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Energiaunionin hallintomalli 
 

1 Taustaa 

Asetusehdotuksella energiaunionin hallintomallista luodaan uusi menettely jäsen-
valtioiden ja komission välille EU:n energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteu-
tumisen seurannalle. Jäsenvaltiot asettavat omat energia- ja ilmastopolitiikan tavoit-
teensa Energiaunionin viidestä pilarista hallintomallin mukaisessa kansallisessa 
energia- ja ilmastosuunnitelmassa, joka tulee laatia 10 vuoden välien (ensimmäinen 
1.1.2019, luonnos jo 1.1.2018). Jäsenvaltiot velvoitetaan myös raportoimaan komis-
siolle kansallisen suunnitelman toimeenpanon etenemisestä joka toinen vuosi. En-
simmäinen edistymisraportti tulee antaa 15.3.2021. Asetuksella perustetaan myös 
uusi Energiaunionin hallintoa koskeva komitea komission avuksi. Komitea tulee kor-
vaamaan nykyisen ilmastonmuutoskomitean.   

2 Keskeinen sisältö 

Hallintomallin mukaisessa suunnitelmassa tulee kuvata nykytilanne ja siitä seuraa-
vat projektiot nykyisten politiikkatoimien vallitessa sekä suunniteltujen politiikkatoi-
mien vaikutusten arviointi. Tämän tulee sisältää mm. kuvauksen nykyisistä energia- 
ja ilmastopoliitikoista ja toimista kaikilla Energiaunionin viidellä osa-alueella – vähä-
hiilisyys (päästövähennysvelvoitteet ja uusiutuva energia), energiatehokkuus, ener-
gian sisämarkkinat, energiaturvallisuus sekä energia-alan tutkimus, kehitys ja inno-
vaatiot – ja miten kansalliset ja EU tason toimielimet ovat osallistuneet suunnitel-
man tekemiseen. Lisäksi tulee kertoa, mistä asioista on tehty yhteisiä tai koordinoi-
tuja suunnitelmia muiden jäsenvaltioiden kanssa ja miten alueellinen koordinaatio 
on huomioitu. 

3 Tilanne 

Hallintomallin neuvostokäsittely toteutunee vasta lopuksi, kun muiden energiaunio-
nin lainsäädäntöesitysten lopullinen sisältö ja vaatimukset ovat tiedossa. Parlamen-
tin raportöörinä toimii luxemburgilainen Claude Turmes (Greens). 

4 Elinkeinoelämän pääviestit 

Energiaunionin hallintomallin vaikutukset koskevat suoraan lähinnä valtiota eikä 
niinkään yrityksiä, vaikkakin yrityksille tehtävät tietopyynnöt voisivat jopa lisääntyä 
nykyisinkin liikaa kuormittavasta määrästä. Toisaalta suunniteltujen politiikkatoimien 
toteuttamisesta aiheutuu yrityksille kustannuksia ja kilpailukykyvaikutuksia. Valtion 
resurssien optimaalinen käyttö puolestaan on tärkeää elinkeinoelämänkin näkökul-
masta. Siksi pakollisten tietojen kerääminen sektoreilta, joissa EU:n yhteisiä asetet-
tuja määrällisiä tavoitteita ei ole – kuten energia-turvallisuus, sisämarkkinat ja ener-
gia-alan tutkimus, kehitys ja innovaatiot – on tarpeetonta, koska se lisäisi hallinnol-
lista taakkaa. 
 
Hallinnollisen taakan keventämisen ja raportoinnin yksinkertaistamisen sekä kus-
tannustehokkuuden tulisi olla avainasemassa hallintomallin toteuttamisessa. Tulee 
myös varmistaa, ettei synny päällekkäisiä raportointivelvoitteita (vrt. Pariisin sopi-
muksen toimeenpano). Onkin huolestuttavaa, kun Valtioneuvosto arvioi hallintomal-
lin tällaisenaan jopa kasvattavan hallinnollista taakkaa ainakin siirtymävaiheessa. 
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Komission esittämää sitovaa template-mallia tulisi yksinkertaistaa. Nykyisessä 
muodossaan se on liian yksityiskohtainen ja velvoittava sisältäen velvoitteita sellai-
sistakin tiedoista, joita nykyinen EU-lainsäädäntö ei määrää ilmoittamaan. Jopa tek-
nologiatasolle menevät projektiot ja vuosittaiset kehityspolut muodostuvat helposti 
myös ikään kuin sitoviksi komission näkökulmasta, kun se tekee joka toinen vuosi 
yhteenvetoraporttiaan ja peilaa tuloksia EU-tason tavoitteisiin sekä kansallisessa 
energia- ja ilmastosuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Jäsenmaan aikaisemmat toimet ja kunnianhimon taso kansallisissa toimissa tulee 
huomioida, kun komissio arvioi kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia, edisty-
misraportteja ja EU:n yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Olisi kohtuutonta, mikäli 
esimerkiksi uusiutuvan energian lisäämisen tasossa kunnianhimoinen ja kärkijou-
kossa oleva maa joutuisi vielä tekemään lisätoimia tilanteessa, jossa koko EU ei oli-
sikaan pääsemässä yhteiseen tavoitteeseen. Tällaisen tilanteen varalta on sovit-
tava ennalta oikeudenmukaiset pelisäännöt. 
 
Energiatehokkuuden osalta tulisi luopua absoluuttisen primäärienergian raportoin-
nista, sillä se ei kerro tehokkuudesta mitään ja lisäksi energiantuotannon rakenne ja 
sen muutokset vaikuttavat suuresti lukuihin. Energiatehokkuustavoitteen muuttami-
nen sitovaksi ei saa johtaa energian käytön ”katottamiseen” ja kielteiseen suhtautu-
miseen energiaintensiivisen teollisuuden ja palvelujen uusiin investointeihin, joissa 
energian käyttö mahdollisesti kasvaa. Tällainen tavoite voi korkeintaan vähäisesti 
heijastella energian käytön tehostumista.  
Lisäksi energiatehokkuustavoitteen nosto 27 %:sta 30 %:in voi johtaa vaatimuksiin 
elinkeinoelämälle ja muille toimijoille investoida kustannustehottomiin toimiin. Sa-
malla se alentaa päästöoikeuden hintaa vuonna 2030 komission vaikutusarvion 
mukaan toistakymmentä euroa CO2-tonnilta (päällekkäinen tavoite vesittää päästö-
kaupan ohjausvaikutusta). Elinkeinoelämä toivookin tukea Eurooppa-neuvoston lo-
kakuussa 2014 sopimalle 27 % indikatiiviselle EU-tavoitteelle. 
 
Edellä olevan esimerkin mukaisesti on vältettävä päällekkäisiä sitovia tavoitteita ja 
niiden samanaikaisia tiukennuksia. Hallintomallin asettama vaatimus siitä, ettei kan-
sallisten tavoitteiden kunnianhimon tasoa saa laskea vuoteen 2030 mennessä, on 
suhteettoman tiukka linjaus muiden kuin päästövähennystavoitteen osalta. Tällai-
nen menettely tulisi nostamaan päästövähennysten kokonaiskustannuksia kustan-
nusoptimista, koska se ei antaisi mahdollisuutta toteuttaa päästövähennyksiä kul-
loinkin edullisimmalla tavalla tekniikan ja yhteiskunnan kehittyessä. Hallintomalliin 
pitäisikin sisältyä velvoite analysoida päästökaupan kanssa päällekkäisten politiik-
katoimien vaikutuksia ja edesauttaa niiden purkamisia. 
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