
 
Hallitus hukkasi suunnan energiapäätöksissä 
 
Muistutetaanpa mieliimme, mitä Stubbin hallitusohjelma tämän vuoden kesäkuulta sanoo 
energiapolitiikasta: ”Hallitus laatii laajan selvityksen parlamentaarisen työn pohjalta energiasektorin 
politiikkavaihtoehtojen kehittämisestä. Painopiste on uusiutuvassa energiassa ja hajautetun 
energiantuotannon edistämisessä. Selvitystyön tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja 
energiaomavaraisuutta. Hallitus on sitoutunut Kataisen hallituksen tavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttämisestä.” 

Entä millaisia päätöksiä viime aikoina on tehty? Suomi on lisäämässä ydinvoiman ja turpeen energiakäyttöä 
ja löyhentämässä suojelutavoitteitaan. Energiantuotannon tulevaisuutta rakennetaan omavaraisuutta 
nakertavien suurhankkeiden varaan. 

Nämä päätökset heikentävät Suomen kilpailukykyä ja talouden kasvumahdollisuuksia. Cleantech eli puhdas 
teknologia on yksi merkittävimmistä taloutemme uusista mahdollisuuksista. Tärkeimpiä toimialoja ovat 
energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Nykyinen energiapolitiikkaamme kuitenkin uhkaa toimialan kasvua 
ja samalla Suomen taloutta ja luontoa. 

  
WWF:n ja Cleantech Groupin vertailussa Suomi on toisella sijalla, kun arvioidaan maiden kykyä tuottaa 
puhtaan teknologian innovaatioita. Sen sijaan Suomi on yksi maailman huonoimmista maista 
houkuttelemaan uusiutuvan energian investointeja, kertoo Ernst & Youngin syyskuussa julkaisema vertailu. 

Turpeen ja ydinvoiman käytön lisääminen ei ainakaan lisää Suomen houkuttelevuutta, etenkin kun 
naapurimaissa kuljetaan päinvastaiseen suuntaan. Tanska ja Ruotsi ovat ottaneet tavoitteikseen siirtyä 
kokonaan uusiutuvaan energiaan.  

Myös Suomi tuottaa jo nyt merkittävän osan energiatarpeestaan uusiutuvalla energialla, käytännössä 
bioenergialla ja vesivoimalla. Näiden käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin rajallisia. Kasvumahdollisuudet 
ovat muualla. Nopeimmin kasvavat maailmanmarkkinat ovat aurinkoenergialla ja tuulivoimalla, joihin 
investoitiin viime vuonna yhteensä yli 150 miljardia euroa. 

  
Puhdas energia ei ole tulevaisuutta vaan tätä päivää. Aurinkopaneelien kustannukset ovat tippuneet 
viimeisten viiden vuoden aikana jopa 75 prosenttia. Suomessa on tällä hetkellä vain noin kolme megawattia 
verkkoon kytkettyä aurinkosähkökapasiteettia. Saksassa vastaava luku on yli 30 000 megawattia, vaikka 
mailla on vuositasolla yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa aurinkoenergiaa. Tuulivoiman osuus Suomen 
sähköntuotannosta on tällä hetkellä prosentin luokkaa, kun se Tanskassa lähenee jo 40 prosenttia. Saksa ja 
Tanska ovat maksaneet siirtymistään kalliin hinnan, mutta muut voivat nyt hyötyä siitä hintojen painuttua 
alas. 

Kaikki hallituksen lupaukset – uusiutuva energia, hajautettu energiantuotanto, Suomen kilpailukyky ja 
energiaomavaraisuus ja luonnon monimuotoisuus – kietoutuvat yhteen ja ovat toteutettavissa järkevillä 
päätöksillä. Stubbin hallitus – ja eduskunta sen vanavedessä – kuitenkin hukkasi pallonsa kentälle, kun se 
päätti investoida vanhanaikaisiin teknologioihin. Päättäjien tulee nyt pitää huoli, ettei mahdollinen uusi 
ydinvoimala hidasta Suomen siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja torppaa sen tuomia taloudellisia ja 
työllistäviä mahdollisuuksia. 
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