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1 Tiivistelmä 
Merenkulun kasvihuonekaasupäästötavoitteita on jatkuvasti tiukennettu, ja sama kehi-
tys tulee jatkumaan sekä globaalilla tasolla IMO:ssa (International Maritime Organi-
sation) että Euroopan Unionin tasolla.  Toimiva meriliikenne on Suomen yhteiskunnan 
toimivuuden, huoltovarmuuden sekä talouden kilpailukyvyn edellytys. Näistä lähtökoh-
dista valtiolla ja varustamoilla on tahtotila mahdollistaa meriliikenteen sujuvuus ja vä-
häpäästöisyys sekä turvata kilpailukyky. Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa 
mahdollisuuksia luoda valtion ympäristöinvestointituki sellaisiin aluskunnostuksiin ja 
uudisalushankintoihin, jotka vähentävät alusten kasvihuonekaasupäästöjä.  

Investointituki nähtiin tarpeelliseksi erityisesti infrastruktuurin kehittämisen näkökul-
masta. Koska merenkulku on globaalia, Suomessa ei voida tehdä kansainvälisestä 
meriliikenteestä irrallisia päätöksiä, ja Suomessakin tulee varautua polttoainejousta-
vuuteen. Varustamoiden näkökulmasta infrastruktuuri on pullonkaula uusiutuvien polt-
toaineiden käytön kasvattamisessa – toisaalta infrastruktuuria ei kannata luoda ennen 
kuin kysyntä on todennäköistä. Lisäksi havaittiin, että Suomessa on hyvin paljon tuot-
teita ja palveluja, joita varustamot voisivat hyödyntää. Tätä tietoa löytyy kuitenkin hy-
vin monesti eri organisaatioista, mikä vaikeuttaa varustamojen kykyä hyödyntää näitä 
tuotteita. 

Uudisalushankintoihin kohdennettava investointituki olisi varustamoille toivottu tuki, 
sillä se mahdollistaisi kokonaan uusien, vähäpäästöisten alusten hankinnan. Kannus-
timet kohdennettaisiin riskin kantajalle eli useimmiten toimijalle, joka ottaa uusia tek-
nologioita ensimmäisenä käyttöön. Uudisalusinvestointeihin kohdistuvalla tuella voitai-
siin saavuttaa globaalista näkökulmasta suuri elinkaarenaikainen vaikuttavuus.  

Suomen näkökulmasta alusparannuksiin kohdistuva tuki mahdollistaisi kaikista no-
peimman siirtymän uusiin teknologioihin. Kuvitteellisella 30 miljoonan euron alus-
parannustuella voitaisiin uudistaa lähes joka kymmenes Suomen lipun alla seilaava 
alus käyttämään energiatehokkaampia ja päästöttömämpiä ratkaisuita. Toisaalta tu-
keen liittyy huoli: alusparannuksiin kohdistuva tuki voi palkita niitä toimijoita, jotka ovat 
valmistautuneet heikoiten tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. 
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Selvitystyön perusteella ehdotetaan kolmea kansallista toimenpidettä: 

1. Suositellaan varustamoille kohdennettujen tukien ja rahoitusinstrument-
tien (LVM, TEM, Business Finland, Finnvera)  selkeää koontia. Suo-
messa on jo paljon tuki-instrumentteja ja palveluita, joita varustamot voi-
sivat hyödyntää mutta joita varustamot eivät joko tunne tai kykene hyö-
dyntämään. Verrokkimaissa on onnistuttu Suomea paremmin kokoa-
maan eri tahojen myöntämät tuki-instrumentit yhteen. Aiempaa Suo-
messa 2010-luvulla toteutettua ympäristöperusteista investointitukea ei 
pystytty hyödyntämään kokonaan tiukan aikataulun vuoksi. Tehokas 
viestintä mahdollistaisi tukien paremman hyödyntämisen.  

2. Selvitetään mahdollisuus luoda olemassa oleville aluksille suunnattu (ar-
tikla 36) investointituki, esimerkiksi Business Finlandin energiatukea täy-
dentämällä.  Paras vaikuttavuus saataisiin kohdistamalla tuki olemassa 
oleville aluksille, sillä päästöjä vähentävä kehitystyö ja investointi olisi 
mahdollista toteuttaa nopeammalla aikataululla useammalle toimijalle ja 
alukselle. Ehdotetaan varustamo-toimialan osallistamista tuki-instrumen-
tin valmisteluun. 

3. Jatkoselvityksiä tarvitaan operoinnin ajan ympäristöperusteisesta tuki-
mekanismista. Suomen erityishaasteet, kaukainen sijainti sekä jääolo-
suhteet, asettavat suomalaiset toimijat eriarvoiseen asemaan muihin eu-
rooppalaisiin toimijoihin nähden. Operoinnin aikaisten tukien merkittävin 
etu on se, että ne kohtelevat yrityksiä lähtökohtaisesti samanarvoisesti. 
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2 Selvitystyön tausta ja lähtötiedot 
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia luoda valtion ympäristöinvestoin-
tituki sellaisiin aluskunnostuksiin ja uudisalushankintoihin, jotka vähentävät alusten 
kasvihuonekaasupäästöjä. Toimiva meriliikenne on Suomen elinkeinojen ja kilpailuky-
vyn edellytys. Sekä valtiolla että varustamoilla on tahtotila mahdollistaa meriliikenteen 
sujuvuus ja vähäpäästöisyys. 

Merenkulun kasvihuonekaasupäästötavoitteita on jatkuvasti tiukennettu ja viimeisin 
ehdotus merenkulun hiilineutraaliustavoitteesta vuoteen 2050 on esitetty varusta-
moelinkeinon toimesta IMO:lle1. IMO – International Maritime Organisation – on aset-
tanut kansainväliselle merenkululle seuraavat tavoitteet ja aikataulun päästöjen vä-
hentämiseksi2: vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava vähintään puoleen 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon ja pyrittävä poistamaan lai-
valiikenteen kasvihuonekaasupäästöt kokonaan mahdollisimman pian tällä vuosisa-
dalla. Lisäksi merenkulun hiili-intensiteettiä tulee vähentää kansainvälisen merenkulun 
osalta vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Tavoitteita tarkastellaan uudestaan 
vuoteen 2023 mennessä.  

Euroopan Unionissa on tällä hetkellä käsittelyssä EU:n Fit for 55-paketti3, jonka me-
renkulkuun liittyvät aloitteet ovat vielä neuvottelujen alla: 1) Merenkulun sisällyttämi-
nen EU:n päästökauppaan 2) vaihtoehtoisten ja uusiutuvien polttoaineiden käytön li-
säämiseen tähtäävä FuelEU Maritime 3) Energiaverodirektiivin uudistus ja 4) Vaihto-
ehtoisten polttoaineiden jakeluinfradirektiivi. FuelEU Maritimen osalta asetusehdotuk-
sessa otetaan käyttöön yhä tiukemmat rajoitukset alusten käyttämän energian hiili-in-
tensiteetille vuodesta 2025 alkaen, minkä pitäisi velvoittaa ne käyttämään vaihtoehtoi-
sia polttoaineita. Vuotuisen keskimääräisen hiili-intensiteetin on laskettava 2 % 
vuonna 2025 ja 6 % vuonna 2030 ja sitten edelleen 5 vuoden jaksoilla vuoteen 2050 
asti, jolloin hiili-intensiteetin pitäisi olla 75 % verrattuna perusvuoteen 2020. Päästöi-
hin lasketaan mukaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset.  

                                                      
1 International Chamber of Shipping (2021) Shipping industry sets out bold plan to 
global regulator to deliver net zero by 2050. Press Release, 5 October 2021. Saa-
tavilla: https://www.ics-shipping.org/press-release/shipping-industry-sets-out-bold-plan-to-
global-regulator-to-deliver-net-zero-by-2050/ (viitattu 30.5.2022) 
2 Initial IMO GHG Strategy. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-
greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx (viitattu 30.5.2022) 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541 (viitattu 30.5.2022) 

https://www.ics-shipping.org/press-release/shipping-industry-sets-out-bold-plan-to-global-regulator-to-deliver-net-zero-by-2050/
https://www.ics-shipping.org/press-release/shipping-industry-sets-out-bold-plan-to-global-regulator-to-deliver-net-zero-by-2050/
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
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Lisäksi myös kansallisella tasolla päästöjen vähentämiselle on asetettu seuraavia ta-
voitteita: 

− Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa määritelty tavoite 
Suomen hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä.4 

− Fossiilittoman liikenteen tiekartassa5 sekä kansallisessa ilmasto- ja 
energiastrategian luonnoksessa6 merenkulun osalta on mainittu tavoite 
hyödyntää uusiutuvia polttoaineita vaikeammin sähköistettävien liikenne-
muotojen (kuten merenkulku) tarpeisiin. 

Jotta vuoden 2050 vaatimuksiin olisi mahdollista päästä, merenkulussa on tehtävä 
globaali siirtymä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja energialähteisiin. Suurimmat haas-
teet suomalaiselle meriklusterille muodostuvat FuelEU Maritimen polttoainevaatimuk-
sista sekä mahdollisesta päästökaupasta. On arvioitu, että merenkulun sisällyttämi-
nen päästökauppaan toisi kustannuksia Suomen ulkomaankauppaa ja matkustajia 
palvelevan meriliikenteen osalta satoja miljoonia euroja vuositasolla7. 

Tässä selvitystyössä on pyritty tunnistamaan valtion mahdollisuuksia tukea varusta-
moja osana globaalia siirtymää uusiutuviin polttoaineratkaisuihin. Valtio tukee yrityksiä 
innovaatiotoiminnassa, mutta tuki kohdistuu pääasiassa tuotekehitykseen, valmistuk-
seen ja vientiin (esimerkiksi innovaatiotuki ja vientitakuutmeriteollisuudelle) meriteolli-
suuden suurten positiivisten talous ja työllistämisvaikutusten takia. Sen sijaan esimer-
kiksi operoinnista aiheutuviin kustannuksiin tai alusinvestointeihin tuki on varsin rajoi-
tettua, eikä niissä juurikaan ole kannustinelementtejä ympäristövaikutusten (esim. 
päästöt) pienentämiseen. Meriklusteriin kuuluu jo nykyisellään lukuisia toimijoita 
(Kuva 1), ja toimijakentän nähdään monipuolistuvan tulevaisuuden haasteiden myötä. 
Eri toimijoiden välille tarvitaan aktiivista vuoropuhelua ja kehitystyötä kilpailukyvyn 
varmistamiseksi. 

Tässä raportissa esitellään lyhyesti selvitystyön toteutus (luku 2), jonka jälkeen luo-
daan katsaus kokemuksiin käytössä olleista kansallisista merenkululle kohdennetuista 
kannustimista (luku 3) ja tarkastellaan merenkulun kannustimia verrokkimaissa (luku 

                                                      
4 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yh-
teiskunta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019. Saatavilla: https://val-
tioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma (viitattu 30.5.2022) 
5 Fossiilittoman liikenteen tiekartta : Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liiken-
teen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/handle/10024/163258 (viitattu 30.5.2022) 
6 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d10bc350-8679-468e-
9d04-8e07cd5114f7  
7 Meriliikennettä koskevien 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutukset. LVM muistio 
24.1.2022. Saatavilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2022-
AK-2838.pdf (viitattu 30.5.2022) 

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163258
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163258
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d10bc350-8679-468e-9d04-8e07cd5114f7
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d10bc350-8679-468e-9d04-8e07cd5114f7
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2022-AK-2838.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2022-AK-2838.pdf
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4). Lopuksi esitellään Suomen kannalta parhaat tukimuodot merenkulun kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseksi (luku 5) sekä esitetään johtopäätökset ja suositukset 
kansallisiksi toimiksi (luku 6). 

2.1 Suomen haasteet 
Suomen yhteiskunnan toimivuus, huoltovarmuus ja talous ovat poikkeuksellisen pal-
jon merikuljetusten varassa. Teollisuuden ja kaupan kilpailukyky on sidoksissa meri-
kuljetusten kilpailukykyyn, koska tuonnin ja viennin arvosta lähes 90%  liikkuu meren 
kautta. Suomen maantieteellisen sijainnin takia lisähaasteita kilpailukykyyn tuovat jää-
olosuhteet (Suomen kaikki satamat voivat joutua jäiden saartamiksi) ja sen tarvitsema 
vaativa jäävahvisteinen kalusto ja jäänmurto. Lisäksi kuljetusetäisyydet ovat muita 
EU-maita pidempiä. On siis perusteltua puhua yhteiskunnan toimivuudesta ja elinkei-
noelämän kilpailukyvystä – ei vain varustamojen kilpailukyvystä – kun teemana on 
meriliikenne. 

Siirtymä fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin näyttää välttämättö-
mältä toimenpiteeltä kestävälle merenkulun tulevaisuudelle. Suomen tavoite olla hiili-
neutraali vuoteen 2035 mennessä sekä FuelEU Maritimen polttoaineiden päästöinten-
siteettitavoitteet johtavat siihen, että Suomessa tulee tehdä toimenpiteitä nopeammin 
kuin globaalilla tasolla. Alusten elinkaari on päästövähennystavoitteiden näkökul-
masta pitkä, ja 2040-luvun merenkulun päästöihin vaikuttavia päätöksiä tehdään jo 
nyt.  

FuelEU Maritimen vaikutukset ovat Suomen kaukaisesta sijainnista johtuen haastavia 
suomalaisen teollisuuden kilpailukyvylle. Lisääntyvät polttoainekustannukset siirtyvät 
kuljetusten ja logistiikan hintoihin, mikä kasvattaa jo nyt korkeita logistiikkakustannuk-
sia entisestään. Toki myös esimerkiksi Ruotsi on lähes vastaavanlaisessa tilanteessa 
kuin Suomi. 

Myös talvimerenkulku aiheuttaa erityisiä haasteita päästövähennystavoitteiden saa-
vuttamiselle. Jäänmurtoalukset ja jäävahvisteiset alukset kuluttavat enemmän ener-
giaa, ja siksi kiristyviä päästötavoitteita on haastavampi saavuttaa. Huoltovarmuusnä-
kökulmasta jäänmurtokykyisiä aluksia saatetaan tarvita lisää. Jäänmurtoalusten jäl-
leenmyyntiarvo on myös heikko korkean energiankulutuksen ja vaativan käytön seu-
rauksena.  

Meriklusterilla ja polttoaineinfrastruktuurilla on syvästi symbioottinen suhde (kuva 1). 
Siksi samalla kun tuetaan uusia aluksia, tulisi tukea myös polttoaineinfrastruktuurin 
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kehitystä. Ei ole selvää, millainen meriliikenteen polttoainepolku tulee olemaan seu-
raavien vuosikymmenten aikana. 

Kuvio 1. Meriklusteri on monitahoinen ekosysteemi 

 

2.2 Selvitystyön menetelmät ja toteutus 
Selvitystyön tueksi haastateltiin laajasti (30kpl) merenkulkualan toimijoita ja asiantunti-
joita (Taulukko 1). Haastattelujen avulla luotiin kokonaisvaltainen näkemys Suomen 
meriklusterin toimijoista nykytilanteesta, näiden haasteista tiukentuvien ympäristökri-
teerien astuessa voimaan sekä valtion roolista näiden haasteiden selättämisessä.8 Li-
säksi tehtiin kirjallisuuskatsaus erilaisten rahoitusinstrumenttien ja kannustimien toimi-
vuudesta päästöjen alentamisen tukena sekä olemassa olevista kannustimista Suo-
messa ja olennaisissa Suomen verrokkimaissa.  

                                                      
8 Kts. Liite 1: Haastattelukysymykset 



VNK TÄYTTÄÄ, MINISTERIÖN JULKAISUSARJAN NIMI JA JULKAISUN VUOSI : SARJANUMERO. 

14 

Taulukko 1. Haastatellut asiantuntijat (nimi, positio, organisaatio). 

Henkilö Positio Organisaatio 
Elina Andersson Toimitusjohtaja Meriteollisuus ry 
Torben Nørgaard Head of Energy & Fuels Mærsk Mc-Kinney Møller Center 
Jussi Mälkiä Hallituksen puheenjohtaja Meriaura 
Jessica Saari Kehitysjohtaja Meriaura 
Mikki Koskinen Toimitusjohtaja ESL Shipping 
Jukka Kuuskoski Kestävän kehityksen johtaja Norsepower 
Mikko Niini Hallituksen puheenjohtaja Rauma Marine Constructions 
Ilkka Rytkölä NEcOLEAP-veturihankkeen ohjelmajohtaja Meyer Turku 
Markku Mylly Merenkulkuneuvos ent. European Maritime Safety 

Agency pääjohtaja 
Torbjörn Henriksson Vanhempi neuvonantaja Wärtsilä Finland 
Kaj Portin, Johtaja (Sustainable fuels & decarbonization) Wärtsilä Finland 
Heikki Korpi Johtava asiantuntija (Environmental expertise) Wärtsilä Finland 
Anita Silanterä Johtaja asiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö 
Emmi Nykänen Erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö 
Jarkko Toivola Merenkulun johtava asianatuntija ja vesiliiken-

nejohtaja 
Väylävirasto 

Anita Mäkinen Johtava asiantuntija Traficom 
Pekka Kouhia Lakimies Traficom 
Tero Poutala Lakimies Traficom 
Annaleena Mäkilä Toimitusjohtaja Suomen satamaliitto ry 
Ulla Tapaninen Professori Tallinnan yliopisto 
Tiina Tuurnala Toimitusjohtaja Suomen varustamot ry 
Mats Björkendahl Erityisasiantuntija  Suomen varustamot ry 
Jussi Haarasilta Liiketoimintajohtaja Finnvera 
Markku Jokela Senior Advisor Business Finland 
Esa Lindqvist Group Manager Business Finland 
Markku Mäkelä Tuotepäällikkö Energiatuki Business Finland 
Timo Fager Asiantuntija (Energiatuki) Business Finland 
Olli Soininen Hankepäällikkö Fintraffic 
Eero Hokkanen Neuvotteleva virkamies Liikenne- ja viestintäministeriö 
Altti Iiskola Neuvotteleva virkamies Liikenne- ja viestintäministeriö 
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3 Kokemukset käytössä olevista 
kansallisista kannustimista   

Yleisesti merenkulun tuet liittyvät kotimaan lipun alla kulkevien alusten tukemiseen, 
merenkulkijoiden työllisyyteen, meriklusterin kilpailukykyyn, korkean laatutason edis-
tämiseen ja merenkulkuyhteyksien ylläpitämiseen. Tuki voi olla suoraa tukea, vero- tai 
muita maksuhelpotuksia, riskin siirtämistä valtiolle (esimerkiksi lainantakaukset) sekä 
esimerkiksi kotimaisten toimijoiden suosimista kiintiöin9. Seuraavissa luvuissa esitel-
lään erilaisia kansallisia merenkulun kannustimia, joita on tällä hetkellä käytössä. 

3.1 Merenkulun tuet 
Haastatteluiden perusteella ilmeni, että tämänhetkisissä meriliikenteen tukimuodoissa 
ei ole ympäristöohjaavuutta. Meriliikenteeseen kohdistuu muita tukimuotoja, joilla 
edistetään mm. huoltovarmuutta, suomalaisen miehistön kilpailukykyä ja jäävahvis-
teisten alusten käyttöä. 

Matkustajamerenkulkua tuetaan julkisin varoin suoraan ja epäsuorasti. Kokonaisuu-
tena matkustajamerenkulkua tuetaan arvioiden mukaan noin 250–280 miljoonalla eu-
rolla vuodessa. Kaksi keskeistä tukimuotoa ovat suora miehistötuki sekä matkustaja-
autolautoilla tapahtuvan myynnin epäsuorat verotuet. Suomen lipun alla purjehtivien 
alusten on mahdollista saada Traficomin myöntämää tukea miehistökustannusten kil-
pailukyvyn parantamiseksi10. Valtaosa Suomen matkustajamerenkulun tuista kohdis-
tuu Suomen ja Ruotsin väliseen risteilyliikenteeseen.11 

Alennetuilla väylämaksuilla halutaan edesauttaa suomalaiset talviolosuhteet huomioi-
vaa ja ympäristöystävällisempää merenkulkua. Väylämaksun suuruus riippuu aluksen 
nettovetoisuudesta eli aluksen koosta ja aluksen jääluokasta. Mitä korkeampaa jää-
luokkaa alus on, sitä alhaisempi väylämaksun määrä on.12 Laivanrakennusalalla toi-
mivien yritysten on mahdollista saada laivanrakennuksen innovaatiotukea13. Tukea 

                                                      
9 ITF: Maritime Subsidies - Do They Provide Value for Money? Saatavilla: 
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf (viitattu 
30.5.2022) 
10 https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/kauppamerenkulun-tuet  
11 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161886/VNTEAS_2019_61.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y  
12 https://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/vaylamaksut  
13 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/laivanrakennuksen-
innovaatiotuki  

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf
https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/kauppamerenkulun-tuet
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161886/VNTEAS_2019_61.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161886/VNTEAS_2019_61.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/vaylamaksut
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/laivanrakennuksen-innovaatiotuki
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/laivanrakennuksen-innovaatiotuki
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voi käyttää edistyksellisten alus- tai offshore-ratkaisujen kehittämiseen ja markkinoille 
viemiseen, ja se voi olla enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

3.2  Business Finland’in suorat tuet  
Business Finlandilla on käytössä veturihankkeiden rahoitusinstrumentti. Instrumenttia 
ei ole varsinaisesti kohdistettu vain ilmasto- ja ympäristöteknologian kehittämiseen, 
vaikka näin käytännössä onkin käynyt ja kilpailuehdotuksia toivottu etenkin vihreään 
siirtymään liittyvistä aiheista. Veturihankerahoitusta on meriklusterin toimijoista myön-
netty mm. Meyerin telakalle ja Wärtsilälle.14   

Business Finlandilla on myös käynnissä Sustainable manufacturing -ohjelma15 valmis-
tavan teollisuuden yrityksille. Ohjelmassa pyritään aktiivisesti löytämään ratkaisuja il-
mastomuutoksen haasteisiin ja mukana on myös meriteollisuusalan yrityksiä.  

Business Finlandin rahoitusinstrumenttien valikoimaan kuuluu myös energiatuki16 , 
jota myönnetään sellaisten yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, 
jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian 
tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähä-
hiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Energiatuki nojaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
kahteen artiklaan; 38 artikla Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin sekä 41 
artikla Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämi-
seen. Siten tukea ei voida soveltaa merenkulkualalle, joka kuuluisi 36 artiklan alle.  

3.3 Tuotekehityslaina 
Business Finland myöntää myös pilotti- ja kehityslainaa. Tuotekehityslainan nimellä 
kulkeva tuote on riskilainaa, joka voidaan myöntää pääsääntöisesti ilman vakuutta. 
Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoimin-
nassa, yritys voi hakea muutosta lainaehtoihin Business Finlandista. Ensisijaisesti lai-

                                                      
14 Business Finland. Veturiyritysten haastekilpailu. https://www.businessfinland.fi/ajankoh-
taista/haut/2021/veturiyritysten-haastekilpailu  
15 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/sustainable-manufac-
turing-finland-ohjelma  
16 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki  

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/veturiyritysten-haastekilpailu
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/veturiyritysten-haastekilpailu
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/sustainable-manufacturing-finland-ohjelma
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/sustainable-manufacturing-finland-ohjelma
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
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nansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa, mutta joissain tapauksissa myös lai-
nan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa osittain tai kokonaan avus-
tukseksi17.  

Tuotekehityslainaa on kuitenkin yleisesti ottaen käytetty viime vuosina verrattain vä-
hän, sillä matalakorkoista riskirahaa on ollut saatavilla myös markkinaehtoisesti. Tuo-
tekehityslainassa ei ole ympäristökriteerejä. Tuotekehityslainan tavoitteena on edistää 
kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden ke-
hittämistä.  

3.4 Takaukset 
Varustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen on mahdollista hakea 
Finnveralta alustakausta, joka on yrityksen luotolle annettava vakuus. Varustamot voi-
vat hakea alustakausta kauppamerenkulussa käytettävän aluksen tai sen rungon 
hankkimiseen sekä muutos-, korjaus- ja parannustöiden rahoitukseen. Lisäksi telakoi-
den on mahdollista saada vientitakuita, jotka ovat arvoltaan varsin mittavia.18 Alusta-
kauksessa ei ole ympäristökriteerejä. 

3.5 Aikaisemmat meriliikenteen 
investointituet 

Suomessa on toteutettu 2010-luvulla ympäristöperusteinen investointitukiohjelma 
kauppamerenkululle. Ympäristöasetukseen perustunut uudisalusten ympäristösuoje-
lua parantava investointituki oli kaksiosainen. Ensimmäinen, 30 miljoonan euron ohjel-
man oli suunnattu Suomen kilpailukyvyn parantamiseen sekä uuden ympäristötekno-
logian käyttöönoton helpottamiseen. Jälkimmäinen 30 miljoonaa euroa oli suunnattu 
IMO:n rikkidirektiivin kustannusvaikutusten helpottamiseen. Tukiohjelmat onnistuivat 
joiltain osin hyvin, mutta kaikkea tukea ei pystytty hyödyntämään tiukan aikataulun 
vuoksi.  

                                                      
17 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lo-
makkeet/tietoa-lainasta  
18 https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alustakaus  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-lainasta
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-lainasta
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alustakaus
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4 Merenkulkualan 
ympäristöperusteiset kannustimet 
verrokkimaissa 

Itämeren alueella on monimuotoinen valikoima erilaisia taloudellisia kannustimia ym-
päristöystävällisen merenkulun edistämiseksi. Verrokkimaista selvitettiin seuraavien 
ympäristöperusteisten kannustintyyppien toimivuutta: rahoitus, innovaatiotuet, verotus 
sekä operoinnin ajan kannustimet. Seuraavissa luvuissa esitellään joitakin Ruotsin 
(luku 4.1), Saksan (luku 4.2), Norjan (luku 4.3) ja muiden verrokkimaiden (luku 4.4) 
käytäntöjä. On syytä kuitenkin todeta, että eri maiden tarpeet ja olosuhteet sekä niitä 
huomioivat merenkulun kannustimet poikkeavat toisistaan. Niiden vertailu on siksi 
enemmän kehitysajatusten tuki kuin tarkka malli Suomelle. 

4.1 Ruotsi 
Ekobonuksen19 tavoitteena on siirtää tavaraliikenteen kuljetuksia maanteiltä merikulje-
tusten piiriin ja näin vähentää ilmansaaste- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä vä-
hentää myös teiden kulumista ja parantaa maanteiden liikenneturvallisuutta. Eko-
bonus – eli korvaus muutoksen aiheuttamista kustannuksista – on suunnattu varusta-
moille. Korvausta hakevan varustamon on kyettävä osoittamaan, miten hanke edistää 
rahtikuljetusten siirtämistä maantieltä merelle ja myönteisiä ympäristövaikutuksia, 
sekä miksi uusi kuljetusjärjestely tarvitsee tukea toteutuakseen. Uuden järjestelyn on 
myös oltava taloudellisesti kannattava hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeella ei saa 
olla negatiivista vaikutusta kilpailutilanteeseen nykyisillä markkinoilla.20 

Jo aiemmin on tunnistettu21, että heikoiten tukea on saatavilla ympäristöystävällisten 
investointien rahoitukseen. Haastatteluista nousi esiin Ruotsin Skeppshypotekskas-
san joka myöntää takauksia alusinvestoinneille. Myöhemmän selvityksen perusteella 

                                                      
19 Trafikverket. Ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart. Saa-
tavilla: https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-over-
flyttning-av-gods-till-sjofart/ (viitattu 2.5.2022) 
20 Travikverket (2020) Miljökompensation för överflyttning av godstransporter 
från väg till sjöfart (Eko-bonus). Anvisning för sökanden. Saatavilla: http://trafikver-
ket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395788/FULLTEXT01.pdf (viitattu 2.5.2022) 
21 Mäkinen, Anita (2020). Economic incentives to promote environmentally friendly 
maritime transport in the Baltic Sea Region. Finnish Transport and Communications 
Agency TRAFICOM. ISBN: 978-952-311-483-8. 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-overflyttning-av-gods-till-sjofart/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-overflyttning-av-gods-till-sjofart/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395788/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395788/FULLTEXT01.pdf
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järjestelmä ei käytännössä eroa Suomen Finnveran myöntämistä takauksista. 
Skeppshypotekskassan viestintää on mahdollisesti suunnattu suoremmin alusinves-
toijille kuin Suomessa. 

Ruotsin merenkulkulaitos (Swedish Maritime Administration) on valinnut alusten ym-
päristöluokitteluperusteeksi voittoa tavoittelemattoman aloitteen Clean Shipping Index 
(CSI)22. Jos alus sertifioidaan CSI:n mukaan, aluksen on mahdollista saada alennusta 
väylämaksuista Ruotsin merenkulkulaitokselta sekä alennusta satamamaksuista 
useissa satamissa. 

Edellä mainittujen lisäksi Ruotsin Naturvådsverket (Ympäristönsuojeluvirasto) myön-
tää Klimatklivet-investointitukea fyysisiin investointeihin, jotka pyrkivät hillitsemään il-
mastonmuutosta. 23Tätä tukimuotoa on haettu ja käytetty myös alusinvestointeihin. 

4.2 Saksa  
Saksassa Liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin ministeriö on myöntänyt tukea 
LNG:n käyttöön polttoaineena sekä uudisaluksiin että aluskonversioihin. Ensimmäinen 
hakukierros oli vuonna 2017, ja viimeisin vuonna 2019. Rahoituksella on voinut kom-
pensoida osan LNG-investoinnista syntyvistä lisäkustannuksista. Tukea saadakseen 
aluksen tuli olla rekisteröity Saksaan tai omistajan tuli olla saksalainen.21 Saksalla on 
myös e-polttoaineiden edistämiseen tähtäävä tukiohjelma24 sekä satamien energiate-
hokkuuteen kannustava innovaatiotukiohjelma25. Lisäksi Ruotsi, Saksa ja Tanska ovat 
kannustaneet maasähkön käyttöönottoon antamalla verohelpotusta21. 

                                                      
22 Clean Shipping Index https://www.cleanshippingindex.com/  
23 https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/ 
24 https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9219_E-FUELS-
STUDY_The_potential_of_electricity_based_fuels_for_low_emis-
sion_transport_in_the_EU.pdf  
https://www.efuel-alliance.eu/  
25 https://www.innovativehafentechnologien.de/   

https://www.cleanshippingindex.com/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9219_E-FUELS-STUDY_The_potential_of_electricity_based_fuels_for_low_emission_transport_in_the_EU.pdf
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9219_E-FUELS-STUDY_The_potential_of_electricity_based_fuels_for_low_emission_transport_in_the_EU.pdf
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9219_E-FUELS-STUDY_The_potential_of_electricity_based_fuels_for_low_emission_transport_in_the_EU.pdf
https://www.efuel-alliance.eu/
https://www.innovativehafentechnologien.de/
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4.3 Norja 
Norjan NOx Tax ja NOx Fund -järjestelmä26 mainittiin useissa haastatteluissa hyvänä 
kannuste-esimerkkinä. Vuonna 2007 Norjaan luotiin typpioksidipäästöjen vähentä-
miseki NOx-vero. Pian tämän jälkeen veroa maksaneet organisaatiot perustivat NOx-
rahaston, johon osallistumalla saa vapautuksen NOx-verosta. NOx-rahaston varoilla 
tuetaan innovaatioita ja teknologioita, jotka vähentävät NOx-päästöjä. IMO:n keskipit-
kän aikavälin tavoitteissa on ehdotettu kansainvälistä kasvihuonekaasuveroa sekä 
päästökauppaa27, ja tästä syystä haastatellut asiantuntijat pitivät kansallisen NOx Tax 
- ja NOx Fund -tyyppisen järjestelmän luomista tarpeettomana ja mahdollisesti päälle-
käisenä IMO:n ehdotusten kanssa. 

4.4 Muut verrokkimaat 
Satamien käytössä on lukuisia erilaisia ympäristöperusteisia kustannusjärjestelmiä. 
Näiden haaste on kuitenkin kansainvälisen järjestelmän puuttuminen – eräs tutkimus 
löysi pelkästään Euroopan alueelta 67 erilaista ympäristöperusteista kannustinta28. 
Ympäristöperusteisten alennusten harmonisointi lähialueiden kanssa voisi lisätä nii-
den vaikuttavuutta21.  

EU:n direktiivin 2003/87/EY 10 d artiklan mukaista Modernisaatiorahastoa on mahdol-
lista käyttää mm. merenkulun energiatehokkuus- ja uusiutuvien energiamuotojen in-
vestointeihin, mutta se on suunnattu bruttokansantuotteeltaan köyhimmille EU-valti-
oille eikä siten sovellu Suomeen29.  

  

                                                      
26 NOx-fondet https://www.noxfondet.no/en/  
27 International Maritime Organization (2021). Midterm-measures for GHG reduction 
from ships considered. https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBrief-
ings/pages/ISWG10.aspx  
28 IVL Swedish Environmental Research Institute (2019). Environmentally differentiated 
port dues 
ISBN: 978-91-7883-125-8. 
29 EU Direktiivi 2003/86/EY https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/2021-01-01 

https://www.noxfondet.no/en/
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/ISWG10.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/ISWG10.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/2021-01-01
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5 Suomen kannalta parhaat 
tukimuodot vähentämään 
meriliikenteestä aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä 

Seuraavissa luvuissa esitellään ensin päähavainnot haastatteluista (luku 5.1). Seu-
raavaksi esitellään valtiontukien reunaehtoja joita Euroopan Unioni asettaa (luku 5.2) 
sekä kartoitetaan alusinvestointeihin kohdistuvan tuen luomisen prosessia (luku 5.3). 
Lopuksi arvioidaan tukimekanismin vaikuttavuutta (luku 5.4). 

5.1 Päähavainnot haastatteluista  
Meriklusteriin kohdistuu pääsääntöisesti tukia, joilla edistetään huoltovarmuutta, suo-
malaisen miehistön kilpailukykyä, jäävahvisteisten alusten käyttöä sekä vientikelpoisia 
innovaatioita ja vientihankkeita. Tuissa ei ole jokseenkaan miltään osin erityisiä kritee-
rejä tai painotuksia, joilla kannustettaisiin meriklusteria laajasti  ympäristömyönteisiin 
investointeihin. 

Investointituki nähtiin tarpeelliseksi erityisesti infrastruktuurin kehittämisen näkökul-
masta. On todennäköistä, että tulevaisuuden polttoainetarpeeseen vastataan useam-
malla kuin yhdellä polttoaineratkaisulla. Koska merenkulku on globaalia, Suomessa ei 
voida tehdä kansainvälisestä meriliikenteestä irrallisia päätöksiä ja Suomessakin tulee 
varautua polttoainejoustavuuteen. Varustamoiden näkökulmasta infrastruktuuri on 
pullonkaula uusiutuvien polttoaineiden käytön kasvattamisessa – toisaalta infrastruk-
tuuria ei kannata luoda ennen kuin kysyntä on todennäköistä. Huoli sitoutumisesta hä-
viävään polttoaineeseen on saanut toimijat lykkäämään päätöksentekoa.  

Haastatteluista selvisi, että ympäristöperusteiselle alusinvestointituelle olisi kysyntää. 
Ensisijaisesti koettiin, että uudisalushankintoihin kohdennettava investointituki olisi va-
rustamoille toivottu tuki, sillä se mahdollistaisi kokonaan uusien alusten hankinnan. 
Haastatteluista nostettiin esiin että olisi tärkeää, että kannustimet kohdennettaisiin ris-
kin kantajalle eli useimmiten toimijalle joka ottaa uusia teknologioita ensimmäisenä 
käyttöön. Uudisalusinvestointeihin kohdistuvalla tuella voitaisiin saavuttaa suurin vai-
kuttavuus elinkaarinäkökulmasta alusten pidemmän käyttöiän takia.  
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Nykyisten alusten retrofit-tukea toivottiin myös, sillä se mahdollistaisi nopeamman siir-
tymän. Osa haastatelluista koki nykyisten alusten investointiin kohdistuvan tuen vää-
ristävän kilpailua, sillä vihreän siirtymän nähdään tapahtuvan sääntelystä johtuen joka 
tapauksessa. Tuen koettiin jopa palkitsevan niitä toimijoita, jotka ovat valmistautuneet 
heikoiten tiukentuviin ympäristövaatimuksiin.  

Koska ilmastonmuutos on globaali haaste, tuen kohdistaminen vain Suomen alueve-
sille kohdentuvaan meriliikenteeseen ei välttämättä johda tuen suurimpaan mahdolli-
seen vaikuttavuuteen koko maapallon näkökulmasta. Tuen rajaaminen Suomen alue-
vesille tai jopa Suomen lipun alla seilaaviin aluksiin on kuitenkin tarpeen, kun tukimuo-
dolla halutaan helpottaa nimenomaan suomalaisten toimijoiden vihreää siirtymää. 

Meriliikenteessä, kuten kaikessa liikenteessä, kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vä-
hentää kolmella pääasiallisella keinolla. Ensimmäinen keino on kuljetussuoritteen pie-
nentäminen esimerkiksi reittejä optimoimalla ja liikennettä vähentämällä. Toinen keino 
on alusten energiaintensiteetin pienentäminen joko energiatehokkuustoimenpiteiden 
tai muiden polttoainekulutusta pienentävien toimenpiteiden avulla. Tällaisia voivat olla 
tuuli- tai aurinkoenergian hyödyntäminen aluksella, digitalisaatioratkaisut, oikea-aikai-
nen saapuminen ja hitaampi matkanopeus. Kolmas keino on käytetyn polttoaineen 
päästöintensiteetin pienentäminen energiayksikköä kohden. Kaikki haastateltavat oli-
vat samaa mieltä siitä, että tuen tulisi olla ehdottomasti teknologianeutraali ja että sen 
tulisi kattaa nämä kolme keinoa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sillä merenkulun 
vihreän siirtymän polku muotoutuu seuraavien kymmenien vuosien aikana vähitellen.  

Haastatteluista selvisi, että varustamot kokevat jääneensä useimpien rahoitus- ja tu-
kielementtien ulkopuolelle. Suomessa on jo paljon tuotteita ja palveluja, joita varusta-
mot voisivat hyödyntää, mutta joita varustamot eivät joko tunne tai kykene hyödyntä-
mään.  

5.2 Valtiontuet Euroopan Unionissa 
Euroopan Unioni asettaa tiettyjä rajoituksia valtiontuille, jotta EU:n sisämarkkinat eivät 
häiriintyisi. Komissio on vuoden alussa määritellyt suuntaviivat ilmastotoimiin, ympä-
ristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle30. Uuden valtiontuen luo-

                                                      
30 2022/C 80/01. KOMISSION TIEDONANTO. Vuoden 2022 suuntaviivat ilmastotoi-
miin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle. Saatavilla: 
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minen on kuitenkin raskas prosessi, jonka kesto on noin vuodesta ylöspäin. EU:n pe-
rustamissopimus SEUT 107 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti Euroopan unio-
nin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Eu-
roopan komissio on antanut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat 
sallittuja ja siitä, millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa.31 Jul-
kiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä 
edistetään yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimuksessa määriteltyjä tavoit-
teita32. 

Uusi valtiontuki pitää aina viedä EU komissioon notifioitavaksi, ellei tietyt poikkeuseh-
dot täyty. Näihin poikkeusehtoihin kuuluvat esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetuksen 
(RPA) alainen tuki, de minimis -tuki sekä välttämättömään taloudellisen toimintaan 
tarkoitetut tuet. EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyk-
set täyttäviä tukia ilman komission ennakkohyväksyntää.33   

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen 36 artiklassa34 todetaan tuen soveltuvan ”maantie-, 
rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteessä käytettävien nykyisten kuljetusvälineiden jälki-
asennuksiin edellyttäen, että unionin normit eivät olleet vielä voimassa kyseisten kul-
jetusvälineiden käyttöönottopäivänä ja niitä ei sovelleta velvoittaviksi muuttumisen jäl-
keen taannehtivasti kyseisiin ajoneuvoihin.” RPAn 36 artikla mahdollistaa valtiontuen 
perustamisen silloin, kun kyseessä on normit ylittävä ympäristönsuojelu tai ympäris-
tönsuojelun tason parantaminen unionin normien puuttuessa. Tällöin tuettavan inves-
toinnin on täytettävä yksi seuraavista edellytyksistä: 

1) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristön-
suojelun tasoa ylittämällä sovellettavat unionin normit riippumatta siitä, onko 
voimassa velvoittavia kansallisia normeja, jotka ovat tiukempia kuin unionin 
normit; 

                                                      
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN 
(viitattu 30.5.2022) 
31 https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely  
32 https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely 
33 Asetuksen piiriin kuuluvasta tukiohjelmasta tai tapauskohtaisesta tuesta on kuitenkin 
toimitettava komissiolle yhteenveto 20 työpäivän kuluessa tukitoimenpiteen voimaantu-
losta. Suomessa ilmoitukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä. 
34 651/2014. KOMISSION ASETUS tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkki-
noille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti. Viimeisin versio an-
nettu 23.7.2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:02014R0651-20210801&from=EN (viitattu 30.5.2022) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN
https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely
https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
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2) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristön-
suojelun tasoa unionin normien puuttuessa. 

Tukea voidaan siis soveltaa olemassa oleviin kuljetusvälineisiin. Tukea ei siis voida 
myöntää, jos investoinnit toteutetaan sen varmistamiseksi, että yritykset – tai tämän 
selvitystyön tapauksessa varustamot – noudattavat jo hyväksyttyjä unionin normeja, 
jotka eivät ole vielä tulleet voimaan.  

Jos mikään poikkeusehdoista ei sovellu tukeen, täytyy noudattaa notifiointiprosessia. 
Notifiointiprosessi alkaa epävirallisella keskustelulla siitä, millaista tukea ollaan luo-
massa. Tämän jälkeen komissio arvioi tukea ja antaa epävirallisen näkemyksen. Sen 
jälkeen aloitetaan virallinen notifiointimenettely, joka sisältää lisätietopyyntöjä esimer-
kiksi markkinoiden toimivuudesta. Kun tulee virallinen päätös, se voi olla kielteinen, 
ehdollinen tai hyväksyvä. Jos päätös on hyväksyvä, se viedään eduskuntakäsittelyyn. 
Notifiointiprosessin läpisaattamiseksi kannattaa varata 4–6 kuukautta kansalliseen 
valmisteluun sekä viralliseen notifiointimenettelyyn ja eduskuntakäsittelyyn 1–1,5 
vuotta. 

5.3 Alusinvestointeihin kohdistuvan tuen 
periaatteet ja prosessi 

Haastatteluista kävi ilmi tarve sekä uudisalusinvestointituelle että nykyisten alusten 
retrofit-tuelle. Investointituen luomisen prosessi on esitetty kuvassa 2. Ensimmäisenä 
tulisi selvittää, menisikö merenkulun ympäristöinvestointituki ylipäänsä ryhmäpoik-
keusasetuksen 36 artiklan alle. Artiklassa mainitaan jälkiasenteiset sovellukset, eli to-
dennäköisesti uudisalusinvestointeihin kohdistuva tuki ei menisi ryhmäpoikkeusase-
tuksen 36 artiklan alle. Tällöin uudisaluksiin kohdistuvan tuen luomiseksi tulisi noudat-
taa notifiointiprosessia, jossa voi kestää kaksi vuotta.  

Olemassa olevien alusten retrofit-tuelle voisi olla löydettävissä nopean käyttöönoton 
polku. Jos tuki voidaan toteuttaa RPA 36 artiklan alla, tuen toteuttamiselle nähdään 
kaksi vaihtoehtoa (1) Business Finlandin nykyisin myöntämän Energiatuen täydentä-
minen alusinvestoinneilla (2) Uuden tuen luominen RPA 36 alla.  

Business Finland myöntää tällä hetkellä Energiatuki-nimellä kulkevaa yritystukea, jota 
myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen 39 ja 41 artiklojen alla. Energiatuen myöntämi-
sen perusteena ovat laki sekä momentit, jotka määrittävät määrärahan käyttötarkoi-
tuksen. Momentit määrittävät mihin kyseisen tuen rahat voidaan suunnata, ja niiden 



VNK TÄYTTÄÄ, MINISTERIÖN JULKAISUSARJAN NIMI JA JULKAISUN VUOSI : SARJANUMERO. 

25 

vaatimukset voivat olla tiukemmat kuin lain ehdot. Jos momentit eivät estä tuen suun-
taamista aluksiin, voidaan tehdä lakimuutos, joka mahdollistaa tuen myöntämisen 
myös RPA:n 36 artiklan alla. 

Jos taas momentit estävät tuen suuntaamisen aluksiin, lienee helpompaa luoda uusi 
tuki RPA:n 36 artiklan alla. Tällöin notifikaatioprosessia ei tarvitse noudattaa, vaan tar-
vitaan ainoastaan uusi jälkikäteisilmoitus. 

Kuvio 2. Ehdotettujen toimenpiteiden valikoima 

 

5.4 Tukimekanismin vaikuttavuus 
Olemassa olevien alusten investointituki on todennäköisesti nopeampaa saattaa voi-
maan kuin uusiin aluksiin kohdistuva tuki. Voidaan myös katsoa olemassa oleviin 
aluksiin kohdistuvan tuen hankkeiden toteutuvan nopeammin, ja siten saavutettavan 
nopeammin päästövähennysvaikutuksia. Olemassa olevien alusten tukisummat olisi-
vat todennäköisesti pienempiä, jolloin olisi mahdollista vaikuttaa useampaan aluk-
seen. Siten saavutettavat päästövähennykset käytettyä tukisummaa kohden ovat mer-
kittäviä. Haastatteluista kävi ilmi, että olemassa olevien alusten investointihankkeet 
voitaisiin todennäköisemmin toteuttaa Suomessa, jolloin tuella olisi myös työllistävää 
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vaikutusta kotimaassa. Alusten elinkaari on pitkä ja olemassa oleviin aluksiin inves-
tointi pidentäisi näiden alusten käyttöikää ja nostaisi näiden jälleenmyyntiarvoa. Suo-
messa varustamot ovat jääneet useiden tukimekanismien ulkopuolelle vihreässä siir-
tymässä. 

Toisaalta uudisaluksiin kohdistuvalla tukimekanismilla voitaisiin saavuttaa suurempia 
päästövähennyksiä hanketta kohden aluksen koko elinkaaren ajalta. On mahdollista 
että olemassa oleviin aluksiin kohdistuva tuki saattaisi vääristää kilpailua ja jopa pal-
kita heikoimpia varautujia tulevaisuuden haasteisiin, sillä tukea saisivat ne, jotka eivät 
ole vielä tehneet toimenpiteitä. Uudisalushankintoihin kohdistuva tuki todennäköisem-
min aiheuttaa enemmän myönteisiä välillisiä vaikutuksia tukea saavan yrityksen ulko-
puolelle, sillä hankkeet ovat isompia. 

Olemassa oleviin aluksiin kohdistuvan tukimekanismin vaikuttavuuden arvioinniksi 
oletetaan, että tukea voitaisiin jakaa 30 miljoonaa euroa. Jos yhden retrofit-hankkeen 
kustannus olisi 2 miljoonaa euroa ja tukea myönnettäisiin 10 % investoinnin kokonais-
kustannuksista, summalla voitaisiin tukea 150 aluksen konversioita. Ilmatieteen laitok-
sen tietojen mukaan Itämerellä seilasi Suomen lipun alla hieman yli  1800 alusta 
vuonna 2020, ja näiden kokonaispäästöt olivat 1,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekviva-
lentteina. Tämä tarkoittaisi, että kuvitteellisella 30 miljoonan euron tukiohjelmalla, joka 
kohdistetaan olemassa oleviin aluksiin, voitaisiin uudistaa lähes joka kymmenes Suo-
men lipun alla seilaava alus käyttämään energiatehokkaampia ja päästöttömämpiä 
ratkaisuita. 
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6 Suositukset kansallisiksi toimiksi 
Tämän raportin selvitystyön perusteella suositellaan kolmea toimenpidettä kansalli-
sella tasolla. Toimenpiteet on listattu ehdotetussa toteutusjärjestyksessä. 

6.1 Varustamoille kohdennettujen tukien ja 
rahoitusinstrumenttien parempi yhteen 
koonti ja viestintä 

Haastatteluista nousi esiin että muissa pohjoismaissa on onnistuttu Suomea parem-
min kokoamaan yhteen saatavilla olevia tuki- ja rahoitusinstrumentteja. Ehdotetaan 
perustettavaksi työryhmä, joka kokoaa yhteen varustamoille kohdennetut ja sovellet-
tavissa olevat instrumentit. Varustamoja hyödyttäviä tukia ovat tällä hetkellä muun 
muassa Business Finlandin tuet (laivan rakennuksen innovaatiotuki, veturihanke), tuo-
tekehityslaina sekä Finnveran takaukset (alustakaus ja ympäristötakaus). Tavoitteena 
on parantaa instrumenttien tunnettuutta, selkeyttää viestintää sekä tarjota tukea in-
vestoinnin toteuttamiseen.  

Ehdotetaan vastuutahoksi Liikenne- ja viestintäministeriötä koollekutsujana, osallistu-
jat Business Finland, Finnvera, TEM, mahdollisesti myös rahoituslaitoksia sekä Suo-
men Varustamot ry. Toteutusmuotona voisi olla työpaja tai sarja työpajoja, joiden ai-
kana luodaan suunnitelma instrumenttien kokoamisesta. Ehdotetaan työpajan toteut-
tamista syksyn 2022 aikana (Kuva 3). 

6.2 Energiatuen konvertointi siten, että 
sisältäisi myös merenkulun 36 Artiklan 
nojalla 

Haastatteluista ilmeni tarve tuelle olemassa olevien alusten konvertointiin. Ehdotetaan 
selvitettäväksi mahdollisuutta täydentää Business Finlandin Energiatukea siten, että 
se mahdollistaisi myös merenkulun tukemisen. Energiatuki nykyisellään edistää ener-
giansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä tai energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi 
muokkaavia investointeja, jolloin aluskunnostuksen tuki voisi sopia Energiatuen alle. 
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Tuki ei tässä tapauksessa voisi olla sidottuna mihinkään tiettyyn absoluuttiseen pääs-
tövähenemään, vaan hakemisen ja myöntämisen kriteerit ovat samat kuin Energiatu-
essa nykyisellään. 

Ehdotetaan vastuutahoksi Liikenne- ja viestintäministeriötä koollekutsujana, osallistu-
jina LVM:n sekä TEMin lakiasiantuntijat. Valmistelu tulisi käynnistää H2/2022 jolloin 
tuki olisi mahdollista saattaa voimaan aikaisimmillaan jo H1/2023. Tukea voitaisiin 
myöntää esimerkiksi kolmella hakukierroksella yhteensä 30 miljoonaa euroa. 

6.3 Ympäristökriteerien huomioon ottaminen 
operoinnin tuissa 

Merenkulun operoinnin tukien järjestelmä on haastava kokonaisuus, jota tulisi tarkas-
tella kokonaisuuten aja ynmpäristöperusteisestio. Operoinnin tuilla (mm. väylämaksut, 
miehistötuet, epäsuora verotuki laivalla tapahtuvalle myynnille) edistetään mm. huol-
tovarmuutta, suomalaisen miehistön kilpailukykyä ja jäävahvisteisten alusten käyttöä. 
Operoinnin aikaisten ja ympäristöperusteisten tukien merkittävin etu olisi se, että ne 
eivät lähtökohtaisesti aseta yrityksiä eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden, vaan tu-
kea saavat ne jotka tekevät vihreitä investointeja. Toisaalta teknologiat saattavat tulla 
riippuvaisiksi pitkäaikaisista operoinnin ajan tuista, ja siksi jatkoselvitystä suositel-
laan.Operoinnin tukien hallintaa tulee helpottamaan vuonna 2025 käyttöön otettava 
järjestelmä Maritime National Single Window. Sekä em. järjestelmän aikataulun että 
operoinnin tukijärjestelmä monitahoisuuden takia, ehdotetaan  tukien kokonaistarkas-
telua ja ympäristöperusteista uudistamista koskevan työn käynnistämistä viimeistään 
vuonna 2024. 

Kuvio 3. Suositellut toimet tavoiteaikajanalla 
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6.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
FuelEU Maritimen vaikutukset ovat Suomen kaukaisesta sijainnista ja olosuhteista 
johtuen poikkeuksellisen haastavia Suomen yhteiskunnan toimivuudelle, huoltovar-
muudelle ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Lisääntyvät polttoainekustannukset siirty-
vät kuljetusten ja logistiikan hintoihin, mikä kasvattaa jo nyt korkeita logistiikkakustan-
nuksia entisestään. Koska Suomen hallitus on sitoutunut varsin kunnianhimoiseen ta-
voitteeseen olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, on loogista, että 
tälle tavoitteelle ja kilpailukyvylle niin kriittinen alue kuin meriliikenne saa erityis-
huomioin vihreän siirtymän haasteissa. 

Varustamoiden päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, taloudelliset reunaehdot sekä 
asiakkaiden intressit. Markkinoiden energiatehokkaimmat ja maksukykyisimmät toimi-
jat pärjäävät parhaiten kiristyvän kasvihuonekaasupäästöjen sääntelyn seurauksena. 
Meriliikenteen toimijoilla on epävarmuus siitä, mihin alusteknologioihin ja polttoainei-
siin tulisi investoida, sillä teknologia on osin kypsymätöntä. Selvitystyön perusteella on 
käynyt ilmi, että päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönoton vauhdittamiseksi tarvi-
taan kannustimia. Kannustin tulisi kohdistaa riskin kantajalle. 

Selvitystyön perusteella suositellaan kolmea kansallista toimea. Ensiksi, varustamoille 
kohdennettujen tukien ja rahoitusinstrumenttien viesintää tulisi parantaa. Toimenpide 
voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla ja siten olemasssa olevat instrumentit saa-
daan mahdollisiman kattavasti hyödynnettyä. Toiseksi, tulisi selvittää, onko nykyistä 
energiatukea mahdollista täydentää siten, että rahoitusta voisi ohjata myös merenkul-
kuun. Ryhmäpoikkeusasetuksen 36 artikla saattaisi nykyisellään mahdollistaa tuen 
suuntaamisen meriliikenteen olemassa olevien alusten jälkiasennuksiin. Kolmanneksi, 
tulisi selvittää operoinnin aikaisten, ympäristöperusteisten (erityisesti päästöt) kannus-
teiden tarve. 
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Liitteet 
Liite 1: 
Alla on listattu haastattelukysymyksiä, joiden pohjalta haastateltavien kanssa käytiin 
keskustelua 
 

1. Millaisia kauppamerenkulun kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä kan-
sallisia tukimuotoja tai muita toimia Suomen verrokkimaissa on käy-
tössä? Miten nämä tuet ovat onnistuneet (kannustamaan ympäristöin-
vestointeihin ja vähentämään päästöjä)? 
• Mikä tukimuodoissa on ollut hyvää / huonoa? 
• Mitä tuloksia tuen avulla on saavutettu?  
• Miten tuki on edistänyt varustamojen investointeja ympäristönsuoje-

luun? 
• Miten tuki on edistänyt uuden ympäristö- ja polttoaineteknologian ke-

hittämistä, hyödyntämistä ja käyttöönottoa? 
• Miten tuki on vaikuttanut kasvihuonekaasupäästöjen määrään? 
• Onko tuki lieventänyt varustamoille aiheutunutta kustannusrasitetta 

tiukentuneiden päästö- ja raportointivelvoitteiden tultua voimaan? 
2. Miten tukijärjestelmä kokonaisuudessaan kannustaa ympäristöinvestoin-

teihin? Miten järjestelmää tulisi kehittää? 
3. Mitä muita tukimuotoja on käytössä, joita mahdollisesti voitaisiin sovel-

taa merenkulku- ja meriteollisuusalalla?  
• Mitkä näistä tukimuodoista kannustaisivat kasvihuonekaasupäästöjen 

alentamiseen ja miten? 
• Miten nykyisin käytössä olevaa rahoitusta voitaisiin kohdentaa kestä-

vämpiin innovaatioihin (ympäristö- vs. muu näkökulma)? 
4. Voidaanko jollain lisäelementeillä tehostaa nyt käytössä olevien instru-

menttien vaikuttavuutta? 
5. Minkälainen tuki voisi parhaiten kannustaa merenkulkualalla kasvihuo-

nekaasupäästöjen vähentämiseen ja mihin sen tulisi kohdentua?  
• Minkä suuruinen tuen tulisi olla?   
• Tulisiko tuki yhdistää teknologian kehittämiseen? Miksi / miksi ei? Mi-

käli kyllä, niin tulisiko täl-lainen tuki sitoa tilaussopimukseen ja tekno-
logialle asetettuihin kriteereihin?  

• Tuliko tuen kannustaa yhteiskehittämiseen? 
• Minkälainen aikajänne tuella tulisi olla? 
• Tulisiko tuen kannustaa päästövähennyksiin antamalla kaupallista 

etua (esim. alhaisemmat väylämaksut)? 
6. Miten tehokkaimmin ja nopeimmin siirrytään päästöttömiin ratkaisuihin 

merenkulussa?  
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