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Energiateollisuuden lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 
energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 
 
Energiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. Luonnoksessa on sekä 
hyvää että huonoa. 
 
Sähkökemiallisten sähkövarastojen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen erittäin 
kannatettavaa  
 
Sähkövarastoihin liittyvät muutokset ovat hyvin perusteltuja ja esitetyt muutokset sääntelyyn ovat 
kannatettavia. Akkuvarastojen osalta on löydetty hallinnollisesti tehokkaat tavat, kun varastot määritellään 
lähtökohtaiseksi osaksi voimalaitosta tai sähköverkkoa. Näiden ulkopuolelle jäävät varastot voivat hakeutua 
verottomiksi varastoiksi erikseen.  
 
Lainsäädäntöä toimeenpantaessa tulee huolehtia, että verovelvollisilla on käytettävissään tieto ketkä ovat 
hakeutuneet verottoman varaston pitäjiksi ja mitkä ovat hyväksyttyjä verottomia varastoja. Tämä on 
tärkeää toteuttaa hallinnollisesta taakkaa välttäen. 
 
Jatkossa tulee kiinnittää huomioita, että energiajärjestelmässä voidaan tulevaisuudessa sähköä varastoida 
muutoinkin kuin sähkökemiallisiin varastoihin. Koko energiaverotuksen lähtökohtana tulisi olla, ettei 
kahdenkertaista verotusta ilmene ja periaate tulisi olla selvä jo lainsäädännön tasolla. Näkemyksemme 
mukaan jo tässä vaiheessa sähkövarastot olisi voinut määritellä laajemmin koskemaan kaikenlaisia 
sähkövarastoja eikä ainoastaan akkuja. Näin olisi jo varauduttu tulevaan eikä ongelmia tarvitsisi ratkoa yksi 
kerrallaan ja sitä mukaa kun niitä ilmenee. 
 
On kuitenkin hyvä, että hallituksen esityksessä indikoidaan, että teknologian kehittyessä kaksinkertaisen 
verotuksen ongelmia halutaan ratkoa. 
 
 
Siirtyminen lämmityspolttoaineiden elinkaariverotukseen on tarpeeton 
 
Esitysluonnoksen mukaan lämmitykseen käytettävien polttoaineiden verotuksessa siirryttäisiin 
polttoaineiden elinkaaren aikaisten päästöjen mukaiseen verotukseen. Energiateollisuus ei pidä muutosta 
tarpeellisena. Polttoaineiden elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä tulisi ohjata eri elinkaaren vaiheissa. 
Elinkaaren aikaisiin päästöihin voidaan vaikuttaa ennen kaikkea elinkaaren eri vaiheissa eikä niiden 
loppukäytössä. Esimerkiksi kuljetuksesta johtuvaa päästöä tulisi ohjata kuljetuksen päästöihin kohdistuvilla 
ohjauskeinoilla. 
 
Ohjaavan verotuksen olisi lisäksi hyvä olla täsmällistä ja perustua lähtökohtaisesti todellisiin päästöihin. Nyt 
lähtökohdaksi on valittu yhdessä tutkimuksessa esitetyt eri polttoaineiden elinkaaripäästöt. Vaikka 
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tutkimus vaikuttaa luotettavalta, nämä ovat kuitenkin keskimääräistyksiä, jotka eivät todennäköisesti 
vastaa todellisia päästöjä. Päästöt myös muuttuvat ajan ja lähteiden myötä. Sen lisäksi, että 
elinkaaripäästöihin ei voida loppukäytössä juurikaan vaikuttaa, elinkaaren aikaiset päästöt voidaan 
kyseenalaistaa. Tämä lisää riskiä verotuksen ennustettavuuden heikkenemisestä. 
 
On myös huomattava, että lähtökohtaisesti liikenteessä ja lämmityksessä sovelletaan erilaisia verotasoja, 
mikä on monilta osin perusteltua. Tällä on myös EU:n hyväksyntä.  Verotuksen neutraalisuuden 
näkökulmasta ei ole juurikaan merkitystä vaikka toisaalla sovelletaan elinkaaripäästöihin perustuvaa veroa 
ja toisaalla ei. 
 
Hallituksen esityksessä ei käy ilmi, että EU olisi erityisesti kyseenalaistanut nykyisen 
energiaverojärjestelmän.  
 
 
Yhdistetty tuotanto 
 
Hallituksen esitysluonnoksen perusteella yhteistuotannon hiilidioksidiveron puolitus ollaan poistamassa ja 
korvaamassa tämä energiaveron alennuksella. Lisäksi esitetään tasokorotuksia turpeen veroon sekä muiden 
lämmityspolttoaineiden veroihin. Näille muutoksille Energiateollisuus ei näe perusteita. 
 
Esitysluonnoksen sivulla 15 kerrotaan että yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron puolitus heikentää tällä 
hetkellä ympäristöperusteisiin veromalliin kuuluvien polttoaineiden päästöohjausta yhdistetyssä sähkön ja 
lämmön tuotannossa. Tämä on hyvin suppea näkökulma ja osin jopa virheellinen väite. 
 
Hallituksen esityksessäkin todetaan, että sähkön ja lämmön yhteistuotanto kuuluu käytännössä kokonaan 
EU:n päästökauppajärjestelmään. EU:n päästökauppajärjestelmässä on asetettu katto päästökauppaan 
kuuluvien toimintojen päästöille. Päästökauppaan kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla 
ja valita tekevätkö investointeja päästöjä vähentäviin investointeihin vai hankkivatko päästöoikeuksia 
päästöoikeusmarkkinoilta. Näin markkinoilla muodostuu päästöjen vähentämiselle hinta. 
Päästökauppasektorin päästöt myös päätyvät aina asetetun katon tasolle. Kansallisilla toimilla tähän ei 
voida vaikuttaa. 
 
Mikäli Suomessa verotuksella (tai muilla ohjauskeinoilla) ohjataan päästövähennyksiä, vapautuu 
päästöoikeuksia markkinoille muiden toimijoiden käytettäväksi. EU-tason päästöt eivät veron myötä siten 
vähene lainkaan. Olennaista on huomata, että vain päästöjä vähentämällä voidaan vaikuttaa 
ilmastonmuutoksen etenemiseen. Osan näistä ylimääräisistä päästöoikeuksista päästökauppajärjestelmään 
luotu markkinavakausvaranto poistaa markkinoilta, mutta ei kaikkia. Varantoon siirretyt oikeudet myös 
palautuvat markkinoille jossain vaiheessa, mikäli ylijäämää ei enää ole. 
 
Päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimijoiden maksamat verot häiritsevät päästöjen 
hinnoittelumekanismin toimintaa. Suomessa nämä verot ovat kasvaneet koko vuosikymmenen ajan todella 
kovalla vauhdilla ja ovat olleet monille toimijoille isompi kustannus kuin päästöjen hinnoittelu 
päästökaupan kautta. Nyt esitetyllä muutoksella lisätään päästökaupan kanssa päällekkäistä ohjausta, joka 
on tehotonta ja kallista ilmastopolitiikkaa eikä esitystä siten voi perustella ympäristöohjaavuuden 
parantumisella. On myös huomattava että päästöoikeuksien hinnat ovat moninkertaistuneet reilun vuoden 
aikana. 
 
Hallituksen esityksessä on arvioitu muutosten ympäristövaikutuksia suppeasti. Suomessa toimivat sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitokset ovat energia- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippuluokkaa. 
Hallituksen esityksessä myös unohdetaan, että suomalaiset sähköä tuottavat yhteistuotantovoimalaitokset 
toimivat samoilla sähkö- ja polttoainemarkkinoilla muiden Eurooppalaisten laitosten kanssa. Kansalliset 
verot heikentävät suomalaisten toimijoiden edellytyksiä pärjätä tässä kilpailussa. Nyt esitetyillä verojen 
korotuksilla Suomessa toimivia yhteistuontantovoimalaitoksia ajetaan entistä syvempään ahdinkoon. 
Samaan aikaan esimerkiksi samalla sähkömarkkinalla olevaan Viroon, josta on mahdollista tuoda sähköä 
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Suomeen, on rakennettu huomattavasti heikompia palavaa kiveä käyttäviä lauhdevoimalaitoksia. Nämä 
laitokset eivät ole vastaavanlaisen verotuksen piirissä ja saavat siten kilpailuetua. Pahimmillaan, jossain 
määrin jopa todennäköisesti voi käydä niin, että esitettyjen verojen korotusten ympäristövaikutukset ovat 
negatiivisia, vaikka esityksessä verotuksen muutoksia perustellaan ympäristöohjaavuuden parantamisella. 
 
Esityksessä perustellaan yhteistuotannon verotukseen tehtävää muutosta maakaasun kilpailuaseman 
parantamisella suhteessa kivihiileen. Samassa esityksessä kuitenkin todetaan, ettei haluttuja vaikutuksia 
saavuteta. Nykyisillä markkinoiden hintasuhteilla kivihiili ei näyttäisi korvautuvan maakaasulla. Siksi esitetty 
malli ei toimi. Jos maakaasun asemaa suhteessa kivihiileen halutaan verotuksella parantaa, se tulisi 
toteuttaa kaukolämmön verorasitusta ja päästökaupan kanssa päällekkäistä vero-ohjausta lisäämättä. 
 
On myös huomattava, että esitetty korotus lämmityspolttoaineiden verotukseen kohdistuu isolta osin 
yrityksiin, jotka ovat tekemässä ja suunnittelevat investointeja kivihiilen käytön vähentämiseksi. 
Toteutettavat investoinnit, kohoavat päästökustannukset ja nyt esitetty lisäverotus koituvat kaikki 
kaukolämpöasiakkaiden maksettavaksi. Veronkorotuksilta tulisikin nyt ehdottomasti pidättäytyä.  
 
 
Toimintaympäristö huomioitava myös verotuksessa 
 
Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet viimeisen parin vuoden ajan muutamasta eurosta yli 20 euroon 
hiilidioksiditonnilta. Monet analyytikot ennustavat kehityksen jatkuvan. Tämä lisää yritysten kustannuksia 
paitsi lämmöntuotannossa, mutta myös sähköntuotannossa. Yritykset ovat samoja, jotka ovat nyt esitetyn 
verojen korotusten kohteena.  
 
Paitsi fossiilisten polttoaineiden, mutta myös turpeen käyttö tulee päästöoikeuksien hinnan nousun kautta 
ajautumaan marginaaliin tulevaisuudessa, mikäli päästöoikeuksien hinta jatkaa nousuaan. Tästäkin syystä 
turpeen veron ja lämmityspolttoaineiden verojen korotukset ovat tarpeettomia.  
 
Myös turpeen käyttö on lähes kokonaan päästökaupan piirissä, joten myöskään turpeen verojen 
korotuksilla ei vaikuteta hiilidioksidipäästöihin ja hidasteta ilmastonmuutosta. 
 
 
Kaukolämpö on Suomalaisten kaupunkien lämmitysmuoto ja ilmastonmuutos vakava asia 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, esitetyt korotukset kohdistuvat erityisesti kaukolämmön 
tuotantoon. Kaukolämpö on infrastruktuuria, jonka avulla kaupungit siirretään hiilineutraaliin 
tulevaisuuteen. Verojen korotuksilla ei tulisi heikentää kaukolämmön toimintaedellytyksiä. 
 
Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ratkaistavaksi. Siksi kaikki resurssit, joita 
ongelman ratkaisemiseksi on käytettävissä, on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja siten että 
käytetyillä resursseilla saadaan aikaan mahdollisimman paljon päästöjen vähenemistä. Nyt esitetyt verojen 
korotukset eivät valitettavasti noudata tätä periaatetta. 
 
Lisätietoja antaa Antti Kohopää, antti.kohopaa@energia.fi, 050 344 9265 
 
     
Ystävällisin terveisin 
 
ENERGIATEOLLISUUS RY 
 
Jari Kostama 
Johtaja 
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