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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ HUOLTOVARMUUDEN 
TAVOITTEISTA 
 
Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston päätöksestä huoltovarmuuden 
tavoitteista (HUOVA-päätöksestä). 
 
HUOVA-päätöksen luonnoksessa on selkeästi nostettu energia-alan varautuminen omaksi 
kokonaisuudekseen ja samalla mainittu muissa kappaleissa energian merkitys muille yhteiskunnan 
kriittisille toiminnoille ja eri toimintojen keskinäisriippuvuus. Erityisesti yhteiskunnan digitalisoitumisen 
vaikutus kaikkiin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin on merkittävä ja näemme että se otettava 
aiempaa paremmin huomioon myös energia-alan varautumisessa, joka keskinäisriippuvuuksien kautta 
vaikuttaa muihin toimintoihin. 
 
Energiahuoltovarmuuden lähtökohdiksi on tunnistettu toimivat energiamarkkinat, pitkäjänteinen ja selkeä 
investointeihin kannustava energiapolitiikka sekä energiatehokkuus. Lisäksi on todettu, että siirtymä 
kohti vähähiilistä yhteiskuntaa edellyttää energian huoltovarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin 
liittyvien näkökohtien uudelleenarviointia. Haluamme täydentää, että energia-alalla on voimakas 
muutosprosessi käynnissä. Muutoksia ohjaavat HUOVA-päätöksen luonnoksessa mainitun siirtymän kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa lisäksi monet muut muutostekijät kuten kuluttajien aseman vahvistuminen, 
toisaalta kaupungistuminen ja globalisaatio sekä digitalisoituminen ja palvelullistuminen. Alaa ohjaavat ja 
koko energiajärjestelmään vaikuttavat muutostekijät yhdessä ja erikseen edellyttävät energian 
huoltovarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvien näkökohtien uudelleenarviointia.  
 
Kannamme huolta kotimaisen sähköntuotannon kilpailukyvystä, kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin 
alijäämäisyydestä huippukulutustilanteissa ja mahdollisen tehopulatilanteen aiheuttamasta poliittisesta 
reaktiosta. HUOVA-päätökseen tulisi kirjata selkeämmin, mitä luvun 6. kolmannessa kappaleessa mainitulla 
kotimaisen sähköntuotannon riittävällä omavaraisuudella tarkoitetaan. Luvussa 7.2 on todettu samasta 
aiheesta, että ”Huoltovarmuusnäkökulmasta on lisäksi tärkeää, että elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan 
toiminnalle keskeinen sähkön ja lämmön tuotantojen kannalta luotettava tuotantokapasiteetti säilyy 
kotimaassa.” Onko tarkoitus määritellä tällainen riittävä taso, jotta se voidaan jollain ohjauskeinolla turvata, 
kun se on todettu ensiarvoisen tärkeäksi? 
 
On hyvä, että on tunnistettu yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon rooli sekä sähkön että kaukolämmön 
huoltovarmuuden kannalta. Lause on sinänsä valitettavan lattea. Huoltovarmuuden kannalta olisi tärkeää, 
että yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon kilpailukykyä ei heikennettäisi. Yhteistuotannon kilpailukykyä 
heikentävät mm. sähkömarkkinoiden kilpailua vääristävät uusiutuvien sähköntuotantomuotojen tuet, 
päästökaupan rinnalla fossiilisten polttoaineiden päällekkäinen verotus sekä yksittäisten polttoaineiden 
käyttökieltoaikeet (Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä).  
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Kaukolämmön osalta HUOVA-päätöksen luonnokseen on nyt kirjattu aiempaa selkeämmin, että 
kaukolämpöyhtiöt laativat varautumissuunnitelmat sekä osallistuvat varautumis- ja valmiussuunnittelua 
edistävään toimintaan, mikä on hyvä. 
 
Energiantuotannon polttoaineiden ja niiden toimitusketjujen ja muiden energialähteiden osalta HUOVA-
päätöksen teksti on poukkoilevaa eikä tunnista riittävästi polttoainepaletin ja tuotantojärjestelmän 
muutosta. Ehdotamme tekstin tarkentamista ja parempaa jäsentelyä. 
 
Luvun 6. kappaleeseen 8 ehdotamme lisäyksiä: 

• Alan toimijat ottavat huomioon varautumissuunnitelmissaan vakavien häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen varalta riittävien energialähteiden varmistamisen ja polttoainevarastojen 
sijoittamisen tuotantolaitoksille sekä varautuvat sähkökatkoksiin ja häiriöihin tietoliikenteessä.  
 

Kaukolämpöä tuotetaan enenevässä määrin erilaisilla hukkalämmöillä ja lämpöpumppuratkaisuilla 
polttolaitosten sijaan. Varajärjestelmä voi koostua vaihtoehtoisista energialähteistä, energian 
varastointiratkaisuista, polttolaitoksista tai niiden yhdistelmistä. Energian tuotantolaitosten 
mahdollisuuteen varastoida polttoainetta tuotantolaitoksilla vaikuttaa usein varastointitilan rajallisuus. 
Yhteiskunnan digitalisoituessa tietoliikenteen häiriöiden vakavuus nousee esiin myös energiantuotannossa 
ja toimijoiden tulee ottaa tietoliikennehäiriöiden riskit huomioon varautumissuunnitelmissaan. 
 
Luvun 6. kappaleeseen 8 ehdotamme lisäksi tarkennusta:  

• Turvepolttoaineen huoltovarmuus sähkön ja lämmön yhteistuotannossa turvataan.  
Turvepolttoaineen merkitys sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tunnistetaan ja sen 
käyttöedellytykset turvataan. 

 
Turve on huoltovarmuuden kannalta merkittävä polttoaine kotimaisuuden ja varastoitavuuden 
näkökulmasta. Monipolttoainekattiloiden ja samalla lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosten toimitus- ja 
huoltovarmuus perustuu monipuoliseen polttoainevalikoimaan, jossa polttoainesuhteita voidaan 
joustavasti muuttaa niin normaali- kuin häiriötilanteessakin riippuen ajotilanteesta, polttoaineiden laadusta 
ja saatavuudesta. 
 
HUOVA-päätöksen luonnoksessa on todettu, että fossiilisista ja uusiutuvista lähteistä valmistettujen 
öljytuotteiden jalostus ja jakelulogistiikka säilytetään riittävällä tasolla maan energiahuoltovarmuuden 
turvaamiseksi. Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseksi Huoltovarmuuskeskus pitää tuontipolttoaineita valtion varmuusvarastoissa siten, että maassa 
on käytettävissä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot. Tämä on 
edelleen hyvä lähtökohta, mutta haluamme muistuttaa, että energiajärjestelmään vaikuttavat muutostekijät 
edellyttävät energian huoltovarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvien näkökohtien 
uudelleenarviointia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö normaalitilanteessa vähenee siirryttäessä kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa, mutta häiriötilanteessa tuontipolttoaineiden käyttö lisääntyy merkittävästi – jopa 
suhteessa aiempaa enemmän, kun normaalikulutus pienenee tavoitteiden mukaan lähes olemattomaksi. 

 
Luvun 6. kappaleeseen 9 ehdotamme tarkennusta ja täydennystä: 

• Kotimaisten puusta tuotetun energian sekä turpeen Kotimaisesta puusta, turpeesta sekä jätteistä 
tuotetun energian merkitys otetaan huomioon logistiikkainfrastruktuurin ja -palveluiden 
riittävyyden ylläpitämisessä. 

 
Lauseessa on epäselvästi rinnastettu puusta tuotettu energia ja turve (polttoaine). Kotimaisten 
polttoaineiden, sekä puun että turpeen, toimitusketjut voivat olla moniportaisia ja käsittää useita 
toimijoita. Energiantuotannon polttoainehuoltovarmuuden kannalta on tärkeää huolehtia kotimaisten 
polttoaineiden toimitusketjujen toimintavarmuudesta mukaan lukien kuljetuslogistiikka, 
polttoaineterminaalit sekä tiestön ylläpito ja toimintaan liittyvät palvelut. Jätteiden energiahyödyntämisellä 
tuotetaan huomattava osa kaukolämmöstä niillä paikkakunnilla, joilla on jätteenpolttolaitoksia. 
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Kaukolämmön tuotannon kannalta polttoon tulevat jätteet ovat kotimaista polttoainetta, jonka 
toimitusketjun toimintavarmuudesta ja kuljetuslogistiikasta on huolehdittava. 
 
Luvun 6. kappaleeseen 12 ehdotamme korjausta: 

• Liikennepolttoaineina käytettävien nestemäisten biopolttoaineiden ja -komponenttien sekä 
energiantuotannossa käytettävän biomassan määrä- ja laatu on tarvittavassa määrinotettava 
määrin otettava huomioon tuontipolttoaineiden varastointivelvoitetta määrättäessä.  

 
Energiantuotannossa käytettävän biomassan määrän ja laadun huomioon ottaminen tuontipolttoaineen 
velvoitevarastoinnissa hukkuu lauseessa liikennepolttoaineita koskevan kappaleen sisään. 
Perustelumuistiossa toivottavasti avataan tarkemmin, mitä tällä energiantuotannon polttoaineiden osalta 
tarkoitetaan. Mikäli lauseella tarkoitetaan, että lämmön ja sähkön tuotannossa käytettävän 
tuontibiomassan määrä ja laatu otettaisiin huomioon tuontipolttoaineiden varastointivelvoitetta 
määrättäessä, ehdotamme, että se nostetaan omaksi lauseekseen erilleen liikenteen polttoaineista. 
Pidämme aiheellisena velvoitevarastointilainsäädännön kehittämistä energiajärjestelmän muutokset 
huomioon ottaen. Muistutamme edelleen, että vaikka biomassa on saavuttanut merkittävän roolin 
energiantuotannon polttoaineena, myös muiden energialähteiden, kuten hukkalämpöjen käyttö, on 
lisääntynyt ja lisääntynee edelleen.  
 
Kotimaisten polttoaineiden osalta nostaisimme vielä esiin, että vaikka keskinäisriippuvuudet energia-alan ja 
muiden yhteiskunnan kriittisten toimintojen välillä on yleisesti hyvin tunnistettu HUOVA-päätöksen 
luonnoksessa, luvusta 7.6. (Jätehuolto) puutuu kytkentä energiantuotantoon. Yhdyskuntajätteillä tuotetaan 
suuruusluokkaa 10 prosenttia kaukolämmöstä Suomessa. Niillä paikkakunnilla, joilla jätteenpolttolaitoksia 
on, jätteen energiahyödyntämisen osuus kaukolämmöntuotannosta on merkittävästi suurempi. Jätteiden 
energiahyödyntämisen kaksoisrooli osana sekä jäte- että energiahuoltoa on tunnistettava 
huoltovarmuusmielessä. Jätehuolto on kaukolämpöä tuottavan jätteenpolttolaitoksen näkökulmasta osa 
polttoainelogistiikkaa.  
 
Ehdotamme että luvun 7.6 ensimmäiseen kappaleen loppuun lisätään: 

• Lisäksi tuetaan alan organisaatioiden ja yritysten jatkuvuussuunnittelua ja varautumista sekä 
selvitetään alan toiminnallisen ja materiaalisen valmiuden parantamista ja logististen järjestelmien 
kehittämistä ottaen huomioon myös keskinäisriippuvuudet muiden toimintojen kuten 
jätteenpolton osalta energiahuollon kanssa. 

 
Harmittelemme, että huoltovarmuusorganisaatiolla on ollut rajalliset mahdollisuudet osallistua HUOVA-
päätöksen valmisteluun. Tekstiluonnoksia on nopeasti esitelty voimatalouspoolin toimikunnan ja jaostojen 
kokouksissa, mutta kokonaisuuden hahmottaminen ja yksityiskohtien kommentoiminen on kokouksessa 
hankalaa ilman mahdollisuutta perehtyä tekstiin etukäteen. Kaukolämmön tuotannon ja jakelun sekä 
lämmön- ja sähköntuotannon polttoaineiden toimitusketjujen toimintavarmuuden osalta olisi ollut 
mahdollista hyödyntää tehokkaammin voimatalouspoolin kaukolämpöjaostoa ja kotimaisten polttoaineiden 
(KPA-) jaostoa HUOVA-päätöksen valmistelutyössä. 
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