Kokous
Pöytäkirja

1 (3)

25.11.2019

Vero-osasto
Krista Sinisalo

Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, 1. kokous
Aika

22.11.2019, klo 13 – 15.30

Paikka

Valtioneuvoston linna, nh Haartmanni

Osallistujat

Leo Parkkonen (VM)
Veli Auvinen (VM)
Veli-Pekka Reskola (MMM)
Outi Honkatukia (YM)
Petteri Kuuva (TEM)
Saija Taipale (Verohallinto)
Bettina Lemström (TEM)
Krista Sinisalo (VM)

puheenjohtaja

sihteeri
sihteeri

1 Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
Asialista on lähetetty työryhmälle 20.11.2019. Työryhmä hyväksyi asialistan ilman lisäyksiä.
Työryhmän jäsenet esittäytyivät. Keskusteltiin ja sovittiin, että jäsen voi lähettää
sijaisen, ellei pääse paikalle kokoukseen.
2 Työryhmän tehtävät
Työryhmä keskusteli työryhmän taustasta ja tehtävistä puheenjohtajan esityksen pohjalta.
Työryhmän asettamispäätös annettiin 11.11.2019. Työryhmän toimikausi on
18.11.2019-1.9.2020. VM on antanut yleisen tiedotteen työryhmän työn aloittamisesta 13.11.2019. Ensimmäiset linjaukset keskeisistä toimenpiteistä on annettava 7.4.2020 kehysriihen mennessä, käytännössä maaliskuun alussa. Tarkoituksena on antaa loppuraportti 1.9.2020 työryhmän toimikauden päättyessä.
Työryhmän tausta pohjautuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan hallituksen ilmastotavoitetta palvelemaan
valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 kehysriihen mennessä. Valmistelussa haetaan ratkaisuja,
jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja jotka samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.
Hiilineutraalisuustavoitteen tavoitteen ohella työryhmän tehtävänä on huomioida yritysten kilpailukyky sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat.
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Hallitusohjelma sisältää näiden tavoitteiden lisäksi konkreettisempia toimenpidekirjauksia energiaverouudistuksen toteuttamiseksi osana kestävän kehityksen verouudistusta. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotuksia näiden
kirjausten toimeenpanemiseksi. Työryhmä keskusteli, tarvitaanko joidenkin
kirjausten osalta mahdollisesti erillisiä lisäselvityksiä. Lisäksi työryhmä totesi,
että kirjaukset koskien kysyntäjouston kannustimien edistämistä esimerkiksi
dynaamisella sähköverotuksella sekä sähkön varastoinnin kahdenkertaisen
verotuksen poistamista pumppuvoimaloiden ja nykyistä pienempien akkujen
osalta on jo erikseen selvitetty ja ratkaistu. Työryhmän tulee arvioida myös
mahdollisia nykyisen energiaverojärjestelmän muita kehitystarpeita.
Työryhmä totesi myös, että Suomessa energiaverotukseen sisältyy jo nykyisin
varsin huomattavaa taloudellista ohjausta päästöjen vähentämiseksi ja energian säästöön kannustamiseksi. Nykyinen energiaverotus perustuu polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin.
3 Tehdyt ja vireillä olevat selvitykset - kartoitus
Työryhmä kävi läpi tehtyjä ja vireillä olevia selvityksiä, joita voi hyödyntää
työssä.
Sovittiin, että jokainen työryhmän jäsen ottaa selvää oman alan tietopohjasta ja
muista mahdollista hyödynnettävistä selvityksistä.

4 Raportin rakenne
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.
Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa päätetään tarkemmin, mitkä ovat ne
keskeiset linjaukset kevään kehysriiheen.
4 Kuulemiset
Keskusteltiin tahoista, joita kuultaisiin. Kuulemiset ajoitetaan tammikuulle 2020
(avoin kuulemistilaisuus sidosryhmille + kohdennetut kutsut). Tarvittaessa järjestetään myöhemminkin kuulemisia. Kuulemisessa hyödynnetään lisäksi Ota
kantaa.fi –palvelua. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa vielä tarkemmin
kuulemisen järjestämisestä.

5 Aikataulusta sopiminen
Keskusteltiin työskentelyaikataulusta. Suunnitelmana on käydä ensiksi läpi nykytila ja kartoittaa olemassa oleva aineisto.
Sovittiin, että pidetään kokouksia kolmen viikon välein.
Viestinnästä keskustellaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.

6 Muut asiat
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Sovittiin, että työryhmälle perustetaan Tiimeri-työtila, johon kaikki käsiteltävä aineisto tallennetaan.
Työryhmässä on kaksi sihteeriä, jotka sopivat työjaosta. Sihteerit ovat myös
täysvaltaisia työryhmän jäseniä.

7 Seuraavat kokoukset
Sovittiin, että seuraavista kokouksista lähetetään työryhmälle Doodle-kysely.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

