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Taustatietoja kyselystä

Kauppakamarit ovat keränneet yritysjohtajilta näkemyksiä Suomen 
energiapolitiikastaenergiapolitiikasta. 

Kyselyyn vastasi 154 kauppakamarin luottamushenkilöä ja yritysjohtajaa  
k k S t l k ää tä 2014koko Suomesta loppukeväästä 2014. 

Vastauksiin vaikutti tätä suurempi joukko, sillä osa vastauksista laadittiin 
kauppakamarin valiokuntien ja hallitusten yhteistyönä, osaan taas 
vastasi yksittäinen, pääosin teollisuutta edustava yritys.
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Energiaan liittyvien tekijöiden
vaikutus yritysten kilpailukykyyn

51% 40% 8% 1%Energian hinnan ja saatavuuden merkitys yritysten 
kilpailukyvylle

50% 40% 6%1%1%Energiaverotuksen merkitys yritysten kilpailukyvylle

17% 49% 28% 6%Ympäristöystävällisen energian merkitys yritysten 
kilpailukyvylle

33% 40% 20% 3% 3%
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Energiainvestointien lupakäytönnön hitaus/nopeus 33% 40% 20% 3% 3%
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Yritysten kilpailukykyyn merkittävästi ys e pa u y yy e ä äs
(erittäin tärkeä tai tärkeä) 

vaikuttavat tekijätvaikuttavat tekijät  

E i hi t j t 91 %• Energian hinta ja saatavuus 91 %
• Energiaverotus 90 %
• Ympäristöystävällinen energia 77 %
• Energiainvestoinnit / lupakäytännöt 73 %Energiainvestoinnit / lupakäytännöt 73 %
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Energiaomavaraisuutta 
tton parannettava

• Kauppakamarien kyselyyn• Kauppakamarien kyselyyn 
vastanneet yritysjohtajat 
pitivät tärkeänä tavoitteenapitivät tärkeänä tavoitteena 
nostaa energia-
omavaraisuuttaomavaraisuutta

• Suomea paremmin sijoittui  
EU 27 maiden energianEU-27-maiden energian 
tuontiriippuvuutta 
mittaavassa selvityksessämittaavassa selvityksessä 
12 Euroopan maata 
(Lähde: Eurostat 2013(Lähde: Eurostat 2013, 
tarkasteluvuosi 2011)



Ennakoitava verotus tärkeää
”Energiaverotuksen 
ennakoitavuus -

i i t i it t 20

”Verotuksen 
käyttö 
il t litiikenergiainvestoinnit ovat 20 

- 30 vuoden investointeja 
kun politiikka poukkoilee

ilmastopolitiikan 
ohjauskeinona 
tulisi poistaa ”kun politiikka poukkoilee 

eri energialajien kesken 
vuosittain..”

tulisi poistaa.

”Energiavaltaiselle teollisuudelle g
energiaverot ovat rasite ja EU:n 
sallima energiaveron palautus 
tulisi viedä sallittuun 
maksimiinsa.”



Tukipolitiikka: Ei yhden kortin varaan!
” Ei pidä sulkea mitään toimivia 
tuotantomuotoja pois. 

”Puunpolttoa ei pidä tukea liikaa, 
ettei se hankaloita teoll. 

Kilpailukykyisten energia-
muotojen monipuolisuus - ei 
rakenneta yhden kortin varaan ”

tarvitseman kuitupuun 
saatavuutta ja vääristä 
hinnoittelua ”rakenneta yhden kortin varaan.

” Olisi parempi tukea esim. 
energian talteenotto-prosesseja

” En kannata mitään tukimuotoja 
uusiutuvalle energialle ”

hinnoittelua.  

energian talteenotto-prosesseja 
ja helpottaa siellä verotus-
käytäntöjä, koska silloin voidaan 

uusiutuvalle energialle.  

”Åland har exceptionellt bra 
förhållanden för vindkraft Justparantaa myös hyötysuhteita ja 

kokonaisvaltainen 
ympäristötehokkuus kasvaa ”

förhållanden för vindkraft. Just 
nu har vi dock ett stort
problem i och med att Åland ejympäristötehokkuus kasvaa.  problem i och med att Åland ej
inkluderas i inmatnings-
tariffsystemet.” 



Lyhyemmät lupa-ajat
” Käsittelyajat ovat ” Tillstånds och besvärsförfarandet
käsittämättömän pitkiä. 
Turvetuotantoalueiden lupa-
asioiden käsittely pitäisi saada

generellt i Finland är alltför
tidskrävande. Lokala ELY 
myndigheter skall inte dikteraasioiden käsittely pitäisi saada 

nopeammin toimivaksi”
myndigheter skall inte diktera
villkoren lokalt enligt eget intresse
och tycke.” 

”Uusiutuvan energian 
käyttöönoton suurimmat 

” Suomessa on pidettävä huoli siitä, että 
ydinvoimalla, turpeella sekä puulla 

haasteet tällä hetkellä 
ovat lupa-asiat.” 

tuotetun sähkön kilpailukykyä ei 
heikennetä verotuksella tai lupia 
rajoittamalla. Eduskunnan määräaikaiset

”Lupien yhdenmukainen 
käsittely eri alueilla 
ta oitteeksi ”

rajoittamalla. Eduskunnan määräaikaiset 
periaatepäätökset ovat osoittautuneet 
ongelmallisiksi pitkäkestoisissa 
di i h kk i ”tavoitteeksi.” ydinvoimahankkeissa.” 



Vakaata ja varmaa sähköäVakaata ja varmaa sähköä

” Teollisuus tarvitsee 
VAHVAA ja LUOTETTAVAA 
sähköä ”

” Energian saatavuuden 
varmistaminen kaikissa 
olosuhteissa ”

” Suomen sähköntuotannon 

sähköä.” olosuhteissa.

”Energiaomavaraisuus pitää olla 
riittävästä omavaraisuudesta 
on pidettävä huolta, koska
tuontimahdollisuudet

korkealla tasolla. Nyt on jo nähty 
miten on käynyt
Ukrainassa kun ollaan liiantuontimahdollisuudet 

naapurimaista ovat 
supistumassa.”

Ukrainassa, kun ollaan liian 
riippuvaisia kaverista."

” Kotimaisen ulkomaista Kotimaisen ulkomaista 
riippumattoman energiatuotannon 
varmistaminen Suomessa
puhtaasti huoltovarmuus-
näkökohdan takia.”



Kilpailukykyinen sähkön hinta

” Suomalainen teollisuus ” EU:ssa määritellään pitkälti eriSuomalainen teollisuus 
kärsii korkeammasta sähkön 
hinnasta verrattuna Ruotsiin 
j N j ”

EU:ssa määritellään pitkälti eri 
energiamuotojen kustannustasot, 
kotimaisin keinoin on tärkeää olla 
li ää ättä tätä t kk ”

” Sähkön verotuksessa tai 

ja Norjaan.” lisäämättä tätä taakkaa.” 

” Selkeät CO2 perusteiset 
verojen palautuksissa isoja 
eroja EU:n sisällä, jotka 
vaikuttavat merkittävästi

hinnoittelut ovat olleet toimivia, 
mutta politiikka on jo sotkenut 
selkeäksi havaittua toimintamallia ”vaikuttavat merkittävästi 

energiaintensiivisen 
teollisuuden kilpailukykyyn 

selkeäksi havaittua toimintamallia.  

” Hiilen halpa 
maailmamarkkinahinta ja

globaaleilla markkinoilla.”
maailmamarkkinahinta ja 
päästökaupan toimimattomuus 
suosivat hiilenpolttoa.”



Lisää kotimaista energiaaLisää kotimaista energiaa
” Kotimaisen uusiutuvan 
energian ja siihen 
liittyvän teollisuuden 
nostaminen parempaan

” ”Kivihiilen lisääntynyt käyttö on 
heikentänyt kotimaisten nostaminen parempaan 

asemaan tuontienergian 
sijaan. ”

polttoaineiden kehitystyötä ja
laajempaa markkinoillepääsyä.” 

” Huomioon ottaen Suomen 
laajat turvealueet käytön

” Kaikesta kotimaisesta 
energiantuotannosta jää laajat turvealueet käytön 

kannattamattomuuden
aiheuttaminen verotuksella 

k t l d lli t

energiantuotannosta jää 
kaikki välitön ja välillinen 
hyöty sekä eurot 

on kansantaloudellista 
tuhlaamista vailla vertaa.”

pyörimään Suomeen ja 
edelleen kehittämään
tätä maata ”tätä maata.



Kaikki keinot käyttöön
” Uusiutuvan biomassaan ” Puun ja hakkuujätteen 
perustuvan energian lisääminen 
kokonaisuutena tärkeää.” 

käyttäminen energiaksi on 
hyvin luontevaa ja jätteiden 
hyötykäyttö energiaksihyötykäyttö energiaksi 
polttamalla on
todella järkevää. 
P i läht ä

” Teollisuuden hukkalämmön 
hyötykäytön edistäminen 
kaukolämmössä Perusenergian lähteenä 

ydinvoima
on ylivoimainen ratkaisu. 

kaukolämmössä.
Kaukolämpöyhtiöille 
mielenkiintoa (tai jopa velvoite) y

Vesivoima on saasteeton ym. 
Näitä asioita on hyvä tukea
vastavoimaksi

hankkia siten täysin puhdasta
lämpöenergiaa. Tämä parantaisi 
Suomen kilpailukykyä ja vastavoimaksi 

tuontienergialle.”

” T ti i t t li i d

Suomen kilpailukykyä ja 
vähentäisi päästöjä.” 

” Tuontienergiasta tulisi saada 
korvattua ainakin 50 %.”


