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Energiateollisuus ry:n lausunto  
  

Kiitämme talousvaliokuntaa mahdollisuudesta esittää Energiateollisuus ry:n (ET) kommentit 

valtion talousarvioesitykseen 2018. Haluamme erityisesti nostaa esiin huolemme suomalaisen 

sähköntuotannon kilpailukyvystä.  

 

 

Sähkön tuotannon kilpailukyky 

 

Suomalaisen sähköntuotannon kannattavuus on heikentynyt viime vuosien aikana. 

Investointien ja nykyisen tuotannon kannattavuutta heikentävät pitkään jatkuneesta 

taantumasta aiheutunut sähkön alhainen kysyntä sekä tuilla aikaansaatu ylituotanto, jotka 

ovat johtaneet sähkön hinnan merkittävään alenemiseen. Kannattavuutta on myös 

merkittävästi heikentänyt tuotannon korkeat kustannukset. Kivihiililauhdekapasiteetti on jo 

poistunut markkinoilta lähes kokonaan ja poistumisuhan alla on huomattava määrä 

energiajärjestelmämme kannalta keskeistä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Toimitus- ja 

huoltovarmuuden riskit sekä tuontiriippuvuus ovat kasvussa. 

 

ET:n teettämän selvityksen mukaan sähköntuotannon kilpailukykyä on heikentänyt sähkön 

tuottajien oman vaikutusvallan ulkopuolella olevien kustannusten voimakas nousu. Näitä 

ulkoisia kustannuksia ovat mm. voimalaitosten kiinteistövero, sähkön ja lämmön 

yhteistuotannon polttoaineverot, kantaverkkomaksut, kalatalousvelvoitteet, 

ydinturvallisuusmaksut, velvoitevarastot ja huoltovarmuusmaksut. On selvää, että ulkoisten 

kustannusten kasvu heikentää osaltaan suomalaisen sähköntuotannon kannattavuutta ja myös 

vähentää halua investoida uuteen sähköntuotantoon maassamme. 

 

Keskimäärin ulkoiset kustannukset suhteessa tuotettuun energiamäärään ovat lähes 

kolminkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.  

 

Sähköntuotannon ulkoisia kustannuksia ei tule enää lisätä. 

 

Siksi on valitettavaa, että vuoden 2018 talousarvioesityksessä esitetään polttoaineverojen 

korottamista 45 miljoonalla eurolla. Korotus vaikuttaa suoraan energiajärjestelmämme 

keskeisen osan, sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuuteen. Todettakoon, että tällä 

vuosikymmenellä lämmityspolttoaineiden verot ovat polttoaineesta riippuen vähintäänkin 

kolminkertaistuneet mutta maakaasun kohdalla jopa yhdeksänkertaistuneet. 
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Energiajärjestelmän murros 

 

ET:n mielestä biotalouteen ja muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

energiajärjestelmän edistämisestä ja hyväksyttävyydestä on huolehdittava. Siksi olemme 

tyytyväisyydellä panneet merkille talousarvioesitykseen sisältyvät lisämäärärahat Etelä-

Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOlle, vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen 

elvyttämiseen ja kalateiden rakentamiseen sekä sähköisen liikenteen edistämiseen.  

 

 

Lisätietoja aiheesta antaa Jari Kostama, jari.kostama@energia.fi, puh. 050 301 1870  
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