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Energiatehokkuudesta kilpailuetua ja ilmastohyötyjä  
 

Energian tuotannon ja käytön tehokkuus lisäävät yritysten kilpailukykyä, minkä lisäksi yritykset tarjoa-
vat energiaan liittyviä ratkaisuja toisilleen, julkisille palveluille ja kotitalouksille. Kansallista energia- ja 
ilmastostrategiaa valmisteltaessa energiatehokkuustoimet tulisi ottaa huomioon merkittävänä mahdol-
lisuutena vähentää päästöjä. Lisäksi energiatehokkuutta edistäville teknologioille ja palveluille on ky-
syntää vientimarkkinoilla. Esimerkiksi älyverkoilla ja -mittaroinnilla voidaan lisätä tietoisuutta energian 
käytöstä ja sitä kautta energian käyttö tehostuu. Lisäksi ylijäämälämmön käyttöön tulisi kannustaa 
nostamalla sen asemaa EU-tasollakin suhteessa uusiutuvaan energiaan.  

 
Energiatehokkuustavoitteen tulee sallia talouskasvu 

 
Energiatehokkuuteen ohjaa tällä hetkellä monta ja osin päällekkäistä tavoitetta ja direktiiviä. Euroop-
pa-neuvosto päätti vuonna 2014 EU:n ohjeellisesta 27 % energiatehokkuustavoitteesta vuodelle 
2030, ja tämä päätös tulisi pitää ennallaan pitkäjänteisen ja ennakoitavan politiikan vuoksi.  
 
Ongelmallista kuitenkin on, että tavoite perustuu absoluuttiseen primäärienergiankulutukseen, mikä ei 
kuvaa energian käytön tehostumista. Energiankulutushan voi kasvaa esimerkiksi siinä toivottavassa 
tilanteessa, että talous lähtisi voimakkaaseen kasvuun. Energiatehokkuustavoitteen tulee siis sallia 
energian käytön kasvu, jos tuotantomäärät kasvavat tai syntyy uutta energiaa käyttävää liiketoimintaa. 
 
Suomen tulisi osaltaan vaikuttaa joustavuuden lisäämisessä, kun energiatehokkuusdirektiiviä uusi-
taan loppuvuonna. Sitovasta 1,5 % vuosittaisesta säästötavoitteesta loppuenergian myynnistä tulisi 
luopua 2020 jälkeen, koska se olisi päällekkäinen sekä mahdollisen kansallisen tavoitteen että pääs-
tökaupan kanssa. 

 
Sopimustoiminta tärkeää energiatehokkuuden edistämisessä jatkossakin 
 
Yritysten vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvat, kattavat sopimusjärjestelmät ovat olleet energia-
tehokkuustoiminnan perusta Suomessa jo 90-luvulta lähtien. Uuden sopimuskauden 2017–2025 val-
mistelu on elinkeinoelämän osalta loppusuoralla. Tällainen hyviä tuloksia tuottava toimintamalli tulee 
olla mahdollista myös jatkossa, kun EU:n energiatehokkuusdirektiiviä uudistetaan. 
 
Sopimustoiminnassa energiatehokkuusinvestointien kannustimia voisi kehittää edelleen. 
 
Liikenteessä energiatehokkuus paranee moottoriteknologian kehittyessä 
 
Liikenteessä energiatehokkuus paranee ennen kaikkea uusien ajoneuvojen jatkuvasti alenevan omi-
naiskulutuksen myötä. Kehitys on samansuuntainen energialähteestä riippumatta. Päästöjen alenta-
miseen kannustavalla verotuksella on tässä keskeinen rooli.  
 
Liikenteessäkin kaikkien päästövähennyskeinojen (vaihtoehtoiset energialähteet ja käyttövoimat) tu-
lee olla joustavasti käytössä ja vähennystoimien on oltava kustannustehokkaita ja teknologianeutraa-
leja, jotta minimoidaan mm. yritysten kilpailukykyyn vaikuttavien logistiikkakustannusten nousu. Lii-
kenteen päästöjä vähentävät toimenpiteet eivät saa muodostaa lisärasitteita elinkeinoelämän kilpailu-
kyvylle suhteessa kilpailijoihin. 
  
 


