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Vihreä talous edellyttää välittömiä tekoja
Suomi tarvitsee lisää kotimaista, uusiutuvaa energiaa, puhdasta ruokaa ja niiden kautta syntyviä
työpaikkoja koko maahan. Maapallomme huutaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen sekä puhtaan
veden, ruuan ja energian riittävyyteen.
Vihreällä taloudella voidaan vastata näihin kotimaisiin ja globaaleihin haasteisiin. Vaihtotasetta
voidaan parantaa usealla miljardilla eurolla panostamalla vihreisiin elinkeinoihin. Tämä edellyttää
nykyistä määrätietietoisempaa politiikkaa ja konkreettisia tekoja. Puheet ja lupaukset eivät enää
yksin riitä. Keskusta on valmis ottamaan haasteen vastaan.

Hiilenmusta energiapolitiikka hylättävä
Suomen pitää ottaa vahva vastuu maailmanlaajuisesta ilmastokysymyksestä. Maamme on
sitoutunut EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin.
Vanhasen hallitus asetti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikalle uudet vastuulliset tavoitteet. Se
päätti uusiutuvan energian lisäämisestä, energian säästötoimista ja päästöjen vähentämisestä.
Keskustajohtoinen hallitus teki päätöksen maamme historian suurimmasta energiapaketista ja sen
toteuttamiseksi tarvittavista toimista.
Viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien suunta on muuttunut. Kataisen hallitus on energia- ja
ilmastoselontekonsa retoriikassa sitoutunut edeltäjänsä linjauksiin. Hallituksen päätökset ja
konkreettiset toimet ovat kuitenkin olleet jotakin muuta.
Hallitus on leikannut jopa kolmanneksen energiapuun tuesta ja kiristänyt turpeen verotusta antaen
näin ulkomailta rahdattavalle kivihiilelle suuren kilpailuedun. Ympäristöhallinto on vaikeuttanut
melunormeillaan ja muilla perusteillaan tuulivoiman rakentamista. Uusiutuvan energian ja puhtaan
teknologian tutkimus- ja kehitysrahoja leikataan. Hallitus estää näin samalla tuhansien uusien
työpaikkojen syntymisen. Keskusta ei tällaista politiikkaa hyväksy.
Keskusta asettaa vuoteen 2030 mennessä uudelle ilmasto- ja energiapolitiikalle kolme suurta
tavoitetta energian säästön ja energiatehokkuuden lisäksi:
1. Uusiutuvan energian osuus nostetaan yli 50 prosenttiin
2. Energiaomavaraisuutemme nostetaan yli 50 prosenttiin
3. Suomi sitoutuu osaltaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä vuoden 1990 tasosta 50
prosentilla, mikäli kaksi ensin mainittua tavoitetta toteutuvat.
Tämä edellyttää muun muassa energiapuun käytön, tuulivoiman rakentamisen sekä biokaasun
tuotannon merkittävää lisäämistä. Puuta on kohdeltava tulevaisuudessakin päästöttömänä
energialähteenä, myös EU:n lainsäädännössä.
Turpeen käytön on oltava aina taloudellisesti kivihiiltä kannattavampaa. Tämän päivän
vesiensuojelun osaamisella turpeen haitalliset vaikutukset kyetään minimoimaan.

Suomeen on saatava lisää pieniä ja keskisuuria uusiutuvan energian yrityksiä. Pientuottajien
sähkön syöttöä verkkoon on tuettava ja pääsyn esteet poistettava. Toimiva ratkaisu olisi monissa
maissa käytössä oleva nettomittarointi, jossa maksetaan vain oman tuotannon myynnin ja ostetun
sähkön erotuksesta.
Keskusta edellyttää, että pienpuun energiatuki on toteutettava aiemmin sovitulla tavalla ja
cleantech-rahoitusta on lisättävä. Hiililaitosten muuntamista kotimaista energiaa hyödyntäviksi on
nopeutettava.
Keskustan uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan perustuvassa ratkaisussa ei hiilenmustalle
energiapolitiikalle ole enää sijaa. Ydinvoimaa tarvitaan ylimenokaudeksi, mutta uusien
ydinvoimaloiden rakentamisesta ei ole tarvetta tehdä periaatepäätöksiä.
Keskustalainen vihreä energiapolitiikka luo vakaan pohjan suomalaisille kasvuyrityksille. Se tuo
työtä kymmenille tuhansille suomalaisille ja elinvoimaa koko maahan.
Ministeri Vapaavuori on kutsumassa oppositiota mukaan tulevaisuuden energiaratkaisujen
tekemiseen. Keskusta vastaa myöntävästi kutsuun, mutta pitää tärkeänä että hallitus peruu
pikimmiten päätöksensä, joilla se on kiristänyt turpeen verotusta ja leikannut puun energiatukea
sekä lisännyt siten jälleen kivihiilen käyttöä.
Suomalaisen ruuan omavaraisuus on palautettava
Kotimaisen elintarviketuotannon turvaaminen ja kehittäminen on tärkeä osa vihreän talouden
menestysreseptiä. Suuri osa suomalaisista haluaa valita kaupassa lähellä tuotetun, kotimaisen
elintarvikkeen. Ihmisillä pitää olla oikeus saada tieto kaiken kuluttamansa ruuan alkuperästä.
Keskusta edellyttää hallitukselta lainsäädäntöä elintarvikkeiden alkuperän merkitsemispakosta
sekä väärien ja harhaanjohtavien merkintöjen sanktioinnista. Näin Suomi vauhdittaisi omalla
esimerkillään asian etenemistä EU:ssa.
Suomella on vastuunsa myös maailmanlaajuisen ruokaongelman helpottamisessa. Meidän on
huolehdittava siitä, että kykenemme vauraana maana ruokkimaan kansakuntamme ja
osallistumaan myös globaalin ruokakriisin ratkaisuun.
EU:n tulevien vuosien budjettikehys leikkaa kannattavuuskriisissä kamppailevien suomalaisten
maatalousyrittäjien toimeentuloa. Kataisen hallitus oli hyväksymässä tätä ratkaisua ja pian sen
jälkeen omassa kansallisessa kehysriihessään esitti jälleen uusia leikkauksia maatalouden ja
maaseudun määrärahoihin.
Keskusta vaatii hallitukselta budjettileikkausten sijaan EU:n tukimenetysten kansallista
kompensointia ja nykyisten kansallisten tukien jatkuvuuden varmistamista. 141-tuen jatko on
turvattava ja varmistettava Suomen erityistarpeet EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa.
Maatalousyrittäjä on palkkansa ansainnut ja kuluttaja puhtaan suomalaisen ruokansa.
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