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Energiateollisuuden lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 
vuodelle 2019 
 
Energiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysestä. Lausunnossamme keskitymme 
energia-alan näkökulmasta keskeisiin kohtiin. 
 
Kaukolämpö on Suomalaisten kaupunkien lämmitysmuoto ja ilmastonmuutos vakava asia 
 
Hallitus esittää korotuksia kaukolämmön tuotannossa käytettävien polttoaineiden veroihin. Korotuksia ei 
voi pitää perusteltuna. Korotuksilla lisätään asumisen ja yrittämisen kustannuksia, heikennetään 
ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä. 
 
Kaukolämpö on infrastruktuuria, jonka avulla kaupungit siirretään hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Edessä 
olevaa siirtymää ei helpota, että tämän toteuttajien rahat verotetaan valtiolle. Siki toimintaedellytyksiä ei 
tulisi siksi heikentää veroja korottamalla.  
 
Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ratkaistavaksi. Resurssit, joita ongelman 
ratkaisemiseksi on käytettävissä, on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja siten että käytetyillä 
resursseilla saadaan aikaan päästöjen vähenemistä. Nyt esitetyt korotukset eivät noudata tätä periaatetta. 
 
Kaukolämmön tuotantoon kohdistuvat verot heikentävät ilmasto-ohjauksen toimivuutta 
 
Budjetissa esitetään veroja kaukolämmön tuotantoon käytettäviin polttoaineisiin. Esitettyjä verojen 
korotuksia perustellaan ilmasto-ohjauksen parantamisella. Tämä on virheellinen väite. Verojen korotukset 
kohdistuvat pääosin kaukolämmön tuotantoon, joka kuuluu EU:n päästökauppasektorille. 
Päästökauppasektorin päästöjä ei voida vähentää veroja korottamalla Suomessa eikä korotuksilla ole siten 
vaikutusta ilmastomuutoksen torjunnassa välttämättömään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 
 
On jopa päinvastoin. Nyt esitetyllä muutoksella lisätään päästökaupan kanssa päällekkäistä ohjausta, joka 
on tehotonta ja kallista ilmastopolitiikkaa. Toisaalta nyt esitetyt korotukset häiritsevät päästöjen 
hinnoittelua. Verojen korotuksia ei siten voi perustella ilmasto-ohjaavuuden parantumisella. 
 
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 lämmön tuotannossa, mutta myös sähkön tuotannossa. Yritykset ovat samoja, jotka ovat nyt esitetyn 
verojen korotusten kohteena. Samat yritykset 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.  
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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.  
 
Samalla kun päästöoikeuksien hinnat lisäävät yritysten kustannuksia, valtio saa lisätuloja päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Tämä on syytä ottaa huomioon valtiontalouden suunnittelussa jatkossa. 
 
Lisääntyvät energiatukipanostukset suunnattava uuden teknologian kehittämiseen 
 
Budjettiehdotuksessa ehdotetaan lisättäväksi panostuksia energiatukeen ja tämä on oikea suunta tukien 
suuntaamisessa. Energiatuen on tulevaisuudessa suuntauduttava uuden teknologian kehittämiseen, 
demonstroimiseen ja pilotointiin. Tällöin lisääntyviin panostuksiin voidaan suhtautua positiivisesti. 
 
On myös huomattava, ettei kaupungeissa tapahtuvaan uuden teknologian tukemisen tulisi olla sidottua 
kivihiilen käytön vähentämiseen. Uutta teknologiaa voidaan demonstroida ja pilotoida muutoinkin kuin 
kivihiiltä korvaamalla. 
 
Taakanjakosektorin päästöt tulevat olemaan Suomelle iso työmaa 
 
Erityisesti liikenteen päästöjen vähentäminen tulee olemaan Suomessa ison työn takana tulevalla 
vuosikymmenellä. Tähän nähden budjetissa on kovin vähän keinoja sähköisen liikenteen ja liikenteen 
muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseen tai vähäpäästöisen liikenneinfrastruktuurin 
kehittämiseen. Myöskään uusilla verotuksen keinoilla ei olla kiinnittämässä huomiota liikenteen hitaaseen 
päästövähennystahtiin. Toisaalta autokantamme vanhenee koko ajan. 
 
Kannustammekin jatkossa huomioimaan, että kaikki liikenteen päästövähennyskeinot ovat tärkeitä ja niihin 
tulee myös taloudellista ohjausta suunnata. 
 
 
 
Lisätietoja antaa Antti Kohopää, antti.kohopaa@energia.fi, 050 344 9265 
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