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Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, 5. kokous 
 
Aika  13.2.2020, klo 9.30-12.00 
 
Paikka  Valtioneuvoston linna, nh Riihi 
 
Osallistujat  Leo Parkkonen (VM)   puheenjohtaja  
  Veli-Pekka Reskola (MMM) 
  Outi Honkatukia (YM) 

Petteri Kuuva (TEM) 
Saija Taipale (Verohallinto) 
Bettina Lemström (TEM)  sihteeri 
Krista Sinisalo (VM)  sihteeri 
 
 

1 Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30  
 

2 Kuulemiset klo 9.30-11.00 

 
Paikalla olivat kuultavina Energiateollisuus ry:n, Fortum Oyj:n, FiCom ry:n, St1 
Oy:n ja Elisa Oyj:n edustajat. Jokaiselle oli varattu noin 10 min. aikaa esitellä 
näkemyksensä erityisesti ennakkoon kuulemispyynnössä lähetettyihin kysy-
myksiin. Kysymykset liittyivät erityisesti kaukolämpöverkkoon lämpöä tuotta-
vien lämpöpumppujen ja konesalien siirtämistä alempaan sähköveroluokkaan 
koskevaan hallitusohjelman kirjaukseen. Esitysten jälkeen käytiin vapaata kes-
kustelua kysymysten pohjalta ja muutoin energiaverotuksen uudistamisesta. 
 
Kuulemisessa tuli esille selvästi se muuan muassa se, että hukkalämmön, 
lämpöpumppujen ja konesalien osalta lisäselvityksen tarve on ilmeinen (nyt 
käynnissä olevien lisäksi). Selvitystarve lähtee määritelmistä – miten kauko-
lämpöverkko, lämpöpumppu, lämmön hyödyntäminen yms. kirjauksen toteut-
tamiseksi määritellään ja rajataan. Erilaisia näkemyksiä ja kysymyksiä esitet-
tiin hallitusohjelman kirjauksiin liittyen – mm. onko rajaus kaukolämpöverkkoon 
tarkoituksenmukainen vai tulisiko soveltaa laajemmin lämpöverkkoihin ja läm-
mön hyödyntämiseen (pohdittiin kiinteistökohtaisen lämpöpumpulla talteen 
otetun ylijäämälämmön hyödyntämistä, geotermisen lämmön määritelmää).  
 

   
3 Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Asialista on lähetetty työryhmälle 11.2.2020. Työryhmä hyväksyi asialistan il-
man lisäyksiä. 
 

  Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan muutoksitta. 
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4 Kuulemisten läpikäynti 
 
Keskusteltiin käydyistä kuulemisista. Tiivistetysti kuultavat pitivät hallitusohjel-
man kirjauksia realistisina ja sähköveron alennusta toivottiin mahdollisimman 
nopeasti, vuoden 2021 alusta. Lähes kaikki kuultavista tulkitsisivat hallitusohjel-
man lämpöpumppua ja konesaleja koskevaa kirjausta laajemmin kuin vain kau-
kolämpöverkkoa koskevana. Veronalennuksen laajentamista toivottiin myös 
muihin sähkön käyttökohteisiin (tietoliikenneverkot, kaukokylmä jne.) 
 

5 Hallitusohjelman kirjaukset: lämpöpumput, hukkalämpö yms. 
 

Työryhmä keskusteli etukäteen pohdituista selvitystarpeista ylijäämälämmön ja 
konesaleihin liittyen. 

6 Muut asiat 

Keskusteltiin 3.2.2020 pidetyn hallituksen ilmastokokouksen julistuksesta –
kestävän kehityksen tiekartasta. Ilmastokokouksessa kirjaus sähköveron alen-
nuksesta kohti EU-minimiä muutettiin sähköveron alennukseksi EU-minimiin.  

Työryhmässä hyväksyttiin koko kevään kokousaikataulusta laadittu ehdotus. 

7 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 2.3.2020. 
 
Seuraavassa kokouksessa pidetään kolmas kuuleminen.  
Kuulemispyyntö lähetetään kutsuttaville (VTT, VATT, Ilmastopaneeli) lähipäi-
vinä. Pyyntöön liitetään keskustelua varten ennakkokysymyksiä osalta. 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
 
 
 

  


