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Tiivistelmä: 

Energiatuotteiden verotasot Suomessa ovat varsin korkeat. Teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä 
Suomessa edesauttavat kuitenkin erilaiset energiatuotteiden verottomuudet ja veronalennukset. 
Esimerkiksi polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan mukaan verottomia ovat nestemäiset polttoaineet, 
jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä 
tavaran valmistuksessa. Vastaavasti sähköverolain 12.1 §:n 1 kohdan ja 21.1 §:n 1 kohdan mu-
kaan kivihiili ja maakaasu ovat verottomia. Energiaverodirektiivi ei sisällä välittömän ensikäytön 
käsitettä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että Suomessa veroton välitön ensikäyttö on 
katsottu energiaverodirektiivin mukaiseksi energiatuotteiden kaksoiskäytöksi tai mineralogiseksi 
prosessiksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä ovat eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytykset 
eli millä edellytyksillä teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa 
käytetyt kivihiili, maakaasu ja nestemäiset polttoaineet ovat verottomia. Lisäksi tutkimuksessa tar-
kastellaan, onko verottomuus energiaverodirektiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä tai 
mineraloginen prosessi ja siten energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolella. Tutkimustehtä-
vänä on erityisesti käydä läpi lakien esitöitä sekä Suomen hallintotuomioistuimien oikeuskäytäntöä 
ja tehdä niiden pohjalta tulkintakannanottoja. Tutkimusluvan nojalla käsiteltävänä ovat myös Hel-
singin hallinto-oikeuden julkaisemattomat päätökset. Tutkimuksen metodi on pääasiassa lainoppi.  

Eräiden teollisten prosessien verottomuuden osalta hallintotuomioistuimien päätöksillä on erittäin 
suuri merkitys, koska kaikkien kolmen edellytyksen määritelmät ovat syntyneet oikeuskäytännössä. 
Välittömän ensikäytön edellytyksen tulkinnan voidaan todeta olevan hyvin vakiintunutta. Teollisen 
tuotannon ja tavaran valmistamisen edellytyksien osalta tilanne ei ole samanlainen. Etenkin teolli-
sen tuotannon edellytyksen voidaan katsoa olevan hyvin tulkinnanvarainen.  

Koska välittömän ensikäytön edellytykseen ei liity Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytän-
nön mukaisia energiatuotteiden kaksoiskäytön edellytyksiä ja teollisen tuotannon käsite kattaa 
muitakin toimintoja kuin kemiallisen pelkistyksen sekä elektrolyyttiset, metallurgiset ja mineralogiset 
prosessit, eräiden teollisten prosessien verottomuuden soveltamisala on laajempi kuin energiave-
rodirektiivin energiatuotteiden kaksoiskäytön ja mineralogisten prosessien soveltamisala. Näin 
ollen eräiden teollisten prosessien verottomuus ei ole kokonaisuudessaan energiaverodirektiivin 
soveltamisalan ulkopuolella. 
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1 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Energiatuotteiden verotasot Suomessa ovat kansainvälisesti vertailtuna varsin korkeat.1 

Etenkin viime vuosikymmenen aikana Suomen energiaverotuksen taso on kiristynyt huo-

mattavasti. Alla olevan kuvaajan mukaisesti esimerkiksi maakaasun verotaso on kaksinker-

taistunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Etenkin ympäristöpoliittisista syistä veron-

korotuksille voidaan nähdä olevan painetta myös jatkossa.2  

 

Kuvio 1: Eräiden energiatuotteiden nimellisten verotasojen kehitys aikavälillä 2007–2022.3  

 

1 Muihin EU:n jäsenvaltioihin verrattuna esimerkiksi raskaan polttoöljyn ja maakaasun verotaso on 
neljänneksi korkein. Kivihiilen verotaso on puolestaan EU:n kolmanneksi korkein. European Commis-
sion 2021, s. 60–61, 100–101 ja 109–110. 
2 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisena tavoitteena on, että Suomi on hiilineut-
raali vuonna 2035. Ohjelman mukaan tavoite toteutetaan nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vah-
vistamalla hiilinieluja. Valtioneuvosto 2019, s. 34. On huomioitava, että tutkimuksessa käsiteltävät 
energiaverot ovat vain yksi ympäristöpoliittinen ohjauskeino.  
3 Kuvaajassa energiatuotteiden nimelliset verotasot on suhteutettu energiatuotteiden energiasisältöön. 
Kuvaajan lähteenä on käytetty energiaverotyöryhmän raporttia. VM 2020:62, s. 28. Lisäksi huomioon 
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Energiatuotteita käyttäviin yrityksiin energiatuotteiden verotasoilla on olennainen merki-

tys. Korkeat energiaverotasot heikentävät etenkin energiavaltaisen vientiteollisuuden kil-

pailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.4 Teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä Suo-

messa edesauttavat kuitenkin erilaiset energiatuotteiden verottomuudet ja veronalennukset. 

Energiatuotteiden ollessa verottomia korkeatkaan energiaverotasot eivät rasita yrityksen 

toimintaa. Erilaisilla verottomuuksilla voi olla olennainen merkitys toiminnan kannatta-

vuuden lisäksi muun muassa yrityksen valitsemiin energiatuotteisiin ja siten myös toimin-

taan liittyviin investointeihin. Energiatuotteiden verotuksen kiristyessä verottomuuksien 

merkitys korostuu.  

Toisaalta erilaiset energiatuotteiden verottomuudet vähentävät valtiolle kertyviä energiave-

rotuloja. Lisäksi verottomuuksilla on epäsuotuisia ympäristövaikutuksia. Energiatuotteiden 

ollessa verottomia energiaverojen ohjausvaikutus ei toimi, eikä verottomuus kannusta 

käyttämään esimerkiksi uusiutuvia energiatuotteita fossiilisten energiatuotteiden sijaan.  

1.2 Tutkimuskysymykset, metodit ja rajaukset 

Koska erilaisilla energiatuotteiden verottomuuksilla on niin teollisuusyrityksille kuin valti-

on taloudelle ja ympäristölle huomattava merkitys, tutkimuksessa tutkitaan eräitä teolli-

suuden verottomuussäännöksiä. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 

(1472/1994), jäljempänä polttoaineverolaki, 9 §:n 3 kohdan mukaan verottomia ovat nes-

temäiset polttoaineet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka 

välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Vastaava teollisuuden verottomuussään-

nös sisältyy sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996), 

jäljempänä sähköverolaki, 12 §:n 1 momentin 1 kohtaan ja 21 §:n 1 momentin 1 kohtaan 

kivihiiltä ja maakaasua koskien.  

Sovellettaessa kansallisia säännöksiä tulee ottaa huomioon ensisijaisuusperiaatteen mukai-

sesti Euroopan unionin oikeus, jonka merkitys on kasvanut energiaverotuksenkin osalta 

 

on otettu vuoden 2021 veronkorotus, joka oli kyseisten energiatuotteiden osalta 2,70 euroa megawatti-
tunnilta. HE 167/2020 vp, s. 11. 
4 Lumijärvi 2005, s. 3 ja 24.  
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viime vuosikymmenien aikana valmisteverotuksen yhdenmukaistamisen myötä.5 Ensisijai-

suusperiaatteen mukaan EU-oikeudella on kansalliseen lakiin nähden etusija, mikäli kan-

sallinen säännös on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Periaate koskee myös direktiivejä. 

EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen johdosta on otettava huomioon EU-oikeuden tulkin-

tavaikutus ja tulkittava kansallisia säännöksiä siten, että ne sopivat yhteen EU-oikeuden 

kanssa. Viimesijassa EU-oikeus syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen sään-

nöksen, eikä kansallista säännöstä voida soveltaa.6  

Energiaverotuksessa olennainen säädös on energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan 

yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY, 

jäljempänä energiaverodirektiivi. Energiaverodirektiivi ei sisällä välittömän ensikäytön 

käsitettä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että Suomessa veroton välitön ensi-

käyttö on katsottu energiaverodirektiivin mukaiseksi energiatuotteiden kaksoiskäytöksi tai 

mineralogiseksi prosessiksi, jotka jäävät energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolel-

le.7 Kyseistä väittämää koskien ei ole julkaistu tutkimusta Suomessa. Sen vuoksi käsillä 

olevassa tutkimuksessa tutkitaan, onko eräiden teollisten prosessien verottomuus energia-

verodirektiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä tai mineraloginen prosessi. 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Mitkä ovat eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytykset eli millä edel-

lytyksillä teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa 

käytetyt kivihiili, maakaasu ja nestemäiset polttoaineet ovat verottomia? 

2. Onko eräiden teollisten prosessien verottomuus energiaverodirektiivin mukaista 

energiatuotteiden kaksoiskäyttöä tai mineraloginen prosessi ja siten energiaverodi-

rektiivin soveltamisalan ulkopuolella? 

Tutkimuksessa tarkastellaan eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytyksiä ja 

verottomuuden suhdetta energiaverodirektiiviin. Tutkimuksen kohteena on pääasiassa 

 

5 Valmisteverotuksen yhdenmukaistamista käsitellään yleisesti luvussa 2.2.1 ja tarkemmin energiavero-
jen osalta luvussa 3.1. 
6 Helminen 2021, luku 1.2.3 ja Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 42.  
7 Haimi – Saastamoinen 2016, s. 292. 
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voimassa oleva oikeus, minkä vuoksi tutkimuksen pääasiallinen metodi on lainoppi.8 Lain-

opin eli oikeusdogmatiikan tehtävänä on tuottaa voimassa olevaa oikeutta koskevia tulkin-

ta-, punninta- ja systematisointikannanottoja.9 Systematisointikannanottoja tuottavaa lain-

oppia kutsutaan teoreettiseksi lainopiksi. Tulkintakannanottoja tuottavaa lainoppia kutsu-

taan puolestaan käytännölliseksi lainopiksi.10 Lainopin tuottama tieto palvelee erityisesti 

lainsoveltajia eli verovelvollisia, hallintotuomioistuimia ja Verohallintoa.11 Oikeushistori-

an tehtävänä on puolestaan tarkastella muun muassa kumottuja säännöksiä ja niiden kehi-

tystä, joka on johtanut voimassa olevien säännöksien syntyyn.12 Käsillä olevassa tutkimuk-

sessa tarkastellaan myös teollisuuden verottomuussäännösten syntyä ja niiden kehitystä 

nykyiseen muotoonsa. Siten lainopin lisäksi tutkimusaihetta tarkastellaan osin myös oi-

keushistoriallisesta näkökulmasta. 

Käsillä olevan tutkimuksen kohteena on sekä kansallinen että Euroopan unionin oikeus. 

Lainopissa keskeisiä tarkastelun kohteita ovat säädökset ja niiden esityöt sekä oikeuskäy-

täntö.13 Käsillä olevassa tutkimuksessa käsitellään erityisesti korkeimman hallinto-

oikeuden, jäljempänä KHO, ja Helsingin hallinto-oikeuden, jäljempänä HAO, päätöksiä.14 

Helsingin hallinto-oikeuden myöntämän tutkimusluvan nojalla tutkimuksessa käsitellään 

myös HAO:n julkaisemattomia päätöksiä.15 Tutkimustehtävänä on erityisesti käydä läpi 

lakien esitöitä sekä Suomen hallintotuomioistuimien oikeuskäytäntöä ja tehdä niiden poh-

jalta eräiden teollisten prosessien verottomuutta koskevia tulkintakannanottoja. Toisen 

 

8 Lainoppi on perinteisesti ollut keskeisin metodi oikeustieteessä sekä vero-oikeustutkimuksessa. Hir-
vonen 2011, s. 21 ja Myrsky 2000, s. 164. Lainoppia on pidetty yleisesti vero-oikeustutkimuksen ensisi-
jaisena metodina. Myrsky 1997, s. 530. Vero-oikeustutkimuksen painopiste on kuitenkin siirtynyt muun 
muassa veropoliittisen tutkimuksen suuntaan. Lainopin tuottamaa tietoa tarvitaan kuitenkin aina. Myrs-
ky 2009a, s. 60 ja 67.  
9 Kolehmainen 2016, s. 107. Katso lainopin perinteisestä määritelmästä Aarnio 1978, etenkin s. 52 ja 
74–198.  
10 Hirvonen 2011, s. 25. Tulkintakannanottoja tuottavaa lainoppia voidaan kutsua myös tulkintalain-
opiksi. Tuori 2000, s. 303. 
11 Määttä 2016, s. 145–146 ja Tikka 1983, s. 1080–1081 ja 1084–1085.  
12 Aarnio 1989, s. 50. Kekkonen on kuvaillut oikeushistoriaa oikeudellisen muutoksen analyysiksi. 
Kekkonen 1997, s. 131. Käsillä olevassa tutkimuksessa muutosta analysoidaan kuitenkin vain tutkimuk-
sen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Esimerkiksi Urpo Kangas on korostanut oikeushistorian roolia 
lainopillisessa tutkimuksessa. Kangas 1997, s. 92.  
13 Määttä 2016, s. 152–153. 
14 Valmisteverotusta koskevat asiat on keskitetty Helsingin hallinto-oikeusteen. Laki oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelystä 64.2 §, valmisteverotuslaki 104.4 § ja Juanto 2008, s. 474.  
15 Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt tutkimuslupapäätöksen 17.11.2021.  
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tutkimuskysymyksen osalta tarkastellaan myös energiaverodirektiiviä ja Euroopan unionin 

tuomioistuimen, jäljempänä EUT, oikeuskäytäntöä.16  

Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa voimassa olevan lain tutkimiseen ja esitetään tulkin-

takannanottoja de lege lata. Tutkimuksessa ei puolestaan esitetä de lege ferenda  

-kannanottoja eli kannanottoja lainsäädännön muuttamisesta.17 Varsinaisesta de lege feren-

da -tutkimuksesta täytyy pitää erillään voimassa olevan oikeuden kriittinen tarkastelu ja 

mahdollisten ongelmakohtien esille nostaminen esitettäessä tulkintakannanottoja de lege 

lata.  

Koska energiaverodirektiivi koskee kaikkia jäsenvaltioita, oikeusvertailun avulla saadaan 

tärkeää tietoa siitä, miten direktiivin säännökset ovat implementoitu ja miten niitä tulkitaan 

muissa jäsenvaltioissa. Oikeusvertailun avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää kansallises-

sa lainvalmistelussa sekä oikeudellisessa päätöksenteossa.18 Tutkimuksen kysymyksenaset-

telun ja rajauksien vuoksi tutkimuksessa ei kuitenkaan käytetä oikeusvertailevaa metodia. 

Lisäksi oikeusvertailun voidaan katsoa palvelevan erityisesti de lege ferenda  

-kannanottojen esittämistä, joka on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.19 Vaikka tutkimuk-

sessa käytetään lähteenä ja sivutaan yksittäisiä Saksan energiaverolain säännöksiä ja tuo-

mioistuimen päätöksiä, varsinaisesta oikeusvertailun metodin käyttämisestä ei ole kuiten-

kaan kyse. Aihetta ei tutkita myöskään ympäristö- tai energiapoliittista näkökulmasta. 

Tutkimusprosessiin sisältyy erilaisia tutkimuseettisiä näkökohtia.20 Tutkimuseettisiä näkö-

kohtia on käsitelty oikeustieteessä varsin vähän.21 Voidaan katsoa, että tutkimusetiikkaa on 

 

16 Euroopan unionin tuomioistuimen nimi oli ennen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Tutkimuksessa 
käytetään kuitenkin yleisesti lyhennettä EUT. Sekä EUT:n tuomioista että määräyksistä käytetään joh-
donmukaisesti käsitettä päätös.  
17 Määttä 2007, s. 18 ja Siltala 2003, s. 879. Jäljempänä käsillä olevassa luvussa esitetään, miksi tutki-
muksen kysymyksenasettelun ja rajauksien vuoksi de lege ferenda -kannanottoja ei ole myöskään mah-
dollista esittää.  
18 Husa 2013, s. 33.  
19 Määttä 2016, s. 143 ja Siltala 2003, s. 132. Esimerkiksi Nissinen on väitöskirjassaan todennut, että 
oikeusvertailusta saatava tieto on hyödyllinen pohdittaessa tutkimuksessa käsiteltävää kansallisen vero-
tusoikeuden laajuutta de lege ferenda -näkökulmasta. Nissinen 2019, s. 39–40.  
20 Tutkimusprosessiin liittyvästä tutkimusetiikasta on pidettävä erillään yleisesti tieteeseen liittyvät eet-
tiset kysymykset. Tutkimusprosessiin liittyvää tutkimusetiikkaa voidaan kutsua myös tutkimusrehtiy-
deksi. Helin 2015, s. 787–788. 
21 Helin 2015, s. 790. Katso lainopillisen tutkimuksen tutkimuseettisistä näkökohdista Helin 2015.  



  

6 

 

lainopillisessa tutkimuksessa pidetty jonkinlaisena itsestäänselvyytenä.22 Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeen mukaan tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja luo-

tettavaa sekä sen tulokset ovat uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen 

käytännön mukaisesti. Keskeisiä näkökohtia ovat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja 

tarkkuus sekä asianmukaisten tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien sovelta-

minen. Lisäksi muiden tutkijoiden julkaisuihin on viitattava asianmukaisella tavalla, ja 

heidän tekemäänsä työtä on kunnioitettava ja otettava se huomioon uutta tutkimusta tehtä-

essä. Tutkimuseettisiä hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä näkökohtia ovat myös muun 

muassa tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen ja merkityksellisten sidonnaisuuksien 

ilmoittaminen tutkimustuloksia julkaistaessa.23 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjees-

sa mainitaan epäeettisinä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksina muun muassa plagi-

ointi, sepittäminen, havaintojen vääristely ja muiden tutkijoiden osuuden vähättely, kuten 

mainitsematta jättäminen, sekä puutteellinen tai epäasiallinen viittaaminen aikaisempiin 

tutkimustuloksiin.24  

Tieteellisen tutkimuksen täytyy olla myös riippumatonta tutkijan, tiedeyhteisön ja ulko-

puolisten mielipiteistä.25 Tutkimuksen tulee siten olla riippumatonta, eikä siinä tule pyrkiä 

johonkin tiettyyn lopputulokseen.26 Esimerkiksi tutkimusaineistoa ei saa rajata siten, että 

huomioon otetaan vain sellainen oikeuslähdeaineisto, joka tukee tiettyä johtopäätöstä, vaan 

kaikki relevantti aineisto tulee ottaa huomioon.27  

 

22 Toisaalta voidaan katsoa, että tutkimuseettiset näkökohdat, tai ainakin osa niistä, sisältyvät olennaise-
na osana lainopilliseen tutkimukseen. Esimerkiksi Timonen on kuvaillut lainoppia hyvän ja perustellun 
argumentaation tieteeksi. Timonen 1998, s. 3. Siten esimerkiksi heikko viittaaminen ei ole pelkästään 
tutkimuseettinen ongelma vaan myös huonoa oikeustiedettä. Helin 2015, s. 801.  
23 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012, s. 6–7.  
24 Sepittämisellä tarkoitetaan tekaistujen havaintojen esittämistä tiedeyhteisölle. Sepittämistä on myös 
sellaisten havaintojen esittäminen, joita ei ole tehty tutkimuksessa kuvatulla tavalla tai menetelmillä. 
Lisäksi sepittämistä on tekaistujen tutkimustulosten esittäminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohje 2012, s. 8–9. Oikeustieteessä sepittämistä on esimerkiksi vetoaminen sellaiseen lakiin, hallituksen 
esitykseen tai kirjallisuuslähteeseen, jota ei ole olemassa. Helin 2015, s. 803.  
25 Voutilainen 2016, s. 77.  
26 Tutkimuksen riippumattomuudesta voidaan mainita esimerkkinä oikeuskanslerin päätös Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitosta koskien. Oikeuskanslerin päätöksen mukaan lääkeyhtiöiden rahoittama rokotetut-
kimus ja rokotteiden hankintaa koskevien päätösten valmistelu ja päätöksenteko tuli erottaa toisistaan 
entistä selkeämmin. Oikeuskansleri 10.5.2019 Dnro OKV/12/50/2018.  
27 Kolehmainen 2016, s. 113.  
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Käsillä olevassa tutkimuksessa on otettu huomioon muun muassa edellä esitetyt tutkimus-

eettiset näkökohdat. Näin ollen tutkimuksessa on otettu huomioon esimerkiksi aiheen kan-

nalta relevantit KHO:n ja HAO:n päätökset sekä lakien esityöt. KHO:n ja HAO:n päätök-

sistä kuitenkin vain olennaisimpia päätöksiä on käsitelty tarkemmin. Tutkimusta varten on 

myös hankittu tarpeelliset tutkimusluvat ja tutkimuksessa on ilmoitettu mahdolliset sidon-

naisuudet.28 Lisäksi tutkimuksessa käsiteltyjen salassa pidettävien päätösten osalta on kiin-

nitetty huomiota henkilötietojen käsittelyyn. Käsiteltävät Suomen hallintotuomioistuimien 

päätökset ovat sen vuoksi anonymisoitu.  

Tutkimuksessa energiatuotteilla tarkoitetaan pääasiassa aiemmin mainittujen teollisuuden 

verottomuussäännöksien mukaisia energiatuotteita eli nestemäisiä polttoaineita, kivihiiltä 

ja maakaasua. Siten tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu sähkö ja muut veronalaiset ener-

giatuotteet, kuten polttoturve ja mäntyöljy, sekä energiatuotteet, jotka eivät ole energiave-

ron piirissä, kuten biomassa. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu vuonna 2022 ve-

ronalaiseksi tullut biokaasu, jota koskee jatkossa sama teollisuuden verottomuussäännös 

kuin maakaasua.29 Biokaasua kuitenkin sivutaan luvussa 7.1. Tutkimuksessa käytetään 

energiatuotteen käsitteen lisäksi myös polttoaineen käsitettä, jolla tarkoitetaan nestemäis-

ten polttoaineiden lisäksi myös kivihiiltä ja maakaasua.30  

Tutkimuksessa energiaveroilla tarkoitetaan edellä mainittuihin energiatuotteisiin kohdistu-

via valmisteveroja. Öljysuojamaksu on kuitenkin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Ener-

giatuotteisiin kohdistuvista valmisteveroista käytetään myös polttoaineveron käsitettä.31 

Koska kyseessä on maisterintutkielma, sen laajuuden ja luonteen vuoksi tutkimuksessa on 

tehty edellä mainittujen rajauksien lisäksi useita muitakin rajauksia. Tutkimuksessa tutki-

 

28 Tutkimuksen tekijä on ollut maisterintutkielman kirjoittamisen aikana virkasuhteessa Verohallintoon. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa esitetyt näkemykset ja johtopäätökset eivät välttämättä vastaa Verohal-
linnon näkemyksiä.  
29 Eräiden teollisten prosessien verottomuus ei ole yhtä merkittävä biokaasun kuin esimerkiksi maakaa-
sun kohdalla, koska sähköverolain 21.1 §:n 5 kohdan mukaan laissa tarkoitetun kestävän biokaasun 
käyttö lämmityspolttoaineena on verotonta. 
30 Energiatuotteen ja polttoaineen käsitteitä tarkastellaan tarkemmin jäljempänä luvussa 2.2.2.  
31 Energiaveron ja polttoaineveron käsitteitä käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 2.2.2. Tutkimuk-
sen rajauksista huolimatta öljysuojamaksua sekä sähköä, polttoturvetta ja mäntyöljyä sivutaan kuitenkin 
luvussa 2.2. 
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taan vain edellä mainittuja polttoaineverolain ja sähköverolain teollisuuden verottomuus-

säännöksiä. Siten tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu muun muassa öljynjalostusprosessin 

verottomuussäännökset.32 Polttoaineverolain ja sähköverolain teollisuuden verottomuus-

säännöksissä mainituista prosesseista mielenkiintoisin on niin sanottu välitön ensikäyttö. 

Välittömän ensikäytön voidaan myös katsoa olevan tulkinnanvaraisempi kuin raaka- tai 

apuainekäytön sekä verottomuuden edellytyksenä että suhteessa energiaverodirektiiviin.33 

Sen vuoksi raaka- ja apuainekäyttö on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Raaka- ja apuai-

nekäyttöä sivutaan kuitenkin etenkin tarkasteltaessa teollisuuden verottomuussäännösten 

syntyä ja kehitystä. Siten tutkimuksessa tutkitaan vain eräiden teollisten prosessien verot-

tomuutta, jonka mukaan teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmis-

tuksessa käytetyt kivihiili, maakaasu ja nestemäiset polttoaineet ovat verottomia. Tutki-

muksessa ei käsitellä menettelyllisiä säännöksiä siitä, miten verottomuus käytännössä to-

teutetaan. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelun mukaisesti tutkimuksessa tarkastellaan, onko Suomen 

eräiden teollisten prosessien verottomuus energiaverodirektiivin mukaista energiatuottei-

den kaksoiskäyttöä tai mineraloginen prosessi. Sen vuoksi EU-oikeuden osalta tutkimuk-

sessa tarkastellaan lähinnä vain energiaverodirektiiviä sekä EUT:n oikeuskäytäntöä, jolla 

on korostunut rooli EU-oikeuden tulkinnassa.34 EU-oikeuden primäärioikeutta ei käsitellä 

tarkemmin. Siten esimerkiksi sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta, jäljempänä 

SEUT, mukainen verosyrjintäkielto ja valtiontukisäännökset, jotka ovat energiaverotukses-

sa erittäin tärkeitä, jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.35 Energiaverodirektiiviä puolestaan 

käsitellään vain toisen tutkimuskysymyksen kannalta tarpeellisessa laajuudessa.  

 

32 Tutkimusaiheen ulkopuolelle jäävistä veronalennuksista voidaan mainita energiaintensiivisten yritys-
ten veronpalautus eli niin sanottu energiaveroleikkuri. 
33 Verohallinnon syventävän ohjeen mukaan raaka- tai apuainekäytöstä ei ole oikeuskäytäntöä. Verohal-
linnon syventävä ohje 2021b, luku 1. 
34 Helminen 2021, luku 1.8.1.  
35 Esimerkkinä verosyrjintäkiellosta voidaan mainita Suomen energiaverotusta koskenut EUT:n päätös 
C-213/96 Outokumpu Oy. Tapauksessa tuontisähköstä kannettiin sen tuotantotavasta riippumatta tietyn 
suuruista veroa. Suomessa tuotetun sähkön osalta sähkön tuotantotavalla oli puolestaan vaikutusta veron 
määrään. Koska tuontisähköstä kannettiin veroa, joka oli suurempi kuin Suomessa tietyillä tuotantota-
voilla tuotetun sähkön vero, veroa pidettiin verosyrjintäkiellon vastaisena. EUT C-213/96, kohdat 17 ja 
41. Verosyrjintäkieltoa ja valtiontukisäännöksiä on käsitelty useissa energiaverotusta koskeneissa halli-
tuksen esityksissä, kuten HE 34/2015 vp, s. 6, HE 191/2018 vp, s. 14–15 ja HE 212/2021 vp, s. 18–21.  
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Toiseen tutkimuskysymykseen liittyvien tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä sel-

laista johtopäätöstä, jonka mukaan Suomen eräiden teollisten prosessien verottomuus olisi 

EU-oikeuden mukainen. Se ei ole mahdollista, koska energiatuotteiden verotuskohtelussa 

tulee ottaa huomioon myös muu EU-oikeus, vaikka energiatuotteet olisivat energiaverodi-

rektiivin soveltamisalan ulkopuolella.36 Koska EU-oikeuden primäärioikeus on rajattu tut-

kimuksen ulkopuolelle, de lege ferenda -kannanottojen esittäminen ei ole mahdollista. Sen 

vuoksi aiemmin mainitun mukaisesti tutkimuksessa ei esitetä de lege ferenda  

-kannanottoja. Saman syyn vuoksi tutkimuksessa ei myöskään esitetä tulkintakannanottoja 

de lege lata siitä, miten teollisuuden verottomuussäännöksiä tulisi EU-oikeuden tulkinta-

vaikutus huomioon ottaen tulkita, jotta eräiden teollisten prosessien verottomuus olisi 

mahdollisesti energiaverodirektiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä tai minera-

loginen prosessi. Näin ollen ensimmäinen tutkimuskysymys on täysin itsenäinen toiseen 

tutkimuskysymykseen nähden. Toisen tutkimuskysymyksen käsittelyssä puolestaan tarvi-

taan myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyviä tutkimustuloksia. 

Erilaiset teolliset prosessit voivat olla monivaiheisia, ja niiden tutkiminen voi olla hyvin 

teknistä. Suomen hallintotuomioistuimet ovat käsitelleet teollisia prosesseja vain asian 

kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Myös käsillä olevassa tutkimuksessa yksittäisiä proses-

seja kuvaillaan vain tutkimuksen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Tutkimuksessa ei 

tutkita eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytyksiä jonkin yksittäisen teollisen 

prosessin näkökulmasta. Sen sijaan tutkimuksessa esitettävät tulkintakannanotot ovat sel-

laisia, joita voidaan soveltaa eri prosesseihin. Niiden soveltaminen käytännössä vaatii aina 

prosessien yksityiskohtaista tarkastelua.  

1.3 Tutkimuksen merkitys ja keskeisimmät lähteet  

Energiaverotus ja laajemmin valmisteverotus on niin Suomessa kuin EU-tasolla vähän 

tutkittu aihe.37 Valmisteverotuksen tutkimuksesta voidaan mainita esimerkiksi Leila Juan-

non vuonna 1998 julkaistu väitöskirja Valmisteverotus: Oikeustieteellinen tutkimus val-

 

36 EUT C-426/12, kohta 30. 
37 Valmisteverotuksen tutkimuksesta ja sen vähäisyyden mahdollisista syistä katso tarkemmin Juanto 
1998, s. 11–13, Juanto 2000, s. 203–205 ja Juanto 2008, s. 88–89.  
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misteverotuksen asemasta Suomen verojärjestelmässä sekä vuonna 2008 julkaistu teos 

Valmisteverolainsäädäntö: Tutkimus tupakkatuotteiden, alkoholi- ja virvoitusjuomien, 

juomapakkausten sekä liikennepolttoaineiden valmisteverotuksesta.  

Juannon vuoden 1998 väitöskirjassa tutkimuskohteena on varsin laaja kokonaisuus, minkä 

vuoksi useita kysymyksiä tarkastellaan varsin pintapuolisesti tai ne on jouduttu rajaamaan 

tutkimuksen ulkopuolelle.38 Siten esimerkiksi teollisuuden energiaverotusta ei ole käsitelty 

ollenkaan. Myös oikeusdogmaattinen metodi on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Juannon 

väitöskirjaa voidaan kutsua niin sanotuksi rakennetutkimukseksi.39 Vuoden 2008 tutki-

muksessa Juanto on valinnut metodiksi puolestaan lainopin. Juannon mukaan tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut voimassa olevan valmisteverolainsäädännön sisällön selvittäminen 

ja systematisointi. Myös kyseinen tutkimus on varsin laaja. Tutkimuksessa energiaverotuk-

sen osalta käsitellään kuitenkin vain liikennepolttoaineita, ja esimerkiksi teollisuuden 

energiaverotus on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.40  

Etenkin lainopillista tutkimusta energiaverotuksesta on Suomessa tehty hyvin vähän. Kalle 

Määttä on kuitenkin tutkinut energiaverotusta etenkin veropoliittisesta näkökulmasta. 

Määtän tutkimuksesta voidaan mainita vuonna 1997 julkaistu väitöskirja Environmetal 

Taxes: From an Economic Idea to a Legal Institution sekä vuonna 2000 julkaistu teos 

Energiaveropolitiikka: Tutkimus sähköverosta ja lämmön tuotantopanosten verotuksesta 

Suomessa. 

Suomessa ei ole julkaistu tutkimusta koskien eräiden teollisten prosessien verottomuutta ja 

sen suhdetta energiaverodirektiiviin. Aihetta on kuitenkin käsitellyt Jouni Ingalsuo vuonna 

2018 julkaistussa pro gradu -tutkielmassa Teollisuuden energiaverotus Suomessa: Aineel-

linen oikeus, jossa on käsitelty KHO:n päätösten lisäksi myös HAO:n julkaisemattomia 

päätöksiä. Ingalsuon aiheen ollessa varsin laaja teollisuuden verottomuussäännöksien tar-

 

38 Juanto on tiedostanut kyseisen seikan ja pitänyt tarkoituksenmukaisempana eräänlaisen valmistevero-
tusta koskevan peruskartoituksen laatimista. Juanto 1998, s. 14.  
39 Immonen 1999, s. 289 ja Juanto 1998, s. 19, 25 ja 31. Immonen on todennut, että väitöskirjassa Juan-
to on varsin pidättyväinen omien mielipiteiden esittämisessä ja tukeutuu vahvasti lähteisiin. Immonen 
on kutsunut tätä tutkijanrohkeuden puutteeksi. Immonen 1999, s. 291.  
40 Juanto 2008, s. 71–72. Myrsky on pitänyt Juannon tutkimusta varsin tasokkaana. Kuitenkin tutkimuk-
sen laajuuden vuoksi teos on pitkälti myös käsikirjamainen. Myrsky 2009b, s. 219–221.  
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kastelu on jäänyt suppeaksi.41 Lisäksi Ingalsuon tutkielmaa ei voida pitää ainakaan eräiden 

teollisten prosessien verottomuutta ja sen suhdetta energiaverodirektiiviin koskien korkea-

tasoisena tutkimuksena.42 Ingalsuon lisäksi aihetta on käsitelty lähemmin vain Pia Haimin 

ja Antti Saastamoisen vuonna 2016 julkaistussa artikkelissa Ensikäyttö energiaverotukses-

sa. Artikkelissa on käyty läpi myös KHO:n ja HAO:n julkaisemia päätöksiä. Artikkelissa 

on kuitenkin käsitelty syvällisemmin lähinnä vain välittömän ensikäytön käsitettä. Haimi ja 

Saastamoinen sekä Ingalsuo ovat käyneet läpi oikeuskäytäntöä pääosin ilman syvällistä ja 

kriittistä tarkastelua.43 Lisäksi he eivät ole tutkineet ollenkaan esimerkiksi tavaran valmis-

tamisen käsitettä.  

Edellä mainittujen julkaisujen lisäksi tärkeänä kirjallisuuslähteenä voidaan mainita Kari 

Kurkiojan ja Timo Sneckin käsikirjanomainen teos Valmisteverotus Suomessa, jossa on 

myös sivuttu hyvin lyhyesti eräiden teollisten prosessien verottomuutta.44 Koska käsillä 

olevassa tutkimuksessa käsitellään pääasiallisesti kansallisia säännöksiä, käytetyt lähteet 

ovat pääosin kotimaisia. Energiaverodirektiiviä koskien on käytetty myös ulkomaista kir-

jallisuutta. Energiaverodirektiivin soveltamisalaa rajaavista säännöksistä, kuten energia-

tuotteiden kaksoiskäytöstä, on kuitenkin julkaistu niin kotimaista kuin ulkomaista kirjalli-

suutta melko vähän. Keskeisistä ulkomaisista kirjallisuuslähteistä voidaan mainita EU:n 

valmisteverotusta käsittelevä Harald Jatzken teos Europäisches Verbrauchsteuerrecht, 

energiaverotusta käsittelevä Matthias Bongartzin, Harald Jatzken ja Sabine Schröer-

Schallenbergin teos Energiesteuer, Stromsteuer, Zolltarif und Nebengesetze: Kommentar 

zum Energiesteuerrecht sekä EU-vero-oikeutta käsittelevä Ben Terran ja Peter Wattelin 

 

41 Ingalsuo on käsitellyt eräiden teollisten prosessien verottomuuden lisäksi myös muun muassa teolli-
suuden alempaa sähköveroluokkaa ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta. Ingalsuo on myös 
itse tunnistanut aiheen laajuuden haasteen. Ingalsuo 2018, s. 13–14.  
42 Tutkimuksen tasosta voidaan mainita esimerkkinä Ingalsuon määritelmä eräiden teollisten prosessien 
verottomuuden edellytyksiä koskien, mitä käsitellään jäljempänä luvun 4.2 alaviitteessä 154. Toisena 
esimerkkinä voidaan mainita Ingalsuon näkemys EU-oikeuden tulkintavaikutuksesta HAO:n päätökses-
sä 17/0477/1, mitä käsitellään jäljempänä luvun 5.8 alaviitteessä 248.  
43 Esimerkkinä voidaan mainita jäljempänä luvussa 5.7 käsiteltävä HAO:n 10.4.2013 antama päätös 
13/0390/1 ja teollisen tuotannon edellytys. 
44 Myrsky on todennut teoksen olevan luonteeltaan käsikirja eikä tieteellinen tutkimus. Myrsky 2012, s. 
392. Kurkioja ja Sneck ovat käsitelleet eräiden teollisten prosessien verottomuutta hyvin suppeasti alle 
puolentoista sivun verran. Kurkioja – Sneck 2012, s. 75–76.  
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teos European Tax Law. Lisäksi tutkimuksen kannalta tärkeitä lähteitä ovat eri aikakaus-

julkaisut, kuten EC Tax Review, Lakimies, Tulli ja Verotus, ja niissä julkaistut artikkelit.  

Koska kirjallisuutta tutkimusaiheeseen liittyen on varsin vähän, tärkeänä lähteenä toimivat 

lakien esityöt. Lähteenä on käytetty muun muassa hallituksen esityksiä, eri valiokuntien 

mietintöjä sekä komiteanmietintöjä.  

Tutkimusaiheen kannalta oikeuskäytännöllä on suuri merkitys, minkä vuoksi tutkimukses-

sa käsitellään kattavasti niin EUT:n kuin Suomen hallintotuomioistuimien päätöksiä. 

KHO:n käsiteltävänä on kuitenkin ollut sähköverolain ja polttoaineverolain teollisuuden 

verottomuussäännöksiä koskien yhteensä vain kuusi tapausta, joihin liittyen KHO on jul-

kaissut kaksi vuosikirjapäätöstä sekä kaksi lyhyttä ratkaisuselostetta.45 Kaksi julkaisema-

tonta päätöstä ovat olleet saman sisältöisiä kuin vuosikirjapäätös KHO 2010:3.46 KHO:n 

oikeuskäytännön vähäisyyden vuoksi tutkimuksessa HAO:n päätöksillä on korostunut roo-

li. HAO ei ole kuitenkaan julkaissut kuin ainoastaan yhden päätöksen.47 HAO:n käsiteltä-

vänä on kuitenkin ollut yhteensä julkaistu päätös mukaan lukien 32 tapausta, jotka ovat 

koskeneet teollisuuden verottomuussäännöksiä.48 HAO:n julkaisemien päätösten vähäi-

syyttä voidaan pitää ongelmallisena niin tieteellisen tutkimuksen kuin verovelvollisten 

kannalta. Julkaistujen päätösten avulla verovelvolliset saisivat tietoa oikeuskäytännöstä ja 

voisivat vedota siihen asian käsittelyssä Verohallinnossa.49 Päätösten julkaisemattomuuden 

voidaan näin ollen katsoa heikentävän verovelvollisten oikeussuojaa.  

Tutkimusluvan nojalla tutkimuksessa käsitellään myös HAO:n julkaisemattomia päätöksiä. 

HAO:n julkaisemattomien päätösten osalta on kuitenkin muistettava niiden painoarvo jul-

 

45 KHO 2010:3, KHO 2021:107, KHO 12.11.2003 T 2781 ja KHO 3.12.2003 T 3083. Tutkimuksessa 
käytettävissä on kuitenkin ollut päätökset kokonaisuudessaan. Kuuden päätöksen lisäksi KHO on 
5.4.2011 antanut päätökset 958 ja 959, jotka ovat koskeneet huoltovarmuusmaksuttomuutta ja polttoai-
neverolain 9 §:n 3 kohtaa. Varsinainen eräiden teollisten prosessien verottomuutta koskeva tulkintaky-
symys ratkaistiin jo HAO:ssa. Kyseisiä päätöksiä käsitellään lyhyesti luvun 5.4 alaviitteessä 237.  
46 KHO 21.1.2010 T 67 ja KHO 21.1.2010 T 68. 
47 HAO 10.4.2013 T 13/0390/1.  
48 Suuri osa HAO:n päätöksistä on kuitenkin ollut saman sisältöisiä tai koskenut samanlaista valmistus-
prosessia. 
49 Myös esimerkiksi Linnakangas ja Määttä ovat todenneet, että hallinto-oikeuksien päätösten aktiivi-
sempi julkaiseminen olisi suotavaa. Mahdollista tietysti on, että hallinto-oikeuden julkaiseman päätök-
sen lopputulos muuttuu KHO:ssa. Linnakangas 2010, s. 250–251 ja Määttä 2014, s. 251–252. Pelkäs-
tään se ei kuitenkaan saisi olla syynä päätösten julkaisematta jättämiselle. 
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kaistuihin päätöksiin nähden. HAO:n julkaisemilla päätöksillä voidaan lähtökohtaisesti 

katsoa olevan etusija julkaisemattomiin päätöksiin nähden.50 Tutkimuksen luonteen ja laa-

juuden vuoksi tutkimuksessa tarkastellaan vain nykyistä polttoaineverolakia ja sähkövero-

lakia koskevaa KHO:n ja HAO:n oikeuskäytäntöä.51  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu yhdeksään päälukuun. Johdannon jälkeen toisessa pääluvussa perehdy-

tään lyhyesti siihen, mistä energiaveroissa ja laajemmin valmisteveroissa on kyse. Luvussa 

käsitellään valmisteverojen yleisiä piirteitä ja jaotellaan eri valmisteveroja tutkimusaihe ja 

metodi huomioon ottaen. Lisäksi luvussa määritellään energiaverot ja niihin liittyvät pe-

ruskäsitteet. Luvussa käydään läpi myös energiaverotusta koskeva keskeisin kansallinen 

valmisteverolainsäädäntö ja EU:n direktiivit.  

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan yleisesti energiaverodirektiiviä ja sen soveltamis-

alaa. Luvussa perehdytään toisen tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin energiaverodi-

rektiivin soveltamisalaa rajaaviin säännöksiin energiatuotteiden kaksoiskäyttöä ja minera-

logisia prosesseja koskien. Luvussa käsitellään myös energiatuotteiden kaksoiskäyttöön 

liittyvää EUT:n oikeuskäytäntöä. 

Neljännessä pääluvussa käsitellään voimassa olevaa sähköverolakia ja polttoaineverolakia 

sekä niihin sisältyviä teollisuuden verottomuussäännöksiä. Luvussa ei käsitellä vuonna 

2022 voimaan tullutta sähköverolain lainmuutosta, koska lainmuutosta käsitellään esitys-

teknisistä syistä vasta tutkimuksen kahdeksannessa pääluvussa. Luvussa käsitellään myös 

kumottuja energiaverolakeja ja niihin sisältyneitä teollisuuden verottomuussäännöksiä. 

Kumottujen energiaverolakien osalta tutkitaan eräiden teollisten prosessien verottomuuden 

 

50 Määttä on todennut, että KHO:n vuosikirjapäätösten lisäksi muilla KHO:n julkaistuilla päätöksillä on 
etusija KHO:n julkaisemattomiin päätöksiin nähden. Määttä 2017, s. 37. Saman voidaan katsoa koske-
van HAO:n julkaistuja ja julkaisemattomia päätöksiä. 
51 Oikeuskäytäntöä on seurattu 12.1.2022 saakka. Tutkimusta varten KHO:lta ja HAO:lta on tilattu 
kaikki päätökset, jotka ovat koskeneet polttoaineverolain 9 §:n 3 kohtaa tai sähköverolain 12.1 §:n 1 
kohtaa tai 21.1 §:n 1 kohtaa. Kaikki julkaistut sekä julkaisemattomat päätökset on otettu huomioon, ja 
niiden tiedot ilmenevät lähdeluettelosta. Lisäksi tutkimusluvan nojalla käytettävissä ovat olleet myös 
HAO:n päätökset, joissa on sovellettu sähköverolain 2 §:n 6 kohtaa.  
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edellytyksien lisäksi, miten teollisuuden verottomuussäännökset ovat kehittyneet nykyi-

seen muotoonsa. Vaikka liikevaihtoverolaeissa ei ole kyse varsinaisista energiaverolaeista, 

luvussa tarkastellaan myös eräisiin kumottuihin liikevaihtoverolakeihin sisältyneitä verot-

tomuussäännöksiä. Luvussa käsitellään erityisesti lakien esitöitä.  

Viidennessä pääluvussa tarkastellaan KHO:n ja HAO:n oikeuskäytäntöä eräiden teollisten 

prosessien verottomuutta koskien. Eräiden KHO:n päätösten osalta tarkastellaan lähemmin 

myös HAO:n päätöksiä, vaikka HAO:n päätös olisikin muuttunut KHO:ssa.  

Kuudennessa pääluvussa puolestaan esitetään eräiden teollisten prosessien verottomuudes-

ta tulkintakannanottoja viidennessä pääluvussa käsiteltyjen päätösten pohjalta. Siten luku 

on olennainen etenkin ensimmäisen tutkimuskysymyksen kannalta.  

Seitsemännessä pääluvussa tarkastellaan eräiden teollisten prosessien verottomuutta ener-

giaverodirektiivin ja EUT:n oikeuskäytännön valossa toisen tutkimuskysymyksen näkö-

kulmasta. Luvussa tarkastellaan myös, miten energiaverodirektiivi on otettu huomioon 

sähköverolain ja polttoaineverolain esitöissä. Luvussa peilataan kuudennessa pääluvussa 

esitettyjä tulkintakannanottoja kolmannessa pääluvussa käsiteltyihin energiatuotteiden 

kaksoiskäyttöön ja mineralogisiin prosesseihin. 

Kahdeksannessa pääluvussa käsitellään vuonna 2022 voimaan tullutta lakia sähkön ja eräi-

den polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1215/2021). Esitystekni-

sistä syistä lainmuutosta käsitellään erillisessä luvussa etenkin, koska kaikki käsiteltävät 

Suomen hallintotuomioistuimien päätökset ovat koskeneet lainmuutosta edeltänyttä aikaa. 

Lainmuutosta käsitellään tarkemmin vain teollisuuden määritelmän osalta.  

Lopuksi yhdeksännessä pääluvussa käydään läpi kootusti eräiden teollisten prosessien ve-

rottomuuden edellytykset ja nostetaan esiin ongelmakohdat verottomuussäännösten tulkin-

nassa. Lisäksi luvussa esitetään myös yhteenveto tutkimustuloksista toisen tutkimuskysy-

myksen osalta ja vastataan kysymykseen, onko eräiden teollisten prosessien verottomuus 

energiaverodirektiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä tai mineraloginen pro-

sessi ja siten energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolella. Luvussa esitetään myös 

ehdotuksia mahdolliselle jatkotutkimukselle.  
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2 ENERGIAVEROT VALMISTEVEROINA 

2.1 Yleistä valmisteveroista  

Valmisteverot ovat erityisiä kulutusveroja, jotka kohdistuvat vain tiettyihin tuotteisiin. Ve-

ronalaiset tuotteet määritellään yleensä tullitariffin yhdistetyn nimikkeistön avulla.52 Val-

misteverojen merkitys valtion taloudelle on huomattava, ja merkityksen voidaan nähdä 

kasvavan myös tulevaisuudessa.53 Esimerkiksi vuonna 2020 valmisteverojen verokertymä 

Suomessa oli noin seitsemän miljardia euroa.54 Fiskaalisten syiden lisäksi valmisteveroihin 

liittyy muun muassa ympäristö-, energia-, liikenne-, sosiaali- ja terveyspoliittisia ohjausta-

voitteita.55  

Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista että Suomeen maahantuotavista 

tuotteista.56 Valmisteveron suuruus määräytyy esimerkiksi tuotteen määrän tai paljouden 

mukaan, eikä tuotteen hinta vaikuta sen suuruuteen.57 Pääsääntöisesti verovelvollisia ovat 

valmistajat ja maahantuojat.58 Valmisteverotuksessa noudatetaan määränpäämaaperiaatet-

ta, jonka mukaan vero kannetaan siinä maassa, jossa tuote kulutetaan.59 Määränpäämaape-

 

52 Tullitariffin yhdistetty nimikkeistö on kattava kansainvälinen tavaraluokittelu. Myrsky 2013, s. 60–
61. Esimerkiksi tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 4 §:ssä savukkeita ei ole määritelty tullitarif-
fin yhdistetyn nimikkeistön avulla. Valmisteverot ovat myös välillisiä veroja, joiden on tarkoitus siirtyä 
tuotteiden hintoihin ja siten kuluttajan maksettavaksi. Välttämättä näin ei kuitenkaan tapahdu käytän-
nössä. Määttä 2017, s. 510. 
53 Niskakangas – Viitala – Hokkanen 2020, s. 168. 
54 Veronmaksajain keskusliitto ry:n tilastot 2021. 
55 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 323–324 ja Myrsky – Ossa 2008, s. 322. Esimerkiksi terveys-
poliittisista ohjaustavoitteista katso Määttä 2012 sekä Määttä 2013, etenkin s. 7–10, 27–30 ja 76–89. 
Valmisteveroja voitaisiin jaotella myös eri ohjaustavoitteiden perusteella. Esimerkiksi ympäristöveroilla 
laajassa merkityksessä tarkoitetaan veroja, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta ympäristön tilaan. 
Määttä 1997, s. 50–53. Energiaverojen ohjaustavoitteita ei kuitenkaan voi käyttää kotimaisten säännös-
ten tulkinnassa. Määttä 2003, s. 148–149 ja Määttä 2017, s. 511. Tutkimusaiheen ja metodin kannalta 
tällainen jaottelu ei ole tarpeen. Valmisteveroja jaotellaan jäljempänä luvussa 2.2.  
56 Myrsky 2013, s. 60.  
57 Kuitenkin eräiden tupakkatuotteiden valmisteveron suuruus määräytyy myös vähittäismyyntihinnan 
perusteella. Kurkioja – Sneck 2012, s. 24 ja 110. 
58 Niskakangas – Viitala – Hokkanen 2020, s. 168. Esimerkiksi polttoturpeen ja mäntyöljyn osalta vero-
velvollinen on loppukäyttäjä. Kurkioja – Sneck 2012, s. 85–86. 
59 Niskakangas – Viitala – Hokkanen 2020, s. 169. Kyseistä periaatetta voidaan kutsua myös kulutus-
maaperiaatteeksi. Yksityishenkilön hankkiessa omaan käyttöönsä valmisteveron alaisia tuotteita toisessa 
jäsenvaltiossa ja kuljettaessa ne itse asuinvaltioonsa tuotteisiin sovelletaan kuitenkin alkuperämaaperi-
aatetta. Juanto 2008, s. 26–28. 
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riaatteen toteuttamiseen liittyy olennaisesti väliaikaisen verottomuuden järjestelmä, jonka 

ansiosta valmisteveron alaisia tuotteita voidaan valmistaa, varastoida, lähettää ja vastaanot-

taa väliaikaisesti verottomina EU:n ja Suomen sisällä.60 Valmistevero kannetaan vasta, kun 

valmisteveron alainen tuote luovutetaan kulutukseen.61  

Toimivaltaisena viranomaisena toimii Verohallinto, joka kantaa valmisteverot sekä vastaa 

verovalvonnasta ja muista valmisteverotuksen tehtävistä.62 Tulli vastaa puolestaan EU:n 

ulkopuolelta maahantuotavien tuotteiden valmisteverotuksesta tietyissä tilanteissa. Lisäksi 

Tullille kuuluvat myös valmisteverotuksen valvontatehtävä ja rikostutkinta.63 Ennen vuotta 

2017 valmisteverotus oli vielä kokonaan Tullin tehtävä.64  

2.2 Eri valmisteverojen jaottelu 

2.2.1 Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden valmisteverotuksen ja muun välillisen verotuksen yh-

denmukaistaminen on kuulunut alusta lähtien unionin tavoitteisiin.65 Valmisteverotusta on 

yhdenmukaistettu eli harmonisoitu direktiiveillä.66 Ajan saatossa yhdenmukaistaminen on 

ulottunut kattamaan yhä useampia tuotteita.67 Tämän perusteella valmisteverot voidaan 

jakaa yhdenmukaistettuihin ja kansallisiin valmisteveroihin. EU:ssa yhdenmukaistettuja eli 

 

60 Katso väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä ja siihen liittyvistä luvista tarkemmin Kurkioja – 
Sneck 2012, s. 27–35, 45 ja 51–53. Valmisteverolupien edellytyksiä on muutettu olennaisesti valmiste-
verotuslain muuttamisesta annetulla lailla (766/2020). Katso muutoksista tarkemmin HE 54/2020 vp, 
etenkin s. 37–38 ja 74–75. 
61 Kurkioja – Sneck 2012, s. 26–27. 
62 Valmisteverotuslaki 4.1 §. 
63 Määttä 2017, s. 510. Valmisteverotuslain 3.1, 3.2 ja 4.2 §:n mukaan Tulli toimittaa verotuksen vain, 
jos tuotteita ei aseteta väliaikaisen verottomuuden järjestelmään eikä verovelvolliselle myönnetä niin 
sanottua maksunlykkäystä.  
64 Muutoksesta katso tarkemmin HE 159/2016 vp, s. 15–20 ja 23–24 sekä Karlsson 2017, s. 351–355 ja 
358. 
65 Juanto 2008, s. 9.  
66 Kurkioja – Sneck 2012, s. 18. 
67 Katso tarkemmin valmisteverotuksen yhdenmukaistamisen kehityksestä Juanto 1998, s. 296–327, 
Juanto 2008, s. 9–12 ja Terra – Wattel 2012, s. 464–467. 
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harmonisoituja valmisteveroja kannetaan nykyään tupakkatuotteista, alkoholista ja alkoho-

lijuomista, eräistä polttoaineista sekä sähköstä.68  

EU:n jäsenvaltioilla on oikeus kantaa valmisteveroa myös muista kuin yhdenmukaistetuis-

ta tuotteista, jos verot eivät aiheuta rajojen ylitykseen liittyviä muodollisuuksia jäsenvalti-

oiden välisessä kaupassa.69 Suomessa kansallisia valmisteveroja ovat virvoitusjuomavero, 

juomapakkausvero, jätevero ja öljysuojamaksu, joista säädetään omissa tuotekohtaisissa 

laeissaan.70 Näiden lisäksi kansallisia valmisteveroja kannetaan myös eräistä tuotteista, 

joiden säännökset on sisällytetty yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeviin lakeihin. 

Tällaisia tuotteita ovat polttoturve, mäntyöljy, sähkösavukenesteet, savukepaperi ja muu 

tupakkaa sisältävä tuote.71 

EU:n jäsenvaltioilla on mahdollisuus kantaa yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin 

kuuluvista tuotteista erityistarkoituksiin myös muita välillisiä veroja kuin varsinaisia val-

misteveroja.72 Suomessa tällaista veroa kannetaan huoltovarmuusmaksun muodossa eräistä 

energiatuotteista ja sähköstä.73  

 

68 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 324. 
69 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 325. 
70 Kurkioja – Sneck 2012, s. 18 ja Niskakangas – Viitala – Hokkanen 2020, s. 168–169. Juanto ei ole 
pitänyt jäteveroa varsinaisena valmisteverona vaan lähinnä valmisteveronluonteisena verona. Juanto 
1998, s. 73–75 ja 117–118. Valmisteveroon rinnastamisen ongelmallisuudesta katso myös Kalima 1999, 
s. 1004–1005. Myös hallituksen esityksessä jäteveron on todettu muistuttavan valmisteveroa. HE 
48/1996 vp, s. 12. Kurkiojan ja Sneckin sekä Niskakankaan, Viitalan ja Hokkasen lisäksi myös Myrsky 
ja Ossa ovat kuitenkin lukeneet jäteveron valmisteveroksi. Myrsky – Ossa 2008, s. 323. Myös öljysuo-
jamaksua on pidetty valmisteveronluonteisena maksuna. Kurkioja – Sneck 2012, s. 114. Nimestään 
huolimatta kyseessä on vero. Määttä 2017, s. 524. Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 8.1 §:n 
mukaan öljysuojamaksun periminen lopetetaan, kun öljysuojarahaston pääoma on noussut 10 miljoo-
naan euroon. Öljysuojamaksun kantaminen on keskeytetty 1.3.2020. Verohallinnon uutinen 2020.  
71 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 325 ja Kurkioja – Sneck 2012, s. 18. Muulla tupakkaa sisältä-
vällä tuotteella tarkoitetaan käytännössä etenkin nuuskaa. Heliskoski 2021, s. 318.  
72 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 325.  
73 Huoltovarmuusmaksulla rahoitetaan menoja, jotka aiheutuvat muun muassa valtion varmuusvaras-
toinnista, valmiussuunnittelusta, infrastruktuurin turvaamishankkeista ja Huoltovarmuuskeskuksen teh-
tävistä. Määttä 2007, s. 52. Nimestään huolimatta kyseessä on vero. Määttä 2017, s. 522.  
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2.2.2 Energiaverot 

Energiaveroilla tarkoitetaan valmisteveroja, jotka kohdistuvat nestemäisiin, kiinteisiin ja 

kaasumaisiin polttoaineisiin sekä sähköön.74 Tutkimuksen rajauksen vuoksi sähkö jää kui-

tenkin tutkimuksen ulkopuolelle. Siten energiaveron sijasta voidaan käyttää myös polttoai-

neveron käsitettä, joka kattaa vain nestemäisiin, kiinteisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin 

kohdistuvat valmisteverot.75 Sekä energiaveron että polttoaineveron käsitettä käytetään 

tutkimuksessa rinnakkain.76  

Muiden valmisteverojen tapaan energiaverot kohdistuvat vain tiettyihin tuotteisiin eli vero-

objekteihin.77 Energiaverotuksen vero-objekteja voidaan kutsua energiatuotteiksi. Energia-

tuotteilla on suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa tarkoitettu pääsääntöisesti nestemäisten, 

kiinteiden ja kaasumaisten polttoaineiden lisäksi myös sähköä.78 Energiaverodirektiivissä 

sähköä ei kuitenkaan lueta energiatuotteeksi.79 Julkisasiamies Eleanor Sharpston on kui-

tenkin ratkaisuehdotuksessaan kyseenalaistanut kyseisen seikan.80 Rajanvedolla ei kuiten-

kaan ole käsillä olevan tutkimuksen kannalta merkitystä, sillä tutkimuksen rajauksien 

vuoksi energiatuotteilla tarkoitetaan vain nestemäisiä, kiinteitä sekä kaasumaisia polttoai-

 

74 Juanto ja Määttä ovat määritelleet energiaverot valmisteveroiksi, jotka kohdistuvat nestemäisiin ja 
kiinteisiin polttoaineisiin sekä sähköön. Kuitenkin molemmat heistä käsittelevät myös maakaasua, joka 
on kaasumainen polttoaine. Juanto 2008, s. 45 ja 323–324 sekä Määttä 2000, s. 23 ja 119. Myrsky on 
puolestaan määritellyt energiaveroiksi liikenne- ja lämmityspolttoaineista sekä sähköstä kannettavat 
valmisteverot. Myrsky 2013, s. 62.  
75 Määttä on todennut, että energiaveron käsite on laajempi kuin polttoaineveron käsite, koska se kattaa 
myös sähköveron. Määttä 2000, s. 24.  
76 Polttoaineverosta täytyy pitää erillään polttoainemaksu, jota kannetaan polttoainemaksusta annetun 
lain (1280/2003) 3.1 §:n mukaan esimerkiksi, jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään 
dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, kuten kevyttä polttoöljyä. Polttoainemaksusta katso tar-
kemmin Linnakangas 2007, s. 663–702.  
77 Juanto 2008, s. 126. Anderssonin mukaan vero-objektiksi kutsutaan asiaintilaa, johon verovelvolli-
suus liittyy. Andersson 2006, s. 3.  
78 Esimerkiksi Juanto 2008, s. 47, Kurkioja – Sneck 2012, s. 19, Myrsky 2013, s. 62–63 ja Määttä 2018, 
s. 364. Juanto ja Myrsky eivät tosin käytä energiatuotteen käsitettä johdonmukaisesti, sillä he mainitse-
vat välillä energiatuotteiden lisäksi erikseen sähkön. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan energia-
tuotteilla tarkoitetaan puolestaan polttoaineiden lisäksi sähköä ja lämpöä. Tilastokeskus 2021a.  
79 Energiaverodirektiivin 1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on kannettava energiatuotteista ja sähköstä 
veroa direktiivin mukaisesti. Energiaverodirektiivin 2 artiklassa määritellään erikseen energiatuotteet ja 
sähkö.  
80 Ratkaisuehdotuksen mukaan energiaverodirektiivissä ei todeta, onko sähkö energiatuote vai ei. Ener-
giaverodirektiivin 2 artiklan 2 kohdasta kuitenkin seuraa, että myös sähkö kuuluu energiaverodirektiivin 
soveltamisalaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-426/12, kohta 1, alaviite 3. 



  

19 

 

neita ja niidenkin osalta lähinnä vain nestemäisiä polttoaineita, kivihiiltä ja maakaasua. 

Tutkimuksessa käytetään myös polttoaineen käsitettä, jolla tarkoitetaan nestemäisiä, kiin-

teitä ja kaasumaisia polttoaineita.81 

Suomessa polttoaineista kannetaan energiasisältöveroa, hiilidioksidiveroa ja huoltovar-

muusmaksua. Energiasisältövero perustuu nimensä mukaisesti polttoaineen energiasisäl-

töön eli lämpöarvoon.82 Hiilidioksidivero puolestaan perustuu polttoaineen elinkaaren ai-

kaisiin kasvihuonepäästöihin. Poltosta syntyvien päästöjen lisäksi myös tuotantoketjun 

alkupään keskimääräiset laskennalliset kasvihuonepäästöt vaikuttavat hiilidioksidiveron 

määrään. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut kasvihuonepäästöt, kuten metaani ja 

typpioksiduuli, vaikuttavat hiilidioksidiveron määrään.83 Suomen ympäristöperusteinen 

energiaveromalli ottaa huomioon eri polttoaineiden ominaisuudet.84  

Huoltovarmuusmaksu määräytyy polttoaineen paljouden perusteella ja se on sama sekä 

fossiilisilla että uusiutuvilla polttoaineilla. Bensiinin huoltovarmuusmaksu on 0,68 senttiä 

litralta, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn 0,35 senttiä litralta, raskaan polttoöljyn 0,28 sent-

tiä kilogrammalta, nestekaasun 0,11 senttiä kilogrammalta, maakaasun 8,4 senttiä mega-

wattitunnilta ja kivihiilen 1,18 euroa tonnilta.85 Nestemäisistä polttoaineista huoltovar-

muusmaksua on kannettu jo vuodesta 1973 alkaen.86 Alun perin huoltovarmuusmaksun 

määrä säädettiin sen mukaan, kuinka paljon verolla pyrittiin keräämään varoja. Huolto-

 

81 Juanto on määritellyt polttoaineen käsitteen vastaavasti. Juanto 2008, s. 301–302. Määttä on puoles-
taan todennut, että polttoaineen käsitteen piiriin kuuluvat nestemäiset ja kiinteät polttoaineet. Määttä 
2000, s. 24. Kuten edellä todettu, Määttä kuitenkin käsittelee tutkimuksessaan myös maakaasua, joka on 
kaasumainen polttoaine.  
82 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 333–334 ja Niskakangas – Viitala – Hokkanen 2020, s. 169. 
Energiasisältöön perustuvasta verotuksesta katso tarkemmin HE 147/2010 vp, etenkin s. 22–37. Poltto-
aineiden ja sähkön verotuksessa puhutaan englanniksi käsitteistä input taxation ja output taxation. Polt-
toaineiden verotuksessa on kyseessä input taxation, jossa verotus kohdistuu polttoaineisiin eikä tuotet-
tuun lämpöön. Van Eijndthoven 2011, s. 284.  
83 HE 191/2018 vp, s. 7 ja 15–16. Lämmityspolttoaineiden osalta nykyistä elinkaariperusteista hiilidiok-
sidiveroa on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Liikennepolttoaineiden osalta sitä on sovellettu jo 1.6.2012 
alkaen. Katso hiilidioksidiveron laskentaperusteesta tarkemmin lisäksi HE 26/2012 vp, s. 1–5 ja HE 
191/2018 vp, s. 8–9 ja 17. 
84 Käsitettä ympäristöperusteinen energiaveromalli on käytetty esimerkiksi HE 144/2021 vp, s. 4 ja VM 
2020:62, s. 27 ja 74. Vielä ennen vuotta 2011 esimerkiksi etanolia verotettiin vastaavan fossiilisen polt-
toaineen mukaan, jolloin sitä verotettiin ankarammin kuin moottoribensiiniä. HE 147/2010 vp, s. 17–18. 
85 VM 2020:62, s. 33. Siten esimerkiksi dieselöljystä ja biodieselöljystä kannetaan saman verran huol-
tovarmuusmaksua. 
86 Aiemmin veron nimi oli varmuusvarastointimaksu. Juanto 1998, s. 185.  
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varmuusmaksun taso asetettiin kunkin polttoaineen kohdalla polttoaineen vähittäismyynti-

hinnan perusteella.87 Huoltovarmuusmaksun määrään ei ole kuitenkaan tehty muutoksia 

viime aikoina, eikä huoltovarmuusmaksu ole kytköksissä polttoaineiden nykyisiin vähit-

täismyyntihintoihin. Huoltovarmuusmaksu ei myöskään noudata Suomen ympäristöperus-

teisen energiaveromallin rakennetta.88  

Yhteensä energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta muodostuu 

polttoaineesta sen määrän perusteella kannettava valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.89 

Veroa kannetaan eräistä polttoaineista vuonna 2022 alla olevan taulukon mukaisesti. 

Taulukko 1: Eräiden energiatuotteiden verotasot vuonna 2022.90 

 

 

2.3 Suomen valmisteverolainsäädäntö ja EU:n direktiivit 

Valmisteverotuslaki (182/2010) toimii valmisteverotuksen yleislakina sisältäen kaikkia 

valmisteveroja koskevat yhteiset säännökset muun muassa verovelvollisuudesta, yleisistä 

verottomuuksista sekä menettelyistä.91 Verotuksen toimittamiseen on sovellettu lisäksi 

 

87 HE 164/1972 vp, s. 1 ja Määttä 2000, s. 204.  
88 Koska huoltovarmuusmaksu ei noudata Suomen ympäristöperusteista energiaveromallia, sen on kat-
sottu olevan EU-oikeuden vastainen. VM 2020:62, s. 34–35 ja 150. Viimeisin muutos nestemäisten 
polttoaineiden huoltovarmuusmaksun määrään on tehty lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteve-
rosta annetun lain muuttamisesta (1259/1996). Saatettaessa kivihiili, maakaasu ja sähkö sekä myöhem-
min myös nestekaasu huoltovarmuusmaksun piiriin niille säädettyä huoltovarmuusmaksun tasoa ei pe-
rusteltu. HE 225/1996 vp, s. 10, 13 ja 18 sekä HE 350/2014 vp, s. 9.  
89 Kurkioja – Sneck 2012, s. 69 ja 79. Kansallisen valmisteveron alaisesta mäntyöljystä ja polttoturpees-
ta kannetaan puolestaan vain energiaveroa, joka ei perustu ympäristöperusteiseen energiaveromalliin. 
Sähköstä kannetaan energiaveron lisäksi myös huoltovarmuusmaksua. VM 2020:62, s. 26, 30 ja 33. 
90 Polttoaineverolaki verotaulukko 1 B ja sähköverolaki verotaulukko 1. On huomioitava, että sähköve-
rolaissa ja esitetyssä taulukossa kivihiilen ja maakaasun verotasot on ilmoitettu euroina. 
91 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 358.  

Tuote Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Kevyt polttoöljy (rikitön), snt/l 10,33 16,9 0,35 27,58
Nestekaasu, snt/kg 13,29 18,09 0,11 31,49
Kivihiili, euroa/t 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 10,33 12,94 0,084 23,354
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vuodesta 2021 alkaen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 

(768/2016).92 

Eri tuotteiden valmisteverotuksesta säädetään tuotekohtaisissa laeissa.93 Energiaverotusta 

koskevat säännökset sisältyvät pääasiassa luvussa 1.2 mainittuihin sähköverolakiin ja polt-

toaineverolakiin.94 Sähköverolaki sisältää säännökset koskien sähköä, kivihiiltä, maakaa-

sua, mäntyöljyä ja polttoturvetta. Polttoaineverolaki puolestaan sisältää säännökset koskien 

sekä liikennekäytössä käytettäviä nestemäisiä polttoaineita, kuten moottoribensiiniä ja die-

selöljyä, että lämmityskäytössä käytettäviä nestemäisiä polttoaineita, kuten kevyttä ja ras-

kasta polttoöljyä sekä nestekaasua.95 

Yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu neu-

voston direktiivi 2008/118/EY, jäljempänä valmisteverotusdirektiivi, sisältää yleiset sään-

nöt yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskien. Valmisteverotusdirektiivissä säädetään 

muun muassa valmisteverosaatavan syntymisestä, verovelvollisuudesta, väliaikaisen verot-

tomuuden järjestelmästä ja yleisistä verottomuuksista.96  

Energiatuotteiden valmisteverotuksesta säädetään aiemmin luvussa 1.2 mainitussa energia-

tuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 an-

netussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY. Energiaverodirektiiviä käsitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa. Koska valmisteverotusdirektiivi sisältää yleiset säännöt yhdenmukais-

 

92 Muutoksen myötä valmisteveroista tuli oma-aloitteinen vero eli verovelvollisen on itse ilmoitettava ja 
suoritettava vero. HE 54/2020 vp, s. 36–37. Käytännössä muutos ei ollut merkittävä, sillä aiemmassa 
verotusmenettelyssä Verohallinnon päätös tehtiin automaattisesti asiakkaan antamien tietojen perusteel-
la. Karlsson 2017, s. 356–357. 
93 Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 325. 
94 Juanto 2008, s. 45–46. Lisäksi energiaverotuksesta säädetään maataloudessa käytettyjen eräiden 
energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006). Kyseinen laki jää kuitenkin 
tutkimuksen aiheen vuoksi tutkimuksen ulkopuolelle.  
95 VM 2020:62, s. 19 ja 26. Käytännössä kevyt polttoöljy on värjättyä dieselöljyä. Kevyt polttoöljy on 
värjättävä, jotta se voidaan tunnistaa liikennekäyttöön tarkoitetusta dieselöljystä. Juanto 2008, s. 305.  
96 Valmisteverotusdirektiivistä tarkemmin katso Terra – Wattel 2012, s. 467–517. Valmisteverotusdi-
rektiivin korvaa valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) 19.12.2019 an-
nettu neuvoston direktiivi (EU) 2020/262. Direktiivin 55 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on sovelletta-
va direktiiviä 13.2.2023 alkaen.  
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tettuja valmisteveroja koskien, energiaverodirektiiviä tulee tulkita yhdessä valmistevero-

tusdirektiivin kanssa.97  

 

97 Pirlot 2020, s. 364. 
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3 ENERGIAVERODIREKTIIVI 

3.1 Yleistä energiaverodirektiivistä ja sen soveltamisalasta  

Energiaverodirektiivissä säädetään energiatuotteista kannettavista vähimmäisverotasoista, 

jotka jäsenvaltio voi halutessaan ylittää. Lisäksi energiaverodirektiivissä säädetään vero-

tuksen rakenteesta sekä jäsenvaltioita velvoittavista ja jäsenvaltioille vapaaehtoisista ve-

ronalennuksista ja -vapautuksista.98 Energiaverodirektiivi korvasi kivennäisöljyjen valmis-

teverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 

92/81/ETY, jäljempänä kivennäisöljyverodirektiivi, ja kivennäisöljyjen valmisteverojen 

määrien lähentämisestä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/82/ETY. Energiave-

rodirektiivi noudattaa pitkälti samaa logiikkaa kuin aiemmat direktiivit, mutta sen sovelta-

misala on laajempi. Energiaverodirektiivin myötä harmonisointi laajeni käytännössä ki-

vennäisöljyistä ja muista nestemäisistä polttoaineista myös muihin energiatuotteisiin ja 

sähköön.99  

Energiaverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdassa määritellään tyhjentävästi tullitariffin yhdiste-

tyn nimikkeistön eli CN-koodien avulla, mitä energiatuotteilla tarkoitetaan.100 Sen mukaan 

energiatuotteilla tarkoitetaan muun muassa moottoribensiiniä, dieselöljyä, biodieselöljyä, 

kevyttä ja raskasta polttoöljyä, nestekaasua, kivihiiltä ja maakaasua.101 Energiaverodirek-

 

98 Terra – Wattel 2012, s. 548–549 ja 552–558.  
99 Ennen energiaverodirektiiviä kivennäisöljyjen sääntely jakautui kahteen eri direktiiviin. Parkkonen 
1997, 301–302, Pirlot 2020, s. 364 ja Terra – Wattel 2012, s. 545. Suomen energiaverolainsäädännössä 
on käytetty mineraaliöljyn käsitettä kivennäisöljyn käsitteen sijaan. Juanto 2008, s. 303. Käsillä olevas-
sa tutkimuksessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista käyttää kivennäisöljyverodirektiivin mukaista ki-
vennäisöljyn käsitettä.  
100 EUT on todennut listan olevan tyhjentävä. EUT C-5/14, kohta 47. Energiaverodirektiivin 2 artiklan 5 
kohdan mukaan direktiiviä sovellettaessa käytetään tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullita-
riffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.8.2001 annettua 
komission asetusta (EY) N:o 2031/2001. Siten vaikka yhdistetty nimikkeistö muuttuisi, muutoksella ei 
ole välitöntä vaikutusta energiaverodirektiiviin. Energiaverodirektiivin 2 artiklan 5 kohdan mukaan 
direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisia koodeja voidaan kuitenkin ajan-
tasaistaa valmisteverokomitean päätöksellä. Ajantasaistaminen ei saa johtaa muutoksiin vähimmäisve-
rotasoissa tai minkään energiatuotteen tai sähkön lisäämiseen tai poistoon. Terra – Wattel 2012, s. 545. 
101 Kivihiilen ja maakaasun lisäksi keskeisimpinä energiaverodirektiivin soveltamisalaan kuuluvina 
uusina energiatuotteina voidaan pitää erilaisia eläinrasvoja ja kasviöljyjä, kuten rypsi-, rapsi- ja palmu-
öljyjä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina. Aiemmin kyseiset polttoai-
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tiivissä määritellään vähimmäisverotasot vain osalle energiatuotteista. Energiaverodirektii-

vin 2 artiklan 3 kohdan mukaan kuitenkin sellaisia energiatuotteita, joille ei ole määritelty 

verotasoa, on verotettava käyttötarkoituksensa perusteella vastaavan moottori- tai lämmi-

tyspolttoaineen verotason mukaisesti. Lisäksi kaikkia muitakin tuotteita, joita myydään tai 

on tarkoitus käyttää tai käytetään moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineiden lisäai-

neina tai niiden tilavuutta lisäävinä aineina, on verotettava vastaavan moottoripolttoaineen 

verotason mukaisesti. Sen lisäksi turvetta lukuun ottamatta kaikkia muita hiilivetyjä, joita 

myydään tai on tarkoitus käyttää tai käytetään lämmittämiseen, on verotettava vastaavan 

energiatuotteen verotason mukaisesti.102 Niin sanotun korvaavuusperiaatteen vuoksi ener-

giaverodirektiivin soveltamisala on hyvin laaja kattaen lähes kaikki moottori- ja lämmitys-

polttoaineet.103  

Energiaverodirektiivin johdanto-osan 22. perustelukappaleen mukaan direktiivi koskee 

energiatuotteita pääasiassa silloin, kun niitä käytetään lämmitys- tai moottoripolttoaineina. 

Verotusjärjestelmän luonteen ja johdonmukaisuuden vuoksi energiatuotteiden käyttö kak-

sikäyttötuotteina ja käyttö muuhun kuin polttoaineeksi sekä mineralogiset prosessit on si-

ten jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen jäljempänä käsiteltävien 

energiatuotteiden kaksoiskäytön ja mineralogisten prosessien lisäksi energiatuotteiden 

käyttö muihin tarkoituksiin kuin polttoaineeksi jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Energiatuotteiden käyttö kaikkiin muihin tarkoituksiin kuuluu energiaverodirektiivin so-

veltamisalaan.104  

 

neet olivat veronalaisia korvaavuusperiaatteen nojalla. Muutoksen myötä kyseisiin polttoaineisiin sovel-
letaan myös valmisteverotusdirektiivin valvonta- ja siirtosäännöksiä. HE 61/2007 vp, s. 8 ja 12. 
102 Hiilivetyä ei ole määritelty energiaverodirektiivissä. Sähköverolain 2 §:n 16 kohdan mukaan sillä 
tarkoitetaan kuitenkin orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat hiilestä ja vedystä tai tuotteita, jotka koos-
tuvat pääasiassa hiilivety-yhdisteistä. Energiaverodirektiivin rakenteen mukainen verotus perustuu 
energiatuotteiden paljouteen. Eri energiatuotteiden energiasisällöllä tai niiden poltosta aiheutuvilla kas-
vihuonepäästöillä ei ole merkitystä. Talus 2016, s. 134.  
103 Korvaavuusperiaatteen käsitettä on käytetty esimerkiksi HE 212/2021 vp, s. 18, Juanto 2008, s. 305 
ja Kurkioja – Sneck 2012, s. 18. Korvaavuusperiaatteen johdosta myös esimerkiksi dieselöljyyn lisättä-
vä vesi on veronalainen tuote. Jatzke 2008, s. 10. 
104 Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta 
CN-koodeihin 4401 ja 4402 kuuluvien tuotteiden, eli polttopuun ja puuhiilen, verottamiseen. Lisäksi 
energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan direktiiviä ei sovelleta lämmön verot-
tamiseen. Kyseisen kohdan b alakohdan mukaan direktiiviä ei sovelleta myöskään sähkön käyttöön 
pääasiallisesti kemiallisessa pelkistyksessä sekä elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa eikä 
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Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 1 luetelmakohdan mukaan direk-

tiiviä ei sovelleta energiatuotteiden käyttöön muihin tarkoituksiin kuin moottoripolttoai-

neeksi tai lämmityspolttoaineeksi.105 Myös kivennäisöljyverodirektiivin 8 artiklan 1 koh-

dan a alakohta sisälsi vastaavan säännöksen. Kivennäisöljyverodirektiivistä poiketen ky-

seessä ei ole pakollinen vapautus, vaan kyseiset energiatuotteet jäävät energiaverodirektii-

vin soveltamisalan ulkopuolelle. Siten esimerkiksi, jos energiatuotetta käytetään voiteluai-

neena tai raaka-aineena, energiatuote on energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolel-

la.106 Energiatuotteista voidaan kuitenkin kantaa kansallista valmisteveroa. Tällöin on kui-

tenkin otettava huomioon muu Euroopan unionin oikeus.107 Energiatuotteiden jäädessä 

energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltiot voivat verottaa tai olla ve-

rottamatta energiatuotteita, joita käytetään muihin tarkoituksiin kuin moottori- tai lämmi-

tyspolttoaineeksi.108  

Energiaverodirektiivissä ei määritellä, mitä moottori- tai lämmityspolttoaineella tarkoite-

taan.109 EUT:n oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että lämmityspolttoainekäytöllä 

tarkoitetaan kaikkia tapauksia, joissa energiatuotteet poltetaan ja joissa tällä tavoin tuotet-

tua lämpöenergiaa käytetään lämmittämiseen riippumatta lämmittämisen tarkoituksesta. 

 

sähköön, kun se muodostaa yli 50 prosenttia tuotteen kustannuksista. Aiheen rajauksen vuoksi kyseisiä 
säännöksiä ei ole tarpeen tarkastella tarkemmin.  
105 Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan tästä huolimatta tiettyihin energia-
tuotteisiin sovelletaan kuitenkin valmisteverotusdirektiivin valvonta- ja siirtosäännöksiä. Energiaverodi-
rektiivin 20 artiklan mukaan valvonta- ja siirtosäännöksiä sovelletaan esimerkiksi raskaaseen ja kevyeen 
polttoöljyyn. Valvonta- ja siirtosäännöksiä ei sovelleta maakaasuun tai kivihiileen. Säännös koskee 
myös kaksoiskäyttötuotteita ja energiatuotteita, jotka käytetään mineralogisissa prosesseissa.  
106 Jatzke 2016, s. 156. Voidaan myös katsoa, että energiaverodirektiivin myötä valmisteverotuksen 
harmonisoinnissa otettiin tältä osin askel taaksepäin. Bongartz 2019, s. 8. Kyseisistä energiatuotteista 
täytyy pitää erillään voiteluaineet, jotka lisätään moottoripolttoaineeseen. Esimerkiksi moottoribensii-
niin lisättävä 2-tahtiöljy on veronalainen tuote korvaavuusperiaatteen johdosta.  
107 EUT on nostanut esiin etenkin SEUT:n 30 ja 110 artiklat. EUT:n päätös yhdistetyissä asioissa C-
145/06 ja C-146/06, kohdat 36–38 ja 41–43. Suomessa tällaista veroa kannettiin aiemmin öljyjätemak-
sun muodossa esimerkiksi muuntaja-, leikkuu- ja hydrauliöljyistä. Kurkioja – Sneck 2012, s. 113. Öljy-
jätemaksun kantamisesta luovuttiin 1.1.2020 alkaen lailla öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta 
(1119/2019). 
108 Käytännössä vain harvat jäsenvaltiot verottavat kyseisiä energiatuotteita. SWD(2021) 641 final, s. 
16.  
109 Näin myös Bongartz 2019, s. 9 ja Juanto 2008, s. 304. 
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Lämmityspolttoainekäyttö sisältää myös sellaisen aineen jalostaminen tai hävittäminen, 

joka absorboi lämpöenergian kemiallisessa tai teollisessa prosessissa.110  

Moottoripolttoainekäytöksi voidaan katsoa energiatuotteiden käyttö polttomoottoreissa. 

Polttomoottori on lämpövoimakone, jonka avulla polttoaineen lämpöenergia muutetaan 

palamisreaktion avulla mekaaniseksi energiaksi. Yhtenä tärkeänä polttomoottorityyppinä 

voidaan mainita mäntämoottorit, jotka voidaan jaotella edelleen ottomoottoreihin ja die-

selmoottoreihin.111 Perinteisiä moottoripolttoaineita ovat tieliikenteessä käytettävät moot-

toribensiini ja dieselöljy sekä työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettävä 

kevyt polttoöljy.112  

Moottoripolttoaineiksi voidaan näin ollen katsoa polttomoottoreissa käytettävät energia-

tuotteet. Lämmityspolttoainekäytöksi voidaan puolestaan katsoa kaikki muu käyttö, jossa 

energiatuotteet poltetaan. Moottori- ja lämmityspolttoaineiden erottelu on tarpeen, sillä 

niitä koskevat myös omat vähimmäisverotasot.113  

 

 

110 EUT C-240/01, kohta 56. EUT:n päätös koski kivennäisöljyverodirektiiviä ja kivennäisöljyjä. Läm-
mityspolttoaineen käsite ei kuitenkaan muuttunut energiaverodirektiivin johdosta. Siten lämmityspoltto-
aineen käsitteelle on annettava sama merkitys kuin sillä oli kivennäisöljyverodirektiivissä. Bongartz 
2019, s. 6. Myös Hagelstam on todennut, että lämmityksellä tarkoitetaan kaikkea lämmöntuotantoa 
riippumatta siitä, mihin lämpöenergia käytetään. Hagelstam 1994, s. 569. 
111 Linnakangas – Juanto 2000, s. 618. 
112 Juanto 2008, s. 318 ja Linnakangas – Juanto 2000, s. 618–619.  
113 Myös EUT on todennut, että energiaverodirektiivi perustuu erotteluun moottoripolttoaineiden ja 
lämmityspolttoaineiden välillä käyttötarkoitusta koskevan perusteen mukaan. EUT:n päätös yhdistetyis-
sä asioissa C-43/13 ja C-44/13, kohta 30. Energiaverodirektiivin liitteen 1 taulukko A koskee moottori-
polttoaineita ja taulukko C koskee lämmityspolttoaineita. Liitteen 1 taulukko B koskee puolestaan 
moottoripolttoaineita, joita käytetään energiaverodirektiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaisissa teollisuus- 
ja ammattitarkoituksissa. Säännöksen mukaisia tarkoituksia ovat muun muassa moottoripolttoaineiden 
käyttö kiinteästi asennetuissa moottoreissa tai rakennusteollisuudessa käytettävissä koneissa ja laitteis-
sa.  
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3.2 Energiatuotteiden käyttö kaksoiskäyttötuotteina 

3.2.1 Direktiivin säännös energiatuotteiden kaksoiskäytöstä 

Energiaverodirektiivin edeltäjä kivennäisöljyverodirektiivi ei sisältänyt säännöstä energia-

tuotteiden kaksoiskäytöstä. Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestel-

mästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direk-

tiivin 92/12/ETY, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 

annetun direktiivin 92/81/ETY ja kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä 

annetun direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta 22.12.1994 annetulla neuvoston direktiivillä 

94/74/EY, jäljempänä muutosdirektiivi, kivennäisöljyverodirektiiviin lisättiin kuitenkin 

säännös koskien kivennäisöljyjen tiettyä käyttöä masuuneissa kemiallisessa pelkistyksessä. 

Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan jäsenvaltioiden oli vapautettava yh-

denmukaistetusta valmisteverosta kivennäisöljyt, jotka ruiskutetaan masuuneihin kemial-

lista pelkistystä varten pääasiallisena polttoaineena käytettävän koksin lisäksi. Voimassa 

olevaan energiaverodirektiiviin säännös energiatuotteiden kaksoiskäytöstä lisättiin vasta 

valmistelun loppuvaiheessa.114  

Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 2 luetelmakohdan mukaan direk-

tiiviä ei sovelleta energiatuotteiden käyttöön kaksoiskäyttötuotteina. Kyseisen luetelma-

kohdan mukaan energiatuotteen kaksoiskäyttö on kyseessä silloin, kun energiatuotetta käy-

tetään sekä lämmityspolttoaineeksi että muihin tarkoituksiin kuin moottoripolttoaineeksi ja 

lämmityspolttoaineeksi. Lisäksi sen mukaan energiatuotteiden käyttöä kemiallisessa pelkis-

tyksessä sekä elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa pidetään kaksoiskäyttönä. 

Koska energiaverodirektiiviä ei sovelleta energiatuotteiden kaksoiskäyttöön, jäsenvaltiot 

voivat kansallisesti EU-oikeus huomioon ottaen verottaa tai olla verottamatta kyseisiä 

energiatuotteita. EUT on myös erikseen todennut, että jäsenvaltioilla on oikeus säätää kan-

sallisesti energiatuotteiden kaksoiskäytön käsitteelle suppeampi soveltamisala kuin käsi-

teellä on energiaverodirektiivissä kantaakseen veroa direktiivin soveltamisalan ulkopuolel-

 

114 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-426/12, kohta 41 ja Boeshertz 2003, s. 216. Taustalla oli 
erityisesti EUT:n päätös C-240/01. Ortega Ibáñez 2015, s. 98–99. Katso säännöksen taustaan liittyen 
myös Jatzke 2008, s. 11–12 ja Jatzke 2016, s. 158. 
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le jäävistä energiatuotteista.115 Jäsenvaltiot eivät luonnollisesti saa antaa käsitteelle laajem-

paa soveltamisalaa kuin käsitteellä on energiaverodirektiivissä, koska silloin ne jättäisivät 

energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle energiatuotteet, jotka kuuluvat direktii-

vin soveltamisalaan.116  

Energiaverodirektiivissä ei ole määritelty, mitä säännöksen mukaisilla muilla tarkoituksilla 

tarkoitetaan. Kyseisessä energiaverodirektiivin säännöksessä kuitenkin todetaan, että ener-

giatuotteiden käyttäminen kemiallisessa pelkistyksessä sekä elektrolyyttisissä ja metallur-

gisissa prosesseissa on kaksoiskäyttöä. Säännöksen sanamuodon mukaan lista ei ole tyh-

jentävä vaan kyse on lähinnä havainnollistavista esimerkeistä.117 Toisaalta säännöksen 

perusteella voidaan katsoa, että kyseiset prosessit täyttävät aina kaksoiskäytön määritelmän 

eikä niiden osalta tarvitse erikseen tutkia, käytetäänkö energiatuotetta sekä lämmityspolt-

toaineeksi että muihin tarkoituksiin kuin moottori- ja lämmityspolttoaineeksi.118 

Energiaverodirektiivissä ei ole myöskään määritelty, mitä kemiallisella pelkistyksellä taik-

ka elektrolyyttisillä tai metallurgisilla prosesseilla tarkoitetaan.119 Yleisesti kemiallisella 

pelkistyksellä tarkoitetaan kemiallista tapahtumaa, jossa yhdisteestä poistuu happea tai 

yhdiste ottaa vastaan elektroneja tai vetyä.120 Kemiallista pelkistystä käytetään esimerkiksi 

rauta- ja terästeollisuuden masuuneissa.121 Elektrolyysillä puolestaan tarkoitetaan aineen 

hajottamista sähkövirran avulla kemiallisiksi komponenteiksi.122 Metallurgisilla prosesseil-

la tarkoitetaan esimerkiksi raudan, teräksen ja alumiinin valmistusta ja jalostusta. Metal-

lurgisia prosesseja ovat esimerkiksi erilaiset muotoiluprosessit, kuten valaminen, takomi-

 

115 Kyseisellä direktiivin säännöksellä ei siten ole välitöntä oikeusvaikutusta. EUT C-426/12, kohdat 20 
ja 30–33. Kyseistä päätöstä käsitellään muilta osin jäljempänä luvussa 3.2.2.1. Käytännössä vain harvat 
jäsenvaltiot verottavat kaksoiskäyttötuotteita. SWD(2021) 641 final, s. 16. 
116 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-426/12, kohta 60.  
117 Näin myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-426/12, kohdat 33 ja 34.  
118 Myös Jatzke on todennut, että direktiivin säännöksessä oletetaan, että energiatuotteiden käyttö kemi-
allisessa pelkistyksessä sekä elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa on energiatuotteiden kak-
soiskäyttöä. Jatzke 2016, s. 160. 
119 SWD(2021) 641 final, s. 172. Näin myös Jatzke 2016, s. 158. 
120 Tieteen termipankki 2021b. Jatzken mukaan pelkistys on kemiallinen prosessi, jossa yhdisteestä 
poistuu happea. Jatzke 2016, s. 159. Kuitenkin määritelmän puuttumisen vuoksi pelkistyksen voidaan 
katsoa kattavan myös prosessit, joissa yhdiste vastaanottaa elektroneja tai vetyä. 
121 SWD(2021) 641 final, s. 182.  
122 Tieteen termipankki 2021a. Näin myös Jatzke 2016, s. 160. Elektrolyysin osalta on todettava, että 
erilaisissa elektrolyyttisissä prosesseissa saatetaan käyttää energiatuotteiden sijasta sähköä.  
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nen, valssaus, koneistus, leikkaus ja taivutus, lämpökäsittelyprosessit, kuten hehkutus ja 

karkaisu, ja pintakäsittelyprosessit, kuten pinnoitus ja terminen ruiskutus.123  

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut kaksi päätöstä energiatuotteiden kaksoiskäytös-

tä.124 Kyseisiä päätöksiä käydään läpi seuraavaksi.  

3.2.2 Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö  

3.2.2.1 Päätös asiassa C-426/12  

Euroopan unionin tuomioistuimen 2.10.2014 antamassa päätöksessä asiassa C-426/12 X 

vastaan Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de 

rijksbelastingdienst oli kyse energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 2 

luetelmakohdan kaksoiskäyttöiset energiatuotteet -käsitteen tulkinnasta. Taustalla oli yri-

tyksen palautushakemus, jonka Alankomaiden viranomaiset olivat hylänneet. 

Tapauksessa yritys X valmisti sokerijuurikkaista sokeria sekä muita sokeria sisältä-

viä tuotteita. Kyseisessä valmistusprosessissa syntyi sivutuotteina myös muun muas-

sa karjan rehua ja kalkkilannoitetta. Valmistusprosessissa sokerijuurikkaista uutettu 

raakamehu puhdistettiin kalkkiuunista saatavalla savukaasulla. Puhdistusprosessista 

saatu ohutmehu haihdutettiin ja kiteytettiin, jolloin syntyi kidesokeria. Prosessissa 

 

123 SWD(2021) 641 final, s. 17 ja 182. Jatzken mukaan puolestaan pelkkä mekaaninen käsittely, kuten 
metallituotteiden muotoilu, ei ole energiaverodirektiivin mukainen metallurginen prosessi. Jatzke 2016, 
s. 161. Komissio on nostanut esiin metallurgisten prosessien määritelmän puuttumisen ongelmallisuu-
den. Komissio on todennut, että se on johtanut määritelmän tulkintaeroihin jäsenvaltioiden välillä. 
SWD(2021) 641 final, s. 16–17. Esitettyjen esimerkkien valossa direktiivin säännöksessä mainittujen 
toimintojen voidaan todeta olevan osin päällekkäisiä kemiallisen pelkistyksen ja metallurgisten proses-
sien osalta. Komission 14.7.2021 antaman ehdotuksen neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja säh-
kön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu) 3 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan 2 luetelmakohdan mukaan energiatuotteen kaksoiskäyttö olisi kyseessä silloin, kun energiatuo-
tetta käytetään sekä lämmityspolttoaineena että muihin tarkoituksiin kuin moottori- tai lämmityspoltto-
aineena. Kaksoiskäyttönä pidettäisiin energiatuotteiden käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä sekä elekt-
rolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa, kun energiatuotteita käytetään suoraan prosessissa tai tuot-
tamaan siihen suoraa energiapanosta tai kun energiatuotteiden kulutus liittyy prosessiin. COM(2021) 
563 lopullinen, s. 36. Uuden energiaverodirektiivin säännös täsmentäisi kaksoiskäytön tulkintaa kyseis-
ten prosessien osalta.  
124 Haku tehty EUR-Lex-tietokantaan 12.1.2022. 
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syntyi myös pääosin kalsiumkarbonaatista koostuvaa kalkkilannoitetta, jota käytettiin 

esimerkiksi maataloudessa maaperän pH-tasapainon ylläpitämiseen.  

Valmistusprosessin savukaasu tuotettiin syöttämällä kalkkiuuniin kalkkikiven ja CN-

koodien 2701, 2702 ja 2704 mukaisen hiilen sekoitusta.125 Kalkkiuunissa tapahtuvas-

sa kemiallisessa reaktiossa syntyi aktiivikalkkia ja hiilidioksidia sekä savukaasua. 

Reaktiossa syntynyt savukaasu sisälsi noin 40 prosenttia hiilidioksidia. Muut lämmi-

tyspolttoaineet kuin hiili eivät soveltuneet puhdistusprosessissa käytettävän savukaa-

sun tuottamiseen, sillä savukaasu ei saanut sisältää epäpuhtauksia. Kalkkiuunissa 

syntyneestä savukaasusta noin 88 prosenttia käytettiin karbonointiin lopun savukaa-

sun poistuessa ilmaan.126 Kun savukaasu oli käytetty karbonoinnissa, osa savukaa-

susta poistui ilmaan. Loput noin 66 prosenttia kalkkiuunissa syntyneestä hiilidioksi-

dista sitoutui kalkkilannoitteeseen. 

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin Gerechtshof ’s-Hertogenbosch esitti Euroo-

pan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:127 

1. Onko kyseessä energiaverodirektiivissä tarkoitettu kaksoiskäyttö, kun hiiltä käyte-

tään lämmityspolttoaineeksi kalkkiuunissa ja kyseisessä kalkkiuunissa kalkkikivestä 

ja hiilestä saatavan hiilidioksidin avulla tuotetaan savukaasua, jota sen jälkeen käyte-

tään sokerijuurikkaista saatavan raakamehun puhdistukseen prosessin välttämättö-

mänä osana? 

  

 

125 Päätöksessä puhutaan kalkkikiven sekä hiilen ja/tai antrasiitin sekoituksesta. EUT C-426/12, kohta 
12. Tässä yhteydessä käytetään kuitenkin yleiskäsitettä hiili, joka kattaa myös antrasiitin. Näin myös 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C426/12, kohta 13, alaviite 17. 
126 Karbonoinnissa kalsiumhydroksidi reagoi hiilidioksidin kanssa, minkä johdosta muodostuu liukene-
matonta kalsiumkarbonaattia. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-426/12, kohta 17, alaviite 20. 
127 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti myös kaksi muuta kysymystä, jotka liittyivät mahdol-
lisuuteen tulkita kansallisesti kaksoiskäytön käsitettä suppeammin kannettaessa polttoaineveroa direk-
tiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä energiatuotteista. Asiaa on käsitelty lyhyesti aiemmin luvussa 
3.2.1. Itse kysymyksien käsittely ei ole tutkimuksen kannalta tarpeen. 
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2. Onko kyseessä energiaverodirektiivissä tarkoitettu kaksoiskäyttö, kun hiiltä käyte-

tään lämmityspolttoaineeksi ja lämmityksen yhteydessä syntyvä ja kalkkiuunin savu-

kaasuun sisältyvä hiilidioksidi sitoutuu edellä tarkoitetun puhdistuksen yhteydessä 66 

prosenttisesti kalkkilannoitteeseen?  

Euroopan unionin tuomioistuin tutki, onko kyseessä energiaverodirektiivissä tarkoi-

tettu kaksoiskäyttö, kun hiiltä käytetään lämmityspolttoaineena sokerin valmistus-

prosessissa ja palamisesta syntyvää hiilidioksidia käytetään kyseistä valmistuspro-

sessia ja kemiallisten lannoitteiden tuotantoa varten. EUT totesi, että energiaverodi-

rektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 1 ja 2 luetelmakohtien lukeminen yhdessä 

kyseisen säännöksen johdanto-osan kanssa antaa viitteitä siitä, että energiatuotteen 

käyttö jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle vain silloin, jos kyseistä energia-

tuotetta käytetään sen tehtävässä energialähteenä muihin tarkoituksiin kuin lämmi-

tys- tai moottoripolttoaineeksi. Siten kyseessä voi olla valmistusprosessin yhteydessä 

poltettavan energiatuotteen kaksoiskäyttö, kun prosessia ei voida saattaa loppuun 

käyttämättä ainetta, jonka osalta on selvää, että sitä voidaan saada ainoastaan kysei-

sen energiatuotteen polttamisen avulla.  

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan, koska tapauksessa käsillä olevaa energia-

tuotetta käytettiin energialähteeksi kyseisessä valmistusprosessissa sellaisen kaasun 

tuottamista varten, jota saadaan yksinomaan kyseisen energiatuotteen polttamisen 

avulla, on mahdollista katsoa, että kyse on kahdesta samanaikaisesti tapahtuvasta 

käytöstä. Jos puolestaan polttamisen avulla saatava kaasu ei ole valmistusprosessin 

loppuun saattamiseksi tarvittava tuote vaan prosessissa syntyvä jäte, jota pelkästään 

hyödynnetään, kyse ei ole energiatuotteen kaksoiskäytöstä. Pelkästään se, että saatu 

kaasu on raaka-aineena erillisessä lannoitetuotannon kaltaisessa prosessissa, ei ole 

riittävä peruste katsoa, että kyse on poltettavan energiatuotteen kaksoiskäytöstä. 

EUT:n mukaan, jos energiatuotteen palamisprosessissa syntyvän jätteen pelkkä hyö-

dyntäminen katsottaisiin merkitsevän energiaverodirektiivissä tarkoitettua kaksois-

käyttöä, energiaverodirektiivin soveltamisala määräytyisi tällaisen energiatuotteen 

osalta sen mukaan, onko tietty valmistaja hyödyntänyt kyseisen energiatuotteen pa-

lamisprosessissa syntyvää jätettä vai ei.  
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EUT katsoi, että tilanteessa, jossa hiiltä käytetään lämmityspolttoaineeksi sokerin 

valmistusprosessissa ja energiatuotteen palamisesta syntyvää hiilidioksidia käytetään 

samaa tuotantoa varten, kyse on kaksoiskäytöstä, jos on selvää, että valmistusproses-

sia ei voida saattaa loppuun käyttämättä hiilen palamisen avulla saatavaa hiilidioksi-

dia. Lisäksi EUT katsoi, että hiilen käyttäminen lämmityspolttoaineeksi sokerin val-

mistusprosessissa ja energiatuotteen palamisen avulla saatavan hiilidioksidin käyttä-

minen kemiallisten lannoitteiden tuotannossa ei ole kyseisen energiatuotteen kak-

soiskäyttöä.128 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan yritys X:n valmistusprosessissa 

energiatuotteiden kaksoiskäytöstä oli kyse vain siltä osin, kun kalkkikiven ja hiilen sekoi-

tuksen polttamisesta syntyvä hiilidioksidia sisältävä savukaasu käytettiin sokerin tuotantoa 

varten. Päätöksen mukaan kyseessä voi olla energiatuotteiden kaksoiskäyttö, jos prosessia 

ei voida suorittaa loppuun käyttämättä ainetta, jota voidaan saada ainoastaan kyseisen 

energiatuotteen polttamisen avulla. Tapauksessa muut lämmityspolttoaineet kuin hiili eivät 

soveltuneet puhtaan savukaasun tuottamiseen.129 Päätöksessä painotettiin, että kyse on 

kaksoiskäytöstä, jos on selvää, että valmistusprosessia ei voida saattaa loppuun käyttämättä 

hiilen palamisesta syntyvää hiilidioksidia. EUT:n päätöksestä ei kuitenkaan selviä, onko 

hiilidioksidi välttämätön sokerijuurikkaista saatavan raakamehun puhdistusta varten ja 

onko kyse siten kaksoiskäytöstä.130 Tämä tosin johtunee ennakkoratkaisua pyytäneen tuo-

mioistuimen ennakkoratkaisukysymyksestä, jonka mukaan hiilidioksidia sisältävä savu-

kaasu on prosessin välttämätön osa. 

 

128 Julkisasiamies oli päätynyt ratkaisuehdotuksessaan eri lopputulokseen ja piti koko prosessia kaksois-
käyttönä. Julkisasiamies ei erotellut kalkkilannoitteen tuotantoa erilleen sokerin valmistusprosessista. 
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C426/12, kohdat 49 ja 62. 
129 Saksan tuomioistuimen Bundesfinanzhofin, jäljempänä BFH, mukaan EUT:n päätöksessä ratkaisevaa 
ei ollut se, voivatko palamistuotteet syntyä yksinomaan tietyn energiatuotteen polttamisesta. BFH v. 
13.1.2015 VII R 35/12. Tapauksessa EUT kuitenkin totesi, että kaksoiskäyttö on kyseessä silloin, kun 
prosessia ei voida saattaa loppuun käyttämättä ainetta, jota voidaan saada ainoastaan kyseistä energia-
tuotetta polttamalla. EUT ei kuitenkaan erikseen tutkinut, olisiko sokerin valmistusprosessissa tarvittava 
savukaasu ollut mahdollista tuottaa muilla energiatuotteilla. 
130 Ingalsuo on puolestaan todennut, että hiilidioksidia pidettiin sokerin valmistusprosessissa olennaise-
na tuotantopanoksena. Ingalsuo 2018, s. 77. Ingalsuo ei kuitenkaan perustele kantaansa tarkemmin. 
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Toisen ennakkokysymyksen mukaisessa kalkkilannoitteen valmistuksessa ei puolestaan 

ollut kyse energiaverodirektiivissä tarkoitetusta kaksoiskäytöstä. EUT korosti, että kysei-

sessä prosessissa kaasu ei ole valmistusprosessin loppuun saattamiseksi tarvittava tuote 

vaan kyseisessä prosessissa syntyvä jäte, jota pelkästään hyödynnetään. Voidaan katsoa, 

että merkitystä asiassa oli sillä, että hiiltä käytettiin lämmityspolttoaineeksi kalkkilannoit-

teen valmistusprosessista erillisessä sokerin valmistusprosessissa.131 Sen sijaan, että soke-

rin valmistusprosessista jäljelle jäänyt hiilidioksidi olisi poistunut kokonaisuudessaan il-

maan, osa siitä hyödynnettiin sokerin valmistusprosessista erillisessä kalkkilannoitteen 

valmistusprosessissa. Siten kyse ei ollut sokerin valmistusprosessin kannalta välttämättö-

mästä aineesta. Näin ollen merkitystä ei ollut sillä, oliko hiilidioksidi välttämätön aine 

kalkkilannoitteen valmistusprosessin loppuun saattamiseksi.  

3.2.2.2 Päätös asiassa C-529/14  

Euroopan unionin tuomioistuimen 17.12.2015 antamassa päätöksessä asiassa C-529/14 

YARA Brunsbüttel GmbH vastaan Hauptzollamt Itzehoe oli kyse energiaverodirektiivin 2 

artiklan 4 kohdan b alakohdan 2 luetelmakohdan kaksoiskäyttöiset energiatuotteet  

-käsitteen tulkinnasta. Taustalla oli yrityksen palautushakemus, jonka Saksan viranomaiset 

olivat hylänneet.132  

Tapauksessa YARA valmisti ammoniakkia kivennäisöljyjen jalostusjäämistä. Val-

mistusprosessissa syntyi myrkyllisiä kaasuja ja hiilidioksidia, joka sisälsi pieniä mää-

riä metanolia. Lisäksi valmistusprosessissa syntyi kaasuseosta, joka koostui erityises-

ti hiilimonoksidista, vedystä, metanolista, hiilidioksidista ja typestä. Kaasuseoksen 

lämpöarvo oli alhainen, koska kaasuseoksen komponenteista suuri osa oli palamat-

tomia komponentteja. 

 

131 Myös Jatzke on kiinnittänyt huomiota siihen, että EUT:n päätöksessä, toisin kuin julkisasiamiehen 
ratkaisuehdotuksessa, on erotettu toisistaan sokerin ja kalkkilannoitteen valmistusprosessit. Jatzke 2016, 
s. 160. 
132 Päätös on kokonaisuudessaan saatavilla vain ranskaksi sekä saksaksi, joka oli oikeudenkäyntikieli 
asiassa.  
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Prosessissa kaasuseos ja metanolijäämiä sisältävä hiilidioksidi syötettiin niin sanot-

tuun höyrykuivaimeen. Kaasuseos poltettiin höyrykuivaimen alaosassa korkean läm-

pöarvon omaavan maakaasun kanssa, jolloin kaasuseoksen hiilimonoksidi ja metano-

li muuttuivat vedeksi ja hiilidioksidiksi. Siitä syntyvää lämpöä käytettiin ensinnäkin 

höyrykuivaimen keskiosassa höyryn kuivaamiseen. Höyry kuumennettiin kahdessa 

vaiheessa 293 asteesta 505 asteiseksi, jonka jälkeen höyry käytettiin uudelleen am-

moniakin valmistusprosessissa. Toiseksi höyrykuivaimen yläosassa metanolijäämiä 

sisältävä hiilidioksidi hajosi osiin lämmön vaikutuksesta.133 Kolmanneksi prosessin 

jäännöskaasut poistettiin savupiipun kautta ilmakehään lämmöstä aiheutuvaa vetoa 

käyttäen. Lisäksi ympäristösuojeluvaatimusten vuoksi jäännöskaasut oli lämmitettä-

vä savupiipun suuaukolla vähintään 200 asteiseksi. Ympäristöasiantuntijan lausun-

non mukaan kaasuseos yksinään olisi riittänyt höyrykuivaimen käyttöön. Maakaasu 

ei ollut tarpeen höyryn tuottamiseksi vaan sen varmistamiseksi, että jäännöskaasut 

poistetaan savupiipun kautta ympäristöystävällisesti.  

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin Finanzgericht Hamburg esitti Euroopan 

unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:134 

1) Onko energiaverodirektiivin 1 artikla esteenä sellaisten energiatuotteiden veron-

huojennukselle, joita käytetään poistoilman lämpökäsittelyyn, vai eikö energiavero-

direktiiviä sovelleta näihin energiatuotteisiin energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 koh-

dan b alakohdan 2 luetelmakohdan nojalla, koska poistoilman lämpökäsittely on muu 

käyttötarkoitus kuin käyttö lämmitys- tai moottoripolttoaineena ja näin ollen on kyse 

säännöksessä tarkoitetuista energiatuotteista, joita käytetään kaksoiskäyttötuotteina? 

2) Onko energiatuotteille, joita käytetään poistoilman lämpökäsittelyyn, myönnettävä 

veronhuojennus kielletty, kun poistoilman käsittelyssä vapautuvaa lämpöenergiaa 

käytetään osittain myös lämmitys- tai kuivaustarkoituksiin?  

 

133 Hajoamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä aineiden kemiallista hajoamista. 
134 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti lisäksi toisen kysymyksen toisen ennakkoratkaisuky-
symyksen yhteydessä sekä erillisen kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen. Niihin vastaaminen ei 
kuitenkaan ollut tarpeen tapauksessa. EUT C-529/14, kohdat 19 ja 32. Kyseisten kysymysten käsittely 
ei ole tarpeen myöskään tutkimuksen kannalta. 
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EUT tutki, onko energiaverodirektiivin energiatuotteiden kaksoiskäytön käsitettä tul-

kittava siten, että maakaasu, jota käytetään yhtäältä sellaisen höyryn kuumentami-

seen ja kuivaamiseen, jota käytetään sen jälkeen ammoniakin valmistusprosessissa, 

ja toisaalta metanolijäämiä sisältävän hiilidioksidin hajottamiseen sekä prosessista 

syntyneiden jäännöskaasujen poistamiseen on energiaverodirektiivissä tarkoitettu 

kaksikäyttötuote. Tällöin kyseinen maakaasu ei kuuluisi energiaverodirektiivin so-

veltamisalaan ja jäsenvaltiot voisivat myöntää veronhuojennuksen tällaisen maakaa-

sun käytöstä. 

Euroopan unionin tuomioistuin viittasi päätökseen C-426/12 ja totesi, että valmistus-

prosessissa poltettava energiatuote voi olla kaksoiskäyttötuote, jos prosessia ei voida 

suorittaa loppuun ilman sellaisen aineen käyttöä, jonka on todettu muodostuvan vain 

kyseisen energiatuotteen polttamisesta. EUT totesi myös, että kyseisessä tapauksessa 

rajattiin energiatuotteiden kaksoiskäyttö -käsitteen ulkopuolelle tilanne, jossa pala-

misesta syntyvä kaasu ei ole valmistusprosessissa tarvittava tuote vaan prosessissa 

syntyvä jäte, jota vain hyödynnetään.  

EUT totesi, että asiassa esitetystä ympäristöasiantuntijan lausunnosta käy ilmi, että 

tapauksessa kaasuseoksen käyttö riittää höyrykuivaimen käyttöön. Lausunnon mu-

kaan maakaasun rooli oli välttämätön, jotta voitiin varmistaa jäännöskaasujen ympä-

ristöystävällinen käsittely. EUT katsoi, että ennakkoratkaisupyynnön tietojen mu-

kaan maakaasun poltosta syntyvä höyry on ainut aine, joka palautetaan ammoniakin 

valmistusprosessiin. Ennakkoratkaisupyynnön tiedoista ei kuitenkaan käynyt ilmi, et-

tä se olisi sellainen aiemman oikeuskäytännön mukainen aine, jota ilman prosessia ei 

voida suorittaa loppuun. Joka tapauksessa höyry ei ole aine, jota oikeuskäytännössä 

tarkoitetulla tavalla voidaan tuottaa vain kyseistä energiatuotetta polttamalla.  

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan maakaasun käytöstä toisaalta ammoni-

akin valmistusprosessissa käytettävän höyryn kuumentamiseen ja kuivaamiseen sekä 

toisaalta prosessissa syntyneen metanolijäämiä sisältävän hiilidioksidin hajottami-

seen ja jäännöskaasujen käsittelemiseen ei ole kyse energiaverodirektiivin 2 artiklan 

4 kohdan b alakohdan 2 luetelmakohdan mukaisesta energiatuotteen kaksoiskäytöstä. 

Koska maakaasu on energiaverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
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tettu energiatuote, jäsenvaltiot ovat velvollisia verottamaan tapauksen mukaista maa-

kaasua energiaverodirektiivin mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myöntää verovapautuk-

sen tällaisen energiatuotteen käytöstä vain siltä osin kuin tämä vapautus noudattaa 

energiaverodirektiivissä säädettyjä velvoitteita.  

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan YARA:n prosessissa ei ollut miltään 

osin kyse energiatuotteiden kaksoiskäytöstä. Jäännöskaasujen käsittelyn osalta EUT viittasi 

aiemmin esitettyyn ympäristöasiantuntijan lausuntoon, jonka mukaan maakaasun rooli 

prosessissa oli vain jäännöskaasujen ympäristöystävällisen käsittelyn varmistaminen. Li-

säksi EUT totesi, että ammoniakin valmistusprosessiin palautettavan höyryn osalta ei käy-

nyt ilmi, että ilman höyryä prosessia ei voitaisi suorittaa loppuun. Toisaalta EUT ei pitänyt 

höyryä sellaisena aineena, jota voitaisiin tuottaa vain maakaasua polttamalla.135  

Tapauksessa EUT tukeutui aiempaan päätökseen C-426/12 ja tutki asiaa sen pohjalta. Pää-

tös täsmentää aiemmassa oikeuskäytännössä muodostuneita energiatuotteiden kaksoiskäy-

tön edellytyksiä. Päätöksen perusteella energiatuotteiden kaksoiskäytön osalta täytyy erik-

seen tarkastella aineen välttämättömyyden lisäksi sitä, että prosessissa käytettävää ainetta 

voidaan saada ainoastaan kyseisen energiatuotteen polttamisen avulla. 

3.2.2.3 Yhteenveto Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä  

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaissut kaksi edellä käsiteltyä tapausta energiatuot-

teiden kaksoiskäyttöä koskien. Päätökset ovat selkeyttäneet käsitteen tulkintaa, ja niiden 

pohjalta voidaan johtaa kaksi edellytystä. 

Ensinnäkin energiatuotteen polttamisesta syntyvän aineen on oltava välttämätön valmis-

tusprosessin loppuun saattamiseksi. Riittävää ei ole se, että syntyvää ainetta vain käytetään 

tai hyödynnetään samassa tai jossain toisessa valmistusprosessissa. Aineen on oltava sel-

lainen, että ilman sitä valmistusprosessia ei voida saattaa loppuun.  

 

135 Komissio on nostanut esiin, että katsotaanko EUT:n päätöksen johdosta kaikki höyryn tuotanto kuu-
luvan energiaverodirektiivin soveltamisalaan. SWD(2021) 641 final, s. 184. Mikäli valmistusprosessissa 
käytettävää höyryä voidaan tuottaa myös jonkun muun energiatuotteen polttamisen avulla, selvää on, 
että kyseessä ei ole energiatuotteen kaksoiskäyttö.  



  

37 

 

Toiseksi energiatuotteen polttamisesta syntyvän aineen on oltava sellainen aine, joka syn-

tyy ainoastaan kyseisen energiatuotteen polttamisesta.136 EUT:n oikeuskäytännön perus-

teella ei ole kuitenkaan täysin selvää, kuinka tarkasti kyseistä edellytystä tulee tulkita. 

EUT:n päätöksessä C-426/12 Euroopan unionin tuomioistuin ei antanut merkitystä sille, 

että ainetta voitiin tuottaa CN-koodien 2701, 2702 sekä 2704 mukaisella hiilellä.137 Toi-

saalta energiaverodirektiivin mukaan kyseiset nimikkeet luokitellaan hiileksi sekä koksiksi 

ja niille on määritelty yhteinen verotaso.138 Avoimeksi kuitenkin jää, onko kyseisellä sei-

kalla merkitystä ja millä tarkkuudella energiatuotteiden CN-koodeja on tarkasteltava. Mi-

käli valmistusprosessissa tarvittava aine saadaan tuotettua esimerkiksi sekä CN-koodien 

2711 11 00 ja 2711 21 00 mukaisella maakaasulla että CN-koodien 2711 12 11–2711 19 

00 mukaisella nestekaasulla, voiko kyseessä olla energiatuotteiden kaksoiskäyttö. Maakaa-

sulle ja nestekaasulle on puolestaan määritelty energiaverodirektiivissä omat verotasot.139  

EUT:n päätöksessä C-426/12 Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että on mahdollista 

katsoa, että kyse on kahdesta samanaikaisesti tapahtuvasta käytöstä, koska energiatuotetta 

käytetään energialähteeksi sellaisen kaasun tuottamista varten, jota saadaan yksinomaan 

kyseisen energiatuotteen polttamisen avulla. Kyseisen seikan perusteella voitaisiin katsoa, 

että kaksoiskäyttö edellyttäisi kahta samanaikaisesti tapahtuvaa käyttötarkoitusta. Kysei-

sessä päätöksessä ei kuitenkaan ilmene muita seikkoja, jotka tukisivat kyseistä tulkintaa. 

Lisäksi EUT:n päätöksessä C-529/14 ei käy ilmi vastaavaa ilmaisua. Näin ollen energia-

tuotteiden kaksoiskäytön ei voida katsoa edellyttävän, että käyttö lämmityspolttoaineeksi 

 

136 Myös BFH:n mukaan kyseessä ei ole energiatuotteiden kaksoiskäyttö, jos ainetta voidaan tuottaa 
myös toista energiatuotetta polttamalla tai valmistusprosessissa voidaan käyttää kokonaan toista ainetta. 
BFH v. 31.1.2019 VII B 115/18. Näin myös BFH v. 31.1.2019 VII B 147/18.  
137 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.8.2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2031/2001 mukaan 
CN-koodin 2701 mukaisia tuotteita ovat kivihiili ja briketit sekä niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiin-
teät polttoaineet. CN-koodin 2702 mukaisia tuotteita ovat puolestaan yhteenpuristettu ja -puristamaton 
ruskohiili. CN-koodin 2702 mukainen tuote ei ole kuitenkaan gagaatti. CN-koodin 2704 mukaisia tuot-
teita ovat kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu yhteenpuristettu tai -puristamaton koksi ja puoli-
koksi sekä retorttihiili. 
138 Energiaverodirektiivi liite 1 taulukko C. 
139 Energiaverodirektiivi liite 1 taulukko C.  
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ja muuhun tarkoitukseen kuin moottori- ja lämmityspolttoaineeksi tapahtuisivat ajallisesti 

yhtä aikaa.140 

Molempien yllä mainittujen edellytysten on täytyttävä, jotta kyseessä olisi energiatuotteen 

kaksoiskäyttö.141 Aiemmin luvussa 3.2.1 käsitellyn mukaisesti kyseiset edellytykset eivät 

kuitenkaan koske energiatuotteiden käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä taikka elektrolyyt-

tisissä tai metallurgisissa prosesseissa.142  

3.3 Energiatuotteiden käyttö mineralogisissa prosesseissa 

Energiaverodirektiivin edeltäjä kivennäisöljyverodirektiivi ei sisältänyt säännöstä minera-

logisista prosesseista. Säännös mineralogisista prosesseista ei sisältynyt myöskään komis-

sion alkuperäiseen ehdotukseen energiaverodirektiiviksi, vaan se lisättiin direktiiviin vasta 

myöhemmin valmistelun yhteydessä.143  

Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 5 luetelmakohdan mukaan direk-

tiiviä ei sovelleta energiatuotteiden käyttöön mineralogisissa prosesseissa. Sen mukaan 

mineralogisilla prosesseilla tarkoitetaan prosesseja, jotka luokitellaan Euroopan yhteisön 

tilastollisesta toimialaluokituksesta 9.10.1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 

3037/90 NACE-nimikkeistön tunnuksen DI 26 mukaisesti muiden ei-metallisten mineraali-

 

140 Myös BFH on katsonut, että EUT:n päätöksen C-426/12 mukaan lämmityskäytön ja muun käytön ei 
tarvitse tapahtua samanaikaisesti. BFH v. 13.1.2015 VII R 35/12.  
141 Ingalsuo on maininnut vain ensiksi mainitun edellytyksen. Ingalsuon mukaan kaksoiskäyttöä on 
sellainen käyttö, jossa lämmityskäytön lisäksi energiatuotetta käytetään jollain muulla valmistusproses-
sin kannalta välttämättömällä tavalla. Lisäksi Ingalsuo on todennut, että kyseessä ei ole energiatuottei-
den kaksoiskäyttö, jos esimerkiksi palamiskaasut ovat pelkästään prosessissa syntyvä hyödyntämiskel-
poinen jäte. Ingalsuo 2018, s. 76–77 ja 85. Ingalsuon mainitsema jätteen hyödyntämiskelpoisuus liittyy 
kuitenkin energiatuotteiden kaksoiskäytön välttämättömyyden edellytykseen. Ingalsuo on käsitellyt vain 
EUT:n päätöstä C-426/12. Myös Haimi ja Saastamoinen ovat käsitelleet lyhyesti kyseistä päätöstä. He 
ovat vain todenneet, että polttoaineen tulisi olla verollista, jos valmistusprosessi ei ole energiaverodirek-
tiivin tarkoittamalla tavalla energiatuotteiden kaksoiskäyttöä eikä kyseinen valmistusprosessi ole mil-
lään muullakaan perusteella energiaverodirektiivin soveltamisen ulkopuolella tai direktiivin mukaan 
vapautettu verosta. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 295. Haimi ja Saastamoinen eivät ole kuitenkaan 
tutkineet, onko eräiden teollisten prosessien verottomuus energiaverodirektiivin mukaista energiatuot-
teiden kaksoiskäyttöä.  
142 Ingalsuo ei ole erikseen kiinnittänyt huomiota energiatuotteiden käyttöön kemiallisessa pelkistykses-
sä sekä elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa. Ingalsuo 2018.  
143 KOM(97) 30 lopullinen. Katso säännöksen taustasta lyhyesti Jatzke 2016, s. 158 ja 162. 
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tuotteiden valmistukseksi.144 Energiatuotteiden jäädessä energiaverodirektiivin soveltamis-

alan ulkopuolelle jäsenvaltiot voivat kansallisesti verottaa tai olla verottamatta kyseisiä 

energiatuotteita.145 Myös tällöin on kuitenkin otettava huomioon muu EU-oikeus. 

Säännöksessä mainitun asetuksen mukaan NACE-nimikkeistön tunnuksen DI 26 mukainen 

luokka sisältää seuraavat kahdeksan alaluokkaa:146 

26.1 Lasin ja lasituotteiden valmistus  

26.2 Keraamisten tuotteiden valmistus muihin kuin rakennustarkoituksiin 

26.3 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus 

26.4 Poltettujen tiilien ja -rakennustarvikkeiden valmistus 

26.5 Sementin, kalkin ja kipsilaastin valmistus 

26.6 Betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus 

26.7 Kiven hakkuu, -muotoilu ja -viimeistely  

26.8 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

NACE-nimikkeistön tunnuksen DI 26 mukaisten prosessien osalta ei vaadita minkäänlaista 

energiatuotteiden kaksoiskäyttöä, vaan riittävää on, että energiatuote on käytetty säännök-

sen mukaisessa prosessissa. Säännöksen osalta jää kuitenkin avoimeksi, miten pelkästään 

välituotteiden valmistusta, joista vasta myöhemmin toisen toimijan toimesta valmistetaan 

esimerkiksi keraamisia tiiliä, tulisi kohdella.147 Mikäli säännös ei koskisi tällaista toimin-

 

144 Komission ehdotus uudeksi energiaverodirektiiviksi ei sisällä mineralogisia prosesseja koskevaa 
säännöstä. Siten ehdotuksen mukaan mineralogisissa prosesseissa käytetyt energiatuotteet sisältyisivät 
jatkossa energiaverodirektiivin soveltamisalaan. COM(2021) 563 lopullinen, s. 33–34 ja 36 sekä 
SWD(2021) 641 final, s. 34.  
145 Käytännössä vain harvat jäsenvaltiot verottavat kyseisiä energiatuotteita. SWD(2021) 641 final, s. 
16.  
146 Kyseiset alaluokat sisältävät edelleen tarkempia alaluokkia. Esimerkiksi alaluokka 26.1 sisältää 
muun muassa alaluokan 26.11 Tasolasin valmistus sekä alaluokan 26.13 Onton lasitavaran valmistus. 
Alaluokkien tarkempi tarkastelu ei ole tutkimuksen kannalta tarpeen. 
147 Saksan energiaverolain Energiesteuergesetzin 51 §:n 1 kohdan a alakohdan mukaan tietyissä minera-
logisissa prosesseissa käytetyille energiatuotteille myönnetään veronhuojennus. Säännös kattaa energia-
tuotteet, jotka on käytetty muun muassa lasin, tiilien tai sementin valmistusprosessissa. Lisäksi säännös 
kattaa energiatuotteet, jotka on käytetty kyseisissä valmistusprosesseissa käytettäviin välituotteisiin 
liittyvissä prosesseissa. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on kyseisen säännöksen osalta esitetty ky-
symys, miten välituotteiden erillistuotantoa tulisi kohdella. Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, 
onko välituotteisiin liittyvien prosessien veronhuojennus EU-oikeuden mukainen. Bongartz 2019, s. 22–
25, Jatzke 2018, s. 1620 ja Khazzoum – Kudla – Reuter 2011, s. 148. 
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taa, niin toimintamallia, jossa yritys hoitaa tuotteiden valmistuksen alusta loppuun, kohdel-

taisiin eri tavalla kuin toimintamallia, jossa tuotteiden valmistusvaiheet olisivat hajautettu 

esimerkiksi kahdelle eri yritykselle. Kuitenkin energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b 

alakohdan 5 luetelmakohdan sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella, jos prosessi 

luokitellaan muuhun kuin NACE-nimikkeistön tunnuksen DI 26 mukaiseen luokkaan, niin 

kyseessä ei ole mineraloginen prosessi. Jos välituotteiden valmistusta ei luokitella kysei-

seen luokkaan eikä energiatuotteiden käyttö millään muullakaan perusteella ole energiave-

rodirektiivin soveltamisalan ulkopuolella, kyseiset energiatuotteet kuuluvat direktiivin so-

veltamisalaan. Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä ei ole ollut yhtäkään ky-

seistä säännöstä koskevaa tapausta.148  

 

148 Näin myös Ingalsuo 2018, s. 78. Haku tehty EUR-Lex-tietokantaan 12.1.2022.  
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4 SUOMEN ENERGIAVEROLAINSÄÄDÄNTÖ  

4.1 Veronalaiset energiatuotteet  

Valmisteveron alaiset tuotteet määritellään sekä sähköverolaissa että polttoaineverolaissa 

tullitariffin yhdistetyn nimikkeistön avulla.149 Esimerkiksi sähköverolain 2 §:n 2 kohdan a 

alakohdan mukaan kivihiilellä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2701 kuuluvaa kivi-

hiiltä, tullitariffin nimikkeeseen 2702 kuuluvaa ruskohiiltä ja tullitariffin nimikkeeseen 

2704 kuuluvaa kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatua koksia. Sähköverolain 2 §:n 2 

kohdan c alakohdan mukaan maakaasulla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2711 21 

00 kuuluvaa kaasumaista ja tullitariffin nimikkeeseen 2711 11 00 kuuluvaa nesteytettyä 

maakaasua. Polttoaineverolain 2 §:ssä määritellään vastaavasti nestemäiset polttoaineet. 

Sähköverolaki ja polttoaineverolaki sisältävät verotaulukot, joissa määritellään verotasot 

eri polttoaineille. Lisäksi sähköverolaki ja polttoaineverolaki sisältävät energiaverodirek-

tiivin tavoin säännökset korvaavuusperiaatteesta.150 Sähköverolaki ja polttoaineverolaki 

sisältävät myös lämmityksen määritelmän. Sen mukaan lämmityksellä tarkoitetaan poltto-

aineiden käyttöä polttotarkoituksiin.151  

4.2 Teollisuuden verottomuussäännökset polttoaineverolaissa ja sähköverolais-

sa 

Polttoaineverolaki ja sähköverolaki sisältävät useita säännöksiä tilanteista, joissa polttoai-

neet ovat verottomia. Polttoaineverolain 9 §:ssä säädetään tilanteista, jolloin nestemäiset 

polttoaineet ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.152 Pykälän 3 kohdan 

 

149 Juanto 2008, s. 226. 
150 Polttoaineverolaki 1.3 ja 2 a § sekä sähköverolaki 2 a.1 §. 
151 Polttoaineverolaki 2 §:n 22 kohta ja sähköverolaki 2 §:n 20 kohta. 
152 Kyseistä säännöstä on muutettu lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta (1305/2007), jolla säännös ulotettiin koskemaan myös huoltovarmuusmaksua. Ennen 
lainmuutosta huoltovarmuusmaksuttomuudesta säädettiin omassa säännöksessä. Vientitavaran valmis-
tamisessa käytettyjen polttoaineiden huoltovarmuusmaksuttomuudesta säädettiin alun perin polttoaine-
verolain 10 §:n 2 kohdassa, jonka mukaan huoltovarmuusmaksuttomia olivat polttoaineet, jotka käytet-
tiin vientitavaran valmistamiseen, korjaamiseen, kunnostamiseen, täydentämiseen tai päällystämiseen, 
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mukaan verottomia ovat polttoaineet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai 

apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.153 Kivihiilen ja maa-

kaasun verottomuudesta säädetään vastaavasti sähköverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohdas-

sa ja 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa.  

Eräiden teollisten prosessien verottomuuden mukaan polttoaineet ovat verottomia, mikäli 

ne ovat käytetty teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 

Jotta polttoaine olisi veroton, kaikkien seuraavien kolmen edellytyksen on täytyttävä. En-

sinnäkin toiminnassa tulee olla kyse teollisesta tuotannosta. Toiseksi polttoaine tulee käyt-

tää välittömässä ensikäytössä. Kolmanneksi kyseessä tulee olla tavaran valmistaminen.154 

Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea edellytystä yksitellen.  

Polttoaineverolaissa, sähköverolaissa tai niiden esitöissä ei ole määritelty, mitä teollisella 

tuotannolla tarkoitetaan. Sähköverolaki sisältää kuitenkin teollisuuden määritelmän, jota 

sovelletaan sähköverolain 4 §:n 2 momentissa säädettyyn alempaan sähköveroluokkaan 

 

lukuun ottamatta nestemäistä polttoainetta, jota käytettiin koneiden tai laitteiden käynnissä tai kunnossa 
pitämiseen. Vientitavaran valmistamisessa käytetyt polttoaineet katsottiin tyypillisesti myös valmisteve-
rottomiksi polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan nojalla. Muutoksella poistettiin kyseisten säännösten tul-
kintaerot. HE 61/2007 vp, s. 14 ja 24. Sähköverolain 12 ja 21 § ovat puolestaan koskeneet alun perin 
myös huoltovarmuusmaksua. Vaikka osa luvussa 5 käsiteltävistä Suomen hallintotuomioistuimien pää-
töksistä on koskenut kyseistä lainmuutosta edeltänyttä ja osa jälkeistä aikaa, tutkimuksessa puhutaan 
yleisesti verottomuudesta.  
153 Tutkimuksen ulkopuolelle jääviä raaka- ja apuainekäyttöä ei ole Verohallinnon syventävän ohjeen 
mukaan määritelty valmisteverolainsäädännössä tai sen esitöissä. Verohallinnon ohjeen mukaan raaka-
ainekäytöksi voidaan katsoa esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden käyttö maalien tai puhdistusainei-
den raaka-aineena. Apuainekäytöksi puolestaan voidaan katsoa esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden 
käyttö voiteluaineena tuotteen ja leikkaavan terän välissä. Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luvut 1, 
1.1 ja 1.2. 
154 Ingalsuo on todennut, että nestemäisiä polttoaineita, kivihiiltä ja maakaasua ”voidaan käyttää välit-
tömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa sekä teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena” 
verottomasti. Ingalsuo on kuitenkin nimennyt eräiden teollisten prosessien verottomuudelle kolme edel-
lytystä. Ingalsuo mukaan toiminnan on ensinnäkin oltava sähköverolain mukaista teollisuutta eli toimi-
alaluokan B tai C mukaista toimintaa, kasvihuoneviljelyä tai konesalitoimintaa. Toiseksi polttoaine 
tulee käyttää raaka- tai apuaineena tavaran valmistusprosessissa. Kolmanneksi Ingalsuon mukaan polt-
toaineen palamisesta syntyvän liekin tai savukaasujen on kosketettava tuotetta valmistusprosessin aika-
na. Ingalsuo 2018, s. 72. Ingalsuo on määritellyt teollisen tuotannon sähköverolain 2 §:n 6 kohdan avul-
la. Myöhemmin käsillä olevassa luvussa käsiteltävä teollisuuden määritelmä ei kuitenkaan sisällä kone-
salitoimintaa, vaikka se onkin oikeutettu sähköverolain 4.2 §:n mukaan alempaan sähköveroluokkaan. 
Lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1215/2021) myötä 
säännös konesalien alemmasta sähköveroluokasta sisältyy nykyään sähköverolain 4 a §:ään. Lisäksi 
erillään täytyy pitää verottomuussäännöksissä mainitut raaka-ainekäyttö, apuainekäyttö ja välitön ensi-
käyttö, jotka koskevat keskenään erilaista toimintaa. Esimerkiksi raaka-ainekäytössä nestemäistä poltto-
ainetta ei tarvitse polttaa siten, että liekki tai savukaasut koskettaisivat valmistettavaa tuotetta.  
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sekä 8 a §:n mukaiseen energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.155 Sähköverolain 

2 §:n 6 kohdan mukaan teollisuudella tarkoitetaan Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimiala-

luokituksen pääluokkaan C (teollisuus) ja pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuu-

luvaa toimintaa. Määritelmän mukaan teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen 

kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yri-

tyksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotanto-

toimintaan.156 Lisäksi teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuonevilje-

ly.157 Polttoaineverolaki ei sisällä vastaavaa säännöstä teollisuuden määritelmästä.  

Sähköverolain teollisuuden määritelmä perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2008, jäljempä-

nä TOL 2008, toimialaluokitukseen, jota sovelletaan, vaikka toimialaluokitus myöhemmin 

muuttuisikin. Toimialaluokituksen mahdollisilla muutoksilla ei näin ollen ole suoraa vai-

kutusta sähköverolain teollisuuden määritelmään.158 TOL 2008 on Tilastokeskuksen vah-

vistama kansallinen tilastotoimen luokitusstandardi. Se rakentuu pääluokkiin, jotka jakau-

 

155 HE 225/1996 vp, s. 10 ja HE 55/1998 vp, s. 4. Näistä tutkimuksen ulkopuolelle jäävistä veronalen-
nuksista katso tarkemmin Kurkioja – Korhonen 2013 ja Määttä 2018. Niihin liittyvistä viimeisimmistä 
muutoksista katso myös HE 167/2020 vp, etenkin s. 9–10 ja HE 212/2021 vp, s. 23 ja 38–39. 
156 Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi henkilöstöruokalat, tehtaanmyymälät sekä  
huolto-, korjaamo- ja siivouspalvelut. Kyseiset toiminnot ovat alemman sähköveroluokan piirissä. HE 
130/2002 vp, s. 19–20. Niin sanotun vähäisen tukitoiminnan käsittely ei ole tutkimuksen kannalta tar-
peen. Katso siitä ja sen taustasta tarkemmin lisää HE 130/2002 vp, s. 8 ja 14 sekä Määttä 2018, s. 366 ja 
369. 
157 Teollisuuden määritelmää koskevaa säännöstä on muutettu sähköverolain voimassaoloaikana use-
amman kerran. Alun perin teollisuuden määritelmästä säädettiin sähköverolain 2 §:n 8 kohdassa, jonka 
mukaan teollisuudella tarkoitettiin mineraalien kaivuuta sekä tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti. 
Teollisuuteen rinnastettiin myös ammattimainen kasvihuoneviljely. Hallituksen esitys sisälsi teollisuu-
den tarkemman määritelmän sekä viittaukset Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluokitukseen. HE 
225/1996 vp, s. 10 ja 18. Edellä mainittu vähäinen tukitoiminta lisättiin teollisuuden määritelmään lailla 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1168/2002). Lailla sähkön 
ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1306/2007) teollisuuden määri-
telmä siirrettiin sellaisenaan lain 2 §:n 6 kohtaan. HE 61/2007 vp, s. 27. Teollisuuden määritelmä sidot-
tiin voimassa olevan lain mukaisesti Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokitukseen puolestaan 
lailla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1185/2014). Lisäksi 
kyseisellä lainmuutoksella teollisuuden määritelmän ulkopuolelle rajattiin mineraalien kaivuu sekä 
kaivosmineraalien rikastamista edeltävät toiminnot. HE 128/2014 vp, s. 13–14 ja 23–24. Kyseinen toi-
minta sisällytettiin jälleen teollisuuden määritelmään lailla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteve-
rosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta (1722/2015). HE 34/2015 
vp, s. 7. Lainmuutoksen myötä teollisuuden määritelmä sai edellä mainitun muotonsa. Teollisuuden 
määritelmää on muutettu myös lailla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta (1215/2021). Aiemmin mainitun mukaisesti lainmuutosta käsitellään esitysteknisistä 
syistä erikseen luvussa 8. Kaikki jäljempänä luvussa 5 käsiteltävät hallintotuomioistuimien päätökset 
ovat koskeneet kyseistä lainmuutosta edeltänyttä aikaa.  
158 HE 34/2015 vp, s. 14. 
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tuvat edelleen yksityiskohtaisemmiksi alaluokiksi viidenteen numerotasoon asti.159 TOL 

2008 perustuu tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neu-

voston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetus-

ten muuttamisesta 20.12.2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 

(EY) N:o 1893/2006, jäljempänä NACE-asetus.160 TOL 2008 noudattaa täysin NACE Rev. 

2:n rakennetta ja määrittelyjä. Myös alaluokat ovat samat neljänteen numerotasoon asti 

viidennen numerotason ollessa kansallinen.161  

TOL 2008 mukaan teollisuuden pääluokkaan kuuluu materiaalien, aineiden ja komponent-

tien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistus-

prosessien materiaalit, aineet tai komponentit saadaan alkutuotannosta tai teollisesti val-

mistetuista välituotteista. Valmistusprosessissa voi olla kyse lopputuotteen lisäksi myös 

jatkojalostettavan välituotteen valmistuksesta. TOL 2008 mukaan on huomioitava, että 

teollisuuden pääluokan ja muiden toimialaluokkien väliset rajat saattavat olla epäselviä. 

Esimerkiksi jätteen muuntaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan pääluokkaan E (vesi-

huolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito). Yleissään-

tönä on kuitenkin, että valmistustoiminnassa materiaali muunnetaan uusiksi tuotteiksi. Toi-

saalta joihinkin toimintoihin saattaa liittyä muuntamisprosessi, mutta niitä ei luokitella 

valmistukseksi. Esimerkiksi suurten tavaramäärien jakaminen pienempiin osiin, maalien 

sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen asiakkaan tarpeen 

mukaan kuuluvat pääluokkaan G (tukku- ja vähittäiskauppa). Rakennuspaikalla tapahtuva 

rakenteiden kokoaminen ja valmistustoiminta kuuluvat puolestaan pääluokkaan F (raken-

taminen). Teollisuuden tuotantolaitteiden ja koneiden asennus valmistajan toimesta kuuluu 

kuitenkin teollisuuden pääluokkaan. Teollisuuden pääluokka sisältää alaluokat 10–33.162  

TOL 2008 mukaan pääluokkaan kaivostoiminta ja louhinta kuuluu luonnossa kiinteinä, 

nestemäisinä tai kaasuina esiintyvien mineraalien kaivuu, louhinta ja pumppaus. Lisäksi 

kaivostoiminnan ja louhinnan pääluokkaan kuuluvat näiden raaka-aineiden kuljetuksen ja 

markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistami-

 

159 Tilastokeskus 2008, s. 11–12. 
160 Tilastokeskus 2021b. 
161 Tilastokeskus 2008, s. 12–13. 
162 Tilastokeskus 2008, s. 38, 100–101 ja 192.  
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nen, lajitteleminen, kuivaaminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiintei-

den polttoaineiden sintraus ja pelletöinti. Mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu 

työstäminen luokitellaan kuitenkin teollisuuden pääluokkaan, mikäli se ei tapahdu kaivos-

toiminnan yhteydessä. Lisäksi talteen otettujen aineiden jatkojalostus, kuten kiven viimeis-

tely ja kivituotteiden valmistus, luokitellaan teollisuuden pääluokkaan. Kaivostoiminnan ja 

louhinnan pääluokka sisältää alaluokat 05–09.163  

Koska sähköverolain mukaan teollisuudella tarkoitetaan muun muassa TOL 2008 pääluok-

kaan C ja B kuuluvaa toimintaa, yrityksen pääasiallisella toimialalla tai viranomaisille il-

moitetulla toimialalla ei ole merkitystä.164 Tulkinta on myös vahvistettu oikeuskäytännös-

sä.165 Yrityksellä voi siten olla sekä sähköverolain mukaan teollisuudeksi katsottavaa toi-

mintaa että muuta toimintaa. 

Sähköverolain 2 §:n 6 kohdan mukaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely rinnaste-

taan teollisuuteen, vaikka kasvihuoneviljely ei kuulukaan TOL 2008 pääluokkaan C tai B 

vaan pääluokkaan A (maatalous, metsätalous ja kalatalous).166 Sähköverolaissa ei ole mää-

ritelty, mitä ammattimaisella kasvihuoneviljelyllä tarkoitetaan. Sähköverolakia koskenees-

sa hallituksen esityksessä ammattimaisen kasvihuoneviljelyn rinnastamista teollisuuteen on 

perusteltu sillä, että kasvihuoneviljely on varsin energiavaltaista.167 Hallituksen esityksessä 

ei ole kuitenkaan määritelty ammattimaista kasvihuoneviljelyä.168 Sähköverolain säännök-

sen sanamuodon mukaan kasvihuoneviljelyn täytyy kuitenkin olla ammattimaista. Näin 

ollen pienimuotoinen harrastuksenomainen kasvihuoneviljely ei täytä sähköverolain mu-

 

163 Tilastokeskus 2008, s. 38 ja 93.  
164 Näin myös Ingalsuo 2018, s. 54. Myös valtiovarainvaliokunta on korostanut, että yrityksen päätoi-
miala ei määritä koko yrityksen energiaverokohtelua. VaVM 29/2021 vp, s. 6. TOL 2008 mukaan yri-
tyksen pääasiallinen toiminta on toimintaa, joka tuottaa eniten arvonlisäystä yritykselle. Tilastokeskus 
2008, s. 15.  
165 Tapauksessa yrityksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukainen toimiala oli TOL 2008 pääluok-
kaan A (maatalous, metsätalous ja kalatalous) kuuluva kalatalous. Yritys harjoitti kuitenkin eräässä 
toimipaikassa pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa. HAO katsoi, että kyse oli sähköverolain 
mukaisesta teollisuudesta ja että yritys oli kyseisen toiminnan osalta oikeutettu alempaan sähkövero-
luokkaan. HAO 26.1.2017 T 17/0044/1.  
166 Tilastokeskus 2008, s. 78.  
167 HE 225/1996 vp, s. 10. 
168 Näin myös Määttä 2018, s. 368. 
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kaista teollisuuden määritelmää.169 Verohallinnon maatalouden energiaverotusta koskevan 

ohjeen mukaan ”kasvihuoneviljelyllä tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluon-

toisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmi-

tyslaitteisto”.170  

Toisen edellytyksen mukaan polttoaine tulee olla käytetty välittömässä ensikäytössä. Polt-

toaineverolaki tai sähköverolaki ei sisällä välittömän ensikäytön määritelmää. Myöskään 

niitä koskeneissa hallituksen esityksissä 237/1994 vp tai 225/1996 vp ei ole määritelty, 

mitä välittömällä ensikäytöllä tarkoitetaan. Tuoreemmassa nestekaasun verottomuuden 

poistamista koskeneen lainmuutoksen hallituksen esityksessä 350/2014 vp on kuitenkin 

viitattu oikeuskäytännössä vakiintuneeseen tulkintaan, jonka mukaan välittömällä ensikäy-

töllä tarkoitetaan sitä, että polttoaineen polttamisesta syntyvä liekki tai savukaasut kosket-

tavat valmistettavaa tuotetta. Jos polttoainetta käytetään väliaineen kuumentamiseen tai 

muutoin välillisesti, kyse ei ole välittömästä ensikäytöstä. Hallituksen esityksessä on lue-

teltu myös esimerkkejä verottomasta käytöstä. Hallituksen esityksen mukaan verotonta 

käyttöä on esimerkiksi polttoaineen käyttö lämpökäsittelyuuneissa, kuivaus-, poltto- ja 

sulatusprosesseissa, leiju- ja infrapunakuivaimissa, muoviteollisuuden raaka-aineena sekä 

savustus- ja kahvinpaahtimouuneissa.171  

Tavaran valmistamisen edellytystä ei ole määritelty polttoaineverolaissa tai sähköverolais-

sa. Myöskään niiden esitöissä ei ole määritelty, mitä tavaran valmistamisella tarkoitetaan. 

Yhtäkään verottomuussäännöksen kolmesta edellytyksestä ei näin ollen ole alun perin 

määritelty polttoaineverolaissa tai sähköverolaissa tai niiden esitöissä.172 Ainoastaan välit-

tömän ensikäytön edellytys on määritelty hallituksen esityksessä 350/2014 vp. 

 

169 Määttä 2018, s. 368. 
170 Verohallinnon ohje 2011. Vastaavasti kasvihuoneviljely on määritelty myös VM 2020:62, s. 42. 
171 HE 350/2014 vp, s. 5 ja 10. Verohallinnon syventävässä ohjeessa on puolestaan esitetty, että valmis-
teverolainsäädännössä tai sen esitöissä ei olisi määritelty, mitä välittömällä ensikäytöllä tarkoitetaan. 
Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1. Lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun 
lain muuttamisesta (378/2015) myötä nestekaasusta tuli veronalainen tuote, minkä vuoksi rajanveto 
verollisen ja verottoman käytön välillä tuli kyseeseen myös nestekaasun kohdalla. Lainmuutoksen mer-
kitystä ovat korostaneet myös Haimi – Saastamoinen 2016, s. 290.  
172 Eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytysten määritelmien puuttumiseen ei ole kiinnitet-
ty huomiota myöskään polttoaineverolakia tai sähköverolakia koskeneissa valtiovarainvaliokunnan 
mietinnöissä. VaVM 90/1994 vp ja VaVM 44/1996 vp. Myös KHO on todennut, ettei hallituksen esi-
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4.3 Teollisuuden verottomuussäännökset kumotuissa energiaverolaeissa 

Polttoaineverolakia koskeneessa hallituksen esityksessä on todettu, että välittömän ensi-

käytön verottomuutta jatkettaisiin.173 Sähköverolakia koskeneessa hallituksen esityksessä 

on puolestaan todettu, että teollisuuden verottomuussäännökset säilyisivät ennallaan ja 

vastaisivat voimassa olleen lain säännöksiä.174 Tämän takia on syytä tarkastella myös voi-

massa olevia lakeja edeltäneitä energiaverolakeja. Nykyisenkaltainen teollisuuden verot-

tomuussäännös on sisältynyt jo polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin 

(300/1974).175 Välittömän ensikäytön ja tavaran valmistamisen käsitteet ovat siten sisälty-

neet energiaverolainsäädäntöön jo lähes 50 vuoden ajan. Kuten jäljempänä todetaan, niin 

teollisen tuotannon käsite on kuitenkin sisältynyt energiaverolainsäädäntöön jo sitäkin 

kauemmin.  

Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen kannalta tarpeellisessa laajuudessa energiaverolait, 

jotka ovat edeltäneet voimassa olevaa polttoaineverolakia ja sähköverolakia. Energiavero-

lakien osalta tutkitaan eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytyksien lisäksi, 

miten teollisuuden verottomuussäännökset ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa. Koko-

naiskuvan muodostamiseksi eräitä lakeja ja lainmuutoksia käydään läpi laajemmin erityi-

sesti verotuksen rakennetta ja veronalaisia tuotteita koskien aiheen rajaus huomioon ottaen. 

Polttoaineveroa on kannettu jo heinäkuusta 1957 lähtien.176 Nestemäisten polttoaineiden 

valmisteverosta annetun lain (235/1957) tavoitteena oli saattaa Suomessa valmistetut nes-

temäiset polttoaineet verotuksen kohteeksi.177 Lain mukaan veroa kannettiin saman perus-

teen mukaan kuin vastaavasta maahantuodusta polttoaineesta ja veron määrä oli sidottu 

 

tyksestä 237/1994 vp tai muussa polttoaineverolain lainvalmisteluaineistosta käy ilmi, mitä sanonnalla 
välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa tarkoitetaan. KHO 3.12.2003 T 3083. KHO:n päätöstä 
käydään läpi tarkemmin luvussa 5.4. Lisäksi KHO on todennut, ettei polttoaineverolaissa tai lain esi-
töissä ole määritelty polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitettua teollista tavaran valmistusta. KHO 
2021:107. Kyseistä KHO:n päätöstä käydään läpi tarkemmin puolestaan luvussa 5.10. 
173 HE 237/1994 vp, s. 28 ja 55.  
174 HE 225/1996 vp, s. 22 ja 24.  
175 Haimi – Saastamoinen 2016, s. 291.  
176 Eräistä nestemäisistä polttoaineista tullia on puolestaan kannettu jo 1920-luvulta alkaen. Linnakan-
gas 2017, s. 41. Katso tarkemmin energiaverotuksen historiasta Juanto 1998, s. 173–174, 185–187, 
196–197 ja 210–213 sekä Linnakangas 2017, s. 41–42 ja 70–72.  
177 HE 44/1957 vp, s. 1.  
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tullin määrään. Lain säätämisen taustalla oli Suomessa vuonna 1957 aloitettu öljynjalostus-

toiminta.178 Laissa ei määritelty veronalaisia nestemäisiä polttoaineita, vaan veronalaisia 

olivat kaikki tullinalaiset nestemäiset polttoaineet. Käytännössä vain moottoribensiinistä 

kannettiin polttoaineveroa.179 Lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun 

lain muuttamisesta (137/1959) polttoaineveron soveltamisala laajennettiin polttoöljyyn 

sekä maahantuotaviin nestemäisiin polttoaineisiin. Lisäksi polttoainevero jakautui perusve-

roon ja lisäveroon.180 Perusveroa kannettiin vain Suomessa valmistetuista nestemäisistä 

polttoaineista ja veron määrä oli sidottu tullin määrään. Lisäveroa kannettiin sekä Suomes-

sa valmistetuista että Suomeen maahantuoduista moottori- ja valopetrolista, dieselöljystä ja 

polttoöljystä sekä bensiinistä, mutta ei kuitenkaan lentokonebensiinistä.181  

Nestemäisiä polttoaineita koskeva laki uudistettiin ja säädettiin pysyväksi nestemäisten 

polttoaineiden valmisteverosta annetulla lailla (462/1959). Sen mukaan lisäveroa kannet-

tiin bensiinistä, moottori- ja valopetrolista sekä dieselöljystä.182 Lakiin sisällytettiin myös 

säännös, jonka mukaan lentokonebensiini, reaktiopolttoaine ja polttoöljy olivat vapaita 

lisäverosta.183 Lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaises-

ta muuttamisesta (725/1965) veronalaisten polttoaineiden piiriä muutettiin ja lisäveroa 

kannettiin vain moottoribensiinistä ja dieselöljystä lentokonebensiinin, teollisuusbensiinin 

ja polttoöljyn ollessa vapaita lisäverosta.184 Lisäksi lakiin sisällytettiin erityinen teollisuutta 

koskeva verottomuussäännös, jonka mukaan moottoribensiini, jota käytettiin teollisuuden 

raaka- tai apuaineena, oli vapaa verosta niillä ehdoilla, jotka valtioneuvosto lähemmin 

määräsi.185 Säännöksen taustalla oli niin sanotun kevytbensiinin lisääntynyt teollisuuskäyt-

tö. Verottomaksi säädetty teollisuusbensiini tuli värjätä, jotta se voitiin erottaa verollisesta 

 

178 Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (235/1957) 2.1 §:n mukaan veron määrä 
oli 95 prosenttia tullin määrästä. Tällä haluttiin suojella kotimaista tuotantoa. HE 44/1957 vp, s. 1.  
179 Virtaranta 1987, s. 71.  
180 Lisäveron taustalla oli hinnantasausmaksusta luopuminen. HE 63/1958 vp, s. 1–2. 
181 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (137/1959) 2 §. 
182 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (462/1959) 2.3 § ja HE 71/1959 vp, s. 1. 
183 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (462/1959) 2.1 §.  
184 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
(725/1965) 2.3 ja 2.4 §. Valopetroli ja moottoripetroli olivat jo aiemmin vapautettu lisäverosta. HE 
162/1963 vp, s. 1 ja HE 93/1965 vp, s. 1. 
185 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
(725/1965) 3.2 §.  
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moottoribensiinistä. Koska eräissä prosesseissa ei ollut mahdollista käyttää värjättyä teolli-

suusbensiiniä, säädettiin sitä varten erityinen verottomuussäännös.186 Tarkemmista ehdois-

ta määrättiin valtioneuvoston päätöksellä. Päätöksen mukaan moottoribensiini, jota käytet-

tiin teollisuuden raaka- tai apuaineena, vapautettiin valmisteverosta peruutus-, vakuus- tai 

vakuutusmenettelyä soveltaen.187 Päätös sisälsi lähinnä menettelyllisiä säännöksiä siitä, 

kuinka verottomuus toteutettiin. Valtioneuvoston päätöksessä, laissa tai lain esitöissä ei 

määritelty, mitä verottomuussäännöksen mukaisella teollisuudella tarkoitettiin.188 

Lain seuraajana toimi laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (372/1966). Lailla 

teollisuuden verottomuussäännöksen soveltamisalaa laajennettiin. Sen mukaan moottori-

bensiini, jota käytettiin teollisessa tuotannossa poltto-, raaka- tai apuaineena, oli vapaa 

verosta niillä ehdoilla, jotka valtioneuvosto lähemmin määräsi.189 Lain nojalla annettu val-

tioneuvoston päätös sisälsi jälleen lähinnä vain menettelyllisiä säännöksiä.190 Moottoriben-

siinin verottomuus laajennettiin koskemaan myös polttoainekäyttöä, koska oli käynyt ilmi, 

ettei värjättyä teollisuusbensiiniä ollut mahdollista käyttää esimerkiksi sähköntuotannon 

kaasuturbiinimoottoreissa.191 Lain esitöistä ei käy ilmi, että verottomuussäännöksen sovel-

tamisalaa olisi ollut tarkoitus muuttaa polttoainekäytön lisäksi, vaikka teollisuuden käsite 

muutettiin teollisen tuotannon käsitteeksi.192 Teollisen tuotannon käsitettä ei määritelty 

laissa tai lain esitöissä. Lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 

§:n väliaikaisesta muuttamisesta (984/1973) perusveron kytkös tullin määrään poistettiin ja 

perusverolle säädettiin omat verotasot.193  

 

186 Teollisuusbensiini oli näin ollen verotonta ja tullitonta. Jo aiemmin vastaavalla tavalla polttoöljy oli 
värjättävä, jotta se voitiin erottaa dieselöljystä. HE 93/1965 vp, s. 1. 
187 Valtioneuvoston päätös ehdoista, joilla eräät tuotteet vapautetaan valmisteverosta (729/1965) 1 §. 
188 Myöskään valtiovarainvaliokunnan tai suuren valiokunnan antamissa mietinnöissä teollisuuden mää-
ritelmän puuttumiseen ei kiinnitetty huomiota. SuVM 134/1965 vp ja VaVM 55/1965 vp. 
189 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (372/1966) 3.2 §. 
190 Valtioneuvoston päätös niistä ehdoista, joilla teollisessa tuotannossa poltto-, raaka- tai apuaineena 
käytettävä moottoribensiini vapautetaan valmisteverosta (379/1966).  
191 HE 28/1966 vp, s. 1. 
192 Käsitteen muuttumiseen ei otettu kantaa myöskään valtiovarainvaliokunnan eikä suuren valiokunnan 
mietinnöissä. SuVM 18/1966 vp ja VaVM 10/1966 vp.  
193 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
(984/1973) 2 §. Taustalla oli Suomen ja Euroopan talousyhteisön vuonna 1973 solmima sopimus tullien 
poistamisesta. Yksivuotisena hyväksytty laki ehdotettiin alun perin säädettäväksi pysyväksi. HE 
227/1973 vp, s. 1–2.  
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Polttoaineiden valmisteverosta annetulla lailla (300/1974) veronalaisten polttoaineiden 

soveltamisalaa laajennettiin. Veronalaisiksi tulivat muun muassa lento- ja teollisuusbensii-

ni, kevyt ja raskas polttoöljy, moottori- ja valopetroli, kivihiili sekä maakaasu.194 Samalla 

kyseiset polttoaineet vapautettiin liikevaihtoverosta.195 Myös teollisuuden verottomuus-

säännöksen soveltamisala laajeni koskemaan kaikkia polttoaineita. Hallituksen esityksessä 

todettiin, että polttoaineet olisivat verottomia samoilla perusteilla kuin nestemäiset poltto-

aineet olivat verottomia voimassa olleen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta anne-

tun lain mukaan. Hallituksen esityksen mukaan polttoaine, joka käytettäisiin teollisessa 

tuotannossa raaka- tai apuaineena, esitettiin verottomaksi valtioneuvoston määräämillä 

ehdoilla.196 Lakiin sisältyneen teollisuuden verottomuussäännöksen mukaan polttoaine, 

joka käytettiin teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytös-

sä tavaran valmistuksessa, oli vapaa polttoaineiden valmisteverosta valtioneuvoston mää-

räämillä ehdoilla.197 Lain nojalla annettu valtioneuvoston päätös sisälsi lähinnä vain menet-

telyllisiä säännöksiä.198 Vaikka hallituksen esityksen perusteella teollisuuden verottomuus-

säännöksen soveltamisala oli tarkoitus vain ulottaa koskemaan muitakin veronalaisia polt-

toaineita, todellisuudessa säännöstä muutettiin muiltakin osin. Verottomuussäännös ei kat-

tanut kaikkea polttoainekäyttöä, vaan verotonta oli raaka- ja apuainekäytön lisäksi vain 

käyttö välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Valtiovarainvaliokunnan tai suu-

ren valiokunnan antamissa mietinnöissä kyseiseen seikkaan ei kiinnitetty huomiota.199 Te-

 

194 Laki polttoaineiden valmisteverosta (300/1974) 3.1 §. 
195 HE 7/1974 vp, s. 1–2. Muutoksen taustalla oli öljykriisi ja polttoaineiden kohonnut hintataso. Määttä 
2000, s. 34. Muutoksesta ja kohonneen hintatason vaikutuksista katso myös Rissanen 1974, s. 23–24.  
196 Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksessa esitettiin kuitenkin lisäksi verottomaksi polttoaine, 
joka viranomaisten valvonnassa siirrettiin käytettäväksi toisen polttoaineen valmistukseen. HE 7/1974 
vp, s. 1–2.  
197 Laki polttoaineiden valmisteverosta (300/1974) 4.2 §. Lain 4.3 § sisälsi myös erillisen säännöksen 
moottoribensiiniä koskien. Sen mukaan moottoribensiinistä, joka käytettiin teollisessa tuotannossa polt-
toaineena, suoritettavaa valmisteveroa alennettiin valtioneuvoston määräämillä ehdoilla määrään, joka 
vastasi teollisuusbensiinistä suoritettavaa valmisteveroa. Mikäli moottoribensiiniä kuitenkin käytettiin 
4.2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa, se oli verotonta. Borg 1975, s. 17.  
198 Valtioneuvoston päätös ehdoista, joilla polttoaine vapautetaan valmisteverosta (327/1974). 
199 SuVM 18/1974 vp ja VaVM 4/1974 vp. Ennen kyseistä lainmuutosta polttoaineet ja muut tavarat 
olivat liikevaihtoverolain (532/1963) 14 §:n mukaan verottomia muun muassa silloin, kun ne kulutettiin 
välittömästi ensikäytössä myytävän tavaran valmistuksessa. Kaikki polttoainekäyttö ei ollut liikevaihto-
verolain mukaan verotonta. Siten voidaan katsoa, että liikevaihtoverolain mukainen verottomuus välit-
tömän ensikäytön osalta omaksuttiin polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (300/1974). Tämä 
ei käy kuitenkaan ilmi lain esitöistä. Kyseistä liikevaihtoverolain verottomuussäännöstä käsitellään 
tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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ollisen tuotannon, välittömän ensikäytön tai tavaran valmistamisen käsitteitä ei määritelty 

laissa tai lain esitöissä.  

Uudistettu laki väliaikaisesta polttoaineverosta (858/1980) sisälsi lähinnä lakiteknisiä muu-

toksia silloiseen voimassa olevaan lakiin verrattuna. Kuitenkin muun muassa eräät pääasi-

assa teollisuuden raaka- ja apuaineina sekä liuottimina käytettävät tuotteet, kuten teolli-

suusbensiini, säädettiin polttoaineveron ulkopuolelle ja siirrettiin liikevaihtoveron pii-

riin.200 Lain seuraajana toimi pääpiirteittäin saman sisältöinen laki väliaikaisesta polttoai-

neverosta (769/1981).201  

Nykyisen polttoaineverolain edeltäjänä toimi laki polttoaineverosta (948/1982), jolla polt-

toaineiden verotusta jatkettiin pääasiassa samassa muodossa kuin voimassa olleessa lais-

sa.202 Lailla polttoaineverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (895/1984) kivihiili vapau-

tettiin polttoaineverosta. Samalla se siirrettiin jälleen liikevaihtoveron piiriin.203 Lailla polt-

toaineverosta annetun lain muuttamisesta (548/1986) kaikki muutkin polttoaineet mootto-

ribensiiniä ja dieselöljyä lukuun ottamatta vapautettiin polttoaineverosta. Samalla ne siir-

rettiin liikevaihtoveron piiriin. Moottoribensiini ja dieselöljy olivat siten sekä polttoaineve-

ron että liikevaihtoveron alaisia.204 Polttoaineiden verotuksessa palattiin lähes samanlai-

seen tilanteeseen kuin ennen polttoaineiden valmisteverosta annettu lakia (300/1974).205 

Teollisuuden verottomuussäännöksen mukaan verotonta oli valtioneuvoston määräämillä 

ehdoilla polttoaine, joka käytettiin teollisessa tuotannossa poltto-, raaka- tai apuaineena 

 

200 HE 107/1980 vp, s. 1 ja 3–4. Teollisuusbensiinin poistuttua polttoaineveron piiristä lain 7.1 §:n mu-
kaan teollisessa tuotannossa polttoaineena käytetyn moottoribensiinin vero alennettiin valtioneuvoston 
määräämillä ehdoilla samaksi kuin kevyestä polttoöljystä suoritettava polttoainevero. Myös teollisuuden 
verottomuussäännöksen muoto muuttui hieman, mutta sisällöllisesti se pysyi samana. Lain 6 §:n 7 koh-
dan mukaan verotonta oli valtioneuvoston määräämillä ehdoilla polttoaine, joka käytettiin teollisessa 
tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.  
201 Alun perin hallitus ehdotti, että laki väliaikaisesta polttoaineverosta (769/1981) sekä myös sitä edel-
tävä laki väliaikaisesta polttoaineverosta (858/1980) säädettäisiin pysyväksi. Lait hyväksyttiin kuitenkin 
yksivuotisina. HE 107/1980 vp, s. 9–10 ja HE 118/1981 vp, s. 6–7. 
202 HE 124/1982 vp, s. 1. 
203 Kyseistä muutosta perusteltiin valtiontaloudellisten syiden lisäksi hintatason vakauttamisella. Halli-
tuksen esityksen mukaan hintaan perustuva liikevaihtovero seuraisi paremmin hintojen muutoksia. 
Muiden polttoaineiden osalta verotasoja korotettiin. HE 146/1984 vp, s. 1–2. 
204 Muutosta perusteltiin energiaverotuksen yhtenäistämisellä, teollisuuden kansainvälisen kilpailuky-
vyn paranemisella ja kotitalouksien ostovoiman kasvun hillitsemisellä. HE 52/1986 vp, s. 2–4. Energia-
verotoimikunta ehdotti kyseistä muutosta jo vuonna 1983. KM 1983:35, s. 39. 
205 Virtaranta 1987, s. 71. 
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taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.206 Polttoaineveron piiriin kuului-

vat kuitenkin vain moottoribensiini ja dieselöljy, eikä kyseinen verottomuussäännös siten 

koskenut esimerkiksi kevyttä polttoöljyä.  

Lailla polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1119/1989) tärkeimmät 

fossiiliset polttoaineet saatettiin jälleen polttoaineveron piiriin.207 Veronalaisia tuotteita 

olivat moottoribensiinin ja dieselöljyn lisäksi muun muassa kevyt ja raskas polttoöljy, ki-

vihiili ja maakaasu.208 Kyseiset polttoaineet olivat siten sekä polttoaineveron että liikevaih-

toveron piirissä. Myös teollisuuden verottomuussäännöstä muutettiin ja siitä poistettiin 

viittaus valtioneuvoston päätökseen. Sen mukaan verotonta oli polttoaine, joka käytettiin 

teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tava-

ran valmistuksessa.209 Verottomuussäännös vastasi nykyistä polttoaineverolain teollisuu-

den verottomuussäännöstä. Kyseinen verottomuussäännös ei kuitenkaan koskenut huolto-

varmuusmaksua. Huoltovarmuusmaksusta säädettiin erikseen varmuusvarastointimaksusta 

annetussa laissa (1105/1983). Hallituksen esityksessä esitettiin ensimmäistä kertaa konk-

reettinen esimerkki siitä, mitä verottomuussäännös koskisi. Hallituksen esityksen mukaan 

verottomuussäännöksen johdosta esimerkiksi raudan ja teräksen valmistuksessa käytettävät 

polttoaineet olisivat verottomia.210 Laissa tai lain esitöissä ei kuitenkaan määritelty teolli-

sen tuotannon, välittömän ensikäytön tai tavaran valmistamisen käsitteitä.211 

 

 

206 Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta (548/1986) 6.1 §:n 6 kohta. Nestemäisten poltto-
aineiden valmisteverosta annetun lain (372/1966) mukaisesta verottomuussäännöksestä poiketen verot-
tomuussäännös kattoi moottoribensiinin lisäksi myös dieselöljyn poltto-, raaka- ja apuainekäytön sekä 
polttoaineiden käytön välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Polttoainekäytön voidaan kui-
tenkin katsoa kattavan myös polttoaineen käytön välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 
207 HE 122/1989 vp, s. 3. 
208 Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1119/1989) 4.1 §.  
209 Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1119/1989) 6 §:n 6 kohta. Määrä-
aikainen laki oli voimassa vain vuoden. Verottomuussäännöksen voimassaoloa jatkettiin lailla polttoai-
neverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1160/1990). Verottomuussäännös säädettiin pysy-
väksi puolestaan lailla polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta (1534/1991).  
210 HE 122/1989 vp, s. 4. 
211 Eräiden teollisten prosessien verottomuuden edellytysten määritelmien puuttumiseen ei kiinnitetty 
huomiota lakiehdotusta koskeneissa valtiovarainvaliokunnan tai suuren valiokunnan mietinnöissä. 
SuVM 165/1989 vp ja VaVM 67/1989 vp.  
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Samaan aikaan kun säädettiin voimassa oleva polttoaineverolaki, säädettiin laki eräiden 

energialähteiden valmisteverosta (1473/1994), joka oli nykyisen sähköverolain edeltäjä. 

Lain mukaan veronalaisia tuotteita olivat sähkön lisäksi muun muassa kivihiili ja maakaa-

su.212 Lakiin sisältyneiden teollisuuden verottomuussäännösten osalta hallituksen esityk-

sessä vain todettiin, että teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välit-

tömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa käytetty kivihiili ja maakaasu olisivat jatkos-

sakin verottomia. Lakiin sisältyneet teollisuuden verottomuussäännökset olivat vastaavan-

laisia kuin voimassa olevassa sähköverolaissa.213  

Useisiin polttoaineverolakia ja sähköverolakia edeltäneisiin energiaverolakeihin on sisälty-

nyt vastaavanlaisia teollisuuden verottomuussäännöksiä kuin nykyisiin voimassa oleviin 

lakeihin. Osin verottomuussäännöksien muotoon ovat vaikuttaneet polttoaineveron piirissä 

olleet polttoaineet sekä polttoaineiden käyttökohteet. Teollisuuden verottomuussäännös 

sisällytettiin lakiin alun perin lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun 

lain väliaikaisesta muuttamisesta (725/1965) sen vuoksi, että teollisuusbensiinin lisäksi 

värjäämätöntä moottoribensiiniä olisi mahdollista käyttää teollisuuden raaka- tai apuainee-

na verottomasti. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetulla lailla (372/1966) 

verottomuussäännöksen soveltamisala laajeni myös polttoainekäyttöön. Samalla teollisuu-

den edellytys muuttui nykyisen eräiden teollisten prosessien verottomuuden mukaiseksi 

teollisen tuotannon edellytykseksi. Kyseisissä laeissa, niiden esitöissä tai niitä myöhem-

missä laeissa tai niiden esitöissä ei kuitenkaan määritelty teollisuuden tai teollisen tuotan-

non käsitteitä.  

Yksi teollisuuden verottomuussäännöksen merkittävimmistä muutoksista tapahtui polttoai-

neiden valmisteverosta annetulla lailla (300/1974), jolla veronalaisten tuotteiden piiri laa-

jeni muun muassa kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, kivihiileen ja maakaasuun. Samalla 

teollisuuden verottomuussäännöksen soveltamisala laajeni koskemaan moottoribensiinin 

lisäksi myös kaikkia muitakin polttoaineita. Vaikka hallituksen esityksen mukaan säännök-

 

212 Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta (1473/1994) 1 §. 
213 Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta (1473/1994) 6.1 §:n 1 kohta ja 13 §:n 1 kohta sekä HE 
237/1994 vp, s. 56–57. Erotuksena nykyiseen sähköverolakiin verottomuussäännökset eivät koskeneet 
biokaasua. Lisäksi säännökset eivät koskeneet huoltovarmuusmaksua, koska kivihiilestä ja maakaasusta 
ei kannettu huoltovarmuusmaksua. HE 237/1994 vp, s. 29.  
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sen soveltamisalaa ei ollut tarkoitus muuttaa muilta osin, kaikki teollisen tuotannon poltto-

ainekäyttö ei ollut enää verotonta. Polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia edeltäneen 

lain mukaisen polttoainekäytön sijasta verotonta oli raaka- ja apuainekäytön lisäksi välit-

tömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa käytetty polttoaine. Lain myötä myös välittö-

män ensikäytön ja tavaran valmistamisen käsitteet ilmenivät energiaverolainsäädännössä 

ensimmäisen kerran. Kyseisessä laissa tai sen esitöissä ei kuitenkaan määritelty välittömän 

ensikäytön tai tavaran valmistamisen käsitteitä. Vasta myöhemmin lakia polttoaineverosta 

annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1119/1989) koskeneessa hallituksen esityksessä 

annettiin eräitä esimerkkejä verottomuussäännöksen soveltamisalasta. Hallituksen esityk-

sessä ei kuitenkaan määritelty välittömän ensikäytön tai tavaran valmistamisen käsitteitä 

tarkemmin. Käsitteitä ei määritelty muissakaan energiaverolaeissa tai niiden esitöissä.214 

4.4 Teollisuuden verottomuussäännökset eräissä kumotuissa liikevaihtoverola-

eissa  

Liikevaihtoverolakiin (605/1950) ja sen seuraajaan liikevaihtoverolakiin (532/1963) on 

myös sisältynyt verottomuussäännös, jonka mukaan välittömässä ensikäytössä käytettävät 

tavarat olivat verottomia.215 Kyseisten liikevaihtoverolakien mukaan edellytysten täytyttyä 

verovelvolliselle syntyi oikeus hankkia tavarat suoraan verottomana tai tehdä vähennys 

hankkimistaan tavaroista.216 Vaikka liikevaihtoverolaeissa ei olekaan ollut kyse varsinai-

sista energiaverolaeista, edellisessä luvussa käsitellyn mukaisesti liikevaihtoverotus on 

 

214 Myös KHO on todennut, ettei polttoaineverosta annetun lain (948/1982) tai sitä aiempien polttoai-
neiden valmisteveroa koskeneiden lakien lainvalmisteluasiakirjoista ilmene, mikä merkityssisältö sa-
nonnalle välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa on ollut tarkoitus antaa. KHO 3.12.2003 T 
3083.  
215 Haimin ja Saastamoisen mukaan verottomuussäännös on sisältynyt liikevaihtoverolakiin (532/1963). 
Haimi – Saastamoinen 2016, s. 291. Verottomuussäännös on kuitenkin sisältynyt jo liikevaihtoverola-
kiin (605/1950). Myös KHO on todennut, että vastaavanlaista sanontaa välittömästi ensikäytössä tava-
ran valmistuksessa on käytetty liikevaihtoverolaissa (605/1950) ja liikevaihtoverolaissa (532/1963). 
KHO 3.12.2003 T 3083. Liikevaihtoverolaki (605/1950) ei kuitenkaan alun perin sisältänyt välittömän 
ensikäytön verottomuutta, vaan se sisällytettiin lakiin jäljempänä esitetyn mukaisesti vasta liikevaihto-
verolain muuttamisesta annetulla lailla (478/1959). 
216 Kotkansalo 1977, s. 153–161 ja 226–230 sekä Pesonen 1951, s. 111–112 ja 115. Myös KHO on 
todennut, että liikevaihtoverolain (605/1950) ja liikevaihtoverolain (532/1963) mukaan välitön ensikäyt-
tö merkitsi tavaran suoraa verottomuutta tai vähennysoikeuteen perustuvaa verottomuutta. KHO 
3.12.2003 T 3083.  
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koskenut myös energiatuotteita. Sen takia seuraavaksi tarkastellaan kyseisten liikevaihto-

verolakien verottomuussäännöksiä. Liikevaihtoverotukseen ei muilta osin syvennytä tar-

kemmin.217  

Liikevaihtoverolain (605/1950) mukaan liikevaihtoveron alaiseksi ei katsottu raaka-aineen 

tai puolivalmisteen myyntiä tai maahantuontia teollisen liikkeen harjoittajalle, mikäli tava-

ra tuli ainesosana sisältymään liikkeen tuotteeseen.218 Välittömän ensikäytön verottomuus 

sisällytettiin lakiin liikevaihtoverolain muuttamisesta annetulla lailla (478/1959).219 Sen 

mukaan liikevaihtoveron alaiseksi ei katsottu raaka-aineen tai puolivalmisteen myyntiä tai 

maahantuontia teollisen liikkeen harjoittajalle, mikäli tavara tuli ainesosana sisältymään 

liikkeen tuotteeseen taikka välittömästi ensikäytössä kulutettavaksi liikkeen suorittamassa 

valmistus-, muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- tai asentamistyössä. Välittömästi 

ensikäytössä kulutettavana ei kuitenkaan katsottu koneiden ja laitteiden käynnissä tai kun-

nossa pitämiseen käytettyjä poltto-, voitelu- ja muita aineita, eikä myöskään työkaluja, 

koneita ja laitteita eikä näiden osia, muotteja ja malleja sekä muita tällaisia tavaroita.220 

Välittömän ensikäytön verottomuuden säätämistä perusteltiin sillä, että useiden tuotteiden 

valmistukseen tarvittiin myös sellaisia aineita, jotka eivät sisältyneet lopulliseen tuottee-

seen, koska ne kuluivat tai hävisivät valmistusprosessin yhteydessä. Hallituksen esityksen 

mukaan kyseisillä aineilla oli kuitenkin taloudellisesti samanlainen merkitys kuin raaka-

 

217 Suomessa liikevaihtovero otettiin käyttöön vuonna 1941 ja se korvattiin arvonlisäverolla kesäkuussa 
1994. Juanto – Punavaara – Saukko 2018, s. 3 ja Kotkansalo 1977, s. 15. 
218 Liikevaihtoverolaki (605/1950) 5 §:n 1 kohta.  
219 Valtiovarainvaliokunta vastusti välittömässä ensikäytössä kulutettavien tavaroiden verottomuutta 
liikevaihtoverotuoton alentumisen vuoksi. VaVM 74/1959 vp, s. 1. Eduskunta kuitenkin hyväksyi välit-
tömän ensikäytön verottomuutta koskeneen säännöksen. Hallitus ehdotti verottomuuden laajentamista 
välittömään ensikäyttöön jo liikevaihtoverolakia (605/1950) edeltäneen liikevaihtoverolain (921/1941) 
yhteydessä. Tällöin valtiovarainvaliokunta vastusti sitä verotuottojen alenemisen lisäksi sillä perusteel-
la, että muutos merkitsi aiheetonta verohelpotusta tietyille teollisuuden aloille. HE 119/1941 vp, s. 2 ja 
4–6 sekä VaVM 59/1941 vp, s. 1. Välittömän ensikäytön verottomuutta ehdotettiin myös liikevaihtove-
rolain (605/1950) säätämisen yhteydessä kansanedustaja Söderhjelmin ym. toimesta. Tällöin valtiova-
rainvaliokunta vastusti sitä verotuottojen alenemisen vuoksi. VaVM 81/1950 vp, s. 2 ja 11–12. Välittö-
män ensikäytön verottomuutta on ennen liikevaihtoverolain muuttamisesta annettua lakia (478/1959) 
suositeltu myös useissa komiteanmietinnöissä. KM 1950: B 8, s. 5, KM 1956: A 4, s. 14 ja 25, KM 
1958: B 47, s. 30, KM 1959: B 5, liite 1, s. 4 ja KM 1959: B 16, s. 24. Välittömän ensikäytön verotto-
muutta on käsitelty myös vuoden 1954 liikevaihtoverokomitean mietinnössä. Liikevaihtoverokomitea ei 
silloin kuitenkaan suositellut verottomuuden laajentamista välittömästi ensikäytössä kulutettaviin tava-
roihin. KM 1954: B 5, s. 3–4. 
220 Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta (478/1959) 5.1 §:n 1 kohta ja 5.2 §. 
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aineilla ja puolivalmisteilla.221 Laista tai lain esitöistä ei kuitenkaan käy ilmi tarkemmin, 

mitä välittömällä ensikäytöllä tarkoitettiin.222 

Verottomuussäännöksen mukaan tavarat olivat verottomia, jos ne tulivat välittömästi ensi-

käytössä kulutettaviksi teollisen liikkeen suorittamassa valmistustyössä. Valmistustyön 

edellytys erosi polttoaineverolain ja sähköverolain teollisuuden verottomuussäännöksien 

mukaisesta tavaran valmistamisen edellytyksestä, vaikka sillä voitaneen katsoa olleen pää-

osin sama merkitys. Laista tai lain esitöistä ei käy tarkemmin ilmi, mitä liikevaihtoverolain 

säännöksen mukaisella valmistustyöllä tarkoitettiin.223 Liikevaihtoverolain verottomuus-

säännös erosi kuitenkin olennaisesti esimerkiksi voimassa olevan polttoaineverolain 9 §:n 

3 kohdasta, sillä verottomia olivat valmistustyössä kulutettujen tavaroiden lisäksi myös 

välittömässä ensikäytössä tavaraan kohdistuvassa muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnos-

tamis- ja asentamistyössä kulutetut tavarat.  

Liikevaihtoverolain mukaan verottomuussäännöksessä mainittu teollinen liike oli velvolli-

nen suorittamaan liikevaihtoveroa. Lain mukaan teollinen liike eli teollisen tai muun siihen 

verrattavan tuotannollisen liiketoiminnan harjoittaja oli verovelvollinen valmistamansa tai 

muilla valmistuttamansa tavaran myynnistä ja vuokrauksesta sekä suorittamastaan tai muil-

la suorituttamastaan tavaran muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- tai asentamistyös-

tä.224 Liikevaihtoverolain mukaan tavaroita voitiin valmistaa teollisen liikkeen lisäksi myös 

työliikkeen toimesta. Verottomuussäännöksen soveltamisala oli kuitenkin rajattu teollisiin 

liikkeisiin, ja työliikkeet eivät olleet oikeutettuja kyseisen säännöksen mukaiseen verotto-

muuteen.225 Liikevaihtoverolain mukaan työliike tai siihen verrattavan liiketoiminnan har-

 

221 HE 112/1959 vp, s. 1.  
222 Välittömän ensikäytön määritelmän puuttumiseen ei kiinnitetty huomiota valtionvarainvaliokunnan 
tai suuren valiokunnan mietinnöissä. SuVM 144/1959 vp ja VaVM 74/1959 vp. 
223 Valtiovarainvaliokunnan tai suuren valiokunnan antamissa mietinnöissä ei kiinnitetty huomiota ky-
seiseen seikkaan. SuVM 144/1959 vp ja VaVM 74/1959 vp.  
224 Liikevaihtoverolaki (605/1950) 1.1 §:n 1 kohta.  
225 Pesonen 1951, s. 110.  
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joittaja oli verovelvollinen valmistamansa tavaran myynnistä ja vuokrauksesta sekä suorit-

tamastaan tavaran muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- tai asentamistyöstä.226  

Teollisen liikkeen määritelmä voidaan johtaa edellä mainitusta verovelvollisuutta koske-

neesta säännöksestä. Rajanveto teollisen liikkeen ja työliikkeen välillä on kuitenkin tulkin-

nanvarainen. Teollisen liikkeen käsitettä ei ole myöskään määritelty tarkemmin lain esi-

töissä, vaan määrittely on jätetty verotuskäytännön ja silloisten liikevaihtoverotoimistojen 

määriteltäväksi.227 

Vastaavanlainen verottomuussäännös sisältyi myös liikevaihtoverolakiin (532/1963). Sen 

mukaan tavara katsottiin hankitun käytettäväksi verottomaan myyntitarkoitukseen silloin, 

kun tavara tuli liiketoiminnan muodossa myytäväksi tai vuokrattavaksi joko sellaisenaan 

tai muuhun tavaraan sisältyvänä taikka välittömästi ensikäytössä kulutettavaksi myytävän 

tai vuokrattavan tavaran valmistuksessa tai laissa tarkoitetussa työsuorituksessa.228 Työ-

suorituksella tarkoitettiin tavaraan kohdistuvaa muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnosta-

mis- ja asentamistyötä.229 Lisäksi laki sisälsi samanlaisen rajauksen muun muassa konei-

 

226 Liikevaihtoverolaki (605/1950) 1.1 §:n 2 kohta. Liikevaihtoverolain 1.1 §:n mukaan verovelvollisia 
olivat myös anniskelu- tai tanssiravintolaliikkeen harjoittaja tarjoilustaan ja myynnistään sekä maahan-
tuoja tavaran maahantuonnista.  
227 Vuorre 1957, s. 88–89. Valtiovarainvaliokunnan tai suuren valiokunnan antamissa mietinnöissä ra-
janvedon tulkinnanvaraisuuteen ei ole kiinnitetty huomiota. SuVM 128/1950 vp ja VaVM 81/1950 vp. 
Lisäksi teollisen liikkeen käsitteen tulkinnanvaraisuutta lisää se, että liikevaihtoveroasetuksen (6/1951) 
1 §:n mukaan liikevaihtoverokonttorilla oli verovelvollisten välisten kilpailunäkökohtien tai muiden 
sellaisten tärkeiden syiden vaatiessa oikeus määrätä tasapuolisen verotuksen aikaansaamiseksi, että 
samalla alalla toimivat verovelvolliset oli katsottava joko kaikki teollisiksi liikkeiksi tai työliikkeiksi. 
Oikeuskirjallisuudessa on kuvailtu, että teollinen liike valmistaa tai valmistuttaa tavaroita kohtalaisen 
laajassa mittakaavassa jälleenmyyntiä varten. Pesonen 1951, s. 110 ja Vuorre 1957, s. 88–89. Työliike 
puolestaan suorittaa pääasiassa puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- tai asennustöitä tai valmistaa tavaroi-
ta vähäisessä määrin pääasiassa suoraan kuluttajille tilaustavaroina. Vuorre 1957, s. 89. Hallituksen 
esityksen mukaan kuitenkin myös pelkästään työsuorituksiakin tekevä liike voidaan joissakin tapauksis-
sa katsoa teolliseksi liikkeeksi. HE 86/1950 vp, s. 2. Olennainen ero teollisen liikkeen ja työliikkeen 
välillä on se, että vain teollisen liikkeen osalta mainitaan muilla valmistuttaminen. Siten kyseessä on 
teollinen liike, jos valmistuttaminen ei ole vähäistä tai muuten luonteeltaan työliiketoimintaa. Vuorre 
1957, s. 89. 
228 Liikevaihtoverolaki (532/1963) 14.1 ja 17 §. 
229 Liikevaihtoverolaki (532/1963) 1.3 §. 
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den ja laitteiden käynnissä ja kunnossa pitämiseen käytettävistä poltto- tai voiteluaineista 

kuin edellinen liikevaihtoverolaki.230  

Liikevaihtoverolain (532/1963) verottomuussäännös ei sisältänyt enää teollisen liikkeen 

käsitettä.231 Säännös sisälsi kuitenkin välittömän ensikäytön ja tavaran valmistamisen kä-

sitteet. Laissa tai lain esitöissä ei määritelty kuitenkaan välittömän ensikäytön tai tavaran 

valmistamisen käsitteitä.232 Lisäksi polttoaineverolain ja sähköverolain teollisuuden verot-

tomuussäännökset eroavat liikevaihtoverolain verottomuussäännöksestä tavaran valmista-

misen edellytyksen osalta, koska liikevaihtoverolain mukaan verottomia olivat tavaran 

valmistuksessa kulutettujen tavaroiden lisäksi myös välittömässä ensikäytössä tavaraan 

kohdistuvassa muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- ja asentamistyössä kulutetut 

tavarat.  

 

230 Liikevaihtoverolaki (532/1963) 14.2 §. Näin myös Kotkansalo 1977, s. 159. Liikevaihtoverolain 
voimassaoloaikana säännöstä muutettiin useaan kertaan. Muun muassa liikevaihtoverolain muuttamises-
ta annetulla lailla (418/1978) säännöstä muutettiin siten, että välittömästi ensikäytössä kulutettaviksi 
tavaroiksi katsottiin kuitenkin muotit, mallit, painolaatat, puristin- ja kuivaushuovat sekä virrat. Lain-
muutokset eivät kuitenkaan koskeneet välittömästi ensikäytössä kulutettavia polttoaineita. Siten niiden 
tarkastelu ei ole tutkimuksen kannalta tarpeen.  
231 Liikevaihtoverolaki (532/1963) ei sisältänyt jaottelua teollisiin liikkeisiin ja työväenliikkeisiin. Lain 
myötä verovelvollisten piiri laajeni, sillä lain 6.1 §:n mukaan verovelvollisia olivat kaikki, jotka harjoit-
tivat tavaran myyntiä liiketoiminnan muodossa. Lisäksi liikevaihtoverolain 1 §:n mukaan tavaran 
myynniksi rinnastettiin liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran valmistustyö sekä tavaraan kohdis-
tuva muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- ja asentamistyö. Myös maahantuonnista tuli suorittaa 
liikevaihtoveroa. Muutoksista katso tarkemmin HE 29/1963 vp, s. 2–4.  
232 Verovaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan tai suuren valiokunnan antamissa mietinnöissä välittömän 
ensikäytön ja tavaran valmistamisen määritelmien puuttumiseen ei kiinnitetty huomiota. SuVM 
106/1963 vp, VaVM 52/1963 vp ja VeVM 1/1963 vp.  
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5 HALLINTOTUOMIOISTUIMIEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ 

5.1 HAO:n 12.12.2000 antama päätös 00/1644/7 

Helsingin hallinto-oikeuden 12.12.2000 antamassa päätöksessä 00/1644/7 oli kyse poltto-

aineverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli palautushakemus verollisena hanki-

tusta raskaasta polttoöljystä. Helsingin piiritullikamari oli katsonut, ettei soodakattilan 

alasajossa käytetty raskas polttoöljy ollut käytetty polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdassa tar-

koitetulla tavalla.  

Tapauksessa A Oy käytti raskasta polttoöljyä selluloosan valmistusprosessissa soo-

dakattiloissa. Raskasta polttoöljyä käytettiin soodakattilassa mustalipeää poltettaessa. 

Polttoöljyä käytettiin tarvittaessa tukipolttimissa varsinaisen mustalipeän polttamisen 

aikana. Lisäksi polttoöljyä käytettiin soodakattilan alasajossa sulatettaessa soodakat-

tilan pohjalle muodostuvaa viherlipeäkekoa, jonka jälkeen viherlipeä siirtyi kausti-

sointiprosessiin, jossa muodostettiin selluloosan keitossa käytettävää valkolipeää. 

Tapauksessa oli kyse siitä, kuinka soodakattilan alasajossa käytettyä raskasta poltto-

öljyä tuli kohdella.  

Eteläinen tullipiiri totesi A Oy:n valituksen johdosta annetussa lausunnossa, että vä-

littömässä ensikäytössä polttoliekin tai polttokaasujen on kohdistuttava valmistetta-

vaan tavaraan. HAO katsoi, että raskas polttoöljy käytettiin teollisessa tuotannossa 

polttoaineverolaissa tarkoitetulla tavalla.233 

Tapauksessa soodakattilan alasajossa käytetty raskas polttoöljy katsottiin käytetyn teolli-

sessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Tapauksessa on huo-

mioitava, että HAO:n päätöksen perustelut ovat hyvin suppeat. Vaikka HAO on maininnut 

päätöksessään erikseen teollisen tuotannon, niin tullipiirin lausunnon perusteella voidaan 

katsoa, että kysymys koski pääasiassa välittömän ensikäytön edellytyksen tulkintaa. 

HAO:n päätöksestä ei saada kuitenkaan apua teollisen tuotannon tai välittömän ensikäytön 

edellytyksen tulkintaan. Tavaran valmistamisen edellytykseen liittyen päätöksen perusteel-

 

233 KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 7.5.2002 T 1048. 
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la voidaan kuitenkin katsoa, että kyse voi olla lopputuotteen lisäksi myös välituotteen val-

mistuksesta.  

HAO on antanut kaksi tapauksen kannalta merkityksellistä päätöstä, joita on tarkoituksen-

mukaista käsitellä tässä yhteydessä, koska myös niissä oli kyse selluloosan valmistuspro-

sessista. HAO:n 12.12.2000 antamassa päätöksessä 00/1643/7 katsottiin, että raskas poltto-

öljy, joka käytettiin tarvittaessa tukipolttimissa varsinaisen mustalipeän polttamisen aikana 

sekä sulatettaessa soodakattilan pohjalle muodostuvaa viherlipeäkekoa, oli käytetty poltto-

aineverolain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. HAO:n 9.11.2001 antama päätös 

01/0997/7 koski puolestaan soodakattilan ylösajoa, jossa soodakattila käynnistettiin ras-

kaalla polttoöljyllä. Mustalipeän poltto aloitettiin vasta soodakattilan ylösajon jälkeen, kun 

riittävä lämpötila oli saavutettu. Tapauksessa HAO katsoi, että soodakattilan ylösajossa 

käytetty raskas polttoöljy ei ollut käytetty välittömästi ensikäytössä lipeän valmistuksessa, 

koska raskaan polttoöljyn käyttö tapahtui ennen varsinaisen mustalipeän polttamista.  

Edellä mainittujen kolmen HAO:n päätöksen perusteella voidaan todeta, että välittömän 

ensikäytön osalta valmistusprosessin osaprosesseja on tarkasteltava erikseen. Merkitystä ei 

ole sillä, että esimerkiksi soodakattilan ylösajo on välttämätön osa valmistusprosessia. Si-

ten osa valmistusprosessista voi olla välitöntä ensikäyttöä ja osa verollista lämmityskäyt-

töä.  

5.2 HAO:n 6.4.2001 antama päätös 01/0281/7 

Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2001 antamassa päätöksessä 01/0281/7 oli kyse polttoai-

neverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli palautushakemus verollisena hankitus-

ta raskaasta polttoöljystä. Helsingin piiritullikamari oli katsonut, ettei raskasta polttoöljyä 

ollut käytetty välittömässä ensikäytössä.  

Tapauksessa A Oy käytti raskasta polttoöljyä tehtaan voimalaitoksessa, jossa öljy 

poltettiin sokeritehtaalla tarvittavan höyryn ja sähkön tuottamiseksi. Raskaan poltto-

öljyn palamisesta syntyneet savukaasut johdettiin voimalaitokselta 50 metriä pitkää 

putkea pitkin toisen yrityksen kuivaamon kuivausuuneihin. Kuivausuuneissa savu-

kaasut olivat suoraan kosketuksissa valmistettavan tuotteen kanssa.  
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HAO totesi, että raskas polttoöljy käytettiin verollisessa tarkoituksessa sokeritehtaal-

la ennen savukaasujen käyttöä kuivausuuneissa. HAO:n mukaan polttoainetta ei voi-

tu katsoa käytetyn välittömästi ensikäytössä, vaikka savukaasut olivat kosketuksissa 

valmistettavan tuotteen kanssa. Kyse ei ollut välittömästä ensikäytöstä, koska poltto-

aine oli jo kertaalleen käytetty verollisessa tarkoituksessa.  

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko raskas polttoöljy käytetty välittömässä ensikäytössä. Ky-

seisen edellytyksen osalta oli riidatonta, että savukaasut koskettivat valmistettavaa tuotetta. 

Edellytys ei kuitenkaan täyttynyt, sillä raskas polttoöljy käytettiin ensin verollisessa tarkoi-

tuksessa. HAO:n päätöksen perusteella voidaan katsoa, että välittömän ensikäytön edelly-

tys vaatii, että kyseessä on niin sanotusti ensimmäinen käyttö. Verotuksen kannalta merki-

tystä ei ole sillä, miten savukaasua hyödynnetään polttoaineen verollisen lämmityskäytön 

jälkeen. 

5.3 KHO:n 12.11.2003 antama päätös 2781  

Korkeimman hallinto-oikeuden 12.11.2003 antamassa päätöksessä 2781 oli kyse sähköve-

rolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli Itäisen tullipiirin toimittama 

jälkiverotus yritykselle, joka oli hankkinut maakaasua verottomana. Tullipiiri oli katsonut, 

ettei maakaasua ollut käytetty välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 

Tapauksessa A Oy käytti maakaasua paperikoneen infrakuivaimissa infrapunasätei-

lyn ja lämmön tuottamiseksi paperin kuivaamista varten. Infrakuivaimen suutinken-

nosto toimi säteilijänä lämmittäen paperirataa infrapunasäteillä. Lisäksi suutinken-

noston alalaidassa olevista suutinaukoista tulevat polttoliekit kohdistuivat suojaver-

kon läpi paperirataan.  

Helsingin hallinto-oikeuden 20.6.2001 antamassa päätöksessä 01/0519/7 HAO totesi, 

että kuivaimen toimintatapaa koskevan kuvauksen perusteella on katsottava, että 

kuivatus perustuu pääasiassa infrapunasäteilyyn. HAO:n mukaan asiassa ei ollut 

osoitettu, että polttokaasujen merkitys kuivauksessa olisi siinä määrin merkittävä, 

jotta maakaasun voitaisiin osaksikaan katsoa käytetyn välittömässä ensikäytössä.  
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Korkein hallinto-oikeus tutki asian maakaasun käytöstä infrakuivaimessa. KHO tote-

si, että maakaasun palaessa kuivaimessa syntyi infrapunasäteilyä, joka kuivatti liik-

kuvaa paperirataa. Lisäksi maakaasun palamisesta syntyvät polttokaasut kohdistuivat 

paperirataan ja kuivattivat sitä. KHO katsoi, että maakaasua oli näin ollen käytetty 

sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla teollisessa tuotan-

nossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.234  

Tapauksessa oli kysymys siitä, käytettiinkö maakaasua välittömässä ensikäytössä. KHO 

katsoi maakaasun polttamisesta syntyvien palokaasujen kohdistuvan valmistettavaan tuot-

teeseen ja kuivattaen sitä. Päätöksen perusteella merkitystä ei ollut sillä, että myös maa-

kaasun palaessa infrakuivaimessa syntyvä infrapunasäteily kuivatti valmistettavaa tuotetta. 

KHO:n päätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi tarkemmin, kuinka suuri osa kuivaimen toimin-

tatavasta perustui infrapunasäteilyyn tai polttokaasuihin. Päätöksen perusteella voidaan 

kuitenkin katsoa, että polttokaasujen on jollain tasolla osallistuttava kuivausprosessiin.235 

Kuitenkaan pelkkä teoreettinen tai merkityksetön välittömän ensikäytön osuus ei riittäne 

siihen, että samankaltaisessa valmistusprosessissa käytetty maakaasu katsottaisiin verotto-

maksi.  

 

234 HAO:n 21.9.2001 antamissa päätöksissä 01/0836/7, 01/0837/7 ja 01/0838/7 oli myös kyse välittö-
män ensikäytön edellytyksen tulkinnasta. Kuumasinkitysprosessissa terästuotteet upotettiin sinkityskat-
tilaan sinkkipinnoitusta varten. Sinkityskattilan polttimissa, joiden avulla sinkki pidettiin kuumana, 
käytetty kevyt polttoöljy katsottiin käytetyn välittömässä ensikäytössä. HAO:n 22.11.2004 antamassa 
päätöksessä 04/1579/7 HAO katsoi vastaavasti kuin KHO, että infrakuivaimessa käytetty maakaasu oli 
käytetty välittömässä ensikäytössä. Tapauksessa maakaasua käytettiin myös mattakalantereissa, joiden 
teloissa kiertävä öljy lämmitettiin maakaasun avulla. HAO:n mukaan mattakalanterien osalta kyse ei 
ollut välittömästä ensikäytöstä, koska polttokaasut eivät olleet missään vaiheessa välittömässä yhteydes-
sä paperituotteisiin. Lisäksi HAO on ratkaissut infrakuivaimia koskeneet 24.8.2005 annetut päätökset 
05/1224/1 ja 05/1225/1 vastaavasti kuin KHO. Tutkimuksen kannalta ei ole tarpeen tarkastella edellä 
mainittuja HAO:n päätöksiä tarkemmin.  
235 Myös Haimi ja Saastamoinen ovat kyseisen päätöksen osalta todenneet, että liekin tai polttokaasujen 
koskettamisen lisäksi niiden on myös vaikutettava tuotteen valmistukseen, jotta välittömän ensikäytön 
määritelmä täyttyy. Lisäksi Haimi ja Saastamoinen ovat nostaneet esiin, että tapauksen kannalta merki-
tystä oli sillä, että teknisesti liekin palamisesta syntyvä infrapunasäteily on osa liekkiä. Haimi – Saasta-
moinen 2016, s. 294. KHO ei ole kuitenkaan todennut, että tapauksessa infrapunasäteily olisi osa maa-
kaasun palaessa syntyvää liekkiä tai että sillä olisi ollut merkitystä tapauksessa. Ingalsuo on puolestaan 
todennut, että infrapunakuivauksessa maakaasu palaa vain hetken näkyvällä liekillä ja lämpötilan nous-
tessa infrapuna-alueelle paloa ei voi enää havaita ihmissilmällä. Ingalsuon mukaan KHO antoi päätök-
sessä merkitystä sekä infrapunasäteilylle että polttokaasuille. Ingalsuo 2018, s. 74. KHO:n päätöksestä 
ei voida kuitenkaan tehdä tulkintaa, että pelkkä infrapunasäteily täyttäisi välittömän ensikäytön edelly-
tyksen. Tapauksessa välittömän ensikäytön edellytyksen kannalta merkitystä oli vain polttokaasuilla.  
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5.4 KHO:n 3.12.2003 antama päätös 3083 

Korkeimman hallinto-oikeuden 3.12.2003 antamassa päätöksessä 3083 oli kyse polttoaine-

verolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli yrityksen ennakkoratkaisuhakemus, jo-

hon liittyen Tullihallitus oli katsonut, ettei kevyttä polttoöljyä ollut käytetty välittömässä 

ensikäytössä tavaran valmistuksessa.236 

Tapauksessa A Oy käytti kevyttä polttoöljyä höyryn tuottamiseen perunatuotetuotan-

toa varten. Perunatuotteiden valmistusprosessissa tarvittava höyry tuotettiin höyry-

kattilassa kuumentamalla vettä öljypolttimella. Tämän jälkeen höyryä johdettiin esi-

keittimelle, keittimelle ja rehukeittimelle, jossa sillä keitettiin valmistettavaa tuotetta. 

Lisäksi höyryä johdettiin kuivausrumpuun, jossa höyryllä kuumennettiin rumpu sisä-

puolelta valmistettavan tuotteen ollessa rummun ulkopuolella.  

KHO totesi, ettei hallituksen esityksestä 237/1994 vp tai muusta lakia koskevasta 

lainvalmisteluaineistosta ilmene, mitä sanonnalla välittömästi ensikäytössä tavaran 

valmistuksessa tarkoitetaan. Samanlaista sanontaa on käytetty myös polttoainevero-

lailla kumotussa polttoaineverosta annetussa laissa (948/1982) ja sitä aikaisemmissa 

polttoaineiden valmisteveroa koskeneissa laeissa, mutta niidenkään lainvalmistelu-

asiakirjoista ei ilmene, mikä merkityssisältö sanonnalle on ollut tarkoitus antaa.  

KHO totesi, että samaa tai asiallisesti samaa sanontaa on käytetty myös liikevaihto-

verolaissa (605/1950) ja liikevaihtoverolaissa (532/1963). KHO:n mukaan liikevaih-

toverotusta koskeneessa oikeus- ja verotuskäytännössä vakiintui tulkinnaksi, että 

polttoaineiden katsottiin käytetyn välittömässä ensikäytössä, jos poltettaessa syntyvä 

liekki taikka palo- tai savukaasut koskettivat suoraan valmistettavaa tuotetta. Jos 

polttoainetta puolestaan käytettiin valmistettavan tuotteen kanssa kosketuksissa ole-

van höyryn tuottamiseen, polttoaineen ei katsottu käytetyn välittömässä ensikäytössä.  

 

236 HAO:n 28.6.2001 antamassa päätöksessä 01/0560/7 HAO katsoi Tullihallituksen tavoin, ettei kevyt-
tä polttoöljyä ollut käytetty välittömästi ensikäytössä perunatuotteiden valmistuksessa. HAO:n päätöstä 
ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin.  
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Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei polttoaineverolain tai sitä edeltäneiden lakien 

lainvalmisteluasiakirjoista ilmene, että sanonnalle olisi ollut tarkoitus antaa sama 

merkityssisältö kuin liikevaihtoverolaeissa. Sanontojen samankaltaisuudesta ja mer-

kityksestä johtuen on kuitenkin perusteltua tulkita sanontoja yhdenmukaisella taval-

la. KHO totesi, ettei tapauksessa ole tullut esiin seikkoja, joka antaisi aiheen muuttaa 

aikaisempaa tulkintaa.237  

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko kevyt polttoöljy käytetty välittömässä ensikäytössä. 

Päätöksellään KHO vahvisti liikevaihtoverolain kohdalla vakiintuneen tulkinnan soveltu-

misen myös polttoaineverolain verottomuussäännöksen välittömän ensikäytön tulkintaan. 

Siten välittömästä ensikäytöstä ei ole kyse, jos polttoaineella lämmitetään sellaista väliai-

netta, kuten vesihöyryä, joka on kosketuksissa valmistettavan tuotteen kanssa. Edellytyk-

senä on, että itse poltettavasta polttoaineesta syntyvä liekki tai savukaasut koskettavat suo-

raan valmistettavaa tuotetta. Lisäksi tapauksessa kuivausrummun kuumentamisessa on 

kyse kahden väliaineen kuumentamisesta, sillä polttoöljyn avulla kuumennettiin ensin vet-

tä ja siitä syntyvällä höyryllä kuivausrumpua, joka oli kosketuksissa valmistettavan tuot-

teen kanssa.  

 

237 HAO:n 6.4.2001 antamassa päätöksessä 01/0280/7 kyse ei ollut välittömästä ensikäytöstä, kun ras-
kasta polttoöljyä käytettiin vesihöyryn tuottamiseen muovituotteiden valmistamista varten. KHO ei 
myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 13.5.2002 T 1081. HAO:n 31.5.2002 antamassa päätöksessä 
02/0574/7 kyse ei ollut välittömästä ensikäytöstä, kun raskaan polttoöljyn avulla tuotettiin vesihöyryä 
perunalastujen valmistamista varten. KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 3.12.2003 T 3084. 
Myöskään HAO:n 30.12.2003 antamassa päätöksessä 03/2126/7 kyse ei ollut välittömästä ensikäytöstä, 
kun maakaasua käytettiin höyryn tuottamiseen telojen päällysteiden valmistusta varten. HAO:n 
16.3.2010 antamissa päätöksissä 10/0306/1, 10/0307/1 ja 10/0308/1 HAO puolestaan katsoi, että kyse 
oli välittömästä ensikäytöstä, kun kevyen polttoöljyn tai maakaasun palamisesta syntyvät palokaasut 
ohjattiin käsiteltävään massaan, josta valmistettiin lannoitetta. Merkitystä ei ollut sillä, että palokaasujen 
lämpötilaa ja kosteuspitoisuutta säädettiin ruiskuttamalla niihin vettä. Päätöksissä 10/0307/1 ja 
10/0308/1 HAO katsoi, että kevyt polttoöljy ei ollut huoltovarmuusmaksutonta. KHO:n 5.4.2011 anta-
mien päätösten 958 ja 959 mukaan kevyt polttoöljy oli kuitenkin myös huoltovarmuusmaksutonta. HAO 
ei ollut ottanut huomioon voimaan tullutta lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun 
lain muuttamisesta (1305/2007), jolla muutettiin polttoaineverolain 9 §:ää siten, että nestemäiset poltto-
aineet olivat huoltovarmuusmaksuttomia samoilla perusteilla kuin ne olivat valmisteverottomia. Lain-
muutosta on käsitelty aiemmin luvun 4.2 alaviitteessä 152. Tutkimuksen kannalta ei ole tarpeen tarkas-
tella edellä mainittuja KHO:n tai HAO:n päätöksiä tarkemmin. 
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5.5 HAO:n 26.4.2007 antama päätös 07/0495/1 

Helsingin hallinto-oikeuden 26.4.2007 antamassa päätöksessä 07/0495/1 oli kyse polttoai-

neverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli palautushakemus verollisena hankitus-

ta raskaasta ja kevyestä polttoöljystä. Eteläinen tullipiiri oli katsonut, ettei polttoöljyä ollut 

käytetty välittömässä ensikäytössä.  

Tapauksessa A Oy käytti polttoöljyä moottoreiden luovutusajossa. Luovutusajossa 

moottoreita käytettiin vaatimusten mukaisten arvojen tarkistamiseksi ennen mootto-

reiden varsinaista testiajoa moottoreiden käyttökohteissa.  

Tullipiiri esitti A Oy:n valituksen johdosta annetussa lausunnossa, että ennen Suo-

men EU-jäsenyyttä muun muassa autojen luovutushuollossa käytetty polttoaine kat-

sottiin käytetyn välittömässä ensikäytössä. Tullipiirin mukaan tulkintaa muutettiin 

kuitenkin EU-jäsenyyden myötä kivennäisöljyverodirektiivin vuoksi.  

HAO viittasi polttoaineverolakia koskeneeseen hallituksen esitykseen ja totesi, että 

sen mukaan direktiivissä ei ole säännöstä, jonka nojalla polttoaine olisi verotonta vä-

littömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa käytettynä. Esityksessä on todettu, et-

tä kyseistä verottomuutta kuitenkin jatkettaisiin.238 HAO totesi, että kivennäisöljyve-

rodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan mukaan muiden kivennäisöljyjen kuin niiden, joi-

den valmisteveron taso vahvistetaan direktiivissä 92/82/ETY, on oltava valmisteve-

ron alaisia, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi tai niitä myydään taikka käytetään 

lämmityspolttoaineina tai moottoripolttoaineina.239 HAO katsoi, että polttoainevero-

lain 9 §:n 3 kohtaa on tulkittava yhteneväisesti kivennäisöljyverodirektiivin kanssa. 

Siten polttoöljyn käyttämistä moottoripolttoaineena teollisessa tuotantotoiminnassa 

tavaran valmistuksessa ei voitu pitää säännöksessä tarkoitettuna verottomana ensi-

 

238 Kyseessä oli HE 237/1994 vp. Hallituksen esitystä käsitellään tarkemmin kyseisen seikan osalta 
luvussa 7.1.  
239 Tapauksessa oli kyse vuosina 1999–2002 käytetystä polttoöljystä, minkä takia tapauksessa sovellet-
tiin energiaverodirektiivin sijaan kivennäisöljyverodirektiiviä. 
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käyttönä. HAO totesi, ettei polttoöljyä ollut käytetty välittömästi ensikäytössä moot-

toreiden valmistuksessa.240  

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko moottoreiden luovutusajossa moottoripolttoaineena 

käytetty polttoöljy käytetty välittömässä ensikäytössä. HAO:n päätöksessä huomioitiin 

EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti kivennäisöljyverodirektiivi ja tulkittiin 

polttoaineverolain verottomuussäännöstä sen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ollut välittö-

mästä ensikäytöstä.  

5.6 KHO:n 21.1.2010 antama päätös 66 (KHO 2010:3) 

Korkeimman hallinto-oikeuden 21.1.2010 antamassa päätöksessä 66 oli kyse polttoaineve-

rolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli palautushakemus verollisena hankitusta 

kevyestä polttoöljystä. Eteläinen tullipiiri oli todennut, ettei kevyttä polttoöljyä ollut käy-

tetty teollisuuteen vaan maaperän kunnostukseen eli palveluihin. Siten kyse ei ollut poltto-

aineverolain edellyttämästä teollisessa tuotannossa tapahtuvasta tavaran valmistuksesta. 

Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2010:3.241  

Tapauksessa B Oy kunnosti pilaantunutta maa-ainesta lämpökäsittelymenetelmän 

avulla. B Oy käytti kevyttä polttoöljyä ja kuumensi pilaantunutta maa-ainesta poltto-

öljyn liekillä siten, että liekki oli suoraan kosketuksissa puhdistettavan maa-aineksen 

kanssa. Lämpökäsittelyssä maa-aines puhdistui ja muuttui paremmin kantavammaksi 

maanrakennusaineeksi, jota voitiin käyttää muun muassa pohjarakentamiseen, mai-

semointiin ja viherrakentamiseen ja jolla oli kaupallista arvoa.  

Palautushakemuksen tehnyt A Oy valitti tullipiirin päätöksestä Helsingin hallinto-

oikeuteen.242 A Oy:n valituksen mukaan lämpökäsittelyssä liekki kosketti puhdistet-

tavaa maa-ainesta, minkä vuoksi kysymys oli polttoöljyn ensikäytöstä lain edellyttä-

mällä tavalla. Kun kyse oli myös tavaran valmistuksesta, täyttyivät lain vaatimukset 

 

240 KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 4.11.2009 T 2745.  
241 KHO on 21.1.2010 antanut saman sisältöiset päätökset 67 ja 68, jotka koskivat HAO:n 13.4.2007 
antamia päätöksiä 07/0445/1 ja 07/0446/1. 
242 Valittaja oli A Oy, joka oli toimittanut loppukäyttäjä B Oy:lle verollista kevyttä polttoöljyä. 
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polttoaineen käyttämisestä välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. A Oy:n 

mukaan lain ei voinut katsoa edellyttävän, että tavaran valmistuksen olisi tapahdutta-

va teollisessa tuotannossa. Siten polttoainetta käyttävän yrityksen toimialalla tai toi-

mialaluokituksella ei voinut olla merkitystä verottomuuden kannalta. Lisäksi A Oy 

esitti, että luonteeltaan toiminta oli rinnastettavissa kierrätykseen, jossa käyttökelvot-

tomista materiaaleista valmistetaan uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja tai tuottei-

ta. 

Tullipiiri esitti A Oy:n valituksen johdosta annetussa lausunnossa, että sekä teollinen 

tuotanto että tavaran valmistus ovat molemmat osa saman verottomuuden edellytys-

tä. Tullipiirin mukaan B Oy:n toiminta ei ollut Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 

mukaista teollisuutta. Kyse ei ollut myöskään kierrätyksestä, koska kierrätyksen kat-

sottiin olevan teollisuutta vain, jos siihen liittyi tavaroiden valmistusta. Lisäksi tulli-

piirin mukaan B Oy ei valmistanut uutta tuotetta, sillä pilaantunut maa-aines ei muu-

tu puhdistuksen seurauksena uudeksi lopputuotteeksi.  

Helsingin hallinto-oikeuden 13.4.2007 antamassa päätöksessä 07/0444/1 HAO totesi, 

ettei pilaantunut maa-aines muutu lämpökäsittelyn seurauksena uudeksi tuotteeksi. 

HAO katsoi, ettei kevyttä polttoöljyä siten käytetty lainkohdassa tarkoitetulla tavalla 

välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 

Asian käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tulliasiamies toisti A Oy:n 

valituksen johdosta annetussa vastineessa, ettei maa-aines muutu lämpökäsittelyn 

seurauksena uudeksi tuotteeksi siten, että B Oy:n toiminnassa olisi kyse tavaran val-

mistamisesta. KHO totesi, että lämpökäsittelyllä pilaantuneesta, sellaisenaan käyttö-

kelvottomasta, maa-aineksesta valmistetaan maanrakennuksessa käyttökelpoista, 

kaupallista merkitystä omaavaa ja markkinoitavissa olevaa maa-ainesta. KHO katsoi, 

että B Oy käytti kevyttä polttoöljyä tavaran valmistuksessa. Siten kyseisessä proses-
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sissa kevyttä polttoöljyä käytettiin välittömästi ensikäytössä tavaran valmistukses-

sa.243  

Tapauksessa pilaantuneen maa-aineksen lämpökäsittelyssä käytetty kevyt polttoöljy katsot-

tiin käytetyn teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Ta-

pauksessa oli riidatonta, että kyse oli välittömästä ensikäytöstä liekin koskettaessa suoraan 

puhdistettavaa maa-ainesta. KHO:n tarkasteltavana oli tavaran valmistamisen edellytys. 

KHO katsoi, että lämpökäsittelyn seurauksena käyttökelvottomasta maa-aineksesta muo-

dostui käyttökelpoista kaupallisen arvon omaavaa maa-ainesta ja siten kyse oli tavaran 

valmistuksesta. KHO ei kuitenkaan lausunut, että prosessissa syntyisi nimenomaan uusi 

tuote. Päätöksen perusteella voidaan katsoa, että tuotteen ominaisuuksien on ainakin jollain 

tasolla muututtava, jotta tavaran valmistamisen edellytys täyttyy. Lämpökäsittelystä huo-

limatta maa-aines pysyi edelleen maa-aineksena, mutta sen ominaisuudet muuttuivat ja sitä 

voitiin käyttää muun muassa pohjarakentamiseen. Avoimeksi kuitenkin jää, miten ja kuin-

ka olennaisesti tavaran ominaisuuksien on muututtava, jotta kyse on tavaran valmistami-

sesta. Lisäksi avoimeksi jää, minkälaisen merkityksen KHO antoi sille, että maa-aines 

muuttui kaupallisen arvon omaavaksi maa-ainekseksi. Kaupallisen arvon muuttumisen 

voidaan kuitenkin katsoa ilmentävän sitä, että lämpökäsitellyssä maa-aineksen ominaisuu-

det muuttuivat niin olennaisesti, että myös sen kaupallinen arvo muuttui. Yksinään kysei-

selle seikalle ei voida antaa painoarvoa.  

KHO:n päätöksestä ei käy ilmi kannanottoa siihen, oliko B Oy:n toiminnassa kyse teolli-

sesta tuotannosta. Tullipiiri oli tuonut teollisen tuotannon edellytyksen esiin Helsingin hal-

linto-oikeudessa. HAO kuitenkin perusti päätöksensä siihen, ettei kyse ollut tavaran val-

mistamisesta. KHO:n päätöksestä ei käy ilmi, että tulliasiamies olisi tuonut kyseisen seikan 

uudelleen esiin KHO:ssa. Siitä johtunee, että KHO tutki tapauksessa vain tavaran valmis-

tamisen edellytystä. Päätöksen perusteella ei siten voida tehdä tulkintaa, ettei teollinen tuo-

tanto olisi yksi verottomuuden edellytys. 

 

243 Kyseessä on äänestyspäätös (4–1). Äänestyslausunnon mukaan huomioiden Helsingin hallinto-
oikeuden päätös sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja saatu selvitys HAO:n 
päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita. HAO on ratkaissut maa-aineksen lämpökäsittelyä koskeneet 
17.3.2010 annetut päätökset 10/0314/1, 10/0315/1, 10/0316/1 ja 10/0317/1 vastaavasti kuin KHO. Tut-
kimuksen kannalta ei ole tarpeen tarkastella kyseisiä HAO:n päätöksiä tarkemmin. 
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5.7 HAO:n 10.4.2013 antama päätös 13/0390/1 

Helsingin hallinto-oikeuden 10.4.2013 antamassa päätöksessä 13/0390/1 oli kyse sähköve-

rolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli yrityksen palautushakemus 

verollisena hankitusta maakaasusta. Läntinen tullipiiri oli katsonut, ettei yrityksellä ollut 

edellytyksiä käyttämänsä maakaasun verottomuuteen. Tullipiirin mukaan välittömässä 

ensikäytössä polttoaineen poltosta syntyvä liekki tai savukaasut koskettavat suoraan val-

mistettavaa tuotetta. Siten kasvihuoneessa polttoaineen välitöntä ensikäyttöä ei voi olla 

ilman valmistettavan tuotteen vahingoittumista. Kyseessä on HAO:n poikkeuksellisesti 

julkaisema päätös. 

Tapauksessa A Oy harjoitti ammattimaista kasvihuoneviljelyä ja käytti maakaasua 

hiilidioksidilannoituksessa. A Oy poltti maakaasua ja ohjasi poltosta syntyneet hiili-

dioksidia sisältäneet savukaasut tuottamilleen kasveille. Maakaasupolttimelta savu-

kaasut johdettiin kanavia pitkin kasvihuoneisiin ja puhallettiin putkistojen kautta 

kasveille. Savukaasut eivät olleet enää kuumia saapuessaan kasvihuoneisiin. Maa-

kaasupoltinta ohjattiin kasvihuoneiden hiilidioksiditasojen mukaan ja se säädettiin si-

ten, ettei hiilidioksidin mukana maakaasupolttimelta lähtenyt häkää tai muita epä-

puhtauksia. Hiilidioksidilannoituksen avulla nopeutettiin kasvien kasvua. 

Tullipiiri antoi lausunnon A Oy:n valituksen johdosta. Tullipiirin mukaan, vaikka 

sähköverolain 2 §:n 6 kohdassa ammattimainen kasvihuoneviljely rinnastettiin teolli-

suuteen, niin se ei ollut sähköverolain 21 §:ssä tarkoitettua teollista tuotantotoimin-

taa. Lisäksi tullipiiri totesi, että kyse ei ollut myöskään tavaran valmistamisesta vaan 

orgaanisesta ja luonnollisesta kasvuprosessista. Siten kasveja ei ollut valmistettu, 

vaan ne olivat itse kasvaneet. Tullipiirin mukaan maakaasua ei ollut käytetty verot-

tomasti teollisuudessa eikä välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 

Helsingin hallinto-oikeus totesi, että ammattimainen kasvihuoneviljely on sähköve-

rolaissa rinnastettu teollisuuteen eikä laissa ole mitään rajauksia sitä koskien. Siten 

ammattimaista kasvihuoneviljelyä on pidettävä sähköverolaissa tarkoitettuna teolli-
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sena tuotantona. HAO katsoi, että hiilidioksidilannoituksessa maakaasua käytettiin 

välittömästi ensikäytössä kasvien tuotannossa.244  

Tapauksessa ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä hiilidioksidilannoitukseen käytetty 

maakaasu katsottiin käytetyn teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran 

valmistuksessa. Helsingin hallinto-oikeuden tutkittavana oli ensinnäkin teollisen tuotannon 

edellytys. Tapauksessa HAO sovelsi sähköverolain 2 §:n 6 kohtaa, jossa määritellään, mitä 

teollisuudella tarkoitetaan ja totesi, ettei laissa ole mitään rajauksia sitä koskien. HAO:n 

päätöstä voidaan kritisoida, koska siinä on sivuutettu sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 

kohdan säännöksen tarkka sanamuoto ja määritelty teollinen tuotanto suoraan teollisuuden 

määritelmän avulla. Lisäksi huomioon olisi tullut ottaa, että pääsäännön mukaan lämmi-

tyspolttoaineet ovat verollisia ja eräiden teollisten prosessien verottomuus on poikkeus 

siihen. HAO päätyi kuitenkin soveltamaan teollisuuden määritelmää, jonka mukaan am-

mattimainen kasvihuoneviljely rinnastetaan teollisuuteen. Maakaasun verottomuussään-

nöksen sanamuodon mukaisella tulkinnalla lopputulos olisi voinut olla erilainen riippuen 

siitä, katsotaanko kyseinen toiminta teolliseksi tuotannoksi.245 

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä otettiin kantaa myös välittömän ensikäytön edel-

lytykseen.246 Tullipiiri oli omassa päätöksessään vedonnut välittömän ensikäytön vakiintu-

neeseen tulkintaan. HAO:n päätöksen perusteella polttoaineen poltosta syntyvien savukaa-

sujen ei kuitenkaan tarvitse koskettaa viiveettä valmistettavaa tuotetta.247 Siten riittävää on, 

että savukaasut koskettavat jossain vaiheessa valmistettavaa tuotetta.  

  

 

244 KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 27.5.2014 T 1720.  
245 Haimi ja Saastamoinen ovat myös käsitelleet kyseistä HAO:n päätöstä. He eivät ole kuitenkaan tar-
kastelleet tarkemmin HAO:n tulkintaa teollisen tuotannon edellytystä koskien. Haimi – Saastamoinen 
2016, s. 294–295. Ingalsuo on puolestaan käsitellyt vain lyhyesti kyseistä päätöstä ilman syvällisempää 
tarkastelua. Ingalsuo 2018, s. 75. 
246 Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tullipiiri ei HAO:ssa varsinaisesti vedonnut välittömän ensi-
käytön edellytykseen. Palautushakemus kuitenkin hylättiin alun perin välittömän ensikäytön edellytyk-
seen vedoten. 
247 Myös Haimi ja Saastamoinen ovat todenneet, että HAO:n päätöksen perusteella välittömästä ensi-
käytöstä voi olla kyse myös silloin, kun polttoainetta poltetaan välimatkan päässä valmistettavasta tuot-
teesta. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 294–295.  
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Tullipiiri vetosi lausunnossaan teollisen tuotannon edellytyksen lisäksi tavaran valmistami-

sen edellytykseen. HAO ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa tullipiirin lausuntoon tavaran 

valmistamisen edellytyksestä. HAO:n päätöksen perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että 

tavaran valmistuksessa voi olla kyse myös orgaanisen tavaran valmistamisesta.  

5.8 HAO:n 26.5.2017 antama päätös 17/0477/1 

Helsingin hallinto-oikeuden 26.5.2017 antamassa päätöksessä 17/0477/1 oli kyse sähköve-

rolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli Tullin toimittama jälkiverotus 

yritykselle, joka oli hankkinut maakaasua verottomana. Tulli oli katsonut, ettei maakaasua 

ollut käytetty välittömässä ensikäytössä. 

Tapauksessa A Oy käytti maakaasua vedyn valmistamisessa. Valmistusprosessissa 

maakaasusta erotettiin vetyä, jota puhdistettiin useissa osaprosesseissa. Yhdessä osa-

prosessissa puhdistettua maakaasua ja vesihöyryä sisältänyt prosessihöyry johdettiin 

katalyyteillä täytettyihin katalyyttiputkiin, joita kuumennettiin polttamalla jätekaasun 

ja maakaasun seosta. Maakaasua käytettiin siten vedyn valmistusprosessissa sekä 

raaka-aineena että polttoaineena. Tapauksessa oli kyse siitä, kuinka polttoaineena 

käytettyä maakaasua tuli kohdella.  

A Oy totesi valituksessaan, että kaikki valmistusprosessissa käytetty maakaasu oli 

verotonta eikä prosesseja tullut tarkastella erikseen. A Oy:n mukaan maakaasun 

osuus oli vähäinen katalyyttiputkien kuumentamiseen käytetyssä kaasuseoksessa. Li-

säksi A Oy vetosi valituksessaan energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b ala-

kohdan 2 luetelmakohdan säännökseen energiatuotteiden kaksoiskäyttöä koskien. A 

Oy:n mukaan maakaasun käyttäminen vedyn valmistusprosessissa oli energiaverodi-

rektiivin kaksoiskäytön määritelmässä tarkoitettua energiatuotteiden käyttöä kemial-

lisessa pelkistyksessä. 

HAO totesi, että valmistusprosessissa liekki kuumensi katalyyttiputkia niiden ulko-

puolelta, jolloin maakaasua poltettaessa syntyvä liekki tai savukaasut eivät kosketta-

neet valmistettavaa tuotetta. Näin ollen kyse ei ollut välittömästä ensikäytöstä. Ener-

giaverodirektiivin kaksoiskäytön käsitteen osalta HAO viittasi EUT:n päätökseen C-

426/12. HAO:n mukaan A Oy ei ollut myöskään osoittanut, että vedyn valmistuspro-
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sessia ei olisi mahdollista saattaa loppuun käyttämättä nimenomaan maakaasua kata-

lyyttiputkien lämmityksessä. Siten kyse ei ollut energiatuotteen kaksoiskäytöstä 

energiaverodirektiivissä tarkoitetulla tavalla.  

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko katalyyttiputkien lämmittämiseen käytetty maakaasu käy-

tetty välittömässä ensikäytössä. Maakaasun ja jätekaasun seoksella kuumennettiin katalyyt-

tiputkia, joiden sisälle valmistettava vety oli syötetty. Siten liekki tai palokaasut eivät kos-

kettaneet suoraan valmistettavaa tuotetta, eikä kyse näin ollen ollut välittömästä ensikäy-

töstä. HAO:n päätöksen perusteella merkitystä ei ollut sillä, että maakaasun osuus lämmi-

tykseen käytetyssä kaasuseoksessa oli vähäinen. Lisäksi HAO:n päätöksen perusteella voi-

daan katsoa, että valmistusprosessia tulee tarkastella osakokonaisuuksina.  

HAO:n mukaan valmistusprosessissa ei ollut myöskään kyse energiaverodirektiivin mu-

kaisesta energiatuotteiden kaksoiskäytöstä. Kyseisen seikan arvioinnilla ei kuitenkaan olisi 

tullut olla merkitystä, sillä aiemmin luvussa 3.2.1 mainitun mukaisesti kansallisesti voi-

daan säätää energiatuotteiden kaksoiskäytön käsitettä suppeammasta verottomuudesta. 

Siten vaikka kyseessä olisikin ollut energiatuotteiden kaksoiskäyttö, maakaasu ei olisi ollut 

verotonta, koska kansallisen verottomuussäännöksen edellytykset eivät täyttyneet.248 

5.9 HAO:n 27.4.2021 antama päätös 21/0042/4  

Helsingin hallinto-oikeuden 27.4.2021 antamassa päätöksessä 21/0042/4 oli kyse polttoai-

neverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli yrityksen palautushakemus verollisena 

hankitusta nestekaasusta. Verohallinto oli katsonut, ettei yrityksen toiminnassa synny uusia 

tuotteita eikä toiminta kuulu myöskään TOL 2008 pääluokkaan C (teollisuus).249 

 

248 Lisäksi HAO ei ottanut huomioon, että aiemmin luvussa 3.2 käsitellyn mukaisesti EUT:n oikeuskäy-
tännössä muodostuneet edellytykset eivät koske kemiallista pelkistystä. Ingalsuo on puolestaan katso-
nut, että energiatuotteiden kaksoiskäyttöä koskeneen EUT:n päätöksen C-426/12 aiheuttama tulkinta-
vaikutus on huomioitu HAO:n päätöksessä. Ingalsuo 2018, s. 84. HAO sovelsi kuitenkin itsenäisesti 
kansallista verottomuussäännöstä ja katsoi, ettei kyseessä ollut välitön ensikäyttö. Kansallisen verotto-
muussäännöksen soveltamisessa ei siten otettu huomioon energiaverodirektiivin energiatuotteiden kak-
soiskäytön säännöstä tai EUT:n päätöstä C-426/12 Ingalsuon esittämällä tavalla.  
249 HAO on 27.4.2021 antanut saman sisältöiset päätökset 21/0043/4 ja 21/0044/4.  
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Tapauksessa huopa- eli bitumikattoisten vesikatteiden rakentamiseen, korjaukseen ja 

huoltoon erikoistunut A Oy asensi asiakkaiden osoittamille alustoille, käytännössä 

rakennusten katoille, bitumista katetta. Prosessissa bitumi muutettiin veden eristä-

väksi pinnoitteeksi alustan päälle. Prosessissa bitumi sulatettiin nestekaasupolttimella 

kiinni pinnoitettavaan pintaan. A Oy:n mukaan prosessissa valmistui tuotteena tietty 

määrä pinnoitetta. 

A Oy totesi valituksessaan, että toiminnassa ei ollut teknisesti kyse kattorakenteista, 

kuten harjakaton tai tasakaton rakenteista, tai kattamisesta. A Oy:n mukaan bitumi-

pinnoitetta ei asennettu mekaanisella kiinnityksellä vaan se sulatettiin alustaan kiinni, 

jolloin bitumi ja pinnoitettava alusta muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Toi-

minnassa oli kyse pinnoittamisesta ja siten TOL 2008 pääluokkaan C (teollisuus) ala-

luokkaan 25610 (metallien käsittely ja päällystäminen) rinnastettavasta toiminnasta. 

Lisäksi A Oy totesi, että muun muassa koneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja 

osien valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin itse koneiden ja laitteiden 

valmistus. Siten bitumipinnoittaminen tulisi luokitella samaan toimialaluokkaan kuin 

bitumin valmistaminen eli toimialaluokkaan 23990 (muualla luokittelemattomien ei-

metallisten mineraalituotteiden valmistus). A Oy:n mukaan se, että asiakkaat käytän-

nössä tilasivat bitumipinnoituksen rakennusten katoille, ei voinut tehdä toiminnasta 

toimialaluokkaan F (rakentaminen) kuuluvaa toimintaa.  

HAO totesi, että sähköverolain 2 §:n 6 kohdan mukaan teollisuudella tarkoitetaan, 

siltä osin kuin tapauksessa on kysymys, TOL 2008 pääluokkaan C (teollisuus) kuu-

luvaa toimintaa. HAO:n mukaan TOL 2008 pääluokkaan C (teollisuus) kuuluu mate-

riaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen muunta-

minen uusiksi tuotteiksi. Pääluokkaan F (rakentaminen) kuuluvat puolestaan muun 

muassa kattorakenteiden asennus ja kattaminen sekä kosteus ja vesieristystyöt. Li-

säksi HAO totesi, että verottomuuden yhtenä edellytyksenä on tavaran valmistus eli 

teollisuuden määritelmän mukaisesti materiaalien, aineiden ja komponenttien me-

kaaninen, kemiallinen tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. HAO katsoi, 

että bitumikatteen asentamisessa ei ollut kyse tavaran valmistamisesta eikä sitä voida 



  

74 

 

rinnastaa toimialaluokkaan 25610, joka sisältää metallien käsittelyn, päällystämisen 

ja työstön.250  

Tapauksessa bitumipinnoituksessa käytettyä nestekaasua ei katsottu käytetyn teollisessa 

tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Tapauksessa oli riidatonta, 

että bitumin sulattamisessa pinnoitettavaan pintaan oli kyse välittömästä ensikäytöstä. Te-

ollisen tuotannon edellytyksen osalta HAO sovelsi päätöksessä sähköverolain teollisuuden 

määritelmää. HAO:n päätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi, miksi HAO sovelsi sähköverolain 

määritelmää huomioon ottaen kyseisten käsitteiden sanamuodon mukainen ero sekä erityi-

sesti se, ettei polttoaineverolaki sisällä viittaussäännöstä kyseiseen säännökseen. Lisäksi 

HAO katsoi, ettei A Oy:n toimintaa voida rinnastaa toimialaluokkaan 25610 (metallien 

käsittely ja päällystäminen). On selvää, ettei toimintaa voida rinnastaa toimialaluokkaan 

25610, koska kyse ei ollut metallituotteiden valmistuksesta tai edes varsinaisesti metallei-

hin kohdistuvasta toiminnasta.251 HAO ei tutkinut A Oy:n valituksessa esitettyä seikkaa, 

jonka mukaan bitumipinnoitus tulisi luokitella toimialaluokkaan 23990 (muualla luokitte-

lemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus). Kyseisen seikan osalta voidaan 

todeta, että bitumipinnoituksessa ei voida katsoa olevan kyse bitumirullan erikoiskompo-

nenttien tai osien valmistuksesta kuten valituksessa mainittujen koneiden ja laitteiden koh-

dalla.  

Tavaran valmistamisen edellytyksen osalta HAO määritteli tavaran valmistuksen teolli-

suuden määritelmän avulla. Vaikka päätöksessä ei sen osalta viitata suoraan Tilastokes-

kuksen toimialaluokitukseen, voidaan päätöksen perusteella katsoa, että HAO määritteli 

tavaran valmistamisen TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) määritelmän avulla. TOL 2008 

pääluokalla C (teollisuus) oli siten merkitystä asiassa sekä tavaran valmistamisen että teol-

lisen tuotannon edellytyksen osalta. HAO:n päätöksen voidaan katsoa kuitenkin perustu-

van pääasiassa tavaran valmistamisen edellytyksen puuttumiseen, koska teollisen tuotan-

non edellytyksen osalta HAO vain totesi, ettei A Oy:n toimintaa voinut rinnastaa toimiala-

 

250 KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. KHO 13.12.2021 T H4499. KHO ei myöntänyt valituslupaa 
myöskään HAO:n päätöksiä 21/0043/4 ja 21/0044/4 koskien. KHO 13.12.2021 T H4501 ja KHO 
13.12.2021 T H4503.  
251 Toimialaluokka 25610 on toimialaluokan 25 (metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)) 
alaluokka. Tilastokeskus 2008, s. 49.  
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luokkaan 25610. Koska HAO:n päätös ei sisällä tarkempia perusteluita tavaran valmista-

misen edellytystä koskien, päätöksen johdosta jää avoimeksi, minkälainen toiminta katso-

taan tavaran valmistamiseksi.  

5.10 KHO:n 11.8.2021 antama päätös 401 (KHO 2021:107) 

Korkeimman hallinto-oikeuden 11.8.2021 antamassa päätöksessä 401 oli kyse polttoaine-

verolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnasta. Taustalla oli yrityksen palautushakemus verollisena 

hankitusta nestekaasusta. Verohallinto oli katsonut, ettei yrityksen toiminta ollut rinnastet-

tavissa teollisen tuotannon tavaran valmistukseen vaan kyse oli Tilastokeskuksen toimiala-

luokan 38310 tai 38320 mukaisesta toiminnasta.252 Päätös on vuosikirjapäätös KHO 

2021:107.  

Tapauksessa metalliromun kierrätysalalla toimiva A Oy leikkasi käytöstä poistetusta 

tai käyttämättä jääneestä rautametallista asiakkaiden tarpeiden mukaisia paloja, joita 

se myi valimo- ja terästeollisuudelle sulatettavaksi ja uudelleen käytettäväksi raaka-

aineeksi. A Oy käytti nestekaasua rautametallien polttoleikkaamiseen.  

Helsingin hallinto-oikeuden 2.9.2019 antamassa päätöksessä 19/0870/1 HAO katsoi, 

että verottomuuden edellytyksenä on tavaran valmistaminen eli teollisuuden määri-

telmän mukaisesti materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen 

tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. HAO totesi, ettei rautametallin leik-

kaamista voida pitää uuden tavaran valmistuksena. Siten rautametallin leikkaamises-

sa pienempiin paloihin ei ollut kyse tavaran valmistamisesta. HAO:n mukaan A Oy:n 

päätoimiala oli romujen purkaminen (38310).253  

 

252 TOL 2008 mukaan pääluokkaan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäris-
tön puhtaanapito) kuuluvat muun muassa alaluokka 38310 (romujen purkaminen) ja alaluokka 38320 
(lajiteltujen materiaalien kierrätys). Tilastokeskus 2008, s. 55. 
253 HAO:n päätöksestä ei käy ilmi, minkä merkityksen HAO on antanut A Oy:n toimialaluokitukselle. 
Kuitenkin KHO:n päätöksen perusteluiden mukaan HAO:n päätös on perustunut siihen, ettei yrityksen 
toiminta täyttänyt teollisuuden määritelmää sekä siihen, ettei toimintaa voitu katsoa tavaran valmista-
miseksi. 
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Korkein hallinto-oikeus tutki, oliko A Oy käyttänyt nestekaasua teollisessa tavaran 

valmistuksessa. KHO totesi, ettei polttoaineverolaissa tai lain esitöissä ole määritellä 

polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitettua teollista tavaran valmistusta. Lisäksi 

polttoaineverolaki ei sisällä sähköverolain 2 §:n 6 kohtaa vastaavaa säännöstä teolli-

suuden määritelmästä eikä viittaussäännöstä kyseiseen säännökseen. KHO:n mukaan 

polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnassa ei siten ollut välitöntä merkitystä sillä, 

mihin Tilastokeskuksen toimialaluokkaan yrityksen toiminta kuuluu.254 

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että ennen sen seikan tutkimista, onko A 

Oy:n toiminta katsottava teolliseksi toiminnaksi, on tutkittava, onko A Oy:n toimin-

nassa kyse valmistustoiminnasta. KHO:n mukaan yritys käytti nestekaasua rautame-

tallien polttoleikkaamiseen asiakkaiden vaatimusten mukaisiksi paloiksi. KHO kat-

soi, ettei rautametallien polttoleikkaamisessa ollut kyse tavaran valmistamisesta vaan 

tavaraan kohdistuvasta työsuorituksesta, jossa materiaali muokattiin toiseen kokoon 

ja muotoon.255 

Tapauksessa rautametallien polttoleikkaamisessa käytettyä nestekaasua ei katsottu käyte-

tyn teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Tapauksessa 

oli riidatonta, että polttoleikkaamisessa oli kyse välittömästä ensikäytöstä. KHO:n tarkas-

 

254 KHO on käyttänyt päätöksessään ilmaisujen teollinen toiminta ja tavaran valmistus lisäksi ilmaisua 
teollinen tavaran valmistus. KHO on kuitenkin arvioinut teollisen tuotannon ja tavaran valmistamisen 
edellytyksiä erikseen.  
255 Kyseessä on äänestyspäätös (4–1). KHO:n päätöksen mukaan äänestyslausunto oli saman sisältöinen 
kuin esittelijän ratkaisuesitys. Äänestyslausunnon mukaan tavaran valmistuksen käsitettä on tulkittava 
yleisessä teknisessä merkityksessä sen oikeudellisen määritelmän puuttuessa. Vaikka verottomuussään-
nöksen soveltamisalaa ei tullut arvioida Tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella, tavaran val-
mistamisen käsitteen on merkityssisällöltään katsottava vastaavan Tilastokeskuksen teollista valmista-
mista koskevaa määritelmää. Sen mukaan teollinen valmistaminen on toimintaa, jossa materiaaleja, 
aineita ja komponentteja muunnetaan mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti uusiksi väli- tai loppu-
tuotteiksi. Äänestyslausunnon mukaan tavaran valmistus on yleisesti prosessi, joka sisältää erilaisia 
käsittelymenetelmiä ja -vaiheita. Eri mieltä ollut oikeusneuvos katsoi, että verottomuussäännöksen so-
veltamisalassa ei ole merkitystä sillä, missä valmistusprosessin osasuorituksessa polttoainetta käytetään. 
Siten A Oy:n harjoittamassa kierrätystoiminnassa oli kyse tavaran valmistamisesta, ja näin ollen A Oy 
oli käyttänyt nestekaasua polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan mukaisella tavalla. Äänestyslausunnossa on 
avattu aiemmin luvussa 4.2 käsitellyn TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) määritelmä. Määritelmää ei 
ole kuitenkaan sovellettu teollisen tuotannon käsitteeseen vaan tavaran valmistamisen käsitteeseen. 
Äänestyslausunnon mukaan A Oy:n toiminnassa oli kyse tavaran valmistuksesta. Myös HAO määritteli 
tavaran valmistamisen osin vastaavalla tavalla, mutta päätyi päinvastaiseen lopputulokseen. Eri mieltä 
ollut oikeusneuvos ei ole puolestaan tutkinut erikseen teollisen tuotannon edellytystä.  
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teltavana oli tavaran valmistaminen edellytys. Sen osalta KHO katsoi, ettei kyseessä ollut 

tavaran valmistus vaan tavaraan kohdistuva työsuoritus. KHO ei määritellyt tarkemmin, 

mitä tavaran valmistaminen tarkoittaa. KHO ei myöskään soveltanut TOL 2008 pääluokan 

C (teollisuus) määritelmää kuten HAO:n voidaan katsoa soveltaneen. KHO:n päätöksen 

mukaan rautametallien polttoleikkaaminen ja pelkkä tavaran koon ja muodon muokkaami-

nen pienempiin osiin ei kuitenkaan täytä tavaran valmistamisen edellytystä. Toisaalta pää-

töksestä ei käy ilmi, antoiko KHO merkitystä sille, että A Oy leikkasi rautametalleja asiak-

kaiden vaatimusten mukaisiksi paloiksi. Kyseiselle seikalle painoarvon antaminen johtaisi 

kuitenkin kestämättömään lopputulokseen. Kyseisen tulkinnan johdosta esimerkiksi yritys-

tä, joka leikkaisi rautametallit pienemmiksi paloiksi mahduttaakseen ne yrityksen autoon, 

joka kuljettaisi rautametallit asiakkaan sulattamoon, voitaisiin kohdella eri tavalla kuin A 

Oy:tä. Lisäksi HAO:n päätös ja KHO 2010:3 puoltavat ensimmäiseksi mainittua tulkintaa.  

Vaikka korkein hallinto-oikeus ei varsinaisesti ottanut kantaa siihen, oliko A Oy:n toimin-

nassa kyse teollisesta tuotannosta, se totesi, ettei polttoaineverolaki sisällä sähköverolain 2 

§:n 6 kohtaa vastaavaa teollisuuden määritelmää tai viittaussäännöstä siihen. KHO:n mu-

kaan näin ollen Tilastokeskuksen toimialaluokituksella ei ole välitöntä merkitystä polttoai-

neverolain 9 §:n 3 kohdan tulkinnassa. Vaikka KHO ei muilta osin ottanut kantaa teollisen 

tuotannon edellytykseen, KHO:n päätöksen perusteella voidaan katsoa, ettei verotuskäy-

tännössä omaksuttua tulkintaa polttoaineverolain teollisen tuotannon käsitteen määrittele-

misestä suoraan sähköverolain 2 §:n 6 kohdan avulla voida soveltaa.256 KHO:n päätöksen 

myötä avoimeksi kuitenkin jää, miten polttoaineverolain verottomuussäännöksen teollisen 

tuotannon edellytystä tulisi tulkita. 

KHO:n päätöksen sovelletuissa oikeusohjeissa on mainittu energiaverodirektiivin 4 artik-

lan b alakohdan 1 luetelmakohta, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta energiatuotteiden 

käyttöön muihin tarkoituksiin kuin moottoripolttoaineeksi tai lämmityspolttoaineeksi. 

KHO:n päätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi, miten kyseinen säännös soveltuu tapaukseen. 

Avoimeksi jää, miksi KHO on soveltanut kyseistä luetelmakohtaa kyseisen alakohdan 2 

 

256 KHO:n päätöksen mukaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli todennut vastineessaan, että 
verotuskäytännössä teollisena tuotantona on pidetty toimintaa, joka on sähköverolain 2 §:n 6 kohdassa 
määritelty teollisuudeksi. Näin myös Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1. 
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luetelmakohdan sijasta, jonka mukaan energiaverodirektiiviä ei sovelleta energiatuotteiden 

käyttöön kaksoiskäyttötuotteina. Päätöksen perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että 

KHO:n näkemyksen mukaan kyseisessä toiminnassa oli kyse energiatuotteiden käytöstä 

muihin tarkoituksiin kuin moottori- tai lämmityspolttoaineeksi ja siten energiaverodirektii-

viä ei tarvinnut soveltaa. Energiaverodirektiiviä ja eräiden teollisten prosessien verotto-

muutta käsitellään tarkemmin myös KHO 2021:107 osalta myöhemmin luvussa 7.2.  
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6 ERÄIDEN TEOLLISTEN PROSESSIEN VEROTTOMUUDEN 

EDELLYTYKSIEN TULKINTA HALLINTOTUOMIOISTUIMIEN 

OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA  

6.1 Teollinen tuotanto 

Maa-aineksen lämpökäsittelyä koskeneen KHO 2010:3 perusteella voitaisiin katsoa, ettei 

teollisen tuotannon edellytystä tarvitse tutkia erikseen. Kuitenkin päätöksen jälkeen synty-

neen oikeuskäytännön perusteella on selvää, että kyseistä edellytystä on arvioitava itsenäi-

sesti. Kasvihuoneviljelyä koskeneessa HAO:n päätöksessä 13/0390/1 HAO sovelsi sähkö-

verolain 2 §:n 6 kohdan mukaista teollisuuden määritelmää ja katsoi, että ammattimainen 

kasvihuoneviljely on teollista tuotantoa. Bitumipinnoitusta ja polttoaineverolakia koske-

neessa HAO:n päätöksessä 21/0042/4 sovellettiin vastaavasti teollisuuden määritelmää. 

Myös Verohallinnon 19.2.2021 antamassa syventävässä ohjeessa Polttoaineiden verotto-

muus teollisuuskäytössä teollinen tuotanto on määritelty teollisuuden määritelmän avul-

la.257 

Teollisen tuotannon edellytyksen osalta merkittävin päätös on rautametallien polttoleik-

kaamista koskenut KHO 2021:107, jossa KHO totesi, ettei polttoaineverolaki sisällä säh-

köverolain 2 §:n 6 kohtaa vastaavaa teollisuuden määritelmää tai viittaussäännöstä siihen. 

KHO katsoi, ettei Tilastokeskuksen toimialaluokituksella ole siten välitöntä merkitystä 

polttoaineverolain verottomuussäännöksen soveltamisessa. KHO:n päätöksen perusteella 

sähköverolain teollisuuden määritelmää ei voida soveltaa polttoaineverolain teollisuuden 

verottomuussäännöksen kohdalla.  

On huomioitava, että HAO:n päätös 13/0390/1 koski sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 

kohtaa ja KHO:n päätös koski puolestaan polttoaineverolain 9 §:n 3 kohtaa. HAO:n pää-

töksessä on kuitenkin irtaannuttu teollisen tuotannon edellytyksen sanamuodon mukaisesta 

 

257 Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1. Myös Haimi ja Saastamoinen ovat verotuskäytäntöön 
viitaten määritelleet teollisen tuotannon edellytyksen sähköverolain teollisuuden määritelmän avulla. 
Haimi – Saastamoinen 2016, s. 291. Ingalsuo on puolestaan käyttänyt suoraan sähköverolain teollisuu-
den määritelmää sekä rinnastanut myös konesalitoiminnan teollisuuteen. Ingalsuo 2018, s. 52, 72 ja 86.  
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tulkinnasta. Siten sähköverolain 2 §:n 6 kohdan teollisuuden määritelmää ei tulisi soveltaa 

myöskään sähköverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohtaan tai sähköverolain 21 §:n 1 momen-

tin 1 kohtaan. Mikäli sähköverolain teollisuuden määritelmää sovellettaisiin kivihiilen ja 

maakaasun verottomuussäännöksiin, mutta ei nestemäisten polttoaineiden verottomuus-

säännökseen, päädyttäisiin lisäksi epäneutraaliin lopputulokseen. Silloin muussa kuin säh-

köverolain teollisuuden määritelmän mukaisessa toiminnassa käytettyä kivihiiltä voitaisiin 

kohdella eri tavalla kuin esimerkiksi kevyttä polttoöljyä. Näin ollen KHO:n päätöksellä 

voidaan katsoa olevan vaikutusta polttoaineverolain lisäksi myös sähköverolain verotto-

muussäännöksien mukaisen teollisen tuotannon edellytyksen tulkinnassa. Polttoainevero-

lain ja sähköverolain verottomuussäännöksien edellytyksiä on tarkoituksenmukaista tulkita 

yhdenmukaisesti. 

Ongelmallista on, että KHO:n päätöksen johdosta avoimeksi jää, miten teollisen tuotannon 

edellytystä tulisi tulkita. KHO:n päätöksen mukaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksella 

ei ole välitöntä merkitystä. KHO:n päätös huomioon ottaen tulkinta-apua voidaan kuiten-

kin hakea Tilastokeskuksen toimialaluokituksesta. Siten teolliseksi tuotannoksi voidaan 

katsoa aiemmin luvussa 4.2 mainittu TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukainen toimin-

ta. KHO:n päätöksen perusteella Tilastokeskuksen toimialaluokitusta ei kuitenkaan voida 

tarkastella liian tiukasti. Siten myös toiminta, joka ei kuulu pääluokkaan C, mutta on tosi-

asiallisesti siihen rinnastettavaa toimintaa, voi täyttää teollisen tuotannon edellytyksen. 

Näin ollen esimerkiksi TOL 2008 pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jä-

tehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) alaluokan 38320 (lajiteltujen materiaalien kier-

rätys) mukainen toiminta voitaisiin katsoa teolliseksi tuotannoksi, mikäli se on rinnastetta-

vissa TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukaiseen toimintaan. Tällaista toimintaa voisi 

olla esimerkiksi muovi- tai kumijätteen käsittely rakeiksi puhdistamalla ja sulattamalla.258 

Lisäksi tietty TOL 2008 pääluokan B (kaivostoiminta ja louhinta) mukainen toiminta voi-

taisiin katsoa teolliseksi tuotannoksi. Tällaista toimintaa on esimerkiksi mineraalien työs-

täminen, joka luokitellaan teollisuuden pääluokkaan, jos se ei tapahdu kaivostoiminnan 

 

258 TOL 2008 mukaan pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito) alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluu metallijätteen ja muun 
jätteen, romun ja muun tavaran muuntaminen uusioraaka-aineeksi yleensä mekaanisen, kemiallisen tai 
muun prosessin avulla. Kyseiseen alaluokkaan kuuluu muun muassa muovi- tai kumijätteen käsittely 
rakeiksi puhdistamalla, sulattamalla ja hiertämällä. Tilastokeskus 2008, s. 190. 
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yhteydessä.259 Esitetty tulkinta käsittelee yksittäistä valmistusprosessia neutraalisti riippu-

matta siitä, missä yhteydessä se tapahtuu.  

Koska KHO 2021:107 perusteella sähköverolain teollisuuden määritelmää ei voida sovel-

taa teollisen tuotannon edellytyksen tulkinnassa, ammattimaista kasvihuoneviljelyä ei voi-

da sen perusteella rinnastaa suoraan teolliseen tuotantoon. Koska kasvihuoneviljely kuuluu 

TOL 2008 pääluokkaan A (maatalous, metsätalous ja kalatalous), ammattimaista kasvi-

huoneviljelyä ei voida edellisessä kappaleessa esitetyn tulkinnan perusteella katsoa teol-

liseksi tuotannoksi.260  

Teollisen tuotannon edellytys on tulkinnanvarainen ja vaatii muun kuin TOL 2008 pääluo-

kan C (teollisuus) mukaisen toiminnan osalta aina valmistusprosessin tarkempaa tarkaste-

lua. Tapauskohtaisesti on tutkittava, minkälainen toiminta voidaan rinnastaa teollisuuden 

pääluokan mukaiseen toimintaan. Voidaan esittää kysymys, pitäisikö esimerkiksi bitumi-

pinnoitusta koskeneessa HAO:n päätöksessä 21/0042/4 esillä ollut TOL 2008 pääluokan F 

(rakentaminen) mukainen toiminta katsoa osin tai kokonaan teolliseksi tuotannoksi. Koko 

pääluokan F (rakentaminen) voidaan kuitenkin katsoa perustuvan sille, että toiminta tapah-

tuu pääasiassa kiinteistöllä tai muulla rakennuspaikalla.261 Edellä esitetyt esimerkit pääluo-

kan B (kaivostoiminta ja louhinta) ja pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 

jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) osalta eroavat sen suhteen olennaisesti. Siten 

voidaan esittää, että pääluokan F (rakentaminen) mukaista toimintaa ei voida rinnastaa 

pääluokan C (teollisuus) mukaiseen toimintaan ja katsoa teolliseksi tuotannoksi. Tulkinta 

on kuitenkin altis kritiikille. Sen mukaan esimerkiksi pääluokkaan C (teollisuus) luokitel-

tavaa teollisuuden tuotantolaitteiden ja koneiden asennusta kohdellaan eri tavalla kuin pää-

 

259 TOL 2008 mukaan mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen luokitellaan pää-
luokkaan C (teollisuus), mikäli se ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä. Tilastokeskus 2008, s. 93. 
260 TOL 2008 mukaan kasvihuoneviljely luokitellaan pääluokkaan A (maatalous, metsätalous ja kalata-
lous). Tilastokeskus 2008, s. 78.  
261 TOL 2008 mukaan pääluokkaan F (rakentaminen) kuuluu yleisen rakentamisen lisäksi talonrakenta-
miseen ja maa- ja vesirakentamiseen liittyvä erikoisalarakentaminen, rakennustoimintaan liittyvä asen-
nus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjalostustoiminta. Toiminnassa voi olla kyse 
uudisrakentamisesta, perusparannuksesta ja korjausrakentamisesta. Toiminta voi olla myös muutos-, 
laajennus- tai kunnostustyötä. Lisäksi pääluokkaan kuuluvat tehdasvalmisteisten rakennusten ja raken-
nelmien pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmien rakentaminen. Tilastokeskus 2008, 
s. 192. Katso tarkemmin pääluokan eri alaluokista Tilastokeskus 2008, s. 193–202.  
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luokan F (rakentaminen) mukaista asennustyötä.262 Erillinen kysymys on kuitenkin se, 

täyttääkö tällainen asennustyö käytännössä muita eräiden teollisten prosessien verotto-

muuden edellytyksiä.  

6.2 Välitön ensikäyttö 

Kuten aiemmin luvussa 4.2 on mainittu, välittömän ensikäytön edellytyksen osalta on hal-

lituksen esityksessä 350/2014 vp viitattu oikeuskäytännössä vakiintuneeseen tulkintaan, 

jonka mukaan välittömässä ensikäytössä polttoaineen polttamisesta syntyvä liekki tai sa-

vukaasut koskettavat valmistettavaa tuotetta. Mikäli polttoainetta käytetään väliaineen 

kuumentamiseen tai muutoin välillisesti, kyse ei ole välittömästä ensikäytöstä.263 Tutki-

muksessa käsiteltyjen KHO:n ja HAO:n päätösten perusteella voidaan todeta, että välittö-

män ensikäytön edellytyksen tulkinta on vakiintunut tältä osin.  

Välittömän ensikäytön edellytystä on käsitelty KHO:n antamien päätösten 2781 ja 3083 

lisäksi lukuisissa HAO:n päätöksissä. Välittömän ensikäytön edellytyksen tulkinnan osalta 

merkittävimpiä HAO:n päätöksistä ovat 01/0281/7, 07/0495/1 ja 13/0390/1. Kyseisten 

KHO:n ja HAO:n päätösten perusteella välittömän ensikäytön edellytyksen tulkintaa voi-

daan täsmentää edellä mainitussa hallituksen esityksessä esitettyyn nähden.264 

Sokeritehdasta ja kuivausuuneja koskenut HAO:n päätös 01/0281/7 on ainoa käsitellyistä 

päätöksistä, jossa on otettu kantaa välittömän ensikäytön edellytyksen ensikäytön vaati-

mukseen. Päätöksen perusteella voidaan katsoa, että kyseessä on välitön ensikäyttö vain, 

jos kyseessä on polttoaineen ensimmäinen käyttö. Mikäli polttoainetta on käytetty ensin 

jossain muussa verollisessa toiminnassa, merkitystä ei ole sillä, että liekki tai savukaasut 

koskettavat valmistettavaa tuotetta. Siten verottomuussäännöksien soveltamistilanteissa 

 

262 TOL 2008 mukaan valmistajan toimesta tapahtuva teollisuuden tuotantolaitteiden ja koneiden asen-
nus kuuluu pääluokkaan C (teollisuus). Tilastokeskus 2008, s. 192. 
263 HE 350/2014 vp, s. 5.  
264 Vaikka Ingalsuo on käynyt läpi tutkielmassaan myös HAO:n julkaisemattomia päätöksiä, hän ei ole 
kuitenkaan esittänyt sellaisia tulkintakannanottoja välittömän ensikäytön edellytykseen liittyen, jotka 
eivät kävisi ilmi jo edellä mainitusta hallituksen esityksestä. Ingalsuo 2018, s. 72–76 ja 85.  
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välittömän ensikäytön edellytyksen osalta on tarpeen tutkia aina ensin, täyttyykö ensikäy-

tön vaatimus.265  

Moottoreiden luovutusajoa koskeneessa HAO:n päätöksessä 07/0495/1 verottomuussään-

nöksen tulkinnassa otettiin huomioon kivennäisöljyverodirektiivin säännös moottoripoltto-

aineita koskien. Myös nykyisen energiaverodirektiivin 2 artiklan 3 kohta sisältää vastaavan 

säännöksen. HAO:n päätöksen perusteella voidaan katsoa, että välittömässä ensikäytössä 

energiatuote tulee olla käytetty lämmityspolttoaineena. Siten kyseessä ei ole välitön ensi-

käyttö, jos energiatuote käytetään moottoripolttoaineena.266  

Kasvihuoneviljelyä koskenut HAO:n päätös 13/0390/1 täsmensi, että välittömän ensikäy-

tön edellytyksen välittömyyden vaatimus ei ole ajallinen vaatimus. Siten savukaasujen ei 

tarvitse koskettaa valmistettavaa tuotetta viiveettä.267 Edellytyksenä on ainoastaan, että 

liekin tai savukaasujen ja valmistettavan tuotteen välissä ei ole mitään väliainetta.268 Sen 

johdosta myöskään esimerkiksi erilaisten lämmitysuunien ylös- tai alasajoa ei voida katsoa 

 

265 Haimi ja Saastamoinen ovat tarkastelleen ensikäytön käsitettä ja todenneet, että Kotimaisten kielten 
keskuksen mukaan se tarkoittaa samaa kuin ensimmäinen käyttö tai ensimmäinen käyttökerta. Haimi – 
Saastamoinen 2016, s. 292. Muilta osin Haimi ja Saastamoinen eivät ole käsitelleet ensikäytön vaati-
musta. HAO:n päätös vastaa siten ensikäytön sanamuodon mukaista tulkintaa.  
266 Kyseinen vaatimus voitaisiin toisaalta liittää myös johonkin muuhun kuin välittömän ensikäytön 
edellytykseen, koska se koskee koko eräiden teollisten prosessien verottomuutta. Käsillä olevassa tut-
kimuksessa se liitetään kuitenkin HAO:n tapaan välittömän ensikäytön edellytykseen. Haimi ja Saasta-
moinen ovat todenneet, että teollisuuden koneiden tai laitteiden polttoaineena käytettäviä polttoaineita 
ei missään tilanteessa katsota käytetyn välittömässä ensikäytössä. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 292. 
Haimin ja Saastamoisen artikkelista ei kuitenkaan käy ilmi, mihin kyseinen tulkinta perustuu. 
267 Haimi ja Saastamoinen ovat todenneet, että Kotimaisten kielten keskuksen mukaan sana välitön 
tarkoittaa samaa kuin suora, välivaiheeton ja väliasteeton. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 292. Haimi ja 
Saastamoinen eivät tarkastele välittömän ensikäytön edellytystä ajallisesta näkökulmasta. He ovat kui-
tenkin todenneet, että HAO:n päätöksen 13/0390/1 perusteella välittömästä ensikäytöstä voi olla kyse 
myös silloin, kun polttoainetta poltetaan välimatkan päässä valmistettavasta tuotteesta. Haimi – Saasta-
moinen 2016, s. 294–295. Myös Kurkiojan ja Sneckin mukaan välittömässä ensikäytössä savukaasut 
voidaan myös ohjata savukanavaa pitkin koskettamaan valmistettavaa tuotetta. Kurkioja – Sneck 2012, 
s. 75.  
268 Haimi ja Saastamoinen ovat maininneet esimerkkinä polttoaineen käytön veden tai öljyn lämmittä-
miseen siten, että vesi tai öljy vaikuttaa tavaran valmistukseen. Lisäksi he ovat maininneet toisena esi-
merkkinä valmistusuunin lämmityksen vastuksen avulla tai muutoin välipinnan kautta siten, että tuote 
valmistuu valmistusuunissa välipinnan kautta. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 292. Myös Verohallinnon 
ohjeessa on esitetty samat esimerkit. Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1.3. Kyseisissä esimer-
keissä on selvää, että liekki tai savukaasut eivät kosketa valmistettavaa tuotetta. HAO on antanut myös 
useita päätöksiä Haimin ja Saastamoisen ensimmäiseen esimerkkiin liittyen. Myös KHO:n päätös 3083 
koski kyseistä seikkaa. HAO:n päätöksiä on käsitelty lyhyesti aiemmin luvun 5.4 alaviitteessä 237.  
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välittömäksi ensikäytöksi, jos valmistettava tuote ei ole uunissa. Asian voidaan katsoa 

vahvistetun soodakattilan ylösajoa koskeneessa HAO:n päätöksessä 01/0997/7.  

Lisäksi paperikoneen infrakuivainta koskeneen KHO:n antaman päätöksen 2781 perusteel-

la voidaan todeta, ettei pelkkä liekin tai savukaasujen ja tuotteen koskettaminen ole riittä-

vää. Jotta kyseessä olisi välitön ensikäyttö, liekillä tai savukaasuilla on oltava jonkinlainen 

vaikutus valmistettavaan tuotteeseen. KHO:n päätöksen perusteella voidaan katsoa, että 

kynnys kyseisen vaatimuksen täyttymiselle ei kuitenkaan ole kovin korkea. Lisäksi voi-

daan todeta, että liekin koskettaessa valmistettavaa tuotetta, sillä on aina jonkinlainen, vä-

hintään lämmittävä, vaikutus valmistettavaan tuotteeseen. Savukaasujen osalta tilanne ei 

ole yhtä selkeä. On kuitenkin huomioitava, ettei yhdessäkään KHO:n tai HAO:n päätök-

sessä ole erikseen tarkasteltu savukaasujen vaikutusta valmistettavaan tuotteeseen. Esimer-

kiksi jonkinasteinen kuivattava vaikutus täyttää kyseisen vaatimuksen. HAO:n päätöksen 

13/0390/1 perusteella vaikutus voi olla myös hidas ja pitkäaikainen.  

Välittömän ensikäytön edellytyksen osalta on selvää, että polttoaineen poltosta syntyvän 

liekin tai savukaasujen on kosketettava suoraan valmistettavaa tuotetta. Kuitenkin selluloo-

san valmistusprosessia koskeneissa HAO:n päätöksissä 00/1643/7, 00/1644/7 ja 01/0997/7 

sekä vedyn valmistamista koskeneessa HAO:n päätöksessä 17/0477/1 vahvistettiin, että 

valmistusprosessin osaprosesseja tulee tarkastella erikseen. Mikäli jossain valmistuspro-

sessin vaiheessa liekki tai savukaasut eivät kosketa suoraan valmistettavaa tuotetta, poltto-

aineita ei ole siltä osin käytetty välittömässä ensikäytössä. 

Verohallinnon syventävässä ohjeessa Polttoaineiden verottomuus teollisuuskäytössä on 

myös otettu kantaa polttoaineiden käyttöön välittömässä ensikäytössä. Edellä mainitussa 

hallituksen esityksessä esitetyn tulkinnan lisäksi ohjeessa on muun muassa esitetty esi-

merkkejä välittömään ensikäyttöön liittyen. Ohjeen mukaan välittömäksi ensikäytöksi kat-

sotaan esimerkiksi asfalttimassan valmistus, paperiteollisuuden leijuntakuivaimissa käytet-

ty polttoaine, metalliteollisuuden metallien ja malmien sulattamiseen masuuneissa käytetty 

koksi tai kivihiili sekä tuotteiden maalauksessa tai galvanoinnissa pinnoitteen kuivattami-

seen käytetty polttoaine. Asfalttimassan, leijuntakuivaimien ja pinnoitteen kuivattamisen 

osalta on lisäksi korostettu sitä, että liekin tai savukaasujen on kosketettava valmistettavaa 

tuotetta. Lisäksi ohjeessa on oikeuskäytäntöön viitaten esitetty esimerkit pilaantuneen maa-
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aineksen lämpökäsittelystä, paperikoneen infrakuivaimesta ja kasvien hiilidioksidilannoi-

tuksesta.269  

Verohallinnon syventävässä ohjeessa on otettu kantaa myös välittömän ensikäytön edelly-

tyksen ensikäytön vaatimukseen. Ohjeen mukaan hyödynnettäessä polttoaine useampaan 

kertaan polttoaineen verollisuuden tai verottomuuden ratkaisee se, mihin tarkoitukseen 

käyttö kohdistuu ensin. Lisäksi ohjeen mukaan energiatuotteiden käyttöä teollisuuden ko-

neiden tai laitteiden polttoaineena ei katsota välittömäksi ensikäytöksi.270 

Verohallinnon syventävän ohjeen voidaan todeta olevan välittömän ensikäytön edellytyk-

sen osalta varsin kattava. Ohjeessa on kuitenkin esitetty lähinnä vain hallituksen esitykses-

säkin esiintynyt välittömän ensikäytön yleinen tulkinta sekä joitain käytännön esimerkkejä. 

Ohjeessa ei ole tarkennettu, että välittömän ensikäytön välittömyyden vaatimus ei ole ajal-

linen vaatimus. Lisäksi ohjeesta ei käy myöskään ilmi, että liekin tai savukaasujen olisi 

vaikutettava valmistettavaan tuotteeseen.271  

 

269 Verohallinnon ohjeen mukaan paperikoneen infrakuivaimessa käytetty polttoaine on katsottu oi-
keuskäytännössä välittömäksi ensikäytöksi, kun polttoaineen palaessa syntyvä infrapunasäteily on koh-
distunut valmistettavaan tuotteeseen. Ohjeen mukaan infrapunasäteilyn on tulkittu olevan osa palaessa 
syntyvää liekkiä, joka koskettaa valmistettavaa tuotetta. Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1.3. 
Aiemmin luvun 5.3 alaviitteessä 235 esitetyn mukaisesti KHO:n päätöksen 2781 perusteella ei kuiten-
kaan voida tehdä tulkintaa, että infrapunasäteily olisi osa palaessa syntyvää liekkiä tai että sillä olisi 
merkitystä asiassa. Jotta erilaisten infrakuivaimien osalta kyseessä olisi välitön ensikäyttö, liekin tai 
savukaasujen on kosketettava valmistettavaa tuotetta. Verohallinnon ohjeessa on viitattu oikeuskäytän-
töön mainitsematta kyseisiä hallintotuomioistuimien päätöksiä. Kyseisiä valmistusprosesseja ovat kos-
keneet muun muassa KHO:n päätös 2781, KHO 2010:3 ja HAO:n päätös 13/0390/1. Aiemmin luvussa 
4.2 mainitun mukaisesti edellä mainitussa hallituksen esityksessä on myös esitetty esimerkkejä välittö-
mään ensikäyttöön liittyen. Sen mukaan verotonta käyttöä on esimerkiksi polttoaineen käyttö lämpökä-
sittelyuuneissa, kuivaus-, poltto- ja sulatusprosesseissa, leiju- ja infrapunakuivaimissa, muoviteollisuu-
den raaka-aineena sekä savustus- ja kahvinpaahtimouuneissa. HE 350/2014 vp, s. 10.  
270 Verohallinnon syventävä ohje 2021b, luku 1.4. 
271 Verohallinnon syventävässä ohjeessa lämmitysuunien ylös- tai alasajosta ei mainita mitään. Toisaal-
ta ohjeesta käy selvästi ilmi, että liekin tai savukaasujen on kosketettava valmistettavaa tuotetta. Vero-
hallinnon syventävä ohje 2021b. Verohallinnon syventävässä ohjeessa Energiaverotus siihen on kuiten-
kin otettu kantaa. Sen mukaan selluloosan valmistusprosessissa soodakattiloissa, kattilan alasajossa ja 
tukipoltossa käytetyt polttoaineet katsotaan käytetyksi välittömässä ensikäytössä. Kattilan ylösajon 
polttoaineita ei kuitenkaan katsota käytetyn välittömässä ensikäytössä ennen kuin valmistettavaa viher-
lipeää tulee kattilasta. Verohallinnon syventävä ohje 2021a, luku 1.5.2. Ohjeen taustalla voidaan katsoa 
olevan HAO:n päätökset 00/1643/7, 00/1644/7 ja 01/0997/7. 
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6.3 Tavaran valmistaminen  

Tavaran valmistamisen edellytystä on käsitelty muun muassa kahdessa korkeimman hallin-

to-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2010:3 ja KHO 2021:107 sekä HAO:n päätökses-

sä 21/0042/4.272 Lisäksi edellytystä on myös sivuttu HAO:n päätöksessä 13/0390/1. Ennen 

HAO:n 13.4.2007 antamaa päätöstä 07/0444/1, jonka käsittely jatkui KHO:ssa, tavaran 

valmistamisen edellytystä ei ole tutkittu. Sitä aiemmat hallintotuomioistuimien päätökset 

koskivat lähinnä välittömän ensikäytön edellytyksen tulkintaa.  

Maa-aineksen lämpökäsittelyä koskeneessa HAO:n päätöksessä 07/0444/1 HAO totesi, 

ettei maa-aines muuttunut lämpökäsittelyn seurauksena uudeksi tuotteeksi. Rautametallien 

polttoleikkaamista koskeneessa HAO:n päätöksessä 19/0870/1, jonka käsittely jatkui 

KHO:ssa, HAO katsoi, että tavaran valmistaminen on teollisuuden määritelmän mukaisesti 

materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaanista, kemiallista tai biologista muuntamista 

uusiksi tuotteiksi. Myös bitumipinnoitusta koskeneessa HAO:n päätöksessä 21/0042/4 ta-

varan valmistamisen edellytyksen osalta voidaan katsoa sovelletun TOL 2008 pääluokan C 

(teollisuus) määritelmää.  

Toisin kuin HAO korkein hallinto-oikeus ei ole määritellyt tavaran valmistamista TOL 

2008 avulla eikä ole suoraan lausunut, että tavaran valmistuksessa tulisi olla kyse uuden 

tuotteen valmistuksesta. KHO 2010:3 perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että tavaran 

ominaisuuksien on jollain tapaa muututtava, jotta kyse olisi tavaran valmistamisesta. Ky-

seisen tulkinnan voidaan katsoa vahvistetun vuosikirjapäätöksessä KHO 2021:107. 

Päätöksessä KHO 2021:107 katsottiin, että rautametallien polttoleikkaaminen ja pelkkä 

tavaran koon ja muodon muokkaaminen ei ole tavaran valmistamista. Tavaran muodon 

muokkaamisessa voi olla kuitenkin kyse monenlaisesta toiminnasta, eikä sen osalta voida 

tehdä yhtä selkeää tulkintaa kuin tavaran koon muokkaamisen osalta, josta KHO:n tapauk-

sessa voidaan käytännössä katsoa olleen kyse. Siten tavaran valmistamista voi olla esimer-

 

272 Vaikka Haimi ja Saastamoinen ovat käyneet läpi vuosikirjapäätöstä KHO 2010:3, he eivät ole tutki-
neet ollenkaan tavaran valmistamisen edellytystä. Haimi – Saastamoinen 2016, s. 294. Myöskään Ingal-
suo ei ole tutkinut tavaran valmistamisen edellytystä, vaikka hän on käsitellyt maa-aineksen lämpökäsit-
telyä koskeneita KHO:n ja HAO:n päätöksiä. Ingalsuo 2018, s. 73–74.  
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kiksi suorien putkien taivuttaminen uuteen muotoon lämpökäsittelyä hyödyntäen.273 

KHO:n päätöksen perusteella voidaan katsoa, että pelkässä tavaran pienempiin osiin paloit-

telussa tavaran ominaisuudet eivät muutu siten, että kyseessä olisi tavaran valmistaminen. 

Tavaran valmistamisen edellytyksen osalta on korostettava, että se vaatii aina käsillä ole-

van toiminnan yksityiskohtaista tarkastelua.  

Kasvihuoneviljelyä koskeneen HAO:n päätöksen 13/0390/1 perusteella voidaan katsoa, 

että tavaran valmistamisessa voi olla kyse myös orgaanisen tavaran valmistamisesta. Li-

säksi vaikka soodakattilan alasajoa koskenut HAO:n päätös 00/1644/7 ei varsinaisesti kos-

kenut tavaran valmistamisen edellytystä, sen perusteella voidaan katsoa vahvistetun, että 

tavaran valmistamisessa voi olla kyseessä myös jatkojalostettavan välituotteen valmista-

minen.  

Käytännössä TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukainen toiminta saattaa täyttää myös 

tavaran valmistamisen edellytyksen. Sekä teollinen tuotanto että tavaran valmistaminen 

ovat kuitenkin verottomuuden erillisiä edellytyksiä. Siten edellytyksiä tulee tutkia itsenäi-

sesti.  

Edellisessä luvussa esitetyn mukaisesti valmistusprosessin osaprosesseja on tarkasteltava 

erikseen. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota, että kyseinen seikka koskee vain välitöntä 

ensikäyttöä. Tavaran valmistamisen edellytyksen osalta valmistusprosessin osaprosesseja 

ei tarvitse tarkastella erikseen. Mikäli osaprosesseja olisi tarkasteltava erikseen myös tava-

ran valmistamisen edellytyksen osalta, se johtaisi kestämättömään lopputulokseen. Sen 

johdosta esimerkiksi prosessi, jossa tavaran ominaisuudet muuttuvat vasta tietyn lämpöti-

lan saavuttamisen jälkeen, ei olisi tavaran valmistamista ennen kuin tavaran ominaisuudet 

muuttuvat. Täysin erillisten välituotteiden tai lopputuotteiden valmistusta on kuitenkin 

tarkasteltava erikseen.274 

 

273 Saumattomien putkien valmistus ja putkenaihioiden valmistus jatkokäsittelyä varten kuumakäsitte-
lyllä kuuluu TOL 2008 mukaan pääluokan C (teollisuus) alaluokkaan 24200 (putkien, profiiliputkien ja 
niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä). Tilastokeskus 2008, s. 142.  
274 Siten esimerkiksi KHO 2021:107 mukaisessa prosessissa lopputulos tavaran valmistamisen edelly-
tyksen osalta olisi ollut erilainen, mikäli rautametallit olisi paloitellut valimo- tai terästeollisuudessa 
toimiva sulattamo, joka olisi valmistanut raaka-aineena toimivasta rautametallista jonkin väli- tai loppu-
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Verohallinnon syventävässä ohjeessa Polttoaineiden verottomuus teollisuuskäytössä ei ole 

erikseen mainittu tavaran valmistamisen edellytystä. Vaikka ohjeessa on mainittu maa-

aineksen lämpökäsittely, joka on ollut esillä muun muassa vuosikirjapäätöksessä KHO 

2010:3, se on esitetty lähinnä välittömän ensikäytön edellytyksen näkökulmasta. Ennen 

ohjeen antamista tavaran valmistamisen edellytys on maa-aineksen lämpökäsittelyä koske-

neiden päätösten lisäksi ollut esillä rautametallien polttoleikkaamista koskeneessa HAO:n 

päätöksessä 19/0870/1.275  

 

tuotteen. Kyseisen seikan vuoksi tavaran valmistamisen edellytykseen liittyvää tulkintaa voidaan kriti-
soida, koska se ei kohtele neutraalisti eri toimijoita ja toimintamuotoja. Tavaran valmistamisen edelly-
tyksen täyttyminen voi olla riippuvainen siitä, minkä toiminnan yhteydessä yksittäinen toimenpide teh-
dään.  
275 Vasta ohjeen antamisen jälkeen on puolestaan annettu rautametallien polttoleikkaamista koskenut 
KHO 2021:107 sekä bitumipinnoitusta koskeneet HAO:n päätökset 21/0042/4, 21/0043/4 ja 21/0044/4.  
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7 ERÄIDEN TEOLLISTEN PROSESSIEN VEROTTOMUUS ENER-

GIAVERODIREKTIIVIN JA EUT:N OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOS-

SA 

7.1 Energiaverodirektiivin huomioiminen polttoaineverolain ja sähköverolain 

esitöissä 

Seuraavaksi tarkastellaan, onko eräiden teollisten prosessien verottomuuden ja energiave-

rodirektiivin suhdetta käsitelty polttoaineverolain tai sähköverolain esitöissä. Koska eräi-

den teollisten prosessien verottomuus on ollut olemassa vuosikymmeniä jo ennen energia-

verodirektiivin voimaantuloa, on syytä tarkastella lyhyesti myös, onko verottomuuden ja 

kivennäisöljyverodirektiivin suhdetta tarkasteltu lakien esitöissä.  

Suomen liityttyä Euroopan unioniin Suomessa oli implementoitava kivennäisöljyverodi-

rektiivi. Sen vuoksi säädettiin nykyinen polttoaineverolaki, joka tuli voimaan vuonna 

1995.276 Aiemmin luvussa 3 käsitellyn mukaisesti kivennäisöljyverodirektiivin 8 artiklan 1 

kohdan a alakohta sisälsi säännöksen, jonka mukaan muutoin kuin moottori- tai lämmitys-

polttoaineena käytetyt kivennäisöljyt oli vapautettava verosta. Kivennäisöljyverodirektiivi 

ei sisältänyt säännöksiä energiatuotteiden kaksoiskäytöstä tai mineralogisista prosesseista. 

Kivennäisöljyjen tiettyä käyttöä masuuneissa kemiallisessa pelkistyksessä koskeva kiven-

näisöljyverodirektiivin 8 artiklan 1 kohdan d alakohta lisättiin kivennäisöljyverodirektii-

viin vasta 22.12.1994 annetulla muutosdirektiivillä. Komissio oli kuitenkin antanut jo eh-

dotuksen kyseisestä muutosdirektiivistä 28.6.1994, mikä on huomioitu myös polttoaineve-

rolakia koskeneessa hallituksen esityksessä.277 

Polttoaineverolakia koskeneessa hallituksen esityksessä on kiinnitetty huomiota kiven-

näisöljyverodirektiiviin ja teollisuuden verottomuussäännökseen. Sen mukaan raaka- ja 

apuainekäyttö ovat verottomia kivennäisöljyverodirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakoh-

 

276 Juanto 1998, s. 363.  
277 HE 237/1994 vp, s. 17. Komission ehdotuksen mukainen säännös vastasi lopullisen muutosdirektii-
vin mukaista säännöstä. COM(94) 179 final, s. 19.  
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dan nojalla. Hallituksen esityksessä on todettu, että kivennäisöljyverodirektiivi ei kuiten-

kaan sisällä säännöstä, jonka nojalla välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa käy-

tetty polttoaine olisi verotonta. Hallituksen esityksen mukaan viidessä jäsenvaltiossa väli-

tön ensikäyttö oli verotonta ja viidessä verollista. Välittömän ensikäytön verottomuutta 

ehdotettiin jatkettavaksi, koska polttoaineiden käyttö kyseisissä prosesseissa oli ollut vero-

tonta aiemminkin.278 Näin ollen eräiden teollisten prosessien verottomuuden ongelmalli-

suus kivennäisöljyverodirektiivin suhteen tiedostettiin hallituksen esityksessä, mutta verot-

tomuutta päätettiin siitä huolimatta jatkaa.279 Polttoaineverolakia koskeneessa valtiova-

rainvaliokunnan mietinnössä kyseiseen seikkaan ei kiinnitetty huomiota.280  

Energiaverodirektiivin voimaantulon myötä nestemäisten polttoaineiden verottomuussään-

nöksen lisäksi myös kivihiilen ja maakaasun verottomuussäännösten tarkastelu direktiivin 

valossa tuli ajankohtaiseksi. Energiaverodirektiivin voimaantulon johdosta ei kuitenkaan 

tehty välittömästi muutoksia sähköverolakiin tai polttoaineverolakiin. Energiaverodirektii-

vin edellyttämät muutokset toteutettiin vasta lailla nestemäisten polttoaineiden valmisteve-

 

278 HE 237/1994 vp, s. 28. Kyseinen hallituksen esitys koski myös muita yhdenmukaistettuja valmiste-
veroja, eli tupakkaveroa ja alkoholi- ja alkoholijuomaveroa, sekä kansallisia valmisteveroja, kuten ma-
keis- ja virvoitusjuomaveroa, sähköveroa sekä kivihiilestä ja maakaasusta kannettavaa valmisteveroa. 
Katso muutoksista tarkemmin HE 237/1994 vp, etenkin s. 21–33.  
279 Muun muassa arvonlisäverotusta ja valmisteverotusta koskeneessa EY-verotustyöryhmän muistiossa 
on todettu, että Suomi tullee vaatimaan maakohtaisen poikkeuksen muun muassa sellaisille polttoaineil-
le, joita ei käytetä teollisuudessa polttoaineena tai raaka-aineena vaan valmistusprosessissa niin sanotus-
sa ensikäytössä. VM 1993:8, liite 2, s. 20. Suomen liittyessä Euroopan unioniin kivennäisöljyverodirek-
tiivin 8 artiklan 4 kohdan nojalla Suomelle myönnettiin poikkeus soveltaa alennettua verokantaa vähä-
rikkiseen dieselöljyyn ja kevyeen polttoöljyyn sekä reformuloituun bensiiniin. Lisäksi Suomelle myön-
nettiin poikkeus vapauttaa metaani ja nestekaasu sekä yksityisissä huvialuksissa käytettävät kiven-
näisöljyt valmisteverosta. Liittymisasiakirja, liite XV, IX Verotus, 5 kohta, alakohdat e ja f. Myöhem-
min Suomelle myönnettiin poikkeus vapauttaa eräät polttoaineena käytettävät jäteöljyt valmisteverosta 
luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille soveltaa tai edelleen soveltaa tiettyihin erityistarkoituksiin 
käytettyihin kivennäisöljyihin valmisteveron alennuksia tai vapautuksia valmisteverosta direktiivin 
92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 22.12.1995 tehdyllä neuvoston pää-
töksellä. Lisäksi Suomelle myönnettiin poikkeus vapauttaa maakaasu valmisteverosta luvan antamisesta 
Suomen tasavallalle soveltaa tai edelleen soveltaa tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöl-
jyihin valmisteveron alennuksia tai vapautuksia valmisteverosta direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 25.11.1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä. Myös Juanto on 
todennut Suomen saaneen aikoinaan luvan soveltaa edellä mainittuja poikkeuksia. Juanto 2008, s. 312. 
Suomi ei ole hakenut kivennäisöljyverodirektiiviä koskien muita poikkeuksia. Suomi ei ole siten hake-
nut poikkeusta myöskään eräiden teollisten prosessien verottomuudelle. Haku tehty EUR-Lex-
tietokantaan 29.12.2021.  
280 Valtiovarainvaliokunta vain viittasi hallituksen esityksessä esitettyyn seikkaan, jonka mukaan la-
kiehdotuksissa oli otettu huomioon direktiivit sekä Suomen saamat poikkeukset valmisteverotukseen. 
VaVM 90/1994 vp, s. 2.  
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rosta annetun lain muuttamisesta (1305/2007) ja lailla sähkön ja eräiden polttoaineiden 

valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1306/2007).281 Samalla polttoaineverolain 9 

§:ää muutettiin ja verottomuussäännös ulotettiin koskemaan myös huoltovarmuusmaksua. 

Ennen lainmuutosta nestemäisten polttoaineiden huoltovarmuusmaksuttomuudesta säädet-

tiin omassa säännöksessä.282  

Edellä mainittuja lainmuutoksia koskeneen hallituksen esityksen mukaan energiaverodi-

rektiivin lähtökohtana on energiatuotteiden verottaminen moottori- ja lämmityspolttoai-

neena ja siten käyttö muihin tarkoituksiin on jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolel-

le. Hallituksen esityksen mukaan tällaista käyttöä esiintyy esimerkiksi teollisuuden proses-

seissa, joissa raaka-ainekäyttöä ja lämmityskäyttöä on vaikea erottaa toisistaan. Jäsenvalti-

oille on kyseisissä tapauksissa jätetty toimivalta itse päättää energiatuotteiden verottami-

sesta.283 Lähes saman sisältöinen huomio on sisältynyt myös nestekaasun verottomuuden 

poistamista koskeneeseen hallituksen esitykseen.284 Kyseisissä hallituksen esityksissä ei 

kuitenkaan ole tarkasteltu tarkemmin eräiden teollisten prosessien verottomuutta energia-

verodirektiivin valossa. 

Jäljempänä luvussa 8 eräiltä muilta osin käsiteltävän vuonna 2022 voimaan tulleen lain 

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1215/2021) 

myötä myös biokaasusta tuli veronalainen polttoaine. Kyseisellä lainmuutoksella muutet-

tiin myös sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa, ja jatkossa kyseinen verottomuus-

säännös koskee maakaasun lisäksi myös biokaasua.285 Lainmuutosta koskeneessa hallituk-

sen esityksessä on käsitelty suhteellisen kattavasti energiaverodirektiiviä ja muuta EU-

 

281 Esimerkiksi polttoaineena käytettävien jäteöljyjen sekä yksityisissä ilmailualuksissa ja huviveneissä 
käytettävien polttoaineiden verottomuus poistui. Juanto 2008, s. 47–48 ja 312. Energiaverodirektiivin 
edellyttämistä muutoksista katso tarkemmin HE 61/2007 vp, s. 12–14.  
282 Lainmuutosta on käsitelty aiemmin luvun 4.2 alaviitteessä 152. 
283 HE 61/2007 vp, s. 8. 
284 HE 350/2014 vp, s. 7. Nestekaasun osalta tulee ottaa huomioon, että energiaverodirektiivin 15 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan i alakohta mahdollistaa nestekaasun vapauttamisen verosta. Kyseinen säännös 
koskee myös maakaasua. Lisäksi energiaverodirektiivin liitteen 1 taulukon C mukaan nestekaasun vä-
himmäisverotaso lämmityskäytössä on nolla euroa. Kyseisistä seikoista huolimatta lämmityskäytössä 
käytetty nestekaasu kuuluu energiaverodirektiivin soveltamisalaan, ellei kyseessä ole energiatuotteiden 
kaksoiskäyttö tai mineraloginen prosessi. 
285 Tutkimuksen aiheen rajauksen vuoksi biokaasun verotuksen tarkempi tarkastelu ei ole tarpeen. Katso 
biokaasun verotuksesta tarkemmin HE 212/2021 vp, etenkin s. 23–24, 40 ja 42–44.  
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oikeutta, kuten valtiontukisäännöksiä ja verosyrjintäkieltoa.286 Eräiden teollisten prosessien 

verottomuutta ei ole kuitenkaan tarkasteltu energiaverodirektiivin valossa.287  

Lakien esitöiden perusteella on selvää, ettei eräiden teollisten prosessien verottomuus ole 

energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 1 luetelmakohdan mukaista ener-

giatuotteiden käyttöä muihin tarkoituksiin kuin moottoripolttoaineeksi tai lämmityspoltto-

aineeksi. Esitöistä ei saada kuitenkaan vastausta siihen, onko se energiatuotteiden kaksois-

käyttöä tai mineraloginen prosessi. 

7.2 Energiatuotteiden kaksoiskäyttö 

Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 2 luetelmakohdan mukaan energia-

tuotteen kaksoiskäyttö on kyseessä silloin, kun energiatuotetta käytetään sekä lämmitys-

polttoaineeksi että muihin tarkoituksiin kuin moottoripolttoaineeksi ja lämmityspolttoai-

neeksi. Lisäksi sen mukaan energiatuotteiden käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä sekä 

elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa pidetään kaksoiskäyttönä. Aiemmin luvus-

sa 3.2.2.3 käsitellyn mukaisesti muiden tarkoituksien kuin edellä mainittujen tarkoitusten 

ja prosessien osalta energiatuotteiden kaksoiskäyttöön liittyy kaksi EUT:n oikeuskäytän-

nössä muodostunutta edellytystä. Ensinnäkin energiatuotteen polttamisesta syntyvän ai-

neen on oltava välttämätön valmistusprosessin loppuun saattamiseksi. Toiseksi energia-

tuotteen polttamisesta syntyvän aineen on oltava sellainen aine, joka syntyy ainoastaan 

kyseisen energiatuotteen polttamisesta.  

HAO on soveltanut energiaverodirektiivin säännöstä energiatuotteiden kaksoiskäytöstä 

ainoastaan päätöksessä 17/0477/1. Kyseisessä tapauksessa HAO katsoi, ettei kyseessä ollut 

välitön ensikäyttö eikä energiatuotteiden kaksoiskäyttö. Tapauksessa ei tarkasteltu, eikä 

ollut tarvetta tarkastella, onko eräiden teollisten prosessien verottomuus energiaverodirek-

 

286 EU-oikeuden osalta on käsitelty myös muun muassa valmisteverotusdirektiiviä ja ryhmäpoikkeus-
asetusta. HE 212/2021 vp, s. 17–21.  
287 Eräiden teollisten prosessien verottomuuden ja energiaverodirektiivin suhde ei ole kuitenkaan bio-
kaasun osalta yhtä merkittävä kuin esimerkiksi kivihiilen osalta, koska energiaverodirektiivin 16 artikla 
mahdollistaa tietyin edellytyksin biokaasun vapauttamisen verosta.  



  

93 

 

tiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä, koska kansallisen verottomuussäännök-

sen edellytykset eivät täyttyneet.  

Päätöksessä KHO 2021:107 korkein hallinto-oikeus sovelsi puolestaan energiatuotteiden 

kaksoiskäyttöä koskevan säännöksen sijaan energiaverodirektiivin 4 artiklan b alakohdan 1 

luetelmakohtaa, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta energiatuotteiden käyttöön muihin 

tarkoituksiin kuin moottoripolttoaineeksi tai lämmityspolttoaineeksi. Ottaen huomioon 

luvuissa 3.1 ja 7.1 esitetyt seikat, on selvää, että välittömässä ensikäytössä ei ole kyse 

energiatuotteen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin moottori- tai lämmityspolttoaineeksi. 

Toisaalta eräiden teollisten prosessien verottomuuden tarkastelu energiaverodirektiivin 

valossa ei olisi ollut varsinaisesti tarpeen, sillä tavaran valmistamisen edellytys ei täyttynyt 

eikä nestekaasu ollut verotonta.  

HAO:n päätöksessä 07/0495/1 HAO otti huomioon energiaverodirektiivin edeltäjän kiven-

näisöljyverodirektiivin säännökset. HAO tulkitsi EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen 

mukaisesti kansallista verottomuussäännöstä kivennäisöljyverodirektiivin valossa ja katsoi, 

että polttoaineet eivät olleet verottomia. Tapauksessa merkitystä ei ollut sillä, että aiemman 

tulkinnan mukaan polttoaineet olivat olleet verottomia.  

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2010:3 olisi puolestaan ollut 

tarve tarkastella eräiden teollisten prosessien verottomuutta energiaverodirektiivin valossa, 

koska kevyt polttoöljy katsottiin kansallisen säännöksen perusteella verottomaksi. Päätök-

sessä ei kuitenkaan ole mainittu ollenkaan energiaverodirektiiviä. Edellä mainittujen pää-

tösten lisäksi muissa päätöksissä, joissa osassa verottomuuden edellytykset ovat täyttyneet, 

ei ole tarkasteltu verottomuutta energiaverodirektiivin valossa. Siten Suomen hallintotuo-

mioistuimien oikeuskäytännöstä ei saada apua kysymykseen, onko eräiden teollisten pro-

sessien verottomuus energiaverodirektiivin mukaista energiatuotteiden kaksoiskäyttöä.  

Polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan ja sähköverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 21 §:n 

1 momentin 1 kohdan mukaan verottomia ovat polttoaineet, jotka käytetään teollisessa 

tuotannossa välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Näistä kolmesta edellytyk-

sestä energiatuotteiden kaksoiskäytön näkökulmasta olennaiset edellytykset ovat välittö-

män ensikäytön ja teollisen tuotannon edellytykset. Seuraavaksi tarkastellaan erikseen ky-

seisiä edellytyksiä energiaverodirektiivin valossa.  
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Välittömän ensikäytön edellytyksen vaatimuksista olennaisin on oikeuskäytännössä vakiin-

tunut tulkinta, jonka mukaan kyseessä on välitön ensikäyttö, jos polttoaineen polttamisesta 

syntyvä liekki tai savukaasut koskettavat valmistettavaa tuotetta. Liekkien tai savukaasujen 

on kosketettava suoraan valmistettavaa tuotetta ja siten vaikutettava tuotteen valmistuk-

seen. Jotta kyseessä olisi välitön ensikäyttö, liekin tai savukaasujen ei tarvitse kuitenkaan 

olla välttämättömiä valmistusprosessin loppuun saattamiseksi. Käytännössä jossain teolli-

sissa prosesseissa kyseinen edellytys saattaa täytyä, mutta sitä ei kuitenkaan edellytetä. 

Lisäksi välittömän ensikäytön vaatimuksena ei ole, että valmistusprosessissa käytettävää 

ainetta voitaisiin tuottaa ainoastaan kyseistä polttoainetta polttamalla. Mikäli valmistuspro-

sessissa ainoastaan lämmitetään tai kuivatetaan valmistettavaa tuotetta, kyseinen polttoaine 

lienee käytännössä korvattavissa useallakin eri polttoaineella.288 Käytännössä jossain teol-

lisissa prosesseissa myös kyseinen kaksoiskäytön edellytys saattaa täyttyä. Näin ollen vä-

littömän ensikäytön edellytys ei sisällä kumpaakaan EUT:n oikeuskäytännön mukaisista 

energiatuotteiden kaksoiskäytön edellytyksistä.289  

Koska EUT:n oikeuskäytännössä muodostuneet edellytykset eivät koske energiatuotteiden 

käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä sekä elektrolyyttisissä ja metallurgisissa prosesseissa, 

tulee eräiden teollisten prosessien verottomuuden osalta tarkastella myös teollisen tuotan-

non edellytystä. Aiemmin luvussa 3.2.1 esitetyn mukaisesti ongelmallista on, ettei edellä 

mainittuja toimintoja ole määritelty energiaverodirektiivissä. Yleisesti metallurgisilla pro-

sesseilla tarkoitetaan kuitenkin esimerkiksi raudan, teräksen ja alumiinin valmistusta ja 

jalostusta. Siten metallurgisiksi prosesseiksi voitaisiin katsoa ainakin osa TOL 2008 pää-

luokan C (teollisuus) alaluokkaan 24 (metallien jalostus) luokiteltavista toiminnoista, jotka 

voidaan luvussa 6.1 esitetyn tulkinnan perusteella katsoa teolliseksi tuotannoksi.290 Metal-

 

288 Kurkioja ja Sneck ovat todenneet, että yleisin savukaasujen tarkoitus välittömässä ensikäytössä on 
kuivattaa tuotetta. Kurkioja – Sneck 2012, s. 75. Kurkioja ja Sneck eivät kuitenkaan esitä, mihin heidän 
esittämänsä väittämä perustuu.  
289 Myös Ingalsuo on todennut, ettei Suomen kansallinen lainsäädäntö edellytä liekin tai savukaasujen 
vaikutuksen välttämättömyyttä. Ingalsuo 2018, s. 85. Kuten aiemmin mainittu, Ingalsuo ei ole erikseen 
kiinnittänyt huomiota polttoaineiden käyttöön kemiallisessa pelkistyksessä sekä elektrolyyttisissä ja 
metallurgisissa prosesseissa. Ingalsuo ei ole myöskään tarkastellut teollisen tuotannon edellytystä ener-
giatuotteiden kaksoiskäytön valossa.  
290 Esimerkiksi tankojen, profiilien ja muotolevyjen kylmätaittoon ja -muovaukseen ei liity polttoainei-
den käyttöä metallurgisissa prosesseissa. Kylmätaitossa ja -muovauksessa terästä ei kuumenneta vaan 
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lurgisia prosesseja voi kuitenkin olla myös muiden toimialaluokkien mukaisissa toimin-

noissa, kuten pääluokkaan C (teollisuus) alaluokkiin 255 (metallin takominen, puristami-

nen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia) ja 256 (metallien käsittely, päällystäminen 

ja työstö) luokiteltavissa toiminnoissa.291 Myös kyseiset toimialaluokat voidaan katsoa 

aiemmin esitetyn tulkinnan perusteella teolliseksi tuotannoksi. 

Kemiallista pelkistystä ja elektrolyyttisiä prosesseja voi puolestaan esiintyä useissa eri 

toiminnoissa, eikä niitä voida luokitella TOL 2008 perusteella vain tiettyyn tai tiettyihin 

toimialaluokkiin.292 Niin kemiallisen pelkistyksen kuin elektrolyyttisten ja metallurgisten 

prosessien osalta TOL 2008 mukainen toimialaluokka on riippuvainen siitä, minkä toimin-

nan yhteydessä energiatuotteiden käyttö tapahtuu. On kuitenkin selvää, ettei polttoaineiden 

käyttö esimerkiksi TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukaisessa toiminnassa ole aina 

polttoaineiden käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä taikka elektrolyyttisissä tai metallurgi-

sissa prosesseissa. Teollisen tuotannon käsite sisältää siten muitakin toimintoja kuin edellä 

mainitut toiminnot. 

  

 

teräksen käsittely tapahtuu nimensä mukaisesti kylmänä. TOL 2008 mukaan kyseiset toiminnot luoki-
tellaan alaluokkaan 24330 (kylmämuovaus tai kylmätaitto). Tilastokeskus 2008, s. 143.  
291 Alaluokkaan 255 (metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia) 
kuuluvat metallin käsittelyyn liittyvät toiminnot. Alaluokkaan 256 (metallien käsittely, päällystäminen 
ja työstö) puolestaan kuuluvat niin sanotut tavalliset metallien käsittelyyn liittyvät toiminnot, kuten 
päällystäminen, kaivertaminen, poraus, kiillottaminen ja hitsaus. Tilastokeskus 2008, s. 146–147.  
292 Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa mainitaan joitain toimintoja, joihin liittyy kemiallista pelkis-
tystä tai elektrolyyttisiä prosesseja. Sen mukaan pääluokan C (teollisuus) alaluokkaan 24100 (raudan, 
teräksen ja rautaseosten valmistus) luokitellaan esimerkiksi rautatuotteiden valmistus pelkistämällä ja 
raudan valmistus poikkeuksellisen puhtaana elektrolyysillä tai muilla kemiallisilla prosesseilla. Ala-
luokkaan 24420 (alumiinin valmistus) luokitellaan esimerkiksi alumiinin valmistus kierrätysalumiinista 
elektrolyyttisesti puhdistamalla. Alaluokkaan 24430 (lyijyn, sinkin ja tinan valmistus) luokitellaan esi-
merkiksi lyijyn, sinkin ja tinan valmistus kierrätyslyijystä, -sinkistä ja -tinasta elektrolyyttisesti puhdis-
tamalla. Alaluokkaan 24440 (kuparin valmistus) luokitellaan esimerkiksi kuparin valmistus kierrätys-
kuparista elektrolyyttisesti puhdistamalla. Alaluokkaan 24450 (muiden värimetallien valmistus) luoki-
tellaan puolestaan esimerkiksi kromin, mangaanin, nikkelin valmistus kierrätyskromista, -mangaanista,  
-nikkelistä elektrolyyttisesti puhdistamalla. Tilastokeskus 2008, s. 142–144. Osassa edellä mainituista 
elektrolyyttisistä prosesseista saatetaan käyttää energiatuotteiden sijasta sähköä.  



  

96 

 

7.3 Mineraloginen prosessi 

Energiaverodirektiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan 5 luetelmakohdan mukaan direk-

tiiviä ei sovelleta energiatuotteiden käyttöön mineralogisissa prosesseissa. Aiemmin luvus-

sa 3.3 käsitellyn mukaisesti säännökseen ei liity lisäedellytyksiä vaan ainut edellytys on, 

että energiatuotteet on käytetty prosesseissa, jotka luokitellaan NACE-nimikkeistön tun-

nuksen DI 26 mukaiseen luokkaan. Koska säännökseen ei liity muita edellytyksiä, eräiden 

teollisten prosessien verottomuuden edellytyksistä ainut merkittävä edellytys on teollisen 

tuotannon edellytys. Energiaverodirektiivin säännöstä mineralogisia prosesseja koskien ei 

ole käsitelty yhdessäkään KHO:n tai HAO:n päätöksessä. 

Energiaverodirektiivin säännöksessä mainittu tunnuksen DI 26 mukainen luokka vastaa 

NACE-asetuksen tunnuksen 23 mukaista luokkaa. Siten mineralogisia prosesseja ovat pro-

sessit, jotka luokitellaan NACE-asetuksen tunnuksen 23 mukaisesti muiden ei-metallisten 

mineraalituotteiden valmistukseksi.293  

Aiemmin luvussa 4.2 mainitun mukaisesti TOL 2008 perustuu NACE-asetukseen ja sen 

alaluokat ovat samat neljänteen numerotasoon asti. Siten NACE-nimikkeistön luokka 23 

vastaa TOL 2008 toimialaluokkaa 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis-

tus), joka kuuluu pääluokkaan C (teollisuus).294 Luvussa 6.1 esitetyn tulkinnan perusteella 

teolliseksi tuotannoksi voidaan katsoa kaikki TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukai-

nen toiminta. Näin ollen teollisen tuotannon käsite kattaa myös muita toimialaluokkia kuin 

toimialaluokan mineralogisia prosesseja koskien.295  

 

293 Ortega Ibáñez 2015, s. 101.  
294 Aiemmin mainitun mukaisesti pääluokkaan C (teollisuus) kuuluu alaluokat 10–33. 
295 Ingalsuo on todennut, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ”ei edellytä polttoaineen välittömän 
ensikäytön olevan mineraloginen prosessi”. Ingalsuo 2018, s. 85. Ei ole kuitenkaan selvää, tarkoittaako 
Ingalsuo kyseisessä yhteydessä välittömällä ensikäytöllä kyseistä edellytystä vai verottomuutta. Toisaal-
ta on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei Ingalsuo ole tarkastellut tarkemmin teollisen tuotannon edelly-
tystä mineralogisia prosesseja koskevan säännöksen valossa. Joka tapauksessa Ingalsuo ei esitä sellaisia 
perusteluita, jotka tukisivat kyseistä johtopäätöstä. 
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8 VUONNA 2022 VOIMAAN TULLUT LAKI SÄHKÖN JA ERÄIDEN 

POLTTOAINEIDEN VALMISTEVEROSTA ANNETUN LAIN 

MUUTTAMISESTA 

8.1 Lainmuutoksen pääasiallinen sisältö 

Hallituksen esitys 212/2021 vp annettiin eduskunnalle 4.11.2021. Varsin laajassa hallituk-

sen esityksessä ehdotettiin muutoksia sähköverolain lisäksi polttoaineverolakiin, valmiste-

verotuslakiin, maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palau-

tuksesta annettuun lakiin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin. 

Hallituksen esitys oli varsin lyhyellä yhdeksän päivän mittaisella lausuntokierroksella.296 

Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

(1215/2021) sisältyvät muutokset koskivat muun muassa alempaa sähköveroluokkaa, ener-

giaintensiivisten yritysten veronpalautusta ja biokaasun verotusta.297 Lainmuutos tuli voi-

maan pääosin 1.1.2022 alkaen.298 

8.2 Teollisuuden määritelmä 

Tutkimuksen kannalta olennaisin muutos lailla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmiste-

verosta annetun lain muuttamisesta (1215/2021) tehtiin sähköverolain 2 §:n 6 kohtaan. Sen 

mukaan jatkossa teollisuudella tarkoitetaan 4 ja 8 a §:ssä ammattimaista kasvihuonevilje-

lyä, TOL 2008 pääluokkaan C (teollisuus) ja B (kaivostoiminta ja louhinta) sekä pääluokan 

E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) ala-

luokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluvaa toimintaa. Lisäksi määritel-

män mukaan teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoimin-

 

296 HE 212/2021 vp, s. 1–2 ja 7. Lausuntoajan pituutta myös kritisoitiin eräissä lausunnoissa. HE 
212/2021 vp, s. 37–38. 
297 Muutoksista katso tarkemmin HE 212/2021 vp, s. 22–25 ja 38–44.  
298 Lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1215/2021) voi-
maatulosäännöksen mukaan 4.3 §:n säännös muun muassa lämpöpumppujen alemmasta sähköveroluo-
kasta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Taustalla on vireillä oleva 
energiaverodirektiivin 19 artiklan mukainen lupaprosessi. HE 212/2021 vp, s. 46–47.  
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nan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja 

joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan.  

Lainmuutoksella teollisuuden määritelmän soveltamisalaa laajennettiin TOL 2008 pääluo-

kan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) 

alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys). Hallituksen esityksen mukaan muu-

toksen myötä esimerkiksi uusioraaka-aineen teollinen valmistaminen katsotaan teollisuu-

deksi. Teollisuudeksi katsotaan jatkossa edelleen TOL 2008 pääluokan B (kaivostoiminta 

ja louhinta) ja C (teollisuus) mukainen toiminta sekä ammattimainen kasvihuoneviljely ja 

niin sanottu vähäinen tukitoiminta.299  

Lainmuutoksella teollisuuden määritelmän soveltamisala rajattiin sähköverolain 4 ja 8 a 

§:ään eli alempaa sähköveroluokkaa ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta kos-

keviin säännöksiin. Hallituksen esityksen mukaan määritelmän soveltamisala on laajentu-

nut oikeuskäytännössä ja sitä on sovellettu sähköverolain 4 ja 8 a §:n lisäksi myös esimer-

kiksi sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Teollisuuden määritelmää ei ole kuiten-

kaan tarkoitettu sovellettavaksi sähköverolain 4 ja 8 a §:n ulkopuolella.300 

Hallituksen esityksessä on erikseen mainittu maakaasun verottomuutta koskeva säännös. 

Hallintotuomioistuimien oikeuskäytännössä sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa on 

sovellettu useissa päätöksissä. Niistä teollisen tuotannon edellytystä on koskenut kuitenkin 

vain kasvihuoneviljelyä koskenut HAO:n päätös 13/0390/1. Siten voidaan katsoa, että 

lainmuutoksella on haluttu täsmentää eräiden teollisten prosessien verottomuuden sovel-

tamisalaa erityisesti ammattimaista kasvihuoneviljelyä koskien. Toisaalta voidaan katsoa, 

että eräiden teollisten prosessien verottomuuden piiriin ei ole haluttu saattaa kaikkea TOL 

2008 pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 

puhtaanapito) alaluokan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) mukaista toimintaa.301 

 

299 HE 212/2021 vp, s. 39.  
300 HE 212/2021 vp, s. 38–39.  
301 HAO:n 10.4.2013 antaman päätöksen 13/0390/1 jälkeen eduskunnalle on annettu 15.1.2015 neste-
kaasua koskenut HE 350/2014 vp. Kyseisessä hallituksen esityksessä ei kuitenkaan otettu kantaa teolli-
suuden määritelmään. Toisaalta taustalla voidaan katsoa olevan myös 11.8.2021 annettu vuosikirjapää-
tös KHO 2021:107, jossa KHO otti kantaa teollisuuden määritelmään ja teollisen tuotannon edellytyk-
seen. 
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Hallituksen esityksessä ei ole käsitelty eräiden teollisten prosessien verottomuutta tarkem-

min kyseisen muutoksen osalta eikä esimerkiksi soveltamisalan rajauksen taloudellisia 

vaikutuksia ole arvioitu.302  

Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa tulee 

soveltaa sen alkuperäisen tarkoituksen ja soveltamisalan mukaisesti.303 Hallituksen esityk-

sessä ei ole kuitenkaan otettu kantaa, mikä on teollisen tuotannon edellytyksen alkuperäi-

nen tarkoitus ja soveltamisala. Myös Verohallinto on todennut hallituksen esityksen lau-

suntokierroksella antamassaan lausunnossa, että hallituksen esityksessä tulisi selventää, 

mikä on alkuperäinen tarkoitus ja soveltamisala, koska säännökset on laadittu vuosikym-

meniä sitten ja verotuskäytäntö on muuttunut oikeuskäytännön myötä.304 Lainmuutosta 

koskeneessa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä kyseiseen seikkaan ei ole puolestaan 

kiinnitetty huomiota.305  

Lainmuutoksen osalta on selvää, että teollisuuden määritelmää ei voida soveltaa teollisen 

tuotannon edellytykseen myöskään sähköverolain verottomuussäännösten kohdalla. Siten 

myöskään ammattimaista kasvihuoneviljelyä ei voida rinnastaa suoraan teolliseen tuotan-

toon. Lainmuutos ja vuosikirjapäätös KHO 2021:107 huomioon ottaen teollisen tuotannon 

edellytyksen tulkinnassa voidaan kuitenkin hakea tulkinta-apua Tilastokeskuksen toimiala-

luokituksesta. Siten voidaan katsoa, että lainmuutos lähinnä vain vahvistaa luvussa 6.1 

esitettyä tulkintaa, koska sen perusteella sähköverolain ja polttoaineverolain teollisuuden 

verottomuussäännöksiä tulee tulkita yhtenevästi.  

 

302 Hallituksen esityksessä on puolestaan arvioitu teollisuuden määritelmän soveltamisalan laajentami-
sen vaikutuksia. HE 212/2021 vp, s. 26–29.  
303 HE 212/2021 vp, s. 39.  
304 Verohallinnon lausunto 2021, s. 4.  
305 VaVM 29/2021 vp.  
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9 LOPUKSI  

Eräiden teollisten prosessien verottomuuden mukaan kivihiili, maakaasu ja nestemäiset 

polttoaineet ovat verottomia, mikäli ne ovat käytetty teollisessa tuotannossa välittömästi 

ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Jotta polttoaineet olisivat verottomia, kaikkien kol-

men edellytyksen on täytyttävä. Teollisen tuotannon tai tavaran valmistamisen edellytyksiä 

ei ole kuitenkaan määritelty sähköverolaissa tai polttoaineverolaissa tai niiden esitöissä. 

Edellytyksistä ainoastaan välittömän ensikäytön edellytykseen on otettu kantaa polttoaine-

verolain muuttamista koskeneessa hallituksen esityksessä. 

Eräiden teollisten prosessien verottomuus on sisältynyt Suomen energiaverolainsäädäntöön 

jo useiden vuosikymmenien ajan. Se on sisältynyt jo polttoaineiden valmisteverosta annet-

tuun lakiin (300/1974). Teollisen tuotannon käsite on kuitenkin sisältynyt jo nestemäisten 

polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (372/1966). Lisäksi välittömän ensikäytön 

käsite on sisältynyt jo liikevaihtoverolakiin (605/1950) ja liikevaihtoverolakiin (532/1963). 

Teollisen tuotannon, välittömän ensikäytön tai tavaran valmistamisen käsitteitä ei ole kui-

tenkaan määritelty sähköverolakia ja polttoaineverolakia edeltäneissä energiaverolaeissa 

tai niiden esitöissä eikä myöskään edellä mainituissa liikevaihtoverolaeissa tai niiden esi-

töissä.  

Ensinnäkin, jotta polttoaineet olisivat verottomia, toiminnassa tulee olla kyse teollisesta 

tuotannosta. Hallintotuomioistuimien oikeuskäytäntö jättää avoimeksi, kuinka teollisen 

tuotannon edellytystä tulisi tarkalleen tulkita. Sen perusteella on kuitenkin selvää, ettei 

sähköverolain teollisuuden määritelmää voida soveltaa polttoaineverolain verottomuus-

säännökseen. Lisäksi voidaan katsoa, ettei teollisuuden määritelmää tule soveltaa myös-

kään sähköverolain verottomuussäännöksiin. Tammikuussa 2022 voimaan tulleella lain-

muutoksella teollisuuden määritelmän soveltamisala rajattiin teollisuuden verottomuus-

säännösten ulkopuolelle, minkä myötä on selvää, ettei määritelmää voida soveltaa jatkossa 

myöskään sähköverolain verottomuussäännöksien kohdalla. 

Hallintotuomioistuimien oikeuskäytäntö huomioon ottaen teollisen tuotannon edellytystä 

voidaan tulkita siten, että teollista tuotantoa on TOL 2008 pääluokan C (teollisuus) mukai-

nen toiminta. Lisäksi toiminta, joka ei kuulu pääluokkaan C, mutta on siihen rinnastettavaa 

toimintaa, voidaan katsoa teolliseksi tuotannoksi. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi 
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TOL 2008 pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäris-

tön puhtaanapito) alaluokan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) mukainen toiminta. 

Lisäksi esimerkiksi mineraalien työstäminen, joka tapahtuu kaivostoiminnan yhteydessä ja 

luokitellaan siten TOL 2008 pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta), voidaan katsoa 

teolliseksi tuotannoksi. Ammattimaista kasvihuoneviljelyä ei puolestaan voida katsoa teol-

liseksi tuotannoksi, koska kasvihuoneviljely luokitellaan TOL 2008 pääluokkaan A (maa-

talous, metsätalous ja kalatalous). Esitetty tulkinta käsittelee yksittäistä valmistusprosessia 

neutraalisti riippumatta siitä, missä yhteydessä se tapahtuu. Esitetty tulkinta on altis kritii-

kille, koska teollisen tuotannon edellytys on varsin tulkinnanvarainen. Voidaan esimerkiksi 

esittää kysymys, tulisiko TOL 2008 pääluokan F (rakentaminen) mukainen toiminta katsoa 

osin tai kokonaan teolliseksi tuotannoksi.  

Toiseksi polttoaine täytyy olla käytetty välittömässä ensikäytössä. Välittömän ensikäytön 

edellytykseen on otettu kantaa useissa hallintotuomioistuimien päätöksissä. Nestekaasun 

verotusta koskeneessa hallituksen esityksessäkin mainitun vakiintuneen tulkinnan mukaan 

polttoaineen polttamisesta syntyvän liekin tai savukaasujen tulee koskettaa valmistettavaa 

tuotetta suoraan ilman väliainetta. Lisäksi oikeuskäytännön perusteella voidaan katsoa, että 

liekin tai savukaasujen on vaikutettava tuotteen valmistukseen. Kynnys kyseisen vaati-

muksen täyttymiselle ei ole kuitenkaan kovin korkea. Oikeuskäytännön mukaan kyseessä 

täytyy olla myös polttoaineen ensimmäinen käyttö ja polttoaine tulee olla käytetty lämmi-

tyspolttoaineena. Välittömän ensikäytön edellytyksen osalta valmistusprosessin osaproses-

seja tulee tarkastella erikseen.  

Kolmanneksi kyseessä tulee olla tavaran valmistaminen. Tavaran valmistamisen edellytyk-

seen on otettu kantaa vain muutamassa KHO:n ja HAO:n päätöksessä. KHO:n vuosikirja-

päätösten perusteella voidaan katsoa, että valmistusprosessissa tavaran ominaisuuksien on 

jollain tapaa muututtava, jotta kyse olisi tavaran valmistamisesta. Pelkässä tavaran pie-

nempiin osiin paloittelussa tavaran ominaisuudet eivät kuitenkaan muutu siten, että kysees-

sä olisi tavaran valmistaminen. Lisäksi oikeuskäytännön mukaan kyse voi olla lopputuot-

teen sijasta myös jatkojalostettavan välituotteen valmistamisesta.  
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Eräiden teollisten prosessien verottomuuden osalta hallintotuomioistuimien päätöksillä on 

erittäin suuri merkitys, koska kaikkien kolmen edellytyksen määritelmät ovat syntyneet 

oikeuskäytännössä. Välittömän ensikäytön edellytyksen tulkinnan voidaan todeta olevan 

hyvin vakiintunutta. Teollisen tuotannon ja tavaran valmistamisen edellytyksien osalta 

tilanne ei ole samanlainen. Ongelmallista on, että vain harva tapaus on edennyt korkeim-

paan hallinto-oikeuteen asti. KHO:lla olisi ollut mahdollisuus täsmentää teollisen tuotan-

non ja tavaran valmistamisen edellytyksien tulkintaa, mikäli KHO olisi myöntänyt valitus-

luvat ja ottanut käsiteltäväkseen HAO:n päätöksiä 21/0042/4, 21/0043/4 ja 21/0044/4 kos-

keneet valitukset. Etenkin teollisen tuotannon edellytyksen tulkinnan täsmentämiselle olisi 

tarvetta.  

Teollisen tuotannon edellytyksen osalta on ongelmallista, ettei tammikuussa 2022 voimaan 

tulleessa lainmuutoksessa otettu kantaa teollisen tuotannon edellytykseen. Kyseistä lain-

muutosta koskeneen hallituksen esityksen mukaan teollisen tuotannon edellytystä tulee 

soveltaa sen alkuperäisen tarkoituksen ja soveltamisalan mukaisesti. Edellä mainitun mu-

kaisesti teollisen tuotannon edellytystä ei ole kuitenkaan määritelty sähköverolaissa, polt-

toaineverolaissa tai niitä edeltäneissä energiaverolaeissa tai lakien esitöissä. Myös oikeus-

käytäntö jättää edellytyksen tulkinnan varsin avoimeksi. Käsillä olevassa tutkimuksessa on 

käsitelty kuitenkin vain sähköverolakia ja polttoaineverolakia koskenutta oikeuskäytäntöä. 

Siten jatkotutkimuksessa voitaisiin selvittää, ovatko Suomen hallintotuomioistuimet otta-

neet kantaa teollisen tuotannon edellytykseen kyseisiä lakeja edeltäneitä energiaverolakeja 

soveltaessa. Voidaan kuitenkin esittää, tulisiko etenkin teollisen tuotannon edellytys määri-

tellä sähköverolaissa ja polttoaineverolaissa, koska eräiden teollisten prosessien verotto-

muudella on suuri merkitys niin teollisuusyrityksille kuin valtion taloudelle ja ympäristöl-

le. Samalla lainsäätäjällä on mahdollisuus supistaa tai laajentaa teollisen tuotannon käsit-

teen soveltamisalaa. Siten kyseessä on myös veropoliittinen kysymys. 

Kuten muissakin kansallisissa säännöksissä niin myös eräiden teollisten prosessien verot-

tomuudessa tulee ottaa huomioon ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti Euroopan unionin 

oikeus. Ennen kaikkea huomioon tulee ottaa energiaverodirektiivi. Oikeuskirjallisuudessa 

on kuitenkin esitetty, että Suomen eräiden teollisten prosessien verottomuus on katsottu 

energiaverodirektiivin mukaiseksi energiatuotteiden kaksoiskäytöksi tai mineralogiseksi 

prosessiksi, jotka jäävät energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
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EUT:n oikeuskäytännössä on muodostunut kaksi edellytystä energiatuotteiden kaksoiskäy-

tölle. Ensimmäisen edellytyksen mukaan energiatuotteen polttamisesta syntyvän aineen on 

oltava välttämätön valmistusprosessin loppuun saattamiseksi. Toisen edellytyksen mukaan 

energiatuotteen polttamisesta syntyvän aineen on oltava sellainen aine, joka syntyy ainoas-

taan kyseisen energiatuotteen polttamisesta. Vaikka jälkimmäisen edellytyksen voidaan 

katsoa olevan tulkinnanvarainen, on kuitenkin selvää, ettei Suomen eräiden teollisten pro-

sessien verottomuus sisällä kumpaakaan kyseisistä edellytyksistä. Välittömän ensikäytön 

edellytyksen vaatimuksena ei ole, että energiatuotteen poltosta syntyvä aine olisi välttämä-

tön valmistusprosessin loppuun saattamiseksi tai että energiatuotteen poltosta syntyvää 

ainetta saataisiin ainoastaan polttamalla kyseistä energiatuotetta.  

EUT:n oikeuskäytännössä muodostuneet edellytykset eivät koske kuitenkaan energiatuot-

teiden käyttöä kemiallisessa pelkistyksessä taikka elektrolyyttisissä tai metallurgisissa pro-

sesseissa. Myöskään energiaverodirektiivin säännökseen mineralogisia prosesseja koskien 

ei liity mitään lisäedellytyksiä. Teollisen tuotannon käsite sisältää kuitenkin kemiallisen 

pelkistyksen, elektrolyyttisten ja metallurgisten prosessien sekä TOL 2008 pääluokan C 

(teollisuus) alaluokan 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) mukaisen 

toiminnan lisäksi muitakin toimintoja.  

Koska välittömän ensikäytön edellytykseen ei liity EUT:n oikeuskäytännön mukaisia edel-

lytyksiä ja teollisen tuotannon käsite kattaa muitakin toimintoja kuin edellä mainitut toi-

minnot, on selvää, että eräiden teollisten prosessien verottomuuden soveltamisala on laa-

jempi kuin energiaverodirektiivin energiatuotteiden kaksoiskäytön ja mineralogisten pro-

sessien soveltamisala. Lämmityspolttoaineena teollisessa tuotannossa välittömästi ensikäy-

tössä tavaran valmistuksessa käytetyt energiatuotteet eivät siten ole kokonaisuudessaan 

energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolella. Kyseinen ristiriita olisi mahdollista 

korjata sähköverolakia ja polttoaineverolakia koskevalla lainmuutoksella.  

Kansallisen oikeuden ja EU-oikeuden ristiriidan korjaaminen ei kuitenkaan välttämättä 

edellytä lainmuutosta. Kyseinen ongelma voidaan ratkaista myös ottamalla eräiden teollis-

ten prosessien verottomuuden soveltamistilanteissa huomioon EU-oikeuden tulkintavaiku-

tus. KHO ja HAO eivät ole kuitenkaan tarkastelleet verottomuutta energiaverodirektiivissä 

tarkoitettujen energiatuotteiden kaksoiskäytön tai mineralogisten prosessien valossa. Ky-
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seiset energiaverodirektiivin säännökset tulisi kuitenkin ottaa huomioon Verohallinnon ja 

hallintotuomioistuimien toimesta kuten HAO huomioi energiaverodirektiivin edeltäjän 

kivennäisöljyverodirektiivin moottoreiden luovutusajoa koskeneessa päätöksessä.  

Sekä Verohallinnon ja hallintotuomioistuimien päätöksissä että lainsäätäjän lainmuutoksis-

sa on otettava huomioon energiaverodirektiivin lisäksi muu EU-oikeus. Jatkotutkimuksessa 

voitaisiin selvittää, miten eräiden teollisten prosessien verottomuutta tulisi tulkita tai muut-

taa energiaverodirektiivi ja muu EU-oikeus huomioon ottaen. Mahdollisen de lege ferenda 

-tutkimuksen osalta myös oikeusvertailu ja muiden jäsenvaltioiden sääntelymallien tarkas-

telu olisi tarpeen.  

Kuten aiemmin todettu, eräiden teollisten prosessien verottomuuden osalta hallintotuomio-

istuimien oikeuskäytännöllä on erittäin suuri merkitys. Ongelmallista kuitenkin on, että 

verottomuudesta on julkaistu vain viisi päätöstä. Käsillä olevaa tutkimusta ei olisi ollut 

mahdollista toteuttaa ilman HAO:lta erikseen haettua tutkimuslupaa. Tieteellisen tutki-

muksen lisäksi julkaistujen päätösten vähäisyys on ongelmallista verovelvollisten näkö-

kulmasta erityisesti, koska verottomuudella on suuri käytännön merkitys teollisuusyrityk-

sille. Ongelmallisuutta korostaa myös se, että Verohallinnon syventävässä ohjeessa Poltto-

aineiden verottomuus teollisuuskäytössä on otettu kantaa käytännössä vain välittömän en-

sikäytön edellytykseen. Hallintotuomioistuimien päätösten julkaiseminen parantaisi vero-

velvollisten oikeussuojaa heidän saadessa tietoa eräiden teollisten prosessien verottomuu-

den edellytyksien tulkinnasta. Lisäksi verovelvolliset voisivat hyödyntää suoraan tietoa 

siitä, miten jotain yksittäistä teollista prosessia kohdellaan.   


