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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen vaihtoeh-
toisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta esityksestä. Kiitämme 
mahdollisuudesta lausua näkemyksemme ja toteamme lausuntonamme seuraavaa: 
 
 
YLEISTÄ 
 
Liikenteen sähköistyminen on globaalisti kasvava trendi, jossa Suomen on oltava aktiivisesti mu-
kana. Liikenteen sähköistämisellä saavutetaan EU:n Suomelle asettamia CO2 -päästövähennystavoit-
teita ja parannetaan kaupunkien ilmanlaatua.  
 
Lisäksi uusi teknologia luo globaaleja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomi on tunnettu osaa-
vana teknologiamaana ja myös liikenteen sähköistämisessä suomalaiselle osaamiselle on globaalia 
kysyntää, kunhan liiketoiminnan kehittämiselle luodaan asianmukaiset puitteet Suomessa.  
 
 
ESITYKSEN SISÄLTÖ 
 
Energiateollisuus suhtautuu esityksen sisältöön lähtökohtaisesti positiivisesti.  
 
Pykälässä 5 viitataan latauspisteen teknisten vaatimusten osalta jakeluinfradirektiivin liitteeseen II. 
Nähdäksemme tällä varmistetaan se, että latauspisteet ovat teknisesti asianmukaisia.  
 
Samassa pykälässä suositellaan, että latauksessa hyödynnettäisiin älykkäitä latausjärjestelmiä. Suh-
taudumme tähän tavoitteeseen erittäin positiivisesti. Latausjärjestelmät ovat tulevaisuudessa osa 
älykästä energiajärjestelmää, jossa toteutetaan mm. kysyntäjoustoa. Ehdottomana vaatimuksena 
latausjärjestelmän älykkyys olisi kaikkien julkisten latauspisteiden osalta tässä vaiheessa turhan 
vaativa, mutta suosituksena oikein kannatettava. 
 
Laki jättää hieman avoimeksi sen, sovellettaisiinko vaatimuksia takautuvasti esimerkiksi jo aiemmin 
asennettuihin latauspisteisiin, vai koskevatko vaatimukset vain uusia asennuksia.  
 
Julkisen latauspisteen määrittely 4§:ssä ja 5§:ssä sekä niiden perusteluissa jättää tulkinnanvarai-
suutta sen suhteen, mitkä kaikki latauspisteet käytännössä katsottaisiin julkisiksi. Näiden osalta olisi 
hyvä vielä arvioida, onko esimerkiksi perusteluiden tarkentaminen tarpeen. 
 
 
YHTEENVETO 
 
Yleisesti ottaen on tärkeää, että lainsäädäntö tukee Suomessa asianmukaisen latausinfrastruktuurin 
kehittymistä nopealla aikataululla. Liikenteen päästövähennysten näkökulmasta on kuitenkin tarve 
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myös sähköautojen määrän kehittymiselle. Sähköautojen määrä on kasvanut Suomessa hyvin hi-
taasti verrattuna moniin muihin EU-maihin. Suomen tulisikin ottaa mahdollisimman pian käyttöön 
Energia- ja ilmastostrategiassa mainittu 100M€ riskituki vaihtoehtoisille käyttövoimille. Energiateolli-
suuden näkemyksen mukaan tämä tulisi toteuttaa suorana hankintatukena sekä työsuhdeautojen 
verotuksen kehittämisellä. Positiivia kokemuksia onnistuneesta ohjauspolitiikasta löytyy mm. Hollan-
nista ja Ruotsista. 
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