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Viite :  TEM/2507/00.06.02/2014 
ASIA : WWF Suomen lausunto selvityksestä Pienimuotoisen energiantuotannon 

edistämistyöryhmän loppuraportti 
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asettamaa työryhmä pitää energian pientuotantokapasiteetin 
kasvattamisen kannalta tärkeänä, että ”nykyisiin kannustimiin ja muuhun 
toimintaympäristöön ei tehdä äkillisiä muutoksia. Työryhmä esittää, että 
piensähköntuotannon taloudellisiin kannustimiin ja mittarointivelvoitteisiin mahdollisesti 
tulevaisuudessa tehtävät muutokset toteutetaan maltillisesti riittävän pitkiä siirtymäaikoja 
noudattaen”. 
 
Cleantech-toimiala, erityisesti aurinkoenergia, on maailman nopeimmin kasvava 
teollisuudenala. WWF katsoo, että mikäli Suomi aikoo olla alan kehityksen kärjessä 
mukana, on välttämätöntä siirtyä pikaisesti vanhanaikaisen energiateollisuuden 
suojelusta kotimaisen pientuotannon edistämiseen. Edistämistyöryhmän 
loppuraportissa tuodaan pientuotannon tämänhetkiset hidasteet kattavasti esiin, 
mutta ei tarjota todettuihin ongelmiin todellisia ratkaisuja. Se, ettei nykyinen 
lainsäädäntö aiheuta energian pientuotannolle esteitä, ei vielä riitä pientuotannon 
tueksi. 
 
WWF:n keskeisimmät esitykset 
 
Työryhmän loppuraportti pitää sisällään kannatettavia kirjauksia esimerkiksi kuntien roolin, 
tuuli- ja aurinkoenergian sekä energian varastoinnin kehittämistarpeesta. Kuitenkin 
uusiutuvan energian kasvavan osuuden sekä suomalaisen teknologiaviennin hyödyt on 
raportissa sivuutettu. 
 
WWF katsoo, että energian pientuotantoa edistävän politiikkakokonaisuuden tulee 
käynnistää kotimarkkinoita ja työllistää, mutta rasittaa valtiontaloutta kohtalaisesti. Eräiden 
taloudellisten tukimuotojen vaikutukset olisivat valtion talouden kannalta jopa positiivisia, 
sillä ne maksavat itsensä takaisin esimerkiksi lisääntyneinä verotuloina. 
 



 

 

Arvonlisävero. Raportissa arvioidaan, ettei nykyinen arvonlisäverolaki aiheuta esteitä 
sähkön pienimuotoisen tuotannon yleistymiselle, sillä oman sähkön myyminen yli 8500 
euron arvosta on pientuotannon oloissa harvinaista ja teoreettista. Myydyn sähkön sijaan 
arvonlisäveron alentaminen kannattaisi Suomessa kohdistaa itse laitteistoon. Koska 
esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän kuljetuskustannus on muihin kustannuksiin nähden 
pieni, kilpailuttavat suomalaiset kuluttajat tällä hetkellä aurinkopaneelihankintansa EU-
maissa arvonlisäverokannan mukaan. Arvonlisäveron lasku lisää todennäköisesti valtion 
verotuloja, sekä mahdollistaa kotimaisten jälleenmyyjien toiminnan alan markkinoilla, koska 
tilaukset eivät enää valu alhaisemman arvonlisäverokannan maihin kuten Luxemburgiin tai 
Saksaan. 
 
Kotitalousvähennys. Raportissa todetaan ansiokkaasti, että ”mikäli kotitalouksien 
investointeja piensähköntuotantoon halutaan merkittävästi nopeuttaa, tulisi 
kotitalousvähennyksen osuutta nostaa selvästi tai ympäristöministeriön energia-avustuksen 
ehtoja muuttaa ja rahoitusta lisätä”. Nopeasti tämän jälkeen kuitenkin todetaan, ettei 
pientuotannon erityiskohtelulle kotitalousvähennyksen suhteen ole perusteita, eikä 
ympäristöministeriön energia-avustukseenkaan ole luvassa muutoksia. Raportissa 
käytetään esimerkkinä aurinkosähköä, jonka kohdalla asennuskustannukset nähdään 
pieniksi. Aurinkopaneelien hinnat laskevat nopeasti, mikä korostaa asennustyön osuutta 
hankkeen kokonaiskustannuksista. Uusiutuvan energian asennus- ja korjaustöihin 
annettava kotitalousvähennys kannattaisikin nostaa väliaikaisesti nykyistä korkeammalle 
tasolle. Samalla elvytettäisiin taloutta ja parannettaisiin työllisyyttä, sillä asennustyö on aina 
paikallista. Loppuraportissa tyydytään hyötyjä huomioimatta vain toteamaan 
kotitalousvähennyksen aiheuttamat verotulojen menetykset. 
 
Myös raportissa ohimennen mainittu matalakorkoinen valtion takaama laina vihreän 
energian hankkeisiin tulisi ottaa käyttöön. Se edistäisi pientuotantoa tehokkaasti, sillä 
hankkeita lykkäävä alkupääoman tarve katoaisi. Valtiontakaus voitaisiin hoitaa 
omistusasuntolainan henkisesti, kuitenkin niin, että takaus annettaisiin vain kannattaville 
hankkeille. 
 
Työryhmän tehtävänä oli toimeksiannon 5. kohdan mukaan arvioida mahdollisten 
edistämistoimien luomaa potentiaalia kehittää cleantech-liiketoimintaa. Tässäkin kohdassa 
Suomelle koituvat pientuotannon hyödyt on sivuutettu. Liitteessä 2 todetaan: 
”Aurinkoenergian lisääntyminen voi johtaa teknologiatuonnin kasvuun ja haasteisiin 
sähkömarkkinoilla….Pienen kokoluokan bioenergiaratkaisut hyödyttävät kansantaloutta 
”helpommin”, sillä niiden hyödyntämien puupolttoaineiden jalostus tuo työtä Suomeen”. 
 
Suomessa on paljon osaamista eri uusiutuvan energiajärjestelmän vaiheista ja 
komponenteista, joihin liittyy myös merkittävä vientipotentiaali. Kuten työryhmä erittäin 
kannatettavasti toteaa, tarvitaan kotimarkkinoilta referenssejä viennin edistämiseksi. 
Ristiriitaista onkin, että lisääntyvän aurinkoenergian nähdään ainoastaan kasvattavan 
teknologiatuontia. WWF:n näkemyksen mukaan uusiutuvan energian kasvu- ja 



 

 

työllistämispotentiaali on Suomessa juuri aurinkoenergiassa ja energiajärjestelmiin 
liittyvissä palveluissa. Puu on polttoaineena niin alhaisen jalostusasteen tuote, ettei siihen 
kannata Suomessa liikaa nojata, vaan panostaa korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. 
 
Energiasektorin ja -politiikan murroksessa mukana pysyminen edellyttää vanhasta 
tuotantorakenteesta luopumista ja uuteen siirtymistä. Tässä siirtymässä pientuotannon 
kannustimien rooli on keskeinen. Suomen onkin nopeasti ryhdyttävä kannustamaan 
uusiutuvan energian sekä tehokkaan energiankäytön teknologioita sekä palveluratkaisuja, 
joilla on myös huomattavaa vientipotentiaalia. 
 
Maailman luonnon säätiö (WWF) 
Suomen rahasto 
 
 

             
    
Jari Luukkonen   Jussi Nikula   Jere Lehtomaa 
Suojelujohtaja   Ohjelmapäällikkö  Suojeluasiantuntija 
 
 

 

 


