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Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko
ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti

vähäpäästöistä Suomea
Pääministeri Matti Vanhanen 15.10.2009

15.10.2009

Ilmasto- ja energiapolitiikan vallankumous

• Tavoite vähintään 80%:n päästövähennyksiin
Suomessa säilyttäen korkea hyvinvointimme

• Selontekoa varten tehdyissä skenaarioissa
kuvattiin erilaisia polkuja kohti vähäpäästöistä
Suomea

• Selonteko ei ole ohjelma tai ennuste, ennakoi eri
tulevaisuusvaihtoehtoja

• Kaikissa yhteistä voimakas uusiutuvan energian
lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen

• Tavoitteena tehdä Suomesta ilmastonsuojelun
edelläkävijä
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Kaikki mukaan ilmastotalkoisiin

• Päästövähennysvaatimukset koskevat
yksittäisiä kansalaisia, kuntia ja yrityksiä

• Ilmastonmuutoksen torjuminen maksaa,
mutta kustannukset pyritään pitämään
kohtuullisena

• Toimimattomuus ei todellinen vaihtoehto.
Kustannukset olisivat liian korkeat.

• Uusia ohjauskeinoja asteittain käyttöön
• Ilmastonsuojelu tarjoaa myös

mahdollisuuksia globaalisti: uusi
teknologia ja biotalous luovat työpaikkoja

15.10.2009

Ilmastoa säästävä arki

• Keskitytään päästökaupan ulkopuolisiin
sektoreihin kuten liikenteeseen ja
asumiseen

• Liikenteen päästöjä vähennetään
kehittämällä ja edistämällä
ajoneuvoteknologiaa ja vähäpäästöisiä
polttoaineita

• Asumisen päästöjä vähennetään
rakentamismääräyksillä

• Autetaan kuluttajia tekemään kestäviä
ruokavalintoja
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Kilpailukyvystä pidetään kiinni

• Hallituksen tavoitteena pitää kiinni
valmistavan teollisuuden kilpailukyvystä

• Toimitaan kattavan kansainvälisen
ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi

• Taakanjaon on oltava oikeudenmukainen
• Näin estetään työpaikkojen karkaamista

päästörajoitusten vuoksi (ns. hiilivuoto)
• Tarvitaan teknologiaharppauksia,

energiatehokkuutta ja siirtymistä
päästöttömään energiaan

15.10.2009

Ilmastopolitiikan yhteiskunnallinen kestävyys

• Ilmastopolitiikan hyödyt ja haitat eivät
jakaannu tasaisesti

• Hyötyjä ja haittoja jaettava
kansantalouden tasolla, eikä mitään
ryhmää jätetä heitteille

• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja
ilmastopolitiikka yhteen sovitettavissa

• Mahdolliset energiaverojen korotukset
voidaan kompensoida pienituloisimmille
kotitalouksille esimerkiksi tuilla,
tulonsiirroilla ja veromuutoksilla
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Valtioilla vahva rooli ilmastopolitiikassa

• Hallitukset luovat sääntelyllä edellytyksiä
yksityisille investoinneille
vähäpäästöisessä taloudessa

• Hallitusten tehtävä on luoda oikeat
kannustimet sekä varmistaa
toimintaympäristön ennakoitavuus ja
luotettavuus

• Tämä luo kysyntää uusille ratkaisuille ja
teknologisille harppauksille, mikä luo
uutta työtä
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Selonteko linjassa strategian kanssa

• Tulevaisuusselonteko ja ilmasto- ja
energiastrategia linjassa toistensa kanssa

• Ilmasto- ja energiastrategiassa linjataan
tavoitteet ja keinot päästövähennyksistä
vuoteen 2020 mennessä

• Tulevaisuusselonteko linjaa suuntaa ja
tavoitteita vuodesta 2020 eteenpäin

• Tulevaisuusselonteossa mukana myös
sopeutuminen ilmastonmuutokseen


