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LAUSUNTO ENERGIAVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVAN 
HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 
 
 

Lausunnolla oleva hallituksen esityksen luonnos energiaverojen uudistamisesta tulee 
nostamaan sähköä käyttävän teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yritysten 
energiaveroja merkittävästi. Pelkästään osakasyritystemme sähköverot nousevat 
esityksen mukaan yli 60 miljoonalla eurolla vuodessa.  Tästä syystä haluamme lausua 
energiaverotuksen uudistamista erityisesti sähköverojen osalta seuraavaa. 
 

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys  
 
Hallituksen esitys viisinkertaistaa yritysten sähköverot EU-27 maiden keskimääräiseen 
tasoon (1,48 €/MWh) verrattuna, nostaen monen teollisuusyrityksen todellisen 
sähköveron EU maiden korkeimmaksi (kuva1). Esitys nostaa monen suomalaisen 
kaupan ja palvelualan yrityksen sähköverot EU-27 maiden toiseksi korkeimmaksi heti 
Tanskan jälkeen. 

 

 
Kuva 1, Todelliset sähköverot suurelle sähkönkäyttäjälle, teollisuusyritys (energiaverot 0,5-3,7 % 
jalostusarvosta ja mukana energiatehokkuussopimuksessa) Lähteet: EC/DG Taxation and Customs 
union/ July 2010; Intelligent Energy Europe/EU LTA UPTAKE; DI- Confederation of Danish industry 
ja Metsäteollisuus ry. 

 
 



  
  2 (2) 

 
 

Meneillään oleva Euroopan sähkömarkkinaintegraatio yhtenäistää sähkön hinnoittelua 
ja sähkön hinta Suomessa lähenee Eurooppalaista tasoa tulevaisuudessa. Tällöin 
moninkertaisella sähköverotuksella muihin EU maihin nähden on vääjäämättä 
negatiiviset vaikutukset suomalaisten yritysten kilpailukykyyn ja edellytyksiin toimia 
sekä investoida Suomessa. 
 
Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi esitämme energiaverotuksen 
uudistamisen yhteydessä toteutettavaksi kansallisen sähköverolain (1260/1996) 
päivittämistä, energiadirektiivin (2003/96/EY) sallimalla tavalla, vastaamaan paremmin 
yleiseurooppalaista kehitystä ja muiden EU maiden verokantoja: 
 
- Sähköverolain veroluokka II muutetaan käsittämään kaikki yritystoiminta 

energiaverodirektiivin 11. artiklan mukaisesti. 
 
- Sähköverolain Energiaintensiivisen yrityksen määritelmä muutetaan 

energiaverodirektiivin 17. artiklan 1. a) kohdan mukaisesti (’energiaa vaativa 
yritys’) ja näihin yrityksiin sovelletaan energiaverodirektiivin 17. artiklan 2.kohdan 
mukaisesti nollaverotusta.  

 
- Kaikkiin yrityksiin jotka eivät ole energiaverodirektiivin 17.artiklan 1 a 

tarkoittamia ’energiaa vaativia yrityksiä’, mutta joiden kanssa tehdään 
energiaverodirektiivin 17.artiklan 1 b. kohdan tarkoittamia sopimuksia (esim. 
energiatehokkuussopimukset), sovelletaan päästöoikeusjärjestelmiä tai vastaavia 
järjestelyjä, muutetaan sähköverolakiin energiaverodirektiivin 17.artiklan 3. kohdan 
mukaisesti sovellettavaksi 50 % alempaa verokantaa. 

 
- Sähkön veroluokan II verokantaa on alennettava vastaamaan EU 

kilpailijamaiden todellisia sähköverokantoja (keskimäärin 0,148 snt/kWh). 
Verokannassa tulee huomioida Suomen sähköntuotannon 50 % EU keskitasoa 
alhaisemmat hiilidioksidipäästöt, jottei sähköverokannasta johtuvaa yritystoiminnan 
siirtymistä ja siitä aiheutuvaa hiilivuotoa muihin EU maihin pääse syntymään 
suomalaisen työn ja tuotannon kustannuksella.  
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Suomen ElFi Oy:n omistajat ovat suomalaisia merkittäviä sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä 
palvelualan yrityksiä. Omistajien yhteenlaskettu sähkönkäyttö Suomessa on yli 13,5 TWh vuodessa, joka on 
Suomen sähkönkäytöstä noin 15 %. Suomen ElFi Oy toimii osakkaidensa edunvalvojana sekä 
sähkömarkkinavaikuttajana ensisijaisesti Suomessa, toissijaisesti Pohjoismaissa. 
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1. Taustaa 
Meneillään oleva Euroopan sähkömarkkinaintegraatio yhtenäistää sähkön hinnoittelua 
EU maissa. Näköpiirissä on, että sähkön hinta Suomessa nousee Eurooppalaiselle 
tasolle. Integraation edellyttämät investoinnit sähkön siirtoyhteyksiin nostavat myös 
sähkön siirtohintoja tulevaisuudessa. Euroopan sähkömarkkinaintegraation, EU:n 3. 
päästökauppajakson ja nyt esitettyjen sähköverojen korotusten toteutuessa arvioimme 
suomalaisten sähkönkäyttäjien sähkön hankintakustannuksien nousevan + 80 % vuoteen 
2020 mennessä.  

 
Kuva 1, Useat päällekkäiset tekijät nostavat sähkön hankintakustannuksia 

 
1.1. Suomen sähköntuotannon CO2-päästöt puolet EU:n keskitasosta  

 
EU maiden sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt vaihtelevat nykyisin välillä 10 – 840 
g/kWh, ollen keskimäärin noin 390 g/kWh. Suomen sähköntuotannon 
hiilidioksidipäästöt ovat 50 % pienemmät kuin EU:ssa keskimäärin, ollen noin 180 
g/kWh.  
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Kuva 2,Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt EU:ssa, vuosi 2010 ennuste.  
Lähde: Eurprog./ April 2009, Statistics and prospects for the European electricity sector 

 

2. Sähköverot Suomessa ja EU maissa 
 
EU direktiivi 2003/96/EY, energiaverodirektiivi, määrittää minimitasot 
energiatuotteiden ja sähkön verotukselle. Hallituksen esitys nostaa kansallisia 
sähköverokantoja (veroluokka I +93 % ja veroluokka II +169 %) fiskaalisin perustein 
moninkertaistaa Suomen sähköverot EU minimiin verrattuna (taulukko 1) ja valtaosaa 
muita EU maita korkeammaksi (kuva 3). 
 

Sähköverot Suomi Suomi Suomi Energiaverodirektiivin  Suomi vs. EU Suomi vs. EU 
  2007 2008 2011 minimi nyt 2011 
  snt/kWh snt/kWh snt/kWh snt/kWh % % 

veroluokka I 0,74 0,88 1,7 0,1 880 % 1700 % 
veroluokka II 0,22 0,26 0,7 0,05 520 % 1400 % 

Taulukko 1, Sähköverokannat Suomi ja EU 
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Kuva 3, Sähköverot yrityksille (business use) EU:ssa, (Suomi HE/2011, muut EU maat 
heinäkuu 2010).  Lähde: EC/DG Taxation and Customs union, EXCISE DUTY TABLES, Part 
II – Energy products and Electricity, July 2010. 
 

 

3. Todelliset sähköverot EU-27 maissa 
 

Energiaverodirektiivi määrittää kehykset EU maissa kerättäville energia- ja 
valmisteveroille. Monissa EU maissa sovelletaan kansallisessa energiaverotuksessa 
energiaverodirektiivin mukaisia verohuojennuksia energiaintensiivisille yrityksille ja 
mm. energiatehokkuusopimuksia (LTA) tehneille yrityksille.  
 
Huomioiden nämä energiaverodirektiivin sallimat verohuojennukset/veronpalautukset 
on tällaisten yritysten todelliset sähköverokannat pienemmät kaikissa EU maissa 
Suomeen verrattuna hallituksen esityksen toteutuessa (kuva 4, EU-27 keskiarvo 1,48 
€/MWh).  
 
Hallituksen esitys viisinkertaistaa monien suomalaisten yritysten sähköverot EU maihin 
keskimääräiseen tasoon nähden. Moninkertaisella verotuksella EU maihin nähden on 
negatiiviset vaikutukset suomalaisten yritysten kilpailukykyyn ja edellytyksiin toimia 
sekä investoida Suomessa. 
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Kuva 4, Todelliset sähköverot suurelle sähkönkäyttäjälle, teollisuusyritys (energiaverot 
0,5-3,7 % jalostusarvosta ja mukana energiatehokkuussopimuksessa) Lähteet: EC/DG Taxation 
and Customs union, Intelligent Energy Europe/EU LTA UPTAKE, DI- Confederation of 
Danish industry ja Metsäteollisuus ry. 

 


	Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys
	20100813 Lausunto ELFI liite.pdf
	Taustaa
	Meneillään oleva Euroopan sähkömarkkinaintegraatio yhtenäistää sähkön hinnoittelua EU maissa. Näköpiirissä on, että sähkön hinta Suomessa nousee Eurooppalaiselle tasolle. Integraation edellyttämät investoinnit sähkön siirtoyhteyksiin nostavat myös säh...
	Sähköverot Suomessa ja EU maissa
	Todelliset sähköverot EU-27 maissa



