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Raportti TEAS-2016 hakuinfosta 7.1.2016 

4.1.1 Millä energia- ja ilmastopolitiikan ja eri sektorien toimilla saavutamme EU:n 2030 energia- 
ja ilmastopaketin tavoitteet kohti hiiletöntä, puhdasta ja uusiutuvaa energiaa kustannustehok-
kaasti  
4.1.2 Miten kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin tulee varautua Suomessa?
 

  

Hanke 4.1.1 Millä energia- ja ilmastopolitiikan ja eri sektorien toimilla saavutamme EU:n 2030 
energia- ja ilmastopaketin tavoitteet kohti hiiletöntä, puhdasta ja uusiutuvaa energiaa kustan-
nustehokkaasti? 1

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan energia- ja ilmastostrategiaa, ja siinä linjataan 
politiikkatoimet, joilla saavutetaan EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet ja hallituksen kärki-
hankkeen hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti tavoitteet. 
TEAS-tutkimushankkeilta odotetaan politiikkatoimien vaikutusarviointeja; tutkimushankkeita tar-
kennetaan vuoden aikana ja tutkimustarpeet elävät jossain määrin niiden aloittamisen jälkeen. 
Vaikutusten arvioinnin halutaan olevan monipuolinen. Vaikutuksia ei tule tarkastella vain energia-
sektorin ja päästöjen osalta, vaan laajemmin huomioiden mm. puhdas teknologia ja talouden kas-
vu. Energia- ja ilmastosuunnitelman lisäksi tietotarpeet liittyvät EU:lle valmisteltavaan kansalliseen 
energia- ja ilmastosuunnitelmaan, jonka luonnos valmistuu 2017 ja se viimeistellään vuonna 2018. 
Energiatehokkuudelle asetetaan myös tavoite, ja tietotarpeita on koskien tavoitteen toteuttamis-
kustannuksia kansalaisten ja kansantalouden kannalta. 

 

Energia- ja ilmastostrategian valmistelu tapahtuu synkronoidusti ympäristöministeriön koor-
dinoiman keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa. Ilmastolaissa on määritelty 
tämä uusi elementti koskien päästökaupan ulkopuolista sektoria, mikä vastaa noin puolta Suomen 
päästöistä. Vielä ei tiedetä mikä on Suomen tavoite päästökaupan ulkopuolisille sektoreille, mutta 
laskelmissa käytettäväksi laskentahaarukka -32 – - 40 % on perusteltu. Tarvitaan toimialakohtaista 
tietoa ohjauskeinojen vaikutuksista ja kohdentumisesta sekä sektorirajat ylittävää kokonaisvaltais-
ta tietoa ml. kustannustehokkuusvertailut sektorien kesken. Ilmastopolitiikan suunnitelman on 
määrä valmistua 2017 alkupuolella.   

Maatalouden ilmasto-ohjelman
- Valitaan maatalouden ilmasto-ohjelmassa tunnistetuista 76 toimenpiteestä kustannustehok-

kaimmat ja toteuttamiskelpoisimmat toimenpiteet ruokasektorin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.  

 vaikutusten arvioinnin kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat: 

- Selvitetään valittujen toimenpiteiden vaikutukset – ottaen huomioon jo olemassa oleva tieto-
pohja - ruuan tuotannon ja kulutuksen kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöihin, luonnon moni-

                                                           
1 Linkit tutkimusteemojen kannalta keskeisiin raportteihin:  
- Tilastokeskuksen kaksivuotisraportti http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_maaraportit.html 
- Suomen raportointi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen politiikkatoimista (Greenhouse gas Moni-

toring Mechanism Regulation, Policies and measures) 
http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/ 

http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_maaraportit.html�
http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/�
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muotoisuuteen, ravinne-, ruoka- ja energiaomavaraisuuteen, kansanterveyteen sekä kansan- ja 
aluetalouteen. 

- Vertaillaan ruokasektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksien kustannus-
tehokkuutta ja toteutettavuutta muiden alojen vähentämismahdollisuuksiin. Miten ruuan tuo-
tannon kestävyyttä voidaan hyödyntää ruokaviennissä sekä kestävien ratkaisujen globaaleilla 
markkinoilla? 

- Mitä mahdollisuuksia ja haasteita kestävän ruuan ja tuotannon kulutuksen tavoitteet aiheutta-
vat kansalliselle maatalous- ja ruokapolitiikalle?  

 

Hanke 4.1.2 Miten kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin tulee varautua Suomessa?  

Pariisissa saavutettiin uusi ilmastosopimus. Käsillä oleva tutkimushanke auttaa Suomea varustau-
tumaan pian jatkuvaan neuvotteluprosessiin. Seuraavat virkamiestason neuvottelut ovat jo touko-
kuussa. Pariisin ilmastokokousta edeltävänä vuonna toteutettiin tukipalveluhanke ministeriöiden 
ilmastoneuvotteluvalmistelujen tueksi. Hankkeessa järjestettiin vuoropuheluja sekä laadittiin sub-
stanssiselvityksiä. Samaan tapaan on määrä jatkaa kohti Marrakeshin osapuolikokousta tänä 
vuonna (6 kpl keskustelutilaisuuksia ja 4 selvitystä).  

Keskustelutilaisuuksien järjestämisestä: ensimmäinen neuvottelukokous on jo toukokuussa, ja yksi 
keskustelutilaisuus olisi hyvä järjestää ennen sitä. Marraskuun alussa tai lokakuun lopussa järjes-
tettäisiin viimeinen kokous, muut sillä välillä; tänä vuonna on kesäkuun alkupuolikin käytettävissä.  

 

VASTAUKSIA TILAISUUDESSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN:  

Kuinka on määritelty hajautettu tuotanto tutkimushankkeen 4.1.1 alakohdassa 4?  

- Tässä yhteydessä hajautetulla energialla tarkoitetaan lähinnä pienen ja keskisuuren mittakaa-
van uusiutuvan energian tuotantoa (esim. kotitaloudet ja maatilat). Energia- ja ilmastostrategi-
an rinnalla toimii erillinen työryhmä, joka pohtii uusiutuvan energian tukikeinoja 2020-luvulle. 
Tämä ryhmä käsittelee teollisen mittakaavan uusiutuvan energian tuotantoa.  
 

- Päällekkäisyyttä Pienimuotoisen energiatuotannon edistäminen –työryhmän  (TEM 55/2014) 
puitteissa tehtyyn työhön ei saa olla. Painopisteen tulisi olla kotitalous -kokoluokkaa isommas-
sa, esimerkiksi yrityksissä ja maatiloilla harjoitetussa hajautetussa tuotannossa (vaikka kotita-
louksien tuotantoakin tulee tarkastella osana kokonaisuutta). Myös hajautetun tuotannon 
osalta tulee esitettävien toimien pohdinnassa huomioida kustannustehokkuus sekä lainsää-
dännön, valtiontuen suuntaviivojen ja kestävyyskriteerien asettamat reunaehdot toimenpiteil-
le. 

 



3 
 

Odotetaanko hakemusten keskittyvän kaikkiin tutkimushankkeen tutkimuskysymyksiin vai voiko 
hakemus keskittyä vain yhteen tai muutamaan tutkimuskysymykseen? 

- Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Hakijoita rohkaistaan muodostamaan konsortioita 
eri tutkimustahojen kanssa, laaja-alaisemmiksi tutkimushankkeiksi.  
 

- Tutkimuskokonaisuutta 4.1.2 ei kannata jakaa osahankkeisiin. 
 

- Tärkeätä on ristiintarkastelu eri sektoreiden toimenpiteiden kustannuksista, kasvihuonekaa-
supäästöistä sekä muista vaikutuksista sektoreiden välisen kustannustehokkaan taakanjaon 
aikaansaamiseksi.  Esimerkkejä ristiintarkasteluista: kannattaako liikenteen biopolttoaineiden 
jakeluvelvoitetta laventaa liikenteestä myös asumisen ja työkoneiden käyttämiin öljyihin? 
Kannattaako biokaasu, metsähake tms. hyödyntää liikenteessä vai päästökauppasektorilla? 
Millaisia vaikutuksia liikenteen biopolttoaineiden käytön lisääntymisellä on muille sektoreille, 
esim. maa- ja metsätaloussektorille?  

Voiko 4.1.1 tutkimuskysymyksiin tulla muutoksia matkan varrella? 

- Kyllä. Uusia otsikkoaiheita ei oteta, mutta selvitysaiheiden sisältöä tarvittaessa hiotaan hank-
keen ohjausryhmän kanssa.  

Voivatko määriteltyjen 4.1.2  selvitysaiheiden teemat muuttua?  

- Uusia otsikkoaiheita ei oteta, mutta katsausten sisältöä voidaan tarvittaessa hioa ohjausryh-
män kanssa (tutkimussuunnitelmassa voidaan tehdä ehdotuksia tähän liittyen). Kv. neuvotte-
luryhmä saa vuoden kuluessa selvitysaiheista lisää tietoa, jota tutkijaryhmä saa luottamuksel-
lisesti käyttöönsä. Hanke tukee hyvin tiiviisti päätöksentekoa ja sidosryhmien osallistamista 
ilmastoneuvotteluissa. 

Jos hankkeiden sisältö elää matkan varrella, voiko budjettikin elää? 

- Hakemuksen tulee sisältää hankkeen aikana täsmennettäville tutkimuskysymyksille alusta-
va arvio hinnoittelun perusteista ja käytettävissä olevasta työpanoksesta. Budjetin raken-
netta voi tarkentaa hankkeen aikana. 

Kuinka hankesuunnitelmassa tulisi huomioida tilaajan oikeus muuttaa sitä hankkeen aikana?  

- Hankesuunnitelman tulee olla joustava, ottaen huomioon tutkimusjaksolla tarkentuvat tut-
kimustarpeet. Valmius vastata nopeisiinkin tilaajan tietotarpeisiin on otettava huomioon 
hakemuksen laadinnassa ja hankkeeseen sitoutuessa. Yksityiskohtiin menevän tutkimus-
suunnitelman sijaan tärkeätä on tieto tutkimustahon käytössä ja hallinnassa olevista mene-
telmistä, ja valmiuksista laajoihinkin, nopeisiin toimeksiantoihin.  
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Minkälaista hankesuunnitelmaa toivotaan? 

- Yleisesti, painopiste on toimien vaikuttavuudessa, kustannustehokkuudessa sekä taloudel-
lisissa ja kansantaloudellisissa vaikutuksissa. Myös erilaiset herkkyystarkastelut ovat tärkei-
tä: entä jos esimerkiksi talouskasvu jatkuu kituliaana myös tulevina vuosina. Myös eri toi-
mien yhteisvaikutus sekä ristikkäisten toimenpiteiden vaikutukset kiinnostavat. Kokonais-
valtainen näkemys on tärkeä, ei pidä takertua lillukanvarsiin. On kiinnitettävä huomiota 
toimien toteuttamiskelpoisuuteen ja EU:n asettamiin reunaehtoihin (mm. EU:n valtiontuki-
säännöt). Mikä etenee markkinaehtoisesti, mikä tarvitsee tukea - kysymykset ovat tärkeitä 
tilanteessa jossa julkisen talouden liikkumavara on niukka.   

Minkä kokoisia hankkeita odotetaan?  

- On epätodennäköistä, että yksi, iso konsortio valittaisiin toteuttamaan esimerkiksi koko 
hanketta 4.1.1. 

- Tutkimuslaitoksia kannustetaan hakeutumaan laajempiin tutkimuskonsortioihin, jolloin 
tutkimusote ja -menetelmät oletettavasti ovat laajemmat. 

Onko hankkeiden yhdistäminen mahdollista? 

- Kyllä, hakijoita rohkaistaan muodostamaan konsortioita eri tutkimustahojen kanssa.  
 

- Myös tilaaja, ministeriö, voi yhdistää hankkeita esityksessään tutkimuksen hankinnasta val-
tioneuvoston kanslialle. Kun VNK on tehnyt päätöksen hankinnoista, ministeriö neuvotte-
lee hakijoiden kanssa ennen varsinaista sopimuksen tekoa hankesuunnitelmien tarkistami-
sesta; tällöin hakijoiden tulee toimittaa tarkennettu tutkimus- ja talousarvio valtioneuvos-
ton kansliaan.  

Kuinka laskutus hoidetaan, jos kyseessä on konsortio?  

- Konsortion päävastuullinen laskuttaa valtioneuvoston kansliaa ja muut konsortion jäsenet 
hoitavat laskutuksen hankkeen päävastuullisen kanssa keskenään.   

Voiko välituloksia julkaista? 

- Väliraportteja ja välituloksia olisi hyvä julkistaa jo tutkimushankkeiden aikana; näin tutki-
mustieto tulee usein parhaiten hyödynnetyksi päätöksenteossa.  

Onko tulos aina laskennallinen malli? 

- Hankkeiden tuloksina ei odoteta malleja sinänsä, vaan raportteja, joissa esitetään analyysit 
ja tutkimustulokset perusteluineen. Selvitystehtävien suorittamisessa laskentamallien hyö-
dyntäminen on osassa tehtäviä todennäköisesti välttämätöntä. Mm. valtiovarainministeriö 
on kiinnostunut ilmasto- ja energiapolitiikan taloudellisista ja kansantaloudellisista vaiku-
tuksista; nämä olisi hyvä tiivistää kansantalouden käsitteiksi ml. euroiksi. Tarvittaessa asi-
antuntemusta voi hakea oman organisaation ulkopuolelta esim. konsortion muodossa.  
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Millaisia aikataulutoiveita hankkeiden suhteen on? 

- Aikataulu on haasteellinen. Tuloksia tarvitaan hyödynnettäväksi mahdollisimman pian, 
esim. väliraporttien muodossa. Loppuraportin valmistumista ei voi jäädä odottamaan. Tär-
keää tiedonvaihtoa tapahtuu ohjausryhmässä. 

Jos tarjouksen jättäjä on yksityinen yritys, onko tällöin kyseessä ns. ostopalvelusopimus? Miten 
ALV tulee huomioida tarjouksessa?  

- Mikäli tarjouksen jättäjä on yksityinen yritys, arvonlisävero maksetaan erilliseltä arvon-
lisäveromomentilta ja tällöin arvonlisäveron osuus ei kuluta selvitys- ja tutkimusmomentil-
ta maksettavaa määrärahaa. 

Kumpi vaikuttaa hakemusten arvioinnissa enemmän, työohjelma vai budjetin suuruus? 

- Hinta ei ole ratkaisevin tekijä. Arvioijat katsovat työohjelman ja hinnan suhdetta. 

Millainen aikaperspektiivi tulisi tutkimuksessa ottaa huomioon? Onko muita tavoitevuosia kuin 
2030, jotka pitäisi huomioida?  

- Polku tavoitevuoteen alusta lähtien kiinnostaa. Esimerkiksi ns. taakanjakopäätöksessä on 
lineaarinen polku, johon sisältyy joustoja. Toimien ajoittuminen on oleellista ja tavoitteiden 
yhteensovittaminen eri aikajänteillä on myös tärkeä. On hyödyllistä katsoa, mihin on pääs-
ty, ja päästään tehdyillä toimilla.  - Ilmastopolitiikan kannalta myös 2030 jälkeinen aika on 
relevantti, ilmastolakiin on kirjattu tavoite (80 %) vuoteen 2050, ja 2030-suunnitelma on 
osa 2050-tavoitteen saavuttamista.   

Onko tiedonhallinnan ja tiedottamisen osalta erityisiä toivomuksia? 

- Tiedonhallinnan ja tiedottamisen osalta toivomme erillisellä tiedonhallintalomakkeella ky-
syttäviä tietoja. Tavoitteena on, että tutkimusten tulokset liikkuvat sujuvasti yhteiskunnas-
sa - tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä 
päättäjille ja kansalaisille. Julkisin varoin tuotetut tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutki-
muksessa käytetyt menetelmät julkaistaan siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkas-
teltavissa ja käytettävissä. 

Löytyykö jo aikataulutietoa energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan suunnitelman seminaareista ja työpajoista, joissa hankkeiden välituloksia voisi esitellä? 

- Energia- ja ilmastostrategiasta on tulossa tammikuun loppupuolella sähkömarkkinasemi-
naari.  
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- Metsäbioenergiaan keskittyvä seminaari järjestetään maaliskuussa ja huhtikuun lopulla on 
tilaisuus, jossa esitellään valmistunut perusskenaario. 

- Tietoa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan viestintäsuunnitelmasta julkaistaan han-
kesivuilla. 

Voiko valtioneuvoston tiloja hyödyntää seminaarien yms. järjestämisessä? 

- Kyllä, jos tiloja on vapaana. 

 


