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"

Kirjall i nen kuu lemi nen energiaverotu ksen kehittämisestä talousarvioon"

Kysymykset:

1)

2)
3)

4)

Arvionne nykyisen energiaverojärjestelmän rakenteesta ja toimiwudesta erityisesti suhteessa
hallituksen vuodelle 2035 asettaman hiilineutraalisuus-tavoitteen kannalta? Miten energiaverojärjestelmä toimii yhdessä muiden ohjauskeinojen kanssa?
Mitkä olisivat keskeisimmät toimet energiaverotuksen kehittämisessä tavoiteltaessa 2035 hiilineutraalisuutta? Mitkä niistå tulisitoteuttaa mahdollisimman nopeastija mitkä voitaisiin toteuttaa
myöhemmin hiilineutraalisuutta tavoiteltaessa?
Näettekö, että esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tukien (CHP, maatalous ja turve) poistaminen jaltai fossiilisten polttoaineiden veronkorotukset voisivat osaltaan auttaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Mitä mahdollisesti haitallisia vaikutuksia tällä olisi?
Miten arvioitte energiaverctuottojen kehittyvän 2030 mennessä verotuksen nykyrakenteella ja
verctuksen päästöohjausta tehostettaessa?

L. Yleistä
Suomitavoittelee koko energiajärjestelmänsä muuttamista hiilineutraaliksija edelleen hiilinegatiiviseksi. Tuuli on tullut esiin halvimpana sähkön tuotantomuotona. Tåmä edellyttää

1)

Kaikkien energiamuotojen verotuksen saattaminen samalle viivalle 2035 fossiilisten
poistuessa

2)

Tasapainottelua toisaalta kaukolämpöverkkojen sähköistämisen mm. lämpöpumppujen avulla ja toisaalta huolehtiminen siitä, että sähkoä riittiiä. Sähkoveron uudistuksia tarvitaan.

3)

Ediståiä uusiutuvasta sähköstä valmistetusta vedystä ja talteenotetusta hiilidioksi-

dista muodostuvien uusien neste- ja kaasumaiset polttoaineitten käyttöä.

4)

Sen varmistaminen, ettti hiilidioksidia voidaan talteenottaa ja uudelleenkäyttää ilman
merkittavia veroseuraamuksia.

5) Liikenteen tukien uudelleenallokoinnin niin että veropohja säilyy, sekä
6) Edistämällä resurssitehokkuutta (energia- ja resurssitehokkuus)
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2. Keskeisimmät toimet
LUT-yliopisto näkee, että keskeisimpinä toimina tulee olla

1)

Kaikkien uusiutuvien energiamuotojen verotuksen saattaminen samalle viivalle 2035

fossiilisten poistuessa, jolloin jäljellejääneen bssiilisten vero olisi iso.

a.

Sähkövero tulee olla myös kuluttajille yhtä alhainen kuin teollisuudelle. Tämä
kannustaa laajasti sähkön käyttöön siirtymistä.

b.

Sähkön ja lämmöntuotannossa verotus tulee perustua tuotannon päästöihin.

Tämä ohjaa energian käytöä nopeasti päästottomään suuntaan.

c. Sähkön ja lämmön kuluttajan tulee voida kohdistaa alkuperätakuilla kuluttamansa energia
d.

2)

Lämmön tuotantoa sähköllä (lämpöpumput) myös teollisessa mittakaavassa tulee

edistää. Sähkön tuotantomahdollisuudet eivät tule rajoittamaan lämmön teollista
tuotantoa. Sähkö on kuluttajille halvin ja vähäpäästöisin keino lämmön tuotantoon.
Vaihtoehtoina ovat kiinteistökohtaisten, sähköön perustuvien järjestelmien toteutuminen ja nykyisten lämmön jakeluverkkojen ajautuminen kannattamattomiksi.

3)

Puolustusvoimien tutkaongelma tulee ratkaista niin, että Kaakkois-, ltä- ja PohjoisSuomen tuulivoimarakentam inen voidaan käynnistää.

4)

Huolehtiminen siitä, että uusiutuvasta sähköståi RED ll mukaan valmistetusta vedystå ja energiantuotannosta sekä teollisuusprossesseista talteenotetusta hiilidioksidista muodostuvat uudet neste- ja kaasumaiset polttoaineet tulevat kohdelluksi uu-

siutuvina polttoaineina verotuksessa ja että ne ovat kilpailukykyisiä fossiilisten liikennepolttoaineiden kanssa.

a.

Biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen EU:n 3,5Yo ylittävän rajan täyttömahdollisuus myös synteettisillä polttoaineilla.

b.
5)

Käytettävän sähkön osoittaminen uusiutuvaksi alkuperätakuilla.

Autoverotuksessa " Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen
osuus vaihtelee

2,748,9

prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mit-

taustavan mukaisesti." l lmastomuutoksen kannustamiseksi voitaisiin miettiä veron
alarajan pudottamista jopa 0-tasolle Norjan esimerkin mukaisesti.

a.

Sähköautojen hankintatuesta luopuminen ja tuen kohdistaminen latausasemaverkoston kehittämiseen

6)

llmastopaneeli suosittaa metsännaivauksen rajoittamista. Luonnonvarakeskuksen
mukaan metsäkadosta aiheutuvat päästöt ovat isot: 3*4 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Ainakin se osa metsänraivauksesta, jonka syynä on kotieläintuotannon vaati-

man lisäpellon tarve, voitaisiin sopivalla välfrää biokaasutuotannolla. Verotukien si-

jaan biokaasun käyttöä voidaan lisätä investointituilla
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3. Fossiilisten tukien poistarninen
On aiemmin listattu seuraavia tukia:
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Nykyisen järjestelmän ylläpitämistä tuetaan runsaasti sähkön, dieselin, turpeen hinnan alennuk-

silla. Kun tulevaisuuden energiajärjestelmä perustuu ennen kaikkea sähköön olisikin mietittävä, miten sähkojärjestelmäå kehitetåän kilpailukykyiseksi. Esimerkiksi siirtoyhteyksien rajoitukset aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen Suomen korkeamman aluehinnan muodossa venattuna kilpaili-

jaamme Ruotsiin. Olisikin pohdittava, miten 2500 miljoonan euron kertymää voitaisiin uudelleen
kohdistaa sähköverkkojen ja

-

varastojen tarpeen sekä kulutushuippujen kasvun aiheuttamien

muutosten hallitsemiseen järjestelmässä. Tämä parantaisi Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja
samalla nopeuttaisi muutosta.

On kuitenkin tärkeää lisåtä fossiilisten verotuksesta kertyvää kokonaisveroa hitaalla vauhdilla, niin
että talous ei häiriinny.
1)

Turpeen verokohtelusta on tehtävä pitkäaikainen päätös, jossa sen käyttö voimalai-

tospolttoaineena ajetaan alas 2030 mennessä ja lämmityskäyttö saatetaan fossiilisen öljyn kanssa samalle tasolle.
2) Hiilidioksidin talteenottoa olisiedistettävä biogeenisen hiilidioksidin talteenoton

osalta (erityisesti sel lutehtaat).
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4, Energiaverotuottojen

keh itysa rvio

LUT ei halua ottaa kantaa verotuot§en kertymään, mutta kolostaa, että verotusta tulee tehdä sillå
tasolla, että sillä voidaan myös kiihdyttää siirtymistä hiilineutraaliin suuntaan.

Erityisesti seuraavien kohtien verokohtelua tulisi pohtia energiaverotuottojen kannalta:

1.

Autoverotuksen kehiffäminen vähäpäästöiseen suuntaan

2. Fossiilisten tukien kriittinen tarkastelu
3. Olisikin pohdittava mitkä ovat ne tulevaisuuden

uusiutuvan energian uudet tuotanto-, varas-

tointi- ja konversiotavat, joita jatkossa olisi syytä tukea.

4.

Tulevan sähkönkäytön kasvu mahdollistaa keskimåäräisen veron laskun

Esa Vakkilainen
professori

Petteri Laaksonen
tutkimusjohtaja

