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VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ

Ehdotus

Komission ehdotuksen pääasiallinen sisältö on kuvattu valtioneuvoston eduskunnalle toimitta-
massa kirjelmässä U 5/2017 vp. Ehdotuksen tavoitteena on luoda kehikko uusiutuvan energian
edistämiseksi vuoteen 2030. Ehdotuksella pannaan toimeen Eurooppa-neuvoston lokakuussa
2014 sopima ilmasto- ja energiapuitteiden mukainen tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus
vähintään 27 %:iin energian loppukulutuksesta vuonna 2030. Jäsenvaltiot varmistavat yhteisesti,
että uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuus Euroopan unionin energian lop-
pukulutuksesta on vähintään 27 % vuonna 2030. EU:n yhteinen tavoite on sitova. Direktiivieh-
dotuksessa ei aseteta jäsenvaltiokohtaisia uusiutuvan energian tavoitteita vuodelle 2030.  Sen si-
jaan komissio ehdotti politiikkatoimia sen varmistamiseksi, että EU:n yhteinen tavoite saavute-
taan kustannustehokkaasti sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä liikentees-
sä.

Keskeisiä neuvottelukysymyksiä 

Trilogeissa keskeisiä poliittisia neuvottelukysymyksiä ovat:

— EU:n uusiutuvan energia tavoite vuodelle 2030

— Kaavan käyttö komission arvioidessa jäsenvaltioiden kansallisten energia- ja ilmastosuunni-
telmissa (luonnosten) asetettujen uusiutuvan energian tavoitteiden riittävyyttä EU:n yhteisen ta-
voitteen saavuttamisen kannalta

— Omaan käyttöön uusiutuvaa energiaa/sähköä tuottavien kuluttajien kohtelu

— Uusiutuvan sähkön tukijärjestelmien avaaminen toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville uusiutu-
vaa sähköä tuottaville laitoksille 

— Uusiutuvalla energialla tuotetun lämmityksen ja jäähdytyksen lisäämistavoitteen taso

— Liikenteessä käytettävä uusiutuva energia, mm. miten velvoite voidaan toimeenpanna, tavoit-
teiden taso ja kertoimien käyttö

— Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kohtelu, mukaan lukien palmuöljy

Valtioneuvoston kanta

Tässä muistiossa täsmennetään ja täydennetään valtioneuvoston U-kirjelmässä (U 5/2017 vp)
määriteltyjä kantoja vastaamaan direktiiviehdotuksesta käytävien neuvottelujen nykytilannetta.

Suomi pitää hyvänä, että uusiutuvan energian direktiivi uusitaan vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.
Se varmistaa osaltaan, että EU kokonaisuudessaan saavuttaa sitovan vähintään 27 prosentin uu-
siutuvan energian osuuden energian loppukulutuksesta vuonna 2030.   Suomi pitää uusiutuvan
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osuuden lisäämistä EU:ssa tärkeänä ja on sitoutunut omalta osaltaan nostamaan uusiutuvan ener-
gian osuutta nykyisestä lähes 40 prosentin tasosta 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Trilogeissa merkittävin neuvottelukysymys on parlamentin esitys nostaa EU:n uusiutuvan ener-
gian tavoite vuoteen 2030 27 prosentista   35 prosenttiin.  Neuvotteluissa on esillä myös eri tasot
27 ja 35 prosentin välillä, kuten 30 prosenttia tai hieman yli 30 prosenttia.  Suomi voi hyväksyä
osana kokonaisratkaisua EU:n uusiutuvan energian tavoitteen noston 30 prosenttiin vuonna 2030
edellyttäen, että Suomelle käytännössä kohdentuva tavoite vuodelle 2030 ei nouse yli 50 prosent-
tiin. Kysymys jäsenvaltioiden kansallisista uusiutuvan energian osuuksista tulee ajankohtaiseksi
tilanteessa, jossa komissio arvioi, että EU:n yhteistä sitovaa uusiutuvan energian osuutta ei saa-
vuteta jäsenvaltioiden hallintomalliasetuksen (U-kirje U8/2017 vp) mukaisten kansallisten ener-
gia- ja ilmastosuunnitelmien pohjalta.   

Parlamentin esittämä kaava direktiivin liitteeksi Ia tarkoittaisi todennäköisesti Suomelle hieman
yli 50 prosentin uusiutuvan energian tavoitetta vuodelle 2030, jos EU:n yhteinen tavoite nousisi
30 prosenttiin. Tämän vuoksi Suomi pitää tärkeänä, että kaavaan tehdään muutoksia tai vähin-
tään voidaan ottaa huomioon hallintomalliasetuksen 5 artiklassa mainitut muut relevantit olosuh-
teet komission arvioidessa kunkin jäsenvaltion uusiutuvan energian osuuden riittävyyttä. Suomi
katsoo, että ohjeellinen kaava tulisi sisällyttää ensisijaisesti hallintomalliasetukseen. Suomi voi
kuitenkin osana kokonaisratkaisua hyväksyä kaavan sisällyttämisen RED II -direktiivin liitteek-
si, jos direktiivistä ilmenee selkeästi sen ohjeellinen luonne.  Kaava tulisi ottaa käyttöön ainoas-
taan tilanteessa, jossa hallintomalliasetuksessa tarkoitettujen kansallisten ilmasto-  ja ener-
giasuunnitelmaluonnosten mukaiset uusiutuvan energian tavoitteet eivät yhteisesti ole saavutta-
massa EU:n uusiutuvan energian tavoitetta.

Suomi pitää tärkeänä, että jäsenvaltion ennen vuotta 2020 tehdyt toimet tulee ottaa huomioon
uusiutuvan energian lisäämisessä. Tämän vuoksi Suomi katsoo, että jäsenvaltioiden uusiutuvan
energian osuutta tarkastelevan kaavan tulisi olla sellainen, että mahdollisimman suuri painoarvo
annetaan kaikille jäsenvaltioille kohdistuvalle yhtä suurelle uusiutuvan energian prosenttimääräi-
selle lisäykselle (ns. flat rate) vuoden 2020 tavoitteesta.  Suomen tavoite vuodelle 2020 on 38 pro-
senttia, jolloin EU:n tavoitteen nosto 30 prosenttiin tarkoittaisi tämän komponentin osalta 48 pro-
senttia vuodelle 2030. Parlamentin esittämän jäsenvaltioiden uusiutuvan energian potentiaaliin
perustuvan komponentin osalta on tärkeää, että potentiaaliin liittyvä data ja laskennan taustalla
olevat komission oletukset julkaistaisiin. Potentiaalin    määrittämiseen liittyy erittäin suuria epä-
varmuuksia. Epävarmuuksien takia myös tälle kaavan komponentille tulisi asettaa leikkuri sen
maksimipainoarvolle.  Sähkön siirtoyhteyksiin perustuva kaavan komponentti heijastelee uusiu-
tuvilla energialähteillä tuotetun vaihtelevan sähkön vientimahdollisuuksia EU-maiden välillä.
Suomi katsoo, että yhteydet kolmansiin maihin tulee jättää ulkopuolelle tätä komponentin arvoa
määritettäessä. 

Jos kaavan elementteihin ei saada Suomen toivomia muutoksia, Suomi tavoittelee toissijaisesti
ratkaisua, joka muutoin varmistaa sen, että Suomelle käytännössä kohdentuva uusiutuvan ener-
gian tavoite energian loppukulutuksesta ei nouse yli 50 prosenttiin vuonna 2030.  Kaavan tulisi si-
ten olla indikatiivinen ja komission tulisi kaavan lisäksi ottaa huomioon myös muita tekijöitä ar-
vioidessaan kunkin jäsenvaltion uusiutuvan energian osuuden riittävyyttä. 
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Suomi voi osana direktiivin kokonaisratkaisua hyväksyä myös EU:n hieman yli 30 prosentin uu-
siutuvan energian tavoitteen vuodelle 2030, jos kaavaan tai sen soveltamiseen tehdään sellaisia
muutoksia, jotka varmistavat Suomelle käytännössä kohdentuvan uusiutuvan energian tavoitteen
pysymisen enintään 50 prosentissa vuonna 2030. Suomi toteaa kuitenkin, että EU:n uusiutuvan
energian tavoitteen nosto yli 30 prosenttiin lisää todennäköisyyttä siihen, että jäsenvaltioiden ko-
missiolle toimittamissa kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa ilmoitetut uusiutuvan
energian osuudet eivät riitä EU:n uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiseen. 

Suomen kansallisen tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että RED II:sta ei aiheudu mer-
kittäviä rajoitteita bioenergian käytölle ja että liitteen IX A osan raaka-aineista valmisteluille ke-
hittyneille biopolttoaineille asetetaan erillinen alatavoite uusien investointien kannustamiseksi.
Neuvoston yleisnäkemys on tältä osin pääosin Suomen tavoitteiden mukainen ja Suomi on hy-
väksynyt neuvoston yleisnäkemyksen.  Parlamentin kannassa ongelmallisia ovat erityisesti jäte-
hierarkian soveltamistapa ja biomassan energiakäytön raaka-ainemarkkinoiden vääristämisen
välttämistä koskevat kohdat sekä mahdollisuus poistaa kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-ai-
neiksi kelpaavia aineita liitteen IX A osasta ja tiukat rajoitteet ruuaksi ja rehuksi kelpaavista raa-
ka-aineista valmistetuille biopolttoaineille. Mahdollisuus poistaa biopolttoaineiden raaka-aineita
liitteestä IX luo epävarmuutta investointeihin, minkä vuoksi Suomi vastustaa sitä.   Jätehierarki-
an soveltamista ja biomassan energiakäytön raaka-ainemarkkinoiden vääristämisen välttämistä
koskevien parlamentin muutosehdotusten osalta Suomi voi hyväksyä ratkaisun, joka edellyttää
jäsenvaltiota ottamaan ne huomioon politiikkatoimissaan ja joka mahdollistaa kansallisten olo-
suhteiden huomioon ottamisen niiden soveltamisessa. Liikenteessä käytettävän uusiutuvan ener-
gian osalta Suomi kannattaa neuvoston yleisnäkemystä kunnianhimoisempia tavoitteita ja erityi-
sesti liitteen IX A osan kehittyneille biopolttoaineille alatavoitetta jo vuodesta 2021 tai vuodesta
2022 alkaen. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Valiokunta uudistaa lausunnossaan MmVL 5/2017 vp — U 5/2017 vp asiassa esittämänsä.

Valtioneuvoston kannan mukaisesti valiokunta pitää uusiutuvan energian osuuden lisäämistä
EU:ssa tärkeänä. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan nostamaan uusiutuvan energian osuutta
nykyisestä lähes 40 prosentin tasosta 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energi-
an käytön lisäämiseksi sen kilpailukykyä suhteessa fossiiliseen energialähteistä tuotettuun ener-
giaan on parannettava. Valiokunta katsoo, että myös pienten sähköntuotantolaitosten haltijoiden
tulee voida tuottaa sähköä omaan kulutukseensa ilman kohtuuttomia lainsäädännöstä aiheutuvia
velvoitteita. On myös tärkeää, että pientuottajat voivat myydä sähkönsä markkinoille avointen
sähkömarkkinoiden periaatteen mukaisesti ottaen huomioon myös kysynnän jousto.

Valiokunta toteaa, että kolmikantaneuvotteluissa uusiutuvan energian direktiiviä koskevista neu-
vottelukysymyksistä merkittävin on parlamentin esitys nostaa EU:n uusiutuvan energian tavoite
27 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan
siinä, että 30 prosentin tai hieman yli 30 prosentin taso voidaan hyväksyä, jos Suomelle käytän-
4



  Valiokunnan lausunto MmVL 10/2018 vp
nössä kohdentuva tavoite vuodelle 2030 ei nouse yli 50 prosentin. Valiokunta katsoo kuitenkin,
että tavoitteet eivät saa muodostua uhaksi Suomen kilpailukyvylle tai Suomen oikeudelle harjoit-
taa itsenäistä metsäpolitiikkaa. Valiokunta pitää lisäksi välttämättömänä, että myös jäsenvaltion
ennen vuotta 2020 tehdyt toimenpiteet uusiutuvan energian edistämiseksi otetaan huomioon ta-
voitteita asetettaessa, ja katsoo, että jäsenvaltioiden uusiutuvan energian potentiaaliin liittyvä
data ja laskennan taustalla olevat komission oletukset ja laskentakaaviot tulee julkistaa. Mikäli
EU:n yhteinen uusiutuvan energian osuuden tavoite ei täyty, mahdolliset lisävaatimukset on en-
sisijaisesti kohdennettava jäsenmaille, jotka ovat alisuoriutujia uusiutuvan energian lisäämises-
sä. Lisäksi EU:n jäsenmaille, jotka eivät saavuta tavoitteita, tulee voida määrätä ennalta tiedossa
olevia seuraamuksia.

Kestävyyskriteerit

Valiokunta toteaa, että sen toimialan kannalta direktiivin tärkeimmät kohdat ovat biomassan kes-
tävyyskriteereitä koskevat artiklat. Voimassaolevan direktiivin kestävyyskriteerit koskevat vain
nestemäisiä biopolttoaineita, mutta vuodesta 2021 alkaen kestävyyskriteerien soveltamisala laa-
jenee myös kiinteisiin eli sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettäviin biomassoihin. Kestävyys-
kriteerit sisältävät biomassojen tuottamista tai tuotantoalueita koskevia ja kasvihuonekaasujen
päästösäästölle asetettuja vaatimuksia. Peltobiomassojen osalta erityisen tärkeää on, että molem-
mat tahot esittävät poistettavaksi turvemaapeltoja koskevassa kohdassa olleen tarpeettoman ra-
jauksen, jonka mukaan turvemailla kasvatettu peltobiomassa luokiteltaisiin energiakäytössä aina
kestämättömäksi. Sekä neuvosto että parlamentti ovat esittäneet lisättäväksi kyseiseen kohtaan jo
nykyisessä uusiutuvan energian edistämistä koskevassa direktiivissä olevan muotoilun, jonka
mukaan 1.1.2008 ja sitä ennen viljelykäytössä olleilla turvepelloilla tuotetut bioenergiatuotannon
raaka-aineet ovat kestäviä.  

Valiokunta pitää myös myönteisenä metsäpohjaiselle biomassalle luodun nk. riskipohjaisen tar-
kastelutavan (risk-based approach) säilymistä direktiivissä. Periaate, jonka mukaan jokaisen yk-
sittäisen hakkuutähde- tai energiapuuerän osalta ei tarvitse erikseen todentaa kestävyyttä, on ol-
lut yksi Suomen keskeinen ennakkovaikuttamistavoite jo direktiiviä laadittaessa. Komission poh-
jaesitykseen sisältyvä kestävän metsänhoidon riskipohjainen malli mahdollistaa metsänhoidon
kestävyyden tarkastelun maatasolla tai korjuualuetasolla eikä siten lisää kohtuuttomasti hallin-
nollista taakkaa. Valiokunta korostaa Suomen jo monen sukupolven ajan jatkuneen pitkäjännit-
teisen ja kestävän metsäpolitiikan merkitystä metsien käytön ja myös uusiutuvan energian tuot-
tamisen kannalta. Pitkäjännitteistä ja kestävää metsäpolitiikkaa tarvitaan myös monimuotoisuu-
den ja ilmastonäkökohtien huomioon ottamisessa. Uusien metsäteollisuuden investointien joh-
dosta puun käyttö kasvaa merkittävästi lähivuosina. Samalla muodostuu uusia mahdollisuuksia
lisätä sivuvirtojen, mm. kuoren ja hakkuutähteiden, käyttöä uusiutuvan energian tuotannossa. 

Liikenteen biopolttoaineiden osalta valiokunta pitää hyvänä valtioneuvoston kantaa siitä, että ei
tule hyväksyä parlamentin esitystä mahdollisuudesta poistaa liitteen IX A-osasta raaka-aineita
kuten ei myöskään sitä, että asetettaisiin tarpeettoman tiukkoja rajoitteita ruuaksi ja rehuiksi kel-
paaville raaka-aineille. Biopolttoaineiden tuotantoa koskevien investointien näkökulmasta on
erittäin tärkeää, että esimerkiksi kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineiksi luettavien raaka-
aineiden lista on mahdollisimman pysyvä ja ennustettava. Valiokunta korostaa toimintaympäris-
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tön ennustettavuuden ja pitkäjännitteisyyden vaatimusta myös kiinteiden biomassojen energia-
käytön kestävyysvaatimusten osalta.

Lopuksi

Valiokunta painottaa sitä, että Suomen kannalta on ratkaisevaa, millainen metsien vertailutaso
(reference level) hyväksytään kaudelle 2021—2030 tämän vuoden aikana käytävissä toimeenpa-
noneuvotteluissa. Mikäli referenssitaso ei mahdollista hakkuumäärien nostamista merkittävästi
ilman laskennallisten päästöjen syntymistä maankäyttösektorille, syntyy EU:n maankäyttösekto-
ria koskevan LULUCF-regulaation (Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from
land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework) ja uusiutuvan
energian direktiivin (RED II) välillä potentiaalinen ristiriita, joka koskettaa erityisesti metsäbio-
massan energiakäyttöä. Siksi näihin poliittisiin prosesseihin on vaikutettava aktiivisesti ja var-
mistettava niiden tavoitteiden ja ohjausvaikutusten synkronointi. 

Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä biokaasun merkitystä uusiutuvana energiana. Bio-
kaasua hyödynnetään Suomessa tällä hetkellä lämmön ja sähkön tuotannossa sekä liikenteessä.

Valiokunta toteaa, että EU on pitkään tavoitellut parempaa sääntelyä ja byrokratian vähentämis-
tä.  Tätä tulee edistää myös nyt annettavilla säännöksillä. Lisäksi säännösten tulee edistää toimi-
joiden tarvitsemaa ennustettavuutta.

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Maa- ja metsätalousvaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia.

Helsingissä 5.6.2018

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

jäsen Anne Kalmari kesk
jäsen Markku Eestilä kok
jäsen Pertti Hakanen kesk
jäsen Teuvo Hakkarainen ps
jäsen Hanna Halmeenpää vihr
jäsen Lasse Hautala kesk
jäsen Reijo Hongisto sin
jäsen Jukka Kopra kok
jäsen Jari Myllykoski vas
jäsen Mats Nylund r
jäsen Juha Pylväs kesk
jäsen Harry Wallin sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius 
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Eriävä mielipide

Perustelut

Valiokunta on ottanut lausunnossaan kantaa kirjelmään U 5/2017 vp. Suomi on sitoutunut Parii-
sin sopimuksen mukaisiin ilmastotavoitteisiin, päästövähennyksiin ja uusiutuvan energian osuu-
den määrätietoiseen kasvattamiseen vuoteen 2030 mennessä. On tärkeää, että valiokunta näiltä
osin yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Pyrkimys nostaa vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoitetta on välttämätöntä Pariisin ilmastoso-
pimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomi on myös sitoutunut hiilineutraaliuden saavuttami-
seen vuoteen 2045 mennessä. Teknologioiden kehitys näyttää siltä, että tavoitteeseen on mahdol-
lista päästä jo etupainotteisesti, mihin tulee myös pyrkiä. 

Valiokunta lausunnossaan korostaa valtioneuvoston tapaan biomassapohjaisen energian ja erityi-
sesti metsäbiomassan osuutta uusiutuvan energian tavoitteiden toteuttamisessa. Hallituksen ener-
gia- ja ilmastostrategiassa metsäpohjaista biomassaa ohjataan korvaamaan fossiilisia polttoainei-
ta lämmityksessä, yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä liikenteen biopolttoaineiden
ja muiden bionesteiden valmistuksessa. Metsähakkeen kokonaiskäytön on arvioitu nousevan
vuonna 2030 kokonaisuutena tasolle 14—18 milj. m3/v. Metsäpohjaisen biomassan käyttö ener-
giana liittyy vahvasti kansallisen metsästrategian pyrkimykseen nostaa puunkäyttöä merkittäväs-
ti. Puun käytön lisäys saavutettaisiin mittavilla teollisuusinvestoinneilla, joiden toteutuminen on
osittain epävarmaa.

Suomi ei voi kuitenkaan nojata liikaa metsäbioenergian varaan, hakkumäärätavoitteet tulee suh-
teuttaa luonnon monimuotoisuuden ja hiilinieluvaikutusten asettamiin rajoihin ja palauttaa tie-
teellisen neuvon mukaiselle kestävälle tasolle, joka on noin 65 milj. m3 vuodessa. Energia- ja il-
mastostrategiaa varten laadituissa vaikutusarvioinneissa (Koljonen ym. 2017) on arvioitu metsä-
hakkeen kokonaiskäyttöä vuosina 2020—2030 tasoilla 13,5, 15 ja 17 milj. m3. Arvioiden mu-
kaan metsähakkeen käytön lisäys tasolta 13,5 m3/a tasolle 17 m3/a pienentää Suomen metsien hii-
linielua vuosina 2015—2044 keskimäärin noin 3 miljoonaa tonnia (Mt) CO2 vuodessa. Biopolt-
toaineiden sekoitevelvoitteen avulla saavutettava päästövähennys taakanjakosektorilla vuonna
2030 on puolestaan arvioitu olevan noin 2,2 Mt CO2-ekv. Suomessa on syytä varautua siihen, että
metsäbiomassaan perustuvan biopolttoaineiden tuotannon nieluvaikutus tulee osittain tai koko-
naan päästövelvoitteiden piiriin.

Tämän lisäksi suunnitellut massiiviset hakkuulisäykset vaarantavat metsäluonnon monimuotoi-
suutta ja tekevät tyhjäksi kansalliset tavoitteet pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen val-
tionhallinnon asettamien tavoitteiden mukaisesti.  Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisek-
si on asetettu jo useita tavoitevuosia, mutta toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään
eteenpäin. Nyt tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen
2020 mennessä. Jo nyt tiedetään, ettei tavoitetta edelleenkään kyetä saavuttamaan, monimuotoi-
suuden heikkeneminen jatkuu. Valtioneuvoston kannan mukainen ja valiokunnan lausunnossa
esitetty tavoite hakkuumäärien reippaasta kasvattamisesta ei tästä lähtökohdasta katsoen ole kan-
natettava. 
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Uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän tulee perustua kokonaiskestävyyden kan-
nalta mahdollisimman hyviin ratkaisuihin, energian tuotannon hajauttamiseen, energian käytön
tehostamiseen ja energiansäästöön sekä älykkään sähköverkon ja kysyntäjoustojen hyödyntämi-
seen — liiallisen metsien käytön sijaan. 

Komission ehdotuksessa on esitetty, että uusiutuvan energian kasvun maakohtaiset tavoitetasot
asetettaisiin läpinäkyvästi laskentakaavan avulla. Kuten hallituksen muistiossa U 5/2017 vp tode-
taan, kaavan käyttöön liittyy tiettyjä epävarmuuksia. On perusteltua lähteä siitä, että kaava on oh-
jeellinen, ei sitova. Kuitenkaan sen tarkoitushakuinen muokkaaminen siten, että Suomen velvoi-
te jää kaikissa tilanteissa 50 %:n osuuteen tai sen alle, ei ole perusteltua.

Suomen tavoitteena on luopua fossiilisesta energiasta kokonaan ja mahdollisimman pian. Edelly-
tykset tälle ovat hyvät ja paranevat kaiken aikaa. Uusiutuvan energian tuotantokustannukset ovat
pudonneet nopeasti ja laskevat edelleen. Uusia keinoja vähentää fossiilisen energian käyttöä syn-
tyy koko ajan. Metsäbioenergian käyttö on vain yksi näistä. Metsäbiomassan rajallisuuden ja sen
hyödyntämiseen liittyvien nieluvaikutusten ja muiden ympäristövaikutusten vuoksi sitä ei glo-
baalisti voida pitää fossiilisen energian korvaajana, pääosin tarvitaan muita ratkaisuja. Lisäpanos-
tukset kestävän uusiutuvan energian tuotantoon voivat maksaa itsensä takaisin mm. työllisyyden,
innovaatioiden ja uusien vientimarkkinoiden muodossa. 

Näkökulma maaseudun kehittämisestä monipuolisen hajautetun uusiutuvan energian tuottajana
olisi tullut paremmin huomioida myös valiokunnan lausunnossa. Puuenergian lisäksi muun
muassa biokaasun tuotanto ja jatkojalostus, tuulivoiman rakentuminen ja myös erilaiset aurinko-
lämpö- ja -sähköratkaisut ovat tulossa kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi. Kaikki nämä teknolo-
giat ovat merkittävä potentiaali haja-asutusalueiden kunnille ja varteenotettavia vaihtoehtoja
elinkeinorakenteen monipuolistamisessa sekä yrittäjien ja alueiden taloudellisen aseman paran-
tamisessa. Energiapolitiikan ja maaseudun kehittämisen välistä yhteyttä tulisi jatkossa tarkastella
monipuolisemmin, rajoittamatta tarkastelua liiaksi metsäbiomassaan. 

Uusiutuvan energian direktiiviin sisältyy EU:n tavoite edistää uusiutuvan energian pientuotantoa
ja energiayhteisöjä. Valtioneuvoston kanta ja valiokunnan lausunto antaa tältä osin tarpeettoman
passiivisen kuvan. Perinteinen energiapolitiikka ja -tuotanto on ollut hyvin keskittynyttä, vaikka
Suomessa on mahdollista toteuttaa energiamurrosta hyvin joustavin järjestelyin. Kansalaisten,
kuluttajien ja pienyrittäjien roolia sekä uusien teknologioiden käyttöön ottoa uusiutuvan energi-
an tuotannon ja kysyntäjouston edistämisessä tulee selvästi vahvistaa. 

Tulevaisuudessa Suomen tulee löytää mahdollisuuksia vähentää energiantarvetta ja keskittyä ha-
jauttamaan ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan kestävän uusiutuvan energian tuotantoa useiden
eri tuotantomuotojen välillä.

Mielipide

Edellä olevan perusteella esitän,

että valiokunta ottaa edellä olevat perustelut huomioon.

Helsingissä 5.6.2018

Hanna Halmeenpää vihr


