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Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, 2. kokous 
 
Aika  17.12.2019, klo 09.00-11.00  
 
Paikka  Valtioneuvoston linna, nh Bistro 
 
Osallistujat  Leo Parkkonen (VM)   puheenjohtaja  
  Veli Auvinen (VM) 

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 09.00.  
   

Petteri Kuuva kertoi mahdollisen selvityshankkeen käynnistymisestä Kilpilah-
den alueen hukkalämmön hyödyntämisestä pääkaupunkiseudun kaukoläm-
mön tuotannossa. 
 

2 Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Asialista on lähetetty työryhmälle 12.12.2019. Työryhmä hyväksyi asialistan il-
man lisäyksiä. 
 
Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan muutoksitta. 
 

 
2 Selvitykset 

Työryhmä keskusteli aiemmin tehdyistä ja vireillä olevista selvityksistä, joita 
mahdollisesti voidaan hyödyntää työssä viime kokouksessa läpikäytyjen selvi-
tysten lisäksi.  
 
Työryhmä keskusteli mahdollisten lisäselvitysten tarpeesta. Lisätarkastelun 
tarve todettiin kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja ko-
nesalien siirtämistä alempaan sähköveroluokkaan koskevan hallitusohjelman 
kirjauksen osalta.  Lisäselvitys ajoittuisi loppukevääseen. Muiden kirjausten 
osalta ei lähtökohtaisesti todettu tarvetta lisäselvitykselle.  

 

3 Raportin rakenne  

Työryhmä keskusteli raportin rakenteesta. Raportti kirjoitetaan pitkälti hallituk-
sen esityksen muotoon.  
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Puheenjohtaja totesi, että kevään kehysriiheen 7.4.2020 mennessä tulee olla 
valmiina alustavia linjauksia keskeisistä ehdotuksista. Loppuraportti on tarkoitus 
antaa 1.9.2020 työryhmän toimikauden päättyessä. 
 
Työryhmä arvioi hallitusohjelman kirjausten valmistelun ohella myös muita ener-
giaverojärjestelmän kehitystarpeita esim. hiilineutraalisuustavoitteen näkökul-
masta. Hiilineutraalisuustavoitteen lisäksi huomioitava yritysten kilpailukyky 
sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat. Lisäksi työssä huomioidaan vero-
tuottovaikutukset, toimien kustannustehokkuus sekä se, etteivät fossiiliset vero-
tuet kasvaisi. 
 
Keskusteltiin tulisiko uusien tukien olla määräaikaisia. 
 
Sovittiin työnjaosta raportin kirjoittamisen osalta.  

 

4 Kuulemiset 

Sovittiin, että tammikuun aikana aloitetaan kuulemiset.  Kuultavat tahot kutsu-
taan erikseen kokouksiin. Laajempi asiantuntijakuuleminen ajoittuisi myöhem-
mälle ajankohdalle. Tammikuussa voi avata myös ota kantaa.fi –palvelun. 

 

5 Seuraava kokous 

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 10.1. 2020. Kevään muista kokouksista 
lähetetään työryhmälle Doodle-kysely. Kokouksia pidetään noin kolmen viikon 
välein. 
 
Sovittiin tehtävistä seuraavaan kokoukseen: 
 

• Veli arvioi veroleikkurin poiston toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden vaiku-
tuksia 

 

• Työryhmä pohtii hukkalämpöön, lämpöpumppuihin ja konesaleihin liitty-
viä lisäselvityksessä käsiteltäviä kysymyksiä 

 

• Työryhmän on mietittävä kuultavat tahot ja näille osoitettavat kysymyk-
set 

 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 
 
 
 

  


