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Energiatehokkuutta talouskasvu sallien 
 

1 Taustaa, keskeinen sisältö ja aikataulu 

EU:ssa on käsittelyssä energian käytön tehostamisen tavoite 2030 ja sen saavut-
tamiseksi tarvittavat toimet (energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen). Energiate-
hokkuus liittyy keskeisesti niin ilmastotavoitteen kuin energiapolitiikankin toteutta-
miseen, mutta tässäkin on hyvä edetä mahdollisimman kustannustehokasta pol-
kua. 
 
Energiatehokkuusdirektiivin uudistamisehdotus koskee EU:n 2030 energiatehok-
kuustavoitetta, kansallisten tavoitteiden asettamista sekä sitovan vuosittaisen 1,5 
% energiansäästötavoitteen jatkamista loppuenergiasta. Lisäksi on ehdotettu 
muun muassa muutoksia energian mittaamiseen. 
 
Komission antoi ehdotuksensa 11/2016, ja se on nyt parlamentin ja neuvoston kä-
sittelyssä. Lakiehdotus valmistunee syksyn 2017 aikana. 

 

2 Elinkeinoelämän pääviestit 

 
EU:n energiatehokkuustavoitteen tulee olla ohjeellinen ja sallia talouskasvu 
 
EU:n energiatehokkuusdirektiivin uudistuksessa merkittävää on EU-tavoitteen 
määrittely sekä toimien joustavuus.  Eurooppa-neuvosto päätti vuonna 2014 oh-
jeellisesta 27 % EU-tason energiatehokkuustavoitteesta vuodelle 2030, mutta ko-
missio ehdotti marraskuussa 2016 kuitenkin 30 % sitovaa EU-tavoitetta. Alkuperäi-
nen Eurooppa-neuvoston päätös tulisi pitää ennallaan, koska se todettiin kustan-
nusoptimiksi pyrittäessä kohti 40 % päästövähennystavoitetta. Lisäksi yritykset tar-
vitsevat investointipäätöksiä varten pitkäjänteistä ja ennakoitavaa politiikkaa.  
 
Ongelmallista on myös se, että EU-tavoite perustuu absoluuttiseen primäärienergi-
ankulukseen, mikä ei kuvaa energian käytön tehostumista. Energiankulutus voi 
kasvaa esimerkiksi siinä toivottavassa tilanteessa, että talous lähtisi voimakkaa-
seen kasvuun. Energiatehokkuustavoitteen tulisi sallia energian käytön kasvu, jos 
esimerkiksi tuotantomäärät Euroopassa kasvavat tai syntyy uutta energiaa käyttä-
vää liiketoimintaa. 
 
Sopimustoiminta tärkeää energiatehokkuuden edistämisessä Suomessa jat-
kossakin 
 
Suomi täyttää nykyisen (ja jatkettavaksi ehdotetun) sitovan 1,5 % vuosittaisen lop-
puenergian säästövelvoitteen pääosin elinkeinoelämän energiatehokkuuden sopi-
mustoiminnalla. Tämä yritysten vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuva, kattava 
sopimusjärjestelmä on ollut energiatehokkuustoiminnan perusta Suomessa jo 
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1990-luvulta lähtien. Pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle kurottava uusi sopi-
muskausi 2017-2025 siirsi Suomen kertaheitolla EU:n kärkeen tehostamistoi-
missa. Komissio ehdotti joustavuuden pitämistä ennallaan, ja tämä on ensiarvoi-
sen tärkeää säilyttää parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. 
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