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Kommenttipyyntö turpeen lattiahintamekanismista
Hyvä vastaanottaja,
Poliittinen päätöksenteko turpeen verokohtelua koskien etenee ja kehysriihen
yhteydessä on tarkoitus päättää tietyistä yksityiskohdista.
Taustalla on hallitusohjelman kirjaus:
”Turpeen pääasiallinen energiakäyttö päättyy nykyennusteiden mukaan 2030luvun aikana päästöoikeuden hinnan noustessa, vaikkakin se säilyy
huoltovarmuuspolttoaineena. Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan
vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana
arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä
tavoite vuonna 2030 toteutuu. On pidettävä huolta siitä, ettei ainespuuta ohjaudu
polttoon.”
ja hallituksen vuoden 2021 budjettineuvottelujen kirjaus:
”Turpeen verotuksessa otetaan käyttöön vuodesta 2022 lähtien
lattiahintamekanismi, joka varmistaa, että yhdessä päästöoikeuden hinnan
kanssa turpeen energiankäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman
tavoitevuoteen 2030 mennessä.”
Lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu:
”[Energiaverotuksen] Uudistus yhdessä päästökaupan kanssa tukee
johdonmukaisesti etenemistä hiilineutraaliin kiertotalouteen.”
Toisaalta laaja-alainen työryhmä selvitti turpeen käytön näkymiä ja ehdotti useita
toimenpiteitä turveyrittäjien tilanteen parantamiseksi energiaturpeen kysynnän
vähentyessä voimakkaasti erityisesti päästöoikeuden hinnan aiempia ennusteita
huomattavasti nopeamman nousun vaikutuksesta: https://tem.fi/turvetyoryhma
Poliittisen päätöksenteon tueksi pyydämme eri asiantuntijatahoilta
mahdollisimman yksityiskohtaista näkemystä seuraaviin kysymyksiin:
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1. Lattiahintamekanismi: Millä päästöoikeuden ja veron yhteisellä tasolla
(€/tCO2) tavoite energiakäytön vähintään puolittamisesta saavutetaan ja
mihin määritelty taso perustuu?
2. Lattiahintamekanismi: Minkälainen yksityiskohtainen kirjaus tai kaava
energiaverolakiin olisi vuoden 2022 alusta voimaantulevaksi säädettävä,
jotta turpeen energiakäytön vähenemä vuosina 2022-2030 vastaisi
hallitusohjelman tavoitetta turpeen energiakäytön vähintään
puolittumisesta? Mistä lähteestä ja minä ajankohtana käytettävät tiedot
olisi poimittava?
3. Turvetyöryhmän esitykset: Turvetyöryhmä esitti lattiahintamekanismin
täydentämistä joustomekanismilla, jossa energiaturpeen vero riippuisi
käänteisesti päästöoikeuden hintakehityksestä. Olisiko veron ja
päästöoikeuden yhteenlaskettavan tason heijastuttava myös verotasoon
alentavasti esimerkiksi siirtymän alueellisen ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden tavoitteiden tai huoltovarmuustavoitteiden
saavuttamiseksi, kuitenkin hallituksen ilmastopoliittiset tavoitteet
muistaen?
4. Turvetyöryhmän esitykset: Turvetyöryhmä esitti turpeen verottoman
laitoskohtaisen käytön alarajan nostamista 5 000 MWh:sta 10 000
MWh:iin ja nykyisestä poiketen verottomuuden ulottamista rajan alle
jäävien sijaan kaikkiin toimijoihin. Olisiko toimenpide mielestänne
perusteltu huolto- ja toimitusvarmuuden, ilmasto- ja energiapoliittisten
tavoitteiden sekä hallitun siirtymän näkökulmasta?
Päätöksentekoaikataulusta johtuen toivon vastaustanne viimeistään torstaina
15.4.2021. Pahoittelen tiukkaa aikataulua.

Ystävällisin terveisin
Ann-Mari Kemell
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