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Energiateollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta 
  
 
Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta 
kiinteistöverojen korottamiseksi. Lausunnossamme keskitymme pääosin voimalaitosten 
kiinteistöveroon. 
 
Esitysluonnos on energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden vastainen  
 
Lausunnolla olevassa hallituksen esityksen luonnoksessa on varsin kevyesti arvioitu esityksen 
suhdetta energia- ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Valitettavasti monelta osin energia- ja 
ilmastopoliittiset tavoitteet ovat jopa virheellisesti sekä puutteellisesti kuvattu luonnoksessa. 
Tältä osin esitysluonnos ei edusta erityisen laadukasta lainvalmistelua. 
 
Hallituksen energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet ovat luettavissa hallituksen eduskunnalle 
selontekona antamassaan energia- ja ilmastostrategiasta sekä hallitusohjelmasta. 
Keskeisimpiä näistä ovat uusiutuvan energian osuuden ja määrän lisääminen, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, energianhankinnan 
omavaraisuuden kasvattaminen sekä tuontiöljyn energiakäytön puolittaminen 2030 mennessä. 
Nyt annettu esitys on näiden tavoitteiden vastainen eikä tätä ole otettu esitysluonnoksessa 
millään tavalla huomioon. 
 
Myös eduskunta on strategiasta antamassaan mietinnössään (TaVM 8/2017) edellyttänyt 
hallitukselta selonteon täytäntöönpanossa erityisen huomion kiinnittämistä ohjauskeinojen 
taloudelliseen vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja viisaaseen kohdistumiseen. Lausunnolla oleva 
hallituksen esitys ei vastaa eduskunnan tahtoa. 
 
Voimalaitosten kiinteistövero kohdistuu käytännössä kokonaan vähäpäästöiseen vesivoiman ja 
ydinvoiman tuotantoon. Tämän lisäksi se tulee kohdistumaan myös tuulivoiman tuotantoon, 
mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen sille antaman esityksen HE 96/2017 vp 
tuulivoimapuistojen kiinteistöverokohtelusta. 
 
Tuuli- ja vesivoima ovat uusiutuvaa kotimaista ja päästötöntä sähköntuotantoa. Hallitus on 
energia- ja ilmastostrategiassa linjannut, että näihin tuotantomuotoihin kohdistuvia uusia 
investointeja tullaan hallituskauden aikana edistämään erillisellä teknologianeutraalilla 
tukijärjestelmällä. Tukijärjestelmän valmistelu on parhaillaan käynnissä Työ- ja 
elinkeinoministeriön energiaosastolla. Tukijärjestelmän tavoitteena on saada syntymään 
Suomeen kaksi terawattituntia uutta uusiutuvan sähkön tuotantoa. On erittäin ristiriitaista, 
että samalla kun valmistellaan valtion rahoittamaa tukijärjestelmää investointien 
vauhdittamiseksi, esitetään verojen korotuksia samoille tuotantomuodoille.  
 
Mikäli veron korotukset toteutetaan, siirtyvät verot tuetun tuotannon osalta valtion 
maksettaviksi. Verot joudutaan ottamaan huomioon tulevassa tukitasossa, jolla 
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toiminnanharjoittajat ovat valmiita toteuttamaan investointeja. Samalla luonnollisesti 
tukijärjestelmän kustannukset nousevat – käytännössä valtio siirtää rahaa voimalaitoskunnille 
tuki- ja kiinteistöverojärjestelmän kautta. 
 
Kaikki verotuksen kohteena olevat tuotantomuodot ovat hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa. 
Hallituksen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä paitsi energian tuotannossa mutta 
myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Lisäksi tavoitellaan fossiilisen öljyn käytön puolittamista 
vuoteen 2030 mennessä. Sähkö on keskeinen tapa vähentää päästöjä liikenteessä, 
lämmityksessä sekä teollisuudessa eli kaikilla keskeisillä sektoreilla, joissa päästövähennyksiä 
tulee tehdä. Korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä hiilidioksidivapaasti tuotetulla 
sähköllä eri sektoreilla, saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Mikäli 
hiilidioksidivapaan sähkön tuottamisesta tehdään vaikeampaa ja kalliimpaa veroilla, 
vaikeutetaan päästövähennystavoitteiden saavuttamista paitsi energian tuotannossa, mutta 
myös kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla. 
 
Erityisesti vesivoimaan kohdistuva korotus on valitettava ei ainoastaan sen päästöttömyyden 
ja uusiutuvuuden, vaan myös energiajärjestelmän kannalta. Energia- ja ilmastostrategiassa on 
hyvin tunnistettu, että tulevaisuudessa säätökykyisen kulutuksen ja tuotannon merkitys tulee 
energiajärjestelmässä korostumaan. Tämä tulee olemaan seurausta vaihtelevasti sähköä 
tuottavan aurinko- ja tuulivoiman lisääntymisestä järjestelmässä. Vesivoima on juuri tällaista 
säätökykyistä tuotantoa, joka pystyy nopeastikin reagoimaan muun tuotannon vaihteluihin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesivoima pystyy tuottamaan sähköä silloin kun sähkölle on 
eniten tarvetta. Tämän takia vesivoiman säilyminen on järjestelmän kannalta erityisen 
tärkeää. 
 
Tuulivoimalaitosten toimintaympäristölle ja sen ennakoitavuudelle esitys on myrkkyä. Esitys 
tulisi yhdessä tuulivoimapuistojen kiinteistöverotusta koskevan hallituksen esityksen HE 
96/2017 vp kanssa nostamaan tuulivoiman veron 3,5 kertaiseksi kahden vuoden aikana. 
 
Kaikki verotuksen kohteena olevat tuotantomuodot edistävät energiantuotannon 
kotimaisuutta, joten nyt lausunnolla oleva esitysluonnos on vastoin kotimaisuustavoitetta. 
 
 
Taloudelliset vaikutukset eivät kohdistu koko energia-alaan 
 
Hallituksen esityksessä todetaan, että esityksen vaikutukset energia-alalle ovat 8 miljoonaa 
euroa vuodessa. Tämän lisäksi todetaan, että vaikutukset ovat vähäisiä alan kokoon nähden.  
On harjaan johtavaa suhteuttaa esityksen vaikutuksia koko energia-alaan esityksen 
koskettaessa vain osaa energia-alan toimijoista. 
 
 
Ruotsissa voimalaitosten erillisestä kiinteistöverosta on päätetty luopua 
 
Pohjoismaihin ja Baltiaan on luotu yhteinen varsin vahva sähkömarkkina, joka laajenee 
jatkuvasti muuhun Eurooppaan. Suomi on osa tätä markkinaa ja sitoutunut 
sähkömarkkinoiden kehittämiseen osana EU:ta sekä kansallisessa energia- ja 
ilmastostrategiassaan. Yhteisellä sähkömarkkinalla kilpaillaan investoinneista eri maiden välillä. 
Nyt Suomen edellytyksiä pärjätä tässä kilpailussa heikennettäisiin. Esitysluonnos perustuu 
valitettavan paljon siihen virheelliseen ja vanhanaikaiseenkin ajatukseen, ettei 
toimintaympäristö vaikuttaisi energiantuotantoinvestointeihin ja niiden suuntaantumiseen eri 
maihin. 
 
Ruotsissa on päätetty laskea vesivoimalaitosten muun teollisuuden kanssa samalle tasolle sekä 
luopua ydinvoimalaitosten erillisestä tehoverosta. Keskeisenä perusteluna Ruotsissa on ollut 
kotimaisen sähköntuotannon kilpailukyvyn parantaminen ja investointien turvaaminen sekä 
sähköntuotannon heikko kannattavuus osin korkeista veroista johtuen.  
 
Nyt Suomi liikkuu täysin päinvastaiseen suuntaan ja heikentää oman teollisuuden ja 
sähkötuottajien asemaa yhteisillä markkinoilla. Suomen tulisi tässä suhteessa ottaa mallia 
Ruotsista.  
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Motivaatio ja rahat ympäristöinvestointien tekemiseen vähenee 
 
Nyt esitetty veronkorotus on merkittävä suhteutettuna yhteiskunnan toivomiin ja 
vesivoimayhtiöiden suunnittelemiin investointeihin, joilla edistettäisiin kalakantojen hoitoa ja 
kalateitä. Lausunnolla oleva esitys vähentää paitsi suoraan investointeihin käytettävissä olevia 
rahallisia resursseja, mutta myös motivaatiota. Esitetty korotus toisi vesivoimayhtiöille arviolta 
noin 5,5 miljoonan euron lisärasituksen veroihin. 
 
On ristiriitaista korottaa veroja ja heikentää investointiympäristöä, kun hallitus kuitenkin 
samaan aikaan budjettiriihessä osoittaa miljoonan kalateiden rakentamista varten. 
Tärkeämpää olisi turvata investoinneille terve toimintaympäristö, eikä kasvattaa yhteiskunnan 
tukien tarvitsijoiden määrää. 
 
 
Esitys nostaa teollisuuden kustannuksia 
 
Hallituksen hallitusohjelmassa linjataan, että teollisuuden kustannuksia ei vaalikauden aikana 
lisätä hallituksen toimesta. Lausuttavana oleva esitysluonnos kiistatta lisäisi 
energiateollisuuden kustannuksia ja on siis ristiriidassa tämän linjauksen kanssa. Merkittävä 
osa verokorotuksen kohteena olevasta sähköntuotannosta on osakkuusyhtiöitä, joissa 
omistajana on suomalainen elinkeinoelämä. Voimalaitosten omistusten kautta korotus lisää 
suoraan myös vientiteollisuuden ja yritysten kustannuksia.  
 
Lausunnolla olevassa hallituksen esitysluonnoksessa vaikutusten arviointi on tältä osin 
puutteellista. 
 
 
Edellisestä kerrasta syytä oppia 
 
Edellisen kerran voimalaitosten kiinteistöveroja korotettiin vuoden 2016 alusta 2,85 
prosentista 3,1 prosenttiin.  Tuolloin lausuntokierroksella oli esitys korottamisesta 3,35 
prosenttiin, mutta korotusta päätettiin lausuntokierroksen jälkeen kohtuullistaa pitkälti tässä 
lausunnossa kuvatuista syistä. Samoista syistä voimalaitosten kiinteistöveron korotusta ei tulisi 
nyt tehdä. 
 
 
Kiinteistöveroja arvioitaessa tuotannollisessa toiminnassa olevat kiinteistöt 
eroteltava muista 
 
Esitysluonnoksen mukaan yleisesti kiinteistöverolla tavoitellaan kunnille tasaista, hyvin 
ennakoitavissa olevaa, liikkumatonta veropohjaa. Kiinteistöverolla edistetään maan ja 
rakennuskannan tehokasta käyttöä ja edesautetaan kustannustehokkaiden 
yhdyskuntarakenteiden muodostumista. Lisäksi tunnustetaan, että kiinteistöveroa korotetaan 
fiskaalisista syistä. Voimalaitosten erillinen kiinteistövero ylipäätään ja nyt esitetty korotus on 
tarpeeton näiden tavoitteiden näkökulmasta. 
 
Vaikka lyhyellä aikavälillä voimalaitosten kiinteistöveropohja on varsin staattinen, heikentää 
korkea vero yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta investoida uusiin laitoksiin, 
tehonkorotuksiin ja ylläpitää tuotantolaitoksia. Kiinteistövero on osa toimintaympäristöä, jossa 
investointien tekemistä arvioidaan. On vaikeaa arvioida yksinomaan kiinteistöveron vaikutusta 
yksittäisen investoinnin syntymiseen, mutta on selvää, että verojen nousu tai korkea riski 
verotuksen kiristymisestä ei houkuttelevuutta lisää. Mikäli toimintaympäristö kokonaisuutena 
heikkenee riittävästi, voi myös veropohja pitkällä aikavälillä kadota. Tällöin tuotantolaitokset 
voivat pahimmillaan rakentua muualle samalle sähkömarkkina-alueelle. 
 
Voimalaitoksista kerättävä kunnallinen kiinteistövero on suhteellisen tasaista tuloa 
saajakunnan näkökulmasta, muttei muutoin. Esityksen mukaan kiinteistöverokorotuksella 
halutaan ylipäätään vähentää kuntien taloudellista ahdinkoa kovien menopaineiden alla. 
Voimalaitosten kiinteistövero kohdistuu osaan kunnista eikä paranna laajasti kuntien 
taloudellista asemaa ja on siksi huono näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Voimalaitosten kiinteistöverolla ei ole esitysluonnoksessa tai muutoinkaan osoitettu olevan 
maan, rakennuskannan tai yhdyskuntarakenteiden tehostumisen kanssa juurikaan tekemistä. 
 
Jatkossa kiinteistöveroa ja sen tavoitteita arvioitaessa olisi hyvä arvioida erikseen 
tuotannollisessa toiminnassa ja ei-tuotannollisessa toiminnassa olevien rakennusten ja 
kiinteistöjen veroja. 
 
 
Voimalaitosten erilliselle kiinteistöverolle ei ole perusteita 
 
Pidämme ylipäätään perusteettomana verottaa voimalaitosten kiinteistöjä ja rakennelmia eri 
perustein kuin muita teollisen tuotannon kiinteistöjä. Sähköntuotantoa tulee kohdella 
tasavertaisena teollisuudenalana muiden teollisuudenalojen kanssa. Voimalaitosten erillinen 
kiinteistöveroluokka tulisikin asteittain poistaa.  
  
Lausunnolla oleva esitysluonnos kasvattaisi yleisen kiinteistöveron ja voimalaitosten 
kiinteistöveron välistä epäsuhtaa. Tällä hetkellä yleinen kiinteistövero on keskimärin 1,06 % 
voimalaitosten veron ollessa niissä kunnissa, joissa voimalaitoksia on lähellä 3,1 prosenttia 
kuntien soveltaessa voimalaitoksiin maksimia. Mikäli kiinteistöveroja korotetaan suunnitellusti, 
tulee tämä epäsuhta kasvamaan entisestään. 
 
Verotuksen kohdistuessa vain yksinomaan voimalaitoksiin, tulkitsemme sen olevan 
sähköntuotannon verotusta, mikä on EU:n energiaverojärjestelmän vastaista. Sähkö tulee 
verottaa kulutuksessa eikä tuotannossa. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole esitetty arviota 
lakiehdotuksen suhteesta EU-oikeuteen ja esitystä tulisi tältä osin täydentää. 
 
 
Myös yleisen kiinteistöveroprosentin korotus tuo lisäkustannuksia energia-alalle 
   
On hyvä muistaa, että vain osa energia-alan toiminnoista ja vain tietyt rakennelmat 
voimalaitoksilla ovat korkeamman prosentin piirissä. Siksi myös yleisen kiinteistöveron 
korottaminen ehdotuksen mukaisesti nostaa energiayhtiöiden maksamia veroja samoin kuin 
muidenkin toimijoiden. Lähtökohtaisesti yleisen kiinteistöveron korottamista ja kustannusten 
lisäämistä ei voi pitää toivottavana kehityksenä. 
 
 
Valmisteluun laatua ja avoimuutta 
 
Energiateollisuus kannustaa julkista valtaa avoimeen vuorovaikutukseen alan toimijoiden 
kanssa, jotta alalle asetetut tavoitteet ja velvoitteet olisivat yritysten ennakoitavissa ja eri 
tahojen tilannekuva toimintaympäristöstä yhdenmukainen. ET pitää valitettavana, että 
keskustelua kiinteistöveron vaikutuksista alalle ei ole käyty, eikä lausuntoa hallituksen 
esitykseen pyydetty niiltä tahoilta, joita esitys koskee. 
 
 
 
Lisätietoja aiheesta antaa Antti Kohopää. Hänen yhteystiedot ovat antti.kohopaa@energia.fi, 
puh. 050 344 9265 
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Jari Kostama 
Johtaja 
Energiateollisuus ry 


