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Energiatehokkuuden kehittyminen: Huomioita 
Talouspolitiikan arviointineuvoston Suomen 
ilmastopolitiikkaa ja vihreää siirtymää 
koskevista näkemyksistä

Marita Laukkanen

Erojen syiden pohtiminen auttaisi nostamaan 
esiin myös ratkaisuja, joilla voitaisiin kuroa kiin-
ni eroa Suomen ja verrokkimaiden energiainten-
siivisyydessä. Jos samoja tuotteita valmistetaan 
Suomessa energiaintensiivisemmin kuin muual-
la, kyse on eroista tuottavuudessa. Voidaan ky-
syä, miksi Suomessa ei ole investoitu energiate-
hokkuuden parantamiseen samaa tahtia kuin 
muualla. Onko markkinoilla kitkaa, jonka vuok-
si kannattavia energiatehokkuutta parantavia in-
vestointeja jää tekemättä? Vai ovatko erojen taus-
talla Euroopan Unionin päästökaupan tai kan-
sallisen säätelyn poikkeukset ja helpotukset?

Talouspolitiikan arviointineuvoston raport-
ti nostaa esiin, että Suomen energiapolitiikan 
yhtenä päätavoitteena on edullisen energian 
turvaaminen teollisuudelle. Raportti viittaa 
Yhdysvaltojen aineistolla tehtyyn tutkimuk-
seen, jossa havaittiin merkkejä teknologian luk-
kiutumisesta verrattain edullista energiaa hyö-
dyntäneissä teollisuuslaitoksissa (Hawkins-
Pierot ja Wagner 2022). 

PhD Marita Laukkanen (marita.laukkanen@vatt.fi) on VATTin johtava tutkija ja tutkimusohjaaja sekä Tampereen yliopis-
ton taloustieteen työelämäprofessori. Kirjoitus perustuu hänen puheenvuoroonsa Talouspolitiikan arviointineuvoston  
seminaarissa Helsingissä 1.2.2023.

Talouspolitiikan arviointineuvoston uudessa 
raportissaan esittämä kuvio tuo esiin, että Suo-
men energiaintensiivisyys kokonaisuudessaan 
on laskenut yli ajan, mutta on edelleen EU-kes-
kiarvon yläpuolella (kuvio 1).

Maatason energiaintensiivisyys on sidoksis-
sa sekä tuotannon energiaintensiivisyyteen että 
tuotannon rakenteeseen, mikä olisi hyvä huo-
mata maiden välisissä vertailuissa. Missä määrin 
Suomen verrattain korkea energiaintensiivisyys 
johtuu siitä, että Suomessa tuotetaan verrattain 
energiaintensiivisiä tuotteita, missä määrin taas 
siitä, että tiettyjen tuotteiden valmistaminen on 
Suomessa energiaintensiivisempää kuin verrok-
kimaissa? Kun energiaintensiivisyyttä mitataan 
arvonlisällä suhteessa käytettyyn energiaan, 
maiden väliset erot sektorien sisällä voivat liit-
tyä myös tuotevalikoimaan – tuottavatko 
Suomen paljon energiaa käyttävät teollisuuden-
alat pienemmän arvonlisän tuotteita kuin vas-
taavat sektorit verrokkimaissa?
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Teknologian lukkiutumisesta on viitteitä 
myös Suomen teollisuuslaitosten energiankäyt-
töä kuvaavassa aineistossa. Vuoden 2011 ener-
giaverouudistus korotti teollisuuden energiave-
roja merkittävästi. Osa teollisuusyrityksistä sai 
kuitenkin verohelpotuksia, joiden ansiosta nii-
den todelliset energiaverot jäivät keskimäärin 
veronkorotusta edeltäneelle tasolle. Vero hel-
potuksia saaneet yritykset jäivät jälkeen täyden 
veron maksaneista energiatehokkuuden kehit-
tymisessä ja sähköistymisessä (Laukkanen, 
Ollikka ja Tamminen 2019). 

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 
nostaa venäläisen maakaasun korvaamisen muil-

la energialähteinä yhtenä selvänä haasteena, vaik-
kakin huomioi, että haaste koskee lähinnä tietty-
jä teollisuudenaloja ja verrattain pientä osaa yri-
tyksistä. Suomi onkin ollut maakaasun suhteen 
paremmassa asemassa kuin esimerkiksi Saksa. 
Mutta kuinka suuresta haasteesta lopulta on ky-
se? Suomi onnistui puolittamaan maakaasun 
käytön tammi-elokuussa 2022 verrattuna samaan 
ajanjaksoon edellisenä vuonna. Maakaasun mer-
kitys on Suomen tärkeimmillä vientiteollisuuden 
aloilla ollut pieni (Laukkanen ja Ollikka 2022). 
Monet teollisuuslaitokset ovat onnistuneet kor-
vaamaan maakaasun muilla energialähteillä. 

Kuvio 1. Talouden energiaintensiivisyys eräissä Euroopan maissa vuosina 2010, 2015 ja 2020.

Energian kokonaistarjonta eri maissa (kg öljyekvivalenttia/BKT-yksikkö (tuhatta v. 2010 euroa)). Lähde: Talouspolitiikan 
arviointineuvoston raportti 2022, s. 102.
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Vihreä siirtymä

Teollisuuden sähköistäminen tulee vaatimaan 
lisää investointeja uusiutuvan energian tuotan-
toon ja energian varastointiin. Talouspolitiikan 
arviointineuvoston raportti antaa aiheellisen 
muistutuksen siitä, että valtion rooli infrastruk-
tuuri-investoinneissa on ennemminkin suunnit-
telu ja koordinointi kuin investointien rahoitta-
minen. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa 
on korkeita odotuksia puhtaan teknologian ke-
hittämiseen liittyen. Aihe on ajankohtainen 
myös sikäli, että viikko arviointineuvoston ra-
portin ilmestymisen jälkeen hallitus hyväksyi 
periaatepäätöksen vedystä. Periaatepäätöksen 
tavoitteena on kasvattaa Suomeen uusi vetyyn ja 
siitä valmistettuihin tuotteisiin pohjautuva teol-
lisuudenala. Tässä yhteydessä on syytä kysyä, 
mikä on Suomen suhteellinen etu vihreän ve-
dyn ja siitä valmistettujen tuotteiden tuotannos-
sa. Miksi valtion tulisi tukea juuri vetyyn perus-
tuvia teknologioita? Valtiolla voi olla rooli ta-
louden rakenteiden ohjaamisessa pois fossiili-
siin energialähteisiin perustuvasta tuotannosta 
hiilen hinnoittelun lisäksi myös TKI-tukien 
kautta (Acemoglu ym. 2016). Kansantalouden 
kannalta parhaiden teknologioiden ja menesty-
vimpien vientialojen valinta kannattaisi kuiten-
kin jättää markkinoiden tehtäväksi. 

Talouspolitiikan arviointineuvoston raport-
ti nostaa esiin myös EU:n elpymis- ja palautu-
missuunnitelman (RRP) rahoituksen, josta 
Suomi suuntaa merkittävän osan vihreän siirty-
män hankkeisiin. Arviointineuvosto kiinnittää 
huomiota siihen, että rahoitettavat hankkeet 
ovat hajanaisia eikä hankkeiden vaikuttavuu-
desta ole tietoa. Ei tiedetä, minkä verran hank-
keet lopulta vähentävät ilmastopäästöjä. On 
helppo yhtyä arviointineuvoston näkemykseen, 
että jos hallitukset pyrkivät vähentämään pääs-

töjä poliittisesti epäsuosittujen hiiliverojen si-
jaan suuria investointeja tukemalla, hiilineut-
raaliin talouteen siirtymisen kustannukset tule-
vat valtiontaloudelle tarpeettoman suuriksi. 
Laskua voidaan pienentää, kun kannustimia yk-
sityisiin investointeihin luodaan myös sääntelyl-
lä ja hiilen hinnoittelulla.

Talouspolitiikan arviointineuvoston tausta-
raportti (Ollikka 2023) paljastaa, että vihreään 
siirtymään liittyvät innovaatiot ovat vähenty-
neet viimeisen kymmenen vuoden aikana. On 
helppo yhtyä arviointineuvoston näkemykseen, 
että innovaatiopolitiikalla pitäisi yrittää kääntää 
tämä kehitys takaisin kasvuun, jos halutaan saa-
vuttaa Suomen tavoitteet vähähiilisen teknolo-
gian veturina. Innovaatioiden tukemisessa kan-
nattaa kuitenkin vihreän siirtymän osaltakin 
muistaa, että keskimäärin parhaat onnistumisen 
mahdollisuudet näyttäisi olevan laajapohjaisella 
politiikalla ennemmin kuin ylhäältä päin valit-
tujen missioiden tukemisella (ks. esim. Takalo 
ja Toivanen 2018).

On helppo yhtyä paneelin näkemykseen, et-
tä ilmastotoimien mahdollisiin eriarvoistaviin 
vaikutuksiin tulisi vastata sopivilla politiikka-
toimilla. Puhtaan teknologian käyttöönottoon 
kannustavat politiikkatoimet, kuten verohelpo-
tukset, hankintatuet ja energiatehokkuusmäärä-
ykset saattavat olla regressiivisiä. Ilmastotoimien 
vaikutuksia pienituloisiin kotitalouksiin ei ehkä 
ole riittävästi pyritty pehmentämään. Oikeuden-
mukainen vihreä siirtymä voi vaatia nykyistä 
enemmän kohdennettuja tukia. On myös viittei-
tä siitä, että ilmastoimia pidetään hyväksyttäv-
ämpinä, jos ne eivät ole regressiivisiä (esim. 
Carattini ym. 2018). □
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