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• Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa 
 

• Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana 
 

• Energiapäätösten merkitys Suomelle 
 

• EK:n suositukset Suomen energia- ja ilmastopolitiikaksi 
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• Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (KEIS) 2016 
- Sähkö- ja energiamarkkinoiden toimivuus ja toimitusvarmuus 
- Uusiutuvan energian rooli ja tuet 
- Energiakustannukset ja yritysten kilpailukyky (mm. päästökaupan 

kustannusten hyvittäminen) 
- Cleantech ja energiatehokkuus  

 
• EU:n Energiaunioni 

- Keskiössä ilmastotavoitteiden täsmentäminen ja toimeenpano 
• Päästökaupan uudistaminen, ei-päästökauppasektorin sääntely 
• Energiatehokkuusdirektiivi 
• Uusiutuvan energian direktiivi, biomassan kestävyyspolitiikka 



12.4.2016 Ohlström, Ruohomäki 
4 

Ilmastonäkökulma Suomalaista osaamista 
ilmastonmuutoksen 

ratkaisemiseksi  



Kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
globaali ulottuvuus 
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• Ilmastoratkaisuun tarvitaan maailmanlaajuiset toimet. Ei riitä, että 
vähennämme päästöjä vain Suomen / EU:n sisällä. 

• Pariisin ilmastosopimus avaa globaaleja markkinoita. 
• Suomella on eturivin osaamista  ilmastonmuutoksen hillintään ja 

sopeutumiseen.  
 
 Tehdään cleantechistä Suomelle merkittävä kasvu- ja vientiala 
 Pidetään teollinen tuotanto Suomessa, jossa se on vastuullista ja 

vähäpäästöistä.  
 

 Moninkertaistetaan Suomen positiiviset ilmastovaikutukset 
 Edistetään rinnakkain kestävää kasvua ja päästövähennyksiä  
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• Ei keskitytä vain kotimaahan rajoittuviin 
ilmastotoimiin, vaan tavoitellaan paljon 
merkittävämpiä päästövähennyksiä 
maailmanlaajuisesti.  

- Oman hiilijalanjäljen pienentämisen rinnalla 
kasvatettava positiivista hiilikädenjälkeä.   

• Hiilikädenjälki kuvaa Suomen 
ilmastotekojen vaikuttavuutta = kuinka 
paljon maailman päästöt vähentyvät 
suomalaisen osaamisen avulla 

 

Suomelle  
maailman suurin 

hiilikädenjälki  
per capita? 
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Energia on  
Suomelle 

 erityiskysymys 

Energianäkökulma 

Ohlström, Ruohomäki 
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• Viisas energiapolitiikka auttaa vahvistamaan elämisen, 
yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä pohjoisessa 
maassa.. 

• Vaikeina taloudellisina aikoina korostuu energiapolitiikan 
perustehtävä – varmistaa kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen 
energian saatavuus.  

 Keskiöön Suomen kilpailukyky ja päätösten pitkäjänteisyys 
 Hyvä toimintaympäristö ja vahva kotimarkkina  

energian käyttäjille, tuottajille ja cleantech-yrityksille  
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EK:n suositukset  
Suomen energia- ja ilmastopolitiikaksi 
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Kestävä kasvu 

Investoinnit & työpaikat 

Elinvoimaiset yritykset 

Kohtuuhintainen & toimitusvarma energia 

Kannustava toimintaympäristö  & vahvat kotimarkkinat 

Pitkäjänteinen & kilpailukykyä edistävä energia- ja ilmastopolitiikka 

  Menestyvä Suomi 
Megatrendit: Digitalisaatio 

Globalisaatio 

Vastuullisuus 

Resurssi- 
niukkuus 

Ilmaston- 
muutos 

Energia- ja ilmastopolitiikasta kilpailukykyä ja kasvua 

Vienti  

Kaupungistuminen 
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1) Pitkäjänteistä ja kilpailukykyä edistävää energia- ja 
ilmastopolitiikkaa 

2) Globaali päästöjen hinnoittelu ja toimiva päästökauppa 

3) Toimivat sähkömarkkinat – keino turvata energian saatavuus  

4) Uusiutuvaa energiaa markkinaehtoisesti ja kestävästi  

5) Energiatehokkuudesta kilpailuetua ja ilmastohyötyjä  

6) Kannusteet puhtaille teknologioille ja älykkäille ratkaisuille 
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Lisätietoa: 
www.ek.fi/KEIS 
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