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UUSIUTUVA 

SUOMI

Tulevassa hallitusohjelmassa Suomen energiapolitiikan suunnaksi 
on asetettava moderni ja kestävä energiajärjestelmä, joka toimii 
täysin uusiutuvalla energialla.



Asetetaan sitovat 2025 ja 2030 vähimmäistavoitteet tuulivoimalle, aurinkoenergialle, läm-
pöpumpuille ja biokaasulle. Selkeytetään ohjauskeinoja. Energiantuotanto ja -markkinat uu-
distuvat nyt Euroopassa ja maailmalla nopeasti. Uusiutuvan energian tavoitteet ja ohjauskeinot 
on päivitettävä. Alan toimijoille selkeä, kunnianhimoinen tavoitetaso on välttämätön poliittinen 
signaali, jota ilman kotimarkkinat vellovat epävarmuudessa. Vuoden 2020 tavoitteet sovittiin 
Euroopan unionin tasolla. Vuoden 2025 ja 2030 sitovat tavoitteet jätettiin maiden itsensä päätet-
täviksi. 

Turvataan biomassan kestävän käyttö ja sen lisääminen. Bioenergian lisäys on ohjattava ensi-
sijaisesti biomassaan, joka takaa parhaat päästövähennykset ja pienimmät monimuotoisuushai-
tat, kuten metsä- ja maatalouden jätteisiin ja tähteisiin sekä ensiharvennusmetsiin. 

Poistetaan lähienergian hallinnolliset ja taloudelliset esteet mm. seuraavin keinoin:
• Aurinkoenergialaitteiden arvonlisäveron lasku 10-15 prosenttiin.
• Kotitalousvähennyksen väliaikainen nostaminen.
• Valtiontakaus vihreän energian lainoille kotitalouksille ja taloyhtiöille.
• Kuntien lupakäytäntöjen yhtenäistäminen.
• Tuntikohtainen nettomittarointi sähkön pientuottajille.

Vauhditetaan omistus-, sopimus- ja verotuskäytäntöjä, jotka lisäävät tuulivoiman paikal-
lista omistajuutta ja hyväksyntää. Hyödynnetään toimivia esimerkkejä Tanskasta, Saksasta ja 
Skotlannista.

Energia-ala on maailmanlaajuisesti suuren murroksen 
edessä. Ilmastonmuutoksen, vesipulan ja resurssiniukkuuden 
myötä fossiilisista polttoaineista luopuminen on käynyt 
väistämättömäksi. Samaan aikaan uusiutuva energia on 
tehnyt läpimurron ennakoitua nopeammin ja sen tulevaisuus 
näyttää valoisalta. Tämä on valtava mahdollisuus suomalaiselle 
osaamiselle ja teollisuudelle, eikä kehityksestä ole varaa 
jäädä jälkeen. Alalla pärjäävät parhaiten ne, joiden omat 
kotimarkkinat energialle suosivat kokeilua, innovointia, 
ongelmanratkaisua ja uusien teknologioiden nopeaa 
kaupallistamista ja käyttöönottoa.

Tulevassa hallitusohjelmassa Suomen energiapolitiikan suunnaksi on asetet-
tava moderni ja kestävä energiajärjestelmä, joka toimii täysin uusiutuvalla 
energialla.

VAUHDIKKAAMMIN KOHTI UUTTA



Edistetään älykästä energiankäyttöä ja kysyntäjoustoa. Etäluettavat sähkömittarit, eli älymit-
tarit ovat tuoneet nyt myös kotitaloudet tehokkuutta parantavan ja kulutuspiikkejä tasoittavan 
kysyntäjouston piiriin. Potentiaalin hyödyntäminen on kuitenkin vielä alkutekijöissään ja sen 
saaminen markkinoille vaatii lisätoimia spot-hinnan mukaisen hinnoittelun lisäämiseksi sähkö-
tuotteissa sekä uusien liiketoimintamallien luomiseksi.

Vauhditetaan energiatehokkuuden parannuksia. Asetetaan energiatehokkuudelle sitovat ta-
voitteet vuosille 2025 ja 2030. Teollisuuden energiatuet sidotaan energiakatselmuksissa todetun 
energiatehokkuuspotentiaalin toteuttamiseen. Kehitetään ja laajennetaan uusia, kannustavia 
rahoitusratkaisuja rakennusten energiakorjauksiin ja taataan tukipolitiikan pitkäjänteisyys 
nykyisen vuotuisen epävarmuuden sijaan. Laajennetaan kotitalousvähennys kattamaan ener-
giakatselmukset. Mahdollistetaan taloyhtiöiden energiaremonteille 5-25% tuki, jonka suuruus 
sidotaan tavoiteltavaan energiatehokkuustasoon.

Kivihiilen ja turpeen poltosta luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Kivihiilestä luopumisesta 
on puhuttu pitkään ja hartaasti. Kuluvan hallituskauden aikana tavoiteaikatauluksi vakiintui 
vuosi 2025. Tulevan hallituksen tulee valmistella ja alkaa toteuttaa tiekarttaa, jolla tavoitteen 
toteutuminen varmistetaan. Myös päästöiltään kivihiilen veroisesta polttoturpeesta on luo-
vuttava samassa tahdissa. Nykyiset kivihiili- ja turvevoimalat on ajettava alas tai remontoitava 
kestävämmille ja uusiutuville polttoaineille sopiviksi. Uusia, tai käyttöikää pidentäviä investoin-
teja kivihiileen tai turpeeseen nojautuviin voimaloihin ei enää tehdä. Tiekartan tulee sisältää 
toimenpiteitä, joilla korvaavien työpaikkojen ja elinkeinojen luominen erityisesti turvealalla 
taataan.

Fossiilisten polttoaineiden tukeminen julkisin varoin lopetetaan. Nykyinen hallitus arvi-
oi fossiilisten polttoaineiden (ml. turve) haitalliset vuotuiset tuet yhteensä noin 2,5 miljardin 
suuruisiksi. Samaan aikaan Suomen raportoimat tuet uusiutuvalle energialle olivat yhteensä n. 
80 miljoonaa euroa. Monet fossiilienergian tukimuodoista ovat piilotukia, joiden ensisijainen 
tavoite on tukea teollisuutta, haja-asutusta tai turvealan työpaikkoja. Nämä tuet tulee tarkistaa ja 
uudistaa niin, että työllisyyttä ja aluetaloutta vauhdittavat tuet kannustavat samanaikaisesti puh-
taaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan. Energiaverotusta on korjattava edelleen niin, 
että verotasot vastaavat aiheutettuja haittoja. Turpeen verotuksen ja puun tuen välinen kytkös 

Kotimaisella, uusiutuvalla energialla toimivaan, menestyvään Suomeen 
siirtyminen edellyttää irrottautumista vanhoista, saastuttavista energianläh-
teistä. Tämä on sekä mahdollista että taloudellisesti kannattavaa, kun lähtö-
kohdaksi otetaan yksittäisten energialähteiden erillistarkastelun sijaan järjes-
telmätason muutos Tanskan malliin. Koska energialaitokset, rakennukset ja 
liikenteen ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja ilmastonmuutoksen torjumisella on 
kiire, on siirtymä aloitettava välittömästi.

RYHDIKKÄÄMMIN IRTI VANHASTA



on purettava puun käytön edistämiseksi.

Lupia uusille ydinvoimaloille ei myönnetä. Viimeisten 13 vuoden aikana Suomessa on tehty 
myönteisiä periaatepäätöksiä jo kolmelle ydinvoimalalle. Silti yhtään terawattituntia sähköä ei 
tulla näkemään vielä vuosiin. Kaikki projektit ovat kompuroineet taloudellisissa ja teknisissä 
vaikeuksissa. Samaan aikaan ydinvoiman odottelu on hidastanut uusiutuvan energian käyttöön-
ottoa, eikä luvattuja päästövähennyksiä tai työpaikkoja ole saatu. Ydinvoimaosaamisen vientipo-
tentiaali on olematon. Tulevaisuuden investoinnit on suunnattava uuden energian ratkaisuihin, 
jotka hyödyttävät kotimaista osaamista ja vientiteollisuutta.

Liikennesektorilla edistetään erityisesti sähköisen liikenteen yleistymistä. Raideliikenteen 
kilpailukykyä henkilöautoiluun nähden parannetaan. Sähköautojen ja biokaasuautojen lataus- 
ja tankkausverkostoa on laajennettava ja vero-ohjausta uudistettava, jotta kuluttajilla on todelli-
nen mahdollisuus liikkua uusiutuvalla energialla. 

Maataloudessa toteutetaan käänne kohti päästöjen vähentämistä. Uusiutuvan energian käyt-
töä ja tuotantoa maatiloilla on kannustettava uudistamalla maatalouden energiatukia. Esimer-
kiksi viljan kuivaamisessa on pikimmiten siirryttävä öljystä bioenergiaan. Eloperäisten maiden 
raivaamista pelloksi tai lannanlevitykseen on rajoitettava ja lanta ohjattava biokaasun tuotan-
toon. Edistetään nurmen kesantoviljelyä hiilen sitomiseksi maaperään.

Rakennusten talokohtaisessa lämmityksessä luovutaan fossiilisista polttoaineista. Suomen 
pientaloissa on yhä lähes 200 000 öljykattilaa. Asukkaiden kiinnostus lämmitysjärjestelmän 
vaihtoon on ilmeinen ja taloudellisesti mielekäs, mutta suuren alkuinvestoinnin takia ei kaikille 
mahdollista. Nyt tarvitaan edullisia luottoja, muita uusia rahoitusmalleja ja poliittisen ohjauk-
sen ennustettavuutta, jotta energiaremonteista tulee totta.

100 prosenttisesti uusiutuvan Suomen edellytyksenä on vahva ympäristöhal-
linto ja monimuotoinen luonto.

Ilmastolain on määrä tulla voimaan vuoden 2015 aikana. Tulevan hallituk-
sen on aloitettava ilmastolain toteuttaminen välittömästi. Ensisijaista on hy-
väksyä pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, joka sisältää kaikkia 
sektoreita koskevan aikataulutetun päästövähennysten polun vuoteen 2050. 
Sen pohjalta valmistellaan toimenpiteet päästökaupan ulkopuolisille aloille 
(liikenne, maatalous, talokohtainen lämmitys, jätteet). 

ILMASTOLAIN TOTEUTUS KÄYNTIIN


