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Hei,
 
Suomen Kuntaliitosta esitämme ohjausryhmään seuraavaa henkilöä:
 
Pekka Montell, erityisasiantuntija, verotus
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
p. 044 085 1738
pekka.montell@kuntaliitto.fi

Varmistaisin, riittääkö ilmoitus näin sähköpostitse vai haluatteko virallisemman ilmoituksen?
 

Ystävällisin terveisin

Riitta Nevasola
Hallintoassistentti
Elinvoima ja talous -yksikkö
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+358 9 771 2076, +358 50 598 6283
Riitta.Nevasola@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi 

 
Terveisin
Päivi / kirjaamo
 
Lähettäjä: Taavitsainen Essi (VM) <Essi.Taavitsainen@gov.fi> 
Lähetetty: maanantai 10. tammikuuta 2022 15:07
Vastaanottaja: Järvikare Terhi (VM) <Terhi.Jarvikare@gov.fi>; Klimenko Annika (VM)
<Annika.Klimenko@gov.fi>; Lindeberg Sari (VM) <Sari.Lindeberg@gov.fi>; Pyrekoski Mari (VM)
<Mari.Pyrekoski@gov.fi>; Ym Kirjaamo <kirjaamo.ym@gov.fi>; Kirjaamo TEM
<kirjaamo.tem@gov.fi>; Verohallinto <verohallinto@vero.fi>; Kirjaamo ELY-KESKUS Kainuu
<kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi>; gtk@gtk.fi; Kirjaamo <Kirjaamo@kuntaliitto.fi>;
toimisto@kaivosteollisuus.fi
Kopio: Luikku Ella (VM) <Ella.Luikku@gov.fi>
Aihe: Edustajan nimeäminen kaivosveron toteutusta valmistelevaan ohjausryhmään
 
Hei,
 
Valtiovarainministeriö on asettamassa työryhmän valmistelemaan kaivosveron toteutusta.
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Snellmaninkatu 1 A, Helsinki valtiovarainministerio@vm.fi Snellmansgatan 1 A, Helsingfors valtiovarainministerio@vm.fi 


PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB 28, 00023 Statsrådet www.finansministeriet.fi 
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Jakelun mukaan 


 


 


 


 


 


 


Edustajan nimeäminen kaivosveron toteutusta valmistelevaan ohjausryhmään 


Valtiovarainministeriö on asettamassa työryhmän valmistelemaan kaivosveron 


toteutusta. Työryhmän tehtävänä on valmistella arviomuistio, sisältää arvion eri 


verovaihtoehtojen soveltuvuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja pääasiallisista 


vaikutuksista. Tavoitteena on, että työryhmän arvioiden pohjalta on mahdollista 


tehdä päätös kaivosveron toteuttamismallista kaivosveroa koskevan hallituksen 


esityksen valmistelua varten. 


Asetettavan työryhmän toimikausi on 24.1.–31.5.2022.  


Valtiovarainministeriö pyytää, että jakelussa mainitut tahot esittäisivät työryhmään 


jäsenen organisaatiostaan. Edustajien nimeämisessä pyydetään ottamaan 


huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 


vaatimukset siten, että edustajiksi esitetään sekä miehiä että naisia.  


Jäsenesitykset pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 20.1.2022 


sähköpostitse osoitteisiin merja.sandell@gov.fi ja kirjaamo.vm@gov.fi. 


Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Jäsenesitys asiaan VN/32478/2021.” 


Lisätietoja asiassa antaa hallitusneuvos Merja Sandell, puh. 029 553 0191, 


merja.sandell@gov.fi.  


Osastopäällikkö, ylijohtaja  Terhi Järvikare 
 


Liitteet Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi 


Jakelu valtiovarainministeriö / vero-osasto, budjettiosasto 


 ympäristöministeriö 


 työ- ja elinkeinoministeriö 


 Verohallinto 


 Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 


Nimeämispyyntö  


 VN/32478/2021 


  


10.1.2022  
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 Geologian tutkimuskeskus 


 Kuntaliitto ry  
 Kaivosteollisuus ry 
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Kaivosveron toteutusta valmisteleva ohjausryhmä 


Asettaminen Valtiovarainministeriö on xx.1.2022 asettanut kaivosveron toteutusta 


valmistelevan työryhmän. 


Toimikausi 24.1.–31.5.2022 


Tausta Kaivostoiminta on lisääntynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. 


Samalla on käyty keskustelua kaivostoiminnan yhteiskunnalle aiheuttamista 


hyödyistä ja haitoista sekä siitä, miten yhteiskunnalle voidaan ohjata kohtuullinen 


korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä. Tässä yhteydessä on 


nostettu esille myös kaivosvero. 


 Nykyisin kaivoksia verotetaan kuten muutakin yritystoimintaa. Suomessa ei 


kuitenkaan ole erillistä kaivosveroa, eikä yhteiskunta saa erillistä korvausta 


kaivannaisten hyödyntämisestä lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa 


julkisyhteisö maanomistajana saa kaivoslaissa säädettyjä korvauksia. Sen sijaan 


kaivosteollisuuteen kohdistuu muuta ohjaavaa lainsäädäntöä, josta parhaillaan 


valmistelussa ovat ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä koskevan 


lainsäädännön valmistelu1 sekä kaivoslain uudistamisen valmistelu2. 


 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan selvitetään 


mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista 


saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Lisäksi hallitusohjelman mukaan 


kaivokset siirretään veroluokkaan I ja ne poistetaan energiaveroleikkurin piiristä. 


 Myös eduskunta on kaivoslain muuttamista koskevan kansalaisaloitteen (KAA 


7/2019) käsittelyn yhteydessä edellyttänyt hallitusohjelman mukaisen 


kaivosveroselvityksen ripeää ja huolellista toteutusta niin, että eduskunnalle jää 


riittävästi aikaa toteuttaa kaivosverotusta koskevat lainsäädäntöuudistukset 


kuluvalla hallituskaudella. Eduskunnan talousvaliokunnan mietinnön (TaVM 


7/2020 vp) lausumassa kehotetaan hallitusta huomioimaan kaivosmineraalien 


luonne ainutkertaisina luonnonvaroina, joiden hyödyntämisestä yhteiskunnan 


tulee saada kohtuullinen korvaus. 


                                                   
1 https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM033:00/2019  
2 https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM090:00/2019  


Asettamispäätös  


LUONNOS VN/32478/2021 


  


[Valitse pvm.]  
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 Vuonna 2021 valmistui valtioneuvoston TEAS-hankkeen selvitys3, jossa 


arvioidaan kaivosveron toteuttamisvaihtoehtoja. Selvityksessä tarkastellaan 


louhitun malmin tai mineraalin määrään taikka malmin tai mineraalin arvoon 


pohjautuvia rojaltiveroja sekä kirjanpidon tai verotuksen voittoon taikka 


kaivostoiminnan puhtaaseen voittoon perustuvaa veroa. Selvityksen pohjalta 


tulee tehdä linjaus siitä, miten kaivosveron tarkempaa valmistelua jatketaan. 


 Hallitus teki vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa kirjauksen kaivosveron 


valmistelun jatkamisesta. Talousarviokirjauksessa todetaan, että vuonna 2023 


otetaan käyttöön kaivosvero kaivostoiminnan sähköveron korotuksen sijaan. 


Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 


60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle. 


Talousarviokirjauksen mukaisesti kaivosvero voi perustua edellä mainitun TEAS-


hankkeen vaihtoehtoihin, joiden lisäksi yksi mahdollinen malli on esimerkiksi 


rikasteesta saatuun nettotuloon perustuva malli. Kirjauksen mukaan lopullisesta 


mallista päätetään valmistelun kuluessa. 


Tavoitteet ja tehtävä Työryhmän tavoitteena on lisätä päätöksenteon taustalle tietoa kaivosveron 


toteuttamisvaihtoehtojen soveltuvuudesta ja toteutettavuudesta. Tavoitteena on, 


että työryhmän arvioiden pohjalta on mahdollista tehdä päätös kaivosveron 


toteuttamismallista kaivosveroa koskevan hallituksen esityksen valmistelua 


varten. 


 Kaivosveron tarkoituksena on ottaa huomioon kaivosmineraalien luonne 


uusiutumattomina luonnonvaroina. Vaikka vero kohdistuu uusiutumattomiin 


luonnonvaroihin, veron ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole niiden käytön 


väheneminen, vaan tavoitteena on ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus 


uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä. 


 Työryhmän tehtävänä on arvioida edellä mainitussa TEAS-hankkeessa 


esitettyjen veromallien soveltuvuutta ja toteutettavuutta verolle asetettujen 


tavoitteiden sekä hallituksen vuoden 2022 talousarviokirjauksen näkökulmasta. 


Metallimalmien ohella työryhmän tulee arvioida kaivosveron soveltuvuutta 


teollisuusmineraaleihin.  Työryhmä voi ottaa arvioitavaksi myös muita kuin TEAS-


hankkeessa esitettyjä vaihtoehtoja. 


 Työryhmän tulee laatia arviomuistio, joka sisältää arvion eri verovaihtoehtojen 


soveltuvuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja pääasiallisista vaikutuksista. 


Soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida sekä juridisen että 


käytännön toteutuksen kannalta. 


                                                   
3 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-245-9  



http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-245-9
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 Työryhmä voi kuulla valmistelun aikana tutkijoita, etujärjestöjä ja keskeisiä 


sidosryhmiä. Työryhmän tulee järjestää lausuntokierros tekemästään 


arviomuistiosta viimeistään työryhmän toimikauden päättyessä. 


 Työryhmän työ tehdään virkatyönä eikä puheenjohtajalle tai jäsenille makseta 


palkkiota. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa kustannuksista. Muut 


työryhmän työstä aiheutuvat kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01. 


Organisointi Puheenjohtaja 


 NN valtiovarainministeriö 


Jäsenet 


NN, valtiovarainministeriö / vero-osasto, valmisteverotusyksikkö 


NN, valtiovarainministeriö / vero-osasto, valmisteverotusyksikkö 


NN, valtiovarainministeriö / vero-osasto, elinkeinoverotusyksikkö 


NN, valtiovarainministeriö / budjettiosasto 


NN, työ- ja elinkeinoministeriö  


NN, ympäristöministeriö  


NN, Verohallinto 


NN, Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  


NN, Geologian tutkimuskeskus 


NN, Kuntaliitto ry 


NN, Kaivosteollisuus ry  


NN, valtiovarainministeriö / vero-osasto, valmisteverotusyksikkö (sihteeri) 


NN, valtiovarainministeriö / vero-osasto, elinkeinoverotusyksikkö (sihteeri) 


Nimike  Etunimi Sukunimi 


Nimike  Etunimi Sukunimi 


Jakelu   


Tiedoksi  
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Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document


Asia / Sak / Case:
VN/32478/2021
VM; Kaivosveron toteuttamista valmisteleva työryhmä


Asiakirja / Dokument / Document:
VN/32478/2021-VM-1
Edustajan nimeäminen kaivosveron toteutusta valmistelevaan ohjausryhmään


Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:


Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by


Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature


Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by


Järvikare Terhi 91263930R 2022-01-10T14:10:38 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK


Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
0604dd955dfab9184f5d42ed1e471bdc55c4c6dc1c472947aadd918324ff789b
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Työryhmän tehtävänä on valmistella arviomuistio, sisältää arvion eri verovaihtoehtojen
soveltuvuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja pääasiallisista vaikutuksista. Tavoitteena on, että
työryhmän arvioiden pohjalta on mahdollista tehdä päätös kaivosveron toteuttamismallista
kaivosveroa koskevan hallituksen esityksen valmistelua varten.
 
Valtiovarainministeriö pyytää, että jakelussa mainitut tahot esittäisivät työryhmään jäsenen
organisaatiostaan.
 
Jäsenesitykset pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 20.1.2022 sähköpostitse
osoitteisiin merja.sandell@gov.fi ja kirjaamo.vm@gov.fi. Sähköpostin otsikkoon toivotaan
maininta ”Jäsenesitys asiaan VN/32478/2021.”
 
Ystävällisin terveisin
 
Essi Taavitsainen
Säädösvalmistelusihteeri
Valtiovarainministeriö  |  Vero-osasto
puh. +358 295 530 141 / +358 50 344 6183 | essi.taavitsainen@gov.fi
 

 
Snellmaninkatu 1 A  |  Helsinki
PL 28  |  00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi  |  @VMuutiset
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