
 

 
 Suomen tuulivoimayhdistys ry   Puh. 040 771 6114 
 Kauppakatu 19A9    E-mail: anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi 

 40100 Jyväskylä     www.tuulivoimayhdistys.fi 

18.2.2021 
 
 
Lausunto annetaan lausuntopalvelu.fi:ssä,  
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0dc06092-a695-45aa-
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Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Sektori-

Integraatiotyöryhmän väliraportista. STY pitää työryhmän työtä erittäin tärkeänä.  

 

Työryhmän väliraportissa on hyvin nostettu esille sektori-integraation tuomat mahdollisuudet 

mutta myös siihen liittyvät haasteet. Sektori-integraatio on keskeinen työkalu, jolla voidaan lisätä 

uusiutuvaa sähköntuotantoa sähköjärjestelmässä ja Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen 

saavuttamista. 

 

Raportin teollisuuden sektori-integraatiota käsittelevässä osassa tuodaan esille Suomen 

teollisuuden hiilipäästöjen vähäisyys verrattuna moniin muihin maihin. Hiilivuodon estämiseksi 

raportissa mainitaan myös päästöoikeuksien ilmaisjako. STY ymmärtää teollisuuden huolen 

hiilivuodosta ja kohoavista kustannuksista. Sektori-integraatioraportissa on kuitenkin 

tarkoituksena etsiä keinoja, joilla voidaan edistää siirtymää CO2-neutraaliin tuotantoon. 

Päästöoikeuksien ilmaisjako ei edistä siirtymää puhtaampaan tuotantoon. Siksi STY toivoo, että 

työryhmän jatkotyössä keskitytään nimenomaan keinoihin, joilla edistetään siirtymää (kuten 

sivulla 40 mainittu CCFD tai s. 43 mainitut kansalliset muut tukitoimet) ja jotka edistävät 

Suomen teollisuuden muuttamista vielä nykyistä puhtaammaksi. Keskustelu päästöoikeuksien 

ilmaisjaosta tulisi tehdä muilla foorumeilla.  

 

Väliraportissa on keskitytty sektori-integraatiokysymyksiin ylätasolla. STY toivoo, että 

työryhmän jatkotyössä huomio kohdistetaan konkreettisiin ehdotuksiin sektori-integraation 

edistämiseksi. Erityisen tervetulleita olisivat ehdotukset toimenpiteiksi, joilla edistetään vihreää 

vetytaloutta. Samalla sektori-integraatiossa oleellista on huomioida verotus koko uusiutuvan 

sähkön hyödyntämisketjussa siten, että veroa tarkastellaan loppukulutusvaiheessa kunkin 

kuluttajan käytön mukaan. Tämä mahdollistaisi myös kaukolämmön nopeamman sähköistyksen 

ja siirtymän pois fossiilisista polttoaineista. Lisäksi on helppo yhtyä raportin s. 45 tavoitteeseen 

veroympäristön pitkäjänteisyydestä ja ennakoitavuudesta. Verotuksen pitäisi ohjata 

hiilineutraaliin siirtymään ja sääntelyn pitäisi olla johdonmukaista, ennakoitavaa ja 

läpinäkyvää. Tämä tulee huomioida konkreettisissa vedyn verotusta ja muuta sääntelyä 

koskevissa ehdotuksissa.  
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STY pitää myös erittäin tärkeänä, että teollisuuden sähkönkulutuksen joustoja edistetään 

(raportin s. 32). Teollisuuden joustopotentiaali ja järjestelmän kannalta jouston tarve ovat suuria, 

mutta jouston yleinen houkuttelevuus ja toimintamallit ovat vielä heikolla tasolla. Konkreettiset 

ehdotukset teollisuuden sähkönkulutuksen joustojen edistämiseksi tulee pitää mukana 

työryhmän jatkotyössä. STY näkee myös tärkeänä, että teollisen kokoluokan sähkökattilat 

siirrettäisiin teollisuuden sähköveroluokkaan samaan aikaan lämpöpumpuilla tuotetun 

kaukolämmön kanssa (raportin s. 19).  

 

Kaupunkeihin ja alueisiin keskittyneen osion keskeisiin löydöksiin on myös helppo yhtyä. 

Suomessa tulee löytää keinot edistää sekä taloudellisetsi menestyvien kaupunkien että 

taantuvien alueiden osallistumista sektori-integraatioon ja päästövähennyksiin. Laajempien 

kokonaisuuksien tarkastelu kiinteistökohtaisen osaoptimoinnin sijaan on myös kannatettavaa. 

Jatkotyössä konkreettiset ehdotukset kysyntäjouston tasapuoliseksi ja reiluksi hyödynjaoksi 

sekä hyödyn määrän mittaamiseksi tulee pitää keskiössä – mikäli kulutusjoustosta ei ole 

sähkönkäyttäjälle hyötyä, on tavallista kuluttajaa vaikea motivoida joustoon. 

 

STY kiittää työryhmää siitä, että työryhmän väliraportissa on pidetty myös esillä tavoitetta pitää 

Suomi yhtenä hinta-alueena. Tämä on tärkeä tavoite alueellisen tasa-arvon varmistamiseksi.  

 

Kunnioittaen, 

 

   Anni Mikkonen    

   Toimitusjohtaja 

   Suomen tuulivoimayhdistys ry   
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