
 

 
 

 

 

Omaa energiaa! 

 

Haluamme pitkäjänteistä energia- ja ilmastopolitiikkaa, 
joka edistää bio- ja kiertotalouden ja työllisyyden kasvua sekä 
yrittäjyyttä. 

 
• Sovituista energia- ja ilmastotavoitteista tulee pitää kiinni  

• Energia- ja ilmastopolitiikan tulee tavoitella kansantalouden 2 %:n 

kasvutahtia 2020-luvulla. (VM:n keskipitkän aikavälin arviossa kasvu 
jää 1,1 %:iin.)  

• Kehitämme liikenteen verotusta teknologianeutraalisti 
vähäpäästöisemmäksi.   

• Mahdollistamme bio- ja kiertotalouden kasvun  
o edistämällä alan koulutusta  

o lisäämällä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta   
o lisäämällä hakkuita markkinaehtoisesti mutta kestävästi ja 

o panostamalla tieliikenneverkon ylläpitoon, myös alemmassa 
tieverkossa.  

• Edistämme ympäristölupajärjestelmän yksinkertaistamista ja 
kehitämme lupakäsittelyn sujuvuutta.  

  

Mahdollistamme teknologiaviennin hyvän kehityksen. 
Bioenergiaan liittyen Suomessa on huippuosaamista ja se on jo 
nyt merkittävä vientiala. 

 

• Varmistamme alan toimintaedellytykset kotimaassa, joka takaa 
yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn.  

• TEM:n ja Business Finlandin vienninedistämistoimintaa pitää 
koordinoida yritysten kanssa, jotta toiminta palvelee yritysten tarpeita 

ja kansainvälistymisstrategiaa.  
• Suomen teknologiaviennin kilpailukykyvaltti on korkeatasoinen 

osaaminen. Pidämme huolta alan koulutuksesta.  
 

 

             → 

 

 



 
 

 

Lisäämme kotimaisen energian käyttöä. 
Vähennämme ulkomailta tuotavan fossiilisen energian käyttöä. 

  

• Kasvatamme kotimaisen energian osuutta 5 prosenttiyksikköä 2017–
2023 välillä. (Vuonna 2017 uusiutuva energia oli yli 40 % energian 

loppukulutuksesta.)  
• Nostamme uusiutuvan ja kotimaisen energian osuuden 

kustannustehokkaasti yli puoleen Suomen energiankulutuksesta 2030 
mennessä.  

• Tuemme huoltovarmuutta  
o huolehtimalla energiapuumarkkinoiden toimivuudesta ja 

kehittämisestä 
o ylläpitämällä ja edistämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 

o ylläpitämällä riittävä turvetuotanto markkinaehtoisena ja 
o mahdollistamalla rajattu kannonnosto.  

• Vähennämme metsätaloudessa taimikoiden ja nuorten metsien 

harvennusrästejä.   
• Edistämme biokaasun käyttöä osana kiertotaloutta, etenkin 

tieliikenteessä.  
 

Vähennämme ilmastopäästöjä. 
Kasvatamme metsien hiilivarastoja merkittävästi.  

  

• Vähennämme energian ilmastopäästöjä 10–15 % vuoden 2017 tasolta 
2023 mennessä.   

• Kasvatamme metsien hiilivarastoa vuosittain yli 20 Mm3 (2017–
2023).  

• Tuemme metsien kasvua ottaen huomioon ympäristövaikutukset.  
 

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.  
  

• Lisäämme lahopuun määrää talousmetsissä koko Suomessa. 

• Tuemme energiapuun (ml. kokopuu, hakkuutähteet, kannot) 
korjuussa uusimpien metsänhoitosuositusten mukaisia 

toimintatapoja.  
• Edistämme METSO-ohjelman rahoitusta 2019–2023, että vuosille 

2014–2025 valtioneuvoston periaatepäätöksessä sovittuun 96 000 
ha:n pinta-alatavoitteeseen päästään. 

• Harjoitamme turvetuotantoa vain alhaisten luontoarvojen ojitetuilla 

turvemailla.  

 
 Oma energia kullan kallis. 

 


