Ympäristön kannalta haitalliset tuet Suomessa
Tuki
Energiasektori
Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (veroleikkuri)
Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II)
Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon puolitettu hiilidioksidivero
Lämmitykseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta
Nestekaasun verovapaus
Turpeen normia alempi verokanta
Yhteensä
Liikennesektori
Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta
Kilometrikorvaus (ylikompensoiva osuus)
(Autoetu, ei varsinainen tuki)
Pysäköintietu (ilmainen pysäköinti työpaikalla)
Työmatkakuluvähennys
Matkailuautojen verovapaus
Polttoaineverotuksen poikkeama kotimaan kaupallisessa vesiliikenteessä
Ilmailupolttoaineiden verovapaus
Yhteensä
Maatalous
Maatalouden energiaveron palautus
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)
Luonnonhaittakorvaus (LFA-tuki)
Maatalouden rakennetuet (Makerasta myönnettävä rahoitus ja korkotuki)
Porotalouden edistämisen tuet
Yhteensä
Metsätalouden tuet
Metsänuudistamisen tuki
Kulotus
Nuoren metsän hoito
Energiapuun korjuu- ja haketustuki
Kunnostusojitusten tuki
Metsätien teko ja perusparannus
Metsätalouden ympäristötuki
Juurikäävän torjunta
Suunnittelu ja toteutusselvitykset
Metsänviljelyn tuki
Peltojen metsityksen tuki
Metsäpuiden siemenhoito
Tuki terveyslannoituksille
Yhteensä
Yritystuet
Kuljetustuki
Telakoiden innovaatiotuki
Tuki kauppa-aluksille
Kaivosteollisuuden budjettituki
Yhteensä
”Punaisia ” tukia yhteensä
”Keltaisia” tukia yhteensä

30.5.2013
Tuen suuruus (milj. €)

(poistumassa)

120
400
67
68
10
129
727
505
409
170
(300 - 800 )
630
41
63
1818
50
559
300
422
95,9
6,2
1133,1
3
23
18
4
7
10,7
3
15
8
2,5
0,6
1,5
16,5
5
17,1
81
30
133,1
2 701,0
1 126,7

Haitalliset tuet pitävät sisällään suorat budjettituet, verotuet sekä muut ympäristön kannalta ongelmallisiksi arvioidut kannustimet.
Taulukon luvut eivät ole täysin yhteismitallisia. Suluissa olevat luvut eivät ole loppusummassa mukana.
Ympäristöhaittaa selkeimmin lisäävät tuet on merkitty punaisella
Ympäristöhaittaa mahdollisesti lisäävät tuet on merkitty keltaisella
Tuet, joiden ympäristöhyöty on ympäristöhaittaa suurempi, on merkitty valkoisella
Tukien arviointi perustuu valtionvarainministeriön ja ympäristöministeriön teettämään selvitykseen ympäristölle haitallisista tuista.
Selvitystyöhön ovat osallistuneet myös työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.
Selvityksessä ei ole arvioitu tukien kustannustehokkuutta. Näin ollen myös ne tuet, jotka on arvioitu ympäristövaikutuksiltaan
jossain määrin hyödyllisiksi, voivat olla vaikutuksiltaan tehottomia tukia.

