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Energiavirasto energiapolitiikan
toteuttajana
• Energiapolitiikan linjausten käytännön toteutus eli lainsäädännön toimeenpano on pääosin Energiaviraston vastuulla
– Nykyisen hallituksen energiapolitiikka painottuu merkittävästi
uusiutuvan ja päästöttömän energian käytön edistämiseen

• Energiavirasto muun muassa hoitaa
– 5 eri uusiutuvan energian erityislain edistämis- ja valvontatehtävät
– Uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arvioinnin,
raportoinnin ja seurannan

• Viraston tehtävät painottuvat teollisen mittakaavan edistämisja valvontatehtäviin
– Myös UE:n pientuotannon edistäminen ja informaatio-ohjaus
 Pientuotannon osalta yhteistyökumppanina Motiva
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Nykyiset edistämistoimet –
Ajankohtaisia huomioita
• Osa nykyisistä edistämistoimista on määräaikaisia, kuten
tukijärjestelmät ja energiaverotus
• On tärkeää, että valtio huolehtii nykyisistä sitoumuksistaan
• On myös ymmärrettävä, että valuvikoja korjataan –
luonnollisesti lainmukaisuutta noudattaen
• Muutostilanteissa toiminnanharjoittajienkin on pyrittävä
välttämään hallinnon tarpeetonta kuormittamista
– Laillisuuden noudattaminen ja johdonmukaisuus ovat luonnollisesti
Energiavirastonkin kaiken toiminnan perusperiaatteita
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Nykyiset edistämistoimet –
Tuulivoima ja metsähake
• Tuulivoima
– Tukijärjestelmän kiintiöhakemusten käsittely pysähtyi toistaiseksi
Energiavirastossa marraskuussa 2015
– Kiintiöpäätöksen saaneet laitokset hyväksytään
syöttötariffijärjestelmään marraskuun alkuun 2017 mennessä
 Mikäli järjestelmään pääsyn edellytykset täyttyvät

• Metsähakkeen syöttötariffijärjestelmä
– Voimassa kevääseen 2021, johon asti laitoksia voidaan hyväksyä
järjestelmään

• Tuulivoimaloiden ja metsähakelaitosten syöttötariffeja
maksetaan 12 vuotta voimalan hyväksymisestä järjestelmään
 Nykyisten järjestelmien tukia maksetaankin vielä 2030-luvulle asti
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Nykyiset edistämistoimet –
Liikenteen biopolttoaineet
• Liikenteen biopolttoaineiden käyttöä on edistetty verotuilla
– Kestäville biopolttoaineille CO2-vero 50%, kestäville jäte- ja
tähdeperäisille biopolttoaineille 0%
– Energiasisältövero veroluokittain kaikille sama

– Vuosittain kysymys noin 100 milj. €
– Verotuen saamiseksi biopolttoaineen valmistajalla oltava
Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä

• Käyttöä ohjataan myös jakeluvelvoitteella
– Koskee toimijoita, jotka luovuttavat kulutukseen polttoaineita
> 1 milj. l/v
 Kasvava velvoite: v. 2011, 6 % --- v. 2016, 10 % --- v. 2020, 20 %

– Tulli voi määrätä seuraamusmaksun ellei velvoite täyty
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Uudet edistämistoimet –
Valmistelussa otettava huomioon
• Yhteiskunnan kokonaisetu
 Kuluttajat, energia-alan toimijat, energiamarkkinat, valtion talous
 Otettava opiksi nykyisestä ja vältettävä vastaavia ongelmia

• Edistämistoimien oikeasuhtaisuus
 Markkinaehtoisuus
 Kustannustehokkuus
 Teknologianeutraalius

• Vaikutukset pohjoismaisille sähkömarkkinoille ja

eurooppalaisen ilmastopolitiikan muihin edistämistoimiin
 Sähkömarkkinoiden toimivuus ja sähkön toimitusvarmuus
 Päästökauppajärjestelmä ja energiatehokkuustoimenpiteet
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Uudet edistämistoimet –
Valmistelu on käynnistynyt
• Joulukuussa 2015 ministeri Rehn perusti kaksi työryhmää
– Tukijärjestelmien uudistaminen 2020 jälkeiselle kaudelle
– ILUC-direktiivin kansallinen toimeenpano ja liikenteen
biopolttoaineiden edistäminen 2020 jälkeiselle kaudelle
 Molemmissa työryhmissä vahva Energiaviraston edustus
 Työryhmien työn tulokset avainasemassa tulevaa ajatellen

• Kalvolla 6 mainittujen tekijöiden huomioon ottaminen
työryhmien työssä antaa edellytykset
 EDISTÄMISTOIMIEN TEHOKKUUDELLE JA OIKEASUHTAISUUDELLE
 ILMASTOPOLITIIKAN JOHDONMUKAISUUDELLE
 SÄHKÖMARKKINOIDEN TOIMIVUUDELLE JA TOIMITUSVARMUUDELLE
 YHTEISKUNNAN KOKONAISEDUN TOTEUTUMISELLE
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