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Energian hinnan nousun syistä

• Energian hinnat ovat nousseet tuntuvasti viimeisen vuoden aikana 
Suomessa ja laajasti muualla Euroopassa

• Suomessa nousu vähemmän kuin euroalueella keskimäärin, mutta silti merkittävää

• Energiahintojen kansainvälisen nousun taustalla on useita eri syitä

• Kysynnän voimakas kasvu koronakriisin pahimman vaiheen jälkeen

• Energian tuotantokapasiteetti ei ole täysin palautunut koronakriisiä edeltävälle tasolle

• Haastavat sääolosuhteet 

• Epävakaa geopoliittinen tilanne 

• Korotuspaineiden odotetaan helpottavan pikkuhiljaa
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Hallituksen linjaamat täsmätoimet

1. Työmatkavähennyksen määräaikainen korotus

2. Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron määräaikainen 
poisto

3. Lainatakausmalli ilmastoystävällisiin investointeihin

4. Ammattidiesel 

5. Kohdennettu tukijärjestelmä

6. Energian hinnan nousun huomioon ottaminen toimeentulotuessa

7. Sähkösopimuksiin liittyvä tiedonantovelvollisuus
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Työmatkavähennys

• Enimmäismäärä vuoden 2022 verotuksessa määräaikaisesti 7000 
eurosta 8400 euroon

• Kilometrikohtainen vähennys vuodelle 2022 määräaikaisesti 30 
snt/km

• Viime vuonna 25 snt/km

• Vaikuttavat noin 570 000 verovelvollisen verotukseen

• Staattinen verotuottoarvio 142 miljoonaa euroa 

• Lisäksi selvitetään liityntäpysäköinnin kustannusten 
vähennyskelpoisuutta kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta
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Maatalous

• Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan 
väliaikaisena toimena vuoden 2022 verotuksessa 

• Toimeen liittyy valtiontukikysymyksiä, aloitetaan keskustelu komission kanssa

• Kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti

• Jos EU-lainsäädäntö ei salli toimea, tukea muiden instrumenttien kautta

• Lisäksi hallitus valmistelee toimenpiteitä maatalouden tulo- ja 
kannattavuuskehityksen parantamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, 
elintarvikeketjun toiminnan tasapainottamiseksi ja huoltovarmuuden 
turvaamiseksi
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Lainatakausmalli ilmastoystävällisiin investointeihin

• VM, LVM ja YM valmistelevat ilmastoystävällisen investointien tukemiseksi

• valtion lainatakausmallia yksityisille kotitalouksille 

• mallia valtion täytetakaukseksi asunto-osakeyhtiöille

• Tavoitteena on, että uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi 

• investointeihin rakennuksen energiatehokkuuden merkittäväksi parantamiseksi 

• lämmitysjärjestelmien uusimiseksi mm. maalämpöä, tuuli- ja aurinkoenergiaa 
hyödyntäen

• Valmistelussa huomioidaan lainsäädännön reunaehdot, muut ohjauskeinot 
ja valtion riskienhallinta

6



Ammattidiesel ja 
Kohdennettu tukijärjestelmä

Ammattidiesel

• Valmistellaan ammattidieselverojärjestelmä eli ammattiliikenteen polttoaineveron 
palautusjärjestelmä

• Erikseen arvioidaan, toteutetaanko nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että nykyinen 
dieselin suora verotuki poistettaisiin 

Kohdennettu tukijärjestelmä

• VM, LVM ja STM valmistelevat kevään 2023 hallitusneuvotteluihin mennessä tulo- ja 
alueperusteisen tukimallin, jonka tavoitteena on lisätä energiaverojärjestelmän ilmasto-
oikeudenmukaisuutta sekä vastata polttoaineiden markkinahintojen nousupiikkien 
kohtuuttomiin sosiaalisiin seurauksiin
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Energian hinta toimeentulotuessa ja
Sähkösopimusten tiedonantovelvollisuus

Energian hinnan nousun huomioon ottaminen toimeentulotuessa

• Hallitus antaa suosituksen energian (ml. sähkön) hinnannoususta aiheutuneiden 
kohonneiden asumisen kulujen huomioon ottamisesta toimeentulotukea myönnettäessä

• Lieventää taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä pienituloisemmille aiheutuvia 
vaikeuksia

Sähkösopimuksiin liittyvä tiedonantovelvollisuus

• Jatkossa sähkön loppukäyttäjältä vaadittaisiin nimenomaista suostumusta dynaamisen 
hinnan sähköntoimitussopimukseen

• Myyjän olisi lisäksi annettava dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimusta tarjotessaan 
loppukäyttäjälle tiedot tällaisen sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, kustannuksista 
ja riskeistä
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