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Uusiutuvan energian tavoitteita ja suunnitelmia

• Renewable Energy Sources Directive (RES direktiivi)

• Hallitusohjelma

• Energia- ja ilmastostrategia 

• Uusi hankintalaki

• Alueelliset energia- ja ilmastostrategiat

• Kuntatason suunnitelmat

• Yritystason suunnitelmat
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Kunta ja yritykset muutoksen vauhdittajina
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Biotalous
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Biotalous

• Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia 
luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja 
palvelujen tuottamiseen.

• Biotalouteen siirtyminen vähentää riippuvuutta fossiilisista 
luonnonvaroista ja ehkäisee luonnon ekosysteemien köyhtymistä. 
Samaan aikaan se luo talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävällä 
tavalla.

• Biotalouden merkitys Suomen taloudelle on huomattava, sillä sen 
tuotos on yli 64 miljardia euroa vuodessa eli noin 17 prosenttia 
maamme kokonaistuotoksesta. Biotalous työllistää suoraan noin 
300 000 henkeä ja biotalouden viennin arvo on noin 17 miljardia 
euroa.

• Metsään pohjautuva biotalous on Suomessa merkittävin. Tavoitteena 
jalostusarvon nostaminen.
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Kiertotalous

• Kiertotalous tähtää luonnonvarojen ylikulutuksen 
irtikytkentään talouskasvusta. 

• Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien 
ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa 
mahdollisimman pitkään. 

• Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät 
mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Usein tuotteille 
luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin 
perustuvalla älykkyydellä.

15.12.2016
Kari Herlevi - Sitra - 21.11.2016



Metsäperäiset kierrot

• Metsäteollisuuden globaali kilpailukyky nousee uusilla biopohjaisilla 
tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla. 

• Kiertotalouden avainhanke: Metsäalan biotuotteet laboratorioista 
kokeiluihin.

• Esimerkkejä piloteista: 
• Sivuvirtojen hyödyntämisen showcase-verkosto 
• Pakkausalan ekosysteemi 
• Uudet innovaatiot selluloosasta 

• Puun arvon maksimointi määrän sijaan 
• Elinkaaritarkastelu julkisissa hankinnoissa 
• Puurakentaminen, design-huonekalut & sisustus 

15.12.2016 Kari Herlevi - Sitra - 21.11.2016, Kiertotalouden tiekartta



Uusi energia- ja ilmastostrategia
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Hallitusohjelma
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Energia- ja ilmastostrategian keskeiset 
linjaukset (1)
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• Saavutetaan hallitusohjelman energiatavoitteet 
– Uusiutuva energia 50 % energian loppukäytöstä 
– Omavaraisuus 55 % energian loppukäytöstä 
– Öljyn energiakäytön puolitus vuoteen 2005 verrattuna (bensa, diesel, 

polttoöljyt, kotimaan lentoliikenteen polttoaineet)
– Tieliikenteen biopolttoaineet energiasisältönä sekoitusvelvoite 30 % (yli 23,5 

%:n erillisen tavoitteen)
– Lopetetaan kivihiilen käyttö ottaen huomioon energian toimitusvarmuus, 

huoltovarmuus ja poikkeukselliset tilanteet. Valmistellaan asiaa koskeva 
lakiesitys tämän hallituskauden aikana.

• Politikkatoimia ohjaa kustannustehokkuus ja energiajärjestelmän 
muutostarpeet

• Sähkömarkkinoiden toimintaa kehitetään Pohjoismaiden ja Baltian 
alueellisten ja eurooppalaisten markkinoiden lähtökohdista. 

• Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunniteltu hanke on 
välttämätön riittävien siirtoyhteyksien varmistamiseksi. Tavoitteena 
on saada siirtoyhteys EU: PCI-listalle vuonna 2017



Energia- ja ilmastostrategian linjauksia (1)
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UUSIUTUVA ENERGIA
• Uusiutuvan energian investointitukia kohdennetaan ensisijaisesti 

uuden teknologian kaupallistamiseen sekä taakanjakosektorille
• Yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa etusijalla metsähake ja 

metsäteollisuuden sivuvirrat (kuori, puru).
• Ylimenokautena vuosina 2018-2020 kilpailutettu tuotantotuki 

uusiutuvalle sähkölle yhteensä 2 TWh. Tukea voivat saada mm. 
kustannustehokkaimmat tuuli- ja pien-CHP-hankkeet. Tuulivoimasta 
teetetään ympäristö- ja terveysselvitys.

• Sähkön pientuotannossa nykyiset ohjauskeinot (verotuki ja 
kotitalousvähennys työlle sekä yrityksille investointituki)



Energia- ja ilmastostrategian linjauksia (2)
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TAAKANJAKOSEKTORIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖVÄHENNYKSET
• Linjattu vasta keskeiset toimet – loppu linjataan YM:n johdolla 

ilmastopolitiikan suunnitelmassa keväällä 2017
• Varaudutaan hyödyntämään taakanjakoasetusehdotuksen 

kertaluontoista 2 %-yksikön joustoa
• Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen. Liikenteen 

päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä noin 50 % verrattuna 
vuoden 2005 tilanteeseen.

• Parannetaan liikennejärjestelmän energiatehokkuutta (liikenne palveluna 
–toimintatapa, liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, 
kuljetusten energiatehokkuus)

• Parannetaan ajoneuvon energiatehokkuutta
• Liikenteen biopolttoaineiden sekoitevelvoite tieliikenteen polttoaineesta 

nostetaan 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä
• Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat vuoteen 2030: 250 000 

sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa
• Bionesteiden 10 %:n bionesteen sekoitusvelvoite työkoneissa ja 

lämmityksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn 
• Biopolttoaineiden ja bionesteiden lisäkysyntä katetaan kotimaan 

tuotannolla. Vuoteen 2030 mennessä arvioidaan tarvittavan uutta 
tuotantokapasiteettia 600 ktoe/a



Energia- ja ilmastostrategian linjauksia (3)
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SÄHKÖ- JA KAASUMARKKINAT
• Tehokkaat alueelliset ja eurooppalaiset sähkömarkkinat ja riittävän 

vahvat rajasiirtoyhteydet ovat toimivin ja kustannustehokkain tapa 
taata sähkön kilpailukykyinen hinta ja toimitusvarmuus.

• Kulutuksen ja tuotannon joustavuutta ja aktiivista osallistumista 
edistetään sähkömarkkinoille älykkäiden ratkaisuiden avulla 
(kysyntäjousto ja varastot)

• Kolmas vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Ruotsiin vuoteen 2025 
mennessä. Hanketta viedään EU:n prioriteettilistalle (PCI)

• Balticconnector-yhteys Suomen ja Viron välillä mahdollistaa 
kaasumarkkinoiden avaamisen kilpailulle. Tavoitteena on Suomen ja 
Baltian maiden alueelliset kaasumarkkinat. Eriytetään kaasun 
siirtoverkko.



Vaikutukset hakkuukertymään, milj. m3 ja 
metsien nieluun Mt ekv. CO2 vuonna 2030

• Strategian mukainen runkopuun 
hakkuukertymä on 79 milj. m3

• Tästä teollisuuden tukki- ja kuitupuuta 
olisi 68 milj. m3 ja  kasvatushakkuiden 
runkopuuta polttopuuksi ja hakkeeksi 
yhteensä 11 milj. m3

• Metsähakkeeksi käytetään 
pieniläpimittaisen runkopuun lisäksi 
myös hakkuutähteitä ja kantoja. 
Kaikkiaan metsähakkeen käytöksi 
arvioidaan strategiassa 15 milj.m3

• Strategian mukaisen hakkuukertymän ja 
hakkeen käytön mukainen metsien hiilinielu 
pienenisi tasolle 13,5 Mt ekv. CO2 vuoteen 
2030 mennessä, mutta Kioton pöytäkirjan 
mukainen vuosille 2013-2020 asetettu 
vertailutaso (20 Mt ekv. CO2) saavutettaisiin 
pian vuosina 2035-2044

• Nielun pieneneminen johtuu pääosin 
ainespuun hakkuista

• Strategiassa ei ole esitetty uusia 
politiikkatoimia hakkeen käytölle sähkön ja 
lämmön tuotannossa

• Vain puolet biopolttoaineiden ja -nesteiden 
lisätuotannosta perustuisi puubiomassaan 
ja vain osan tästä arvioidaan olevan haketta

15.12.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 17
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Valtiontaloudelliset vaikutukset

– Strategiassa on esitetty alustavia arvioita esitettyjen toimenpiteiden 
kokonaan uusista rahoitustarpeista. Rahoitustarpeita koskevat asiat 
käsitellään ja niistä päätetään valtiontalouden menokehyksen puitteissa 
valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa sovittaen ne 
yhteen muiden julkisen talouden menotarpeiden kanssa

• Arvio rahoitustarpeista vuosille 2018-2030 yhteensä noin 1,1 mrd. 
euroa

• Arvio esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta valtion tulojen 
pienenemiseen vuosina 2018-2030 nykyisellä verorakenteella yhteensä 
noin 1,4 mrd. euroa 

15.12.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 19



Työllisyysvaikutukset

• Suora työllisyysvaikutus kansantalouden tasolla on lievästi 
negatiivinen, koska BKT, yksityinen kulutus ja investoinnit 
laskevat ja ulkomaankauppa hidastuu
– Työllisyys - 0,15 %
– 2 TWh tuulivoimaa lisää: + 400 htv
– 300 ktoe biojalostamoja (metsäraaka-aine) lisää: + 2000 htv
– 300 ktoe biojalostamoja (muu raaka aine) lisää: + 150 htv
– Kivihiilen käytön lopettaminen: uutta lämmön tuotantoa hake- ja 

pellettikattilat sekä lämpöpumput: jakautumista ja 
työllisyysvaikutuksia vaikea arvioida

– (biopolttoaineet kalliimpia kuin fossiiliset)

15.12.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 20



Energian loppukulutus politiikkaskenaariossa
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Päästökaupan ulkopuoliset
kasvihuonekaasupäästöt
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Öljynkäyttö
politiikkaskenaariossa

15.12.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

TWh

ÖLJYNKÄYTTÖ, TWh

bionesteet

liikenteen biopolttoaineet

dieselöljy, fossiilinen

bensiini, fossiilinen

kevyt polttoöljy, fossiilinen

lentopetroli ja -bensiini

raskas polttoöljy

2030
- 50 %



EU:n päästöjenvähennystavoitteet

Päästö-
kauppasektori 

(ETS)
- 43%

Taakanjako-
sektori  (ESD)

- 30%

Maankäyttö
(LULUCF)

EU:n ilmastotavoitteet
KHK vähennystavoite vähintään 40 % vuoteen 2030

FI: max. 1,3 %

Kompensaatio
jos LULUCF
päästölähde

Komission ehdotus taakanjakoasetukseksi
Suomelle esitetty tavoite -39 % vuoden 2005 
päästöistä (Liikenteen biopolttoaineet, sähköinen
liikenne, maatalous, …)

FI: max. 2 %
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Primäärienergian kulutus perusskenaariossa
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Energiatuet

15.12.2016



TEM:in Energiatuet

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen 
myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1063/2012) mukaan enintään:
• kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
• kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
• muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
• uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, 

uusi teknologia 40 %
• uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät 

investoinnit, tavanomainen teknologia 30 %
• muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 %

Tuki on harkinnanvarainen.

Lähde: TEM, energiatuki

3015.12.2016

http://tem.fi/tuen-enimmaismaarat


Investointituet
Ohjeelliset tukiprosentit 2016, tavanomainen teknologia

• Sähköntuotanto
– Pienvesivoimalat 15–20 %
– Kaatopaikkakaasuhankkeet 15–20 %
– Pientuulivoima 20–25 %
– Aurinkosähköhankkeet 25 %

• Lämmöntuotanto
– Lämpökeskukset (biomassa) 10–15 %
– Lämpöpumppuhankkeet 15 %
– Aurinkolämpöhankkeet 20 %
– Biokaasuhankkeet 20–30 %

• Polttoaineen tuotanto
– Biokaasuhankkeet (liikenne) 20–30 %
– Muut biopolttoaineet 20–30 %

Lähde: TEM, energiatuki

3115.12.2016

http://tem.fi/tuen-enimmaismaarat


Uusiutuvan energian tukeminen 
maaseutuohjelmasta vuosille 2014-2020 
vahvistettujen valtiontukisääntöjen puitteissa

• EU-ohjelmakautta2014-2020 koskevat 
valtiontukisäännöt on uudistettu. Energiantuotantoa ja 
jakelua koskevia investointeja ei voida enää tukea 
alueellisella investointituella varsinaisilla 
aluetukialueilla I ja II:
– Uusiutuvan energian investointeihin sovelletaan yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) 41 artiklaa 
(=Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energiankäytön edistämiseen)

Kari Palvaila
15.12.2016



Uusiutuvan energian tukeminen tukialueilla I, II 
ja III, RPA 41 artikla

Olemassa olevat laitokset:
• olemassa olevaan uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita 

tuottavaan laitokseen tehtävät lisäinvestoinnit perustuen 
kokonaisinvestointi kustannuksiin esimerkiksi tilanteessa, 
jossa tuotannon teho tai määrä lisääntyy, mukaan lukien 
liikenteen biopolttoaineet

• -tukialueilla I, II ja III tukitaso on 30 % hyväksyttävistä 
kustannuksista

• -maaseutuohjelman tuessa noudatetaan kiinteää tukitasoa 

Kari Palvaila
15.12.2016



Uusiutuvan energian tukeminen tukialueilla I, II 
ja III, RPA 41 artikla

Uudet suuret laitokset:
• uuteen, uusiutuvaa energiaa tuottavaan suureen laitokseen 

tehtävät investoinnit perustuen vertailulaskelmaan 
(referenssilaskelmaan) esimerkiksi tilanteessa jossa investoidaan 
hakelämpölaitokseen verrattuna siihen, että investoitaisiin 
öljykattilaan (vähemmän ympäristöystävällinen investointi)

• vertailukohteita löytyy valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 
energia-alalle vuosina 2014–2020 annettujen suuntaviivojen 
(2014/C 200/01) liitteestä II

• maaseutuohjelman piirissä suureksi laitokseksi katsotaan laitos, 
jonka kapasiteetti on yli 500 kW

• tukialueilla I, II ja III tukitaso on 30 % hyväksyttävistä 
kustannuksista

• maaseutuohjelman tuessa noudatetaan kiinteää tukitasoa 

Kari Palvaila
15.12.2016



Uusiutuvan energian tukeminen tukialueella I ja II
Uudet pienet laitokset:
• uuteen, uusiutuvaa energiaa tuottavaan pieneen laitokseen 

tehtävät investoinnit perustuen 
kokonaisinvestointikustannukseen tilanteessa, jossa 
vähemmän ympäristöystävällistä investointia ei voida 
määrittää

• maaseutuohjelmaan piirissä pieneksi laitokseksi katsotaan 
laitos, jonka kapasiteetti on enintään 500 kW

• tukialueilla I ja II tukitaso on 30 % hyväksyttävistä 
kustannuksista

• tätä kohtaa sovelletaan tukialueilla I ja II erityistilanteissa, 
joissa tuetaan uusiutuvan energian tuotantoa yritykseen 
omaan käyttöön =>ks. seuraava dia

Kari Palvaila
15.12.2016



Erityistilanteet I ja II tukialueella: osa investoinnista 
kohdistuu uusiutuvaan energiaan

Alueellisella investointituella tuettava osuus (yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artikla): 

• Alueellisella investointituella voidaan tukea I ja II tukialueella 
yrityksen kiinteistön/tuotantolaitoksen /toimitilan rakentamis-
investointiin liittyviä tukikelpoisia kustannuksia mukaan lukien 
tuotantolaitoksen LVIS-kiinteistötekniikka. Aluetuen tukitaso I 
tukialueella on 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja II 
tukialueella 30 % hyväksyttävistä kustannuksista.

• Investointituella uusiutuviin energialähteisiin tuotetun energian 
käytön edistämiseen tuettava osuus 
(yleisenryhmäpoikkeusasetuksen 41 artikla):
– Investointituella uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön 

edistämiseen voidaan tukea I ja II tukialueella yrityksen omaan käyttöön 
tulevaan uuteen, uusiutuvaa energiaa tuottavaan pieneen laitokseen 
(esim. yritykseen liitetty uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos) 
liittyviä tukikelpoisia kustannuksia. Tukitaso 30 % hyväksyttävistä 
kustannuksista.

Kari Palvaila
15.12.2016



Tuen hakeminen ja päätöksenteko

• Tukea haetaan sähköisesti (HYRRÄ)
• Tukihakemus vireille ennen toimenpiteen aloittamista
• Toimivaltainen ELY tai toimintaryhmä vahvistaa vireille tulon
• Hakemus ei tule vireille ennen kuin hakemuksessa on seuraavat tiedot ja 

asiakirjat:
– tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide, toimenpiteen 

kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus, haetun tuen määrä, 
liiketoimintasuunnitelma, investoinnin osalta investointisuunnitelma

• Tukiehdot täyttävät hakemukset ratkaistaan valintaperusteiden 
mukaisessa järjestyksessä

• Tukihakemukset ratkaistaan tukijaksoittain (ei toimintaryhmä)
• Toimintaryhmillä omat valintaperusteet

Toimenpidesuunnitelma 2016 (doc, 56kt)

Kari Palvaila
15.12.2016

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56358/H%C3%84M+Toimenpidesuunnitelma+2016/589754a1-8fc4-4197-a133-a413739c40b3


Lopuksi

• Bioenergian käytön lisäämisellä on monia etuja
• Energia- ja ilmastostrategian tavoitteet tukevat kasvua
• Tarjolla on tukea, työkaluja ja neuvoja kuntien, yritysten ja 

lämpöyrittäjien käyttöön
• Esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kannattaa hyödyntää

15.12.2016
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