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1. YHTEENVETO 
Suomen nykyinen pitkän aikavälin tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosenttia, ja Suomen lopullisessa yhdennetyssä kansallisessa energia- ja 
ilmastosuunnitelmassa1 asetetaan tavoitteeksi tämän päästövähennystason saavuttaminen 
vuoteen 2035 mennessä. Suomen vuoteen 2030 ulottuva tavoite on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla 
39 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna, kuten taakanjakoasetuksessa2 vahvistetaan. Suomi 
aikoo myös käyttää eräitä taakanjakoasetuksen mukaisia joustomahdollisuuksia, kuten 
päästökauppajärjestelmän ja taakanjakoasetuksen kattamien alojen välistä joustoa, jota se aikoo 
käyttää enimmäismäärän eli vuositasolla 2 prosenttia vuoden 2005 päästöistä. Vähähiilisyyttä 
koskevassa suunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella nykyiset ja suunnitellut politiikat ja 
toimenpiteet yhdessä joustomahdollisuuksien ilmoitetun käytön kanssa saattavat olla riittäviä, 
jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa. Mikäli suunnitellut lisäpolitiikat pannaan täytäntöön, niillä 
voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä erityisesti liikenteessä ja maataloudessa. 
Vaikutusten odotetaan olevan pienempiä rakennusalalla. Suunnitelmassa todetaan, että Suomen 
on mahdollista välttää maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen (LULUCF) 
liittyvän debetsaldon syntyminen, mutta siinä ei selvitetä, miten tämä tapahtuu, eikä esitetä 
mitään ennusteita. Suunnitelmassa painotetaan bioenergiaa, mutta siinä ei käsitellä 
perinpohjaisesti biomassan kestävyyttä tai sen vaikutusta hiilinieluun. Suomi toteaa, että vuoteen 
2035 ulottuvan kunnianhimoisen ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen asettamisen vuoksi 
lopullista suunnitelmaa olisi tarkistettava.  

Suomen panos uusiutuvaa energiaa koskevaan vuodeksi 2030 asetettuun unionin 
tavoitteeseen, 51 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030, on riittävä ja 
energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999, jäljempänä 
’hallintoasetus’, liitteessä II olevan kaavan mukainen.  

Energiatehokkuuden osalta Suomen panos EU:n tavoitteeseen on vaatimaton3 – se on 25 Mtoe 
energian loppukulutuksesta eli 34,8 Mtoe primäärienergian kulutuksesta. Lopullisessa 
suunnitelmassa esitetään joitakin yksityiskohtia rakennusten energiatehokkuuden osalta, mukaan 
lukien alustavat tavoitteet. Suomi toimitti pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa 
10. maaliskuuta 2020.4 

Sisämarkkinoiden ja energiaturvallisuuden osalta Suomi pyrkii edelleen parantamaan 
energiaturvallisuutta toimivien kansallisten ja alueellisten sähkömarkkinoiden avulla. 
Suunnitelmassa mainitaan energiaomavaraisuutta koskeva kansallinen tavoite, joka on 

                                                
1  Komissio julkaisee tämän maakohtaisen arvioinnin yhdessä energiaunionin ja ilmastotoimien 
hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 13 artiklan mukaisen energiaunionin tilaa koskevan 
vuoden 2020 katsauksen (COM(2020) 950) kanssa. 
2  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, 
sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 
525/2013 muuttamisesta. 
3   Komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa SWD(2019) 212 final esitetyn menetelmän 

mukaisesti. 
4  Suomi toimitti pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin 2010/31/EU 2 a artiklan mukaisesti 10. maaliskuuta 2020. Tämä arviointi perustuu 
kuitenkin vain niihin rakennuksia koskeviin seikkoihin, jotka on esitetty lopullisessa kansallisessa energia- 
ja ilmastosuunnitelmassa.  
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55 prosenttia (luvussa ei oteta huomioon kotimaassa ydinvoimalla tuotettua sähköä). 
Vuodelle 2030 asetettu tavoite on pitää sähköverkkojen yhteenliitäntäaste yli 15 prosentissa.   

Tutkimuksen, innovoinnin ja kilpailukyvyn osalta kansallisessa energia- ja 
ilmastosuunnitelmassa mainitaan yleinen tavoite kasvattaa tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin tehtävät investoinnit neljään prosenttiin BKT:stä. Tarkempia tietoja 
täytäntöönpanotoimenpiteistä (esimerkiksi alat, aikataulut tai julkisen ja yksityisen rahoituksen 
rooli) suunnitelmassa ei esitetä. 

Alakohtaisista investointitarpeista kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa annetaan 
jonkin verran tietoa. Suunnitelma ei kuitenkaan sisällä kokonaislukuja kaikista energiaan 
liittyvistä investointitarpeista koko kaudella 2021–2030.  

Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa todetaan, ettei Suomessa ole vakiintunutta 
näkemystä siitä, mitkä energiatuet katsotaan fossiilisten polttoaineiden tuiksi. Lopullisessa 
suunnitelmassa on kuitenkin luettelo uusiutuviin energialähteisiin kohdistetuista energiatuista 
sekä toisaalta ympäristölle haitallisista energiatuista. Vaikuttaa siltä, että suunnitelmassa on otettu 
huomioon komission viimeaikaisissa energiatukia koskevissa analyyseissa määritetyt luvut, ja 
siinä todetaan myös, että Suomen hallitus aikoo valmistautua ympäristölle haitallisten 
energiatukien vähentämiseen. 

Lopullinen suunnitelma sisältää enimmäkseen laadullisen arvion polttoaineen käytön muutosten 
vaikutuksista ilmanlaatuun ja ilmaan vapautuviin päästöihin.  

Oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän ulottuvuus mainitaan ”ilmastopolitiikan 
ohjaavana teemana”, ja kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa esitetään muutamia 
arvioita talouskasvun ja työllisyyden vaikutuksista.  

Energiaköyhyyden osalta Suomi katsoo, että energiaköyhyydestä kärsiviä kotitalouksia on 
maassa vähän. Siksi Suomella ei ole siihen liittyviä kansallisia tavoitteita.  

Suomen lopullisessa kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa on useita esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä. Näitä ovat etenkin tavoite, jonka mukaan Suomi aikoo olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä, sekä alueellisen yhteistyön painottaminen. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yleiskatsaus hallintoasetukseen5 perustuvista Suomen 
tavoitteista, päämääristä ja panoksista: 

 
Kansalliset tavoitteet ja 
panokset  

Viimeisim-
mät 

käytettävissä 
olevat tiedot 

2020 2030  

Vuoden 
2030 

tavoite-
tason 

arviointi 

 

Sitova tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen –11 –16 –39 Kuten 

taakanjako-

                                                
5  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, 
energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 
663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY 
ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta. 
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vähentämisestä verrattuna 
vuoden 2005 tasoon 
taakanjakoasetuksen nojalla 
(%) 

asetuksessa 

 

 

Uusiutuvaa energiaa koskeva 
kansallinen tavoite/panos: 
Uusiutuvista lähteistä saatavan 
energian osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta 
(%) 

41,2 38 51 

Riittävä 
(51 % on 
uusiutuvia 
energia-
lähteitä 

koskevalla 
lasku-

kaavalla 
saatu tulos) 

 

Energiatehokkuutta koskeva 
kansallinen panos: 

    

Primäärienergian kulutus 
(Mtoe)  

32,7 35,9 34,8 Alhainen 
tavoite 

Energian loppukulutus (Mtoe) 25,8 26,7  24,9 
     

 

Sähköverkon 
yhteenliitäntäaste (%) 

29 % 18 Yli 15 % Ei sovelleta 

Lähteet: Euroopan komissio, energiatilastot, energiaa koskevat tietosivut; EU-maat, maakohtainen 
talouspolitiikan EU-ohjausjakso, Suomen lopullinen kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma. 

 

2. SUUNNITELMAN VIIMEISTELY JA KOMISSION SUOSITUSTEN KÄSITTELY 
Lopullisen suunnitelman laatiminen ja toimittaminen  

Suomi toimitti lopullisen kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa Euroopan komissiolle 
20. joulukuuta 2019.  

Suunnitelmaa koskeva julkinen kuuleminen perustui Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa 
koskevaan pitkään jatkuneeseen kuulemisprosessiin. Suomen suunnitelman tavoitteita, 
politiikkoja ja toimenpiteitä oli jo käsitelty julkisessa kuulemisessa laadittaessa kansallista 
energia- ja ilmastostrategiaa (2016) ja ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin suunnitelmaa 
(2017). Prosessiin osallistuivat eduskunta, maakunnalliset ja  kunnalliset viranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta ja suuri yleisö. Siihen kuului kansalaiskysely, 
paneelikeskusteluja, asiantuntijatilaisuuksia, sidosryhmien kuulemisia ja julkisia keskusteluja.  

Joulukuun 2019 alussa lähes lopullista versiota kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta 
käsiteltiin julkisessa kuulemisessa. Suomi on esittänyt yhteenvedon yleisön näkemyksistä ja siitä, 
miten ne on otettu huomioon lopullisessa suunnitelmassa. Suunnitelmassa annetaan kuitenkin 
myös linkki energia- ja ilmastostrategian verkossa saatavilla olevaan taustaraporttiin6, jossa 
kyselyssä esiin tulleet näkemykset ovat mukana. Suunnitelmassa ei mainita siitä 
direktiivin 2001/42/EY nojalla tehtyä strategista ympäristöarviointia. 

Komission suositusten huomioon ottaminen 

                                                
6   https://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-

+ja+ilmastostrategian+TAUSTARAPORTTI_1.2.+2017.pdf 

https://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-+ja+ilmastostrategian+TAUSTARAPORTTI_1.2.+2017.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-+ja+ilmastostrategian+TAUSTARAPORTTI_1.2.+2017.pdf
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Komissio antoi kesäkuussa 2019 Suomen suunnitelmaluonnoksen perusteella yhdeksän 
suositusta, jotka lopullisessa suunnitelmassa pitäisi ottaa huomioon.7 Tämän komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan liitteessä II esitetään yksityiskohtaisesti, miten komission 
suositusten eri osat on otettu huomioon lopullisessa kansallisessa energia- ja 
ilmastosuunnitelmassa. Kaiken kaikkiaan lopullisessa suunnitelmassa otetaan nämä suositukset 
osittain huomioon. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva suositus otetaan osittain huomioon. Suomi 
on esittänyt skenaarion, jonka avulla arvioidaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia 
taakanjakosektoreihin, mutta toimenpiteet ovat vielä keskeneräisiä. Suomi uskoo, että LULUCF-
sektoria koskeva ”ei debetsaldoa”-sitoumus täytyy, ja antaa jonkin verran tietoa LULUCF-
luokkien odotetusta kehityksestä. Arvioiden epävarmuuden vuoksi ei kuitenkaan anneta 
määrällistä ennustetta siitä, kuinka paljon LULUCF-hyvityksiä Suomessa odotetaan syntyvän.  

Uusiutuvia energialähteitä koskeva suositus otetaan suurelta osin huomioon. Suomi ottaa 
kaikilta osin huomioon suosituksen, jonka mukaan tavoitetason vuonna 2030 olisi oltava 
vähintään 51 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta. Suunnitelma sisältää myös 
vähimmäistasoja koskevan ohjeellisen kehityskulun vuoteen 2030 saakka uusiutuvan energian 
kansallista kehittämistä koskevan vähimmäisvaatimuksen8 mukaisesti. Suomi esittää kuitenkin 
vain vähän yksityiskohtaisia politiikkoja ja määrällisiä toimenpiteitä. Kansallisessa energia- ja 
ilmastosuunnitelmassa ei myöskään esitetä riittävästi lisätietoja mahdollisuuksia luovista 
puitteista itse tuotetun uusiutuvan energian kulutusta ja uusiutuvan energian yhteisöjä varten. 

Energiatehokkuuden osalta Suomi ottaa osittain huomioon suosituksen lisätä merkittävästi 
tavoitetasoa, joka koskee sekä primääri- että loppuenergian kulutuksen vähentämistä, ja toimittaa 
tarkempia tietoja politiikoista ja toimenpiteistä. Vaikka tavoitetaso on lopullisessa suunnitelmassa 
korkeampi kuin suunnitelmaluonnoksessa, sen arvioidaan silti olevan alhainen verrattuna EU:n 
tasolla toteutettaviin toimiin. Rakennusten osalta lopullisessa suunnitelmassa esitetyt tiedot ovat 
nyt parantuneet. Suomi toimitti pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa 10. maaliskuuta 2020. 

Energiaturvallisuuden osalta Suomi  ottaa suurelta osin huomioon suosituksen määrittää 
monipuolistamiseen ja energiariippuvuuden vähentämiseen liittyviä energiaturvallisuustavoitteita 
tukevia toimenpiteitä, mukaan lukien toimenpiteet joustavuuden varmistamiseksi. Tärkein 
Suomen painottama turvallisuustoimenpide on toimivat sähkömarkkinat, jotka antavat 
oikeanlaisia signaaleja tarvittaville investoinneille. Suomen tavoitteena on saavuttaa 
monipuolistaminen ja joustavuus markkinasääntöjen avulla energian varastoinnin ja 
kysyntäjouston edistämiseksi.  

Tutkimuksen, innovoinnin ja kilpailukyvyn osalta Suomi ottaa osittain huomioon 
suosituksen selventää edelleen kansallisia tavoitteita ja rahoitustavoitteita sekä tukea kyseisiä 
tavoitteita erityisillä ja asianmukaisilla politiikoilla ja toimenpiteillä. Kansalliseen energia- ja 
ilmastosuunnitelmaan sisältyy tavoite nostaa tutkimus-, kehittämis- ja innovointi-investoinnit 
neljään prosenttiin BKT:stä, ja siinä mainitaan vähähiilisen teknologian tarve. Aikatauluista, 
aihetta koskevista politiikoista ja toimenpiteistä, toiminnan jakautumisesta tai julkisten ja 
yksityisten investointien välisestä vuorovaikutuksesta ei kuitenkaan anneta tietoa.  

                                                
7  Komission suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019, vuodet 2021–2030 kattavan Suomen 
yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman luonnoksesta, C(2019) 4426. 
8  Kuvattu energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 4 artiklan a kohdan 
2 alakohdassa. 
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Suomi ottaa kaikilta osin huomioon suosituksen alueellisen yhteistyön tehostamisesta 
Pohjoismaiden kanssa ja sen laajentamisesta maantieteellisesti Baltian maihin. Suomi aikoo myös 
laajentaa energian sisämarkkinoita ja energiaturvallisuutta koskevaa aktiivista yhteistyötä myös 
muille ilmastopolitiikan osa-alueille. Suomella on lukuisia aloitteita Pohjoismaiden kanssa 
tehtävästä energia- ja ilmastoyhteistyöstä, kuten pohjoismaisen sähkömarkkinafoorumin 
perustaminen, ja se vahvistaa yhteistyötä Baltian maiden kanssa sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymisen alalla. 

Suomi ottaa suurelta osin huomioon suosituksen luetella kaikki energiatuet, erityisesti tuet 
fossiilisille polttoaineille, toteutetut toimet ja suunnitelmat niistä luopumiseksi. Suunnitelmaan 
sisältyy luettelo ympäristölle haitallisista energiatuista, erityisesti verotukien muodossa 
annettavista, sekä kuvaus uusiutuvan energian tukijärjestelmistä. Energiatukijärjestelmästä (joka 
koostuu investointituista uusiutuville energialähteille sekä päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolisten alojen päästövähennyksille) ei ole suunniteltu luovuttavan. Suomi aikoo kuitenkin 
käynnistää ympäristölle haitallisten tukien vähentämiseen tähtäävän valmistelutyön ja suunnata 
vapautuneet varat uudelleen nykyisten politiikkatavoitteiden mukaisiin kohteisiin. 

Suomi ottaa osittain huomioon ilmanlaatuanalyysin täydentämistä koskevan suosituksen. 
Kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan sisältyy laadullinen arvio polttoaineen käytön 
muutosten (erityisesti hiilen käytön vähenemisen ja puun käytön lisääntymisen) odotetusta 
vaikutuksesta joihinkin ilman epäpuhtauspäästöihin. Suunnitelmasta puuttuu kuitenkin 
asianmukainen määrällinen arvio, eikä siinä oteta huomioon mahdollisia synergioita tai 
kompromisseja, erityisesti bioenergian käytön lisääntymisen vaikutukseen liittyviä.   

Suomi ottaa osittain huomioon suosituksen sisällyttää suunnitelmaan paremmin 
oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymää koskevat näkökohdat, erityisesti esittämällä 
tarkempaa tietoa suunnitelman tavoitteiden sosiaali-, työllisyys- ja osaamisvaikutuksista sekä 
politiikoista ja toimenpiteistä. Suunnitelmassa korostetaan tasapuolista siirtymää hallituksen 
ilmastopolitiikan ohjaavana teemana ja julkistetaan useita aloitteita. On kuitenkin tarpeen antaa 
lisätietoa suunniteltujen tavoitteiden sosiaali-, työllisyys- ja osaamisvaikutuksista sekä kehittää 
erityisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä.  

Yhteydet eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
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Koko EU:n talouspoliittisten toimien yhteensovittamiseen tähtäävän eurooppalaisen ohjausjakson 
puitteissa ja maaraportissa 20199 Suomi sai yhden maakohtaisen suosituksen10 ilmastosta ja 
energiasta. Suosituksessa Suomea kehotettiin keskittämään investointeihin liittyvä 
talouspolitiikka tutkimukseen ja innovointiin, vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen ja 
kestävään liikenteeseen alueelliset erot huomioon ottaen. Komissio totesi 20. helmikuuta 2020 
antamassaan vuoden 2020 maaraportissa11, että Suomi oli edistynyt tämän suosituksen osalta 
vain vähän. 

Covid-19-kriisin vuoksi eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset vuodelle 2020 
koskivat jäsenvaltioiden pandemian johdosta toteuttamia toimia, ja niillä pyrittiin edistämään 
talouden elpymistä. Suosituksissa keskityttiin erityisesti tarpeeseen käynnistää toteutusvalmiit 
julkiset investointihankkeet mahdollisimman pian ja edistää yksityisiä investointeja muun muassa 
erityisesti digitaalialalla ja vihreän talouden alalla toteutettavien uudistusten avulla. Tässä 
yhteydessä Suomi sai maakohtaisen suosituksen12, jossa korostettiin, että on tärkeää keskittää 
investoinnit ”vihreään ja digitaaliseen siirtymään, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen 
energiantuotantoon ja -käyttöön, kestävään ja tehokkaaseen infrastruktuuriin sekä tutkimukseen 
ja innovointiin”  

Hallintoasetuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa otetaan huomioon viimeisimmät eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annetut maakohtaiset suositukset. Suomen kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma voi tukea 
eurooppalaisen ohjausjakson suositusten täytäntöönpanoa, sillä siinä määritellään tarvittavat 
investoinnit ja taloudelliset resurssit niiden toteuttamiseksi. 

 

3. ARVIOINTI TAVOITTEIDEN, PÄÄMÄÄRIEN JA PANOSTEN 

TAVOITETASOSTA SEKÄ TUKIPOLITIIKKOJEN JA -TOIMENPITEIDEN 

VAIKUTUKSESTA  
Hiilestä irtautuminen  

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 

Suomen nykyinen pitkän aikavälin tavoite on edelleen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä on yhdenmukaista tämänhetkisen vähähiilisen 
kehitysstrategian kanssa.  

Kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma sisältää myös lisätavoitteita hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Yleisenä pyrkimyksenä on tehdä Suomesta maailman 
ensimmäinen fossiilisista polttoaineista vapaa hyvinvointiyhteiskunta. Suomi tiedostaa kuitenkin, 
että nykyistä lopullista suunnitelmaa on mukautettava näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja että 

                                                
9  Maaraportin 2019 liitteessä D esitetään myös vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan ensisijaiset 
investoinnit, jotka edistävät merkittävästi siirtymistä puhtaaseen energiaan. 
10  Neuvoston suositus Suomen vuoden 2019 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa 
yhteydessä annettu Suomen vuoden 2019 vakausohjelmaa koskeva neuvoston lausunto, COM(2019) 526 
final. 
11  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Suomen maaraportti 2020, SWD(2020) 525 final. 
12  Neuvoston suositus Suomen vuoden 2020 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa 
yhteydessä annettu Suomen vuoden 2020 vakausohjelmaa koskeva neuvoston lausunto, COM(2020) 526 
final. 
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useita politiikkoja ja toimenpiteitä on vielä valmisteltava ja niistä on sovittava, jotta toiminta olisi 
uusien tavoitteiden mukaista.  

Suomen tavoite päästökaupan ulkopuolisilla aloilla on vähentää päästöjä 39 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lopullisen suunnitelman mukaan tämä 
tarkoittaa, että vuonna 2030 päästöt saisivat olla enintään 20,6 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuosien 2021–2030 lineaarisen kehityskulun lähtökohdaksi 
arvioidaan 30,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä nykyisillä toimenpiteillä 
tarkoittaa sitä, että tavoitteesta ollaan vuonna 2030 jäljessä noin 5 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suunnitelmassa kuvataan lisäpolitiikkoja ja -toimenpiteitä, joilla 
korjataan ero nykyisten toimenpiteiden ja taakanjakoasetuksen mukaisen päästötavoitteen välillä 
vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman mukaan tarkoituksena on käyttää joitakin 
taakanjakoasetuksen joustokeinoja, mukaan lukien päästökauppajärjestelmän ja taakanjaon 
välinen joustomahdollisuus, joka on Suomen käytettävissä ja jota se aikoo käyttää 
enimmäismäärän verran eli 2 prosenttia vuoden 2005 päästöistä, mikä on vuositasolla 
0,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Joustojen ilmoitetun käytön sekä nykyisten ja 
suunniteltujen politiikkojen ja toimenpiteiden avulla Suomi saavuttaisi tavoitteensa päästökaupan 
ulkopuolisilla aloilla vuoteen 2030 mennessä, olettaen, että LULUCF-sektorilla ei synny 
debetsaldoa.  

Liikenne tuottaa Suomessa noin 40 prosenttia taakanjakosektorien päästöistä, mikä oli 
11,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2017. Liikennesektorilla Suomessa 
varaudutaan päästöjen vähentämiseen vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 prosentilla verrattuna 
vuoteen 2005. Lopullisessa suunnitelmassa määritellään useita liikenteen alan toimenpiteitä, 
kuten liikennepolttoaineiden verotus, biopolttoaineiden käytön lisääminen tieliikenteessä (jopa 
30 prosenttia), vaihtoehtoisten polttoaineiden tukeminen sekä ajoneuvojen ja liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden parantaminen. Suomen tavoitteena on 250 000 liikenteessä olevaa 
sähköautoa ja 25 000 latauspistettä vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2020 lopulla on tarkoitus 
julkistaa fossiilittoman liikenteen tiekartta, jossa esitetään toimenpiteitä kotimaan liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja liikenteen muuttamiseksi 
nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Tiekartassa on tarkoitus tarkastella toimenpiteitä, joilla 
vähennetään esimerkiksi merenkulun ja ilmailun päästöjä, sekä tehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä, joita ei käsitellä kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa.  

Rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan olevan 7,7 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2020. Niiden odotetaan vähenevän merkittävästi siten, että 
vuonna 2030 luku olisi 2,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (vähennystä 62 prosenttia 
vuotta 2020 koskevaan arvioon verrattuna), vuonna 2040 1,6 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia (–80 prosenttia) ja vuonna 2050 0,7 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia (–91 prosenttia) . Suunnitelmassa todetaan, että päästövähennykset 
perustuvat energiatehokkuuden kohentamiseen perusparannusten avulla sekä rakennusten 
kunnossapitokäytäntöjen ja automaatiojärjestelmien parantamiseen, hiilestä irtautumiseen 
lämmityksessä lämmönlähteitä vaihtamalla (öljylämmityskattiloista luopuminen ja 
lämpöpumppujen asentaminen), tilankäytön tehostamiseen ja keskitetyn energiantuotannon 
(kaukolämpö ja -sähkö) hiilestä irrottamiseen. 

LULUCF on tärkeä ala Suomessa, jonka pinta-alasta noin 72 prosenttia on metsää. Suomen 
suunnitelmassa otetaan huomioon LULUCF-ala ja maatalous, ja se sisältää näihin kahteen 
alaan liittyviä politiikkoja ja toimenpiteitä. Ne koskevat erityisesti lannan käsittelyä, orgaanisesta 
maaperästä peräisin olevien päästöjen vähentämistä, hiilidioksidin varastoinnin lisäämistä, 
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orgaanisen maaperän metsitystä, biokaasun tuotannon edistämistä, aktiivista metsänhoitoa, 
maankäytön muutoksen ehkäisemistä sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointimarkkinoita 
koskevan pilottihankkeen toteuttamista. Suunnitelmassa viitataan yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan välineenä, jolla voidaan vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. 
Bioenergia otetaan myös huomioon, sillä se on hyvin integroitu metsänhoitojärjestelmään. 
Suunnitelmassa annetaan tietoa kunkin LULUCF-luokan historiallisista ja tulevista päästöjen ja 
poistumien kehityssuuntauksista sekä metsiä koskevan tilinpidon lähtötasosta (kansallinen 
metsien vertailutaso, joka esitetään LULUCF-asetuksen13 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti). 
Suunnitelmassa selvennetään, että Suomen on mahdollista välttää debetsaldon syntyminen 
LULUCF-alalla, mutta tarkempia arvioita ei anneta epävarmuustekijöiden vuoksi.  

Suunnitelma sisältää panoksia ja joitakin mahdollisia toimenpiteitä tuotteiden käytössä ja 
fluorattujen kaasujen alalla (EU:n tason politiikat), mikä vähentää F-kaasujen päästöt 
1,3 miljoonasta hiilidioksidiekvivalenttitonnista vuonna 2017 vain 0,59 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin vuoteen 2030 mennessä.  

Suunnitelmassa mainitaan Suomen tavoitteet ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa 
politiikassa, joka on sisällytetty eri alojen tavanomaiseen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin, 
sekä kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman rooli. Siinä 
korostetaan erityisesti energian toimitusvarmuuden varmistamisen merkitystä äärimmäisissä 
sääolosuhteissa.  

Suomi toimitti komissiolle pitkän aikavälin strategiansa 22. huhtikuuta 2020. Suomi pyrkii 
hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite kattaa kaikilla talouden aloilla syntyvät 
kasvihuonekaasupäästöt, ja luonnolliset hiilinielut kompensoivat jäljelle jääviä päästöjä, joita on 
vaikeinta vähentää. Pitkän aikavälin strategiassa käsitellään useimpia hallintoasetuksen 
15 artiklassa vaadittuja osatekijöitä. 

Uusiutuva energia 

Kansallinen panos EU:n vuoden 2030 uusiutuvan energian käyttöä koskevaan tavoitteeseen 
määritellään suunnitelmassa tasolle, joka on 51 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta 
vuonna 2030 (vuonna 2018 lukema oli 41,2 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta). Tätä 
pidetään riittävänä, koska se on hallintoasetuksen liitteessä II esitettyä kaavaa käyttämällä 
saatavan osuuden mukainen. Välivuosien ohjeellinen kehityskulku on vähimmäisvaatimusten14 
mukainen. Suomen esittämien politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi näyttää 
olevan yhdenmukainen uusiutuvan energian käyttöä koskevan yleistavoitteen kanssa.  

Tärkeimmät tällä alalla suunnitellut politiikat ja toimenpiteet näyttävät olevan yhdenmukaisia 
uusiutuvan energian käyttöä koskevan yleistavoitteen kanssa, koska lisätoimenpiteisiin 
perustuvan skenaarion (WAM) odotetaan johtavan siihen, että uusiutuvan energian osuus 
energian kokonaiskulutuksesta on 54 prosenttia, mikä ylittää 51 prosentin tavoitteen. 

Suomi ei ole asettanut erityistä tavoitetta uusiutuvan energian käytölle sähköntuotannossa. 
Lisätoimenpiteisiin perustuvassa skenaariossa uusiutuvan energian osuuden sähköstä ennustetaan 
                                                
13  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä asetuksen 
(EU) N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU muuttamisesta. 
14  Energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 4 artiklan a kohdan 2 alakohdan 
mukaan. 
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kuitenkin olevan 53 prosenttia (52 prosenttia nykyisiin toimenpiteisiin perustuvassa skenaariossa 
(WEM), kun osuus vuonna 2018 oli 38,8 prosenttia).  

Useissa toimenpiteissä kohteena on uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä, mukaan lukien biopolttoaineita koskevat kiintiövelvoitteet lämmityksessä ja 
öljylämmityksen asteittainen lopettaminen. Erityistä tavoitetta ei kuitenkaan ole asetettu. Tällä 
alalla suunniteltujen tärkeimpien politiikkojen ja toimenpiteiden ennustetaan johtavan siihen, että 
uusiutuvan energian osuus lämmityksessä ja jäähdytyksessä kasvaa 61 prosenttiin vuonna 2030 
(WEM-skenaarion mukaan 59 prosenttia, kun luku vuonna 2018 oli 54,7 prosenttia). 

Ehdotettu uusiutuvan energian osuus liikennealalla on direktiivin 2018/200115 25–27 artiklan 
mukaisesti 45 prosenttia16, mikä on merkittävä lisäys nykytasoon verrattuna (14,9 prosenttia 
vuonna 2018). Tarkoituksena on saavuttaa tämä osuus polttoaineverotuksella, nostamalla 
tieliikenteen biopolttoaineiden kiintiövelvoite 30 prosenttiin ja kehittämällä sähköistä 
liikkuvuutta. Suunnitelmassa mainitaan vuoden 2020 lopulla laadittava fossiilittoman liikenteen 
etenemissuunnitelma, jossa esitettäisiin toimenpiteitä kansallisen liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja liikenteen 
nollanettopäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä.   

Energiatehokkuus 

Suomen kansallinen panos energiatehokkuuteen vuonna 2030 on 25 Mtoe energian 
loppukulutuksesta eli 34,8 Mtoe primäärienergian kulutuksesta. Uuden ydinvoiman rooli 
primäärienergian kulutuksen taustatekijänä on selvä. Sen sijaan perustelut sille, miksi energian 
loppukulutuksen uskotaan pysyvän melko vakaana vuoteen 2030 mennessä, eivät ole kovin 
yksityiskohtaisia. Suomi kertoo, miten raskaat teollisuudenalat, joilla on suuri energiaintensiteetti 
(kuten selluntuotanto, biojalostamot ja datakeskukset), vaikuttavat BKT:n ennakoituun kasvuun, 
mutta ei tarkenna, millä politiikoilla ja toimenpiteillä vähennettäisiin energian käytön 
todennäköistä kasvua. 

Suunnitelmassa kuvataan vuoden 2020 jälkeiset politiikat ja toimenpiteet, jotka kohdistuvat 
kaikkiin aloihin. Suomi on sisällyttänyt suunnitelmaan uusia toimenpiteitä, jotka liittyvät 
liikenteeseen (liikenteen polttoaineverotus, liikennemuotosiirtymien edistäminen, investoinnit 
rautatieinfrastruktuuriin), maatalouteen ja hukkalämpöön. Jotkin näistä toimenpiteistä eivät 
kuitenkaan liity pääasiassa energiatehokkuuteen, ja osa on jo toteutettu. Koska 
taustamenetelmästä ei anneta tietoa, on epäselvää, olisiko näiden toimenpiteiden vaikutus 
odotettuun energiansäästöön riittävä kokonaissäästötavoitteen saavuttamiseksi. Vain harvojen 
toimenpiteiden osalta on ilmoitettu, paljonko  energiaa niillä säästetään tai paljonko niillä 
voidaan vähentää päästöjä. 

Suomi esittää energiatehokkuusdirektiivin17 7 artiklan nojalla saavutettavien kumulatiivisten 
säästöjen olevan 105 TWh (9,03 Mtoe). Direktiivin 7 artiklan mukaista tavoitetta ei laskettu 
energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, koska asianmukaista 
perustilannetta ei käytetty. Suomi pyrkii tavoitteeseen ensisijaisesti vapaaehtoisilla sopimuksilla 
yhdistettynä muihin toimenpiteisiin (esimerkiksi verokannustimiin ja verotoimenpiteisiin). Näitä 
politiikkoja ja toimenpiteitä pidetään riittävinä Suomen ehdottaman energiatehokkuustavoitteen 
                                                
15  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu). 
16   Kun otetaan huomioon liitteessä IX luetellut sähköön ja raaka-aineisiin sovellettavat kertoimet. 
17  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
energiatehokkuudesta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002. 
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saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon alustavat arviot, Suomen vapaaehtoisten sopimusten 
aiemmat tulokset ja energiaverojen energiansäästömahdollisuudet. 

Rakennusten osalta suunnitelmassa esitetään alustavat tavoitetasot rakennusten (saunoja lukuun 
ottamatta) lämmitysenergian käytölle: 54 TWh vuonna 2030, 45 TWh vuonna 2040 ja 37 TWh 
vuonna 2050, lämpöpumpuilla kerätty energia mukaan luettuna. Tämä vastaa 16 prosentin 
energiansäästöä vuonna 2030, 30 prosentin säästöä vuonna 2040 ja 42 prosentin säästöä 
vuonna 2050 verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon. Kansallisessa energia- ja 
ilmastosuunnitelmassa ei esitetä kuvausta politiikoista ja toimenpiteistä, joilla nämä tavoitteet 
saavutetaan, vaan todetaan yleisesti, että nämä vähennykset johtuvat energiatehokkuuden 
parantamisesta ja kunnossapidosta, rakennuskannan poistumista ja tilankäytön tehokkuudesta. 
Kansallisessa pitkän aikavälin peruskorjausstrategiassa18 kuvataan muita toimenpiteitä, kuten 
taloyhtiöiden tukijärjestelmiä, vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia sekä 
energiatehokkuustoimenpiteitä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen alalla, ja annetaan niistä 
tarkempia tietoja. Ei ole kuitenkaan selvää, riittävätkö nämä toimenpiteet helpottamaan Suomen 
rakennusalan irtautumista hiilestä.  

Energiaturvallisuus 

Toimitusvarmuuden korkean tason ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää energiajärjestelmän 
siirtymässä, kun otetaan huomioon Suomen tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus 
51 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Riskien osalta suunnitelmassa huomioidaan 
naapurijäsenvaltioiden suunnitelmat teknisellä tasolla markkinasääntöjä koskevan yhteistyön 
puitteissa ja poliittisella tasolla vuosittain kokoontuvan pohjoismaisen foorumin perustamisen 
kautta.  

Suomi on avannut kaasumarkkinoitaan vuoden 2020 alusta. Tämä liittyy Balticconnector-
kaasuputken rakentamiseen ja siihen liittyvään tavoitteeseen luoda Suomen ja Baltian maiden 
muodostamat alueelliset kaasumarkkinat, jotka monipuolistavat merkittävästi 
maakaasutoimituksia.  

Sähköalalla Suomi ylläpitää strategista varantoa varmistaakseen, että huippukysyntään voidaan 
vastata. Sitä kilpailuttaa kansallinen sääntelyviranomainen, ja se on avoin voimalaitoksille ja 
kysyntäjoustolle. 

Suomi osoittaa sitoutuneensa pitkällä aikavälillä ydinenergiaan. Olkiluodossa sijaitseva 
OL3 -ydinvoimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön tulevana vuonna, ja yksi lisäyksikkö 
(Hanhikivi 1) on suunniteltu otettavan käyttöön 2020-luvun loppupuolella. Loviisa 1 -yksikön 
käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja Loviisa 2 -yksikön vuoteen 2030 saakka. Lopulliseen 
kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan ei sisälly lisätoimenpiteitä, jotka koskisivat 
ydinmateriaalien ja -polttoaineen toimitusten monipuolistamista tai toimituksia pitkällä 
aikavälillä. 

Kyberturvallisuustoimiin viitataan, vaikka suunnitelmassa ei esitetä kokonaisarviota energia-alan 
häiriönsietokyvystä. Kriittisen infrastruktuurin osalta suunnitelmassa esitetään 
investointisuunnitelmia ja todetaan, että verkot kestävät äärimmäisiä sääoloja. Suunnitelmassa ei 
kuitenkaan käsitellä muiden riskien sietokykyä. 

                                                
18  Suomi toimitti pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin 2010/31/EU 2 a artiklan mukaisesti 10. maaliskuuta 2020.  
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Suunnitelmassa esitetään lisätoimenpiteitä joustavuuden edistämiseksi varastoinnin ja 
kysyntäjouston sekä verkkoinfrastruktuuriin tehtävien investointien avulla. Siinä katsotaan myös 
turvevarastojen olevan tärkeitä energiaturvallisuuden kannalta. Suunnitellut politiikat ja 
toimenpiteet katsotaan kansallisten ja alueellisten toimenpiteiden yhdistelmän ansiosta 
uskottaviksi suhteessa energiaturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti kaasun ja 
sähkön osalta. Ydinenergian osalta on kuitenkin käsiteltävä materiaalien ja polttoaineen 
toimituksia pitkällä aikavälillä.  

Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa otetaan huomioon energiaturvallisuuteen 
liittyvien kysymysten ja kaasua, sähköä ja öljyä koskevien hätäsuunnitelmien väliset yhteydet, 
joista säädetään sovellettavissa alakohtaisissa säännöissä, alueellinen ulottuvuus mukaan 
luettuna. 

 
Energian sisämarkkinat 

Suunnitelmassa todetaan, että Suomen sähköverkkojen yhteenliitäntätavoitteena vuodelle 2030 
on säilyttää yhteenliitäntäaste yli 15 prosentissa eli EU:n tasolla asetetun tavoitteen yläpuolella 
huolimatta asennetun kapasiteetin määrässä tapahtuvista muutoksista sekä tuotannossa että 
yhteenliittämisessä. Yhteenliitäntäasteen odotetaan pienenevän erityisesti Olkiluodossa 
sijaitsevan OL3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönoton vuoksi. Toisaalta suunnitelmassa luetellaan 
nykyisiä yhteistä etua koskevia hankkeita, joilla pyritään edistämään yhteenliitettävyyttä, ja 
analysoidaan, miten sähkön kysynnän kasvu vuoteen 2025 mennessä vaikuttaa sähköverkkojen 
yhteenliitäntäasteeseen ja infrastruktuurin tarpeeseen. 

Suunnitelmassa esitetään laaja yleiskatsaus kaasun ja sähkön nykyisistä markkinaolosuhteista, 
erityisesti toimista, joilla lisätään joustavuutta, markkinoiden yhdentymistä ja alueellista 
yhteistyötä. Hyvin toimivia sähkö- ja kaasumarkkinoita pidetään keskeisinä toimitusvarmuuden 
ja hiilestä irtautumisen kannalta. Suomen kaasumarkkinat avattiin tätä varten vuonna 2020. 
Lisäksi on perustettu pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi, jolla varmistetaan pohjoismaisten 
energiamarkkinoiden koordinointi ja eteneminen kohti yhteistä tavoitetta. Suomi aikoo edelleen 
edistää sähkömarkkinoidensa joustavuutta kysyntäjouston ja energian varastoinnin avulla, vaikka 
selkeitä tulevaisuuteen suuntautuvia tavoitteita ja päämääriä ei ole vahvistettu. 

Lopullinen suunnitelma sisältää energian sisämarkkinoihin liittyviä tavoitteita, politiikkoja ja 
toimenpiteitä, kuten toimenpiteitä, joilla varmistetaan uusien markkinatoimijoiden syrjimätön 
osallistuminen ja jatkuva osallistuminen vuorokausimarkkinoita, päivänsisäisiä markkinoita ja 
tasehallintamarkkinoita käsitteleviin EU:n foorumeihin. Näitä toimenpiteitä pidetään riittävinä 
tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti siksi, että Suomi on sitoutunut tavoitteisiin pyrkimiseen 
koordinoiden toimia tiiviisti naapurimaiden kanssa ja noudattaen niiden kanssa yhteistä 
lähestymistapaa. 

Kaasun hintasääntelystä luovutaan, kun Balticconnector-kaasuputki avataan. Suunnitelmassa 
viitataan myös siihen, että Suomi on ollut edelläkävijä reaaliaikaisten hintasignaalien 
edistämisessä (9 prosentilla vähittäisasiakkaista on dynaaminen sähkönhintasopimus) ja 
älykkäiden mittareiden käyttöönotossa. Uusien toimijoiden roolista uusien sähkömarkkinoiden 
suunnittelussa lopullisessa suunnitelmassa käsitellään yksityiskohtaisemmin älykkäitä verkkoja 
käsittelevän työryhmän työtä tuottaja-kuluttajien, yhteisostoryhmien ja energiayhteisöjen roolin 
edistämiseksi ja kysyntäjouston tukemiseksi. Lopullinen suunnitelma sisältää myös lisätietoa 
nykyisistä kuluttajansuojatoimenpiteistä, ja siinä ehdotetaan jatkotoimenpiteiden harkitsemista. 
Vaikka Suomi on määrittänyt suunnan ja asettanut selkeitä korkean tason tavoitteita, se ei 
määrittele konkreettisesti, miten ja missä aikataulussa ne toteutetaan. 
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Suomen lopullisessa kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen siirtymä nostetaan hallituksen ilmastopolitiikan ohjaavaksi teemaksi. 
Turveteollisuuden työryhmä esimerkiksi selvittää, miten turpeen käyttö energialähteenä voidaan 
lopettaa alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Suunnitelmasta puuttuu 
kuitenkin tieto suunniteltujen tavoitteiden sosiaalisista, työllisyys- ja osaamisvaikutuksista sekä 
politiikoista ja toimenpiteistä. Turpeen käytön osalta suunnitelmassa todetaan vain, että turpeen 
käyttöä pyritään vähintään puolittamaan vuoteen 2030 mennessä, mutta ei anneta tarkempia 
tietoja siitä, miten tämä tapahtuu ja mitä hyötyjä tai vaikutuksia sillä on. 

Energiaköyhyyden osalta lopullisessa suunnitelmassa kerrotaan tarkemmin siitä, miten 
sosiaaliturvajärjestelmän avulla lievennetään energialaskuihin liittyviä ongelmia (esimerkiksi 
sähkövakuuden avulla). Siirtymän mahdollisia vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida kattavammin 
erityisesti rakennusten perusparannusstrategioiden ja niihin liittyvien rahoitusvälineiden osalta. 

Tutkimus, innovointi ja kilpailukyky 

Tutkimuksen ja innovoinnin osalta kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa kuvataan 
muutamia nähtävästi hyvin toimivia tukiohjelmia, Suomen yleisesti ottaen hyvää suoriutumista 
puhtaan energian teknologioiden alalla ja vahvaa vientikykyä. Suunnitelmassa määritellään 
tavoite, jonka mukaan alan investoinnit muodostavat 4 prosenttia BKT:stä. Suunnitelmassa ei 
kuitenkaan anneta yksityiskohtaisia tietoja alakohtaisesta jakautumisesta tai selityksiä siitä, 
milloin ja miten tavoite saavutetaan. Ei ole selvää, missä määrin yksityinen sektori edistää tätä 
lisäystä ja mikä on julkisen sektorin panos. Lisäksi energiaan liittyvä tutkimus- ja 
innovaatiorahoitus on vähentynyt vuodesta 2016 alkaen. 

Kilpailukyvyn osalta painotetaan tavoitetta tehdä Suomesta, joka on jo EU:n kärkijoukossa 
puhtaan teknologian alalla, maailman paras innovointi- ja kokeiluympäristö vuoteen 2030 
mennessä. Suunnitelmassa korostetaan, että tutkimukseen ja innovointiin tarvitaan 
lisäinvestointeja, jotka liittyvät vähähiiliseen teknologiaan, erityisesti biotalouteen, 
kiertotalouteen, puhtaisiin energiaratkaisuihin, energiatehokkuuteen, päästöttömiin 
energiantuotantomuotoihin, energian varastointiratkaisuihin, hiilen talteenottoon ja energian 
hyötykäyttöön. 

Suomi toimii aktiivisesti strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) 
puitteissa ja johtaa kahta toimea: 1) teollisuuden energiatehokkuus ja 2) uusiutuvat polttoaineet ja 
bioenergia. Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa ei kuitenkaan eritellä kuhunkin SET-
suunnitelman toimeen tehtäviä investointeja eikä anneta lisäselvityksiä siitä, miten SET-
suunnitelma voi edistää kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

4. JOHDONMUKAISUUDEN, POLIITTISTEN VUOROVAIKUTUSTEN JA 

INVESTOINTIEN ULOTTUVUUS 
Lopullisessa suunnitelmassa käsitellään eri poliittisten ulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä 
energia- ja ilmastoalalla mutta myös sen ulkopuolella. Näitä ovat biopolttoaineiden käyttö 
liikenteessä ja lämmityksessä, energiatehokkuuden vaikutus kaukolämpötarpeisiin sekä 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteen kytkeminen älykästä energia-alaa koskevaan 
lähestymistapaan. Suunnitelmassa korostetaan oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän 
merkitystä, mutta siinä tarkastellaan vain osittain biologisen monimuotoisuuden suojelun 
merkitystä ja vaikutuksia ilmanlaatuun. Siinä ei esimerkiksi esitetä toimenpiteitä, joilla 
puututtaisiin tunnistettuihin energiajärjestelmään kohdistuviin ilmastoriskeihin (paitsi 
sähköverkon osalta energiaturvallisuuden yhteydessä). Tietoja puuttuu myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta energiatehokkuuden lisäämiseksi, kuten rakennusten lämmönsäätely-
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järjestelmistä. Lisäksi suunnitelmasta puuttuvat yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten politiikoissa 
otetaan huomioon odotetut sosiaaliset, terveys- ja ympäristövaikutukset. 

Suunnitelmassa annetaan tietoa alakohtaisista lisäinvestointitarpeista (rautatieinfrastruktuuri, 
biopolttoaineiden tuotanto, uusiutuvista lähteistä peräisin oleva sähkö, karkea arvio sähköverkon 
kysynnästä), mutta siinä ei täysin selvitetä, kattaako tämä koko kauden 2020–2030 tai kaikki alat. 
Esillä olevien toimialojen kokonaisinvestointitarpeet, jotka sisältävät vuosia 2020–2030 
koskevan arvion, ovat yhteensä noin 11 miljardia euroa. Suunnitelmaan eivät kuitenkaan sisälly 
kaikki arvioidut kaudella 2020–2030 tarvittavat investoinnit. Suunnitelmassa ei esitetä 
yksityiskohtaisesti niitä investointilähteitä, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi, varsinkaan 
Euroopan tason ja alueellisen tason lähteitä. Sen sijaan investointiarviot liittyvät tiettyihin 
makrotaloudellisiin ennusteisiin, joissa niitä käytetään laajemmin. Yhteisiä ennusteita käytetään 
myös vuoden 2016 kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa ja vuoden 2017 keskipitkän 
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa.  

Mukana on kuvaus nykyisistä ympäristölle haitallisista energiatuista. Arvio perustuu OECD:n 
arviointityökaluun ja suomalaisiin tutkimuksiin. Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa 
ei eritellä fossiilisten polttoaineiden tukia, mutta suurin osa ympäristölle haitallisista energiatuista 
on teollisuuden, liikenteen ja maatalouden energiankulutukseen kohdistettuja verohelpotuksia. 
Päätöksiä tällaisten tukien leikkaamisesta on tarkoitus tehdä syksyllä 2020.  

Oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymää ja sen panosta ilmastoneutraaliin talouteen ei ole 
riittävästi sisällytetty suunnitelmaan. Suunnitelmassa ei tarkastella yksityiskohtaisesti sosiaalisia 
ja työllisyysvaikutuksia, jotka liittyvät siirtymiseen vihreään kiertotalouteen, 
toimialojen/teollisuudenalojen siirtymiä (ja osaamisvaikutuksia), jakaumavaikutuksia (ja 
energiaköyhyyttä) sekä tulojen kierrätystä. Osaamisen ja koulutuksen osalta suunnitelmassa ei 
mainita mitään koulutustoimenpiteitä, ja siinä sitoudutaan koulutustoimiin antamatta tarkempia 
tietoja.   

Lopullisessa suunnitelmassa käsitellään lyhyesti ilmanlaadun ja ilmaan vapautuvia päästöjä 
koskevan politiikan suhdetta ja mainitaan, miten polttoaineiden käytön muutoksen odotetaan 
vaikuttavan joihinkin ilman epäpuhtauksiin. Siinä ei kuitenkaan käsitellä synergioita ja 
kompromisseja. 

Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa tunnustetaan kiertotalouden mahdollisuudet 
edistää merkittävästi Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista, ilmastopolitiikkaa ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, mutta ei esitetä lukuja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispotentiaalista. Tulevissa suunnitelmissa näistä seikoista kannattaisi esittää tarkempia 
uusimpaan tieteelliseen näyttöön perustuvia lukuja. Tämä korostaisi täydentävyyttä biotalouden 
kanssa.  

Biologinen monimuotoisuus tiedostetaan huolenaiheeksi bioenergian yhteydessä, mutta 
suunnitelmassa on hyvin rajallisesti tietoja vuorovaikutuksesta biologiseen monimuotoisuuteen 
liittyvien politiikkojen, synergioiden ja kompromissien kanssa, eikä bioenergiaa koskevien 
kompromissien osalta esitetä ratkaisuja. Biomassa on edelleen keskeisellä sijalla energialähteiden 
yhdistelmässä, ja sen osuus voi jopa kasvaa (esimerkiksi kaukolämpö- ja 
jäähdytysinfrastruktuureihin tehtävien uusien investointien myötä).  

Suunnitelmassa kuvataan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa energiahuoltoon (biomassaresurssit, 
tuulienergia, sähköverkot ja vesivoiman saatavuus), mutta ei esitetä mitään toimenpiteitä, paitsi 
sähköverkon osalta energiaturvallisuuden yhteydessä. Tietoja puuttuu ilmastonmuutokseen 
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sopeutumisesta energiatehokkuuden lisäämiseksi, kuten rakennusten lämmönsäätely-
järjestelmistä. 

Energiatehokkuus etusijalle -periaate on yhteydessä älykästä ja tehokasta yhdennettyä 
energiajärjestelmää koskevaan lähestymistapaan, jolla pyritään lisäämään energiatehokkuutta 
koko energiajärjestelmässä parantamalla uusiutuvien energialähteiden integrointia sähkö- ja 
lämpöjärjestelmiin. 

Suunnitelman lopullinen versio on suurelta osin tietojen avoimuutta koskevien vaatimusten ja 
eurooppalaisten tilastojen käytön mukainen. 

5. KANSALLISEN ENERGIA- JA ILMASTOSUUNNITELMAN 
TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET JA YHTEYS COVID-19-
KRIISISTÄ ELPYMISEEN 

Suomen on pikaisesti jatkettava komissiolle 20. joulukuuta 2019 toimitetun lopullisen 
yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa täytäntöönpanoa. Tässä osiossa 
annetaan Suomelle ohjeita täytäntöönpanovaihetta varten.  

Tässä osiossa käsitellään myös lopullisen suunnitelman ja covid-19-kriisin jälkeisten 
elvytystoimien välistä yhteyttä tuomalla esiin mahdollisia ensisijaisia ilmasto- ja 
energiapoliittisia toimenpiteitä, joita Suomi voisi harkita laatiessaan kansallista elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaansa elpymis- ja palautumistukivälinettä varten.19  

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanoa koskevat ohjeet 

Suomen tavoite on vähentää päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä 39 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna 
taakanjakoasetuksen säännösten mukaisesti. Nykyinen pitkän aikavälin tavoite on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia, ja lopullisessa suunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi 
saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja tulla maailman ensimmäiseksi fossiilisista 
polttoaineista vapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Suunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella 
nykyiset ja suunnitellut politiikat ja toimenpiteet yhdessä joustomahdollisuuksien ilmoitetun 
käytön kanssa voisivat olla riittäviä, jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa. Mikäli suunnitellut 
lisäpolitiikat pannaan täytäntöön, niillä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, 
erityisesti liikenteessä ja maataloudessa. Vaikutusten odotetaan olevan pienempiä rakennusalalla. 
Suunnitelma sisältää myös tavoitteen jonka mukaan Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden 
vuoteen 2035 mennessä ja siitä tulisi maailman ensimmäinen fossiilisista polttoaineista vapaa 
hyvinvointiyhteiskunta. Suomi tiedostaa kuitenkin, että suunnitelmaa on mukautettava 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä ja että useita politiikkoja ja 
toimenpiteitä on valmisteltava ja niistä on sovittava, jotta toiminta olisi uusien tavoitteiden 
mukaista. 

                                                
19  Komissio esitti 17. syyskuuta 2020 vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 (COM(2020) 575 
final) sekä ohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita laatimaan ja esittämään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmansa johdonmukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvotteluja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaksi asetukseksi 
(komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Guidance to Member States – Recovery and resilience plans, 
SWD(2020) 205 final). 
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Suomen panos EU:n vuoden 2030 uusiutuvaa energiaa koskevaan tavoitteeseen on 
hallintoasetuksen liitteessä II vahvistetun vähimmäisosuuden mukainen, kun taas Suomen panos 
vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteeseen on vähäinen. Näin ollen suunnitelmassa jätetään 
auki mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa edelleen uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevia politiikkoja ja toimenpiteitä, jotta voidaan edistää paremmin EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteita ja vahvistaa vihreää siirtymää. 

Uusiutuvan energian osalta Suomen tulisi ottaa käyttöön yksityiskohtaisempaa sähköpolitiikkaa 
toimitusketjujen kehittämiseksi ja sijoittajille tarjottavan varmuuden lisäämiseksi. Näillä 
politiikoilla olisi puututtava itse tuotetun uusiutuvan energian kulutukseen ja uusiutuvan energian 
yhteisöihin, sähkönhankintasopimusten käyttöönoton lisäämiseen, bioenergiaan ja lämmitysalan 
energialähteiden yhdistelmän monipuolistamiseen, biomassaa lukuun ottamatta, ja maksimoitava 
samalla hukkalämmön rooli. Biomassan kestävä käyttö edellyttäisi jatkuvaa tarkkaavaisuutta, 
koska biomassan osuus energia-alalla on suuri. 

Vaikka energiatehokkuustavoite on noussut kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 
luonnokseen verrattuna, Suomessa on edelleen mahdollista vähentää energian loppu- ja 
primäärikulutusta vuonna 2030, myös kun otetaan huomioon Suomen pyrkimys olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. Erityisiä politiikkoja ja toimenpiteitä voidaan lisätä ja kehittää edelleen 
useilla aloilla. Vaikka Suomi on sisällyttänyt suunnitelmaan uusia liikenteeseen, maatalouteen ja 
hukkalämpöön liittyviä toimenpiteitä, energiatehokkuus voi olla vielä näkyvämpää ja 
konkreettisempia politiikkoja ja toimenpiteitä voidaan kehittää. Lopullisessa suunnitelmassa 
Suomi kertoo, miksi odotettavissa olevaan BKT:n kasvuun liittyy energiankulutuksen kasvu, ja 
tämän kehityksen hillitsemiseksi on mahdollista määritellä politiikkoja ja toimenpiteitä. Suomi 
voi myös hyödyntää enemmän energiatehokkuus etusijalle -periaatetta ja yhdenmukaistaa 
energiatehokkuustoimenpiteitä muiden toimien kanssa älykkään, tehokkaan ja yhdennetyn 
energiajärjestelmän luomiseksi. 

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella voidaan tehostaa selvästi energiansäästöä ja 
edistää talouden elpymistä covid-19-pandemian jälkeen. Perusparannusaalto-aloitteen20 
antaman sysäyksen avulla Suomella on mahdollisuus tehostaa toimia nykyisen rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantamiseksi erityisin toimenpitein, tavoittein ja toimin. Julkisten ja 
yksityisten rakennusten peruskorjauksia voitaisiin tukea edelleen lisäämällä julkista rahoitusta ja 
täydentämällä EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioita yksityisillä varoilla sekä yhdistämällä 
avustuksia, lainoja, takauksia ja lainatukia. Suomen olisi tuettava nykyisen rakennuskannan 
merkittävää energiansäästöpotentiaalia panemalla täytäntöön pitkän aikavälin 
peruskorjausstrategia rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2 a artiklan 
mukaisesti.21  

Energiaköyhyyden osalta Suomea kannustetaan tutustumaan 14. lokakuuta 2020 annettuun 
komission suositukseen energiaköyhyydestä ja siihen liittyvään komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjaan, jossa annetaan ohjeita energiaköyhyydessä elävien kotitalouksien 

                                                
20  Tiedonanto ”Euroopan rakennusten perusparannusaalto – ympäristöystävällisempiä rakennuksia, 
lisää työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua”, COM(2020) 662 ja SWD(2020) 550. 

21  Suomi toimitti pitkän aikavälin peruskorjausstrategiansa rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin 2010/31/EU 2 a artiklan mukaisesti 10. maaliskuuta 2020. 
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määritelmästä ja lukumäärän määrittämisestä sekä jäsenvaltioiden energiaköyhyyspolitiikan 
ja -toimenpiteiden yhteydessä käytettävissä olevasta EU:n tuesta. 

Suomi hyötyisi myös energiaturvallisuuteen ja sisämarkkinoihin liittyviä tavoitteita tukevien 
toimenpiteiden kehittämisestä edelleen, mukaan lukien toimenpiteet järjestelmän 
häiriönsietokyvyn varmistamiseksi. Tähän sisältyvät etenkin erityiset toimenpiteet 
kyberturvallisuuden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi energia-alalla. Kun otetaan huomioon 
ydinenergian tuotannon roolin vahvistuminen, Suomen kannattaisi panna täytäntöön pitkän 
aikavälin strategia ydinpolttoaineiden toimitusten monipuolistamiseksi. 

Suomi hyötyisi selkeiden indikaattoreiden määrittelystä, jotta se voisi seurata edistymistä kohti 
tutkimukseen ja innovointiin sekä kilpailukykyyn liittyviä tavoitteitaan. Ajan myötä 
yksityiskohtaisten tutkimus-, innovointi- ja kilpailukykytietojen kerääminen auttaa vahvistamaan 
tätä prosessia. Suomen olisi myös varmistettava yhteys SET-suunnitelmaan liittyvään toimintaan. 
Lisäksi sen kannattaisi vahvistaa kilpailukykytavoitteen ja eri aloja varten vuoteen 2030 
mennessä käyttöön otettavien politiikkojen ja toimenpiteiden välistä yhteyttä. 

Suomi esittää kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa määrällisiä alakohtaisia 
investointitarpeita, vaikka niitä joudutaankin tarkistamaan ottaen huomioon hallituksen tavoite 
tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö 
kokonaan. Kattava uudistusohjelma, johon liittyy investointeja vähähiiliseen teknologiaan, 
energiakäänteeseen ja kestävään liikenneinfrastruktuuriin, olisi erityisen tärkeä näiden 
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mahdollisuuksia on tarjolla erityisesti liikenteen 
sähköistämisessä, rakennusten energiatehokkuudessa ja sähköverkoissa. Suomi voisi myös tukea 
uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteitaan konkreettisilla investoinneilla sähköntuotantoon, 
jakeluun ja verkon käyttöön. Tällaisten vihreää siirtymää tukevien julkisten 
investointihankkeiden priorisoinnilla voisi olla tärkeä rooli talouden elpymisen edistämisessä.  

Suomi on ollut varsin aktiivinen alueellisessa yhteistyössä erityisesti Itämeren 
energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelman (BEMIP) korkean tason ryhmän ja 
Pohjoismaiden alueellisen yhteistyön yhteydessä. Suomea kehotetaan jatkamaan käynnissä olevia 
toimia kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanoa helpottavien keskustelujen ja 
aloitteiden tehostamiseksi erityisesti rajat ylittävien kysymysten osalta.22 Suomea kehotetaan 
myös hyödyntämään paremmin ilmasto- ja energia-alan monitasoisen vuoropuhelun 
mahdollisuuksia tehdä aktiivista yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän, sijoittajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa sekä keskustelemaan niiden kanssa energia- ja ilmastopolitiikan eri 
skenaarioista.  

Suomea kehotetaan laajentamaan ja päivittämään energiatukien määrittämistä ja niistä 
raportointia sekä tehostamaan toimia niistä luopumiseksi, erityisesti fossiilisten polttoaineiden 
osalta. Suomen vihreä siirtymä saisi lisäpontta, jos se luopuisi nopeasti kansallisessa energia- ja 
                                                
22  Tässä yhteydessä komissio auttaa käsittelemään asiaan liittyviä kysymyksiä strategisesti tulevassa 
avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevassa strategiassaan määrittämällä keskeiset toimet, jotka 
liittyvät merten aluesuunnitteluun, teknologian käytön lisäämiseen sekä uuteen lähestymistapaan 
infrastruktuurien suunnittelussa ja avomerellä tuotettavaan uusiutuvaan energiaan liittyvän kapasiteetin 
kehittämisessä. 
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ilmastosuunnitelmassa ja komission viimeaikaisissa analyyseissä yksilöityjen fossiilisten 
polttoaineiden tukien käytöstä. Tämä tarkoittaisi, että asiaa koskevia aikataulutettuja 
suunnitelmia olisi vielä kehitettävä ja ne olisi toteutettava, ja niiden ohelle tarvittaisiin 
toimenpiteitä kotitalouksien energiaköyhyysriskin lieventämiseksi. 

Kaikkien kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanemiseksi tehtävien 
investointien osalta Suomea kehotetaan varmistamaan, että ne ovat yhdenmukaisia nykyisten 
kansallisten, alueellisten tai paikallisten ilmansaasteiden vähentämistä koskevien 
suunnitelmien, kuten kansallisen ilmansuojeluohjelman ja ilmanlaadun hallintasuunnitelmien, 
kanssa. 

Pannessaan suunnitelmaa täytäntöön Suomea kehotetaan hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla erilaisia käytettävissä olevia rahoituslähteitä yhdistämällä lisättyä 
julkista rahoitusta kaikilla tasoilla (kansallinen ja paikallinen sekä EU:n rahoitus) yksityisen 
rahoituksen hankkimiseen. Liitteessä I olevissa taulukoissa 1 ja 2 esitetään yleiskatsaus EU:n 
rahoituslähteistä, joiden pitäisi olla Suomen käytettävissä tulevalla monivuotisella 
rahoituskaudella (2021–2027), sekä kaikille jäsenvaltioille ja yrityksille osoitetusta EU:n 
rahoituksesta. Tulevalla kaudella Eurooppa-neuvosto on sitoutunut ottamaan ilmastotoimet 
huomioon kaikissa EU:n ohjelmissa ja välineissä ja pyrkimään kokonaistavoitteeseen, jonka 
mukaan vähintään 30 prosenttia EU:n rahoituksesta osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Samalla EU:n varojen käytön olisi oltava Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa määritetyn ”vahingon välttämisen periaatteen” mukaisia. Suomi saa EU:n tason 
rahoitusta innovaatiorahastosta, ja rahoitus perustuu myös EU:n päästökauppajärjestelmässä 
päästöoikeuksien huutokaupasta saataviin tuloihin. 

Yhteys covid-19-kriisistä elpymiseen 

Valtaosa jäsenvaltioiden lopullisista kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista on laadittu 
ennen covid-19-kriisiä, ja tässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa arvioidaan Suomen 
suunnitelmaa näistä lähtökohdista käsin. Suomen lopullisessa yhdennetyssä kansallisessa 
energia- ja ilmastosuunnitelmassa on kuitenkin otettava kattavasti huomioon covid-19-kriisin 
jälkeinen elpyminen.  

Elpymis- ja palautumistukivälineen odotetaan tulevan käyttöön 1. tammikuuta 2021. Sen 
näkökulmasta Suomen lopullinen suunnitelma muodostaa vahvan perustan, jonka pohjalta 
Suomi voi suunnitella kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelmansa ilmastoon ja 
energiaan liittyviä näkökohtia ja saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman laajemmat 
tavoitteet. Erityisesti suunnitelmassa hahmotellut toteutusvalmiit investointihankkeet ja keskeiset 
mahdollistavat uudistukset olisi aloitettava mahdollisimman pian.  

Erityisesti suunnitelmassa esitettyjä toteutusvalmiita hankkeita sekä keskeisiä 
mahdollistavia uudistuksia, joiden tarkoituksena on poistaa investointien esteitä, olisi 
aikaistettava mahdollisimman paljon. Investointien ja uudistusten välinen yhteys on erityisen 
merkityksellinen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien kannalta, jotta voidaan 
varmistaa elpyminen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja vahvistaa palautumiskykyä pitkällä 
aikavälillä. Jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmilla olisi puututtava erityisesti 
neuvoston antamissa maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin haasteisiin. 



 

19 

Lisäksi komissio kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiinsa investointeja ja uudistuksia tietyillä lippulaiva-aloilla.23 
Erityisesti lippulaivahankkeet ”Energiantuotannon tehostaminen”, ”Kunnostaminen” ja ”Lataus 
ja tankkaus” liittyvät suoraan energia- ja ilmastotoimiin sekä lopullisten kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien sisältöön. Lippulaivahankkeeseen ”Uudelleen- ja täydennyskoulutus” 
kuuluvat toimenpiteet ovat myös olennaisen tärkeitä ilmasto- ja energiakäänteen edistämiseksi 
kaikissa jäsenvaltioissa.  

Elpymis- ja palautumistukiväline puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia nopeuttaa Suomen vihreää 
siirtymää ja edistää samalla talouden elpymistä. Jotta elpymis- ja palautumissuunnitelmalla 
noudatettaisiin Eurooppa-neuvoston sitoumusta saavuttaa ilmastotoimien valtavirtaistamista 
koskeva 30 prosentin tavoite sekä monivuotisessa rahoituskehyksessä että Next Generation 
EU -välineessä, Suomen menoista vähintään 37 prosentin on liityttävä ilmastoon.  
Uudistuksilla ja investoinneilla olisi vastattava tehokkaasti eurooppalaisen ohjausjakson 
maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin poliittisiin haasteisiin, ja niiden yhteydessä olisi 
noudatettava vahingon välttämisen periaatetta. 

Suomen lopullisen kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman sekä eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa Suomelle määritettyjen investointien ja uudistusten painopisteiden pohjalta 
komission yksiköt kehottavat Suomea harkitsemaan kansallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmansa kehittämisen yhteydessä seuraavia ilmastoon ja energiaan 
liittyviä investointi- ja uudistustoimenpiteitä: 

• toimenpiteet hiilineutraalin talouden edistämiseksi ja hintasignaalien yhtenäistämiseksi 
energia-alan yhdentymisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi  

• toimenpiteet ja investoinnit rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi, automaatio 
ja digitalisointi mukaan luettuna, sekä lämmitysjärjestelmien irrottaminen hiilestä 

• toimenpiteet ja investoinnit rautateiden sähköistämisen ja kapasiteetin edistämiseksi. 

Edellä mainitut toimenpiteet ovat luonteeltaan ohjeellisia, eikä niiden ole tarkoitus olla 
tyhjentäviä. Niiden tarkoituksena on ohjata pohdintoja kansallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kehittämisessä. Ne eivät määrää ennakolta komission kantaa 
ehdotettavista toimista. Tässä kannassa on noudatettava muun muassa elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevaa sovittua lainsäädäntötekstiä.  

                                                
23  Ks. vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 (COM(2020) 575 final), s. 9–12. 
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LIITE I: MAHDOLLINEN RAHOITUS EU:N LÄHTEISTÄ 
SUOMELLE, 2021–2027 

Taulukko 1:  Käytettävissä olevat EU:n varat, 2021–2027: sitoumukset, miljardia 
euroa 

Ohjelma Summa Kommentit 

Koheesiopolitiikan rahastot 
(EAKR, ESR+, 
koheesiorahasto) 

1,7 Käypinä hintoina. Sisältää rahoituksen Euroopan 
alueelliselle yhteistyölle. Ei sisällä Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettyjä summia.  

Yhteinen maatalouspolitiikka 
– Euroopan maaseudun 
kehittämisen 
maatalousrahasto ja suorat 
tuet Euroopan 
maataloustukirahastosta  

6,2 Käypinä hintoina. Monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaiset sitoumukset.  

Elpymis- ja 
palautumistukiväline 

2,3 Vuoden 2018 hintoina. Ohjeelliset avustusmäärärahat, 
vuosien 2021–2022 summa ja arvioidut sitoumukset 
vuodelle 2023. Perustuu komission kesällä 2020 esittämiin 
BKT-ennusteisiin.  

Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto 

0,4 Vuoden 2018 hintoina. Sitoumukset sekä monivuotisen 
rahoituskehyksen että Next Generation EU -välineen 
puitteissa. 

Päästökauppajärjestelmän 
huutokauppatulot 

1,7 Ohjeellinen: vuosina 2018 ja 2019 toteutuneiden 
huutokauppatulojen keskiarvo kerrottuna seitsemällä. 
Vuosien 2021–2027 määrät riippuvat huutokaupattujen 
päästöoikeuksien määrästä ja hinnasta. 
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Taulukko 2:  Kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä olevat EU:n varat, 2021–2027, 
miljardia euroa 

Ohjelma Summa Kommentit 

Horisontti Eurooppa 91,0 Käypinä hintoina. Sisältää Next Generation EU -välineen 
määrärahat.  

InvestEU-ohjelma 9,1 Käypinä hintoina. Sitoumukset sekä monivuotisen 
rahoituskehyksen että Next Generation EU -välineen 
puitteissa. Sisältää InvestEU-rahaston (talousarviotakuu 
julkisille ja yksityisille investoinneille) ja 
neuvontakeskuksen (tekninen neuvonta). Ei ota huomioon 
edunsaajien täytäntöönpanokumppaneiden, kuten Euroopan 
investointipankin, kautta käytettävissä olevia määrärahoja.  

Verkkojen Eurooppa -väline 
• liikenne 
• energia 

 
24,1 
5,8 

Käypinä hintoina. Liikennealan sitoumus sisältää 
koheesiorahastosta siirretyn rahoitusosuuden. Ei sisällä 
Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaalliseen liikkuvuuteen 
liittyvää rahoitusta kaksikäyttöiselle infrastruktuurille.  

Elpymis- ja 
palautumistukiväline 

360,0 Vuoden 2018 hintoina. Jakamattomat lainasitoumukset. 
Kunkin jäsenvaltion lainat ovat enintään 6,8 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.  

Teknisen tuen väline 0,9 Käypinä hintoina.  

Ympäristö- ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life) 

5,4 Käypinä hintoina.  

Euroopan maaseudun 
kehittämisen 
maatalousrahasto 

8,2 Käypinä hintoina. Next Generation EU -välineeseen 
kuuluvat sitoumukset.  

Innovaatiorahasto 7,0 Arvio; perustuu päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
7/10-jakoon tulojen tuottamiseksi innovaatiorahastolle 
vuosiksi 2021–2030 sekä oletukseen, että hiilen hinta on 
20 euroa tonnilta. 

Molempia taulukoita koskeva huomautus 

EU:n talousarvioon kuuluvista ohjelmista saatuihin lukuihin sisältyvät sekä tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaiset ehdotukset että niiden vahvistaminen Next Generation EU -välineestä EU:n 
talousarvion ulkopuolella, ellei toisin ilmoiteta.  

Tässä asiakirjassa mainitut luvut perustuvat 17.-21. heinäkuuta 2020 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiin. Ne eivät kuitenkaan vaikuta käynnissä olevien Euroopan parlamentin ja neuvoston välisten 
neuvotteluiden lopputulokseen. Neuvottelut koskevat elpymispaketin osatekijöitä, kuten monivuotista 
rahoituskehystä sekä alakohtaisia ohjelmia, niiden rakennetta ja määrärahoja, joista päätetään niiden omien 
hyväksymismenettelyjen mukaisesti. 

Useimmissa edellä mainituissa rahastoissa ilmasto- ja energiakäänteen tukeminen on yksi tavoite muiden 
joukossa. Tulevalla kaudella Eurooppa-neuvosto on kuitenkin sitoutunut ottamaan ilmastotoimet huomioon 
kaikissa EU:n ohjelmissa ja välineissä ja pyrkimään kokonaistavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 
30 prosenttia EU:n rahoituksesta osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. EU:n menojen olisi myös 
oltava Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman vahingon välttämisen periaatteen 
mukaisia. 

Joissakin taulukossa 2 luetelluista ohjelmista tarjotaan rahoitusta avoimien ehdotuspyyntöjen kautta 
yrityksille, ei julkishallinnoille.  
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LIITE II – YKSITYISKOHTAINEN ARVIO KOMISSION SUOSITUSTEN HUOMIOON OTTAMISESTA 
 

Suositukset Arviointi 
Hiilestä 
irtautuminen – 
kasvihuonekaasut 

Suomi selventää, miten se aikoo noudattaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 841/2018 
mukaista sitoutumista siihen, että maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta (LULUCF) 
aiheutuvat päästöt eivät ylitä poistumia, ja ottaa tässä 
yhteydessä huomioon mahdollisuuden käyttää 
joustomahdollisuuksia taakanjaon ja LULUCF-sektorien 
välillä. Tämä edellyttää LULUCF-laskentasääntöjen 
soveltamista. Suomi määrittää määrällisesti, mikä vaikutus 
koko kauden 2021–2030 aikana on niillä suunnitelluilla 
politiikoilla ja toimenpiteillä, joilla pyritään saavuttamaan 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle kuuluvia 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevat vuodeksi 2030 asetetut 
kansalliset tavoitteet (–39 % vuoteen 2005 verrattuna). 

Otettu 
huomioon 
osittain  

Osasuositusta sen selvittämisestä, miten LULUCF-asetuksia 
noudatetaan ja siitä, että LULUCF-sektorin päästöt eivät ylitä 
poistumia, LULUCF-laskentasääntöjen soveltaminen mukaan lukien, 
ei ole otettu huomioon. Suomi ei ole selventänyt, miten se aikoo 
noudattaa ”ei debetsaldoa” -sitoumusta. LULUCF-ennusteita ei ole 
esitetty. Suomi toteaa myös, että LULUCF-joustomekanismia ei ole 
otettu huomioon asiaan liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi.  
Osasuositus määrittää määrällisesti, mikä vaikutus kauden 2021–2030 
aikana on niillä suunnitelluilla politiikoilla ja toimenpiteillä, joilla 
pyritään saavuttamaan päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä koskevat vuodeksi 2030 asetetut 
tavoitteet, on otettu huomioon osittain. Suomi on esittänyt skenaarion, 
jossa arvioidaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta, mutta 
korostaa, että useita energia- ja ilmastotavoitteisiin liittyviä 
politiikkatoimia on vielä valmisteltava ja niistä on vielä päätettävä. 

Hiilestä 
irtautuminen – 
uusiutuva energia 

Suomi nostaa vuoteen 2030 mennessä saavutettavaa 
uusiutuvien energialähteiden osuuden tavoitetasoa 
vähintään 51 prosenttiin Suomen panoksena uusiutuvaa 
energiaa koskevaan vuodeksi 2030 asetettuun EU:n 
tavoitteeseen, kuten asetuksen (EU) 2018/1999 liitteessä II 
olevassa kaavassa esitetään. Suomi sisällyttää lopulliseen 
yhdennettyyn kansalliseen energia- ja 
ilmastosuunnitelmaan ohjeellinen kehityskulku, joka 
saavuttaa asetuksen (EU) 2018/1999 4 artiklan a kohdan 
2 alakohdassa esitetyt vertailukohdat mainitun osuuden 
mukaisesti siten, että otetaan huomioon tarve lisätä toimia 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteisesti. 

Otettu 
kaikilta osin 
huomioon 

Suomi on asettanut 51 prosentin osuuden Suomen kansalliseksi 
panokseksi EU:n sitovaan tavoitteeseen, joka on uusiutuvan energian 
vähintään 32 prosentin osuus uusiutuvaa energiaa koskevan 
direktiivin mukaisesti, mikä noudattaa kaavaa. 
Välivuosien ohjeelliset vähimmäistasot, jotka koskevat vuoteen 2030 
ulottuvaa uusiutuvan energian tavoitetta, täyttävät energiaunionin 
hallinnosta annetun asetuksen 4 artiklan a alakohdan 2 alakohdassa 
kuvatun uusiutuvan energian kansallista kehittämistä koskevan 
vähimmäisvaatimuksen. 
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Suomi esittää yksityiskohtaisia ja määrällisiä politiikkoja 
ja toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisia, jotta mahdollistetaan tämän 
panoksen toteutuminen ajoissa ja kustannustehokkaasti.  

Otettu 
huomioon 
osittain 

Liikenteen osalta suunnitelmassa mainitaan hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamista koskevat erityistoimenpiteet ja esitetään määrälliset 
arvioinnit vaikutuksesta. Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan 
energian osuuden 30 prosenttiin energian loppukäytöstä 
tieliikenteessä. Suunnitelma sisältää tavoitteita liikenteen 
biopolttoaineiden osuuden nostamisesta 30 prosenttiin ja 
250 000 sähköajoneuvon ja 50 000 kaasukäyttöisen ajoneuvon 
saamisesta tieliikenteeseen. 
Sähkön sekä lämmityksen ja jäähdytyksen osalta suunnitelmassa ei 
kuitenkaan ole yksityiskohtaisia tietoja politiikkojen ja 
toimenpiteiden määrällisistä vaikutuksista.  

Suomi antaa lisätietoja erityisistä toimenpiteistä, joilla on 
tarkoitus varmistaa biomassan käytön pitkäaikainen 
kestävyys energia-alalla, kun otetaan huomioon biomassan 
merkittävä osuus Suomen energialähteiden yhdistelmässä. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Suunnitelmassa tunnustetaan, että biologinen monimuotoisuus 
herättää huolta bioenergian yhteydessä, ja biologinen 
monimuotoisuus näyttää olevan uuden hallitusohjelman keskeinen 
hiilineutraaliuteen liittyvä painopiste. Suunnitelmassa todetaan, että 
metsien kestävä hoito on turvattu, eikä selkeitä toimenpiteitä esitetä.  

Suomi antaa lisätietoja mahdollisuuksia luovista puitteista 
itse tuotetun uusiutuvan energian kulutusta ja uusiutuvan 
energian yhteisöjä varten direktiivin (EU) 2018/2001 21 ja 
22 artiklan mukaisesti. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Lopullisessa kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa 
ilmoitetaan, että keskeiset konseptit energiayhteisöjen edistämiseksi 
on määritelty älykkäitä verkkoja käsittelevässä työryhmässä 
vuonna 2018. Siinä mainitaan kuitenkin myös tutkimus, jossa 
yksilöidään perusteettomia esteitä, jotka koskevat itse tuotetun 
energian kulutusta ja uusiutuvan energian yhteisöjä, mutta lisätietoja 
ei anneta.  

Energiatehokkuus Suomi lisää merkittävästi tavoitetasoa, joka koskee sekä 
primääri- että loppuenergian kulutuksen vähentämistä 
vuonna 2030, kun otetaan huomioon, että on tarpeen lisätä 
toimia vuodeksi 2030 asetetun unionin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Suomi on nostanut tavoitetasoaan, mutta sekä primäärienergian 
kulutuksen että loppuenergian kulutuksen kohdalla taso on alhainen 
verrattuna EU:n tason toimiin. 

Suomi tukee korkeampaa tavoitetasoa politiikoilla ja 
toimenpiteillä, joilla saavutetaan energian lisäsäästöjä 
vuoteen 2030 mennessä. 

Otettu 
huomioon 
osittain  

Suomi on sisällyttänyt suunnitelmaan uusia liikennealaan, 
maatalouteen ja hukkalämpöön liittyviä toimenpiteitä. Osalla näistä 
toimenpiteistä ei kuitenkaan tavoitella ensisijaisesti 
energiatehokkuutta, ja osa on jo toteutettu. 

Suomi tarkastelee energiansäästöpotentiaalia asunto- ja 
teollisuussektoreilla ja määrittää sopivimmat toimenpiteet 
sen hyödyntämiseksi. 

Otettu 
huomioon 
osittain  

Yksittäisten alojen energiansäästöpotentiaalia ei kuvata. Politiikat ja 
toimenpiteet kohdistuvat näihin aloihin, mutta on epäselvää, mihin 
aloihin tietty politiikka tai toimenpide kohdistuu. Rakennuskannan 
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perusparantamisesta annetaan nyt tarkempaa tietoa.  

 Suomi arvioi syitä siihen, että bruttokansantuotteen 
odotettuun nousuun liittyy energiankulutuksen 
lisääntyminen, ja määrittää erityisiä toimenpiteitä tällaisen 
vaikutuksen lieventämiseksi. 

Otettu 
huomioon 
osittain  

Suomen antama selitys perustuu arvioituun BKT:n kasvuun raskailla 
teollisuudenaloilla, joiden energiaintensiteetti on suuri (kuten 
selluntuotanto, biojalostamot ja datakeskukset). Suunnitelmassa ei 
kuitenkaan määritellä, mitkä politiikat ja toimenpiteet lieventäisivät 
tätä vaikutusta. 

Energiaturvallisuus Suomi määrittää monipuolistamiseen ja 
energiariippuvuuden vähentämiseen liittyviä 
energiaturvallisuustavoitteita tukevia toimenpiteitä, 
mukaan lukien toimenpiteet joustavuuden 
varmistamiseksi. 

Otettu 
huomioon 
suurimmaksi 
osaksi 

Suomen painottama tärkein turvallisuustoimenpide on toimivat 
kansalliset ja alueelliset sähkömarkkinat, jotka antavat oikeanlaisia 
signaaleja tarvittaville investoinneille. Lisäksi ylläpidetään strategista 
varantoa sähkönsaannin turvaamiseksi. Monipuolistaminen ja 
joustavuus saavutetaan markkinasääntöjen avulla energian 
varastoinnin ja kysyntäjouston edistämiseksi. 

Suomi kuvailee yksityiskohtaisesti strategian, jolla 
varmistetaan ydinmateriaalien ja polttoaineiden toimitus 
pitkällä aikavälillä, erityisesti ydinvoiman 
tuotantokapasiteetin ennakoidun laajentamisen valossa.  

Ei ole otettu 
lainkaan 
huomioon 

Lisätietoja ydinmateriaalien ja polttoaineen toimituksista pitkällä 
aikavälillä ei annettu. 

Energian 
sisämarkkinat 

Ei suosituksia 
 

Ei sovellu – 
 

Tutkimus, 
innovointi ja 
kilpailukyky 

Suomi selventää edelleen tutkimuksen, innovoinnin ja 
kilpailukyvyn ulottuvuuteen erityisesti energiaunionin 
yhteydessä liittyviä kansallisia tavoitteita ja 
rahoitustavoitteita, jotka on saavutettava vuoteen 2030 
mennessä, siten, että ne ovat helposti mitattavissa ja 
tarkoituksenmukaisia ja niillä tuetaan lopullisen 
yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 
muiden ulottuvuuksien tavoitteiden toteuttamista. Suomi 
tukee kyseisiä tavoitteita erityisillä ja asianmukaisilla 
politiikoilla ja toimenpiteillä, mukaan lukien ne, jotka 
laaditaan yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa, 
kuten Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Uuden hallituksen tavoite TKI-investointien nostamisesta 
4 prosenttiin BKT:stä on myönteinen, ja suunnitelmassa yksilöidään 
myös tutkimus- ja innovointitoimia asiaankuuluvilla aloilla. 
Rahoitustavoitteet, aikataulut ja täytäntöönpanotoimet kuitenkin 
puuttuvat. Ei ole selvää, miten julkiset ja yksityiset toimenpiteet 
täydentävät toisiaan. 
Kilpailukyvyn osalta painotetaan bioenergiaa, mutta myös uusiutuvia 
energiamuotoja (aurinko- ja tuulivoimaa). Vähähiilisen teknologian 
alaa kuvataan yleisellä tasolla, mutta mitattavissa olevat tavoitteet 
jatkoa varten puuttuvat. Yhteistyötä strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelma) puitteissa on 
selitetty riittävästi. 
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Alueellinen 
yhteistyö 

Suomi tehostaa jo ennestään hyviä alueellisia 
yhteistyöjärjestelyjä Pohjoismaiden (Tanska, Suomi, 
Islanti, Norja ja Ruotsi) välillä sekä laajentaa niitä uusille 
aloille ja maantieteellisesti Baltian maihin (Viro, Latvia ja 
Liettua). Alueellisissa yhteyksissä Suomen olisi 
keskityttävä energian sisämarkkinoihin ja 
energiaturvallisuuteen, kun sähköjärjestelmien muutoksilla 
varaudutaan uusiutuvan sähkön suurempiin osuuksiin, 
jotka lisäävät sähkön tuontia/vientiä ja lisäävät tarvetta 
järjestelmän joustavuudelle. 

Otettu 
kaikilta osin 
huomioon 

Lopullisessa suunnitelmassa todetaan, että kansalliset energia- ja 
ilmastosuunnitelmat luovat vankan perustan tulevalle yhteistyölle 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa energia- ja ilmastopolitiikan 
alalla.  
Suomella on runsaasti energia- ja ilmastoyhteistyöaloitteita 
Pohjoismaiden kanssa, ja alueellista yhteistyötä on tehostettu 
perustamalla vuosittain kokoontuva pohjoismainen 
sähkömarkkinafoorumi, jossa käsitellään kaikkia suosituksissa 
lueteltuja aloja. Hyvin toimivien alueellisten sähkömarkkinoiden 
todetaan edistävän Suomen energiaturvallisuutta (ks. myös suositus 
energiaturvallisuudesta). 
Sähkö- ja kaasumarkkinoiden yhdentymistä koskevaa yhteistyötä 
vahvistetaan myös Baltian maiden kanssa. 

Investoinnit ja 
rahoituslähteet 

Ei suosituksia Ei sovellu – 

Energiatuet 
 
 

Suomi luettelee  kaikki energiatuet. Otettu 
huomioon 
suurimmaksi 
osaksi 
 

Suunnitelmaluonnosta on merkittävästi parannettu lopullisessa 
kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa. Suomi on 
sisällyttänyt suunnitelmaan tietoa uusiutuvan energian 
tukijärjestelmistä. 

Suomi luettelee erityisesti fossiilisten polttoaineiden tuet. Otettu 
huomioon 
suurimmaksi 
osaksi 

Lopulliseen suunnitelmaan on sisällytetty taulukko ympäristölle 
haitallisista energiatuista. 

Suomi luettelee toimet ja suunnitelmat energiatuista, 
erityisesti fossiilisten polttoaineiden tuista, luopumiseksi. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Asteittaista energiatuista luopumista ei ole suunniteltu. Hallitus aikoo 
kuitenkin käynnistää ympäristölle haitallisten tukien vähentämiseen 
tähtäävän valmistelutyön ja käyttää vapautuneet varat nykyisten 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ilmanlaatu Suomi täydentää analyysiä vuorovaikutuksesta ilmanlaatua 
ja ilmaan vapautuvia päästöjä koskevan politiikan kanssa 
siten, että esitetään vaikutukset ilman saastumiseen eri 
skenaarioissa, annetaan tukevia tietoja ja tarkastellaan 
synergioita ja kompromissien vaikutuksia. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa arvioidaan 
laadullisesti polttoaineen käytön muutosten odotettua vaikutusta 
osaan ilman epäpuhtauksien päästöistä. Suunnitelmasta puuttuu 
kuitenkin asianmukainen määrällinen arvio, jossa otettaisiin 
huomioon erityisesti bioenergian vaikutus, jonka arvioidaan kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä. 
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Osasuositus, jonka mukaan Suomen olisi täydennettävä analyysiä 
vuorovaikutuksesta ilmanlaatua ja ilmaan vapautuvia päästöjä 
koskevan politiikan kanssa, on otettu huomioon osittain. 
Suunnitelmassa esitetään vain lyhyt arvio politiikkojen vaikutuksesta 
ilman epäpuhtauksiin.  
Osasuositus esittää vaikutukset ilman saastumiseen eri skenaarioissa 
on otettu huomioon osittain. Vaikutukset on otettu huomioon vain 
pintapuolisesti ja laadullisesti.  
Osasuositus antaa tietoja, jotka tukevat vaikutuksia ilman 
saastumiseen eri skenaarioissa koskevaa analyysia, on otettu 
huomioon kaikilta osin.  
Osasuositusta synergioiden ja kompromissien tarkastelusta ei ole 
otettu huomioon. 

Oikeudenmukainen 
ja tasapuolinen 
siirtymä  

Suomi sisällyttää suunnitelmaan paremmin 
oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymistä koskevat 
näkökohdat, erityisesti esittämällä yksityiskohtaisempia 
tietoja suunniteltujen tavoitteiden sosiaali-, työllisyys- ja 
osaamisvaikutuksista sekä politiikoista ja toimenpiteistä. 

Otettu 
huomioon 
osittain 

Kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa tehdään selväksi, että 
tasapuolinen siirtymä on hallituksen ilmastopolitiikan ohjaava teema 
ja että päästövähennystoimenpiteet toteutetaan sosiaalisesta ja 
alueellisesta näkökulmasta tasapuolisella tavalla ottaen mukaan 
kaikki yhteiskunnan sektorit. Suunnitelmassa kerrotaan muutamista 
asiaan liittyvistä myönteisistä aloitteista.  
Työllisyysvaikutuksia käsitellään kuitenkin vain välillisesti, ja 
erityisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä on vielä toteuttamatta. Olisi 
myös tärkeää laatia arvio suunniteltujen siirtymätoimenpiteiden 
kotitalouksien tuloihin (myös asumiskustannuksiin) kohdistuvista 
jakovaikutuksista. 
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