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Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, 7-8. kokous 
  
Aika  30.3. klo 13.30-15.00 ja 2.4.2020 klo 12.30-14.00 
 
Paikka  Skype-kokous 
 
Osallistujat  Leo Parkkonen (VM)   puheenjohtaja  
  Veli Auvinen (VM) 
  Veli-Pekka Reskola (MMM) 
  Outi Honkatukia (YM) 

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

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.3. klo 13.30 ja totesi alkuun, että jatketaan 
torstaina 2.4. klo 12.30 siitä, mihin maanantaina jäädään. 

 

2 Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Asialista on lähetetty työryhmälle 27.3.2020. Asialistan lisäykset sähköpostilla 
1.4.2020 Työryhmä hyväksyi asialistan ja lisäykset. 

Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen (2.3.) pöytäkirjan muutoksitta 

3 Kehysriiheen valmistautuminen ja yleiskeskustelu  

Käytiin läpi tilannekatsaus kehysriihtä varten. Tämän hetkisen tiedon mukaan 
veroasioita ei käsiteltäisi kehysriihessä, vaan niitä käsitellään syksyn budjettirii-
hessä. Tällä hetkellä on myös käsitys siitä, että turve sisältyy 100 milj. euron 
veronkorotukseen (lämmityspolttoaineiden veronkorotus ja CHP – verotuen 
alennus).  

Todettiin, että tässä tilanteessa työryhmä ei esitä keskeisiä linjauksia, vaan 
työryhmän työ jatkuu ja valmistuu sovitussa aikataulussa. Kuulemisia jatke-
taan. Sovitaan kuultavista tahoista ja asioista, joista tarpeen vielä kuulla.  
 

4 Muita asioita 

Neljäs kuulemistilaisuus jouduttiin toteuttamaan nyt kirjallisesti koronarajoitus-
ten vuoksi (MTK; Bioenergia, AFRY) Käytiin läpi kuultavien lähettämät lausun-
not.  
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Todettiin, että Otakantaa.fi palvelussa tehtyyn kyselyyn oli tullut 27 vastausta 
(yrityksiltä, järjestöiltä ja muilta organisaatioilta, yksityishenkilöiltä) 
 
Työryhmä pohti loppuraportin muotoa ja rakennetta. Loppuraportin liitteenä 
olisi hallituksen esitys, joka kuitenkin syksyllä annetaan. Raportissa käsitellään 
laajemmin toteuttamisvaihtoehtoja kuin vain ne, joiden osalta ehdotukset halli-
tuksen esitykseen. Raportin rakenne pitkälti HE:n muotoinen, mutta lisänä 
mm. tiivistelmä, johtopäätökset. Lisätään osuudet mm. osuudet energiatekno-
logian kehityksestä ja EU-sääntelykehikon muutoksista. 
 
Käytiin läpi raportin kirjoittamisen osalta työnjakoa. Sovittiin, että ensimmäiset 
versiot kirjoitusosuuksista valmiina 6.5. mennessä. 
 
Sovittiin, että pidetään Skype-kokouksia useammin, mutta lyhyempinä. 

    
 

5 Hallitusohjelman kirjaukset  
 
Ma 30.3. kokouksessa työryhmä sopi työolettamana laskelmien pohjaksi kir-
jausten toteuttamisajankohdista seuraavaa 
 
• sähköveron II alennus + energiaveroleikkurin poistaminen, ensimmäinen vaihe 
2021 alkaen 
• lämmityspolttoaineiden veronkorotus +CHP-verotuen alentaminen, turve mu-
kana 2021 
• kaivosten energiaveromuutokset 2021 
• lämpöpumppujen, konesalien siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan 
osana kokonaisvaltaisempaa hukkalämpöjen hyödyntämiskokonaisuutta 2021-
22. 
 
Työryhmä jatkoi ma ja to kokouksissa hallitusohjelmakirjausten toteuttamisvaih-
toehtojen, mallien läpikäyntiä ja keskusteli linjauksista (energiaveroleikkuri, läm-
mityspolttoaineet, CHP, turve). 

6 Seuraava kokous 

Seuraava Skype-kokous pidetään 15.4.  
 

 
 

   
 
 
 

  


