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Uusiutuvaa energiaa teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti 
 
Suomen energian loppukulutuksessa uusiutuvan energian osuus on noussut jo lähelle 40 % ja yli EU:n 
Suomelle asettaman 38 %:n velvoitteen vuodelle 2020. Energian loppukulutuksen pienentymisen lisäksi 
nopeaan kehitykseen ovat vaikuttaneet bioenergian käytön kasvu metsäteollisuudessa ja energiantuo-
tannossa sekä liikenteen biopolttoaineiden käytön lisääntyminen. Lisäksi tuulivoiman määrä on kasvanut 
merkittävästi tuotantotukijärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Kokonaisuudessaan uusiutuvan energian 
tuotantotuet ovat kasvaneet voimakkaasti ollen viime vuonna yhteensä vajaat 150 miljoonaa euroa ja 
nousevat kuluvana vuonna arviolta noin 200 miljoonaan euroon. 
 
Suomen sähköntuotanto on hyvällä uralla kohti hiilineutraaliutta. Vuonna 2015 Suomen omasta sähkön-
tuotannosta peräti 79 % oli hiilidioksidineutraalia. Uusiutuvien osuus sähköntuotannossa oli 45 %. 
 
Markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus päärooliin 

• Uusiutuvaa energiaa tulee edistää kansantalouden kokonaisedun lähtökohdista mahdollisim-
man markkinaehtoisesti, kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti. On hyvä, että uusiutu-
van energian 2030-tavoite on EU-laajuinen, eikä sitä jaeta jäsenmaakohtaisiksi tavoitteiksi. 

• Uusiutuvan energian ja omavaraisuuden prosenttitavoitteita tärkeämpää on vakaa ja kustannus-
tehokas kehitys kohti entistä toimitusvarmempaa, kilpailukykyistä sekä ympäristöllisesti ja kan-
santaloudellisesti järkevää energiapalettia. 

• Kypsille uusiutuvan energian muodoille ei tule antaa tuotantotukea. Jos jotain tukia tarvitaan, on 
niiden oltava uusille teknologioille annettavia investointi- ja demonstraatiotukia.  Sen sijaan, että 
poliittisin päätöksin valitaan voittajateknologiat, on taloudellista tukea osoitettava uuden tekno-
logian kehittämiseen niin uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi kuin energiatehokkuu-
den parantamiseksi. Uudet innovaatiot, niiden demonstrointi ja kaupallistaminen ovat askelia 
kohti tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. 

• Päästökaupan kanssa päällekkäisiä uusiutuvan energian tukijärjestelmiä on vältettävä, sillä ne 
vääristävät sekä päästökauppa- että sähkömarkkinoita.  

• Päästökaupan ulkopuolella voidaan käyttää normiohjausta ja tukia uusiutuvan energian edistä-
miseksi. Rakentamisessa ja liikenteessä on tehtävä pitkäjänteistä, teknologianeutraalia politiik-
kaa ja oltava johdonmukainen tehtyjen 2020-linjausten kanssa. Myös ei-päästökauppa-
sektoreilla, kuten liikenteessä, päästövähennyskeinojen on oltava kustannustehokkaita, jotta 
minimoidaan mm. yritysten kilpailukykyyn vaikuttavien logistiikkakustannusten nousu.  

• Uusiutuvan energian tukimuodot on analysoitava huolellisesti ennen päätöksentekoa. Tuet eivät 
saa kasvattaa yritysten kustannuksia, sillä energiakustannusten on arvioitu nousevan kiristyvien 
ilmastotavoitteiden mukana muutenkin. Energiatuet eivät saa vääristää kilpailua markkinoilla tai 
vaikeuttaa teollisuuden raaka-ainehankintaa. 

Biomassan/puun saatavuus ja kestävyys turvattava 
• Biomassan riittävyys ja saatavuus eri käyttökohteisiin on analysoitava kansallisessa energia- ja 

ilmastostrategiassa kokonaisvaltaisesti ja myös kansantalouden näkökulmasta. Rakenteilla ja 
suunnitteilla olevien investointien jälkeen kotimainen kuitupuu voi olla täyskäytössä. Tämän 
vuoksi edistämistoimien on ensisijaisesti lisättävä kaikenlaisen puun (tukki, kuitu, energiapuu) 
tuloa markkinoille tavalla, joka ei vääristä kilpailua puunkäyttäjien välillä. Samalla tulee ottaa 
huomioon myös matkailun tarpeet.  

• Suomen pitää varmistaa, ettei komissio esitä biomassalle sellaista kestävyysmäärittelyä, joka 
vaarantaisi tai hankaloittaisi kansallisesti kestävää puun käyttöä teollisuus- ja energiatarkoituk-
siin. Kestävyyden osoittamisesta ei saa myöskään aiheutua ylimääräisiä kustannuksia ja hallin-
nollista taakkaa, mikä vaarantaisi puun kilpailukykyisen saatavuuden. 

• Biomassan/puun hiilineutraaliuden on säilyttävä kansainvälisissä ja EU:n määrittelyissä. 


