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Mitä tulevaisuus-
selonteko sisältää?



Tavoite: vähäpäästöinen Suomi
• TuSessa hahmotellaan polkuja kohti

hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa
• tavoite: leikataan päästöjä vähintään 80 %

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä
• kansallinen päästötavoite toimii osana

kansainvälistä yhteistyötä, jossa
• muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin

tavoitteisiin
• nousevat taloudet rajoittavat omia päästöjään



Tavoitteita avainsektoreille
• tehostetaan rakennuskannan energiankäyttöä

niin, että kulutus laskee nykytasosta vähintään
• 30 % vuoteen 2030
• 45 % vuoteen 2040
• 60 % vuoteen 2050

• leikataan henkilöautokannan päästöjä tasolle
• 80–90 g vuonna 2030 (CO2/km)
• 50–60 g vuonna 2040
• 20–30 g vuonna 2050



Linjauksia politiikan suunnasta
Esimerkiksi
• uusien rakennusten energianormeja

tarkistetaan 2012 jälkeen passiivitasolle
• velvoitetaan parantamaan energiatehokkuutta

selvästi peruskorjausten yhteydessä
• päästöjen tuottamiseen johtavaa ohjausta

arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan
• velvoitetaan kuntia laatimaan ilmasto-ohjelmat
• jatketaan ekologista verouudistusta



Monta polkua
kohti samaa maalia



Skenaarioiden päästöt 2050



Energian loppukulutus (TWh)



Sähkön hankinta (TWh)



Uusiutuvien tuotanto (TWh)



Tavoitteita energiapolitiikassa
• siirrytään pitkällä aikavälillä käytännössä

päästöttömään energiajärjestelmään
• vähintään puolitetaan talouden energia-

intensiteetti vuoteen 2050 mennessä
• luovutaan energiantuotannossa vaiheittain

sellaisesta fossiilisten polttoaineiden ja turpeen
käytöstä, jossa hiilidioksidia ei oteta talteen

• nostetaan uusiutuvan energian osuus vähintään
60 prosenttiin energian loppukulutuksesta



Energiapolitiikan linjauksia
Esimerkiksi
• energiatehokkuuden parantaminen ja

energiansäästö kaikilla sektoreilla asetetaan
päästöjen vähentämisessä etusijalle

• toteutetaan syöttötariffit ja muut taloudelliset
ohjauskeinot riittävän kattavina uusiutuvan
energian lisäämistavoitteiden kannalta

• vauhditetaan kuluttajien omaa pientuotantoa
hallinnollisin ja taloudellisin keinoin

• kehitetään hiilen talteenottoa ja varastointia



Mitä se merkitsee?



Ilmastonsuojelu
myös mahdollisuus

• ilmastotalkoot kiihdyttävät vähäpäästöisten
ratkaisujen markkinoiden kasvua

• edelläkävijyys ja kotimarkkinoiden luominen
vahvistavat suomalaisten yritysten asemaa
maailmanmarkkinoilla

• ilmastonsuojelu edistää energia- ja
päästöpihiyttä, mikä parantaa kansantalouden
ja yritysten kilpailukykyä

• monet vähäpäästöiset ratkaisut voivat samalla
parantaa suomalaisten hyvinvointia



Suomen tulee toimia
edelläkävijänä

• Suomi valmis toimimaan ilmastonsuojelun
edelläkävijänä

• kaikkien keskeisten maiden osallistuttava myös
ilmastotalkoisiin

• Suomi edistää aktiivisesti ilmaston nivomista
kaikkeen kv. yhteistyöhön ja ulkopolitiikkaan

• Suomi voi kehittää ja kaupallistaa kestäviä
ratkaisuja ja toimia niiden elävänä laboratoriona



Kaikki mukaan ilmastotalkoisiin
• siirtyminen vähäpäästöiseen yhteiskuntaan

edellyttää kansallisia ilmastotalkoita
• mukaan tarvitaan paitsi valtio ja kunnat, myös

yritykset, järjestöt ja yksittäiset kansalaiset
• TuSe pyrkii luomaan kansallista

yksituumaisuutta tarvittavan muutoksen
suunnasta ja toimenpiteistä



Kilpailukyvystä pidetään huolta
• Suomi tekee aktiivisesti töitä kattavan

ilmastosopimuksen eteen
• hiilivuodon uhka pyritään minimoimaan ja

kotimaisen teollisuuden kilpailukyky
turvaamaan

• teollisuuden kilpailukyvyn edellytyksiä
tulevaisuudessa teknologiaharppaukset ja
radikaalit innovaatiot

• vähäpäästöisyys tarjoaa suomalaisille yrityksille
mahdollisuuksia uusiin tuotteisiin ja palveluihin



Ilmastopolitiikan oltava
reilua ja kestävää

• ilmastopolitiikan hyödyt ja haitat eivät jakaudu
tasaisesti

• mitään ryhmää ei saa jättää heitteille, ja haitat
heikoimmille pyrittävä kompensoimaan

• ilmastopolitiikan oltava myös ekologisesti
kestävää

• kestävyyttä arvioitava globaalisti ja pitkällä
aikavälillä



Mitä tämä kaikki maksaa?
• ilmastonmuutoksen torjunta tulee halvemmaksi

kuin sen jälkien korjaaminen
• TuSen kustannuksia vaikea arvioida, koska

• pitkällä aikavälillä epävarmuudet moninkertaistuvat
• paljon riippuu tarkoista valittavista toimista
• emme tiedä varmasti kansainvälisen politiikan suuntaa

• selonteon liitteessä pyritty alustavasti
arvioimaan eri esimerkkiskenaarioiden
mahdollisia taloudellisia vaikutuksia

•



Miksei TuSessa ole
enemmän konkretiaa?

• käytännön politiikkaa lyhyellä ja keskipitkällä
aikavälillä käsitelty jo mm. hallitusohjelmassa,
ilmasto- ja energiastrategiassa sekä
sektoriasiakirjoissa

• tulevaisuusselonteko linjaa politiikan suuntaa
pitkällä aikavälillä ja strategisella tasolla

• linjaukset konkretisoituvat hallituksen
päivittäisessä politiikassa



Mitä TuSe ei tarkoita?
• TuSe ei pyri ennustamaan tulevaisuutta, vaan

auttaa ennakoimaan eri tulevaisuuksia
• TuSe ei ohita tai kumoa ilmasto- ja

energiastrategian linjauksia, vaan jatkaa ja
täydentää niitä

• TuSe ei määrää lyhyen aikavälin ratkaisuja ja
ohjauksen yksityiskohtia, vaan linjaa pitkän
aikavälin tavoitteita ja politiikan suuntaa

• TuSe ei valitse jotain esimerkkiskenaarioista
toteutettavaksi, vaan auttaa punnitsemaan eri
vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia



Miten tästä eteenpäin?



Jatkotyön tarpeita
• taloudellisten vaikutusten arviointi
• skenaariotyön jatkaminen ja kehittäminen

• päästöneutraali Suomi?
• riskiskenaariot
• globaalin ja Suomen kehityksen yhteys
• alueelliset vähäpäästöiset skenaariot

• nielujen ja maatalouden roolin vahvempi
punninta



Toimeenpano ja viestintä
• hallituksen TuSessa päättämiä linjauksia

viedään eteenpäin
• hallituksen ja ministeriöiden päätöksinä
• syötteenä seuraavaan hallitusohjelmaan
• yhteiskunnallisen keskustelun herättämisellä
• koko Suomen talkoilla

• mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan alat ja
tasot

• eduskunnassa selonteon käsittelystä vastaa
tulevaisuusvaliokunta



Tulevaisuusfoorumit
• TuSea jalkautetaan alueellisten

tulevaisuusfoorumien sarjalla
• kestävä teknologia ja energiantuotanto

Lappeenrannassa 4.11.
• maatalous ja ruoka Seinäjoella 9.11.
• Espoo 27.1.
• Tampere helmi–maaliskuu

• TuSea esitellään myös YK:n
ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa



Kiitos
www.vnk.fi/tulevaisuusselonteko

http://www.vnk.fi/tulevaisuusselonteko

