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Tulevan hallituksen päätökset koskevat koko planeettamme 
tulevaisuuden kannalta keskeistä kysymystä: kuinka 
ratkaista haastava yhtälö kunnianhimoisesta, ja samalla 
kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti 
toteutetusta ilmastopolitiikasta. 

Fortumin toive päättäjille on hallituspohjasta riippumatta sama: 
katsokaa kokonaisuutta ja tehkää päätöksiä, jotka tukevat 
yritysten mahdollisuuksia edistää puhtaampaa energiantuotantoa 
ja kiertotaloutta markkinaehtoisesti. Uskomme, että näin 
varmistamme energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
ja Suomen energiamurroksen toteutumisen mahdollisimman 
kustannustehokkaasti.

1. Tehdään Suomesta edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
• Asetetaan EU:n 2050-tavoitteet linjaan Pariisin sopimuksen ja IPCC:n 1,5 °C:n 

skenaarion kanssa 
• Varmistetaan EU:n päästökauppamekanismin rooli ilmastopolitiikan 

ensisijaisena ohjauskeinona ja laajennetaan päästökauppa kattamaan myös 
lämmityssektorin päästöt  

• Kohdistetaan kansalliset toimet päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin ja 
neutraloidaan päästökaupan kanssa päällekkäisen ohjauksen vaikutus EU:n 
päästökauppaan 

2. Varmistetaan päästöttömän sähköntuotannon kilpailukyky
• Pidetään huolta päästöttömän sähköntuotannon kilpailukyvystä ja 

pidättäydytään kannattavuutta heikentävien kustannusten kuten 
kiinteistöveron tai kantaverkkomaksujen kasvattamisesta 

• Turvataan energiajärjestelmän toimivuuden kannalta keskeisen vesivoiman 
toimintaedellytykset esimerkiksi arvioitaessa vesilain muutostarvetta ja sen 
vaikutusta energia- ja ilmastotavoitteisiin 

• Jatketaan kansallisen kalatiestrategian toimeenpanoa ja varmistetaan 
kustannustehokkaat ja tapauskohtaiset ratkaisut vesivoiman 
kalatalousvelvoitteiden toteutuksessa

3. Edistetään energiamurrosta tukemalla innovaatioita 
• Edistetään innovaatiorahoituksella puhtaiden energiateknologioiden, uusien 

biopohjaisten materiaalien sekä järjestelmätason ratkaisujen kehittämistä ja 
kaupallistamista  

• Keskitetään biomassapohjaisten ratkaisujen tutkimus-, kehitys-, ja 
innovaatiopanostukset korkeamman lisäarvon tuotteisiin ja ratkaisuihin 
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• Kehitetään uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja hiilidioksidipäästöjen 
poistamiseksi ilmakehästä ja luodaan näille taloudellisia kannustimia 

4. Sitoudutaan pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämiseen
• Parannetaan maiden välistä tiedonvaihtoa ja koordinaatiota kansallisista 

energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvistä suunnitelmista  
• Kehitetään pohjoismaisia sähkön loppuasiakasmarkkinoita, yhtenäistetään 

kulutusjoustoa ja energiavarastoja koskevia pelisääntöjä ja lisätään 
kantaverkkoyhteistyötä erityisesti verkkosuunnittelussa. Tuodaan Baltian maat 
osaksi pohjoismaista yhteistyötä. 

• Vahvistetaan pohjoismaista ääntä EU:n päätöksenteossa 

5. Edistetään kiertotaloutta kunnianhimoisilla kierrätystavoitteilla
• Edistetään lainsäädäntöä, joka kannustaa suunnittelemaan kierrätettäviä 

tuotteita ja pakkauksia ja laajennetaan muovinkierrätys koskemaan 
kaikkia muoveja. Hyödynnetään kierrätykseen soveltumaton jäte 
energiantuotannossa. 

• Tuetaan kierrätysraaka-aineen kysyntää asettamalla sekoitevelvoite sopiville 
tuotteille ja/tai kehitetään kannusteita edistämään kierrätysraaka-aineen käyttöä 

• Tehdään kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvien toimintojen ja 
käsittelyalueiden kaavoituksesta ja lupakäsittelystä nykyistä sujuvampaa 

6. Kehitetään lämmitysmarkkinoita kilpailun toimivuutta vahvistamalla 
• Vähennetään lämmityksen päästöjä tasapuolisesti tuomalla kaikki 

lämmitysmuodot päästökaupan piiriin ja purkamalla päällekkäiset 
ohjausmekanismit 

• Kannustetaan toimijoita hukkalämmön hyödyntämiseen markkinaehtoisesti 
ilman regulaatiota 

• Luodaan mekanismeja ja kannustimia sähkö- ja lämpösektorin yhteistyölle 
erityisesti kulutushuippujen tasaamisessa 

7. Tehdään johdonmukaisia, energiamurrosta tukevia veropäätöksiä
• Pyritään eroon päästökaupan kanssa päällekkäisestä verotuksesta ja 

varmistetaan samalla, että verotus tukee tasapuolisia kilpailuolosuhteita 
• Kohdellaan sähköntuotantoa kiinteistöverotuksessa yhdenmukaisesti muun 

teollisuuden kanssa. Käynnissä olevan kiinteistöveron uudistustyön yhteydessä 
tulee huolehtia siitä, ettei se johda ennakoimattomiin veronkorotuksiin 

• Vauhditetaan lämmityssektorin päästöjen vähentämistä ja yhteiskunnan 
sähköistymistä alentamalla kaukolämpöverkkoon kytkettyjen suurten 
lämpöpumppujen ja konesalitoimijoiden sähköveroa kilpailukykyiselle tasolle 
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Yhteystiedot

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiak-
kailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja 
resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiak-
kaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa 
maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Poh-
joismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.  

Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 96 % sähkön-
tuotannostamme EU:ssa oli CO2-päästötöntä. Sähköntuotantom-
me ominaispäästö 26 g/kWh oli Euroopan alhaisimpia. Fortumin 
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi 


