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Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annet-
tua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, maataloudessa käytetty-
jen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia ja oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelystä annettua lakia. 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain säännöksiä sovellettavasta säh-
köveroluokasta muutettaisiin. Alempaan sähköveroluokkaan II siirrettäisiin sähkö, joka käyte-
tään kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa. Myös kau-
kolämpöverkkoon liittämättömissä lämpöpumpuissa, joiden kokonaisteho on vähintään yhden 
megawatin, ja geotermisen lämpölaitoksen kiertovesipumpuissa käytettävä sähkö kuuluisi säh-
köveroluokkaan II. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettaisiin samalla siten, 
ettei lämpöpumppujen tuottama lämpö kiristäisi yhteistuotantoon käytettävien lämmityspoltto-
aineiden verotusta.  

Sähköveroluokkaan II kuuluvien konesalien piiriä laajennettaisiin siten, että myös nykyistä pie-
nemmät konesalit olisivat oikeutettuja hankkimaan sähköä sähköveroluokan II verolla. Uusille, 
vuoden 2021 jälkeen käyttöön otetuille konesaleille säädettäisiin kuitenkin niiden palvelinlaite-
tehoon, hukkaenergian hyötykäyttöön ja energiatehokkuuteen perustuvia vaatimuksia, jotta ne 
olisivat oikeutettuja hankkimaan sähköä alennetulla veroluokalla. Ne kokonaisteholtaan yli vii-
den megawatin konesalit, jotka nykyisen lain perusteella ovat olleet veroedun piirissä, saisivat 
edelleen käyttää sähköveroluokan II mukaan verotettua sähköä ilman lisävaatimuksia. 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin sisältyvää teollisuuden mää-
ritelmää laajennettaisiin siten, että teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostus olisivat 
oikeutettuja energiaverotukiin. Teollisessa kierrätysmateriaalien valmistuksessa ja jalostuk-
sessa käytetty sähkö siirrettäisiin siten alempaan sähköveroluokkaan II. Toiminta olisi myös 
oikeutettu energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen, joka on teollisuuden osalta voi-
massa asteittain supistuvana vuoteen 2025.  

Biokaasulle säädettäisiin liikennekäytössä valmistevero, joka muiden verotettavien energiatuot-
teiden tavoin muodostuisi biokaasun ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksi-
diverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Kestävästi tuotettu biokaasu olisi käytännössä hiilidi-
oksidiverotonta, jolloin sen verotaso olisi vajaa puolet maakaasun verosta. 

Biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö muualla kuin siirtoverkossa säilyisi edelleen verotto-
mana. Myös biokaasun pientuotanto olisi verotonta.  

Biokaasun ja maakaasun verotukseen sovellettaisiin yhtenäisiä menettelyitä, jotka noudattaisi-
vat pääosin valmisteverotuksen yleisiä periaatteita. Lisäksi ehdotetaan, että jakeluverkon haltija 
voisi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi ver-
koksi siirtoverkon tavoin. Siirto- ja jakeluverkosta kulutukseen luovutetun kaasun verotusme-
nettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siirtoverkosta luovutettu kaasuseos verotettaisiin 
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jakeluketjun missä vaiheessa tahansa aina maakaasun verotasolla riippumatta kaasuseoksen 
koostumuksesta. Verottomassa jakeluverkossa muualta kuin siirtoverkosta syötetyn biokaasun 
määrä otettaisiin huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Myös verkkojen ulkopuo-
lelle jäävä biokaasu verotettaisiin biokaasuna käyttötarkoituksensa mukaisella verotasolla.  

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtäisiin biokaasun pientuotan-
non verokautta koskeva lisäys. 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain asetuksen antamista koskevia valtuu-
tussäännöksiä tarkennettaisiin.  

Ammattimainen vesiviljely ehdotetaan otettavaksi maatalouden energiaveron palautuksen pii-
riin. Tämä edellyttäisi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron pa-
lautuksesta annetun lain muuttamista. Sähkön veronalennus toteutettaisiin palauttamalla hake-
muksesta vuosittain sähköveroluokkien I ja II välistä erotusta vastaava määrä. Vesiviljely tulisi 
myös polttoöljyjen veronpalautuksen piiriin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa ja geotermi-
sen lämpölaitoksen kiertovesipumpuissa käytettävän sähkön sähköveroluokan muutos samoin 
kuin ammattimaisen vesiviljelyn energiaveron palautusta koskeva muutos tulisivat kuitenkin 
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun tarvittavat EU-
hyväksynnät kyseisille verotuille on saatu. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan kaukolämpöverkkoon lämpöä 
tuottavat lämpöpumput ja konesalit siirretään sähköveron alempaan veroluokkaan II. Kirjaus on 
yksi hallituksen ilmastotavoitetta palvelevista toimista, joilla nopeutetaan siirtymää pois fossii-
lisista polttoaineista. Hallitusohjelman mukaan sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suo-
messa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat 
huomioiden. Polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön tuotantotapojen ja varastoinnin 
käyttöönottoa ja pilotointia edistetään. Hallituksen 3.2.2020 Helsingin Vuosaaressa pitämässä 
ilmastokokouksessa edellä mainittuja linjauksia täsmennettiin energiaverotuksen osalta siten, 
että konesaleja ja lämpöpumppuja koskeva siirto sähköveroluokkaan II pyritään toteuttamaan 
vuoden 2021 alusta ja että toimenpide edellyttää EU-oikeudenmukaisuuden varmistamista. Yli 
viiden megawatin konesalit ovat jo nykyisin sähköveroluokassa II. Kirjaukset liittyvät laajem-
min hukka- ja ylijäämälämpöjen hyödyntämiseen ja sitä kautta tavoitteeseen siirtyä lämmön-
tuotannossa muuhun kuin polttoon perustuvaan teknologiaan. Asiakokonaisuuteen liittyy myös 
lämpöpumppujen huomioiminen sähkön ja lämmön yhdistetyn tuotannon, jäljempänä yhteis-
tuotanto, energiaverotuksessa.  

Siirtyminen kohti hiilineutraalia lämmön tuotantoa lisää lämpöpumppujen ja siten myös sähkön 
käyttöä lämmön tuotannossa. Esimerkiksi teollisuudesta, konesaleista tai jätevedestä saadaan 
lämpöpumppujen avulla otettua talteen ja hyödynnettyä ylijäämä- tai hukkalämpöä, joka muu-
toin katoaisi käyttämättömänä ympäristöön. Ylijäämälämpö kannattaa yleensä ensisijaisesti 
hyödyntää mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa esimerkiksi tuotantolaitoksen omissa pro-
sesseissa tai kiinteistön lämmitys- tai jäähdytystarpeisiin. Jos tämä ei käy, voi olla mahdollista 
myydä lämpö saman alueen toiselle toimijalle tai paikkakunnan kaukolämpöverkkoon. Halli-
tusohjelman mukaista kirjausta lämpöpumppujen ja konesalien sähköveroluokan muutoksesta 
käsiteltiin energiaverotuksen uudistamista selvittäneessä työryhmässä1. Työryhmän suosituk-
sesta valtiovarainministeriö tilasi AFRY Management Consulting Oy:ltä selvityksen2, joka val-
mistui toukokuussa 2021. Sen mukaan alempi sähköveroluokka olisi perusteltua myöntää kau-
kolämpöverkkoon liitetyille lämpöpumpuille ja tietyn tehorajan täyttyessä myös kaukolämpö-
verkon ulkopuolisille lämpöpumpuille. Jo nykyisin kilpailukykyiset pienemmän kokoluokan 
lämpöpumput jäisivät korkeamman sähköveroluokan piiriin. Lisäksi raportissa suositellaan 
kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien sähkökattiloiden siirtämistä alempaan sähköveroluok-
kaan, mikä tukisi tarvetta varastoida vaihtelevaa, yhä suuremmissa määrin uusiutuvilla energia-
lähteillä tuotettua sähköä myös lämmöksi. Sähkökattiloiden pienet investointikustannukset 
mahdollistaisivat niiden käytön kannattavuuden vähäisillä käyttötunneilla, jolloin lämmöntuo-
tanto voidaan keskittää vain niihin hetkiin, kun sähköä on ylimäärin tarjolla. Lisäksi selvityk-
sessä suositellaan yhteistuotannon verotuksen muuttamista siten, ettei lämpöpumppujen tuot-
tama lämpö kiristäisi yhteistuotannon verotusta. Konesalien osalta suositellaan alemman säh-
köveroluokan soveltamisen edellytykseksi energiatehokkuusvaatimusta, jonka tarkempi mää-
rittäminen ei ollut kuitenkaan selvityksen yhteydessä mahdollista. Konesalien energiatehok-

                                                      
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162425  
2 https://vm.fi/documents/10623/51744721/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiavero-

tuksessa+loppuraportti.pdf/5619f123-882d-d4ec-852e-e10614380a67/L%C3%A4mp%C3%B6pum-

put+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf?t=1621837893882  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162425
https://vm.fi/documents/10623/51744721/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf/5619f123-882d-d4ec-852e-e10614380a67/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf?t=1621837893882
https://vm.fi/documents/10623/51744721/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf/5619f123-882d-d4ec-852e-e10614380a67/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf?t=1621837893882
https://vm.fi/documents/10623/51744721/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf/5619f123-882d-d4ec-852e-e10614380a67/L%C3%A4mp%C3%B6pumput+ja+konesalit+energiaverotuksessa+loppuraportti.pdf?t=1621837893882
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kuusvaatimuksen raja-arvoa ja energian hyötykäytön tehokkuusvaatimusta on selvitetty erik-
seen valtiovarainministeriön Granlund Oy:ltä tilaamassa selvityksessä (liite), joka on valmistu-
nut syyskuussa 2021.  

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia kiertotalouden edistämisestä myös taloudellisen ohjauk-
sen avulla. Tähän liittyen yhtenä konkreettisena toimena hallitus on linjannut keväällä 2021 
puoliväli- ja kehysriihessään, että kierrätysteollisuuden sähköverotus alennetaan sähkövero-
luokkaan II. 

Hallitusohjelman mukaan Suomelle laaditaan kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyt-
töön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään il-
mastotavoitteisiin pääsyä. Hallitusohjelman mukaan kestävästi tuotettu biokaasu otetaan bio-
polttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin.  

Hallitusohjelman mukaista kansallista biokaasuohjelmaa valmistelemaan asetettiin työ- ja elin-
keinoministeriön työryhmä3. Työryhmän toimikausi päättyi tammikuussa 2020. Raportissa4 to-
detaan, että biokaasun sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen vaatii verotuskäy-
täntöjen luomista biokaasulle, mutta yhteisvaikutus vaatii selvitystä. Työ- ja elinkeinoministe-
riön AFRY Management Consulting Oy:ltä tilaamassa selvityksessä5 liikenteen biopolttoainei-
den jakeluvelvoitteen laajentamisesta kaasuun suositeltiin biokaasun liittämistä jakeluvelvoit-
teeseen, koska se saattaisi liikennekaasun tasa-arvoiseen asemaan nestemäisten polttoaineiden 
kanssa ja antaisi laajemmat mahdollisuudet jakelijoille täyttää uusiutuvien polttoaineiden vel-
voite. Biometaanin lisäämisen jakeluvelvoitteen piiriin arvioitiin tuovan biometaanille lisäar-
voa, ja siten kiihdyttävän investointeja sen tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa.  

Jakeluvelvoitetta koskeva hallituksen esitys 48/2021 vp annettiin eduskunnalle keväällä 2021 
ja lakimuutokset hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Biokaasun jakeluvelvoitetta koskeva lainsää-
däntö tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Koska EU:n valtiontukea koskevien säännösten mu-
kaan samanaikaiset edistämiskeinot eivät ole sallittuja, jakeluvelvoitteen voimaantulo edellyttää 
toisen tukimuodon, eli biokaasun nykyisen verottomuuden, poistamista. Toisaalta myös EU:n 
energiaverotusta koskevat säännökset edellyttävät biokaasun verottamista sekä liikenne- että 
lämmityskäytössä. Lisäksi biokaasun verottomuuteen liittyy kilpailuneutraliteettinäkökohtia, 
sillä vastaavista raaka-aineista valmistetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiaverotuksen 
piirissä. Maakaasumarkkinajärjestelmän uudistus ja maakaasun siirtoyhteyden avautuminen 
Baltiaan antavat lisäksi aihetta tarkastella nykyistä kaasujen verotusmallia uudelleen.  

Valtion vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa hallitus linjasi biokaasun edistämisen toimenpi-
teitä. Tässä yhteydessä hallitus päätti, että biokaasu säilyisi verottomana muussa kuin liikenne-
käytössä. 

Hallitus päätti valtion vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa, että kalankasvatuksessa käytet-
tävä sähkö siirretään alempaan sähköveroluokkaan II. 

                                                      
3 https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM079:00/2019  
4 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162032  
5 https://tem.fi/documents/1410877/2132212/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_jul-

kaisu.pdf/732b8c4d-c07d-b6ca-d4a7-8af1f2a00b37/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_jul-

kaisu.pdf?t=1599738665281  

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM079:00/2019
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162032
https://tem.fi/documents/1410877/2132212/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf/732b8c4d-c07d-b6ca-d4a7-8af1f2a00b37/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf?t=1599738665281
https://tem.fi/documents/1410877/2132212/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf/732b8c4d-c07d-b6ca-d4a7-8af1f2a00b37/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf?t=1599738665281
https://tem.fi/documents/1410877/2132212/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf/732b8c4d-c07d-b6ca-d4a7-8af1f2a00b37/Jakeluvelvoitteen_laajentaminen_loppuraportti_julkaisu.pdf?t=1599738665281
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1.2 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esityksen valmistelua on tehty yhteistyössä Ve-
rohallinnon kanssa.  

Esitys oli lausuntokierroksella 27.9.–5.10.2021. Lausuntoa pyydettiin esityksen kannalta kes-
keisiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, elinkeinoelämältä ja muilta sidosryhmiltä, yhteensä xx 
taholta. Lausuntopyyntö julkaistiin myös valtiovarainministeriön julkisella verkkosivulla.  

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat nähtävillä julkisessa palvelussa osoitteessa 
https://vm.fi/hankkeet tunnuksella VM024:00/2021. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

2.1 Energiaverotus Suomessa 

Yleinen rakenne 

Energiatuotteiden verotuksesta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta anne-
tussa laissa (1472/1994), jäljempänä polttoaineverolaki, sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden 
valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996), jäljempänä sähköverolaki. Mainituissa laeissa 
määritellään ne polttoaineet ja muut energiatuotteet, jotka ovat verollisia lämmitys-, voimalai-
tos- tai työkonekäytössä, jäljempänä lämmityspolttoaineet. Sähköverolain mukaisia lämmitys-
polttoaineita ovat maakaasu, kivihiili, turve ja mäntyöljy. Polttoaineverolaissa määriteltyjä läm-
mityspolttoaineita ovat kevyt ja raskas polttoöljy, biopolttoöljy sekä neste- ja bionestekaasu. 
Polttoaineverolaissa säädetään myös moottoribensiinin, dieselöljyn sekä niitä korvaavien bio-
polttoaineiden verotuksesta, jäljempänä liikennepolttoaineet. 

Energiatuotteiden valmistevero muodostuu energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta, jotka 
vuonna 2011 toteutetun energiaverouudistuksen myötä perustuvat energiatuotteisiin sovelletta-
viin yhdenmukaisiin veroperusteisiin turvetta ja mäntyöljyä lukuun ottamatta. Energiasisältö-
vero perustuu polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidivero polttoaineen elinkaarenaikaisiin 
päästöihin.  

Sekä fossiilisten että bioperäisten polttoaineiden hiilidioksidivero on energiasisältöveron tavoin 
suhteutettu polttoaineen lämpöarvoon, jolloin energiasisältöveron lisäksi myös bioperäisten 
polttoaineiden litrakohtainen hiilidioksidivero on usein fossiilisia alempi. Kestävyyskriteerit 
täyttävien biopolttoaineiden, kuten maatalousperäisen etanolin ja biodieselin, hiilidioksidivero 
on puolitettu ja jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloo-
sasta valmistetut biopolttoaineet, jäljempänä T-luokka, on vapautettu kokonaan hiilidioksidive-
rosta, koska niiden voidaan katsoa olevan lähes kasvihuonekaasuneutraaleja polttoaineita koko 
polttoaineketjun yli tarkasteltuna ja koska niiden raaka-aineet ovat ruuantuotantoon soveltumat-
tomia. 

Kaasumaiset ja kiinteät biomassaperäiset polttoaineet, kuten puupolttoaineet ja biokaasu, ovat 
lämmitys- ja liikennepolttoaineena verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Sähköntuotan-
nossa käytettyjen polttoaineiden lisäksi myös useissa erilaisissa teollisuusprosesseissa käytetyt 
fossiiliset ja uusiutuvat polttoaineet ovat verottomia.  

Polttoaineverolaissa ja sähköverolaissa veron rakenne ja sen määräytymisen perusteet ovat yh-
denmukaiset muutoin, mutta liikennepolttoaineiden, kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja 

https://vm.fi/hankkeet
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM024:00/2021
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niitä korvaavien biopolttoaineiden energiasisältö- ja hiilidioksidiveron tasot ovat lämmityspolt-
toaineita korkeammat. Verolakien liitteiden verotaulukoissa verojen määrä on selvyyden vuoksi 
muunnettu verotettavaan yksikköön polttoainekohtaisesti.  

Sähköstä sekä lämmitys- ja liikennepolttoaineista kannetaan energiaverotuksen yhteydessä 
huoltovarmuusmaksua turvetta ja mäntyöljyä lukuun ottamatta. Huoltovarmuusmaksu perustuu 
huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin (1390/1992) eikä noudata energiaverotuksen 
rakennetta, eikä perustu tuotteen ominaisuuksiin. Huoltovarmuusmaksun tulot eivät kerry val-
tion budjettiin, vaan ne tuloutetaan suoraan talousarvion ulkopuoliseen huoltovarmuusrahas-
toon. 

Sähkön verotus 

Vaikka sähkön tuotannon polttoaineet ovat verottomia, sähköstä kannetaan veroa sen tuotanto-
tapaan katsomatta. Sähkön valmistevero on porrastettu kahteen veroluokkaan. Veroluokan I ve-
roa kannetaan yleisesti elinkeinotoiminnassa, kuten palvelutoiminnoissa, metsätaloudessa ja ra-
kentamisessa sekä julkisella sektorilla ja kotitalouksissa käytettävästä sähköstä. Sähköveroluo-
kan I vero on 2,24 senttiä kilowattitunnilta. Alemman veroluokan II vero on vuoden 2021 alusta 
ollut 0,05 senttiä kilowattitunnilta. Sen piiriin kuuluvat teollisuudessa, kaivostoiminnassa, ko-
konaisteholtaan yli viiden megawatin konesaleissa sekä kasvihuoneissa käytettävä sähkö. Li-
säksi muu maatalous kuuluu käytännössä veroluokan II piiriin, sillä maatalouden energiaveron-
palautuksella toimijoille palautetaan sähköveroluokkien erotus.  

Sähköverolaissa energiaverotukien toteuttamista varten teollisuus on määritelty Tilastokeskuk-
sen vuoden 2008 toimialaluokituksen, jäljempänä TOL 2008, avulla. Sen mukaan teollisuudella 
tarkoitetaan pääluokkaan C, teollisuus, ja pääluokkaan B, kaivostoiminta ja louhinta, kuuluvaa 
toimintaa. Teollisuuteen rinnastetaan tukien toteuttamista varten myös ammattimainen kasvi-
huoneviljely ja yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan liittyvä vähäinen teollisuuteen 
kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen yrityksen tuotantopaikalla. Tuen saamiseksi yri-
tyksen päätoimialan ei tarvitse kuitenkaan kuulua kyseiseen toimialaluokkaan, vaan riittää, että 
osa yrityksen toiminnasta on teollisuutta. Yritys on oikeutettu veroluokan II sähköön vain tämän 
teollisuudeksi katsottavan toiminnan osalta.  

Teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen luokitellaan TOL 2008 mukaan jät-
teen käsittelyksi. Uusioraaka-aineiden teollinen valmistaminen luokitellaan toimialaluokkaan 
E, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, ja sen ala-
luokkaan 38320, lajiteltujen materiaalien kierrätys. Koska sähköverolain teollisuuden määri-
telmä on pääosin sidottu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen, luonteeltaan teollisen kierrä-
tysmateriaalien valmistuksen ja jalostamisen ei katsota olevan sähköverolaissa tarkoitettua te-
ollisuutta. Tämän vuoksi se ei ole oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan II eikä energiainten-
siivisten yritysten veronpalautukseen. Lopputuotteiden valmistamisen osalta kyse on kuitenkin 
sähköverolaissa tarkoitetusta teollisuudesta, koska uusien lopputuotteiden valmistaminen uu-
sioraaka-aineista katsotaan TOL 2008 mukaan teollisuudeksi.  

Sähköverolaissa konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetilaa, 
jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen 
liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan. Muissa palvelintiloissa käytetty sähkö 
verotetaan sähköveroluokan I mukaisesti. Alempaan veroluokkaan ei esimerkiksi kuulu toi-
minta, joka on yrityksen pääasialliseen liiketoimintaan nähden vain tukitoiminto, vaikka kysei-
sen yrityksen konesalin laitetilan kokonaisteho ylittäisikin viisi megawattia.  
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Sähköveroluokka lämmön tuotannossa määräytyy käyttökohteen veroluokan mukaisesti. Jos 
lämpöä tuotetaan ja hyödynnetään sähköverolaissa energiaverotukien toteuttamista varten mää-
ritellyssä teollisuudessa (teollisuus, kaivostoiminta ja kasvihuoneviljely), joka kuuluu alempaan 
sähköveroluokkaan, myös lämpöpumpun kuluttaman sähkön vero on alemman sähköveroluo-
kan mukainen. Kaukolämpöyhtiöiden lämmön tuotannossa käyttämää sähköä verotetaan pää-
asiassa sähköveroluokan I mukaisesti. Tämä koskee esimerkiksi erillisiä lämpöpumppu- ja säh-
kökattilaratkaisuja, joilla tuotetaan lämpöä kaukolämpöverkkoon. Myös geotermisen lämmön 
eli maan sisällä radioaktiivisen hajoamisen tuloksena syntyvää lämpöä hyödyntävän tuotanto-
laitteiston kiertovesipumppujen kuluttama sähkö kuuluu korkeamman veroluokan I soveltamis-
alaan. 

Voimalaitoksen sähköntuotannon tai yhteistuotannon omakäyttölaitteissa käytetty sähkö on ve-
rotonta. Yleisesti voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin kuuluvat ne laitteet ja koneistot, jotka lai-
toksessa tarvitaan sähkön tai sähkön ja lämmön tuottamiseen ja tuotantovalmiuden ylläpitämi-
seen tai jotka tarvitaan laitoksen aiheuttamien ympäristöhaittojen poistamiseen tai pienentämi-
seen. Tarkemmin omakäyttölaitteista säädetään voimalaitosten omakäyttölaitteista annetussa 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 309/2003. Jos voimalaitoksella on samassa toimin-
nallisessa kokonaisuudessa mukana lämpöpumppuja, katsotaan ne osaksi voimalaitosta ja niissä 
tuotettu lämpö osaksi koko voimalaitoksen tuottamaa lämpöä. Tällöin lämpöpumpun avulla tuo-
tettu lämpö lisää yhteistuotannon hyötylämmön määrää, jonka perusteella lämmön tuotantoon 
käytetyistä lämmityspolttoaineista suoritaan vero. Kyseisten lämpöpumppujen kuluttama sähkö 
kuitenkin katsotaan voimalaitoksen verottomaksi omakäyttösähköksi. Tilanteessa, jossa lämpö-
pumput eivät kuulu voimalaitoskonaisuuteen, niiden tuottamaa lämpöä ei huomioida yhteistuo-
tannon polttoaineverotuksessa. Tällöin lämpöpumppujen kuluttamasta sähköstä suoritetaan ve-
roluokan I mukainen vero. Kokonaisuudessaan Suomessa on yli 1,1 miljoonaa lämpöpumppua, 
joista suurin osa hyvin pieniä, teholtaan alle 10 kW:n kokoisia yksittäisten kiinteistöjen lämpö-
pumppuja. Kaukolämmön tuotannossa käytettävät lämpöpumput ovat tyypillisesti suurempaa 
kokoluokkaa. 

Alempaan sähköveroluokkaan kuuluvan teollisuuden yhteydessä sähkökattilan kuluttama sähkö 
on sähköveroluokan II piirissä. Muissa tapauksissa sähkökattilat ovat sähköveroluokan I pii-
rissä. 

Alennetun sähköveroluokan II piiriin kuuluu noin 10 000 yritystä ja noin puolet sähkön kulu-
tuksesta. Sähkön alempaan veroluokkaan II oikeutetut toimijat ovat valtiontuen saajia, joita kos-
kevat EU:n valtiontukisäännöt. Valtiontuen saajien on esimerkiksi rekisteröidyttävä valmiste-
verotuksen tuensaajarekisteriin. Lisäksi oikeus tukeen päättyy, jos yritys katsotaan EU:n valti-
ontukisääntöjen mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa olevaksi yritykseksi.  

Ammattimaisen kasvihuoneviljelyn lisäksi myös muu maatalous kuuluu käytännössä sähköve-
roluokan II piiriin, mutta tämä toteutetaan palauttamalla maataloudelle veroluokkien I ja II vä-
linen erotus maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta 
annetun lain (603/2006), jäljempänä maatalouden veronpalautuslaki, nojalla. Sähkön lisäksi 
ammattimainen maatalouden harjoittaja saa veronpalautusta maataloudessa käyttämästään ke-
vyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä biopolttoöljystä. Vuodelta 2020 veronpalautusta sai hie-
man yli 33 000 maatalouden harjoittajaa.  

Pienimmät sähköntuottajat on vapautettu itse tuottamansa ja käyttämänsä sähkön verosta. Täl-
laisia ovat enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla tai yli 100 
kilovolttiampeerin nimellistehoisilla voimalaitoksilla mutta enintään 800 000 kilowattituntia 
sähköä vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat.  
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Maakaasun verotus 

Maakaasusta kannetaan energiatuotteiden valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua sähkövero-
lain perusteella. Vuoden 2021 alusta maakaasun energiasisältövero on 10,33 euroa megawatti-
tunnilta, hiilidioksidivero 12,94 euroa megawattitunnilta ja huoltovarmuusmaksu 0,084 euroa 
megawattitunnilta. Sekä kaasumainen että nesteytetty maakaasu ovat valmisteveron alaisia 
energiatuotteita.  

Maakaasun verotuksessa noudatetaan valmisteverotuksen periaatteita ja menettelyitä, joista sää-
detään valmisteverotuslaissa (182/2010). Valmisteverotuksen yleisestä verotusmenettelystä 
säädetään valmisteverotuslain lisäksi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa 
laissa (768/2016), joiden lisäksi verolajikohtaisissa laeissa säädetään yksityiskohtaisemmin ve-
roperusteista ja tietyistä menettelyistä. Valmisteverotuksen toimittamisesta vastaa Verohallinto. 

Valmisteverotus on tuoteverotusta, joka perustuu kulutukseen fyysisesti luovutetun tuotteen 
määrään ja sen ominaisuuksiin. Vero tulee suorittaa, kun tuote luovutetaan kulutukseen. EU:n 
yhdenmukaistetussa valmisteverotuksessa maakaasun verotusmenettelyihin on säädetty eräitä 
lievennyksiä, eikä maakaasuun sovelleta valvonta- ja siirtojärjestelmää koskevia säännöksiä. 
Tästä huolimatta kansallisesti kaasun verotuksen on täytettävä yhdenmukaistetun valmistevero-
tuksen eräät perusvaatimukset. Kaasu tulee voida muun muassa siirtää verottomasti toisesta jä-
senvaltiosta Suomeen ja verotus toimitetaan, kun kaasu luovutetaan kulutukseen. Valmisteve-
rotuksen olennainen osa on väliaikaisen verottomuuden järjestelmä, jolla mahdollistetaan ve-
ronalaisten tuotteiden toimiva liikkuminen Euroopan unionin alueella.  

Suomessa kaasunjakelu toteutuu siirtoverkon, jakeluverkkojen ja nesteytetyn kaasun varastosäi-
liöiden eli terminaalien kautta. Näistä maakaasun siirtoverkko katsotaan valmisteverotuksessa 
verottomaksi varastoksi. Maakaasua koskevaan valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuu-
den järjestelmään kuuluvat edellä kuvatusti siirtoputkisto sekä muut verottomat varastot. Maa-
kaasun siirtäminen verottomasta varastosäiliöstä maakaasun siirtoverkkoon tai pelkästään ve-
rottomaan käyttötarkoitukseen on verotonta. Maakaasun loppukäytön verottamisen helpotta-
miseksi maakaasua voidaan luovuttaa siirtoverkosta verotta myös rekisteröityneelle käyttäjälle. 
Maakaasun voi myydä rekisteröidylle käyttäjälle muu kuin maakaasuverkonhaltija tai valtuu-
tettu varastonpitäjä, mutta siirto rekisteröidylle käyttäjälle tulee tehdä suoraan maakaasunsiir-
toverkosta tai verottomasta varastosta. Maakaasun myynnillä ei ole vaikutusta sen valmisteve-
rotukseen. Jos rekisteröity käyttäjä käyttää kaasua verolliseen tarkoitukseen, sen tulee suorittaa 
siitä käyttötarkoituksen mukainen vero.  

Valmisteverotuksessa verovelvollisia ovat ne, jotka luovuttavat tuotteet kulutukseen väliaikai-
sen verottomuuden järjestelmästä. Maakaasun valmisteverotuksessa verovelvollisia ovat siirto-
verkonhaltija eli Gasgrid Finland Oy, valtuutetut varastonpitäjät, kuten nesteytettyä maakaasua 
varastoivan terminaalin toiminnanharjoittajat, sekä mahdolliset muut valmisteverotus- ja säh-
köverolain mukaiset verovelvolliset. 

Maakaasun käyttäjille maakaasua toimitetaan myös siirtoverkkoon yhteydessä olevien paikal-
listen jakeluverkkojen kautta. Maakaasun luovutus käyttäjille tai jakeluverkkoon tapahtuu pai-
neenvähennys- ja mittausasemien kautta, joissa kaasun paine pudotetaan vastaanottajalle sopi-
vaksi ja kaasun määrä yleensä mitataan. Jakeluverkot eivät ole verottomia varastoja eivätkä ja-
keluverkonhaltijat verovelvollisia. Siksi maakaasun siirtyessä jakeluverkkoon verokynnys ylit-
tyy ja tuote katsotaan luovutetuksi kulutukseen. Jakeluverkossa olevat käyttäjät ostavat siten 
maakaasun aina verollisena.  
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Veron ilmoittamiseen ja maksamiseen sovelletaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 
annettua lakia. Verovelvollisen tulee antaa veroilmoitus kultakin verokaudelta sitä seuraavan 
toisen kalenterikuukauden 12. päivään mennessä. Maakaasun valmistevero maksetaan vero-
kautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Käyttäjät, jotka ostavat maakaasun 
verollisena, voivat hakea sähköverolain mukaista palautusta verottomaksi säädettyyn tarkoituk-
seen käytetystä maakaasusta joko puolivuosittain tai koko vuodelta. Palautuksen edellytyksenä 
on, että palautuksen hakija esittää luotettavan selvityksen maakaasun käytöstä verottomaan tar-
koitukseen. Hakemus on jätettävä kolmen vuoden kuluessa hakujakson päättymisestä. Palau-
tusta ei makseta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.  

Biokaasun verotus  

Biokaasu ei kuulu sähköverolain soveltamisalaan, joten se on valmisteveroton polttoaine lii-
kenne- ja lämmityskäytössä. Biokaasuun ei sovelleta muutakaan valmisteverotuksen sääntelyä. 
Biokaasua voidaan kuitenkin luovuttaa kulutukseen maakaasun siirtoverkon kautta, jolloin maa-
kaasuverkonhaltijan on pidettävä kirjanpitoa siirtoverkkoon syötetyn verottoman biokaasun 
määrästä sen erittelemiseksi verollisesta maakaasusta, joka on käytännössä samaa metaania 
kuin biokaasu. Biokaasun luovutuksista siirtoverkosta kulutukseen ei tehdä veroilmoituksia, 
eikä luovutettua biokaasua sisällytetä maakaasun veroilmoituksiin. Veroa suoritetaan vain fos-
siilisesta maakaasusta.  

Vaikka valmisteverotuslaissa tai sähköverolaissa ei ole säännöksiä biokaasun verotusmenette-
lystä, Verohallinto on mahdollistanut Gasgrid Finland Oy:n biokaasusertifikaattien hyödyntä-
misen maakaasun valmisteverotuksessa osoituksena käytetyn biokaasun osuudesta. Järjestel-
män perusteella siirtoverkkoon syötetystä biokaasusta luodaan verkkoon syötön yhteydessä bio-
kaasusertifikaatti, joka on todisteena kaasun alkuperästä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimijat voi-
vat biokaasusertifikaateilla virtuaalisesti luoda maakaasusta biokaasua ja kohdentaa sertifikaat-
tiin perustuvaa biokaasua tietylle asiakkaalle.  

Biokaasun verotukseen sovellettu menettely ei vastaa valmisteverotuksen lähtökohtaa verottaa 
tuote sen määrän ja ominaisuuksien perusteella. Vastaavaa menettelyä ei sovelleta muussa val-
misteverotuksessa Suomessa.  

Liikennepolttoaineiden verotuksen erityispiirteet 

Lähtökohtaisesti kaikilla fossiilisilla ja bioperäisillä liikennepolttoaineilla tulisi olla energiayk-
sikköä kohti sama, bensiinin verotasoon sidottu energiasisältövero sekä polttoaineen elinkaa-
renaikaisiin päästöihin perustuva hiilidioksidivero.  

Fossiilisen ja bioperäisen dieselöljyn energiasisältöveron taso ei kuitenkaan ole yhtä korkea 
kuin moottoribensiinin ja sitä korvaavien bioperäisten polttoaineiden. Dieselöljyn lievemmällä 
verotuksella on haluttu alentaa muun muassa kuorma-autoliikenteen ja sitä kautta vientiteolli-
suuden sekä linja-autoliikenteen kustannuksia. Tämä on toteutettu siten, että dieselöljyn ja sitä 
korvaavien polttoaineiden energiasisällölle annettua veroa alennetaan kiinteällä määrällä noin 
0,0072 euroa megajoulelta, joka tarkoittaa perinteiselle fossiiliselle dieselöljylitralle 25,95 sen-
tin suuruista veronalennusta veroperusteen edellyttämään tasoon. Verotaulukossa ilmoitettu 
fossiilisen dieselöljyn energiasisältövero on siten 60,52 sentin sijasta 34,57 senttiä litralta.  

Koska dieselöljyn energiasisältövero on matalampi kuin veron ympäristöperusteet edellyttäisi-
vät eikä dieselhenkilöautojen suosimiselle ole ympäristö- eikä muitakaan perusteita, dieselkäyt-
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töisistä henkilöautoista kannetaan ajoneuvoveron käyttövoimaveroa. Sillä täydennetään poltto-
aineverotusta ja yhtenäistetään bensiinin ja dieselöljyn erilaisesta verokohtelusta keskimääräi-
sellä vuotuisella ajosuoritteella aiheutuvia kustannuseroja autoilijoille sekä varmistetaan valti-
ontukisääntelyn edellyttämä vaatimus eri polttoaineiden neutraalista verotuksesta.  

Biokaasun verottomuuden lisäksi maakaasua verotetaan liikenteessä lämmityspolttoaineiden 
veroperustein, jotka ovat alhaisemmat kuin liikenteen polttoaineiden veroperusteet. Liikenne-
polttoaineiden veromallin mukainen maakaasun energiasisältöveron taso maakaasulle on 60,52 
euroa megawattitunnilta ja hiilidioksidiveron taso 18,80 euroa megawattitunnilta. Maakaasun 
alemmista veroperusteista syntyvää verotukea kompensoidaan henkilöautojen käyttövoimave-
rolla.  

Kaasuautojen käyttövoimavero otettiin käyttöön vuoden 2011 energiaverouudistuksen yhtey-
dessä, jolloin kaasukäyttöisiä autoja oli liikenteessä hyvin vähän eikä liikenteessä käytetylle 
kaasulle katsottu siksi tarpeelliseksi määrittää omia verotasoja. Koska kaasun tankkausverkosto 
oli tuolloin nykyistä harvempi, sitä pidettiin kaasun käyttöä rajoittavana tekijänä ja kaasulla 
ajettujen kilometrien arvioitiin jäävän henkilöautoilla keskimäärin 10 000 kilometriin vuodessa. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana kaasun tankkausverkosto on kuitenkin parantunut huomat-
tavasti, minkä vuoksi kaasuautoilla voidaan olettaa ajettavan lähinnä kaasulla sen ollessa huo-
mattavasti bensiiniä edullisempaa ja bensiinitankkien ollessa pieniä. Näistä syistä valtiovarain-
ministeriön asettama liikenteen verotuksen uudistamista selvittänyt työryhmä6 arvioi, ettei kaa-
sukäyttöisten henkilöautojen verotus ole enää tekniikkaneutraalia. 

Koska kaasukäyttöisille paketti-, kuorma- ja linja-autoille ei ole asetettu käyttövoimaveroa 
kompensoimaan maa- ja biokaasun dieseliä alhaisempaa verotusta, työryhmä katsoi, ettei die-
sel- ja kaasukäyttöisten paketti-, kuorma-ja linja-autojen välinen verotus myöskään ole tekniik-
kaneutraalia ja siten hyötyliikenteen ajoneuvoille syntyy perusteetonta hyötyä maakaasun läm-
mityspolttoaineiden verotasosta ja biokaasun verottomuudesta. Työryhmä suositti päivittämään 
liikenteessä käytettävän kaasun verotus vastamaan liikenteen energiaveromallia ja katsoi neut-
raaleimmaksi tavaksi toteuttaa tämä määrittämällä kaasun liikennekäytölle dieseliä vastaavat 
verotasot ja määrittämällä kaasukäyttöisille henkilöautoille käyttövoimavero samoin perustein 
kuin dieselkäyttöisille henkilöautoille. Kaasun verottaminen tätä kevyemmin saattaisi johtaa ti-
lanteeseen, jossa liikenteen energiaverorakenteeseen tulkittaisiin sisältyvän valtiontueksi kat-
sottavaa verotukea kaasulle. 

Maa- ja biokaasun kulutus 

Vuonna 2019 Tilastokeskuksen mukaan maakaasua käytettiin yhteensä noin 25 terawattituntia 
ja biokaasua yhteensä noin 2,1 terawattituntia. Biokaasua syötettiin siirto- ja jakeluverkkoihin 
vuonna 2019 noin 0,1 terawattituntia, joka on noin viisi prosenttia biokaasun kokonaiskulutuk-
sesta. 

Tieliikenteessä kulutettiin maa- ja biokaasua yhteensä noin 0,15 terawattituntia vuonna 2019 ja 
0,19 terawattituntia vuonna 2020. Verkon ulkopuolella biokaasua kulutettiin tieliikenteessä 0,02 
terawattituntia vuonna 2019 ja 0,05 terawattituntia vuonna 2020. Siirto- ja jakeluverkon kautta 
myytiin biokaasua tieliikenteeseen 0,06 terawattituntia vuosina 2019 ja 2020. Tieliikenteeseen 
myydyn maakaasun määrä oli 0,07 terawattituntia vuonna 2019 ja 0,08 terawattituntia vuonna 

                                                      
6 https://vm.fi/hanke?tunnus=VM101:00/2019  

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM101:00/2019
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2020. Energian kokonaiskulutus tieliikenteessä vuonna 2019 oli noin 45 terawattituntia ja 
vuonna 2020 noin 42,4 terawattituntia. 

Kaasukäyttöisten autojen määrä on kasvanut 2010-luvulla, ja määrän on arvioitu jatkavan kas-
vua lähivuosina. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatiman liikenteen perusennusteen mu-
kaan tieliikenteen kaasun kulutuksen arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 1,5-kertainen ja 
vuonna 2025 noin 2,3 kertainen vuoden 2020 tasoon nähden.  

Energiantuotannon alalla sähkön ja lämmön tuotannossa biokaasua käytettiin 1 terawattitunti ja 
teollisuudessa 0,9 terawattituntia, josta paperiteollisuuden osuus oli noin 95 prosenttia. Energi-
antuotannossa biokaasun kulutuksesta erilliseen kaukolämmöntuotantoon kului 0,08 terawatti-
tuntia ja yhteistuotantoon 0,46 terawattituntia, josta lämmön osuus oli noin puolet. Teollisuu-
dessa biokaasua kulutettiin erillisessä teollisuushöyryn tuotannossa arviolta noin 0,4 terawatti-
tuntia ja yhteistuotannossa noin 0,5 terawattituntia, josta lämmön osuus oli noin neljä viides-
osaa. Teollisuuden erillisessä teollisuushöyryn tuotannossa merkittävä osa saatetaan kuitenkin 
käyttää erilaisissa verottomaksi säädetyissä teollisuuden prosesseissa. Muilla sektoreilla bio-
kaasua käytettiin 0,19 terawattituntia, josta maa- ja metsätalouden osuus oli noin kuusi prosent-
tia. 

Maakaasumarkkinamallin muutos vuonna 2020 

Vuoden 2019 loppuun maakaasun siirtoverkko oli liitetty yhteen ainoastaan Venäjän maakaa-
suverkon kanssa, minkä lisäksi maakaasua voitiin tuoda Suomeen nesteytettynä. Vuoden 2020 
alusta Suomen maakaasumarkkinat avattiin kuitenkin kilpailulle ja Suomen siirtoverkosta avau-
tui yhteys Viron siirtoverkkoon kun niin sanottu Balticconnector-kaasuputki otettiin käyttöön. 
Liettuan ja Puolan välisen siirtoyhteyden valmistuttua lähivuosina Suomesta on yhteys myös 
Keski-Euroopan kaasuverkkoon. 

Maakaasumarkkina kaasun siirron näkökulmasta toimii uudessa markkinamallissa vastaavalla 
tavalla kuin nykyisin. Sen sijaan kaasun myynnin kannalta aiempi markkina muuttui siten, että 
kaasun tukkumyynnistä vastaavat lähtökohtaisesti siirtoverkonhaltijan ylläpitämään markkina-
osapuolirekisteriin rekisteröityneet shipperit. Siirtoverkonhaltija kuitenkin toteuttaa varsinaisen 
siirron. Jakeluverkoissa kaasun myynnistä vastaavat vähittäismyyjät, jotka hankkivat kaasun 
shippereiltä. Jakeluverkonhaltija toteuttaa varsinaisen kaasun jakelun jakeluverkossa.  

Nykyinen kaasun verotusjärjestelmä on mukautettu yhteen ennen vuotta 2020 käytössä olleen 
markkinamallin kanssa. Maakaasumarkkinamallin muutoksella ei kuitenkaan ole ollut vaiku-
tusta verotusmenettelyyn, sillä valmisteverotuksessa aiemmin säädettyä ja sovellettua verotus-
menettelyä on voitu soveltaa myös uudessa maakaasumarkkinamallissa.  

Sen sijaan biokaasun verotuksen tilanne ja arviointi muuttuivat olennaisesti vuonna 2020, kun 
uuden maakaasumarkkinamallin kiinteä putkiyhteys Baltiaan avautui. Baltiaan yhteydessä ole-
van siirtoverkon kautta Suomeen on mahdollista tuoda maakaasun lisäksi biokaasua. Käytän-
nössä Suomeen putken kautta tulee kuitenkin seoskaasua, joka koostumukseltaan on lähes sata-
prosenttisesti fossiilista maakaasua.  

Uuden maakaasumarkkinamallin myötä vuoden 2020 alussa maakaasumarkkinoilla siirryttiin 
myös mittaamaan ja laskuttamaan käytetty maakaasu ylemmässä lämpöarvossa aiemmin käy-
tetyn alemman lämpöarvon sijaan. Sähköverolain liitteen verotaulukossa maakaasun energiasi-
sältö- ja hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu ovat kuitenkin edelleen määritelty muiden 
energiatuotteiden lailla alemman lämpöarvon mukaisesti. Verotuksessa ylemmän lämpöarvon 
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mukainen maakaasun määrä on tähän saakka muutettu alemman lämpöarvon mukaiseksi Vero-
hallinnon ohjeistuksen perusteella. 

Jakeluvelvoite 

Polttoaineiden verotuksen tarkoituksena ei ole edistää biopolttoaineiden käyttöä, vaan verottaa 
kaikkia polttoaineita mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalisti niiden energiasisällön, elin-
kaarenaikaisen hiilidioksidipäästön ja lähipäästöjen perusteella. Polttoaineiden verotuksen tar-
koituksena on myös siten osaltaan varmistaa verojärjestelmän ja jakeluvelvoitteen EU-oikeu-
dellinen yhteensopivuus.  

Suomessa liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen perustuu sen sijaan polttoaineen ja-
kelijoita koskevaan sitovaan velvoitteeseen toimittaa vuosittain liikennepolttoaineeksi laissa 
säädetty osuus biopolttoaineita. Toisin sanoen öljy-yhtiöiden on myytävä biopolttoaineita tietty 
asteittain kasvava prosenttiosuus liikennepolttoaineista. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta 
säädetään biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetussa laissa (446/2007). Lain 
mukaan biopolttoaineiden osuuden tulee olla 18 prosenttia vuonna 2021, josta se nousee puo-
lentoista prosenttiyksikön portain 30 prosenttiin vuonna 2029. Lisäksi biopolttoöljyn jakeluvel-
voitteesta säädetään biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetussa laissa (418/2019). Sen mu-
kaan biopolttoöljyn energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittaman kevyen polttoöljyn 
ja biopolttoöljyn energiasisällön kokonaismäärästä tulee olla vähintään kolme prosenttia 
vuonna 2021 ja nousta vuosittain tasaisesti kymmeneen prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.  

Hallitus antoi keväällä 2021 eduskunnalle esityksen laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämi-
sestä liikenteessä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 48/2021 vp). Tässä 
jakeluvelvoitelainsäädäntöä koskevassa esityksessä ehdotetaan muun muassa liikenteen jakelu-
velvoitteen soveltamisalan laajentamista biokaasuun. Lait on vahvistettu kesäkuussa 2021, ja 
tulevat biokaasun jakeluvelvoitteen osalta voimaan 1.1.2022. 

Nestemäisten liikennepolttoaineiden osalta pakollinen jakeluvelvoite soveltuu vain toimijoihin, 
jotka luovuttavat kulutukseen yli miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita kalenterivuodessa. 
Lakimuutoksen myötä vastaavanlainen jakeluvelvoitteen soveltamisraja asetetaan kaasumais-
ten polttoaineiden jakelijoille. Kaasumaisten polttoaineiden osalta vastaava raja on yhdeksän   
gigawattituntia. Se vastaa energiamääränä miljoonan litran rajaa nestemäisissä polttoaineissa. 
Lisäksi jakelijat voivat vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen piiriin, jos niiden kalenteri-
vuonna toimittamien polttoaineiden määrä jää alle pakollisen jakeluvelvoitteen soveltamisrajan. 
Nestemäisten liikennepolttoaineiden jakelijat voivat hakeutua jakeluvelvoitteen piiriin vapaa-
ehtoisesti, jos ne jakelevat vähintään 100 000 mutta korkeintaan miljoona litraa nestemäisiä 
polttoaineita. Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajat ovat vähintään yksi giga-
wattitunti mutta enintään yhdeksän gigawattituntia. 

Jakeluvelvoitteen ulottaminen liikenteessä käytettyyn biokaasuun edellyttää sen verottamista 
EU:n valtiontukisääntelyn vaatimusten täyttämiseksi. Valtiontukisääntelyn mukaan jakeluvel-
voitetta ja veronalennusta ei voi käyttää samanaikaisesti.  

2.2 EU:n lainsäädäntö 

Valmisteverotusdirektiivi  

Neuvosto antoi 19.12.2019 direktiivin (EU) 2020/262 valmisteveroja koskevasta yleisestä jär-
jestelmästä (uudelleenlaadittu), jäljempänä valmisteverotusdirektiivi, jolla korvataan neuvoston 
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direktiivi 2008/118/EY. Direktiivissä vahvistetaan yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva 
yleinen järjestelmä, ja siinä käsitellään erityisesti valmisteveron alaisten tuotteiden tuotantoa, 
varastointia ja siirtämistä jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin päätavoite on mahdollistaa tuottei-
den vapaa liikkuminen EU:n alueella ja samalla varmistaa valmisteverosaatavan oikea kanta-
minen jäsenvaltioissa. Valmisteverotusdirektiivi tuli voimaan keväällä 2020, ja sitä sovelletaan 
13.2.2023 alkaen. Täytäntöönpanoa koskevat lait on kuitenkin hyväksyttävä eduskunnassa di-
rektiivin edellyttämällä tavalla vuoden 2021 loppuun mennessä.  

EU:n valmisteverotuksen lähtökohtana on luvanvarainen järjestelmä, jossa valmisteveron alais-
ten tuotteiden valmistaminen, varastointi ja siirrot tapahtuvat verottomina väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä. Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä voidaan tuotteita siirtää val-
tuutettujen toimijoiden kesken jäsenvaltioiden välillä tai tuonnin jälkeen vastaanottajalle tai vie-
täväksi yhteisön ulkopuolelle.  

Valmisteverotusdirektiiviä sovelletaan nestemäisiin polttoaineisiin ja eräisiin muihin energia-
tuotteisiin, sähköön, alkoholiin ja alkoholijuomiin sekä tupakkatuotteisiin, joista on annettu eril-
liset tuotekohtaiset direktiivit. Näissä direktiiveissä säädetään muun muassa tuotteiden vähim-
mäisverotasoista ja verotuksen rakenteesta.  

Valmisteverotuksessa on lähtökohtana alueperiaate, jonka mukaan jokainen EU:n jäsenvaltio 
verottaa sen alueella tapahtuvaa valmisteveron alaisten tuotteiden kulutusta. Valmisteverot kan-
netaan, kun tuotteet luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta tai vastaanotetaan toisesta 
jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta. Verovelvollisuus syntyy siinä jäsenvaltiossa, jossa tuot-
teet luovutetaan kulutukseen. 

Energiaverodirektiivi 

Polttoaineiden ja sähkön verotus on yhdenmukaistettu energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetulla neuvoston direktiivillä 2003/96/EY, jäl-
jempänä energiaverodirektiivi. Energiaverodirektiivissä veronalaisiksi tarkoitettuja energia-
tuotteita ovat muun muassa moottoribensiini, dieselöljy, kevyt ja raskas polttoöljy, maakaasu, 
nestekaasu, kivihiili ja sähkö. Komissio on heinäkuussa 2021 antanut ehdotuksen KOM (2021) 
563 lopullinen energiaverodirektiivin uudistamisesta. Ehdotusta sekä sen sisältöä käsitellään 
valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ener-
giatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaa-
dittu) (U xx/2021 vp). 

Voimassa olevan energiaverodirektiivin mukaan myös erilaiset bioperäiset polttoaineet, kuten 
alkoholit ja rasvat, on verotettava samojen perusteiden mukaan kuin esimerkiksi fossiilinen 
moottoribensiini, dieselöljy tai kevyt polttoöljy. Tämän lisäksi direktiivin korvaavuusperiaat-
teen mukaisesti kaikki moottoripolttoaineena käytettävät tuotteet on verotettava vastaavan 
moottoripolttoaineen verotasolla ja kaikista hiilivedyistä on suoritettava vastaavan lämmitys-
polttoaineen vero käytettäessä niitä lämmityspolttoaineena. Tämän mukaan muun muassa bio-
kaasun tulisi hiilivetynä olla veronalainen tuote Suomessa sekä moottori- että lämmityspoltto-
aineena. Biokaasu on kuitenkin tällä hetkellä verotonta, eikä Suomi ole hakenut komissiolta 
hyväksyntää verottomuudelle. 

Energiaverodirektiivin, kuten muunkin valmisteverotuksen, lähtökohtana on veronalaisen tuot-
teen verottaminen tuotteen määrän ja ominaisuuksien perusteella siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tuote kulutetaan. Tämän mahdollistamiseksi tuotteita saa siirtää verovalvonnassa valmisteve-
rottomina jäsenvaltiosta toiseen. Energiaverodirektiivin mukaan energiatuotteista on kannettava 
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vähimmäisvero, jonka jäsenvaltio voi halutessaan ylittää. Energiaverodirektiivissä säädetään 
myös verotuksen rakenteesta ja veronalennuksista esimerkiksi polttoaineille, jotka ovat ympä-
ristöominaisuuksiltaan parempia kuin markkinoilla olevat muut tuotteet. Direktiivi mahdollistaa 
yritystoiminnan ja myös sitä suppeampien toimialojen, kuten teollisuuden ja kaivostoiminnan, 
ja käyttökohteiden, kuten maatalouden, lievemmän energiaverotuksen. Alennuksen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että alennukseen oikeutetun tuotteen laatua tai käyttöä valvotaan niin, että 
veroviranomainen voi varmistua veronalennuksen edellytysten täyttymisestä.  

Direktiivin mukaan tietyin edellytyksin on mahdollista myöntää verottomuus tai veronalennus 
bioperäisille polttoaineille. Veronalennus voi koskea vain sitä osaa polttoaineesta tai polttoai-
neseoksesta, joka on kokonaan bioperäistä. Jos kysymyksessä on polttoaineseos, joka muodos-
tuu biokomponentista ja fossiilisesta polttoaineesta, fossiilisen polttoaineen osuudesta on suo-
ritettava normaali bensiinin, dieselöljyn tai maakaasun vero. Veronalennus voidaan myöntää 
vain määräaikaisena, ja ylikompensaation välttämiseksi biopolttoaineen verotuen määrä tulee 
mukauttaa esimerkiksi raakaöljyn ja biopolttoaineen hinnanvaihtelujen mukaan. Lisäksi komis-
siolle on vuosittain raportoitava sovellettavista veronalennusohjelmista. Energiaverodirektii-
vissä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi tarkoitetun tukiohjelman kansallinen käyttöönotto 
edellyttää aina EU:n valtiontukimenettelyä ja siten myös komission etukäteishyväksyntää tuki-
toimenpiteelle. Suomessa tätä menettelyä on sovellettu eräissä kokeiluhankkeissa käytetyille 
biopolttoaineille.  

EU:n energia- ja valmisteverotuslainsäädännössä ei tunneta valmisteveron alaisen tuotteen val-
mistajan verotonta omaa kulutusta, vaan kaikki kulutus on veronalaista. Energiaverodirektiivi 
mahdollistaa kuitenkin sen, että satunnainen ja määrältään vähäinen energiatuotteiden valmistus 
voidaan jättää verotuksen ulkopuolelle. Tarkoituksena on säästää hallinnollista taakkaa vähäis-
ten tuotantomäärien osalta, joilla ei myöskään ole kovin suurta vaikutusta valtiontalouteen tai 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä niitä siten pidettäisi valtiontukena. Toisaalta verojärjes-
telmää arvioitaessa on pidettävä mielessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä SEUT, verosyrjintää koskevat määräykset.  

Tiettyjen toimialojen lievemmän energiaverotuksen lisäksi energiaverodirektiivi nimenomai-
sesti myös sallii alennettujen verotasojen soveltamisalan rajoittamisen. Tällöin huomioon tulee 
kuitenkin ottaa myös verosyrjintäkielto ja valtiontukimääräykset. Direktiivi siis mahdollistaa 
esimerkiksi kaivostoiminnan rajaamisen energiaverotukien soveltamisalan ulkopuolelle. 
Vaikka energiaverodirektiivi mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja käyttökohteiden lievemmän 
verotuksen, se ei sisällä säännöksiä esimerkiksi lämpöpumppujen, sähkökattiloiden tai geoter-
misen lämmöntuotantolaitteistojen lievemmästä sähköverotuksesta. Siten energiaverodirektii-
vissä mainitsemattoman veronalennustoimen käyttöönotto ei ole mahdollista pelkässä valtion-
tukiprosessissa. Toimenpide edellyttää lisäksi komission ehdotusta ja neuvoston yksimielistä 
päätöstä antaa jäsenvaltioille lupa ottaa käyttöön muita kuin direktiivissä mainittuja alennuksia 
erityisistä politiikkaan liittyvistä syistä. Käytännössä jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön 
tällaisen toimenpiteen, on tehtävä asiasta hakemus komissiolle ja toimitettava sille kaikki mer-
kitykselliset ja tarpeelliset tiedot. Komissio arvioi pyyntöä ottaen huomioon muun muassa sisä-
markkinoiden moitteettoman toiminnan, tarpeen varmistaa tasapuolinen kilpailu sekä yhteisön 
terveys-, ympäristönsuojelu-, energia- ja liikennepolitiikan. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun komissio on saanut kaikki merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot, komissio joko ehdottaa, 
että neuvosto antaisi luvan toteuttaa kyseisen toimenpiteen, tai vaihtoehtoisesti perustelee neu-
vostolle, miksi se ei ole ehdottanut kyseistä toimenpidettä koskevaa lupaa. Lupa myönnetään 
enintään kuuden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen hakemus voidaan saattaa uudelleen komis-
sion ja neuvoston arvioitavaksi.  
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Verosyrjintäkielto ja valtiontukimääräykset 

Verotuksessa on otettava huomioon SEUT:n verosyrjintää sekä valtiontukea koskevat määräyk-
set, jotka asettavat rajoituksia ja menettelyllisiä vaatimuksia veronalennusten muodossa myön-
nettävien tukien käytölle. Vaikka energiaverodirektiivi mahdollistaa erilaisia veronalennuksia, 
ne tulevat arvioitaviksi EU:n valtiontukea ja verosyrjintää koskevien määräysten perusteella.  

SEUT:ssa määrätään jäsenvaltioita velvoittavasta verojen ja maksujen syrjintäkiellosta, jonka 
tavoitteena on taata tavaroiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä normaaleissa kilpailu-
olosuhteissa. Syrjintäkiellon takia jäsenvaltiot eivät saa soveltaa sellaisia sisäisiä veroja tai ve-
rotusmenettelyitä, jotka voivat syrjiä muista jäsenvaltioista peräisin olevia tuotteita. Jäsenvaltiot 
eivät siis saa määrätä muiden jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia välittömiä tai 
välillisiä maksuja kuin ne välittömästi tai välillisesti määräävät samanlaisille kotimaisille tuot-
teille. Jäsenvaltiot eivät saa myöskään määrätä muiden jäsenvaltioiden tuotteille sellaisia sisäi-
siä maksuja, joilla välillisesti suojellaan muuta tuotantoa. Vero tai maksu on syrjintäkiellon vas-
tainen, jos toisesta jäsenvaltiosta tuodulle tuotteelle määrätään vero, joka lasketaan eri tavalla 
tai erilaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti kuin samanlaiseen kotimaiseen tuotteeseen 
kohdistettu vero. Verosyrjintänä pidetään myös tuontituotteisiin kohdistuvia verotusmenette-
lyjä, jotka poikkeavat kotimaisiin tuotteisiin sovellettavista menettelyistä. Siten tuontipolttoai-
neiden verotuksessa ei voida esimerkiksi vaatia monimutkaisempia tai laajempia selvityksiä 
kuin kotimaisten polttoaineiden osalta. Verosyrjintäkielto ei kuitenkaan estä verovalvonnan 
suorittamista. 

EU:n valtiontukisääntely on osa unionin kilpailuoikeutta, jonka tarkoituksena on taata tasaver-
taiset kilpailuolosuhteet koko unionin alueella. Sääntely on tärkeä osa Euroopan laajuisten sisä-
markkinoiden toimintaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, etteivät jäsenvaltioiden viranomaiset 
myönnä sellaisia tukia, jotka vääristävät kilpailua eivätkä siten sovi sisämarkkinoille. Tavoit-
teena on myös vähentää jäsenvaltioiden välistä tukikilpailua.  

SEUT:n määräykset rajoittavat valtiontukien käyttöä talouspolitiikan välineenä. Jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannon alaa, ei sovellu yhteismarkkinoille 
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Esimerkiksi suora tuki, veron 
porrastaminen tai verovapauden myöntäminen jollekin tuotteelle täyttää yleensä valtiontuen 
tunnusmerkistön ja edellyttää siten komission ennakkohyväksyntää. 

Eräissä tilanteissa vaihtoehtona on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille sovel-
tuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014, jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus, mukainen yksinkertaistettu menettely. Ryhmä-
poikkeusasetuksen mukaan ympäristöverojen alennusten muodossa toteutettavat tukiohjelmat 
soveltuvat yhteismarkkinoilla, jos ne täyttävät energiaverodirektiivin edellytykset. Tukiohjel-
masta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta, jos veronalennuksen saajat valitaan läpinäkyvien ja 
objektiivisten kriteerien perusteella ja jos tukea saavat maksavat veroa vähintään energiavero-
direktiivissä vahvistetun vähimmäistason. Vaikka ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella myön-
netystä valtiontuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta, komissiolle on toimitettava yhteenveto 
tukitoimenpiteen voimaantulosta. Lisäksi tuesta on raportoitava komissiolle jälkikäteen vuosit-
tain. Tuki on myös komission jälkivalvonnan piirissä. Suomessa ryhmäpoikkeusasetusta sovel-
letaan energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen, teollisuuden ja konesalien alennettuun 
sähköveroon, yhteistuotannon alennettuun energiasisältöveroon sekä maatalouden energiaveron 
palautukseen. Koska energiaverodirektiivi ei tunnista esimerkiksi lämpöpumpuissa kulutetun 
sähkön alennettua verokantaa tai biokaasun verottomuutta, ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista 
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yksinkertaistettua menettelyä ei voida soveltaa niihin. Toisaalta vaikka energiaverodirektiivi 
tunnistaa maatalouden ohella vesiviljelyn ja niitä kohdellaan direktiivissä yhdenmukaisesti ja 
niiden kummankin osalta ympäristönsuojelun suuntaviivojen ympäristöverotuille säädetyt edel-
lytykset täyttyvät, ryhmäpoikkeusasetuksen yksinkertaistettua menettelyä ei voida kuitenkaan 
soveltaa vesiviljelyyn. Poiketen maataloudesta vesiviljely on rajattu ryhmäpoikkeusasetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että ottaakseen käyttöön veronalennuksen, kalan-
kasvatuksen osalta on tehtävä valtiontukisäännösten mukaisesti ennakkoilmoitus komissiolle ja 
saatava tuelle komission hyväksyntä ennen sen käyttöönottoa.  

Veron porrastamista ei kuitenkaan pidetä EU:n valtiontukisääntelyn perusteella valtiontukena, 
jos se on verojärjestelmän luonteen ja rakenteen mukainen ja sitä sovelletaan johdonmukaisesti. 
Esimerkkinä tällaisesta toimenpiteestä voidaan pitää veron porrastamista tuotteen haitallisen 
ominaisuuden perusteella. Muita vähemmän haittaa aiheuttava tuote voidaan verottaa muita lie-
vemmin ilman, että asia tulisi arvioitavaksi valtiontukena. Veron perusteen tulee kuitenkin olla 
objektiivinen ja sitä tulee soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin kilpaileviin tuotteisiin. Suomessa 
käytössä oleva polttoaineen energiasisältöön sekä elinkaarenaikaisiin hiilidioksidipäästöihin ra-
kentuva energiaverojärjestelmä perustuu edellä mainittuun periaatteeseen, eikä siihen siten kat-
sota sisältyvän valtiontukea. Liikennepolttoaineiden osalta energiaverojärjestelmää täydentää 
käyttövoimavero, joka osaltaan varmistaa verojärjestelmän EU-lainsäädännön mukaisuuden.  

Eräs valtiontukisääntelyn ja sen soveltamisen lähtökohta on, ettei esimerkiksi pakolliseksi sää-
dettyä toimenpidettä saa tukea veronalennuksilla tai muilla taloudellisilla tukitoimilla. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että biopolttoaineiden käytön edistäminen on kiellettyä verotuin, jos 
yrityksille on säädetty sitova velvoite toimittaa markkinoille tietty osuus biopolttoaineita. Se, 
ettei energiaverojärjestelmään sisälly valtiontukena pidettävää verotukea biopolttoaineille, 
mahdollistaa Suomessa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ja polttoaineiden energiasisällön ja 
hiilidioksidipäästön huomioivan verotuksen samanaikaisen käyttämisen.  

Jos valtiontukea maksetaan enemmän kuin unionin lainsäädäntö mahdollistaa tai sen vastaisesti, 
kyseessä on laiton tuki ja seurauksena voi olla tuen takaisinperiminen tuen saajalta kymmeneltä 
vuodelta korkoineen. Lisäksi valtiontukia koskee kasaantumissääntö, jonka mukaan tukiohjel-
mat tai yksittäiset tuet sekä ryhmäpoikkeukset kasaantuvat keskenään. Tuki-intensiteetissä eli 
tuen enimmäismäärässä suhteessa hyväksyttyihin kustannuksiin tulee ottaa huomioon kaikki 
yksittäiset tuet, jotka liittyvät kyseessä olevaan yksilöityyn hankkeeseen. Yksittäisellä yrityk-
sellä voi siten olla useita hankkeita, joiden rahoitus kasaantuu erikseen. Säännöksen tarkoituk-
sena on estää ylisuuren tuen maksaminen tietylle toimenpiteelle tai hankkeelle.  

Energiaverotukiin on sovellettava valtiontukien myöntämisen yleisiä edellytyksiä. Niiden mu-
kaan tukea ei saa esimerkiksi myöntää taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle. Valti-
ontukia koskeviin yleisiin edellytyksiin kuuluu myös tukitietojen julkaisuvelvoitteen noudatta-
minen.  

Nykyisten valtiontukisääntöjen uudistaminen on meneillään ja uusien sääntöjen on tarkoitus 
tulla voimaan vuoden 2024 alusta. 

Alkuperätakuu ja RED I ja II 

Alkuperätakuujärjestelmä on EU:n laajuinen järjestelmä ja siitä säädetään uusiutuvan energian 
direktiivissä (EU) 2018/2001, jäljempänä RED II. Nykyisin alkuperätakuujärjestelmä koskee 
vain sähköä, mutta RED II:n voimaantulon myötä järjestelmää koskeva kansallinen sääntely 
laajennettaisiin lisäksi kaasuun mukaan lukien vety sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Hallitus on 
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toukokuussa 2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 
vp).  

Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii näyttönä energian loppukäyttäjälle siitä, että 
tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuu osoittaa siis tuot-
teen uusiutuvuuden ja sen tarkoituksena on parantaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia tehdä va-
lintoja kuluttamansa energian tuotantotavasta. Alkuperätakuulla ei sen sijaan voida välittömästi 
osoittaa tuotteen kestävyyttä, vaan tämä täytyy todentaa muilla tavoin. Kaasun alkuperätakuulla 
ei lähtökohtaisesti voida todentaa kaasun uusiutuvuutta ja kestävyyttä päästökaupassa, verotuk-
sessa tai jakeluvelvoitteessa. 

Alkuperätakuut ovat siirrettävissä EU:n laajuisesti. Tämän myötä esimerkiksi kaasun alkuperä-
takuun siirtäminen ei ole sidottu tuotteen tuotantopaikan ja käyttöpaikan fyysiseen yhteyteen.  

3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaus lämpöpumppujen ja konesalien säh-
köveroluokan alentamisesta siten, että parhaiten voitaisiin edistää polttoon perustumattoman 
lämmön tuotantoa ja hukkalämmön hyödyntämistä.  

Tavoitteena on myös varmistaa samankaltaisten toimintojen verokohtelu ja siten saattaa esimer-
kiksi teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen teollisuuden energiaverotukien 
piiriin. 

Tavoitteena on myös parantaa maa- ja biokaasun verotuksen toimivuutta, läpinäkyvyyttä ja luo-
tettavuutta. Koska biokaasu ei ole tähän asti ollut verojärjestelmän piirissä, sille on luotava 
sääntelyjärjestelmä verotuksen toimittamisen kannalta tarpeellisista säännöistä, kuten siirroista 
Suomessa ja EU:n jäsenvaltioiden välillä, kulutukseen luovuttamisesta, verotasosta, verotto-
mista käytöistä sekä verotuksen valvontajärjestelmästä.  

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että sekä bio- että maakaasun verotusmenettelyt ovat EU-
oikeuden mukaisia ja vastaavat valmisteverotuksen yleisiä periaatteita. Samalla verotuksella ta-
voitellaan kotimaisen biokaasun tuotannon kasvua huomioiden jakeluverkkojen paikalliset ja 
alueelliset olosuhteet. 

Esityksen tavoitteena on myös toteuttaa hallituksen vuoden 2022 talousarvioneuvottelujen lin-
jaus kalankasvatuksen siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan II.  

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Polttoon perustumattoman lämmön tuotannon edistäminen 

Polttoon perustumattoman lämmön tuotannon ja ylijäämälämmön potentiaalisen hyödyntämi-
sen edistämiseksi verotuksen avulla ehdotetaan, että kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien 
lämpöpumppujen käyttämä sähkö siirrettäisiin sähköveroluokkaan II hallitusohjelmakirjauksen 
mukaisesti. Kytkentä kaukolämpöverkkoon on perusteltua, koska kaukolämpöverkon käyttämi-
nen hukkalämpöjen jakamiseen edistäisi sellaistenkin hukkalämpöjen hyödyntämistä, jotka 
muuten eivät olisi esimerkiksi suuren kokonsa vuoksi hyödynnettävissä yhdessä käyttökoh-
teessa. Toisaalta veroedun rajaaminen vain kaukolämpöverkkoon liitettyihin lämpöpumppuihin 
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voisi johtaa epäoptimaalisin ratkaisuihin, joissa lämpöä on kannattavampaa tuottaa matalam-
malla hyötysuhteella korkealämpöiseen kaukolämpöverkkoon kuin hyödyntää paikallisesti. Li-
säksi kohteet, jotka ovat kaukana kaukolämpöverkosta, olisivat epätasa-arvoisessa asemassa. 
Tämän takia ehdotetaan, että alempi sähköveroluokka koskisi myös kaukolämpöverkon ulko-
puolisia teollisen mittaluokan lämpöpumppuja. Teollisen mittaluokan lämpöpumpuiksi katsot-
taisiin nimellislämpöteholtaan vähintään yhden megawatin tehoiset pumput. Tätä pienempien, 
kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen katsotaan olevan jo nykyisin kilpailukykyisiä, joten ne 
jäisivät korkeamman sähköveroluokan piiriin.  

Jottei sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lämpöpumpun tuottama lämpö lisäisi verotuksen 
perusteena olevan lämmön määrää ja siten kiristäisi sen polttoaineiden verotusta, yhteistuotan-
non verotusta koskevia säännöksiä tarkennettaisiin tältä osin. 

Polttoon perustumattoman lämmön tuotannon edistämiseksi sähköveroluokan muutos olisi pe-
rusteltua toteuttaa myös eräiltä muilta osin hallitusohjelmakirjausta laajempana. Esityksessä eh-
dotetaan, että myös kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien sähkökattiloiden käyttämä sähkö 
siirrettäisiin alempaan sähköveroluokkaan. Tämä tukisi tarvetta muuntaa vaihtelevaa, yhä suu-
remmissa määrin uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä myös lämmöksi. Sähkökattilan 
veroetu olisi perusteltua rajata kaukolämmön tuotantoon, jossa lämpöä voidaan myös varastoida 
ja samalla parantaa sähkö- ja lämpöjärjestelmän integraatiota.  

Polttoon perustumattomista teknologioista myös geotermisen lämmön tuotantolaitteistossa ole-
vien kiertovesipumppujen kuluttama sähkö ehdotetaan siirrettäväksi alempaan sähköveroluok-
kaan.  

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien konesalien säh-
kövero alennetaan sähköveroluokkaan II. Vaatimus kaukolämpöverkkoon kytkemisestä aset-
taisi kuitenkin kaukana verkosta olevat toimijat eriarvoiseen asemaan. Verkkoon kytkemisen 
sijasta ehdotetaan, että konesalille asetettaisiin yleisempi vaatimus sen tuottaman hukkaener-
gian hyödyntämisestä, jolloin veroetu voisi koskea muitakin kuin kaukolämpöverkkoon kytket-
tyjä konesaleja. Tässä energian uudelleen käytön tehokkuuden arvioinnissa käytettäisiin hy-
väksi sitä varten luotua tunnuslukua, eli niin sanottua ERE-lukua, ja sille säädettäviä raja-arvoja. 
Vaatimus hukkaenergian hyödyntämisestä porrastettaisiin konesalin palvelinlaitetehon perus-
teella. Niissä tapauksissa, joissa ERE-luku ei ole käytettävissä, konesalin omalle sähkön käytön 
energiatehokkuudelle asetettaisiin vähimmäisvaatimus, joka kuvaisi sitä, kuinka paljon konesa-
lin kokonaisenergiankäyttö on suhteessa varsinaisten palvelinlaitteiden eli IT-laitteiden kulut-
tamaan energiaan. Tämä ilmoitetaan niin sanottuna PUE-lukuna.  

Veroetuun oikeutetun konesalin koko määriteltäisiin nykyisen laitetilan kokonaistehoa kuvaa-
van vähimmäisvaatimuksen sijasta konesalin varsinaisten palvelinlaitteiden kokonaistehon vä-
himmäistasolla. Tämä olisi luontevaa, koska ERE- ja PUE-tunnuslukujen laskenta joka tapauk-
sessa edellyttää palvelinlaitteiden kokonaistehon mittausta. Samalla veroetuun oikeutetun ko-
nesalin tehovaatimusta alennettaisiin merkittävästi nykyisestä. Muilta osin konesalin määritel-
mään ei ehdoteta muutoksia. 

Ne konesalit, jotka sähköverolain nykyisen konesalimääritelmän mukaan kuuluvat alemman 
sähköveroluokan piiriin, saisivat jatkossakin hankkia sähköä alemmalla sähköveroluokalla il-
man vaatimuksia energiatehokkuudesta tai energian uudelleenkäytöstä.    

Kierrätysmateriaalien valmistuksen ja jalostuksen energiaverotus 
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Sähköverolain teollisuuden määritelmää muutettaisiin siten, että se kohtelisi neutraalisti teol-
lista tavaran valmistusta ja jalostamista riippumatta siitä, mihin Tilastokeskuksen toimialaluok-
kaan toiminta kuuluisi. Tämän myötä myös esimerkiksi teollinen kierrätysmateriaalien valmis-
tus ja jalostaminen luettaisiin teollisuudeksi. Kyseinen toiminta olisi oikeutettu alempaan säh-
köveroluokkaan II sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen sen voimassaoloajan 
loppuun saakka.  

Biokaasun verotus ja kaasun yleinen verotusmenettely 

Veromallin valintaan liittyy monia hankalasti yhteen sovitettavia tavoitteita. Veromallin tulee 
ensisijaisesti täyttää EU:n ja kansalliselta verolainsäädännöltä edellytetyt vaatimukset. Näitä 
asettavat valmisteverotusdirektiivin ja energiaverodirektiivin lähtökohdat ja niitä keskeisesti 
täydentävät SEUT:n verosyrjintää, valtiontukia ja teknisiä kaupanesteitä koskevat sääntelyt 
sekä esimerkiksi tuotteen kestävyyttä koskevat vaatimukset. Toiseksi taustalla vaikuttavat EU:n 
kaasumarkkinalainsäädäntö ja sen tavoitteet, joita ei kuitenkaan EU-tasolla ole sovitettu yhteen 
verotuksen kanssa. Siten myöskään kansallisella tasolla ei voida välttyä tilanteelta, jossa vero-
tusta koskeva sääntely ja menettelyt poikkeavat siitä, mitä kaasumarkkinoilla tavoitellaan. Kol-
mantena tavoitteena edellä mainituista reunaehdoista on varmistaa liikenteessä käytetyn bio-
kaasuun verottaminen sekä lämmityksessä että työkoneissa käytetyn biokaasuun verottomuus 
mahdollisimman hyvin kansallisia biokaasun edistämistavoitteita tukien. Ehdotettavat muutok-
set on valittu nämä lähtökohdat huomioiden. 

Esityksessä ehdotetaan, että biokaasulle säädetään valmistevero, joka koostuisi nykyisen ympä-
ristöperusteisen energiaveromallin mukaisesti energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta. Li-
säksi biokaasusta kannettaisiin huoltovarmuusmaksu. Verotasot määriteltäisiin samoja lähtöar-
voja käyttäen kuin muille lämmityspolttoaineille. Energiasisältöveron määrä olisi 10,33 euroa 
megawattitunnilta ja hiilidioksidiveron määrän laskentaperuste olisi hiilidioksiditonnin arvo 53 
euroa. Jos kyseessä olisi kestävä biokaasu, hiilidioksidivero olisi puolitettu. Jätteistä, tähteistä, 
lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tuotettu biokaasu olisi hiilidi-
oksidiverotonta. Jos biokaasun raaka-aine olisi ei-kestävää, siitä kannettaisiin täysi hiilidioksi-
divero. Valtaosa biokaasusta olisi lähes aina hiilidioksidiverotonta.  

Veroa kannettaisiin liikennebiokaasusta, kun taas lämmitys- ja työkonekäytössä biokaasu olisi 
verotonta. Verotusteknisistä syistä siirtoverkkoon ja verolliseen jakeluverkkoon syötettyä bio-
kaasua verotettaisiin myös lämmitys- ja työkonekäytössä. Käytännössä tällaisen biokaasun 
määrä olisi vähäinen etenkin sen takia, että verollinen jakeluverkko voisi hakeutua verottomaksi 
jakeluverkoksi, jolloin biokaasun alempi verotaso voitaisiin huomioida verotuksessa. Lämmi-
tys- ja työkonekäytössä olevan biokaasun verottomuuden edellytyksenä on, että sille saadaan 
tarvittava EU-lainsäädännön mukainen valtiontukihyväksyntä. 

Lisäksi on huomattava, että ehdotettu biokaasun samoin kuin nykyinen maakaasun verotaso on 
kaasuautojen käyttövoimavero huomioidenkin muita liikennepolttoaineita verotasoja alempi. 
Tästä johtuen jakeluvelvoitteeseen kuuluvia liikennepolttoaineita ei verotettaisi yhdenmukai-
sesti, mikä ei välttämättä täytä kaikilta osin myöskään EU-lainsäädännön vaatimuksia. Tältä 
osin tilanne ei ole siis täysin ongelmaton.  

Biokaasu on EU:n yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alainen tuote, joten siihen sovellettai-
siin mahdollisimman paljon jo käytössä olevaa maakaasun valmisteverotussääntelyä mukaan 
lukien tietyt maakaasuun sovelletut kevennetyt lupa- ja valvontamenettelyt. Biokaasun verotus 
toteutettaisiin noudattaen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän perusperiaatteita valmiste-
veronalaisten tuotteiden valmistuksesta, varastoinnista ja siirtämisestä. Vero tulisi suoritetta-
vaksi, kun tuote siirtyy pois väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.  
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Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi kaasun valmisteverottomuusjärjestelmää ja samalla 
valmisteverovelvollisten piiriä siten, että jakeluverkon haltija voisi halutessaan rekisteröityä ve-
rovelvolliseksi ja saada jakeluverkon verottomaksi verkoksi siirtoverkon tavoin. Tällöin kaasua 
voisi siirtää verotta siirtoverkosta jakeluverkkoon ja edelleen jakeluverkkoon liittyneelle rekis-
teröidylle käyttäjälle. Jakeluverkosta verolliseen käyttöön siirretystä kaasusta veron suorittaisi 
jakeluverkonhaltija. 

Jos jakeluverkonhaltija ei olisi rekisteröitynyt verovelvolliseksi, siirtoverkonhaltija olisi vero-
velvollinen siirtoverkosta verolliseen jakeluverkkoon siirrettävästä kaasusta. Koska jakeluver-
konhaltija ei tällöin olisi verovelvollinen eikä sillä olisi muutoinkaan roolia verotuksessa, ve-
rolliseen jakeluverkkoon syötetystä maa- ja biokaasusta veron suorittaisi se, joka on syöttänyt 
kaasun jakeluverkkoon.  

Jotta jakeluverkkojen erilaiset verotukselliset roolit voidaan erottaa toisistaan, otettaisiin vero-
tuksessa käyttöön määritelmät rekisteröidylle jakeluverkonhaltijalle ja verottomalle jakeluver-
kolle sekä rekisteröimättömälle jakeluverkonhaltijalle ja verolliselle jakeluverkolle. 

Siirtoverkossa oleva kaasuseos verotettaisiin jatkossa aina maakaasun verotasolla riippumatta 
kaasuseoksen koostumuksesta ja käyttökohteesta. Siirtoverkkoon alun perin syötetyn kaasun 
verotuksellinen asema maakaasuna säilyisi kaikissa jakeluketjun vaiheissa. Lisäksi, jos jakelu-
verkko ei olisi hakeutunut verottomaksi, verotuksen käytännön toteuttamiseksi ja verovalvon-
nallisista syistä kaikki kaasu sen alkuperästä riippumatta verotettaisiin verollisessa jakeluver-
kossa maakaasun verotasolla. Verollisten jakeluverkkojen, johon syötetään biokaasua, määrän 
arvioidaan joka tapauksessa jäävän vähäiseksi ja toimijan valinnasta riippuvaksi, koska esityk-
sessä mahdollistetaan jakeluverkkojen hakeutuminen myös verottomiksi. 

Verottomassa jakeluverkossa muualta kuin siirtoverkosta syötetyn biokaasun määrä otettaisiin 
huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Edellytyksenä sille, että verotuksessa voitai-
siin ottaa huomioon biokaasu, olisi se, että voidaan luotettavasti osoittaa biokaasun syöttäminen 
verottomaan jakeluverkkoon. Samalla olisi voitava osoittaa, että biokaasu on kestävää. Biokaa-
sun määrä osoitettaisiin esimerkiksi esittämällä kestävyystodistus sekä todistus biokaasun syö-
töstä verkkoon. Biokaasun ja sen alemman verotason myötä syntyvän verohyödyn voisi koh-
dentaa kaasun käyttäjälle kyseisen verottoman jakeluverkon sisällä. Verohallinto ohjeistaisi yk-
sityiskohtaisemmista biokaasun käytännön verotusmenettelyistä. Ehdotus ratkaisisi mahdolli-
seen tuontibiokaasuun liittyvät verotukselliset haasteet, koska siirtoverkossa sekä toisesta jäsen-
valtiosta tuotua että kotimaassa tuotettua kaasua kohdeltaisiin yhtäläisesti. Lisäksi vaihtoehto 
säilyttäisi biokaasun tuottajien kannustimen syöttää biokaasua suoraan jakeluverkkoon, sillä ja-
keluverkkoon liitetyillä kaasun käyttäjillä olisi kannustin ostaa biokaasua verohyödyn saa-
miseksi.  

Myös siirto- ja jakeluverkkojen ulkopuolelle jäävä biokaasu käsiteltäisiin ja verotettaisiin sata-
prosenttisena biokaasuna.  

Biokaasun pientuottajan itse tuottama ja liikenne-, työkone- ja lämmityskäytössä käyttämä bio-
kaasu olisi verotonta. Samoin verotonta olisi pientuottajan esimerkiksi naapurilleen luovuttama 
biokaasu. Sääntely olisi lähtökohdiltaan samantapainen kuin nykyinen sähkön pientuotannon 
verottomuus. Biokaasun pientuotantona pidettäisiin laitosta, jonka tuottama biokaasun määrä 
olisi enintään yhden gigawattitunnin vuodessa. Tämä määrä vastaisi noin 100 000 litraa neste-
mäistä polttoainetta ja suuruusluokkaisesti yhden tai kahden maatilakokoluokan biokaasutuo-
tantoa. Jos kaasun tuotantomäärä ylittäisi mainitun rajan, toimijan olisi rekisteröidyttävä bio-
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kaasun tuottajaksi ja toiminta muuttuisi kokonaisuudessaan pääsääntöisen kaasun verojärjestel-
män piiriin.  Biokaasun pientuottajien tulisi rekisteröityä biokaasun pientuottajiksi sekä antaa 
vuosittainen veroilmoitus kaasun tuotantomääristä valvontaa varten. 

Edellä mainitut ehdotukset koskisivat kestävästi tuotettua biokaasua. On mahdollista, että EU:n 
valtiotukiprosessissa tulee joitain rajoituksia verottoman lämmitys- ja työkonekäytössä olevan 
biokaasun raaka-ainepohjaan.  

Vesiviljelyn siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan II 

Esityksessä ehdotetaan, että vesiviljely siirrettäisiin alemman sähköveroluokan II piiriin. Vesi-
viljely ei ole nykyisin maatalouden energiaverotuen piirissä. Vesiviljely sisältää kalankasvatuk-
sen lisäksi muun muassa simpukoiden ja äyriäisten kasvatuksen. TOL 2008 perusteella vesivil-
jely on osa maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden päätoimialaluokkaa A ja se sisältyy 
kalastus ja vesiviljely toimialaluokkaan 3. Vesiviljely on toimialana (032) määritelty siten, että 
sillä tarkoitetaan vesieliöiden hoitamista ja kasvatusta, jonka tavoitteena on luonnonympäristöä 
parempi tuotanto. 

Esityksessä ehdotettu siirto alemman sähköveroluokan II piiriin olisi toteutettava vastaavalla 
veronpalautusmenettelyllä kuin muut maatalouden energiaverotuet ja sisällytettävä maatalou-
den veronpalautuslain soveltamisalaan. Vesiviljely kuuluisi sähköverotuen lisäksi myös maata-
loudessa käytettyjen polttoöljyjen veronpalautuksen piiriin.  

Esityksessä määriteltäisiin tukikelpoisena toimialana ammattimainen vesiviljely ja tukeen oi-
keutettu ammattimainen vesiviljelijä. Ammattimaisella vesiviljelyllä tarkoitettaisiin vesiviljeli-
jän omistuksessa olevien vesieliöiden, kuten kalojen, simpukoiden ja äyriäisten, kasvatusta tai 
viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön 
luonnollista kapasiteettia suuremmaksi. Ammattimaisella vesiviljelijällä tarkoitettaisiin luon-
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yh-
teenliittymää, joka harjoittaa vesiviljelyä ja jolle siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisävero-
lain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän. Tarkoituksena olisi, että pienimuotoinen 
vesiviljely rajattaisiin lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Muut ehdotukset 

Sähköverolain liitteen verotaulukossa ilmaistaisiin kaasun verotaso alemman lämpöarvon li-
säksi ylemmän lämpöarvon mukaisena, mikä vastaisi nykyisin kaasujen kaupallisissa toimituk-
sissa käytettävää arvoa.  

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtäisiin biokaasun pientuotan-

non verokautta koskeva muutos. 

Polttoaineverolain asetuksen antamista koskevia valtuussäännöksiä tarkistettaisiin perustus-

laissa edellytetyllä tavalla nykyistä tarkkarajaisemmiksi. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Vaikutukset julkiseen talouteen 
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Kaikki ehdotetut muutokset vähentäisivät valtion verotuloja vuositasolla yhteensä arviolta X 
miljoonalla eurolla sekä kasvattaisivat määrärahapuolella energiaintensiivisten yritysten veron-
palautusta 0,1 miljoonalla eurolla. Valmisteverojen tilitysten ja veronpalautusten ajoittumisesta 
johtuen valtion talousarvion mukainen kassaperusteinen verotuotto kasvaisi muutosten seurauk-
sena nettomääräisesti noin x miljoonalla euroa vuonna 2022. Muutokset vaikuttaisivat määrä-
rahoihin pääasiassa vasta vuonna 2023. 

Teollisen mittaluokan lämpöpumppujen, kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien sähkökatti-
loiden sekä geotermisen lämmön tuotantolaitteistossa olevien kiertovesipumppujen veromuutos 
alentaisi arviolta valtion sähköverotuloja vuositasolla 11 miljoonalla eurolla. Arvioon sisältyy 
epävarmuutta, sillä kaikesta alemman sähköveroluokan piiriin siirrettävästä laitteistosta ei ole 
tällä hetkessä olemassa yksityiskohtaisia aineistoja. Konesalien osalta vaikutusta verotuloihin 
on toistaiseksi vaikea arvioida [täydennetään tältä osin myöhemmin]. 

Teollisen kierrätysmateriaalien valmistuksen ja jalostuksen lukeminen teollisuudeksi vähentäisi 
verotuloja ja lisäisi energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen määrää. Vaikutusten suu-
ruutta voidaan arvioida tiedossa olevien toimijoiden avulla. Ehdotettu muutos vähentäisi vero-
tuloja vuositasolla arviolta kahdella miljoonalla eurolla. Vaikutukset energiaintensiivisen teol-
lisuuden veronpalautukseen arvioidaan vähäisiksi.  

Biokaasun verotukseen ehdotettavat muutokset lisäisivät verotuloja vuoden 2022 tasolla arvi-
olta noin 4 miljoonalla eurolla.  

Vesiviljelyn lisääminen maatalouden energiaveronpalautuksen piiriin kasvattaisi maatalouden 
energiaveropalautusta noin 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa, josta sähkön osuus on 0,4 miljoo-
naa euroa ja polttoöljyjen osuus 0,1 miljoonaa euroa. 

Vaikutukset yrityksille 

Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden, geotermisten kiertovesipumppujen ja konesalien sähköve-
ron alennus keventäisi alan toimijoiden verotusta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lämpöpumppu-
jen osuus kaukolämmön tuotannosta olisi 10 prosenttia, laskisi verouudistus kaukolämmön ko-
konaistuotantokustannuksia noin 0,7 eurolla megawattitunnilta. Selvityksissä tarkastelluissa 
lämpöpumppuja hyödyntävissä käyttötapauksissa sähköveron laskeminen veroluokkaan II las-
kisi tuotetun lämmön hintaa noin 6,2–8,8 euroa megawattitunnilta. 

Muutokset toteutettaisiin suorana sähköveron alennuksena, mikä on toimijoiden ja Verohallin-
non kannalta yksinkertaista. Koska alennuksen toteuttaminen edellyttäisi sähkön kulutuksen 
erillistä mittaamista, aiheutuisi siitä vähäisiä, kertaluonteisia laitekustannuksia.  

Uusien konesalien sähköveron alennus edellyttäisi säädettyjen, hukkaenergian hyötykäyttöön 
ja energiatehokkuuteen liittyvien todennettujen vuositason vaatimusten täyttymistä. Tämä pe-
rustuisi kuitenkin konesalitoimijan omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon jälkikäteisiin tarkas-
tuksiin, joten myös menettely olisi hallinnollisesti kevyt. Kun otetaan käyttöön uusia veronalen-
nuksia, niiden soveltamiseen liittyy alkuvaiheessa tiettyä epävarmuutta. Samaan aikaan jälkikä-
teinen tarkastus voi tapahtua pisimmillään yli kolmen vuoden kuluttua veroedun käyttöönotta-
misesta. Tämä korostaa konesalitoimijan oman toimintansa luotettavaa arviointia, sillä vaati-
musten täyttämättä jättäminen tarkoittaisi verotuen perimistä takaisin konesalitoimijalta. Ottaen 
huomioon konesalitoiminnan energiaintensiivisyyden ja suuren sähköverotuen, taloudellinen 
riski väärintoimimisesta on huomattava. Näiden tuen takaisinperintään liittyvien ongelmien 
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välttämiseksi on mahdollista toimia niin, että veroedun saaja hankkii sähkön korkeammin vero-
tetulla sähköveroluokalla ja hakee palautusta sähköverolain 6 a §:n mukaisesti. Tällöinkin sähkö 
on pitänyt mitata erikseen palautuksessa tarkoitetun toiminnan osalta. Näin menetellen tuensaa-
jalle tulisi enemmän aikaa varmistua toimintansa vaatimustenmukaisuudesta ja välttyä virheel-
lisestä tulkinnasta johtuvista taloudellisista seuraamuksista. Tämä menettely olisi tarkoituksen-
mukainen konesalien PUE- ja ERE-lukuihin perustuvan sähköveron alennuksen osalta, koska 
oikeus alennukseen perustuisi ja varmentuisi vasta kalenterivuoden aikana toteutuneisiin ja to-
dennettuihin lukuihin. Toiminnan vakiinnuttua toimija voisi siirtyä hankkimaan sähköä suoraan 
alennetulla verokannalla. Vastaava menettely olisi mahdollinen lämpöpumppujen, sähkökatti-
loiden ja geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppujen sähköverotuksessa.   

Teollisen kierrätysmateriaalien valmistuksen ja jalostamisen saattaminen energiaverotukien pii-
riin keventäisi toimialan yritysten verorasitusta. Myös vesiviljelyn sisällyttäminen maatalouden 
energiaverotukien piiriin keventäisi toimijoiden verotusta. 

Biokaasun liittäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 alusta muodostaa 
merkittävän kannustimen biokaasun myynnille liikennekäyttöön. Voidaan arvioida, että liiken-
teeseen myyty kaasu tulee olemaan lähes täysin biokaasua. Koska biokaasun tarjontaan liittyy 
kuitenkin rajoitteita, biokaasun kysynnän nousu liikenteessä vastaavasti vähentäisi biokaasun 
myyntiä muille sektoreille. Siirtoverkon ulkopuolella biokaasun verotaso nousisi liikennekäy-
tössä 10,414 euroa megawattitunnilta. Siirtoverkossa liikenteessä käytettävän kaasun verotaso 
vastaisi maakaasun verotasoa eli 23,354 euroa megawattitunnilta.  

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ja ehdotettujen veromuutosten yhteisvaikutuksena kaasu-
käyttöisen perävaunuttoman kuorma-auton vuotuiset ajokustannukset nousisivat keskimäärin 
noin 2 450 euroa, jos kuorma-auton ajosuorite on 60 000 kilometriä vuodessa ja kaasun kulutus 
10 megajoulea kilometriltä. Siirtoverkon ulkopuolisella kaasulla vuotuiset ajokustannukset nou-
sisivat noin 1 700 euroa ja siirtoverkon kautta kulkevalla kaasulla vuotuiset ajokustannukset 
nousisivat noin 3 900 euroa. Nesteytettyä maa- ja biokaasua käyttävän perävaunullisen kuorma-
auton vuotuiset ajokustannukset nousisivat noin 8 700 euroa, jos kuorma-auton ajosuorite on 
120 000 kilometriä vuodessa ja kaasun kulutus 22 megajoulea kilometriä. Tästä huolimatta kaa-
sukäyttöisen hyötyliikenteen verotus ei olisi vieläkään yhdenmukainen biopolttonesteiden 
kanssa. 

Kaasun verotusmenettelyyn ehdotetut muutokset tarkoittaisivat, etteivät siirtoverkkoon biokaa-
sua syöttävät biokaasun tuottajat saisi enää verotuksessa lisäarvoa siirtoverkkoon syöttämästään 
biokaasusta toisin kuin siirtoverkon ulkopuolella olevat tuottajat. Biopolttoaineiden jakeluvel-
voitteesta saatava lisäarvo ylläpitäisi kuitenkin siirtoverkon varrella olevien biokaasun tuotta-
jien kannusteita tuottaa biokaasua liikennekäyttöön. Verkon ulkopuolella käytettävän biokaasun 
korkeampi lisäarvo kannustaisi biokaasun tuottajia siirtymään verkon ulkopuoliseen jakeluun. 
Verkon ulkopuolelle siirryttäisiin, jos verkon ulkopuolinen jakelu olisi toteutettavissa maltilli-
sin lisäkustannuksin. Koska siirtoverkkoon syötetyn biokaasun määrä on ollut vähäinen suh-
teessa kotimaisen biokaasun tuotantoon, siirtoverkkoon syötetyn biokaasun verokohtelulla ei 
arvioida olevan juuri vaikutusta kotimaisen biokaasun tuotannon kannalta. 

Siirtoverkkoon syötetyn biokaasun verottaminen maakaasuna ei todennäköisesti nostaisi läm-
möntuotannon kustannuksia. Tämä arvio perustuu yhtäältä siihen, että maa- ja biokaasu ovat 
lyhyelläkin aikavälillä kilpailevia tuotteita, minkä vuoksi biokaasun hinta ei voi erota merkittä-
västi maakaasusta biokaasun tarjonnan ollessa rajallista ja toisaalta siihen, että siirtoverkon 
kautta syötettävä biokaasun määrä on kaasun kokonaiskulutukseen nähden vähäinen ja verk-
koon syötetty biokaasu ohjautuisi biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen vuoksi jatkossa ensisijai-
sesti liikenteeseen. 
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Vaikutukset viranomaisen toimintaan  

Ehdotetut sähköveron alennukset toteutettaisiin suorina veronalennuksina sähköä toimijalle luo-
vutettaessa, mikä on Verohallinnon kannalta yksinkertainen menettely. Uudet konesalien ja 
muut sähköveron alennukset edellyttäisivät lisäksi säädettyjen vaatimusten täyttymistä ja niiden 
valvomista. Koska ehdotetut verotuet ovat toiminnan harjoittajan kannalta merkittäviä ja koska 
kyseessä on verotuen laajentaminen lukuisille uusille toimijoille ja uusiin käyttökohteisiin, edel-
lyttää tämä Verohallinnolta neuvonta- ja ohjaustyötä sekä veroetuun oikeutetun toiminnan ak-
tiivista ja muutoksen voimaantulon jälkeen välittömästi tapahtuvaa valvontaa. Näin voitaisiin 
paremmin välttyä tilanteilta, jossa yritys on ehtinyt toimia virheellisesti vuosia ja jolloin myös 
veroseuraamukset voivat olla yrityksen kannalta huomattavia.  

Sähköverolain teollisuuden määritelmän muuttumisen ja teollisen kierrätysmateriaalien valmis-
tuksen ja jalostuksen lisäämisen energiaverotukien piiriin sekä myös vesiviljelyn sisällyttämi-
nen maatalouden energiaverotukien piiriin arvioidaan aiheuttavan lisäksi jonkin verran neu-
vonta- ja ohjeistustyötä Verohallinnolle. 

Vesiviljelyn lisääminen maatalouden energiaveronpalautuksen piiriin arvioidaan kasvattavan 
palautushakemusten määrää 200 kappaleella nykyisen vajaan 34 000 hakemuksen lisäksi ja li-
säävän kokonaisuutena maltillisesti Verohallinnon tehtävien määrää. Kertaluoteisia kustannuk-
sia aiheutuisi jonkin verran järjestelmän päivityksestä. 

Maa- ja biokaasun verotusmenettelyn muuttuminen sitoisi alkuvaiheessa Verohallinnon resurs-
seja, jotka kohdistuvat henkilöstön kouluttamiseen, verovelvollisten ohjaukseen sekä tiedotta-
miseen. Lisäksi lämmitysbiokaasun verottomuuden toteuttaminen edellyttäisi järjestelmämuu-
toksia.  

Ympäristövaikutukset  

Ehdotetut muutokset lämpöpumppujen verotukseen edistäisivät polttoon perustumattomien 
lämmöntuotantomuotojen yleistymistä, millä olisi ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää pie-
nentävä vaikutus ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Lämpöpumpuilla saatava pääs-
tövähennys riippuu siitä, millaista lämmöntuotantoa lämpöpumpuilla korvataan. Jos se korvaa 
fossiilista tuotantoa, päästövähenemää saavutetaan. Lämpöpumpuilla arvioidaan kuitenkin kor-
vattavan pääosin vanhaa tai uutta biomassan polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa, joka laske-
taan päästöttömäksi. Siten lämpöpumpuilla saavutettava päästövähenemä kokonaisuutena arvi-
oiden jäisi vähäiseksi. Lisäksi sähköveron alentaminen lisäisi näiden ratkaisujen käyttöä ja siten 
lämmityksen riippuvuutta sähkön saatavuudesta.  

ERE-tunnusluvun käytöllä ensisijaisena kriteerinä konesalien verotuen määrittelyssä mahdol-
listettaisiin alan toimijoiden omaehtoinen energiatehokkuuden ja lämmön talteenoton painotus-
ten välinen kokonaisoptimointi, kannustettaisiin energiatehokkuuteen ja luotaisiin alueellisesti 
yhdenvertaisia ratkaisuja. Lähtökohtaisesti pelkällä energiatehokkuuden parantamisella ei ve-
rotukea voitaisi saavuttaa, vaan vaaditaan merkittävää hukkaenergian talteenottoa.  

Teollisen kierrätysmateriaalien valmistuksen ja jalostamisen lukeminen teollisuudeksi kannus-
taisi yrityksiä valmistamaan ja hyödyntämään uusioraaka-aineita teollisessa tavaran valmistuk-
sessa. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia etenkin luonnonvarojen kestävään käyttöön. 
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Päästöoikeuden hinnan nousu ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen asteittainen 
poistuminen vuoteen 2025 mennessä on nostamassa päästökauppasektorille kuuluvien maakaa-
sua käyttävien teollisuuslaitosten maksuhalukkuuden biokaasusta korkeammaksi kuin se liiken-
teessä on ilman biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen soveltamista biokaasulle. Tässä tapauksessa 
biokaasu ohjautuisi ensisijaisesti päästökauppasektorin teollisuuslaitoksille liikenteen sijasta. 
Ehdotettujen muutosten tarkoitus on osaltaan mahdollistaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen 
soveltaminen biokaasuun. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen myötä biokaasun maksuhaluk-
kuus olisi liikenteessä päästökauppasektoria selvästi korkeampi ja biokaasu ohjautuisi ensisijai-
sesti liikennekäyttöön ja siten taakanjakosektorille ennen päästökauppasektorin teollisuuslai-
toksia. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentaminen maa- ja biokaasuun voisi vähentää 
pidemmällä aikavälillä liikenteen laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjä hieman, koska ilman 
jakeluvelvoitetta biokaasun osuus liikenteen kaasusta on tulevina vuosina todennäköisesti pie-
nenemässä edellä mainituista syistä. Lisäksi jakeluvelvoitteen soveltamisen mahdollisuus maa- 
ja biokaasuun parantaisi taakanjakosektorin päästövähennysten kustannustehokkuutta, sillä se 
vähentäisi tarvetta jakaa kehittyneitä nestemäisiä biopolttoaineita, joiden markkinahinta on sel-
västi korkeampi kuin biokaasun.  

Koska biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun muodostaa voimakkaan 
kannustimen maksimoida biokaasuun osuus liikenteessä käytettävästä kaasusta ja biokaasun 
kokonaistuotannon arvioidaan ylittävän liikenteessä käytetyn kaasun määrän pitkään, liikenne-
käyttöön myytävä kaasu tulee todennäköisesti olemaan jatkossa kokonaan biokaasua. Ehdote-
tulla biokaasun verotasolla ei siten olisi vaikutusta biokaasun osuuteen liikenteen kaasun kulu-
tuksesta. 

Ehdotetut muutokset liikennekaasun verotukseen vähentäisivät kaasuautoiluun kohdistuvaa ve-
rotukea ja lisäisivät sen myötä kannusteita huomattavasti energiatehokkaampien sähköautojen 
hankintaan, mikä edistäisi liikenteen ja taakanjakosektorin päästövähennysten saavuttamista 
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ehdotetut muutokset alentaisivat kaasun kokonaisky-
syntää liikenteessä ja mahdollistaisivat siten rajallisen biokaasun ohjaamista muille sektoreille. 
Liikenteessä käytettävän kaasun verotuki pysyisi kuitenkin edelleen hyvin suurena, mikä voisi 
johtaa kaasuautojen yleistymiseen erityisesti raskaassa liikenteessä. Jos sähköisten vaihtoehto-
jen tarjonta raskaassa liikenteessä kasvaa lähivuosina, liikenteen kaasun alhaisella verotasolla 
olisi todennäköisesti taakanjakosektorin päästöjä lisäävä vaikutus sekä liikenteen energiatehok-
kuuden edistymistä heikentävä vaikutus. 

Vaikutukset kotitalouksiin 

Tarkastellut veromallit eivät vaikuta yksittäisten kotitalouksien omien lämpöpumppujen kus-
tannuksiin, koska ne on pääosin rajattu alemmasta veroluokasta pois. Myöskään eri lämmitys-
muotojen kilpailutilanteeseen ei uudella veromallilla ole juurikaan vaikutusta yksittäisten koti-
talouksien osalta, sillä kaukolämmön kustannusten suora muutos jää vähäiseksi. Ehdotettavat 
muutokset sähkön verotukseen alentaisivat hieman kaukolämmön tuotantokustannuksia ja siten 
voisivat alentaa lyhyellä aikavälillä kaukolämmön hintaa alueilla, joissa lämmöntuotannossa 
hyödynnetään lämpöpumppuja ja sähkökattiloita, kuten Helsingissä ja Espoossa. Pitkällä aika-
välillä muutokset voisivat alentaa kaukolämmön hintaa laajemmin ja voimakkaammin, jos polt-
toon perustumattomat lämmöntuotantomuodot yleistyvät. 

Ehdotettavat muutokset biokaasun verotukseen yhdessä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen 
kanssa nostaisivat kaasukäyttöisen henkilöauton vuotuisia kustannuksia 17 000 kilometrin vuo-
tuisella ajosuoritteella keskimäärin noin 216 euroa, jos kaasun kulutus olisi 2,5 megajoulea ki-
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lometriltä eli bensiininä noin 8,1 litraa sataa kilometriä kohden. Siirtoverkon ulkopuolisella kaa-
sulla vuotuiset ajokustannukset nousisivat noin 152 euroa, ja siirtoverkon kautta kulkeneella 
kaasulla vuotuiset ajokustannukset nousisivat noin 342 euroa. Tästä huolimatta kaasukäyttöis-
ten henkilöautojen polttoaineverotus ja käyttövoimaveron yhdistelmä ei vieläkään olisi yhden-
mukainen biopolttonesteiden kanssa. 

Kaasukäyttöisten autojen jakautumisesta tulotason mukaan ei ole käytettävissä ajantasaista ai-
neistoa. Kaasukäyttöiset henkilöautot ovat kuitenkin keskimääräistä ajoneuvokantaa huomatta-
vasti uudempia, sillä kesäkuussa 2021 kaasukäyttöisen auton mediaani-ikä oli noin neljä vuotta, 
kun kaikkien liikennekäytössä olevien autojen mediaani-ikä oli noin 12 vuotta. Koska pienitu-
loiset omistavat vähemmän autoja ja autot ovat keskimääräistä vanhempia, voidaan arvioida, 
että polttoainekustannusten nousu kohdistuisi lähinnä keskimmäisiin ja ylempiin tulokymmen-
yksiin eikä veromuutoksilla olisi vaikutuksia kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa 
oleviin kotitalouksiin.  

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Lämpöpumppujen tukeminen 

Sähköveron alentamisen sijaan lämpöpumppujen ja muiden sähköön perustuvien lämmön tuo-
tantomuotojen kilpailukykyä polttamalla tuotettuun lämpöön verrattuna voitaisiin energiavero-
tuksessa edistää tehokkaasti myös karsimalla lämmityspolttoaineiden verotukia, kuten yhteis-
tuotannon verotukea tai poistamalla biomassan verottomuus lämmöntuotannon polttoaineena. 
Muutokset verotuissa voisivat kuitenkin olla laaja-alaisia koko energiajärjestelmän toimivuu-
den ja mahdollisesti myös muiden sektoreiden kannalta ja edellyttäisivät laajempaa selvittä-
mistä kuin sähköveron alentamisen toteuttamiselle annetussa aikataulussa on ollut mahdollista.  

Kierrätysmateriaalien valmistuksen ja jalostuksen energiaverotus 

Esityksestä ehdotusta poiketen teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen voitai-
siin rajata energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen ulkopuolelle. Kyseinen toiminta 
voitaisiin siirtää vain alempaan sähköveroluokkaan kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessä lin-
jatun mukaisesti. Teollista kierrätysmateriaalien valmistusta ja jalostusta kohdeltaisiin tällöin 
kuitenkin epäedullisemmin kuin muuta teollisuutta. Yhdenmukaisen verokohtelun vuoksi esi-
tyksessä ehdotetaan, että toiminta oikeuttaisi edellytysten täytyttyä myös energiaintensiivisten 
yritysten veronpalautukseen. Taloudelliset vaikutukset niin julkiselle taloudelle kuin verovel-
vollisille jäisivät kuitenkin vähäisiksi energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen poistu-
essa käytöstä portaittain aiemmin säädetyn mukaisesti. 

Kaasun verotusmenettely 

Maakaasun ja biokaasun verotusmenettelyn toteuttamisen keskeinen ongelma liittyy biokaasun 
määrän selvittämiseen siirto- ja jakeluverkossa. Luvussa 4.1 ehdotettavan verotusmallin lisäksi 
valmistelussa on selvitetty vaihtoehtoisten mallien toimivuutta. 

Eräänä vaihtoehtona verotuksen toteuttamiselle olisi soveltaa sekä siirto- että jakeluverkossa 
mallia, jossa ainoastaan sataprosenttinen biokaasu katsotaan verotuksessa biokaasuksi ja vero-
tetaan biokaasun verolla. Käytännössä siis vain verkon ulkopuolella tuotettava ja myytävä 
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kaasu, kuten verkon ulkopuolella myytävä offgrid-kaasu tai nesteytettynä tuotava sataprosent-
tinen biokaasu, katsottaisiin tällöin verotuksessa biokaasuksi. Siirto- ja jakeluverkoissa oleva 
seoskaasu käsiteltäisiin verotuksessa fossiilisena maakaasuna sen tosiasiallisesta koostumuk-
sesta huolimatta. Esimerkiksi Tanska soveltaa kaasun verotuksessa tällaista menettelyä. 

Vaihtoehdon etuna olisivat verotusmenettelyn yksinkertaisuus, selkeys ja ennustettavuus. Eri-
tyisesti tämä malli ratkaisisi tuontibiokaasun verottamiseen liittyvät tekniset ja EU-oikeudelliset 
kysymykset. Malli ei täysin toteuttaisi Suomen nykyisen energiaveromallin lähtökohtia verottaa 
tuotetta sen ominaisuuksien mukaisesti.  

Toisaalta vaihtoehtona arvioitiin niin sanottua seoskaasumallia. Tuolloin vero määräytyisi ko-
konaisuutena siirto- tai jakeluverkossa olevan kaasun tosiasiallisen koostumuksen mukaan. Bio-
kaasulle ja fossiiliselle maakaasulle määritettäisiin verotaulukossa omat verotasot niiden omi-
naisuuksien perusteella, ja verkossa olevan kaasuseoksen vero määräytyisi sen mukaan, mikä 
osuus tarkasteluhetken kaasusta on fossiilista maakaasua ja mikä osuus biokaasua. Jos verotus-
ajankohtana verkossa on ollut 90 prosenttia maakaasua ja 10 prosenttia biokaasua, veron määrä 
muodostuisi 90 prosenttisesti maakaasun verosta ja 10 prosenttisesti biokaasun verosta. Vaih-
toehto edellyttäisi sitä, että verkonhaltijana toimiva verovelvollinen on tietoinen verkkoon syö-
tetyn kaasun laadusta ja määrästä. Suomessa tuotetun biokaasun osalta seuranta perustuisi läh-
tökohtaisesti kaasutaseeseen, josta kävisi ilmi verkkoon syötetyn kaasun laatu ja määrä. Bio-
kaasun alkuperä tulisi voida osoittaa esimerkiksi kestävyys- ja tuotantotodistuksin.  

Ulkomaista biokaasua koskisivat samat edellytykset, eli verovelvollisen tulisi voida luotetta-
vasti selvittää biokaasun alkuperä, kestävyys ja syöttöketju Suomen verkkoon. Tuontikaasun 
osalta tarvittavia todisteita olisivat vastaavat kuin kotimaisen biokaasun osalta. Tuontikaasun 
osalta käytettävissä olevien selvityksien saatavuuteen liittyy huomattavia epävarmuuksia, sillä 
EU:ssa ei ole yhtenäistä järjestelmään tuontikaasun tosiasiallisen koostumuksen selvittämiseksi. 
Siirtoverkon alueella seoskaasun verotaso olisi sama, mutta siirtoverkon ja jakeluverkon sekä 
jakeluverkkojen välillä verotasot voisivat vaihdella riippuen siitä, syötetäänkö jakeluverkkoon 
biokaasua suoraan tuotantolaitokselta tai nesteytettynä. Näin paikalliset olosuhteet vaikuttaisi-
vat kaasun verotasoon siten, että mitä enemmän jakeluverkkoon syötettäisiin biokaasua, sitä 
lievempi kaasun verotus olisi kaikille käyttäjille. 

Verotuksen lähtökohtana tässä vaihtoehdossa olisi, että niin maa- kuin biokaasu voidaan syöttää 
verottomana siirtoverkkoon ja verottomaan jakeluverkkoon. Kaasun vero määräytyisi siirtover-
kon ja verottomasta jakeluverkosta kulutukseen luovutetun kaasun määrän ja laadun perusteella 
kuukausitasolla. Siirtoverkossa kaasun verotase muodostuisi Venäjältä tulevan maakaasun, Bal-
tiasta tulevan kaasuseoksen ja Suomessa siirtoverkkoon syötetyn biokaasun määrän sekä mah-
dollisesti siihen syötetyn nesteytetyn kaasun koostumuksen mukaisesti. Siirtoverkonhaltija suo-
rittaisi veron tästä seoksesta. Jos kaasua olisi siirtoverkosta luovutettu verottomasti rekiste-
röidylle käyttäjälle, Gasgrid Finland Oy ilmoittaisi sille kaasuseoksen verotason. Siirtoverkosta 
voisi siirtää kaasuseosta verotta verottomaan jakeluverkkoon. Jakeluverkossa olevan kaa-
suseoksen vero määräytyisi edellä kuvatulla tavalla määräytyneen siirtoverkon kaasuseoksen ja 
mahdollisesti verottomaan jakeluverkkoon syötetyn biokaasun määrän perusteella. Veron suo-
rittaisi maakaasujakeluverkonhaltija kulutukseen luovutetun kaasumäärän perusteella. Kaasun 
verottomasta jakeluverkosta kaasua voitaisiin luovuttaa verotta kaasun rekisteröidylle käyttä-
jälle vastaavalla tavalla kuin siirtoverkosta.  

Seoskaasumalli vastaisi tarkimmin ja todenmukaisimmin verotettavan kaasun alkuperää ja to-
siasiallista koostumusta. Siinä luovuttaisiin nykyisestä, tulkinnan perusteella muotoutuneesta 
soveltamiskäytännöstä, joka ei ole valmisteverotuksen lähtökohtien ja lainsäädännön mukainen 
ja jolla maakaasua muutetaan erilaisin todistuksin ja järjestelyin biokaasuksi. Mallin etuna olisi 
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se, että se toimisi yhdenmukaisesti ja selkeästi jokaiselle toimijalle. Malli vastaisi myös valmis-
teverotuksen perusperiaatteita tuotteen verottamisesta sen määrän ja laadun perusteella eikä 
edellyttäisi sitä, että kaasun alkuperää ja koostumusta muokattaisiin virtuaalisesti asiakirjoilla.  

Seoskaasumallin selkeä ero nykytilanteeseen olisikin se, että hyöty siirto- tai jakeluverkossa 
olevan biokaasun ja tulevaisuudessa synteettisen metaanin alemmasta verotasosta jakautuisi 
kaikkien kaasun käyttäjien kanssa kaasun tosiasiallisen koostumuksen perusteella. Malli olisi 
suhteellisen yksinkertainen Verohallinnon kannalta, sillä verkonhaltijat vastaisivat kulutukseen 
luovutetun kaasuseoksen verotuksen oikeellisuudesta. Toisaalta verotasojen selvittäminen ja il-
moittaminen lisäisivät verovelvollisten hallinnollista taakkaa. 

Seoskaasumallissa nykyinen biokaasun virtuaalinen kohdentaminen verotuksessa ei olisi enää 
mahdollista, mutta samalla suurimalla osalla kaasun käyttäjistä verotus kevenisi hivenen. 
Seoskaasumallissa verotuotot eivät staattisesti arvioituna lisääntyisi nykyiseen käytäntöön näh-
den, koska siirto- ja jakeluverkkoon syötetty biokaasu huomioitaisiin keskimääräisessä verota-
sossa. Tämän seurauksena siirto- ja jakeluverkossa oleville käyttäjille ei muodostuisi kannus-
teita biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen kuuluvia jakelijoita lukuun ottamatta ostaa verotto-
malta hinnaltaan kalliimpaa biokaasua siirto- tai jakeluverkon kautta, koska biokaasun alem-
masta verotasosta syntyvä hyöty jakautuisi kaikille kyseisen veron käyttäjille. Tämän seurauk-
sena verotuksesta muodostuva kannustin syöttää biokaasua siirto- ja jakeluverkkoon myös pois-
tuisi. 

Seoskaasumallissa etenkin siirtoverkkoon syötettävän ulkomaisen biokaasun todentamiseen 
liittyisi huomattavia haasteita. Lisäksi verotasojen selvittämiseen siirto- ja jakeluverkkojen vä-
lillä voisi liittyä ajallisia viiveitä. 

Eräänä vaihtoehtona tarkasteltiin myös niin sanottua kirjanpitomallia, joka käytännössä vastaisi 
hyvin pitkälle nykyistä lakiin perustumatonta verotuskäytäntöä. Kirjanpitomalli olisi lähtökoh-
diltaan vastaava seoskaasumallin kanssa ja myös siinä verovelvollisten siirtoverkonhaltijan ja 
maakaasujakeluverkonhaltijan olisi tiedettävä kaasuseoksen koostumus kulutukseen luovutetun 
kaasun osalta. Edellä mainitun lisäksi kirjanpitomallissa otettaisiin huomioon biokaasun myyn-
nit ja ostot. 

Verovelvollisten tulisi pitää kirjaa vastaanotettujen maa- ja biokaasujen määristä, sekä kulutuk-
seen luovutettujen ja verottomuusjärjestelmässä eteenpäin luovutettujen kaasujen määristä. 
Tämä vaatisi täsmällistä ja verokausittaista tietojenvaihtoa verovelvollisten ja maakaasumark-
kinaosapuolten välillä. Kirjanpidossa biokaasun määrä osoitettaisiin luotettavan selvityksen pe-
rusteella, kuten esittämällä kestävyystodistus, tuotantotodistus, biokaasun hankinta sekä todis-
tus biokaasun syötöstä Suomen siirtoverkkoon. Tällöin toimijat voisivat jatkossakin virtuaali-
sesti luoda maakaasusta biokaasua. Biokaasun ja sen alemman verotason myötä syntyvän vero-
hyödyn voisi kohdentaa tietylle kuluttaja-asiakkaalle.  

Suomeen tuotavalle biokaasulle tulisi olla vastaavat menettelyt ja vastaava verotaso kuin Suo-
messa tuotettavalle biokaasulle. Tämä tarkoittaisi sitä, että tuontibiokaasulle tulisi voida esittää 
vastaavat todistukset kuin kotimaassa tuotetulle biokaasulle. Myös tämä malli olisi hallinnolli-
sesti verrattain raskas.  

Menettely ei jatkossakaan vastaisi valmisteverotuksen perusperiaatteita tai muussa valmisteve-
rotuksessa noudatettavaa menettelyä. Menettely olisi myös suhteellisen monimutkainen. Vaih-
toehdon etuna olisi yhdenmukaisuus nykyiseen verotuskäytäntöön. Lisäksi ulkomaisen biokaa-
sun todentaminen olisi ongelmallista. Tähän verotusmenettelyyn sisältyisi siten riski siitä, että 
menettelyt eivät olisi yhdenmukaisia kotimaiselle ja ulkomaiselle biokaasulle.  
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Kirjanpitomallissa verotuotot eivät staattisesti arvioituna lisääntyisi. Ulkomaiseen siirtoverk-
koon syötettyä mutta Suomeen ostettua biokaasua pitäisi todennäköisesti verottaa vastaavasti 
kuten kotimaista biokaasua. Siten on mahdollista, että Suomeen ostettaisiin huomattava määrä 
ulkomailla siirtoverkkoon syötettyä biokaasua, minkä seurauksena merkittävä määrä maakaa-
sua voisi muuttua verotuksessa biokaasuksi. Jos biokaasun olisi verotonta lämmityskäytössä, 
verotuotot voisivat korkeimmillaan laskea noin 180 miljoonaa euroa, jos kaikki Suomessa oleva 
verollinen maakaasu muuttuisi biokaasuksi.  

Verotuottomenetyksiä voitaisiin mahdollisesti pitää perusteltuna, jos tämä edistäisi Suomen taa-
kanjakosektorin päästövähennysten toteutumista. Ulkomaiseen siirtoverkkoon syötetyn biokaa-
sun kohtelu kasvihuonekaasulaskennassa on tällä hetkellä epäselvää. On mahdollista, että ulko-
mailla verkkoon syötettyä ja Suomeen ostettua biokaasua ei voida huomioida Suomen kasvi-
huonekaasulaskennassa maakaasun kulutusta vähentävänä, koska fyysisesti biokaasu kulutet-
taisiin käytännössä Suomen ulkopuolella. Vaikka ulkomailta ostettu biokaasu voitaisiin huomi-
oida Suomen kasvihuonekaasulaskennassa maakaasun kulutusta vähentävänä tekijänä, ei tämä 
välttämättä edistäisi Suomen taakanjakosektorin päästövähennyksiä. Liikenteessä käytetyn kaa-
sun vähäisen määrän vuoksi liikenteeseen ohjautuva osuus biokaasusta jäisi todennäköisesti al-
haiseksi. Koska liikenteen jälkeen suurimmat kannustimet biokaasun käytölle on päästökaup-
pasektorilla erillislämmöntuotannossa, ulkomainen biokaasun käyttö ohjautuisi todennäköisesti 
ensikädessä päästökauppasektorille, eikä siten edistäisi Suomen taakanjakosektorin päästöjen 
vähentämistä. 

Liikenteessä käytetyn kaasun verotus 

Liikenteessä käytetyn maa- ja biokaasun muita liikennepolttoaineita kevyempiin veroperustei-
siin sisältyy riski siitä, että maa- ja biokaasun saama verotuki tulkitaan Suomen nykyisin sovel-
tamassa energiaveromallissa valtiontueksi, jolloin biopolttoaineiden jakeluvelvoite ja verotus 
eivät olisi EU:n lainsäädännön mukaan yhteensopivia. Tämä riski pienenisi merkittävästi, jos 
maa- ja biokaasun verotasot asetettaisiin liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työ-
ryhmän ehdotusten mukaisesti vastaamaan dieselin veroperusteita. Tämä tarkoittaisi maa- ja 
biokaasulle energiasisältöveroa 34,57 euroa megawattitunnilta ja maakaasulle megawattitun-
nilta hiilidioksidiveroa 18,80 euroa nykyisen 12,94 euron sijasta. EU-oikeuden mukaisuuden 
varmistamisen lisäksi kaasun verottaminen liikennepolttoaineiden verotasoilla edistäisi liiken-
teen sähköistymistä ja energiatehokkuuden paranemista ja siten edistäisi päästövähennysten 
saavuttamista kustannustehokkaasti. Koska siirtoverkkoon syötettyä maa- ja biokaasua ei vero-
tuksessa eriteltäisi, olisi siirtoverkon kautta liikennekäyttöön menevää kaasua verotettava sa-
malla verotasolla. 

Vaihtoehtoisesti liikenteessä käytettävän kaasun verotuksen EU-oikeuden mukaisuutta voitai-
siin turvata päivittämällä kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttövoimavero energiaveromallin 
mukaiseksi henkilöautoille ja hyötyliikenteelle siten, että henkilöautojen käyttövoimavero päi-
vitettäisiin vastaamaan nykyistä eroa bensiinin ja kaasun verotasojen välillä sekä kaasukäyttöi-
sen hyötyliikenteen käyttövoimaverotasot asetettaisiin vastaamaan eroa dieselin ja kaasun vä-
lillä. Käyttövoimaveroa ei ole päivitetty nykymuotoisen käyttöönoton eli vuoden 2011 jälkeen. 

Lämmityksessä käytettävän biokaasun verotus 

Verottomuuden sijasta lämmityksessä käytettävä biokaasu voitaisiin sisällyttää lämmityspoltto-
aineiden energiaveromalliin. Sisällyttäminen voitaisiin toteuttaa niin, että lämmityspolttoainei-
den energiaveromallin verokomponenttien painoarvot pidettäisiin nykyisellään, jolloin biokaa-
sun energiasisältöveron tasoksi tulisi 10,33 euroa megawattitunnilta erillislämmöntuotannossa 
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ja 2,7 euroa yhteistuotannossa. Vaihtoehtona olisi alentaa lämmityspolttoaineiden energiasisäl-
töverokomponentin tasoa ja korottaa hiilidioksidiveroa tuottoneutraalisti. Tällöin kestävän bio-
kaasun verotaso jäisi nykyistä energiaveromallin mukaista tasoa alhaisemmalle tasolle. Lämmi-
tyksessä käytettävän biokaasun sisällyttäminen lämmityspolttoaineiden energiaveromalliin hei-
kentäisi jossain määrin biokaasun kilpailukykyä lämmöntuotannossa ilman kompensoivia toi-
mia. Toisaalta sisällyttäminen veromalliin mahdollistaisi jatkossa myös voimakkaampien oh-
jauksen keinojen käytön lämmityksessä käytettävälle biokaasulle, kuten jakeluvelvoitteen.  

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 

Kaasun valmisteverotus ja biokaasun huomioiminen 

Arvioitaessa toisissa jäsenmaissa käytössä olevia biokaasun verojärjestelmiä tulee muistaa, että 
järjestelmät on luotu kyseisen maan olemassa olevien verojärjestelmien pohjalta. Järjestelmät 
poikkeavat merkittävästi toisistaan, koska EU-tasolla ei ole säädetty yhdenmukaistetuista me-
nettelyistä. Tästä syystä eri jäsenvaltioissa käytössä olevien järjestelmien EU-oikeuden mukai-
suudesta ei ole varmuutta. 

Tanska on luopunut biokaasun verottomuudesta ja verottaa siirtoverkossa tulevan maa- ja bio-
kaasun seoksen maakaasuna ja ainoastaan sataprosenttinen verkon ulkopuolinen biokaasu ve-
rotetaan biokaasuna. Tanskan veromalli on vastaavanlainen kuin edellä luvussa 5.1 kuvattu 
Suomessakin valmistelun yhteydessä arvioitu veromalli. Siirto- ja jakeluverkoissa oleva maa- 
ja biokaasusta muodostuva seoskaasu verotetaan fossiilisena maakaasuna sen tosiasiallisesta 
koostumuksesta huolimatta ja lisäksi esimerkiksi offgridd-biokaasu on verollista. Syynä ratkai-
sulle ovat olleet seoskaasun verotuksen tekniseen toteutettavuuteen ja EU-oikeudellisiin kysy-
myksiin liittyneet ongelmat tuontituotteiden syrjimättömän kohtelun toteuttamiseksi. Tanskassa 
biokaasun edistämistoimeksi ja sen kotimaiseen tuotantoon kohdistamiseksi on otettu käyttöön 
muita tukimenettelyjä kuin biokaasun verotuet. 

Ruotsissa biokaasu on verotonta ja maakaasua verotetaan liikenteessä noin 22 euroa megawat-
titunnilta ja työkone- ja lämmityskäytössä noin 6-30 euroa megawattitunnilta käyttökohteesta 
riippuen siten, että verotaso on alhaisin päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla. Biokaasun verot-
tomuudelle on haettu valtiontukilupa, joka on tällä hetkellä uusittu vuoteen 2030 saakka. Bio-
kaasun osuus myydystä kaasuerästä osoitetaan asiakirjanäytön perusteella. Biokaasun verova-
pauden edellytyksenä on, että verovelvollisella on esittää kestävyystodistus ja laitosilmoitus. 
Periaatteena on, että verovapaus ja kestävyysominaisuudet seuraavat biokaasua sopimuksen pe-
rusteella eikä fyysisellä koostumuksella ole merkitystä verotuksessa. Myös ulkomailta voidaan 
tuoda biokaasua Ruotsiin ja se on samoin ehdoin verotonta kuin kotimaassa tuotettu biokaasu. 
Tällöin tuodun kaasuerän kestävyys on osoitettava vastaavin todistuksin kuin kotimaassa tuote-
tulta biokaasulta vaaditaan.  

Virossa biokaasu on verotonta ja maakaasua verotetaan sekä liikenne- että lämmityskäytössä. 
Kaasun verotus on perustunut Virossa kaasun myyntiin vuodesta 2019 alkaen. Biokaasun ve-
rottomuuden osoituksena hyödynnetään sähköisiä sertifikaatteja, joita myönnetään tietyt ehdot 
täyttävälle ja Virossa tuotetulle biokaasulle. Biokaasun sertifikaatit on erotettu fyysisestä kaa-
susta, eli myös Virossa bio-ominaisuus on myytävissä ja ostettavissa markkinoilla erikseen ja 
siten myös siirrettävissä virtuaalisesti irrallaan fyysisestä kaasusta. Järjestelmä toimii vain Vi-
ron sisäisillä markkinoilla, eikä sertifikaatteja myönnetä ulkomailla tuotetulle biokaasulle. Tä-
hän ratkaisuun voi liittyä verosyrjintään liittyviä EU-oikeudellisia kysymyksiä.  
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6  Lausuntopalaute  

7  Säännöskohta iset  perustelut  

7.1 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 

1 §. Pykälässä säädetään lain soveltamisalaan kuuluvista energiatuotteista ja niistä suoritetta-
vista veroista.  

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin veronalaiseksi tuotteeksi biokaasu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään energiatuotteista suoritettavasta huoltovarmuusmaksusta, joka 
kannetaan energiaverotuksen yhteydessä ja tuloutetaan huoltovarmuusrahastoon. Huoltovar-
muusmaksu on perustuslailliselta luonteeltaan vero. Maksun alaisiin tuotteisiin lisättäisiin bio-
kaasu muiden EU:ssa yhdenmukaistettuun energiaverotukseen kuuluvien energiatuotteiden ta-
voin. Tämä varmistaisi tuotteiden yhdenmukaisen kohtelun ja olisi perusteltua myös liikenne-
polttoaineiden jakeluvelvoitteeseen kuuluvien tuotteiden samoin kuin samoista raaka-aineista 
valmistettujen nestemäisten polttoaineiden yhdenmukaisen verokohtelun takia. Muiden ener-
giatuotteiden tapaan biokaasusta suoritettava huoltovarmuusmaksu otettaisiin lukuun lasketta-
essa veroa, jonka tulee täyttää energiaverodirektiivissä edellytetty vähimmäisvero.  

2 §. Pykälä sisältää valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun alaisten tuotteiden määritelmät sekä 
eräiden muiden laissa tarkoitettujen käsitteiden määritelmät. 

Pykälään lisättäisiin tarvittavat määritelmät ehdotettujen, polttoon perustumattoman lämmön 
tuotannon sähköverotukien toteuttamiseksi. Pykälän 5 f kohdassa määriteltäisiin lämpöpumppu, 
jota käytetään kaukolämmön tai -kylmän tuotannossa. Lisäksi kohdassa määriteltäisiin useiden 
lämpöpumppujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus, jota vastaavaa käsite on jo käytössä 
voimalaitosten osalta. Siten, jos samalla alueella sijaitsevat yksiköt ovat toiminnallisesti itse-
näisiä ja toisistaan riippumattomia esimerkiksi lämmön loppukohteen osalta, yksiköitä olisi pi-
dettävä erillisinä. Arvioitaessa toiminnallista kokonaisuutta voitaisiin huomioida muun muassa, 
käytetäänkö yksiköitä toisistaan riippumatta eli ovatko ne toiminnallisesti itsenäisiä, sijaitse-
vatko lämpöpumput eri rakennuksissa eli ovatko ne fyysisesti erillisiä ja onko kullakin yksiköllä 
omat varajärjestelmänsä.  

Pykälän uudessa 5 g kohdassa määriteltäisiin kaukolämpöverkko ja 5 h kohdassa sähkökattila. 
Geotermisen lämmön kiertovesipumpun veroedun toteuttamista varten niitä koskevat määritel-
mät sisältyisivät pykälän 5 i ja 5 j kohtiin.  

Sähköveroluokan II soveltamisesta ja sen tarkemmista edellytyksistä näihin käyttötarkoituksiin 
säädettäisiin 4 §:ssä. 

Pykälän 6 kohdassa määritellään, mitä teollisuudella tarkoitetaan. Määritelmää täsmennettäisiin 
niin, että sitä sovellettaisiin vain 4 §:ssä ja 8 a §:ssä tarkoitettujen energiaverotukien yhteydessä. 
Teollisuuden määritelmän soveltamisala on laajentunut oikeuskäytännössä ja määritelmän on 
katsottu koskevan verotukisäännösten lisäksi myös esimerkiksi sähköverolain 21 §:n 1 momen-
tin 1 kohtaa, jossa säädetään maakaasun verottomuudesta tietyissä teolliseen tuotantoon liitty-
vissä käyttökohteissa. Tämän vuoksi teollisuuden määritelmää täsmennettäisiin siten, että se 
koskee vain alemman sähköveroluokan ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen 
säännöksiä. Näiden verotukien ulkopuolella teollisuuden määritelmää ei ole tarkoitettu sovel-
lettavaksi. Siten esimerkiksi sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa tulee soveltaa itsenäi-
sesti sen alkuperäisen tarkoituksen ja soveltamisalan mukaisesti. 
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Teollisuuden määritelmä sidottaisiin laissa edelleen Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen. 
Teollisuudeksi katsottaisiin edelleen TOL 2008 toimialaluokituksen pääluokkaan C, teollisuus, 
ja pääluokkaan B, kaivostoiminta ja louhinta, kuuluva toiminta. Sähköverolain energiaverotu-
kien soveltamiseen lisättäisiin maininta siitä, että teollisuuteen rinnastetaan myös muu kuin 
edellä mainittuihin pääluokkiin C tai B kuuluva uusioraaka-aineen valmistus ja jalostus teolli-
sesti.  

Määritelmään lisättäisiin myös maininta siitä, että teollisuuteen rinnastetaan myös jätteen tai 
kierrätysmateriaalin käsittely ennen sen jalostamista uusioraaka-aineeksi, jos materiaalin käsit-
tely ja tuotteen valmistus tapahtuvat samalla tuotantopaikalla. Jatkossa teollisuuteen rinnastet-
taisiin siten esimerkiksi TOL 2008 pääluokan E alaluokkaan 38320, lajiteltujen materiaalien 
kierrätys, kuuluva toiminta edellyttäen, että toiminta olisi tavaran teollista valmistusta tai jalos-
tamista. Silloin kun jätteiden käsittely ja kierrätys tapahtuisivat samalla tuotantopaikalla ja 
osana samaa prosessia kuin tavaran tai uusioraaka-aineen valmistus, olisi koko prosessi teolli-
suuteen rinnastuva. Kyse voisi olla esimerkiksi sellaisen uusioraaka-aineen teollisesta valmis-
tuksesta, jota käytetään tai toimitetaan käytettäväksi tavaran teollisessa valmistuksessa. Esimer-
kiksi jätteen keräily, kuljettaminen ja lajittelu eivät olisi teollisuutta. Siten edelleenkään kaikki 
pääluokan E alaluokan 38320 mukainen toiminta ei kuuluisi verotuen piiriin. Esimerkiksi eril-
linen autojen romutus tai jätteiden käsittely eivät olisi teollisuuteen rinnastuvia, vaikka niistä 
myöhemmin jollain toisella tuotantopaikalla valmistettaisiin tavaraa tai uusioraaka-ainetta sa-
man tai eri yrityksen toimesta.  

Tarkoituksena olisi täsmentää määritelmää niin, että energiaverotukiin liittyen samankaltaista 
teollista toimintaa kuten materiaalien ja tuotteiden muuntamista, valmistamista tai jalostamista 
uusiksi tuotteiksi kohdeltaisiin energiaverotuksessa yhdenmukaisesti. Tavaran teollisessa val-
mistuksessa voisi olla kyse lopputuotteen lisäksi myös jatkojalostettavan välituotteen valmis-
tuksesta.  

Pääsääntönä olisi edelleen se, että toiminnan tulisi erikseen tarkasteltuna täyttää teollisuuden 
määritelmä, jotta tietty yrityksen toiminta katsottaisiin teollisuudeksi. Siten esimerkiksi maata-
loudeksi katsottava toiminta ei olisi lain määritelmän mukaista teollisuutta, vaikka se olisi osa 
elintarvikkeiden valmistusprosessia.  

Jatkossakin teollisuuden vähäinen tukitoiminta rinnastettaisiin teollisuuteen ja teollisuudeksi 
luettaisiin ammattimainen kasvihuoneviljely. 

Pykälän 6 a kohdan määritelmää konesalista muutettaisiin. Konesalin nykyisen laitetilan viiden 
megawatin kokonaistehovaatimuksen sijasta säädettäisiin vähimmäistaso, yli 0,5 megawattia, 
konesalin varsinaisten palvelinlaitteiden eli IT-laitteiden teholle. Palvelinlaitteiden tehoon luet-
taisiin itse palvelinten lisäksi tallennuspalvelimet ja -laitteet, runko- ja lähiverkkolaitteet, kone-
salien näytöt ja käyttölaitteet, valvomon ja varmistusjärjestelmien IT-laitteet, telekommunikaa-
tiolaitteet ja IT-laitteiden sisäiset puhaltimet. 

Nykyistä vastaavasti vaadittaisiin, että konesalitoiminnan tulee olla palveluntarjoajan pääasial-
lista elinkeinotoimintaa. Konesalissa käytettävän sähkön alemmalle sähköveroluokalle asetet-
taisiin kuitenkin lakiin lisättävässä uudessa 4 a §:ssä vaatimus toiminnassa syntyvän hukkaener-
gian hyötykäytölle, jota kuvattaisiin ERE-luvulla. Niissä tilanteissa, joissa ERE-luku ei olisi 
sovellettavissa, laitoksen tulisi täyttää energiatehokkuusvaatimus, jota kuvattaisiin PUE-lu-
vulla. Se kuvaa sitä, kuinka paljon konesalin kokonaisenergian käyttö on suhteutettuna tietotek-
nisten laitteiden käyttämään energiaan. Kokonaisenergiankulutukseen luettaisiin palvelinlaittei-
den sähkönkulutus ja konesalitoiminnan edellyttämien apujärjestelmien sähkönkulutus. Näitä 
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olisivat muun muassa vedenjäähdyttimet, jäähdytys- ja lauhdutusvesipumput ja muut jäähdytti-
met, vedenkäsittely- ja suodatuslaitteistot, paineilmakompressorit, tilajäähdyttimet, ilman-
vaihto- ja ilmankäsittelykoneet, suorailmajäähdytyksen puhaltimet, lauhduttimet ja raakavesi-
pumput. Kokonaisenergiankulutukseen luettaisiin myös sähkökeskuksissa, sähkön jakelujärjes-
telmissä, varavoimageneraattorien apujärjestelmissä, putkien ja laitteiden jäätymissuojauk-
sessa, saattolämmityksessä, katkeamattoman virransyötön järjestelmissä, ryhmäkeskuksissa ja 
valmiusjärjestelyiden sähkölaitteissa sekä palvelinlaitetilojen valaistuksessa käytettävä sähkö. 
Näistä säädettäisiin tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella. 

ERE- ja PUE-lukuja koskevat määritelmät sisällytettäisiin 2 §:n uudeksi 6 b ja 6 c kohdaksi.  

Pykälän 12 kohdan määritelmää voimalaitoksesta tarkennettaisiin siten, että voimalaitoksen yh-
teydessä olevia lämpöpumppuja ei pidettäisi osana voimalaitosta eikä niiden lämmön tuotantoa 
enää laskettaisi osaksi voimalaitoksen hyötylämpöä eli niin sanottua verollista hyötykäyttöön 
luovutettua lämpöä. Lämpöpumput kuuluvat usein voimalaitoksen toiminnalliseen kokonaisuu-
teen ja niitä on siten käsitelty voimalaitoksen omakäyttölaitteina, joiden kuluttama sähkö on 
verotonta. Kyseisen lämpöpumpun tuotanto on kuitenkin täytynyt laskea mukaan siihen vero-
tettavan hyötylämmön määrään, jonka perusteella voimalaitoksen käyttämät polttoaineet vero-
tetaan. Lämpöpumpun hyödyntäminen on siten lisännyt lämmöntuotannon polttoaineiden veron 
määrää, vaikkei se ole käytännössä lisännyt verotettavien polttoaineiden käyttöä.  

Pykälän 14 kohtaa muutettaisiin biokaasun määritelmän osalta. Biokaasulla tarkoitettaisiin bio-
massasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita. Määritelmä vastaisi biopolttoaineista, biones-
teistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) 4 §:n 8 kohdassa olevaa biokaasun mää-
ritelmää. Biomassa määriteltäisiin pykälään lisättävässä uudessa 14 a kohdassa. Määritelmä 
vastaisi edellä mainitun lain 4 §:n 4 kohtaan sisältyvää biomassan määritelmää ja olisi saman 
sisältöinen polttoaineverolain vastaavan määritelmän kanssa.  

Pykälän 14 b kohdassa määriteltäisiin lain liitteenä olevien verotaulukoiden tuotenimien yhtey-
dessä käytettävät lyhenteet. Lyhenteellä R tarkoitettaisiin tuotetta, joka täyttää biopolttoaineille 
RED II:ssä säädetyt kestävyyskriteerit. Tämän vaatimuksen täyttävän tuotteen hiilidioksidivero 
olisi verotaulukossa puolitettu.  Lyhenteellä T tarkoitettaisiin tuotetta, joka täyttää edellä tarkoi-
tetut kestävyyskriteerit ja on lisäksi tuotettu jätteistä tai tähteistä taikka ruokatuotantoon sovel-
tumattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta. Tällaisesta tuotteesta ei kannettaisi lainkaan 
hiilidioksidiveroa. Määritelmä olisi yhdenmukainen polttoaineverolain kanssa. 

Esityksessä ehdotetulla tavalla maakaasun siirtoverkon lisäksi kaasun jakeluverkon haltija voisi 
rekisteröityä kaasun osalta verovelvolliseksi. Pykälän 17 a ja 17 b kohdassa määriteltäisiin ve-
roton jakeluverkko ja verollinen jakeluverkko, ja niitä vastaavasti 18 a ja 18 b kohdassa määri-
teltäisiin rekisteröitynyt ja rekisteröimätön jakeluverkonhaltija. Pykälän 18 c kohdassa määri-
teltäisiin biokaasun tuottaja ja pykälän 18 d kohdassa biokaasun pientuottaja. Biokaasun pien-
tuottajan verotukseen valittu raja-arvo, yksi gigawattitunti, olisi yhteneväinen biokaasun jake-
luvelvoitelainsäädännön kanssa. Pientuotannon verottomuudesta säädettäisiin 21 §:ssä. 

Rekisteröityä käyttäjää koskevaan tämän pykälän 19 kohdan määritelmään lisättäisiin biokaasu. 
Tällaiselle käyttäjälle voitaisiin luovuttaa maakaasun ohella biokaasua verotta ehdotetun 21 §:n 
nojalla. Rekisteröity käyttäjä olisi ehdotetun 20 b §:n nojalla verovelvollinen kaasusta, jos sitä 
ei käytettäisi verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen. Tämä vastaisi muussa valmisteverotuk-
sessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Rekisteröity käyttäjä voisi hankkia kaasua verotta maakaasun 
siirtoverkosta, verottomasta jakeluverkosta, kaasun verottomasta varastosta, biokaasun tuotta-
jalta tai biokaasun pientuottajalta.  
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4 §, sen edellä oleva väliotsikko ja liite. Pykälän edelle lisättäisiin väliotsikko, joka kuvaa 4, 
4 a ja 4 b §:n sisältöä ja selkeyttää siten lain rakennetta.  

Pykälässä ja lain liitteen verotaulukoissa säädetään valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun 
määrästä. Liitteen verotaulukko 1 koskee kivihiiltä ja maakaasua. Taulukkoon lisättäisiin bio-
kaasun verotasot ja huoltovarmuusmaksun määrä. Lisäksi taulukossa ilmaistaisiin veron määrä 
myös kaasun ylemmän lämpöarvon perusteella informatiivisuuden lisäämiseksi. Verotus perus-
tuisi kuitenkin nykyiseen tapaan kaasun alempaan lämpöarvoon. Verotaulukkoa 2, jossa sääde-
tään sähkön, mäntyöljyn ja turpeen verosta ja huoltovarmuusmaksusta, ei muutettaisi. Liitteen 
verotaulukkoon 3, jossa säädetään yhteistuotannon alennetusta verotasosta, lisättäisiin bio-
kaasu.  

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin niistä käyttötarkoituksista ja laitteistoista, joissa käy-
tetty sähkö verotetaan alemman sähköveroluokan II verotasolla. Niiden tarkemmat määrittelyt 
sisältyisivät 2 §:ään. Teollisuuden lisäksi alennettu sähköveroluokka koskisi kaukolämpöverk-
koon liitetyissä lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa käytettävää sähköä. Lisäksi se koskisi geo-
termisen lämmön kiertovesipumpuissa ja vähintään yhden megawatin tehoisissa lämpöpum-
puissa käytettävää sähköä siinäkin tapauksessa, että kiertovesipumppua tai lämpöpumppua ei 
ole kytketty kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumpun teholla tarkoitettaisiin sen nimellislämpöte-
hoa. Yksittäisen lämpöpumpun lisäksi alennettu sähkövero koskisi useammasta lämpöpumpusta 
koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta, jos siihen kuuluvien lämpöpumppujen yhteenlaskettu 
nimellisteho olisi vähintään yksi megawatti.  

Alemman sähköveroluokan soveltamisen edellytyksenä olisi nykyiseen tapaan, että sähkö voi-
daan mainittuun käyttötarkoitukseen toimitettaessa erikseen mitata. 

Uudessa 5 momentissa säädettäisiin, että yhteistuotannossa kivihiilen ja maakaasun lisäksi 
myös biokaasuun sovelletaan verotaulukkoa 3. Säännös korvaisi nykyisen 3 momentin. 
 
Pykälästä poistettaisiin konesalissa käytetyn sähkön veroluokka. Sitä koskeva sääntely siirret-
täisiin lakiin lisättävään uuteen 4 a §:ään. 

4 a §. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin niistä lain 2 §:ssä määriteltyjen konesalien palvelinlai-
tetehoon, ERE-lukuun ja PUE-lukuun liittyvistä edellytyksistä, joiden täyttyessä konesalin 
käyttämä sähkö olisi oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan. Ensisijaisena vaatimuksena käy-
tettäisiin ERE-lukua, jolloin yhdellä tunnusluvulla voidaan arvioida sekä konesalin energiate-
hokkuutta että konesalin hukkaenergian hyödyntämistä. Energiatehokkuuden ohella vaadittai-
siin merkittävää lämpöenergian talteenottoa ja hyödyntämistä. Siinä otettaisiin huomioon huk-
kalämmön hyödynnettävyys vuodenaikojen mukaan, eri jäähdytystapojen ja jäähdytyksen to-
pologiaratkaisujen erityispiirteet sekä niiden rajoitukset suurimpaan lämmön talteenottosuhtee-
seen, joka voi vaihdella merkittävästi vuoden aikana. Tästä syystä ERE-luku samoin kuin PUE-
luku määriteltäisiin vuoden keskiarvona.  

Konesalin tehon mukaan määräytyvä hukkaenergian talteenottovelvoite porrastettaisiin kone-
salin palvelinlaitteiden keskimääräisen tehon mukaan. Viiteen megawattiin asti vuotuinen ERE-
luku saisi olla korkeitaan 0,90. Tehovälille 5-10 megawattia sovellettava ERE-luku saisi olla 
enintään 1,00. Ratkaisun etuna on, ettei viiden megawatin tehorajan ylittymisen jälkeen ERE-
velvoitteen täyttämiseen tulisi äkillistä pudotusta, vaan velvoite säilyisi, mutta lievempänä, jol-
loin siirtyminen seuraavaan teholuokkaan olisi joustavampaa. ERE-lukuun liittyvää vaatimusta 
ei sovellettaisi siltä osin kuin konesalin palvelinlaiteteho ylittää 10 megawattia, joten 10 mega-
watin ylittävältä osalta talteenottovelvoitetta ei enää olisi. On todennäköistä, että ehdotettu, var-
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sin merkittävä lämmön talteenottovelvoite sähköveroedun saavuttamiseksi loisi hyvät edelly-
tykset lämmön talteenoton laajentamiselle myös säädetyn talteenottovelvoitteen rajan ylittävän 
palvelinlaitetehon sekä vaaditun ERE-luvun vähimmäisarvon osalta. Tehorajaan 10 megawattia 
asti konesalin tulisi kuitenkin täyttää ERE-lukuun perustuva vaatimus edellä mainitun porras-
tuksen mukaisesti.  

Hukkaenergia voitaisiin syöttää kauko- tai aluelämpöverkkoon taikka hyödyntää palvelu-, liike- 
tai teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen tai teollisuusprosesseissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin PUE-luvun käyttämisestä. Jos ERE-lukuun liittyvää vaati-
musta ei voitaisi soveltaa sen takia, että hukkaenergian hyötykäytölle ei ole soveltuvan lämpö-
nielun puuttuessa teknistaloudellisia edellytyksiä, sovellettaisiin vaatimusta, jonka mukaan ko-
nesalin vuotuinen keskimääräinen PUE-luku saisi olla korkeintaan 1,15. Tämä vaatimus olisi 
tiukka, koska veroetuun oikeutetun konesalin ei tarvitsisi hyödyntää hukkalämpöä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että tunnuslukujen tulisi perustua luotettaviin ja to-
dennettuihin mittauksiin. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyisi asetuksenantovaltuus. Tämä olisi tarpeen, koska kyse on run-
saasti teknisiä yksityiskohtia sisältävistä määritelmistä, joista ei ole tarkoituksenmukaista säätää 
lain tasolla. 

4 b §. Ehdotetun kaasujen verotusmallin toteuttamiseksi lakiin lisättäisiin uusi 4 b §, jossa sää-
dettäisiin tarkemmin eri tilanteissa sovellettavasta kaasun verotasosta.  

Lähtökohtana olisi, että siirtoverkkoon syötetty ja sieltä eteenpäin luovutettavan kaasun vero-
taso määräytyisi jatkossa aina maakaasun verotason mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin, että siirtoverkossa oleva verolliseen kulutukseen luovutettava kaasu verotettaisiin maa-
kaasun verotasolla riippumatta siitä, onko kyse siirtoverkossa olevasta maa- tai biokaasusta. 
Tämä koskisi kaasun luovuttamista niin lämmitys-, työkone- kuin liikennekäyttöön.  

Siirtoverkossa kaikkea kaasua kohdeltaisiin siis yhtäläisesti, minkä tavoitteena on ratkaista 
mahdolliseen tuontibiokaasun todentamiseen liittyvät verotukselliset haasteet. Siirtoverkkoon 
alun perin syötetyn kaasun verotuksellinen asema maakaasuna säilyisi kaikissa jakeluketjun 
vaiheissa. Siten kun maakaasun siirtoverkosta siirrettäisiin kaasua verolliseen tai verottomaan 
jakeluverkkoon, vero määräytyisi maakaasun verotason mukaisesti. Myös tilanteessa, jossa kaa-
sua olisi siirretty maakaasun siirtoverkosta verottomasti rekisteröidylle käyttäjälle, suorittaisi 
rekisteröity käyttäjä kaikesta verolliseen tarkoitukseen käyttämästään kaasusta maakaasun ve-
ron. Jos siirtoverkosta siirrettävän kaasuseoksen loppukäyttö olisi esimerkiksi verotonta säh-
köntuotantoa tai ensikäyttöä taikka kyseessä olisi veronalennukseen oikeutettu yhteistuotanto, 
toteutuisivat nämä veroedut kuitenkin nykyisen kaltaisesti. 

Koska jakeluverkonhaltijat voisivat halutessaan rekisteröityä verovelvollisiksi, siirtoverkosta 
voitaisiin jatkossa luovuttaa kaasua jakeluverkkoihin joko verollisena tai verottomana. Jos ja-
keluverkko olisi haettu verottomaksi ja jakeluverkonhaltija olisi näin ollen rekisteröitynyt, luo-
vutettaisiin kaasu verottomana. Verokynnys ylittyisi siten silloin, kun kaasua luovutetaan ve-
rottomasta jakeluverkosta verolliseen käyttöön. Vastaavasti kaasua voitaisiin luovuttaa nykyis-
ten säännösten mukaisesti rekisteröidyille käyttäjille sekä maakaasun siirtoverkosta että verot-
tomasta jakeluverkosta. Verottomaan jakeluverkkoon biokaasua voitaisiin syöttää verottomana.  

Verottomasta jakeluverkosta verolliseen kulutukseen luovutetun kaasun verotaso määräytyisi 
joko maakaasun verotason mukaisesti taikka biokaasun verotason mukaisesti, jos edellytykset 
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biokaasun osalta täyttyisivät. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin verottomassa jakeluverkossa 
olevan biokaasun verotuksesta. Verottomaan jakeluverkkoon muualta kuin siirtoverkosta syö-
tetyn biokaasun määrä otettaisiin huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Edellytyk-
senä sille, että verotuksessa voitaisiin ottaa biokaasu huomioon, olisi se, että voidaan luotetta-
vasti osoittaa biokaasun syöttäminen verottomaan jakeluverkkoon. Samalla on pystyttävä osoit-
tamaan, että biokaasu on kestävää. Näin menetellen ja toimijoiden kirjanpitoa ja muuta doku-
mentaatiota, kuten kestävyystodistuksia, hyödyntäen olisi myös mahdollista kohdentaa bio-
kaasu sitä käyttävälle toimijalle. Myös rekisteröidyn käyttäjän kuluttaman kaasun osalta mene-
teltäisiin vastaavasti. Ehdotuksen tavoitteena on säilyttää biokaasun tuottajien kannustin syöttää 
biokaasua suoraan verottomaan jakeluverkkoon, sillä jakeluverkkoon liitetyillä kaasun käyttä-
jillä olisi kannustin ostaa biokaasua verohyödyn saamiseksi. Valmisteverotuksen periaatteiden 
mukaisesti tarkoituksena on kuitenkin verottaa tuotetta mahdollisimman tarkasti sen todellisen 
koostumuksen mukaan. Koska biokaasu ei fyysisesti voisi siirtyä esimerkiksi kahden eri verot-
toman jakeluverkon välillä, kohdentaminen olisi toteutettava siinä jakeluverkossa, johon bio-
kaasu on syötetty. 

Jos verottomasta jakeluverkosta syötettäisiin kaasua rekisteröidylle käyttäjälle, jakeluverkon-
haltijan tulisi ilmoittaa käyttäjälle kyseisen kuukauden aikana luovutetun kaasun koostumus, 
jotta rekisteröity käyttäjä voisi tarvittaessa maksaa verolliseen käyttöön kulutetusta kaasusta 
oikean veron. Ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin pykälän 3 momentissa.  

Jos jakeluverkko ei hakeutuisi verottomaksi, se säilyisi nykyisen kaltaisesti verollisena. Tällöin 
verokynnys ylittyisi silloin, kun kaasua luovutetaan maakaasun siirtoverkosta verolliseen jake-
luverkkoon. Myös muu kaasun syöttäminen verolliseen jakeluverkkoon ylittäisi verokynnyk-
sen. Koska verollinen jakeluverkko olisi verotuksen ulkopuolella, verovalvonnallisista syistä 
kaikki kaasu sen alkuperästä riippumatta verotettaisiin verollisessa jakeluverkossa maakaasun 
verotasolla.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin verolliseen jakeluverkkoon syötetyn maakaasun tai biokaa-
sun veroksi maakaasun verotaso. Jos verollisesta jakeluverkosta luovutettaisiin kaasua esimer-
kiksi verottomaan sähköntuotantoon tai alennetun verotason yhteistuotantoon, veroedut toteu-
tettaisiin 22 §:n mukaisesti veronpalauksena. Jos jakeluverkossa haluttaisiin hyödyntää biokaa-
sun alempaa verotasoa tai lämmityksessä ja työkonekäytössä käytettävän biokaasun verotto-
muutta, voisi jakeluverkko hakeutua verottomaksi. Verottoman jakeluverkon ja jakeluverkon-
haltijan rekisteröitymisellä varmistettaisiin siis biokaasun oikea verotuskohtelu myös veroval-
vonnan kannalta.   

20 § ja sen edellä oleva väliotsikko. Pykälän edellä olevaan väliotsikkoon lisättäisiin biokaasu.  

Pykälässä säädetään valmisteverotuslakia täydentäen maakaasun verotukseen sovellettavista 
menettelyistä. Pykälän mukaan maakaasun siirtoverkkoa pidetään valmisteverotuksessa verot-
tomana varastona, jolloin siihen tulevat sovellettaviksi valmisteverotuslain verotonta varastoa 
samoin kuin sen pitäjän verovelvollisuutta ja verotusmenettelyä koskevat säännökset. Pykälään 
lisättäisiin säännös, jonka mukaan rekisteröityneeseen jakeluverkonhaltijaan ja verottomaan ja-
keluverkkoon sovellettaisiin vastaavia säännöksiä. Maakaasuverkon tavoin verottomalle jake-
luverkolle ei kuitenkaan tarvittaisi erillistä verottoman varaston lupaa. Sitä eivät siten koskisi 
varaston luvan myöntämistä koskevat valmisteverotuslaissa säädetyt edellytykset ja menettelyt. 
Kaasuverkkojen luvanvaraisuudesta säädetään maakaasumarkkinalaissa, mikä katsottaisiin riit-
täväksi luvaksi myös valmisteverotuksen kannalta. Rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan tulisi 
kuitenkin rekisteröityä verovelvolliseksi valmisteverotuslaissa säädetyllä tavalla. Pykälään li-
sättäisiin myös säännös siitä, että biokaasun tuottajaan ja biokaasun pientuottajaan sovellettai-
siin valtuutettua varastonpitäjää koskevia säännöksiä. Tuottajilla olisi velvollisuus rekisteröityä 
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verovelvollisiksi. Rekisteröintimenettely on yksinkertaisempi kuin valmisteverotuksessa pääs-
töisesti sovellettava lupamenettely.   

20 a §. Pykälään sisältyy valmisteverotuslakia täydentävä säännös maakaasun vero- ja huolto-
varmuusmaksuvelvollisista, joita tällä hetkellä ovat maakaasuverkonhaltija ja rekisteröity käyt-
täjä. Ehdotetun kaasujen veromallin toteuttamiseksi uusiksi verovelvollisiksi lisättäisiin rekis-
teröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja ja biokaasun pientuottaja. Biokaasun tuottaja 
olisi vero- ja ilmoitusvelvollinen tuottamastaan ja kulutukseen luovuttamastaan tai itse käyttä-
mästään biokaasusta. Tuottajalta maakaasun siirtoverkkoon tai verottomaan jakeluverkkoon ta-
pahtuvat kaasun siirrot olisivat kuitenkin verottomia 21 §:n mukaisesti. Sen sijaan tuottajan tu-
lisi suorittaa veroa biokaasusta, jonka tuottaja luovuttaa verolliseen kulutukseen tai siirtää ve-
rolliseen jakeluverkkoon. Sen sijaan luovutus käytettäväksi lämmityksessä, työkoneissa tai kiin-
teästi asennetuissa moottoreissa olisi 21 §:n mukaisesti verotonta. 

20 b §. Pykälässä säädetään kaasun rekisteröidyn käyttäjän veron suorittamisvelvollisuudesta 
niissä tilanteissa, joissa kaasua käytetään verolliseen tarkoitukseen. Pykälään lisättäisiin bio-
kaasu.  

21 §. Pykälässä säädetään maakaasun verottomasta ja huoltovarmuusmaksuttomasta käytöstä. 
Pykälään lisättäisiin biokaasu, johon sovellettaisiin samoja verottomuus- ja maksuttomuuspe-
rusteita kuin maakaasuun. Siten esimerkiksi sähköntuotannossa ja erilaisissa teollisuuden pro-
sesseissa tai kaupallisen alusliikenteen polttoaineena käytettävä biokaasu olisi verotonta maa-
kaasun tavoin.  

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 5 kohta, jossa säädettäisiin verottomaksi kestävä biokaasu, 
joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa. Verotto-
muus ei kuitenkaan koskisi siirtoverkon tai verollisen jakeluverkon kautta luovutettua biokaa-
sua. Verottomuus koskisi siis esimerkiksi niin sanottua offgrid-kaasua ja verottomasta jakelu-
verkosta luovutettavaa biokaasua. 

Lisäksi 1 momentin 6 ja 7 kohdiksi lisättäisiin säännökset biokaasun pientuotannon verotto-
muudesta. Pientuottajan itse tuottama ja käyttämä biokaasu olisi verotonta. Pientuottaja voisi 
myös luovuttaa tuottamaansa biokaasua verotta suoraan toiselle käyttäjälle. Biokaasun pientuot-
tajalle ei syntyisi verovelvollisuutta myöskään biokaasusta, jonka se siirtää maakaasun siirto-
verkkoon, verottomaan jakeluverkkoon tai verottomaan varastoon. Edellä mainittuihin verkkoi-
hin tai verottomaan varastoon siirretyn biokaasun verottomuus ei kuitenkaan siirtyisi kaasun 
mukana, vaan siitä tulisi suoritettavaksi vero siinä vaiheessa, kun verovelvollisena toimiva ver-
konhaltija tai varastonpitäjä luovuttaa kaasun kulutukseen. Biokaasun pientuottajan verotto-
muus perustuisi energiaverodirektiivin mahdollisuuteen siitä, ettei satunnaista ja vähäistä ener-
giantuotantoa tarvitse pitää direktiivissä tarkoitettuna energiatuotantona.  

Pykälän 2 momentissa säädetään maakaasuverkonhaltijan tai kaasun valtuutetun varastonpitä-
jän oikeudesta luovuttaa kaasua verotta kaasun rekisteröidylle käyttäjälle. Esityksen mukaan 
myös verotonta jakeluverkkoa kohdeltaisiin maakaasun siirtoverkon tavoin verottomana varas-
tona, jos sen haltija on rekisteröitynyt. Momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan myös 
tällaisesta jakeluverkosta voisi siirtää kaasua verotta kaasun rekisteröidylle käyttäjälle, joka vas-
taisi verosta siinä tapauksessa, että kaasua käytetään verolliseksi säädettyyn tarkoitukseen. Li-
säksi momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan biokaasun tuottaja tai pientuottaja voisi 
siirtää kaasua verotta rekisteröidylle käyttäjälle.  
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21 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään maakaasuverkonhaltijan rekisteröitymisvelvollisuu-
desta. Momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan rekisteröintivelvollisuus koskisi myös bio-
kaasun tuottajaa ja pientuottajaa. Momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan jakeluverkon-
haltija voisi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi, jolloin jakeluverkkoa kohdeltaisiin ve-
rottomana jakeluverkkona. Lisäksi kaasun rekisteröityä käyttäjää koskevat säännökset ulotet-
taisiin 2 momentissa koskemaan biokaasua. Jotta rekisteröity jakeluverkonhaltija tietäisi, ke-
nelle käyttäjistä kaasua voidaan luovuttaa verotta, pykälän 4 momenttiin lisättäisiin säännös, 
jonka mukaan Verohallinto voisi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tälle rekisteröityjen 
käyttäjien nimet ja yhteystiedot. Muilta osin säännös vastaisi nykysääntelyä. 

22 §. Pykälässä säädetään valmisteveron palautusmenettelystä. Pykälän 1 momenttiin täsmen-
nettäisiin viittaus 4 §:n 5 momenttiin ja lisättäisiin maininta siitä, että palautusta voidaan myön-
tää myös biokaasusta suoritetusta verosta.  

7.2 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 

2 §. Pykälä sisältää valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun alaisten tuotteiden määritelmät sekä 
eräiden muiden laissa tarkoitettujen käsitteiden määritelmät. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 29 kohta, jossa määritellään, mitä voimalaitoksella tarkoitetaan. Määritelmä vastaisi ehdo-
tettua sähköverolain 2 §:n 12 kohdan mukaista määritelmää.  

7 §. Pykälässä säädetään polttoaineiden tunnistettavaksi tekemisestä. Pykälä vastaisi pitkälti ny-
kysääntelyä. Eräät säännökset siirrettäisiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta anne-
tusta asetuksesta (1547/1994) lain tasolle ja valtuutussäännöstä tarkistettaisiin.  

Pykälän 1 momentin mukaan kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine sekä va-
lopetroli olisi tehtävä tunnistettavaksi. Kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan lämmityksessä, työ-
koneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettävää dieselöljyä ja kaasuöljyä. Tunnis-
tettavaksi tekemisen tarkoituksena on, että kevyt polttoöljy voidaan erottaa korkeammin vero-
tetusta liikenteen dieselöljystä. Myös valopetroli, jota käytetään esimerkiksi öljylampuissa, olisi 
tehtävä tunnistettavaksi. Polttoaine tehdään tunnistettavaksi lisäämällä siihen punaista väriai-
netta ja täydentämällä sitä EU:n yhteisellä merkitsemisaineella.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että valmisteverotuslain 12, 13, 75 ja 79 §:ssä tarkoitetun 
verovelvollisen olisi tehtävä polttoaine tunnistettavaksi. Lisäksi säädettäisiin tunnistettavaksi 
tekemisen määräajasta. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Verohallinto voi vapauttaa 
polttoaineen 1 momentissa säädetystä menettelystä, jos tunnistettavaksi tekeminen ei olisi tek-
nisesti mahdollista. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että asetuksella annetaan tarkempia 
säännöksiä polttoaineiden tunnistettavaksi tekemisestä.  

7.3 Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälän soveltamisalaa laa-
jennettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin jatkossa myös ammattimaiseen vesiviljelyyn. Am-
mattimaisella vesiviljelijällä olisi oikeus hakemuksesta saada vesiviljelyssä käyttämästään polt-
toöljystä ja sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään vastaavasti kuin 
ammattimaisella maataloudenharjoittajalla. 

2 §. Määritelmät. Pykälä sisältää määritelmät. Pykälään lisättäisiin palautukseen oikeutetun am-
mattimaisen vesiviljelijän ja tukikelpoisena toimintana ammattimaisen vesiviljelyn määritelmät 
uutena 12 ja 13 kohtana. Ammattimaisella vesiviljelijällä tarkoitettaisiin luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka 
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harjoittaa vesiviljelyä ja jolle siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momen-
tissa säädetyn määrän. Arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentin mukaan toiminta on vähäistä, kun 
tilikauden liikevaihto on enintään 15 000 euroa. Vähäinen toiminta rajattaisiin siten veronpa-
lautuksen piiristä. 

Ammattimaisella vesiviljelyllä tarkoitettaisiin hakijan omistuksessa olevien vesieliöiden, kuten 
kalojen, simpukoiden ja äyriäisten, kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoi-
tus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi. 

4 §. Veronpalautuksen määrä. Pykälässä säädetään veronpalautuksen määrästä. Pykälän 1 mo-
menttia muutettaisiin siten, että hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana myös 
vesiviljelyssä käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja 
biopolttoöljystä sekä sähköstä. Muutoin momentti säilyisi nykyisellään. 

7.4 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta  

11 §. Verokausi. Pykälässä säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyssä sovelletta-
vista verokausista eri toimijoille. Pykälän 6 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että säh-
kön pientuottajan lisäksi myös biokaasun pientuottajaksi rekisteröityneen verokausi olisi kalen-
terivuosi. Biokaasun pientuottaja olisi säännöllisesti lain 2 §:n 6 kohdan mukainen verovelvol-
linen. Lain 17 §:n 2 momentin mukaan biokaasun pientuottajan olisi annettava veroilmoitus 
viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä. Biokaasun 
pientuottajaksi rekisteröityneen verovelvollisen olisi näin ollen annettava veroilmoitus Vero-
hallinnolle kerran vuodessa. Biokaasun pientuottajan määritelmästä ja muusta verotuksesta sää-
dettäisiin sähköverolaissa.  

8  Lakia alemman asteinen sääntely  

9  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.  

Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja kiertovesipumppujen sähköveroluokan alentaminen 
edellyttää energiaverodirektiivin 19 artiklan mukaista lupaa, joka myönnetään komission esi-
tyksestä neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Ammattimaisen vesiviljelyn sisällyttäminen 
maatalouden energiaverotuksen piiriin edellyttää puolestaan EU:n valtiontukisääntelyn mu-
kaista komission hyväksyntää ennen kuin se voidaan ottaa Suomessa käyttöön. Näiden syiden 
takia sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annettavan 
lain 4 §:n 3 momentti sekä maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron 
palautuksesta annetun lain muuttamisesta annettava laki ehdotetaan tulevan voimaan valtioneu-
voston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun tarvittavat luvat on saatu. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konesaleissa käytettävän alennetun sähköveroluokan so-
veltamisalaa siten, että nykyisin veroetuun oikeutetun viiden megawatin kokonaistehovaati-
muksen ylittävän konesalin energiatehokkuus- ja energian hyötykäyttövaatimuksia kiristettäi-
siin. Kyseessä ovat olleet mittaluokaltaan suuret investoinnit, joiden sijaintiin tai rakenteellisiin 
ratkaisuihin esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisvaatimusten täyttämiseksi ei voi enää vai-
kuttaa. Suuren mittaluokan konesalit on kuitenkin oletettavasti pyritty suuren energiankulutuk-
sensa takia toteuttamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja hukkalämpöä mahdollisuuk-
sien mukaan hyödyntäen. Tämän takia ehdotetaan, että ne konesalit, jotka voimassa olevan säh-
köverolain nojalla ovat olleet oikeutettuja käyttämään veroluokan II mukaan verotettua sähköä, 
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olisivat oikeutettuja siihen ehdotetun lain voimaan tulon jälkeenkin voimassa olevan lain sään-
nösten mukaisesti.  

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän biokaasun verottomuus edellyttää energiaverodirek-
tiivin 16 artiklan mukaan valtiontukilupaa. Jotta luvan hakemisesta aiheutuva siirtymäaika voi-
daan ottaa huomioon, ehdotetaan, että lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän biokaasun ve-
rotuksessa verokausi olisi vuonna 2022 poikkeuksellisesti kalenterivuosi. Tältä osin veroilmoi-
tus annettaisiin siten yhden kerran koko kalenterivuoden mittaiselta verokaudelta. Siirtymäajan 
jälkeen verokausi palautuisi jälleen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 
11 §:ssä säädetyn pääsäännön mukaiseksi eli kalenterikuukaudeksi.  

10  Suhde muihin es ityksi in  

10.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy eduskunnassa samaan aikaan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laeiksi 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen ve-
rotusmenettelystä annetun 11 §:n muuttamisesta (HE  /2021 vp), jossa ehdotetaan polttoturpeen 
osalta muutettavaksi samaa sähköverolain 1 §:ää sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenette-
lystä annetun lain 11 §:ää kuin käsillä olevassa esityksessä. Mainitun esityksen mukaiset lakieh-
dotukset tulee lakiesitysten eduskuntakäsittelyssä yhdistää käsillä olevan esityksen lakiehdotus-
ten kanssa. 

10.2 Suhde talousarvioesitykseen  

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä.  

 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
 

 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 1 §:n 1 
ja 2 momentti, 2 §:n 6, 6 a, 12, 14 ja 19 kohta, 4 §, 20 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 20 a, 
20 b ja 21 §, 21 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, 22 §:n 1 momentti ja liite,  
sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 12 kohta ja 22 §:n 1 momentti laissa 
1226/2018, 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 14 kohta laissa 1306/2007, 2 §:n 6 kohta laissa 
1722/2015, 2 §:n 6 a kohta laissa 1072/2013, 4 § laeissa 1400/2010, 1072/2013 ja 1033/2020, 
2 §:n 19 kohta, 20 § ja sen edellä oleva otsikko sekä 20 a § laissa 1400/2010, 20 b § ja 21 a 
§:n 1, 2 ja 4 momentti laissa 768/2020, 21 § laeissa 1400/2010, 612/2012 ja 1722/2015 ja liite 
laissa 1033/2020, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 
1132/2013, 501/2015, 1722/2015, 591/2017, 1226/2018, 768/2020,  uusi 5 f – 5 j, 6 b ja 6 c, 
14 a, 14 b, 17 a  ja 17 b sekä 18 a – 18 d kohta, 4 §:n edelle väliotsikko sekä lakiin uusi 4 a ja 
4 b § seuraavasti: 

1 § 
 

Sähköstä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta, biokaasusta, mäntyöljystä ja 2 a §:ssä 
tarkoitetuista tuotteista on suoritettava valtiolle valmisteverona energiasisältöveroa, hiilidioksi-
diveroa ja energiaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Hiilidioksidiveroa laskettaessa 
otetaan huomioon polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. 

Varmuusvarastoinnista ja muusta huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien me-
nojen rahoittamiseksi on sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, biokaasusta, mäntyöljystä, eräistä 
energiatuotteista ja 2 a §:ssä tarkoitetuista tuotteista lisäksi suoritettava huoltovarmuusmaksua 
huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) tarkoitettuun huoltovarmuusra-
hastoon sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan:  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
5 f) lämpöpumpulla laitteistoa tai tietyllä alueella toimivaa useiden laitteistojen muodostamaa 

toiminnallista kokonaisuutta, jossa kaasukompressorin ja kylmäaineen avulla voidaan ottaa 
lämpöä talteen lämpöpumpun ulkopuolisesta lähteestä; 

 
5 g) kaukolämpöverkolla toisiinsa liitetyistä kaukolämpöjohdoista sekä kaikista niihin kuulu-

vista säiliöistä, laitteista ja laitteistoista sekä kaukolämpöverkon käyttöä ja kaukolämpöpalve-
luiden tuottamista palvelevista muista laitteista muodostettua kokonaisuutta, jonka kautta kau-
kolämpötoimija elinkeinotoiminnassaan toimittaa lämpöenergiaa asiakkaille;  

5 h) sähkökattilalla sähköenergiaa lämmönlähteenä käyttävää paineastiaa, jossa lämmitetään 
tai höyrystetään nestettä; 
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5 i) geotermisellä lämmöllä maan sisällä radioaktiivisen hajoamisen tuloksena yli 500 metriä 
syvässä lämpökaivossa syntyvää lämpöä; 

5 j) geotermisen lämmön kiertovesipumpulla geotermisen lämmön tuotantolaitteistossa olevaa 
kiertovesipumppua, jota käytetään siirtämään lämmönlähteestä lämpöä veteen sitoutuneena 
lämpöpumpun höyrystimelle; 

6) teollisuudella 4 ja 8 a §:ssä ammattimaista kasvihuoneviljelyä, Tilastokeskuksen vuoden 
2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) ja B (kaivostoiminta ja lou-
hinta) kuuluvaa toimintaa sekä muuta kuin pääluokkaan C tai B kuuluvaa uusioraaka-aineen 
valmistusta ja jalostusta teollisesti; teollisuuteen rinnastetaan myös jätteen tai kierrätysmateri-
aalin käsittely ennen sen jalostamista uusioraaka-aineeksi, jos materiaalin käsittely ja tuotteen 
valmistus tapahtuvat samalla tuotantopaikalla; teollisuuteen rinnastetaan lisäksi vähäinen teol-
lisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan 
yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoi-
mintaan; 
6 a) konesalilla vuotuiselta keskimääräiseltä palvelinlaiteteholtaan yli 0,5 megawatin laitetilaa, 
jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen 
liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan; 

6 b) PUE-luvulla konesaleissa käytetyn energian käytön tehokkuuden tunnuslukua, joka ku-
vaa sitä, kuinka paljon konesalin kokonaisenergian käyttö on suhteutettuna tietoteknisten lait-
teiden käyttämään energiaan ja joka määritellään seuraavalla kaavalla: 
𝑃𝑈𝐸 = 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 /palvelinlaite-energia = (𝐽ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 + 𝑆äℎ𝑘ö𝑛𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢 + 

𝑉𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 + 𝑀𝑢𝑢𝑡 + palvelinlaite-energia) / palvelinlaite-energia   
6 c) ERE-luvulla konesaleissa käytetyn energian uudelleenkäytön tunnuslukua, joka kuvaa 

sitä, kuinka paljon hyötykäyttämätön kokonaisenergian kulutus on suhteutettuna tietoteknisten 
laitteiden käyttämään energiaan ja joka määritellään seuraavalla kaavalla:  
𝐸𝑅𝐸 = (𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝐻𝑦ö𝑡𝑦𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 ℎ𝑢𝑘𝑘𝑎𝑙ä𝑚𝑝ö) / palvelinlaite-energia = 

(𝐽ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 + 𝑆äℎ𝑘ö𝑛𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢 + 𝑉𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 + 𝑀𝑢𝑢𝑡 + palvelinlaite-energia − 𝐻𝑦ö𝑡𝑦𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 
ℎ𝑢𝑘𝑘𝑎𝑙ä𝑚𝑝ö) / palvelinlaite-energia  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

12) voimalaitoksella tietyllä alueella toimivaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka tarkoituk-
sena on tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalai-
tosalueella hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskoko-
naisuuteen; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

14) biokaasulla biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita;  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

14 a) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka 
kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden 
ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 

14 b) lyhenteellä: 
a) R tuotetta, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt 

kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatetaan, mitä 
mainitussa laissa säädetään;   

b) T tuotetta, joka sen lisäksi, mitä a kohdassa säädetään, on tuotettu jätteistä, tähteistä, syö-
täväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta;  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

17 a) verottomalla jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maa-
kaasun jakeluverkkoa, jonka haltija on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 
(182/2010) 5 luvussa säädetyllä tavalla; 

17 b) verollisella jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maa-
kaasun jakeluverkkoa;  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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18 a) rekisteröityneellä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa tar-
koitettua jakeluverkonhaltijaa, joka on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 
luvussa säädetyllä tavalla; 

18 b) rekisteröitymättömällä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa 
tarkoitettua jakeluverkonhaltijaa; 

18 c) biokaasun tuottajalla; sitä, joka tuottaa biokaasua; 
18 d) biokaasun pientuottajalla sitä, jonka tuottaman biokaasun määrä kalenterivuodessa on 

enintään yksi gigawattitunti; 
19) rekisteröidyllä käyttäjällä sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää maakaa-

sua tai biokaasua tässä laissa tarkoitettuun verottomaan tarkoitukseen ja joka on rekisteröitynyt 
verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

Veron määrä 

 
4 § 

Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti. 
Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka käytetään teollisuudessa ja joka 

voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata.  
Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan myös sähköstä, joka käytetään geotermisen 

lämmön kiertovesipumpussa tai sellaisessa lämpöpumpussa, jonka nimellislämpöteho on vähin-
tään yksi megawatti taikka kaukolämpöverkkoon liitetyssä lämpöpumpussa tai sähkökattilassa. 
Edellytyksenä on, että mainittuihin käyttötarkoituksiin toimitettava sähkö voidaan erikseen mi-
tata.  

Muusta sähköstä veroa on suoritettava veroluokan I mukaisesti. 
Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävään kivihiileen ja maa- biokaasuun so-

velletaan alennettua verokantaa verotaulukon 3 mukaisesti. 
 

4 a § 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, 

joka käytetään konesalissa edellyttäen, että:  
1) konesalin kalenterivuoden keskimääräinen ERE-luku on korkeintaan 0,90 siltä osin kuin 

konesalin palvelinlaitteiden vuotuinen keskiteho on yli 0,5 megawattia mutta enintään 
viisi megawattia, jonka ylittävältä osalta sovelletaan kohtaa 2, ja   

2) konesalin kalenterivuoden keskimääräinen ERE-luku on korkeintaan 1,00 siltä osin kuin 
konesalin palvelinlaitteiden vuotuinen keskiteho on yli viisi megawattia mutta enintään 
10 megawattia, jonka ylittävään osaan ERE-vaatimusta ei sovelleta.  

Jos konesali ei voi teknistaloudellisista syistä hyödyntää hukkaenergiaa, konesalin vuotuinen 
keskimääräinen PUE-luku saa olla enintään 1,15.  

ERE-luvun ja PUE-luvun tulee perustua luotettaviin ja todennettuihin mittauksiin. 
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä koneita, 

laitteistoja ja toimintoja otetaan lukuun määriteltäessä konesalin keskimääräistä palvelinlaitete-
hoa sekä ERE-lukua ja PUE-lukua samoin kuin niiden todentamiseen tarvittavista tiedoista ja 
selvityksistä. 

 
 
 

 
4 b § 
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Maakaasun siirtoverkosta verolliseen kulutukseen luovutetusta maa- ja biokaasusta on suori-
tettava veroa tuoteryhmän 2 tai 2a mukaisesti. Sama koskee maakaasun siirtoverkkoon alun 
perin syötettyä maa- tai biokaasua riippumatta siitä, missä jakeluketjun vaiheessa kaasu tulee 
verotettavaksi.  

Verottomasta jakeluverkosta verolliseen kulutukseen luovutetusta biokaasusta suoritetaan ve-
roa liitteen verotaulukon 1 ja 3 mukaisesti, jos voidaan osoittaa, että biokaasu on kestävää ja se 
on syötetty kyseiseen verottomaan jakeluverkkoon. Rekisteröityyn käyttäjään sovelletaan sa-
moja veron määräytymisperusteita.  

Milloin verottomasta jakeluverkosta siirretään kaasua rekisteröidylle käyttäjälle, rekiste-
röidyn jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava rekisteröidylle käyttäjälle verokauden aikana luo-
vutetun kaasun koostumus verokautta seuraavan kuukauden 27 päivään mennessä.  

Verolliseen jakeluverkkoon syötetystä maa- ja biokaasusta on suoritettava veroa verotaulukon 
1 tuoteryhmän 2 mukaisesti. 
 

Maa- ja biokaasu  

 
20 § 

 
Maakaasun siirtoverkkoon ja verottomaan jakeluverkkoon sovelletaan valmisteverotuslain 

verotonta varastoa koskevia säännöksiä sekä maakaasuverkonhaltijaan, rekisteröityyn jakelu-
verkonhaltijaan, biokaasun tuottajaan ja biokaasun pientuottajaan valmisteverotuslain valtuu-
tettua varastonpitäjää koskevia säännöksiä. Maakaasuverkonhaltijaan, rekisteröityyn jakeluver-
konhaltijaan, biokaasun tuottajaan ja biokaasun pientuottajaan ei kuitenkaan sovelleta valmis-
teverotuslain 21 - 29 §:ää.  
 

20 a § 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään, maa- ja biokaasun valmisteveroa ja huolto-

varmuusmaksua on velvollinen suorittamaan maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkon-
haltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pientuottaja ja rekisteröity käyttäjä. 
 

20 b § 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään veron suorittamisesta, rekisteröidyn käyttä-

jän on suoritettava vero ja huoltovarmuusmaksu verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen 
käytetystä maa- ja biokaasusta. 
 

21 §  
Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on: 
1) maa- ja biokaasu, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena 

taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; 
 
2) maa- ja biokaasu, joka käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa; 
 
3) maa- ja biokaasu, joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon 

ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momen-
tissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa;  

 
4) maa- ja biokaasu, joka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä 

huvialuksella; 
 

5) kestävä biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa 
moottoreissa; ei kuitenkaan 4 b §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu kaasu; 
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6) biokaasu, jonka biokaasun pientuottaja on tuottanut ja jota ei siirretä maakaasun siirtoverk-

koon tai verottomaan jakeluverkkoon, biokaasun tuottajalle taikka valmisteverotuslaissa tarkoi-
tettuun verottomaan varastoon;   

7) biokaasu, jonka biokaasun tuottaja tai pientuottaja siirtää maakaasun siirtoverkkoon, verot-
tomaan jakeluverkkoon taikka valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon. 

Maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pien-
tuottaja tai valtuutettu varastonpitäjä saa luovuttaa maa- ja biokaasua verotta, jos luovutuksen-
saaja on rekisteröity käyttäjä tai jos maa- tai biokaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 4 
kohdassa mainittuun tarkoitukseen.  
 

21 a § 
Maakaasuverkonhaltijan, biokaasun tuottajan ja biokaasun pientuottajan on rekisteröidyttävä 

verovelvolliseksi. Maakaasumarkkinalaissa tarkoitettu jakeluverkonhaltija voi rekisteröityä ve-
rovelvolliseksi rekisteröidyksi jakeluverkonhaltijaksi.  

Se, joka käyttää maa-ja biokaasua verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen, voi hakeutua rekis-
teröidyksi käyttäjäksi.  

 
Rekisteröintimenettelystä säädetään valmisteverotuslain 5 luvussa. Edellä 2 momentissa tar-

koitettuun rekisteröityyn käyttäjään sovelletaan, mitä verovelvolliseksi rekisteröityneestä sää-
detään. Jos rekisteröity käyttäjä itse pyytää rekisteristä poistamista, Verohallinto poistaa käyt-
täjän rekisteristä kuitenkin siitä lukien, kun pyyntö on tehty.  

Verohallinto saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa rekisteröidyksi käyttäjäksi rekis-
teröityneiden nimet ja yhteystiedot maakaasuverkonhaltijalle, rekisteröidylle jakeluverkonhal-
tijalle, biokaasun tuottajalle, biokaasun pientuottajalle ja maakaasun valtuutetulle varastonpitä-
jälle. 

 
22 § 

Edellä 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu veronalennus ja 21 §:ssä tarkoitettu verottomuus voi-
daan toteuttaa palauttamalla hakemuksesta maa- ja biokaasusta suoritettu vero tai osa verosta 
käyttäjälle. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20  .  Lain 4 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 

valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Konesali, jonka käyttämään sähköön on tämän lain voimaan tullessa sovellettu veroluokan II 

veroa, saa edelleen käyttää sähköä sähköveroluokan II verolla tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaisesti. 

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain 11 §:stä poiketen lämmityksessä ja 
työkoneissa käytettävän biokaasun verotuksessa verokausi vuonna 2022 on kalenteri-
vuosi 

 
 

————— 
 

VEROTAULUKKO 1 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Energia-
sisältö-
vero 

Hiilidiok-
sidivero 

Huolto-
var-
muus-
maksu 

Yh-
teensä 
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Kivihiili, kivihiilibriketit, kivi-
hiilestä valmistetut kiinteät polt-
toaineet euroa/t 

1 71,45 147,81 1,18 220,44 

Maakaasu, euroa/MWh1 2 10,33 12,94 0,084 23,354 

Biokaasu, euroa/MWh1 3 10,33 12,94 0,084 23,354 

Biokaasu R, euroa/MWh2 4 10,33 6,47 0,084 16,884 

Biokaasu T, euroa/MWh3 5 10,33 0,00 0,084 10,414 
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh 
 
 
 
 

VEROTAULUKKO 2 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Energia-
vero 

Huolto-
varmuus 

Yh-
teensä 

  
  

maksu   

Sähkö snt/kWh 
   

  

— veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253 

— veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063 

Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0,00 30,54 

Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0,00 5,70 

 
 
 

VEROTAULUKKO 3 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Ener-
giavero 

Energia-
sisältö-
vero 

Hiilidiok-
sidivero 

Huolto-
var-
muus-
maksu 

Yh-
teensä 

Kivihiili, kivihiilibriketit, 
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet eu-
roa/t 

1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67 

Maakaasu, euroa/MWh1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724 

Biokaasu, euroa/MWh1) 3a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724 

Biokaasu R, euroa/MWh2) 4a 0,00 2,70 6,47 0,084 9,254 

Biokaasu T, euroa/MWh3) 5a 0,00 2,70 0,00 0,084 2,784 

Mäntyöljy snt/kg 6a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54 

Polttoturve euroa/MWh 7a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 8,346 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 2,5111 euroa/MWh 
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2. 

Laki 

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 14 §, 
muutetaan 7 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1305/2007, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010, uusi 29 kohta, seuraavasti: 
 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
29) voimalaitoksella tietyllä alueella toimivaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka tarkoituk-

sena on tuottaa sähköä tai sähkö ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalai-
tosalueella hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskoko-
naisuuteen, jos niiden tuottama lämpö voidaan mitata luotettavalla tavalla. 
 

7 § 
Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine sekä valopetroli on tehtävä 

tunnistettavaksi. Tunnistettavaksi tekemisen on tapahduttava Verohallinnon valvonnassa. 
Valmisteverotuslain (182/2010) 12, 13, 75 ja 79 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on 

velvollinen tekemään polttoaineen tunnistettavaksi. Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi 
viimeistään valmisteverotuslain 14 §:ssä säädettynä ajankohtana. 

Verohallinto voi vapauttaa polttoaineen 1 momentissa säädetystä menettelystä, jos se ei ole 
teknisesti mahdollista. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä polttoaineen tunnistettavaksi 
tekemisestä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  .  . 

————— 
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3. 

Laki 

maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta 

annetun lain (603/2006) 1 § ja 4 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 1 § osaksi laissa 1133/2013 sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1034/2020, 

ja  
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 919/ 2008 ja 1186/2014, uusi 12 ja 13 

kohta seuraavasti: 
 

1 § 
Lain soveltamisala 

 
Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa 

käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa sääde-
tään. 

Ammattimaisella vesiviljelijällä on oikeus hakemuksesta saada vesiviljelyssä käyttämästään 
polttoöljystä ja sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään. 

Tätä lakia ei sovelleta yksityistaloudessa käytettyihin energiatuotteisiin. 
Tätä lakia ei sovelleta ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettyyn sähköön silloin, kun 

sähköstä maksetaan valmisteveroa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun 
lain (1260/1996) liitteen verotaulukon 2 veroluokan II mukaisesti.  
 

2 § 

Määritelmät 
 
Tässä laissa tarkoitetaan:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) ammattimaisella vesiviljelijällä, jäljempänä hakija, luonnollista henkilöä tai oikeushenki-

löä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka harjoittaa vesi-
viljelyä ja jolle siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momen-
tissa säädetyn määrän; 

13) ammattimaisella vesiviljelyllä tarkoitetaan hakijan omistuksessa olevien vesieliöiden, ku-
ten kalojen, simpukoiden ja äyriäisten, kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on 
tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi.  
 

4 § 
Veronpalautuksen määrä 

 
Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa ja vesiviljelyssä käy-

tetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä 
sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn ja biopolttoöljyn energia-
sisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa 
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(1472/1994). Biopolttoöljystä, joka kuuluu edellä mainitun lain 2 §:n 27 kohdan b alakohdassa 
määritellyn lyhenteen T mukaiseen tuotteeseen, palautetaan 2,1 senttiä litralta ylittävä osuus 
energiasisältöverosta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta. Palautusta mak-
setaan polttoöljyn tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.  

————— 
  



   

  

 

 51  

 

 

 

4. 

Laki 

oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 11 §:n 6 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 783/2020, seuraavasti: 
 

 
11 § 

Verokausi 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

 
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 5 b kohdassa 

tarkoitetun sähkön ja 1 momentin 18 d kohdassa tarkoitetun biokaasun pientuottajan verotuk-
sessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
————— 

 
 
Helsingissä x.x.2021 

 
 

Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 

Valtiovarainministeri Annika Saarikko
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Granlund

Granlund on voimakkaasti kasvava rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni, joka panostaa alan tuottavuuden
parantamiseen, digitalisaation edistämiseen, uusiin energiaratkaisuihin sekä vastuullisuuteen. Tavoitteenamme on edistää
ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä.

Granlund Data Centers on Pohjoismaiden johtava datakeskusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluihin keskittynyt
organisaatio.

1 Tiivistelmä

Raportissa esitellään datakeskusten (konesalit) PUE-, ja ERE-tunnuslukujen määritelmät ja niihin vaikuttavat tekijät. PUE-
tunnusluku kuvaa datakeskuksen energiatehokkuutta, ERE-tunnusluku taas on datakeskuksen energiatehokkuuden ja
energian hyötykäytön yhteisvaikutusta kuvaava mittari, jota raportissa esitetään käytettäväksi konesalien
energiatehokkuuden ja energiahyötykäytön sekä sähköveroluokan II edellytysten täyttymisen kriteerinä. PUE- ja ERE-
seurannan tulee perustua todennettuihin mittauksiin. Energiatehokkuuden tunnuslukujen laskentaperusteista ja energian
mittaroinnin toteutuksesta ehdotetaan säädettäväksi asetustasolla. Laskentaperusteista ja muista veroluokan II
kriteereistä tulee säätää niin, että sähköveroedun kohdennuksessa toteutuu neutraalius ja tasavertaisuus alueellisesti,
toimialojen välillä sekä teknisen toteutuksen osalta. Kriteeristöt ja veroedun edellyttävät tehonkulutuksen rajat tulee
säätää niin, että lämmön talteenotto kattaa mahdollisimman suuren määrän konesaleja, jotta hukkaenergian hyötykäytön
volyymi kasvaa ilmastotavoitteiden kannalta riittävästi. Sähköveroluokan II kriteeriksi ehdotetaan joko ERE-velvoitetta,
joka mahdollistaa toimijoiden omaehtoisen energiatehokkuuden ja talteenottovelvoitteen suhteen optimoinnin tai ERE-
velvoitteen ollessa soveltamiskelvoton, kunnianhimoista PUE-velvoitetta. Myös jo konesalien sähköveroluokan II piirissä
olevat toimijat tulisi saattaa siirtymäkauden jälkeen uusien sähköveroluokan II soveltamiskriteerien piiriin, joskin vain
laajennusten ja uudisrakentamisen osalta. Datakeskusten suunnitteluvaiheelle ehdotetaan asetettavaksi
rakennuslainsäädäntöön vähimmäisenergiatehokkuusvelvoite.

mailto:ilari.kauppi@granlund.fi
mailto:jari.innanen@granlund.fi
mailto:timo.ranne@granlund.fi
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2 Johdanto ja tavoitteet

Oheisen raportin tarkoituksena on selvittää konesalien (datakeskukset, palvelinkeskukset, teletilat) energiankäytön
hyötysuhteen (PUE – power usage effectiveness) ja hukkaenergian hyötykäytön hyötysuhteen (ERE – reuse effectiveness)
hyödyntämismahdollisuuksia sähkön valmisteverotuksen toimituksessa. Työ toimii tarkentavana lisäraporttina 2021 AFRY
Manag em ent Consul ti ng O y:n ”L äm pöpum put ja konesal i t ener gi aver otuksessa – Raportti valtiovarainministeriölle
5/2021” – selvitykselle.

Raportissa pyritään, pääasiassa Granlund Oy Data Centers -organisaation asiantuntijoiden käytössä olevaan
kokemusperäiseen tietoon sekä numeeriseen aineistoon pohjautuen luomaan suppeahko katsaus seuraaviin aiheisiin:

• Perustellut, teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoiset ja tarkoituksenmukaiset ERE- ja PUE-vaatimukset sekä niiden
käsittely verotuksen perusteena

• Tunnuslukujen määrittelyperusteet ja vaatimukset suunnitteluvaiheessa, seuranta, mittarointi sekä raportointi
verohallinnolle

• Teknisten ja kapasiteettimuutosten hallinta tunnuslukujen määrittelyn sekä seurannan kannalta
• Investointisuojaan, siirtymäkauteen sekä oikeusvarmuuteen liittyvät näkökulmat

3 Tunnuslukujen määritelmät
3.1 PUE

PUE-tunnusluvulla määritellään datakeskuksen energiatehokkuus kokonaisenergian ja datakeskuksen IT-laitteiden
ottaman kuluttaman energian suhteena (ISO/IEC 30134-2:2016). Useimmiten määritelmä tarkennetaan koskemaan
kokonaissähköenergiankulusta sekä IT-laitteiden sähköenergiankulutusta. Joissakin tapauksessa voidaan seurata PUE-
arvoa reaaliaikaisesti, jopa hetkellisesti sähkön tehomittausten perusteella. Kokonaisenergiankulutukseen luetaan IT-
laitteiden sähkönkulutus ja datakeskuksen toiminnan edellyttämien apujärjestelmien sähkönkulutus. Ideaalisessa
datakeskuksessa PUE = 1, jolloin kaikki sähköenergia on käytettävissä itse IT-laitteiden kulutukseen. Todellisuudessa PUE-
arvo on kuitenkin datakeskuksessa suurempi kuin yksi laitoksen fyysisen infrastruktuurin, erityisesti jäähdytykseen
käytettyjen järjestelmien sähkölaitteiden energiankulutuksen sekä häviöiden takia. Erinomaisena kalenterivuoden
energiankulutuksiin perustuvana PUE-arvona Suom en ilm astossa voi daan pi tää, pal jol ti kohteesta ri i ppuen noi n 1, 1…1, 2.
PUE määritellään seuraavasti:

P UE =
I T + I nf r astr uktuur i

IT

P UE :n m ääri telm ää ja sovel tam i sal aa käsittelevi ä ns. ” whi te paper” -teknologiajulkaisuja on laadittu runsaasti eri alan
toimijoiden toimesta. Näistä sekä ISO/IEC 30134-2:2016 kappaleen 5 määritelmiä soveltaen voidaan katsoa, että IT-
kategorian tyypillinen määritelmä kattaa mm. seuraavat osa-alueet:

• Palvelimet
• Tallennuspalvelimet ja -laitteet
• Runko- ja lähiverkkolaitteet
• Konesalien näytöt ja käyttölaitteet
• Datakeskuksen valvomon IT-laitteet
• Varmistusjärjestelmien IT-laitteet
• Telekommunikaatiolaitteet
• IT-laitteiden sisäiset puhaltimet
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Konesalien fyysiseen LVI- ja jäähdytysinfrastruktuuriin katsotaan kuuluvaksi mm.

• Vedenjäähdyttimet
• Kylmennetyn veden pumput (latauspiiri, pääkierto)
• Jäähdytys- ja lauhdutusvesipumput
• Nestejäähdyttimet
• Jäähdytystornit (sis. sulanapito)
• Vedenkäsittely- ja suodatuslaitteistot
• Paineilmakompressorit
• Vakioilmastointikoneet ja vastaavat tilajäähdyttimet
• Kondenssivesipumput
• Ilmanvaihto- ja ilmankäsittelykoneet
• Suorailmajäähdytyksen puhaltimet
• Kostuttimet
• Paikalliset lämmitys- ja jäähdytysyksiköt
• Lauhduttimet
• Hätäjäähdytysjärjestelmät
• Raakavesipumput

Konesalien fyysiseen sähkö- ja automaatioinfrastruktuuriin katsotaan kuuluvaksi mm.

• Sähkökeskukset ja kytkinlaitteistot
• Sähkön jakelujärjestelmät ja kaapeloinnit
• Keskijännitemuuntajat
• Automaattiset ja staattiset siirtokytkimet (ATS, STS)
• Varavoimageneraattorien apujärjestelmät (lämpimänäpito, sulanapito, sähkökeskukset ja ohjausjärjestelmät,

apusähköjärjestelmät)
• Putkien ja laitteiden jäätymissuojaus, saattolämmitykset
• Katkeamattoman virransyötön järjestelmät ja akustot (UPS)
• IT-laitteiden ryhmäkeskukset (PDU)
• Apusähköjärjestelmät
• Valmiusjärjestelyiden sähkölaitteet
• IT-laitetilojen valaistus
• Apujärjestelmätilojen valaistus (LVIJ-konehuoneet, sähkö- ja automaatiotilat)
• Kameravalvonta-, kulunvalvonta-, ja rikosilmoitinlaitteistot
• Rakennusautomaatio-, sähköverkkoautomaatiojärjestelmät sekä yksikkösäätimet ja anturointi
• Paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmät

PUE:n soveltamisalaan eivät sisälly ulkovalaistus, toimistojen ja muiden miehitettyjen tilojen sähkönkulutus tai valaistus.
Rakennusten kaukolämmitysenergiaa ei käsitellä PUE-luvun puitteissa.

Suomen olosuhteissa datakeskuksen kaukokylmän eli kolmannen osapuolen palveluna toimittaman jäähdytyksen vaikutus
konesalien fyysisen LVI- ja jäähdytysinfrastruktuurin energiankulutusosuuteen tulisi arvioida maakohtaisen kertoimen
avulla vastaavasti kuten ISO/IEC 30134-2:2016 Annex B1 -osiossa on esitetty.

3.2 ERE

ERE-tunnusluku on kehitetty edelleen PUE-tunnusluvun sekä pelkästään talteen otetun energian, tyypillisesti
hukkalämpöenergian ja kokonaissähköenergian suhteena määritellyn ERF-tunnusluvun pohjalta, jotta voidaan huomioida
sekä energiatehokkuuden ja datakeskuksen talteen otetun hukkalämmön vaikutus yhden tunnusluvun avulla. ERE-
tunnusluvun määritelmästä on huomioitava, että määritelmää ei ole PUE-arvon tavoin määritelty alan standardeissa. ERE
voidaan kuitenkin tämän selvityksen tavoitteiden kannalta riittävässä määrin yleisesti hyväksytyn mallin mukaan
määritellä seuraavasti:

ERE =
I T + I nf r astr uktuur i - Tal teenotto

IT
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Tunnusluvun määritelmästä käy ilmi, että mikäli datakeskuksen infrastruktuurin energiankulutus pienenee eli
energiatehokkuus paranee tai talteen otetun hukkaenergian määrä kasvaa, ERE-luku pienenee.

Tämän selvityksen ja energiaverotuksen uudistusten kannalta ERE:n määritelmässä on tarkasteltava vaihtoehtoja, joissa
hukkalämpö otetaan talteen kiertoveteen ja syötetään jalostamattomana kolmannen osapuolen käyttöön (vrt. yhdistetty
kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto) sekä vaihtoehtoa, jossa datakeskustoimija jalostaa itse lämmön
myyntikelpoiseksi hyödykkeeksi, kuten kaukolämmöksi lämpöpumppuja käyttämällä. Viimeksi mainitussa tapauksessa
tasapuolisen kohtelun takaamiseksi tilanteessa, jossa esimerkiksi toimintavarmuus- ja turvallisuussyistä
datakeskustoimijan on omistettava lämmön talteenottoon käytettävät lämpöpumppulaitteistot itse, on talteen otettu
energiamäärä määriteltävä IT-tehon mukaan ja siten, että lämpöpumppujen energiankulutusta ei lueta Infrastruktuuri-
kategoriaan tunnuslukujen laskennassa. Tämä johtaa lämpöpumppujen sähköenergian erillismittaroinnin tarpeeseen joko
näiden sähkönkulutuksen eliminoimiseksi tai esimerkiksi energian laskutusta palvelevan erillismittaroinnin
toteuttamiseksi.

4 PUE-seuranta datakeskuksissa
4.1 PUE-SEURANNAN ÄÄRIPÄÄT

PUE on datakeskusoperaattorien keskuudessa laajasti käytetty mittari, jota moderneissa sovelluksissa käytännössä aina
halutaan mitata reaaliaikaisesti, Suomessa yleensä sähkötehona ja raportoidaan sisäisesti vähintään vuositasolla, jopa
tuntitasolla kulutetun energian perusteella. Erityisesti colocation-toimijat (avoimet datakeskukset) mittaavat IT-tehoa
tarkasti, koska varsinaisten palvelinlaitteiden sähkö laskutetaan usein asiakkaalta. Näissä tapauksissa myös
infrastruktuurin kulutustiedot ja varsinaisen datakeskusosan (pl. esimerkiksi toimistot) kokonaiskulutukset ovat
pääsääntöisesti hyvin mittaroituja sekä automatisoidun raportoinnin piirissä. Metriikkaa saatetaan käyttää esim.
käyttöhenkilökunnan tulospalkkioperusteena. Haasteen sen sijaan muodostavat vanhemmat datakeskukset, joita on mm.
teleoperaattoreilla sekä osin esimerkiksi tutkimus- ja kehityskäytön datakeskukset.

Modernin colocation-kohteen vastakohta on ikääntynyt teletila tai datakeskus, joka on aikanaan sijainnut teleoperaattorin
omistamassa rakennuksessa. Pahimmassa tapauksessa laitetilojen tai IT-laitteiden sähkönkulutusta ei ole alun perin
mittaroitu erikseen, saati että apujärjestelmien, kuten jäähdytyksen tehonkulutus olisi mittaroitu erikseen. Usein myös
energiatehokkuus on korkeintaan tyydyttävällä tasolla, PUE-arvon ollessa jopa yli 2. Uudemmat, mm. 5G-verkkoja
palvelevat teletilat rakennetaan pääosin nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia vastaaviksi.

Skaala on laaja, tosin painottuen toimijoihin, joiden datakeskuksissa PUE:n seurantaan on olemassa hyvät työkalut.
Suuntaus on ollut konesalien sähkönsyötön erillismittarointiin, mikä liittyy konesalien tehojen kasvuun,
energiatehokkuusvelvoitteisiin, kriittisen infrastruktuurin sähkönsyötön itsenäisyysvaatimuksiin sekä sisäisen raportoinnin
ja energian laskutuksen tarpeisiin. Esimerkiksi toimistosähkö saattaa kuulua vuokraan, kun taas konesalisähkö laskutetaan
erikseen.

4.2 SUUNNITTELUVAIHE

Datakeskuksen tai konesalin suunnitteluvaiheessa energialaskelmat vähintään PUE:n määrittämiseksi, mutta nykyisin
myös hukkaenergian käyttömahdollisuudet huomioiden laaditaan vähäisimpiä kohteita lukuun ottamatta lähes aina.
Laskelmia käytetään käyttökustannusten arviointiin investointilaskelmissa ja teknistaloudellisen optimoinnin välineinä.
PUE-simulaatiot ovat yleensä Suomessa ilmasto-olosuhteiden suhteen dynaamisia, tarkimmillaan tuntitasolla, hyödyntäen
ilmaston testivuosia (TRY2020). Laskelmat perustuvat yleensä datakeskuksen ja/ tai rakennusvaiheen nimelliseen IT-
kuormaan. Vajaakuormien simulointeja tehdään huomattavasti harvemmin vaadittujen simulointien vaativuudesta,
epävarmuustekijöistä ja hyödynnettävyydestä. Käyttövaiheen PUE on useimmiten täyden IT-kuorman simulointia
heikompi, johtuen useimmiten infrastruktuurin vajaakäytöstä, minkä yksityiskohtia kuvataan tarkemmin tämän selvityksen
kappal ee ssa 5. 3 ” D atakeskuksen el inkaari ja koko” .
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4.3 KÄYTÖNAIKAINEN SEURANTA

PUE- ja ERE-seurannan tulisi perustua todennettuihin mittauksiin PUE-simulointien epävarmuuksien sekä todellisten PUE-
arvojen mittaamisen suhteellisen yksinkertaisuuden johdosta. PUE-seurannassa tulisi mitata IT-sähkönkulutusta,
datakeskuksen kokonaiskulutusta, josta joko voidaan suodattaa luotettavasti pois rakennusten mahdollisten toimisto- ja
tukitoiminto-osien sähkönkulutukset tai mittaroida datakeskusta palvelevan infrastruktuurin kulutus ja toimisto-osien
kulutus erikseen. Sähkön ja talteen otetun hukkalämpöenergian mittausten investointikustannuksia niissä kohteissa, joissa
mittaukset ovat nykyisellään puutteelliset, ei voida pitää merkittävinä. Talteen otetun hukkalämmön osalta voidaan
käyttää vastaavia mittareita, joita hyödynnetään kaukolämmön kulutukseen perustuvassa laskutuksessa. Usein sähkön
mittarointia kehitetään konesali-infrastruktuurin elinkaariuusintojen yhteydessä omaehtoisesti. Datakeskustoimijoiden
sisäiset insentiivit reaaliaikaisen PUE-, ja ERE-seurannan järjestämiseksi ovat jo nykyisellään riittävät, eikä erillisiä
tukimekanismeja voida pitää tarpeellisina, mikäli kannustimet, jollaisena suunniteltua energiaverotuskohtelua on
pidettävä, ovat riittävät.

Tunnuslukujen laskentakautena tulisi käyttää kalenterivuotta. Lyhyempien ajanjaksojen käytön veroperusteen
määräämisen tekee ongelmallisesti PUE:n ja ERE:n raju vaihtelu vuoden aikana: Talvikaudella jäähdytyksen
energiankulutus on pienintä ulkolämpötilariippuvuuden takia ja samanaikaisesti hukkalämmön hyödynnettävyys on
talvikaudella korkeimmillaan. Riippuen jäähdytystavasta, jäähdytyksen osalta PUE:n vaihtelu vuodenaikojen mukaan voi
olla suhteellisen vähäistä (suorailmajäähdytys) tai merkittävää (kylmäkoneikkoja jäähdytyskaudella hyödyntävä jäähdytys).

5 PUE-arvoon vaikuttavat tekijät

Datakeskusten energiatehokkuuteen PUE-arvoon ja sen kautta myös ERE-arvoon vaikuttavat pääasiassa alla mainitut
kolme tekijää:

5.1 DATAKESKUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

Datakeskusten sisäilmastovaatimukset erityisesti IT-laitteille käytettävissä olevan jäähdytysilman lämpötilan osalta ovat
lieventyneet kahdenkymm enen vuoden ai kana suunni tel lui ssa ti l oi ssa ar vi ol ta 4…6 °C. Y hdessä m ui den
suunnitteluperiaatteiden muutosten, kuten kylmän ja IT-laitteiden lämmittämän jäähdytysilman erottelun parantumisen
kanssa datakeskusten jäähdytyksen energiatehokkuus ja siten PUE-arvot ovat parantuneet huomattavasti. Tämä johtuu
pääasiassa ulkoilmaa jäähdytyksen lämpönieluna käyttävien jäähdytyslaitosten vapaajäähdytyskauden pitenemisestä ja
vastaavasti koneellisen, runsaasti sähköenergiaa tarvitsevia kylmäkoneikkoja hyödyntävän jäähdytyksen käyttöajan
lyhenemisestä.

E nte r pr is e -datakeskuksille eli yritysten omaan käyttöönsä rakentamille, tarkoitukseensa optimoiduille datakeskuksille on
tyypillistä IT-laitteistojen lyhyet kiertoajat, räätälöidyt ratkaisut ja täten löyhemmät jäähdytysilman lämpötilavaatimukset.
Tämä mahdollistaa kylmäkoneikkoja hyödyntävän jäähdytyksen käytön minimoinnin tai täydellisen eliminoinnin ja täten
yksinkertaisemman ja energiatehokkaamman jäähdytyksen. Enterprise-segmentissä dominoivat suoraan
ulkoilmajäähdytykseen perustuvat ratkaisut. Nämä investointihinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan edullisemmat, mutta
vaatimattomammat sisäilmaolosuhteet tarjoavat ratkaisut edellyttävät tyypillisesti suurempia investointeja lämmön
talteenoton toteuttamiseksi, erityisesti mikäli lämmön talteenottoa ei huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Toisaalta,
näiden energiankäytöltään suurimpien kuluttajien energiatehokkuus on erityisesti Suomen ilmasto-olosuhteissa
pääsääntöisesti kansainvälistä huippuluokkaa, PUE-arvon ollessa jopa alle 1,1.

C olocat ion -datakeskukset eli avoimet (retai l) tai vuokrattavat (b ul k) datakeskukset nojaavat tyypillisesti vähintään
löyhästi alan standardiksi nousseen yhdysvaltalaisen ASHRAE-järjestön (American Society of Heating, Refrigeration and Air
conditioning Engineers) sisäilmastoluokituksen TC9.9 (2004) tiukimpaan suositusluokkaan (recommended range), joka
käytännössä rajoittaa jäähdytyksen energiatehokkuuden kehittämistä Suomen olosuhteissa arviolta alle
suunnitteluvaiheen PUE-arvon 1,15. Lämmön talteenoton kannalta colocation -kohteissa tyypillisesti käytettävät
vesikiertoon perustuvat jäähdytysjärjestelmät luovat yleensä, hieman topologiasta riippuen, edellytykset suoraviivaiselle
lämmön talteenotolle.
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Lisärajoituksia sisäilmastolle ja täten jäähdytyksen energiatehokkuudelle saattavat aiheuttaa erityisesti teleoperaattorien
laitetiloissa edelleen toiminnassa olevat iäkkäät ja käyttöympäristön lämpötilavaatimuksiltaan vanhentuneet laitteet.

Nähtävissä on globaali trendi, jossa colocation -datakeskustoimijat seuraavat enterprise -segmentissä vallitsevia
kehityssuuntia, siirtyen vähittäin korkeampiin mitoituslämpötiloihin. Myös ASHRAE:n suosituksien muutokset vuosien
saatossa sekä energiatehokkuuden ja ilmastovastuullisuuden korostuminen näkyvät alan kehityksessä. Merkittävässä
roolissa on myös katkeamattoman sähkönsyötön modernien UPS-laitteiden energiatehokkaan staattisen ohituskäytön
hyödyntäminen ns. kaksoismuunnostilan sijaan. Muutosta hidastavat asiakkaiden mahdollisesti hitaasti uudistuva
laitekanta, voimassa olevien palvelusopimuksien jäykkyydet sekä olemassa olevien datakeskusten infrastruktuurin
muunneltavuuden rajoitukset.

Edellä mainitut huomioiden energiaverotuksen PUE-vaatimuksen painotusta toiminnan luonteen mukaan on vaikea
perustella erityisesti siksi, että yhtäläinen kohtelu ohjaa colocation-toimijoita paremman energiatehokkuuden suuntaan.

5.2 ILMASTOVYÖHYKE

Datakeskusten suunnittelussa laajalti sovellettavien Uptime Institute –sertifiointi- ja standardointilaitoksen suositusten
mukaisesti datakeskusten sähkönsyöttöä tai jäähdytystä ei pääsääntöisesti voida perustaa ulkoisen toimijan tarjoaman
sähköverkon jäähdytyksen lämpönielun varaan, mistä syystä datakeskukset varustetaan useimmiten kaikissa olosuhteissa
toiminnan jatkuvuuden varmistavilla varavoimaratkaisuilla sekä itsenäisellä jäähdytyslaitoksella. Jäähdytyslaitosten
lämpönieluna käytetään Suomessa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ulkoilmaa. Merkittävimmät poikkeukset ovat
lähinnä olemassa olevan pinta- tai merivedenottoinfrastruktuurin yhteyteen rakennettuja datakeskuksia tai yhdistetyn
kaukolämmön ja kauko- tai aluejäähdytyksen tuotannon piirissä olevia kohteita.

Jäähdytyksen ulkoilmariippuvuuden takia ilmastovyöhyke vaikuttaa vapaajäähdytyskauden sekä osittaisen
vapaajäähdytyksen, jossa jäähdytyksestä osa tuotetaan kylmäkoneikolla, hyödynnettävyyteen. Suomen ilmaston
testivuosien TRY2020 mukaan modernissa, vesikiertoisessa, ulkoilmajäähdytetyssä datakeskuksessa vapaajäähdytyskausi
on vajaan kuukauden pidempi ilmastovyöhykkeellä III (Jyväskylä) kuin ilmastovyöhykkeellä I (Helsinki).

Datakeskusteollisuus on nykyisellään keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin, pääasiassa johtuen
liikenneyhteyksistä sekä tietoverkkoinfrastruktuurista ja matalista tiedonsiirtoviiveistä Keski-Euroopan tietoliikenteen
solmukohtiin. Nämä tekijät hidastavat datakeskusteollisuuden kehitystä Suomen muissa osissa, energiatehokkuuseduista
huolimatta. Energiaverotuksen PUE-vaatimuksen painotusta sijaintivyöhykkeen mukaan on edellä mainitun perusteella
vaikea perustella.

5.3 DATAKESKUKSEN ELINKAARI JA KOKO

Datakeskuksille on erittäin tyypillistä IT-konesalien vähittäinen kalustaminen ja näin IT-laitteiden tehonkulutuksen kasvu.
Tämä luo perustan infrastruktuuri-investointien jaksottamiselle pidemmälle aikavälille ja infrastruktuurin, kuten vähintään
jäähdytyksen ja sähkönsyöttöjärjestelmän, mutta usein myös rakennusten modulaarisesti laajennettavalle suunnittelulle.
Käytännössä kuitenkin teknistaloudellisin perustein valitun laajennusmoduulikoon ja infrastruktuurin rakentamisstrategian
mukaan datakeskuksen ensimmäisissä vaiheissa rakennettava kapasiteetti ylittää usein IT-tehon kasvunopeuden
merkittävästi. Esimerkkejä tällaisi sta ”day one” -investoinneista ovat päämuuntajat, varavoima sekä eri järjestelmien
redundanttiset eli varmentavat, vikasietoisuuden edellyttämät osajärjestelmät tai komponentit.

Käyttövaiheen PUE on useimmiten suunnitteluvaiheen täyden IT-kuorman simulointia heikompi. Vajaakuorman vaikutus
PUE-suorituskykyyn ilmenee infrastruktuuriin nähden matalilla IT-tehoilla, jolloin tyhjäkäyntikuormien luontoiset ja muut
IT-kuorman mukaan vähän tai ei lainkaan muuttuvat häviöt korostuvat. Esimerkiksi suunnitteluvaiheen laskennallisen
PUE:n ollessa 1,15, toiminnan alkaessa PUE saattaa IT-tehon kasvunopeudesta riippuen olla merkittäviäkin aikoja reilusti
yli 1,5. IT-tehon kasvaessa PUE paranee aina korkeille osakuormille asti. Redundanttisissa järjestelmissä järjestelmien
kapasiteetin äärirajat, joita lähestyttäessä häviöt jälleen kasvavat, saavutetaan vain vikatilanteissa. Pienemmissä
datakeskuksissa tai teletiloissa redundanssin osuus voi olla 100% nimelliskapasiteetista. Näiltä osin PUE-vaatimuksen
painotusta datakeskuksen IT-tehokapasiteetin mukaan lainsäädännössä on syytä harkita.
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6 Tunnuslukujen soveltaminen sähköverouudistuksessa

Edellä PUE- ja ERE-arvoista todetun mukaisesti energiatehokkuutta arvioidessa ja edistäessä lainsäädännöllisin
instrumentein, datakeskuksen kokonaisenergiankulutus on metriikkana heikko, koska se ei aseta erityisiä paineita
energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuuden parantaminen markkinaehtoisesti pysähtyy tyypillisesti
investointikustannusten ja käyttökustannusten optimikohtaan, josta paremman energiatehokkuuden ja hukkaenergian
hyötykäytön tavoittelemisen kynnystä voidaan lainsäädännön keinoin huomattavasti pienentää. Koska PUE- ja ERE-
tunnuslukujen seuranta itsessään edellyttää IT-tehon mittausta, on IT-tehoa luontevaa käyttää vertailuarvona arvioidessa
datakeskusten kokoluokkia energiaverotuksen kannalta.

Lämmön talteenottovelvoitteen sitominen kokonaisenergiankulutukseen ja mahdollisen lämpöpumppulaitoksen
tuotantoon ei myöskään ole tarkoituksenmukaista, koska lämmön talteenoton energiatehokkuus riippuu voimakkaasti
siitä, mihin hukkalämpö syötetään. Esimerkkinä, datakeskukseen sijoitetuilla, mahdollisesti suoraan jäähdytystä tuottavilla
lämpöpumpuilla kaukolämpöverkostoon toimitettava lämpö kuormittaa PUE- ja ERE-lukemia raskaammin kuin esimerkiksi
matalalämpötilaisen hukkalämmön hyödyntäminen kohteen ulkopuolella. Tästä syystä sekä sähköverouudistuksen
tavoitteiden kannalta optimaalisimpana pidettävää, ensin mainittua ei tule asettaa heikompaan asemaan
sähköveroluokan arviointikriteeristöjä määriteltäessä. Näin ollen lämpöpumppujen energiankulutusta ei tulisi lukea
sähköverouudistuksen tunnuslukukriteerien laskentaperusteisiin ja talteen otetun energian määrä tulisi mitata ennen
lämmön jalostamista, esim. lämpöpumppujärjestelmiä.

ERE-tunnuslukua tulisi käyttää ensisijaisena kriteerinä sähkön valmisteverolainsäädännössä datakeskusten
energiatehokkuuden, hukkalämmön talteenoton ja näiden yhteisvaikutuksena syntyvän ilmastotavoitteiden kannalta
ihanteellisen ratkaisun määrittelyssä. Erikseen PUE-tavoitteita ja/ tai pelkästään talteen otetun energiamäärän osuuden
(ERF) tavoitteita määritellessä rajoitetaan sähköveroluokan II kelpoisuusehdot täyttävien datakeskusten määrää, ja siten
sähköverouudistuksen päästövähennyspotentiaalia sekä luodaan edellytykset energiatehokkuuden osittaisoptimoinnille.
ERE:n käytöllä ensisijaisena kriteerinä mahdollistetaan datakeskusalan toimijoiden omaehtoinen energiatehokkuuden ja
lämmön talteenoton painotusten välinen kokonaisoptimointi, kannustetaan ennestään energiatehokkuudeltaan
esimerkillisiä datakeskuksia ja luodaan alueellisesti yhdenvertaisia ratkaisuja. ERE-kriteerit tulee luoda siten, että pelkällä
energiatehokkuuden parantamisella ei velvoitteita voida saavuttaa, vaan vaaditaan merkittävää lämpöenergian
talteenottoa. ERE-vaatimuksessa on huomioitava hukkalämmön hyödynnettävyys vuodenaikojen mukaan, eri
jäähdytystapojen ja jäähdytyksen topologiaratkaisujen erityispiirteet sekä niiden rajoitukset suurimpaan lämmön
talteenottosuhteeseen (ERF), joka voi vaihdella rajusti, vuoden aikana väl il l ä 0…90%.

7 Nykytilanteen lainsäädännön tilan arviointi

Nykyisellään sähköveroluokan II edellytyksenä on kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetila, jossa yritys harjoittaa
tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena
elinkeinotoimintanaan. Pääperiaatteena on oikeusvarmuuden kannalta, että olemassa olevien datakeskusten osalta
sähköveroluokkaan II oikeuttavaan 5MW kokonaistehorajaan tai sähkön valmisteverolain 1260/1996 2 § kohtaan 6a tai 4
§:iin ei tehdä muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen lain voimaantuloa ja siirtymäaikana vireille tulleiden
rakennuslupahakemuksen osalta ehdotetaan sovellettavaksi nykyistä lainsäädäntöä ja toimijoiden takautuva
hakeutuminen uuden lainsäädännön velvoitteiden piiriin tapahtuu omaehtoisesti. Siirtymäajaksi vanhojen toimijoiden
osalta ehdotetaan kahta vuotta tai muuta ennakoitavuuden kannalta riittäväksi katsottavaa ajanjaksoa.
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8 Uuden lainsäädännön voimaantulo ja soveltaminen
muutoksiin ja laajennuksiin

Tavoitteena on, että Suomen datakeskusalan toimijat, jotka eivät ole nykylainsäädännön mukaisen veroedun edellytysten
piirissä, hakeutuvat omaehtoisesti uusien energiatehokkuus- ja hukkaenergian hyötykäyttövelvoitteiden piiriin. Nykyisten,
yli 5MW kokonaistehon toimijoiden osalta uuden lainsäädännön soveltaminen ja voimaantulo tulisi sitoa uusiin vireille
tuleviin rakennuslupiin, joiden yhteydessä rakennetaan merkittävästi uutta konesalikapasiteettia. Tätä voidaan perustella
sillä, että rakennusluvan hakeminen ajoittuu datakeskusprojekteissa tyypillisesti vaiheeseen, jossa suunnittelu,
rakennuspaikan hallinta ja investoinnin edellyttämät selvitykset ovat edenneet riittävän pitkälle datakeskustoiminnan
todellisten edellytysten varmistamiseksi. Hallinnollisen selkeyden vuoksi lisämenettelyiden luomisen kynnys on korkea,
mistä syystä rakennuslupaprosessin hyödyntäminen uuden lainsäädännön soveltamisen laukaisevana tekijänä on
perusteltua.

Datakeskusten suunnittelulle tyypillisen modulaarisen laajennettavuuden huomioiminen asettaa merkittävimmät haasteet
sähköverotuksen muutosten soveltamiselle ja siirtymäkaudelle. Suuren datakeskuksen laajennus saattaa lisätä laitoksen
IT-kapasiteettia kymmenillä megawateilla, joka voi vastata kymmeniä pienempiä itsenäisiä konesaleja. Tarkemmassa,
asetustason laintulkinnan laadinnassa tulee ottaa huomioon se, että rakennuslupaa vaativat laajennukset eivät kaikissa
tilanteissa edellytä uuden, energiatehokkuuden kannalta merkittävän infrastruktuurin, kuten sähkönjakelun tai
jäähdytyksen rakentamista. Usein laajennusten yhteydessä laajennetaan tai täydennetään usein olemassa olevia
jäähdytysjärjestelmiä, esimerkiksi liittämällä uusia jäähdytyksen tuotantomoduuleja sekä uusia konesaleja olemassa
olevaan jäähdytyksen runkoputkistoon sekä rakentamalla uusia sähkönjakelumoduuleja, jotka laitoksen sähkönjakelun
topologiasta riippuen luovat riippuvuuksia olemassa olevan ja laajennusosien välillä. Laajennuksen määrittelyn tulisi
perustua joko uuden, teholtaan merkittävän ja pääosin olemassa olevasta riippumattoman infrastruktuurin rakentamiseen
tai IT-kapasiteetin merkittävään kasvattamiseen.

9 Uuden lainsäädännön soveltamisala

Tällä hetkellä lainsäädäntö painottaa datakeskustoiminnan veroetua pääasiallisena elinkeinotoimintanaan harjoittaville,
suuren kokoluokan toimijoille. Ilmastotavoitteisiin liittyvä hukkalämmön talteenoton määrän kasvattaminen radikaalisti
nykyisestä edellyttää kuitenkin lisäksi konesalin määritelmän muuttamista kattamaan kaikki IT-laitetilat, joiden
hukkalämmön määrä voidaan katsoa merkittäväksi ja täyttävän tekniset konesalitoiminnan kriteerit, riippumatta siitä,
onko konesali osa toimistorakennuskokonaisuutta, pääasiallisena elinkeinotoimintanaan datakeskustoimintaa harjoittavan
tahon kiinteistö, pieni enterprise-konesalikohde tai esimerkiksi yrityksen omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa palvelevaa
konesalitoimintaa. Tämä tukee strategisia ilmastotavoitteita, joita veroedun tuomisella alle 5MW datakeskuksiin pyritään
saavuttamaan. Valittu raja ehdotetaan asetettavaksi esimerkiksi vuotuista tai vaihtoehtoisesti kuukausittaista
energiankulutusta vastaavaan 200…500 kW IT-keskitehoon. Jo 200kW kokoluokassa konesalitoiminta edellyttää selkeää
suunnitelmallisuutta ja merkittäviä apujärjestelmäinfrastruktuuri-investointeja, kuten sähköliittymän mitoitusta, mistä
syystä matalamman tehokynnyskriteerin soveltaminen on perusteltua ja suositeltavaa. Rajan laskeminen verrattain alas
tukee integraattiajattelua, jossa voidaan yhdistellä tehokkaasti ja paikallisesti, kuten kiinteistökohtaisesti, pienempien
hukkalämmön tuottajien ja kuluttajien intressejä.

Sähköveroluokan II soveltaminen datakeskuksiin on EU:n energiaverodirektiivin ja valtiontukisääntelyn rajoituksin
mahdollistama poikkeus, joka määritellään verotueksi. Tämän raportin puitteissa ei ole tarkasteltu verotuen laajentamisen
nykyisen toimialaluokituksen ulkopuolelle aiheuttamia seuraamuksia EU:n energiaverodirektiivin soveltamisen ja
valtiontukisääntelyn kannalta. Suurin osa konesaleista sijoittuu, joko suoranaisesti Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008
mukaiseen luokkaan 63110 ”Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut” tai vähintään ”J-
Informaatio ja viestintä” -kategoriaan. Toisaalta merkittävää T&K-konesalitoimintaa sijoittuu esimerkiksi valmistavan
teollisuuden, kiinteistöhallinnon sekä kaupan toimialaluokkien alle. Lainsäädännön muutosten tulisi mahdollistaa
vähintään toimialoiltaan pääasiallisesta datakeskustoiminnasta poikkeavien yritysten datakeskustoimintojen
yhtiöittäminen ja eriyttäminen päätoimialasta sähköveroluokan II toimialakriteerien täyttämiseksi. Suomen kansallisen
kilpailukyvyn kannalta suurten ja keskisuurten teknologiayritysten T&K-datakeskusten energiaverotuskohtelua on
pidettävä merkittävänä vetovoimatekijänä ja investointien suunnittelussa on kirjoitushetkellä havaittavissa odotuksia
datakeskusten sähköverotuspäätöksiä kohtaan.
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Lämmön talteenottovelvoite sähköveroedun perusteena tulee asettaa riittävän suureksi, millä ohjataan keskisuuret
datakeskusinvestoinnit kauko- ja aluelämpöverkkojen äärelle. Lisäksi hukkalämmön vastaanottajasta tulisi säätää lain
tasolla hallitusohjelman tavoitteiden mukaisen hyötykäytön varmistamiseksi. Mikäli teknistaloudellisesti perusteltua
hukkalämmön käyttökohdetta ei ole, tulisi datakeskuksen päästä sähköveroluokan II piiriin muilla keinoin, esimerkiksi
todennetulla korkealla energiatehokkuudella. Tämä ei hyödytä ensisijaista tavoitetta hukkalämmön hyödyntämisestä,
mistä syystä PUE-vaatimus tulisi asettaa riittävän tiukaksi, välille 1,12…1,15.

Lämmön talteenottovelvoitteen oikea mitoittaminen on tärkeää kaukolämpöverkkojen vastaanottokyvyn kannalta. IT-
tehon mukaan määriteltävä talteenottovelvoite voitaneen porrastaa ja/ tai rajoittaa siten, että säädetyn rajan ylittävältä
osalta talteenottovelvoitetta ei ole. On pidettävä todennäköisenä, että merkittävän lämmön talteenottoinfrastruktuurin,
siirtoputkistoineen, rakentamisvelvoite sähköveroedun saavuttamiseksi luo hyvät edellytykset lämmön talteenoton
laajentamiselle myös lakisääteisen talteenottovelvoitteen rajan ylittävän IT-tehon sekä vaaditun ERE-luvun
vähimmäisarvon osalta. Voidaan arvioida, että riittävän teknologianeutraali vuotuinen lämmön talteenottosuhteen arvo
on vähintään 30% ja samanaikaisesti laitoksen PUE, lämpöpumppujen jäähdytyksen energiatehokkuutta parantavan
vaikutuksen huomioiden, alle 1,2. Tässä ei kuitenkaan ole huomioitu itse lämpöpumppujen energiankulutusta.
Talteenottosuhteen arvo perustuu esimerkkilaskelmaan, jossa vuodesta 6kk hukkalämmöstä hyödynnetään 50%, 3kk 25%
ja loput vuodesta ei lainkaan.

Terminologia ja datakeskuksen tai konesalin määritelmä tulisi tarkentaa. Käyttöön tulisi ottaa kohde- ja
kampusmääritelmät. Kohdemääritelmässä yhdessä saman toimijan omistamassa tai hallitsemassa kiinteistössä toimivia
konesalit käsitellään yhtenä datakeskuksena energiatehokkuus- ja lämmön talteenottovelvoitteiden suhteen.
Kampusmääritelmässä yhteisen tietoverkko-, sähkönjakelu-, jäähdytys- ja rakennusinfrastruktuurin omaavat
datakeskuskiinteistöt voivat hakeutua yhtenä datakeskuksena käsittelyn piiriin. Terminologian osalta todettakoon, että
” konesali ” on m äär i telm änä l ii an yl ei sl uontoi nen ja m oni selittei nen, vai kkaki n se on l ai ssa määr itel ty. T äm än osal ta
suosi tel l aan ter mi n ” datakeskus” tai ” pal vel i nkeskus” käyttöä.

10 Valvontamekanismit ja veroedun soveltaminen

Nykyisessä sähkön valmisteveron kantomallissa jakeluverkon haltija on verovastuussa ja vastaa siitä, että sähkönkuluttaja
täyttää konesalien sähköveroluokan edellytykset. Sähköveron perintää mallilla, jossa sähkövero peritään I luokan
mukaisesti ja veroluokan II edellytysten täytyttyä perityn veron erotus palautetaan, on pidettävä hallinnollisesti
monimutkaisena ja sen soveltamista voitaneen harkita korkeintaan lyhyehkön siirtymäajan, kuten ensimmäisen
soveltamisvuoden ajan. Ensisijaisena verotusmallina tulisi käyttää konesalitoimijan ilmoitusta sähköveroluokan II
edellytysten täyttymisestä ja mahdollisena valvontainstrumenttina verotarkastusta. Riskiä sähköveroluokkien erotuksen
takaisinperinnälle, veroluokan II edellytysten jäätyä täyttymättä, on pidettävä kohtuullisena, koska sähköveroluokan II
vaikutus energian hintaan käyttökustannuksiltaan suurimmalta osin sähköenergiaan painottuvassa
datakeskusliiketoiminnassa on äärimmäisen merkittävä.
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11 Ehdotukset sähköveroluokan II soveltamisesta datakeskuksiin
(”kone salit” )

Voimaantulon jälkeen datakeskuksiin suositellaan sovellettavaksi esimerkiksi seuraavia, datakeskuksen ja sen lämmön
talteenottolaitteiden ja lämpöpumppujen osalta sähköveroluokkaan II oikeuttavia ehtoja:

1. Datakeskuksen kalenterivuoden energiankulutusta vastaava IT-keskiteho on yli 200kW, kuitenkin korkeintaan 5MW ja
vuotuinen ERE-arvo on korkeintaan 0,9. ERE-vaatimus koskee vuotuista IT-tehoa 5MW asti, jonka ylimenevältä osalta
sovelletaan kohtaa 2

2. Siltä osin kuin datakeskuksen kalenterivuoden energiankulutusta vastaava IT-keskiteho on yli 5MW, kuitenkin
korkeintaan 10MW, vuotuinen ERE-arvo on korkeintaan 1,0. ERE-vaatimus koskee 5MW ylittävää IT-tehoa 10MW asti.
10MW ylittävältä osalta ERE-vaatimusta ei sovelleta.

3. Mikäli ERE-vaatimusta ei teknistaloudellisista syistä voida soveltaa, ja datakeskuksen kalenterivuoden
energiankulutusta vastaava IT-keskiteho on yli 500kW datakeskuksen vuotuinen keskimääräinen PUE-arvo on
korkeintaan 1,15

4. Yli 5MW kokonaistehon ylittävien uusien datakeskusten tai voimaantulon jälkeen uusien vireille tulevien
rakennuslupaa edellyttävien konesalien merkittävien laajennusten osalta sähköveroluokan II veroetu kumotaan
kahden vuoden siirtymäajan jälkeen siten kuin se on 1260/1996 2 § kohdassa 6a on määritelty ja saatetaan ehtojen 1-
3 piiriin

Hukkalämpö tulee syöttää kauko- tai aluelämpöverkkoon tai hyödyntää palvelu-, liike-, teollisuuskiinteistöjen
lämmitykseen tai teollisuusprosesseissa. Kaukojäähdytyksen ja kaukolämmityksen yhteistuotannon piirissä olevien,
kaukojäähdytettyjen datakeskusten ERE-arvon laskennassa hyväksi luettava energian talteenotto arvioidaan kertoimella
0,30 käytetystä kaukojäähdytysenergiasta, ellei kaukojäähdytyksen toimittaja ilmoita erikseen talteen otetun
kaukojäähdytysenergian suhteesta. ERE-arvon laskennassa kaukojäähdytysjärjestelmään siirrettävä energia huomioidaan
osana konesalien fyysistä LVI- ja jäähdytysinfrastruktuuria kertoimella 0,1. Mikäli hukkaenergian talteenotto ei, esimerkiksi
soveltuvan lämpönielun teknistaloudellisen toteutettavuuden osalta, ole mahdollista, voidaan veroedun
täyttymiskriteereitä arvioida kohdan 3. perusteella. Datakeskuksen energiatehokkuuden ja laissa määriteltyjen
tunnuslukujen laskentaperusteista sekä näihin liittyvästä energian mittauksesta lienee perusteltua säätää asetustasolla,
vastaavasti kuten työ- ja elinkeinoministeriön asetuksissa (esim. 653/2020) säädetään sähköntuotannon
omakäyttölaitteista.

Konesalien käyttämä sähköenergia tulee mittaroida asetustasolla annetun energiatehokkuuden laskentaohjeen
edellyttämällä tavalla. IT-tehon mittaus tulee suorittaa ISO/IEC 30134-2:2016 Category 2 mukaisesti. Sähköenergian ja
talteen otetun energian mittaroinnista tulee toimittaa verovelvolliselle jakeluverkon haltijalle ja/ tai verohallinnolle
selvitys, joka sisältää sähkön pääjakelukaavion, lämmön talteenottojärjestelyiden prosessi- ja virtauskaavion sekä muut
mittaroinnin esittämiseksi tarvittavat dokumentit. Toimitettavista suunnittelu- ja mittausasiakirjoista säädetään
esimerkiksi asetuksella. ERE-arvon laskentaan käytetty mittausdata ja laskelmat toimitetaan energiatehokkuuden
laskentaohjeen mukaisesti jakeluverkkoyhtiölle ja/ tai verohallinnolle. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus tarkastaa
mittarointisuunnitelmat ja toteutuneet kulutukset.

Uusia vaatimuksia sovelletaan omaehtoisesti velvoitteiden piiriin hakeutuvien toimijoiden lisäksi säädösten voimaantulon
jälkeen vireille tuleviin, rakennuslupaa edellyttäviin datakeskuksiin sekä konesaleihin, joiden laajennusrakentaminen
edellyttää uuden apujärjestelmäinfrastruktuurin, erityisesti pienjännitesähkönjakelun ja jäähdytyksen rakentamista tai
laajentamista yli 1MW IT-lisäkapasiteetin kattamiseksi.
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12 Ehdotukset uusien datakeskusten
energiatehokkuusvaatimuksille

Sähköveroluokan II edellyttämien energiatehokkuus- ja hukkalämmön talteenottovelvotteiden lisäksi uusien
datakeskusten tai merkittävien laajennusten, kuten aiemmin määritelty, energiatehokkuudesta tulisi säätää lain ja
asetusten tasolla. Datakeskuksen energiatehokkaalle suunnittelulle tulisi asettaa rakennuslupaprosessiin kiinnittyvä
vaatimus energiatodistusmenettelyn kanssa yhteneväisellä tavalla. Luvanhakijan tulisi toimittaa määrämuotoinen selvitys
siitä, että datakeskuksen energiatehokkuus täyttää normaalikäyttötilanteen vähimmäisvaatimukset suunnitteluvaiheen
PUE-arvon osalta.

Voimaantulon jälkeen vireille tulevien rakennuslupaa edellyttävien hankkeiden osalta suositellaan sovellettavaksi
seuraavia datakeskusten energiatehokkuuden suunnitteluvaiheen vähimmäisvaatimuksia:

1. IT-suunnitteluteholtaan korkeintaan 200kW datakeskuksen kalenterivuoden keskimääräisen PUE-arvon
suunnitteluperusteen tulee olla korkeintaan 1,4.

2. IT-suunnitteluteholtaan yli 200kW datakeskuksen kalenterivuoden keskimääräisen PUE-arvon suunnitteluperusteen
tulee olla korkeintaan 1,2.

Uusia vaatimuksia sovelletaan säädösten voimaantulon jälkeen vireille tuleviin, rakennuslupaa edellyttäviin datakeskuksiin
sekä konesaleihin, joiden laajennusrakentaminen edellyttää uuden apujärjestelmäinfrastruktuurin
(pienjännitesähkönjakelu, jäähdytys) rakentamista tai laajentamista yli 1MW IT-lisäkapasiteetin kattamiseksi.
Datakeskuksen määritelmästä lienee perusteltua säätää asetustasolla. PUE-arvon laskennassa
kaukojäähdytysjärjestelmään siirrettävä energia huomioidaan osana konesalien fyysistä LVI- ja jäähdytysinfrastruktuuria
kertoimella 0,1.

13 Soveltamisesimerkit

Tässä kappaleessa esitellään tapauksia, joissa ehdotetut vuotuiset sähköveroluokan II ERE-vaatimukset täyttyvät. Alla
teholla tarkoitetaan vuotuista energiankulutusta vastaavaa keskimääräistä tehoa.

13.1 3MW IT COLOCATION-DATAKESKUS, LÄMMÖN TALTEENOTTO TOTEUTETTAVISSA

Oletukset ja lähtötiedot:

• Olemassa oleva IT-teho keskimäärin 3MW
• PUE = 1,4 ilman lämmön talteenottoa
• Datakeskuksen kokonaisteho 4,2MW ilman lämmön talteenottoa
• Ei täytä nykyisiä sähköveroluokan II kriteerejä
• Lämmön talteenotto vähentää jäähdytyksen energiankulutusta, jolloin PUE = 1,3

ERE =
IT+ Inf rastr uktuuri - Tal teenotto

IT
=

1,3 × 3000kW - 1200kW
3000kW

= 0,9

Vuotuinen lämmön talteenottovelvoite toteutuu seuraavasti:

• Talteenottovelvoite vähintään 1200 kW, 40% IT-kuormasta ja 30% kokonaiskuormasta (kokonaiskuorma ilmoitetaan
ilman lämpöpumppuja)



Building on Innovation

Konesalien energia- ja energiahyötykäytön tehokkuus energiaverotuksessa
Granlund Oy Raportti valtiovarainministeriölle

Data Centers 9/2021

22.9.2021 Julkinen

14

13.2 ENTERPRISE-DATAKESKUKSEN 50MW IT LAAJENNUS

Oletukset ja lähtötiedot:

• Laajennusosan Day 1 IT-teho 20MW
• Laajennusosan Day 1 PUE = 1,2
• Lämmön talteenottovelvoite koskee laajennusta ensimmäisen 10MW osalta
• Ensimmäisen 5MW osalta ERE-vaatimus on 0,9
• 5…10MW osalta ERE-vaatimus on 1,0
• Lämmön talteenotto vähentää jäähdytyksen energiankulutusta, jolloin PUE = 1,1

ERE0…5 M W =
1,1 × 5000kW - 1000kW

5000kW
=0,90

ERE5…1 0MW =
1,1 × 5000kW - 500kW

5000kW
= 1,0

E R Et ot a l =
1,1 × 10000kW - 1500kW

10000kW
=0,95

Vuotuinen lämmön talteenottovelvoite toteutuu:

• Talteenottovelvoite vähintään 1500kW, 15% lämmön talteenottovelvoitteeseen luettavasta Day1 IT-kuormasta ja
<15% vastaavasta kokonaiskuormasta (kokonaiskuorma ilmoitetaan ilman lämpöpumppuja)

Energiatehokkuusvelvoite (PUE < 1,4) osoitetaan rakennusluvan yhteydessä.

13.3 3MW IT, YHDISTETTY KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JA –LÄMMITYKSEN TUOTANTO

Oletukset ja lähtötiedot:

• Olemassa oleva IT-teho keskimäärin 3MW
• Kaukojäähdytyksen kulutusta vastaava teho 3,2MW, tästä 10% kuormittaa ERE-lukemaa
• Datakeskuksen kokonaisteho 3,4 MW
• Ei täytä nykyisiä sähköveroluokan II kriteerejä
• Yhdistetty kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön tuotanto, kaukojäähdytyksen toimittajan ilmoitus talteenottosuhteesta

32% talteenottoaste

ERE =
3400kW + ( 3200kW ×0,1) - (3200kW ×0,32)

3000kW
=0,89

Vuotuinen lämmön talteenottovelvoite toteutuu:

• Laskennallinen talteenotto 34% IT-kuormasta ja 30% kokonaiskuormasta
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