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Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi voimalaitosverosta. Lakiluonnos on ulotettu 

koskemaan ennen 1.1.2004 käyttöön otettuja tuulivoimaloita. STY näkee luonnoksessa 

esitellyn voimalaitosveron erityisen ongelmalliseksi ja esittää veron valmistelun 

keskeyttämistä, koska  

1. päästökaupan tarkoituksena on nostaa fossiililla polttoaineilla tuotetun sähkön 

hintaa ja siten kannustaa investointeja uusiutuvaan energiaan. On 

epäjohdonmukaista päätellä että ennen vuotta 2004 tuulivoimaan investoineet 

tahot eivät olisi olleet tietoisia ilmastonmuutoksesta ja tehneet sen huomioiden 

investointipäätöksiä. Näin ollen heidän ei voida katsoa saavan ns. ansiottomia 

voittoja. Lisäksi vero tulee koskemaan vanhoja, kannattavuusrajoilla olevia 

tuulivoimaloita. 

2. vero tulee heikentämään investointihalukkuutta uusiin voimaloihin 

3. voimalaitosvero esitetään laskettavaksi kiinteistöverosta, joka ei korreloi millään 

tavalla voimalan vuosittaisen tuotannon kanssa tai päästöoikeuden hinnan kanssa 

4. vero tullee koskemaan huomattavasti useampaa tuulivoimalaa kuin 

lakiluonnoksessa on oletettu 

Edellä mainituista kohdista on esitetty tarkemmat perustelut alla.  

 

1. Ansiottoman hyödyn määrittely ja voimalaitosveron käyttöönotto tuulivoimalle 

Yleisten perustelujen sivulla 14 ansiottomia hyötyjä katsotaan kertyvän niille 

toimijoille, jotka ovat rakentaneet päästötöntä tuotantokapasiteettia ennen vuotta 

2004. Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on hinnoitella kasvihuonekaasupäästöt 

ja antaa etu päästöttömälle ja vähäpäästöiselle tuotannolle päästölliseen nähden eikä 

se erottele uutta ja vanhaa tuotantoa. Näin ollen luonnosteltu vero on 

ilmastopolitiikan ja EU:n päästökauppajärjestelmän vastainen. 
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Ilmastonlämpenemisen vaikutuksesta on puhuttu jo 1990-luvun alusta asti. 

Tuulivoimaloiden rakentamista on tuettu ilmastopoliittisin perustein jo yli kymmenen 

vuotta sitten. On käsittämätöntä, että näiden voimaloiden nyt todettaisiin saavan 

ansiottomia tuottoja päästökaupan seurauksena. Niitä toimijoita, jotka ovat 

panostaneet uusiutuvaan sähköntuotantokapasiteettiin jo ennen päästökauppaa, ei 

tule rangaista nyt uudella verolla.  

 

Voimalaitosveron piiriin lakiluonnoksen mukaan sisältyvät tuulivoimalat menettivät 

vuonna 2012 myös sähköveropalautuksen (6,9 €/MWh). Investointipäätöstä 

tehtäessä voimaloiden kannattavuuslaskelmissa ei ole osattu huomioida 

sähköveronpalautuksen poistumista tai nyt ehdotettua voimalaitosveroa. 

Luonnosteltu vero tulee koskemaan pieniä, vanhentunutta teknologiaa olevia 

tuulivoimaloita, joiden tuotanto on pientä ja varaosien saaminen välillä haastavaa, 

jolloin voimalat voivat seistä pitempiä aikoja ilman tuotantoa. Näiden vanhojen 

voimaloiden kannattavuus on jo nyt heikko. Luonnosteltu vero heikentäisi entisestään 

näiden voimaloiden kannattavuutta.  

 

Lakiluonnoksen mukaan tuulivoimaloiden osuus verokertymästä on vain 0,1 %.  

Tuulivoimaloilta kerättävän voimalaitosveron merkitys valtiolle on lähes mitätön, 

mutta se voi olla viimeinen isku vanhemman tuulivoimalan kannattavuudelle ja johtaa 

voimalan purkamiseen ja näin päästöttömän sähköntuotannon vähentymiseen.   

 

2. Voimalaitosveron vaikutus investointiympäristöön 

Veron perusteluissa korostetaan, että verolla ei katsota olevan vaikutusta uuden 

sähköntuotantokapasiteetin investointipäätöksiin ja niistä saataviin tuotto-

odotuksiin. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan verolla olisi hyvin negatiiviset vaikutukset 

investointeihin. Suunnitteilla oleva vero lähettää markkinoille voimakkaan viestin 

siitä, että myös tukien piirissä olevat uusiutuvan energian investoinnit voivat joutua 

uusien verojen kohteeksi vuosia investoinnin teon jälkeen. Kansainväliset rahoittajat, 

jotka ovat keskeisessä roolissa mm. Suomen tuulivoimatavoitteiden osalta, ottavat 

varmasti voimalaitosveron kaltaisen harkintaveron huomioon merkittävänä 

riskitekijänä, joka laskee investointihalukkuutta Suomeen. 

 

3. Voimalaitosveron laskeminen kiinteistöverosta 

Lakiluonnoksen mukaan voimalaitosvero lasketaan kiinteistöverosta eikä siinä 

huomioida voimaloiden vuosittaista tuotantoa. Veron perusteluissa on esitetty, että 
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”rakennusten ja rakennelmien jälleenhankinta-arvo 

heijastaisi karkeasti voimalaitoksen ansiottoman voiton määrää”. Väite on täysin 

virheellinen, etenkin kun suoraan sähköntuotantoon liittyvät järjestelmät ja laitteet 

eivät ole mukana kiinteistöverotuksessa käytettävässä jälleenhankinta-arvossa. On 

kuitenkin huomattava, että myöskään sähköntuotantoon liittyvien järjestelmien 

jälleenhankinta-arvo ei suoraan kuvaa mahdollista sähköntuotantomäärää eikä näin 

ollen ns. ansiottoman voiton määrää.   

 

Voimalaitosvero ei myöskään huomio lakiluonnoksen mukaan päästöoikeuden hinnan 

kehitystä. Lakiluonnoksen laskut on tehty 10 € oletushinnalla. Kuitenkin keväällä 2013 

päästöoikeuden hinta oli 3-5 euroa, jonka ei voida olettaa vaikuttavan merkittävästi 

sähkönhintaan eikä näin edes aiheuttaa ns. ansiotonta hyötyä.  

 

Koska ns. ansioton hyöty riippuu nimenomaan tuotetun ja sähkömarkkinoille myydyn 

sähkön määrästä sekä päästöoikeuden hinnasta, on ongelmallista että 

voimalaitosveron, jos vero käyttöön otetaan, laskentaperusteet ovat kiinteät.  

 

4. Voimalaitosveron piiriin kuuluvat tuulivoimalat 

lakiluonnoksen mukaan veron ulkopuolelle jäävät kaikki alle 1 MVA laitokset, jolloin 

vero tulisi lakiluonnoksen mukaan koskemaan noin viidestä kymmeneen 

tuulivoimalaa. Kokorajoituksen piiriin tulisi kuitenkin STY:n arvion mukaan 15-20 

tuulivoimalaa, koska 1 MW:n laitosten teho yleensä ylittää 1 MVA. Suurin veron piiriin 

tuleva tuulivoimala on 2 MW (hieman yli 2 MVA), joten rajausta muuttamalla 

tuulivoimalat on helppo sulkea veron ulkopuolelle. 

 

Lopuksi 

Lopuksi STY haluaa kiittää Valtiovarainministeriötä siitä, että lain valmistelun yhteydessä 

ei ole ehdotettu muutettavaksi kiinteistöverolain pienvoimalasäännöstä.  

 

 

Kunnioittavasti, 

 

 

Jari Suominen    Anni Mikkonen 

Puheenjohtaja    Toiminnanjohtaja 

Suomen Tuulivoimayhdistys  Suomen Tuulivoimayhdistys 


