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EU:n vihreän kehityksen ohjelma



Mitä seuraavaksi - aikataulut?

Toimet Alustava 
aikataulu1 

Ilmastotavoitteet  

Ehdotus eurooppalaiseksi ”ilmastolaiksi”, johon kirjataan vuoteen 2050 
asetettu ilmastoneutraaliuden tavoite  

Maaliskuu 2020 

Kokonaisvaltainen suunnitelma nostaa EU:n vuoteen 2030 asettama 
ilmastotavoite kasvihuonekaasupäästöjen osalta vastuullisella tavalla 50–
55 prosenttiin 

Kesä 2020 

Entistä kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevat 
ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi seuraavien säädösten 
uudelleentarkastelun johdosta: direktiivi päästökauppajärjestelmästä, 
taakanjakoasetus, asetus maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta, energiatehokkuusdirektiivi ja direktiivi uusiutuvista 
energialähteistä sekä hiilidioksidipäästönormit henkilö- ja pakettiautoille 

Kesäkuu 2021 

Ehdotus energiaverodirektiivin muuttamiseksi Kesäkuu 2021 

Ehdotus hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin käyttöönotosta tietyillä 
aloilla  

2021 

Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi  2020/2021 

 



EU:n päästötilanne ja 2050 tavoitteet

Lähde: EEA 2019

50‐55 %Green Dealin päästötavoitteeseen 
vuosittaisen päästövähennyksen 
tulee kasvaa 55 % ‐ 82 % vrt. 
nykyiseen tavoitteeseen



Hiilensidontateknologioiden kilpailukyky 
paranee ja merkitys kasvaa?

Lähde: Euroopan komissio 2018

Hiilineutraali EU 2050



Energiaverouudistus



”Työryhmä katsoo, että turpeen verotukea 
voitaisiin leikata yhteensä 6 €/MWh 
korottamalla turpeen verotasoa 2 €/MWh 
vuosien 2021, 2022 ja 2023 alusta. Vähintään 
työryhmän näkemyksen mukaan tulisi 
huolehtia, että turpeen verotukea ei tule 
päästää kasvamaan hallitusohjelmassa sovitun 
lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen 
yhteydessä. Työryhmä esittää, että tämän 
verotuen jäädytyksen lisäksi hallitus tulevan 
energiaverouudistuksen yhteydessä arvioi 
turpeen verotukseen tarvittavat muutokset 
huoltovarmuustavoitteet huomioiden niin, että 
muutos ei vaikuta turpeen ja kivihiilen väliseen 
ajojärjestykseen voimalaitoksissa ja niin, että 
ainespuuta ei ohjaudu polttoon.”



• Kestävän verotuksen tiekartan tavoitteita tulisi tavoitella 
ensisijaisesti keskittymällä uudistuksissa fossiilisten 
tuontipolttoaineiden käytön vähentämiseen. 

• hallitusohjelman toinen kärkitavoite on tehdä Suomesta maailman 
ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

• Päästökauppasektoria ohjataan tehokkaimmin EU-tason 
toimin 

• taakanjako- ja maankäyttösektorit kansallisella vastuulla 
• suurin osa energiaturpeesta käytetään päästökauppasektorilla
• päästökaupan vaikutus näkyy jo nyt – uusia veroratkaisuja ei turpeen osalta 

tarvita hallitusohjelman tavoitteisiin

• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
• tulee tarkastella sekä energiaköyhyyden että toimialojen ja niillä 

työllistyvien yrittäjien kohtelun näkökulmasta.

Energiaverouudistus - Bioenergia ry:n kantoja 
(1/2)



Turpeen verotusta koskevissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon: 

• EU päästökaupan ja EU päästöoikeuden hinnan kehitys (ml. EU Green Deal).

• Laskennallisen verotuen muutos eri asia kuin valtion verotulojen muutos.
• vaikutusarvioissa tarkasteltava vaikutuksia kaikkiin veroihin, ei ainoastaan energiaveroon.

• Muut turvetuotteet
• energiaturpeen lisäksi Suomessa tuotetaan mm. kasvu‐ ja kuiviketurpeita, joita nostetaan 

osittain samoilta tuotantoalueilta kuin energiaturvetta.

• Toimitus‐ ja huoltovarmuus sekä kuitupuun ohjautuminen 

• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
• turvetoimialalla on 4 200 suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa haja‐asutusalueilla.
• arviomme: 1 800 htv häviämässä viidessä vuodessa

• Alueellinen tasa‐arvo
• turvetuotannon jakautuminen Suomessa 

Bioenergia ry:n kantoja (2/2)



Päästöoikeuden hinnannousu pysähtynyt?

”Kuinka paljon päästökauppa 
auttaa tavoitteiden 
saavuttamisessa riippuu 
päästöoikeuden hinnan 
kehityksestä. Annettuna neljännen 
kauppakauden (2021‐2030) 
alkujaon leikkuri ja muut 
rakenteelliset puitteet, 
päästöoikeuksien hinnan voi 
arvioida asettuvan keskimäärin 
tasolle 25 €/t”….



EU päästökaupasta



Oikeudenmukainen siirtymä



EU:n Vihreän siirtymän rahoitus
- oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 
koskee myös energiaturvetta

• Kohdennettua tukea kaudella 2021–2027, jotta saadaan 
investoitua vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla 
siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat 
suurimmat.

• kolme pääasiallista rahoituslähdettä, joista ehkä tärkein 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund), 
jolle osoitetaan 7,5 miljardia euroa uutta EU-rahoitusta. 

• jäsenvaltioiden on yhdessä komission kanssa määriteltävä 
tukikelpoiset alueet laatimalla alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat.

• Suomessa valmistelu TEM:n aluekehitysosastolle
(vastuuhenkilönä Eliisa Hujala)



Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
mahdollisuuksien arviointia 

• Uutta rahaa 7,5 mrd € kaikille jäsenmaille. Tuen saajina 
määritellyt alueet

• Suurin osa tuesta menee hiilialueille jo pelkästään työllisyyssyillä 
ja jakokriteerien perusteella

• ”Rahaston tuella työntekijät voivat kehittää taitojaan ja pätevöityä 
tulevaisuuden työmarkkinoita varten ja pk- ja startup-yritykset ja 
yrityshautomot voivat luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia 
näille alueille. Rahaston avulla edistetään myös siirtymistä 
puhtaaseen energiaan esimerkiksi tukemalla investointeja 
energiatehokkuuteen.”

• Alueellinen kohdentaminen maakuntien vastuulle; ”tukikelpoisia” 
voisivat olla ainakin Pohjanmaan maakunnat

• Rahaston varoja voidaan käyttää ”vipurahana”
muulle rahoitukselle (esim. 1€+2€ muuta rahaa)



Kiitos!

Lisätietoja:
harri.laurikka@bioenergia.fi


