
Suomi on 
ilmastopolitiikan 
tiennäyttäjä 

Ilmasto- ja energiapolitiikan pitää olla vaikuttavaa ja 
tehokasta. Fokuksen on oltava päästöjen 
vähentämisessä. Nopeimmin tuloksia syntyy energia-
alan ja päättäjien yhteistyöllä.

• Ilmastokriisiin vastaaminen edellyttää Pariisin sopimuksen 
mukaisia päästörajoituksia vuosille 2040 ja 2050 
mahdollisimman pian.

• Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan hyväksyttävyys 
varmistetaan kärsivällisellä ja ennakoitavalla politiikalla. 

• Toteutettava tietoon pohjautuvaa ilmastodiplomatiaa EU:ssa 
ja YK:ssa.

• Päästökauppaa on kehitettävä ja laajennettava pääasiallisena 
ohjauskeinona. 

• Tutkittava aktiivisesti keinoja toteuttaa kustannustehokasta 
ilmastopolitiikkaa ja toteutettava energiajärjestelmän 
muutokseen tähtääviä kokeiluja. Vahvistetaan suomalaista 
cleantech-vientiä, jonka painopisteenä on taakanjakosektori.



Kaikki kiertää –
kiertotaloudesta uusi 
talousjärjestelmä 

Energia-alan rooli kestävän talousjärjestelmän 
luomisessa on merkittävä. Kiertotalous edistää 
ilmastonmuutoksen hillintää,  luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja luo uutta liiketoimintaa.

• Yrityksille on tarjottava tutkimus-, kehitys-,  innovaatio- ja 
pilotointikannusteita uuden kiertotaloutta tukevan 
liiketoiminnan kehittämiseen.

• Kiertotalouden kannusteita on kohdennettava sektorirajat 
ylittäviin innovaatioihin. 

• Suomi on edelläkävijä teknologiaosaamisessa. 
Hyödynnetään Suomen teknologiaosaaminen laajasti.

• Kiertotaloutta tulee edistää markkinalähtöisesti. Kaikkeen ei 
tarvita lainsäädäntöä. 

• Ei rajoiteta kiertotalousinnovaatioiden syntyä liian kapea-
alaisilla määritelmillä.



Suomalaisille maailman 
edistyksellisin 
energiajärjestelmä 

Suomi on edelläkävijä älykkäissä energia-
järjestelmissä, päästöttömän energian lisäämisessä, 
kaukolämmityksessä sekä lämmön ja sähkön 
yhteistuotannossa. Älykkäät energiapalvelut 
helpottavat ihmisten arkea ja ne voidaan kaupallistaa 
vientituloiksi.

• Lainsäädännössä asetettava tavoitteet, mutta ei liiallisesti 
puututa eri ratkaisuihin liittyviin valintoihin. Annetaan 
markkinatalouden varmistaa parhaiden ratkaisujen 
hyödyntäminen.

• Edistetään älykästä liikennejärjestelmää ja päästötöntä 
liikkumista tukevaa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua.

• Vauhditetaan liikenteen sähköistymistä ja autokannan 
uudistumista.



Kilpailukykyä 
uudistumalla 

Suomen energia-ala investoi vuosittain yli kaksi 
miljardia euroa uuteen teknologiaan ja palveluiden 
parantamiseen – enemmän kuin mikään toinen 
toimiala. Samalla ala mahdollistaa kaikille 
kohtuuhintaisen sähkön ja lämmön. 
Energiajärjestelmän luotettavuus, laatu ja hinta ovat 
tärkeä osa elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
Investointitahti luo edellytykset hiilineutraalille 
yhteiskunnalle.

• Lainsäädännössä asetettava tavoitteet, mutta ei liiallisesti 
puututa eri ratkaisuihin liittyviin valintoihin – annetaan 
markkinatalouden varmistaa parhaiden ratkaisujen 
hyödyntämisen.

• Eri hallinnonalojen ja toimialojen välisen yhteistyön ja tiedon 
jakamista on lisättävä.

• Uuden teknologian nykyistä nopeampi kehitys edellyttää, 
että uuden teknologian kehittämiselle käyttöönotolle ja 
kaupallistamiselle on toimiva ja riittävä T&K-rahoitus sekä 
julkiset investointituet demonstraatiohankkeille ja 
pilotointiin.



Osaaminen kunniaan –
energia-ala työllistää 

Energia-ala tarvitsee lähivuosina runsaasti uusia 
osaajia. Energia-alan toiminnot kattavat koko Suomen 
ja myös työvoiman tarve kohdistuu koko maahan.

• Koulutusjärjestelmän on vastattava ketterämmin työelämän 
tarpeisiin. Oppilaitoksista valmistuvien ikäluokkien lisäksi 
tarvitaan muunto-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta.

• Kouluttautuminen työn ohessa on oltava helppoa, tuettua ja 
joustavaa. Koulutusjärjestelmän on kannustettava jokaista 
elinikäiseen oppimiseen.

• Aina ei tarvita uutta tutkintoa vaan osaaminen ratkaisee. 
Täydennys- ja täsmäkoulutukset ovat välttämättömiä. 

• Luonnontieteellisten aineiden ja kielitaidon merkitys 
korostuu. Suomalaisten osaamisesta on huolehdittava.

• Koulutusleikkaukset eivät voi jatkua, sillä ne estävät jo maan 
kasvua.



Vapaus valita 
lämmitystapa 

Suomessa lämmitysmarkkinat ovat sääntelemättömät 
ja kilpaillut. Jokaisella on vapaus valita käyttämänsä 
lämmitys- ja jäähdytysmuoto sekä niihin liittyvät 
palvelut. Paras tulos syntyy, kun yritykset kilpailevat 
asiakkaalle arvoa tuottavilla tuotteilla ja palveluilla.

• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on 
huolehdittava, että kaavoitus on tulevaisuudessa eri 
lämmitysmuodot mahdollistavaa – ei poissulkevaa. 

• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on 
pohdittava ylijäämälämpöä tuottavien palvelujen ja 
teollisuuden integroitumista kaupunkien 
energiajärjestelmiin. Näin kaupungit voivat hyödyntää 
syntyvät lämmöt.

• T&K-rahoitusta lisättävä asumiseen, rakennuksiin ja 
kaupunkeihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi.

• Lämmitystavan sijaan on keskityttävä rakennusten 
ominaisuuksien ja energiatehokkuuden parantamiseen



Lampun on sytyttävä –
toimitusvarmuus on 
välttämättömyys 

Energiayhtiöt toimittavat sähköä ja kaukolämpöä 
luotettavasti ja turvallisesti vuorokauden ympäri, 
vuoden jokaisena päivänä. Energiaturvallisuus, 
toimitusvarmuus ja huoltovarmuus ovat yhteiskunnan 
kivijalat.

• Suomessa sähkön tehoriittävyyden tavoitetaso on 
määritettävä parlamentaarisesti, yhteistyössä sidosryhmien 
ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

• Huolehdittava kotimaisen sähköntuotannon 
toimintaedellytyksistä pidättäytymällä kotimaista 
energiantuotantoa rasittavista päätöksistä (verot ja muut 
hallinnolliset maksut) ja alentamalla energiantuotannon 
hallinnollista maksutaakkaa.

• Käynnistetään uusi kärkihanke edistämään 
energiateknologian kehittämistä, pilotointia ja 
demonstraatioita. 

• Ei uusia tuotantotukia energiamarkkinoille.

• Varmistettava, että sähkönsiirron toimitusvarmuutta 
parannetaan kustannustehokkaasti.



Lisää energiantuotantoa 
Suomeen

Suomen energiantuotannon vahvuus on 
tuotantopaletin monipuolisuus. Kotimaista 
uusiutuvaa ja päästötöntä tuotantoa voidaan 
vahvistaa kestävästi ja markkinaehtoisesti. 

• Kotimaisen energiantuotannon kannattavuudesta 
huolehtiminen on keskeistä toimitus- ja huoltovarmuudelle. 
Suomalaisen tuotannon tulevaisuus mahdollistetaan 
alentamalla verojen aiheuttamaa kustannusrasitetta, ja 
erityisesti poistamalla kilpailukyvylle haitallinen 
voimalaitosten kiinteistövero.

• Metsäenergian käytön kasvu turvataan huolehtimalla 
metsäpolttoaineiden ja turpeen saatavuus. Erityinen huomio 
tulee kiinnittää nuorten metsien hoitoon sekä hakkuurästien 
poistamiseen. 

• Vesivoiman toimintaedellytykset varmistetaan sovittamalla 
yhteen eri intressit vesilakia uudistettaessa.  Uudistuksen 
keskeisinä periaatteina tulee olla ympäristönäkökulmien 
ohella kustannustehokkuus, kohtuullisuus ja 
teknologianeutraalius.

• Biomassan käytön hyväksyttävyys on tärkeää: 
vaikuttamispanosten on kohdistuttava EU-tason 
edunvalvontaan.



Kohti vahvempaa 
pohjoismaista 
energiayhteistyötä 

Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyö on edellytys 
kansainvälisen johtoaseman säilyttämiselle energia-
alalla. Se on myös vahva väline tehokkaammalle EU-
vaikuttamiselle.

• Edistetään laaja-alaisesti pohjoismaista ja Itämeren alueen 
energiayhteistyötä

▪ sähkömarkkinoiden syvempi integraatio

▪ sähköisen liikenteen pohjoismainen liikenneverkko

▪ yhteiset kannat ja linja EU:n energiapolitiikassa 

• Varmistetaan, että pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi 
kasvaa pohjoismaisen yhteistyön keskeiseksi tukijalaksi

• Jatketaan pohjoismaista ja EU:n laajuista sähkömarkkinoiden 
integraatiokehitystä, johon uudet palvelut perustuvat.



Järkeä 
energiaverotukseen

Energiaverotus on osa yritysten toimintaympäristöä ja 
vaikuttaa ihmisten elämisen kustannuksiin. 
Verotuksen on tuettava muutosta ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan.

• Energiaverojärjestelmämme on osin vanhentunut ja tulee 
tiensä päähän tulevalla vuosikymmenellä. Suomi tarvitsee 
energiaverotuksen kokonaisuudistuksen.

• Sähköntuotanto on muuttunut lähes päästöttömäksi. 
Nykyinen korkea sähkövero hidastaa päästöjen vähentämistä 
ja tulevaisuuden palveluiden kehitystä.

• Kaukolämpö on suomalaisten kaupunkien lämmitysmuoto. 
Päästökaupan kanssa päällekkäinen verotus tekee 
kaupunkien irtautumisen fossiilisista polttoaineista kalliiksi ja 
vaarantaa infrastuktuurin olemassaolon. 

• Verotusta tulee käyttää päästöjen vähentämiseen 
päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla. Tällöin ilmasto- ja 
energiapoliittiset tavoitteet saavutetaan 
kustannustehokkaasti.


