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Esipuhe 
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen nimitti 1.10.2010 toimitusjohtaja Pasi 
Holmin ja professori Markku Ollikaisen selvitysmiehiksi selvittämään uraanive-
ron käyttöönottoa Suomessa. Toimeksiannon mukaan selvityksessä tuli kiinnit-
tää huomiota seuraaviin tekijöihin ja kysymyksiin mahdollisen uraaniveron 
käyttöönoton osalta: 
• Verotusperusteen kehittäminen. Taustalla mm. Windfall-kysymykset ja EU:n 
energiaverodirektiivin antamat kehykset. Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat laitos-
ten energiantuotanto tai polttoaineen arvo tai niiden yhdistelmä. 
• Mahdollisen veron kohdistuminen jo käytössä oleviin laitoksiin ja toisaalta 
uusiin laitoksiin. 
• EU:n valtiontukivalvontaan liittyvät kysymykset 
• Veron kustannus- ja kilpailukykyvaikutukset ylipäänsä ja erilaisten voimayh-
tiöiden tapauksissa (pörssiyhtiö, Mankala-yhtiö) 
• Veron mahdolliset ydinturvallisuusvaikutukset sekä muut välittömät tai välil-
liset vaikutukset? 
 Selvitysmiehet pyysivät ekonomisti Leena Kerkelää osallistumaan selvityk-
sen tekemiseen. Ekonomisti Ville Haltia on tehnyt ydinvoimainvestointien kan-
nattavuuslaskelmia. 
 Ydinvoiman tuotantoketjun ohjaus on hyvin yhteiskunnan hallinnassa. 
Velvoitteiden ja ydinjätemaksun avulla yhteiskunta ulottaa ”saastuttaja maksaa –
periaatteen” ydinvoimasta syntyvän jätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. 
Saastuttaja maksaa –periaatetta sovelletaan ydinvoiman tuotantoon ennen muu-
ta käyttöä koskevien normien ja kiristyvien turvavaatimusten avulla. Ydinvoi-
maan ja käytetyn polttoaineen varastointiin liittyy kuitenkin äärettömän pieni 
onnettomuusriski ja Euroopan unionin ilmastopolitiikan kautta syntyvä wind-
fall-voitto voivat kuitenkin muodostaa verotusperusteen. Maltillinen uraanivero 
ei vaaranna uusien ydinvoimainvestointien kannattavuutta.  
 Energiasektorin ulkopuolisina henkilöinä tekijät ovat tarvinneet neuvoja, 
ohjausta ja tukea työssään. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen on kiitettävästi 
ohjannut ja tukenut työn edistymistä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenki-
löt, teollisuusneuvos Riku Huttunen, yli-insinööri Jorma Aurela ja erityisavusta-
ja Antti Törmänen, ovat kaikin tavoin edistäneet selvitystyötä. Tekijät ovat kes-
kustelleet selvitystyön aikana Rainer Salomaan (Aalto yliopisto), Antti Koskelai-
nen (Elfi), Jukka Leskelän ja Lauri Murasen (Energiateollisuus), Mika Alavan ja 
Juhani Hyvärisen (Fennovoima Oy), Ossi Koskivirran ja Reijo Salon (Fortum 
Oyj), Riitta Kyrki-Rajamäen ja Esa Vakkilaisen (Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto), Jouni Punnosen ja Risto Siiloksen (Teollisuuden Voima Oyj) sekä Juha 
Förströmin, Seppo Vuoren ja Timo Vanttolan (VTT). Kiitämme heitä kaikkia 
lämpimästi hyvästä ja informatiivisesta yhteistyöstä. Luonnollisesti tekijät otta-
vat itse kaiken vastuun selvityksen sisällöstä.    
 
Helsingissä 1.2.2011 
 
Pasi Holm   Markku Ollikainen 
Pellervon taloustutkimus  Helsingin yliopisto





 
 
 

Yhteenveto  

Ydinvoimatuotanto on tarkoin säädeltyä ja ”saastuttaja maksaa     
–periaate” toteutuu 

 
Ydinvoimatuotanto on Suomessa yhteiskunnan tarkoin säätelemää. Ydin-
energialain (990/1987) ja ydinenergia-asetuksen (161/1988) nojalla uusien 
ydinvoimalaitosten sekä ydinjätteen loppusijoituslaitosten periaatepäätökset 
tekee valtioneuvosto ja ne hyväksyy eduskunta. Laitosten rakentamista, käyt-
töä ja turvallisuutta säädellään ydinenergialain, Valtioneuvoston asetusten 
sekä Säteilyturvakeskuksen täsmentävien ohjeiden avulla. Ydinenergialain 
mukaan vastuun jätteiden käsittelystä kantavat ydinvoimayhtiöt. Ne vastaavat 
myös jätteen loppusijoituksen edellyttämästä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä 
kaikista jätteen käsittelyyn ja sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista.  Ydin-
vastuulaki (484/1972) määrittää korvausvelvollisuudet kolmansille osapuolille 
aiheutetuista vahingoista. Ydinvoimantuottajilta kerätään vuosittain rahaa 
valtion ydinjätehuoltorahastoon turvaamaan, että ydinjätehuoltoon tarvitta-
vat toimenpiteet voidaan varmuudella toteuttaa kaikissa olosuhteissa. 
 Ydinvoiman tuotantoketjun ohjaus on hyvin yhteiskunnan hallinnassa. 
Velvoitteiden ja ydinjätemaksun avulla yhteiskunta ulottaa saastuttaja maksaa 
–periaatteen syntyvän jätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. Saastuttaja 
maksaa –periaatetta sovelletaan ydinvoiman tuotantoon ennen muuta käyttöä 
koskevien normien ja kiristyvien turvavaatimusten avulla.  
 

Äärettömän pieni onnettomuusriski ja Euroopan unionin 
ilmastopolitiikan kautta syntyvä windfall-voitto voivat kuitenkin 
muodostaa verotusperusteen   

 
Miksi ydinvoimaa pitäisi sitten vielä verottaa uraaniverolla? Yleisin peruste 
valtion verotukselle on varojen kokoamisen valtion budjettiin julkisen kulu-
tuksen ja tulonsiirtojen rahoittamiseksi.  Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä 
pohtia voidaanko löytää erityisiä, juuri ydinvoimaan liittyviä veroperusteita. 
Harkittavaksi nousee ainakin kaksi mahdollista perustetta. 
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 Ensimmäinen liittyy ydinvoiman tuotannon luonteeseen. Lakisääteisestä 
ydinvastuusta ja kaikista käyttövarmuuteen ja ydinjätteen käsittelyyn liittyvis-
tä ponnisteluista huolimatta ydinvoiman tuotantoon liittyy aina äärettömän 
pieni ja pitkäaikainen joko käyttöön tai ydinjätteen käsittelyyn ja loppusijoi-
tukseen liittyvä onnettomuusriski, jolla voi olla peruuttamattomia vaikutuk-
sia. Jos riski vaikuttaa taloudenpitäjien käyttäytymiseen, sen voidaan osoittaa 
laskevan kansantalouden pitkän aikavälin kasvua. Pitkäaikaisten riskien ole-
massaolo vaikuttaa myös monien kansalaisten kriittiseen suhtautumiseen 
ydinvoimaan. 
 Toinen mahdollinen peruste liittyy sähkömarkkinoiden luonteeseen ja 
Euroopan unionin ilmastopolitiikkaan. Ydinvoimalla on erityisrooli pohjois-
maisessa sähköverkossa ja sähköpörssissä. Vesivoiman ohella ydinvoima tuot-
taa ns. perusvoimaa ja sähkön kysynnän vaihteluihin vastataan säätövoimalla. 
Ydinvoima ja vesivoima ovat hiilivapaata sähkön tuotantoa toisin kuin fossii-
lisilla polttoaineilla tuotettu sähkö. Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla hiilellä 
(hiililauhde tai yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto) tuotettu sähkö on pää-
osan vuodesta ns. rajatuotantomuoto. Kun sähkön kysyntä on annettu, raja-
tuotantomuoto määrittää sähkön tukkuhinnan. Ilmastopolitiikan myötä hiili-
päästöjä rajoitetaan päästöoikeuskaupan avulla. Päästöoikeuden hinnasta 
siirtyy merkittävä osa sähkön tukkuhintaan. Tämän seurauksena sähkömark-
kinoilla jo toimivien ydinvoima- ja vesivoimalaitosten kannattavuus paranee 
suhteessa hiilellä tuotettuun sähköön. Nämä tuotantomuodot saavat ilmasto-
politiikan tuoman voiton kasvun ”ilmaiseksi”, tekemättä mitään. Tällaista 
voiton lisää on toisinaan kutsuttu windfall-voitoksi, ennen kaikkea kun on 
kyseessä päästökauppajärjestelmää vanhemmasta tuotantokapasiteetista. 

Windfall-veroa on viime aikoina pohdittu  

 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli keväällä 2009 päästökaupasta 
johtuvien ansiottomien voittojen leikkaamista yleiskatteellisella verolla, eli ns. 
windfall-verolla. Veron kohteena olisi ollut vesi- ja ydinvoima. Näistä veron 
kohteeksi olisi rajattu vielä Kioton sopimuksen hyväksymisen jälkeen (vuosi 
1997) rakennettu tai rakennettava uusi kapasiteetti. Ministerivaliokunnan 
mukaan veroa ei olisi tullut kohdistaa myöskään omakustannushintaiseen ns. 
Mankala-tuotantoon. Hallitus päätti kuitenkin luopua verohankkeesta. 
 Myös Verotuksen kehittämistyöryhmä käsitteli windfall-veroa. Työryh-
män ehdotuksen mukaan kaikkeen (myös Mankala-tuotantoon) ennen vuotta 
1997 rakennettuun vesi- ja ydinvoimaan pitäisi kohdistaa windfall-vero, joka 
olisi valtiollinen kiinteistövero ja se perustuisi voimalaitoksen jälleenhankin-
ta-arvoon. Kiinteistövero täsmennettäisiin siten, että se vastaisi sähköveron 
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tasoa 3-4 euroa/MWh. Jos veropohja olisi mahdollisimman laaja ja verotaso 
3-4 euroa/MWh, verotuotto olisi 100-130 miljoonaa euroa vuodessa. Vero-
työryhmän mukaan teollisuuden kustannusten nousun kompensointi ei olisi 
välttämätöntä. Verotyöryhmän esityksen kaltaista mallia sovelletaan Ruotsis-
sa, jossa ydinvoimateollisuus on kyseenalaistanut sen yhteensopivuuden EU:n 
energiasäännösten kanssa.            
 

Vakio-osasta ja päästöoikeuden hintaan sidotusta osasta, 
windfall-osasta, koostuva uraanivero saattaisi sopia Suomeen   

 
Suomeen on mahdollista luoda uraaniveromalli, joka ottaa huomioon ydin-
voiman ulkoisvaikutukset ja windfall-voitot ja joka ei vaaranna tulevien voi-
malaitosinvestointien kannattavuutta ja eikä ratkaisevasti vähennä ilmastopo-
liittisia kannustimia hiilivapaaseen energiantuotantoon. Uraaniveromalli ja-
kaa ilmastopolitiikan luoman windfall-voiton valtion ja voimalaitosten kes-
ken. Hahmottelemamme veromalli on seuraava.  
 Uraaniveron luonnollinen veropohja on käytettävän uraanipolttoaineen 
määrä. Sillä ei ole vaikutusta, määritelläänkö uraanipolttoaineen määrä kiloi-
na vai polttoainesauvojen määränä. Koska Säteilyturvakeskus säätelee tarkasti 
uraanipolttoaineen käyttöä, uraanipolttoaineen määrällä ja sen tuottamalla 
sähköllä on käytännössä merkittävä vastaavuus. 
 Uraanivero voidaan määritellä kahdella vaihtoehtoisella tavalla sen mu-
kaan, kuinka painotetaan veron vakio-osaa ja windfall-osaa. Kutsumme näitä 
minimivero- ja joustoveromalleiksi. Hyödyntäen useissa eri verolaeissa suosit-
tua verokaavaa uraaniveromallit voidaan määrittää seuraavasti: 

Minimiveromalli: Uraanivero polttoainekiloa kohden on X prosent-
tia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen päästöoikeuden keski-
hinnan (per CO2 tonni) ja sen vertailuhinnan (per CO2 tonni) ero-
tuksesta kuitenkin vähintään Y euroa per polttoainekilo.    

Taloudellisilta vaikutuksiltaan paremmin toimiva vero voisi olla: 
Joustoveromalli: Uraanivero polttoainekiloa kohden on Y euroa li-
sättynä X prosenttia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen pääs-
töoikeuden keskihinnan (per CO2 tonni) ja sen vertailuhinnan (per 
CO2 tonni) erotuksesta.  

 Jos päästöoikeuden hinta on jonain yksittäisenä vuotena niin alhainen, 
että uraanivero muodostuisi negatiiviseksi, sen saisi vähentää tulevien vuosien 
uraaniveroista. 
 Minimiverovaihtoehdossa uraanivero määräytyy joko vakio-osan tai 
windfall-osan perusteella. Windfall-osa on relevantti verokomponentti vain 
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silloin, kun päästöoikeuden hinta on merkittävästi korkeampi kuin sen vertai-
luhinta. Joustoverovaihtoehdossa sekä vakio-osa että windfall-osa vaikuttavat 
uraaniveroon. Jos päästöoikeiden hinta on korkeampi kuin sen vertailuhinta, 
uraanivero on vakio-osaa korkeampi. Jos päästöoikeuden hinta sen vertailu-
hintaa alhaisempi, uraanivero on vakio-osaa alhaisempi.        
  

Esimerkkilaskelmia ehdotetuista veromalleista ja niiden 
verotuottovaikutuksista 

 
Hahmottamiemme veromallien vaikutuksia uraaniveroon ja sen tuottoon 
sekä ydinvoiman windfall-voiton muutokseen voidaan havainnollistaa tarkas-
telemalla tilannetta, jossa päästöoikeuden hinta vaihtelee 10 ja 30 euron/CO2 
tonni välillä. Päästöoikeuden keskihinta vuonna 2010 oli noin 15 euroa/CO2 
tonni. Sitä pidetään sekä joustoveromallissa että minimiveromallissa päästö-
oikeuden vertailuhintana. 
 Päästöoikeuden hinta vaikuttaa (muiden tekijöiden ohella) sähkön tuk-
kumarkkinahintaan, euroa/MWh. Laskelmassa oletetaan, että päästöoikeuden 
hinnan noustessa kymmenen euroa sähkön markkinahinta nousee seitsemän 
euroa. Vuonna 2010 sähkön markkinahinta oli noin 50 euroa/MWh. Wind-
fall-skenaariossa keskimääräinen sähkön markkinahinta on 53 euroa/MWh. 
 Uraanivero kohdistetaan sekä ennen vuotta 1997 valmistuneille ydin-
voimaloille että muutaman vuoden päästä käynnistyvälle Olkiluoto 3-
voimalle. Kummankin veromallin parametrit on täsmennetty siten, että valti-
on uraaniveron tuotto voisi olla keskimäärin noin 100 miljoonaa vuodessa. 
 Verotuksen kehittämistyöryhmän esittämä vakioverokanta, 3,0 eu-
roa/MWh tai 135 euroa/kilo, tuottaisi valtiolle kunakin tarkasteluvuonna 100 
miljoonaa euroa riippumatta päästöoikeuden hinnasta ja ydinvoimayhtiöiden 
saamasta windfall-voiton muutoksesta. 
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Taulukko. Päästöoikeuden hinnan vaikutus uraaniveroon (euroa/MWh) ja 
sen tuottoon (miljoonaa euroa) eri veromalleissa sekä ydinvoimayhtiöiden 
laskennalliseen windfall-voiton muutokseen nykytilanteeseen verrattuna 
(miljoonaa euroa)   
 

 Minimivero-malli Joustoveromalli 
Windfall-voiton 
muutos 

 

Vertailuhinta  
15 €/CO2 t. 
44,5 % erosta 
Vähintään 2,0 
€/MWh 

Vertailuhinta  
15 €/CO2 t. 
30,0 % erosta 
Lisäksi 1,7 €/MWh 

Sähkön hinta        
50 €/MWh 
Päästöoikeuden 
hinta 15 €/CO2 
tonni 

Päästöoikeuden 
hinta €/CO2 t. €/MWh milj. € €/MWh milj. € milj € 

10 2,0 67 0,2 7 -117 

20 2,2 74 3,2 107 117 

30 6,7 223 6,2 207 350 

 
 
Minimiveromallissa uraanivero on 44,5 prosenttia päästöoikeuden markkina-
hinnan ja sen vertailuhinnan erotuksesta kuitenkin vähintään 2,0 eu-
roa/MWh. Uraanivero kasvaisi vakiotasoaan korkeammaksi päästöoikeuden 
hinnan noustessa yli 19,5 euron/CO2 tonnin. Jos päästöoikeuden hinta on sen 
alle, uraanivero olisi vakiotasollaan 2,0 euroa/MWh. Minimiveromallissa 
uraaniveron vakiotaso tuottaisi tällöin valtiolle 67 miljoonan euron vero-
tuoton vuodessa. Jos päästöoikeuden hinta on 30 euroa/CO2 tonni, uraanive-
ro on 6,7 euroa/MWh ja sen tuotto 223 miljoonaa euroa.    
 Joustoveromallissa uraaniveron vakio-osa on 1,7 euroa/MWh ja wind-
fall-osa on 30 prosenttia päästöoikeuden hinnan ja vertailuhinnan erotukses-
ta. Jos päästöoikeuden hinta laskisi alle 9,3 euroa/CO2 tonni, uraanivero 
muodostuisi negatiiviseksi. Ydinvoimayhtiöt saisivat vähentää negatiivisen 
uraaniveron tulevien vuosien positiivisista uraaniveroista. Päästöoikeuden 
hinnan ollessa sama kuin vertailuhinnan, 15 euroa/CO2 tonni, joustoveromal-
lin mukainen uraanivero takaisi valtiolle 57 miljoonan euron tuoton. Jos pääs-
töoikeuden hinta olisi 30 euroa/CO2 tonni, joustoveromallin mukainen 
uraanivero tuottaisi valtiolle 207 miljoonaa euroa. 
 Jos uraaniveroon liitetään windfall-osa siten, että päästöoikeuden mark-
kinahinnan ja sen vertailuhinnan erotuksesta alle 70 prosenttia tulee verotuk-
sen piiriin, niin paitsi valtion verotulot myös ydinvoimayhtiöiden windfall-
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voitot kasvaisivat nykyisestä päästöoikeuden markkinahinnan noustessa. Jos 
päästöoikeuden hinta on 30 euroa/CO2 tonni, ydinvoimayhtiöt saavat 
noin 350 miljoonan euron laskennallisen windfall-tuoton nykytilanteeseen 
verrattuna. Windfall-voiton muutos johtuu siitä, että päästöoikeuden hin-
nan noustessa 15 eurosta 30 euroon, sähkön markkinahinnan arvioidaan 
nousevan 50 eurosta 60,5 euroon/MWh. Esimerkkilaskelmissa noin puolet 
windfall-voittojen muutoksesta jäisi ydinvoimayhtiöille ja toinen puoli 
verotettaisiin valtiolle: minimiveromallissa 44,5 prosenttia ja joustovero-
mallissa 42,8 prosenttia.      
  Päästöoikeuden vertailuhinnan lasku ja windfall-osan osuusparametrin 
pieneneminen takaa valtiolle tasaisemman uraaniveron tuoton. Windfall-
voiton vaihtelut jäävät yritysten riskeiksi aikaisempaa enemmän. Vastaavaan, 
jossa valtion verotuotto varmistetaan, päästää minimivero- ja joustoveromal-
lissa vakio-osaa kasvattamalla ja windfall-osaa pienentämällä.        
 

Maltillinen uraanivero ei vaaranna uusien ydinvoimainvestointien 
kannattavuutta  

 
Tarjanne ja Kivistö (2008) arvioivat tutkimuksessaan ydinvoimalla tuotetun 
sähkön omakustannushinnan olevan 35 euroa/MWh. Tarjanne (2011) on 
päivittänyt laskelmat vastaamaan tämän hetken kustannusrakennetta. Oma-
kustannushinnaksi muodostui 46,5 euroa/MWh. Tässä selvityksessä Tarjan-
teen ja Kivistön (2008) analyysin pohjalta on tehty uusi arvio, omakustannus-
hinta 41,3 euroa/MWh, joka ottaa huomioon kansainvälisen finanssikriisin ja 
Olkiluoto 3-investointien pidentyneen rakentamisajan.  

Selvitysmiesten laskelmissa oletetaan, että finanssikriisin seurauksena 
vieraan pääoman ehtoiset rahoittajat vaativat 15 prosentin oman pääoman 
ehtoisen rahoituksen ja vaativat omille lainoilleen 1,20 velanhoitokatekertoi-
men. Selvitysmiesten laskelmassa ydinvoimainvestoinnin hinta on noussut 
Tarjanteen ja Kivistön (2008) 4125 miljoonasta eurosta 5165 miljoonaan eu-
roon ja rakennusaika pidentynyt kuudesta vuodesta kymmeneen vuoteen.  
 Vuoden aikana 2010 sähkön keskimääräinen markkinahinta oli noin 45 
euroa/MWh. Joustoveromallin mukainen maltillinen uraanivero, 1,7 eu-
roa/MWh, nostaisi ydinvoimalla tuotetun sähkön omakustannushintaa 43,0 
euroon/MWh. Vuoden 2010 oloissa uusi ydinvoimainvestointi säilyisi kan-
nattavana, vaikka uraania lievästi verotettaisiin.       
 Selvitysmiesten laskelman mukaan sähkön hinnan ollessa 50 €/MWh ja 
takaisinmaksuajan ollessa 40 vuotta oman pääoman nimelliseksi vuosituotok-
si muodostuu 15,8 prosenttia. Uraanipolttoaineen nousu 2,5 eurolla/MWh 
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laskisi oman pääoman tuottoa vajaaseen 15 prosenttiin ja sen nousu 4,0 eurol-
la/MWh laskisi tuottoa noin 14 prosenttiin.  

Uraani vero voidaan toteuttaa valmisteverona  

Euroopan unionin energiaverodirektiivi mahdollistaa uraaniveron käytön. 
EU:n energiaverodirektiivin mukaan vuodesta 2004 sähkön ja energian 
tuotannon polttoaineet ovat siirtyneet valmisteverojärjestelmän piiriin, 
jota EU:n puitteissa on harmonisoitu. Harmonisointi sisältää vähimmäis-
verotason eri energiatuotteilla, mikä pyrkii myös verokilpailun ehkäisemi-
seen. Energiaverodirektiivin mukaan kullakin energiatuotteella voi olla 
lähtökohtaisesti vain yksi direktiivissä tarkoitetun käyttötarkoituksen mu-
kainen verokanta.  
 Huolimatta siitä, että valmisteverotus kohdistuu lopputuotteiden vero-
tukseen, se sisältää jo nykyisin piirteitä, joissa verotus käytännössä kohdentuu 
panoksiin. Esimerkiksi sähköntuotannossa hiilidioksidipäästöt määritetään 
tuotantopanosten hiilisisällön mukaan. Näin ollen ydinpolttoaineelle kohden-
tuva uraanivero voitaisiin toteuttaa valmisteverona siten, että se kannettaisiin 
suoraan ydinvoimaloilta.  

Saksassa ydinvoimaloille asetettava vero on toteutettu osana laajempaa 
energiapoliittista kokonaisuutta. Päätös ydinvoimaloiden lakkauttamisesta 
vuoteen 2021 mennessä on muutettu niin, että vastineena pidennetyille jatko-
ajoille ydinvoimalayhtiöt maksavat jatkoajasta korvausta verojen muodossa. 
Verotuksessa on kaksi komponenttia, ydinpolttoaineen käyttöön ja tuotet-
tuun sähkön tuotantoon perustuvat verot. Vuosiksi 2011-2016 asetetaan 
ydinpolttoainevero, jonka tuotoksi on arvioitu n. 2,3 miljardia euroa vuodes-
sa. Tällä katetaan liittovaltion budjettia. Kun Saksan ydinvoimasähkön tuo-
tanto vuonna 2007 oli 141 TWh (IEA 2009), on tämän perusteella uraanive-
ron vaikutus n. 16 euroa/MWh. 

Saksassa ydinvoimaloille laadittuun pakettiin liittyy myös erillisrahasto, 
johon energiayhtiö maksavat windfall-voitoista korvamerkittyä rahastoa 
energiapolitiikan tarpeisiin. Vuoden 2016 jälkeen ydinpolttoaineveroa ei enää 
kanneta, mutta energiayhtiöt maksavat rahastoon arviolta 9 euroa/MWh 
ydinvoimaloissa tuotettavasta sähköä. Lopullinen summa riippuu sähkön 
hinnasta, kustannusindeksistä ja voimaloihin upotettavista modernisointikus-
tannuksista.  
 
 
 
 
 



viii 
 

Uraaniveron kohdistuminen teollisuuteen 

 
Suomessa on perustellusti kannettu huolta teollisuuden energiakustannusten 
kehityksestä. Kohtuullisten energiakustannusten avulla on huolehdittu Suo-
malaisten teollisuusyritysten kilpailukyvystä. Uraanivero ei saisi vaarantaa 
teollisuusyritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa.  
 Uraanivero vaikuttaa sähköntuotantoon ja teollisuuden kilpailukykyyn 
useiden kanavien kautta.   
 Uraaniverosta aiheutuvaa energiakustannusten nousua voitaisiin kom-
pensoida alentamalla teollisuuden sähköveroa. Suomessa energiatuotteiden 
valmistevero jakaantuu perusveroon ja lisäveroon. Lisävero määräytyy omi-
naishiilidioksidipäästön perusteella. Sähköverotus ei riipu tuotantotavasta 
eikä sen lisävero määräydy sähkön tuottamisessa käytetyillä polttoaineilla. 
Sähkövero on porrastettu yleiseen veroluokkaan I ja alempaan veroluokkaan 
II, jota sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä kulutettavaan säh-
köön.  
 Jos ns. Mankala-periaatteella toimivan Teollisuuden Voiman Oyj:n teol-
lisuudessa toimiville osakkuusyhtiöille kompensoitaisiin täysimääräisesti 
uraaniverosta aiheutuva energiakustannusten nousu, uraaniveron todellinen 
tuotto pienenisi 36 prosenttia.   
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1. Taloustieteelliset perusteet ydinvoiman 
verotukselle 

 
Sähkön tuottaminen ydinvoimalla perustuu teknologiaan, jossa rikastetus-
sa uraanissa tuotetaan hallittu reaktio, energiapurkaus, siitä saatava lämpö-
energia johdetaan turbiineihin ja muunnetaan sähköksi. Uraani on tuo-
tannon keskeinen raaka-aine ja tuotannosta syntyvän jätteen lähde. Ydin-
laitoksissa käytettävä uraani rikastetaan sähkön tuotantoon soveltuvaan 
muotoon pitkällisen jalostusprosessin myötä. Uraanin poltosta syntyy 
kahdenlaista jätettä: matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä sekä kor-
kea-aktiivista käytettyä ydinpolttoainetta. Jätteestä syntyvä radioaktiivisen 
säteilyn aiheuttamat vahingot estetään asianmukaisella suojaamisella ja 
säilytyksellä. Ydinvoimaloiden käytönaikaisten toimintahäiriöiden ja vaa-
ratilanteiden tehokas ehkäisy suojaa käyttäjiä ja ympäristöä säteilyltä. 
 Ydinvoimatuotanto on Suomessa yhteiskunnan tarkoin säätelemää. 
Ydinenergialain (990/1987) ja ydinenergia-asetuksen (161/1988) nojalla 
uusien ydinvoimalaitosten sekä ydinjätteen loppusijoituslaitosten periaate-
päätökset myöntää valtioneuvosto, mutta eduskunnan on vielä vahvistetta-
va tehdyt periaatepäätökset. Laitosten rakentamista, käyttöä ja turvalli-
suutta säädellään ydinenergialain, Valtioneuvoston asetusten sekä Säteily-
turvakeskuksen täsmentävien ohjeiden avulla. Ydinenergialain mukaan 
vastuun jätteiden käsittelystä kantavat ydinvoimayhtiöt. Ne vastaavat myös 
jätteen loppusijoituksen edellyttämästä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä 
kaikista jätteen käsittelyyn ja sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista.  
Ydinvastuulaki (484/1972) määrittää korvausvelvollisuudet kolmansille 
osapuolille aiheutetuista vahingoista. Ydinvoimantuottajilta kerätään vuo-
sittain rahaa Valtion ydinjätehuoltorahastoon turvaamaan, että ydinjäte-
huoltoon tarvittavat toimenpiteet voidaan varmuudella toteuttaa kaikissa 
olosuhteissa. . Myös ydinturvallisuustutkimukseen kerätään voimayhtiöiltä 
yli kuusi miljoonaa euroa vuosittain ydinjätehuoltorahastoon. 
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 Ydinvoiman tuotantoketjun ohjaus on hyvin yhteiskunnan hallinnas-
sa. Velvoitteiden ja ydinjätemaksun avulla yhteiskunta ulottaa saastuttaja 
maksaa –periaatteen syntyvän jätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. 
Saastuttaja maksaa –periaatetta sovelletaan ydinvoiman tuotantoon ennen 
muuta käyttöä koskevien normien ja kiristyvien turvavaatimusten avulla. 
Ottamatta kantaa maksujen suuruuteen ja käyttönormien tiukkuuteen, 
voidaan todeta, että yhteiskunta on ulottanut ”saastuttaja maksaa periaat-
teen” ydinvoimalan tuotannon koko ketjuun. Taloustieteellisen analyysin 
näkökulmasta katsottuna tämä on perusteltua: näin sisäistetään ydinvoi-
man käyttöturvan ja jätteiden käsittelyn sekä loppusijoituksen yhteiskun-
nalliset kustannukset ydinvoiman tuottajien kannettavaksi.  
 Talousteoria osoittaa, että ulkoisvaikutusten sisäistäminen verojen tai 
normien avulla kasvattaa aina yhteiskunnan hyvinvointia. Koska ydinvoi-
man tuotannon ulkoisvaikutuksia jo sisäistetään, on syytä kysyä: löytyykö 
ydinvoiman tuotannon ja uraanin käytön lisäverottamiselle muita erityisiä 
perusteita? Yleisin peruste valtion verotukselle on varojen kokoamisen 
valtion budjettiin julkisen kulutuksen ja tulonsiirtojen rahoittamiseksi. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä pohtia erityisiä perusteita kohdistaa 
verotusta juuri ydinvoimaan. Harkittavaksi nousee ainakin kaksi mahdol-
lista perustetta. Toinen niistä liittyy ydinvoiman tuotannon luonteeseen ja 
toinen puolestaan sähkömarkkinoiden luonteeseen ja Euroopan unionin 
ilmastopolitiikkaan.  

 
Ydinvoima ja äärettömän pienet riskit 
 
Kaikista käyttövarmuuteen ja jätteen käsittelyyn liittyvistä ponnisteluista 
huolimatta ydinvoiman tuotantoon liittyy aina äärettömän pieni ja pitkäai-
kainen joko käyttöön tai jätteen sijoitukseen liittyvä onnettomuusriski, 
jolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia (Aronsson ym. 1998, Hoh-
meyer 1990). Tämä riski vaikuttaa taloudenpitäjien käyttäytymiseen ja 
synnyttää yhteiskuntaan dynaamisen ulkoisvaikutuksen. Teoreettisten tar-
kastelujen valossa nämä käyttäytymisvaikutuksen heikentävät yhteiskun-
nan pääoman muodostusta, eikä yhteiskunta saavuta sitä optimaalista kas-
vu-uraa, joka saavutettaisiin ilman riskiä. Pigoun veron asettaminen ydin-
voiman tuotannolle voisi laskea ydinvoiman tuotannon pitkän aikavälin 
aikauraa ja syntyvää jätevarantoa niin, että taloudenpitäjien riskikäyttäy-
tyminen vähenee (Aronsson ym. 1998). Dynaamisen Pigoun veron taso 
riippuu muun muassa riskin suuruudesta, mutta sen asettaminen on haas-
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tavaa käytännössä mittavien tietorajoitusten vuoksi. Yksinkertaisemman, 
”toiseksi parhaan” Pigoun veron on kuitenkin osoitettu kasvattavan yhteis-
kunnan hyvinvointia (Aronsson ym. 1998). 
 Yllä esitetyn Pigoun veron suuruuden miettimisen kannalta relevant-
tia suomalaista empiiristä tutkimusta ei löydy, joten on vaikea pohtia, 
kuinka voimakkaita yllä esitellyn teoreettisen analyysin mukaiset käyttäy-
tymisvaikutuksen ovat. Kansainvälisissä tutkimuksissa on raportoitu lä-
hinnä ihmisten käyttäytymistä alueilla, jotka ovat erilaisten ydinvoiman 
tuotantoon liittyvien alueellisten varojärjestelmien piirissä (Lindell ja Bar-
nes 1986 Walton ja Wohlson 2010). Esitetyn Pigoun veron perusteen ja 
veroasteen pohdintaa mutkistaa myös Suomen nykyinen ydinvoiman ra-
kentamisen lupajärjestelmä. Suomessa eduskunta vahvistaa periaatepää-
tökset uusien ydinvoimalaitosten rakentamiseen. Jos lupaharkinnassa on 
osattu ottaa huomioon yllä esitetyt riskien vaikutuksiin liittyvät näkökoh-
dat, niin äärettömän pieniin todennäköisyyksiin liittyvät riskit on jo sisäis-
tetty. . Lisäksi ydinvastuulaki velvoittaa varautumaan turvaavasti (vakuu-
tuksin) suuriinkin ydinvoiman käytöstä aiheutuviin vahinkoihin. 
 

Ydinvoima ja Euroopan unionin ilmastopolitiikka  

  
Ydinvoimalla on erityisrooli Pohjoismaisessa sähköverkossa ja sähköpörs-
sissä. Vesivoiman ohella ydinvoima tuottaa ns. perusvoimaa ja sähkön ky-
synnän vaihteluihin vastataan säätövoimalla. Ydinvoima ja vesivoima ovat 
hiilivapaata sähkön tuotantoa toisin kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu 
sähkö. Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla hiilellä (hiililauhde tai yhdistetty 
sähkön ja lämmön tuotanto, CHP) tuotettu sähkö on pääosan vuodesta ns. 
rajatuotantomuoto (kuvio 1). Kun sähkön kysyntä on annettu, rajatuotan-
tomuoto määrittää sähkön tukkuhinnan. Ilmastopolitiikan myötä hiili-
päästöjä rajoitetaan päästöoikeuskaupan avulla. Päästöoikeuden hinnasta 
siirtyy merkittävä osa sähkön tukkuhintaan (kuvio 2). Tämän seurauksena 
sähkömarkkinoilla toimivien ydinvoima- ja vesivoimalaitosten kannatta-
vuus paranee suhteessa hiilellä tuotettuun sähköön. Nämä tuotantomuo-
dot saavat ilmastopolitiikka tuoman voiton kasvun ”ilmaiseksi”, tekemättä 
mitään. Tällaista markkinoilla jo toimivien laitosten saamaa voiton lisää 
on toisinaan kutsuttu windfall-voitoksi. Vaikka uutta lisäydinvoimakapasi-
teettia rakennetaan  sekä  Suomessa että Ruotsissa, sähkön kulutuksen 



arvioitu kasvu pitää hiililauhteella tuotetun sähkön kannattavana myös tul-
evaisuudessa.       

Kuvio 1.   Sähkön tukkuhinnan määräytyminen päästökaupan oloissa

 
Kuvio 2.   Sähkön systeemihinnan (NOPO) ja päästöoikeuksien hinnan (EUA) kehitys 
vuosina 2005 – 2008. Lähde: Reuters

                                                                  4         
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Staattisen tehokkuustarkastelun valossa windfall voiton kaltainen voitonli-
sä voidaan verottaa ansaitsijaltaan ilman tehokkuustappioita. Tässä mieles-
sä ydinvoimaa tai vesivoimaa voi verottaa hyvin perustein. Kyseessä on 
tällöin toimi, jolla yhteiskunta ottaa itselleen osan siitä hyödystä, jonka se 
on omalla politiikalla antanut ydin- ja vesivoimalle antanut. Staattista te-
hokkuusperiaatetta voidaan kuitenkin kritisoida vetoamalla dynaamisen 
tehokkuuden periaatteeseen. Taloustieteilijä Joseph Schumpeterin mukaan 
yritysten positiivinen voitto on tarpeen yhteiskunnan dynaamiselle kehi-
tykselle, koska voitto luo varat ja kannustimet uusiin investointeihin ja on 
kansantalouksien kasvun lähde. Ydinvoiman verotukseen sovellettuna: jos 
yhteiskunta haluaa edistää hiilivapaata tuotantoa, päästöoikeuskaupan 
synnyttämän lisävoiton verottaminen laskee energia-alan tuotto-
odotuksia, pääomia ja kannustimia investoida uuteen hiilivapaaseen ener-
giatuotantojärjestelmään. Näin windfall-voiton verotus toimii ilmastopoli-
tiikan tavoitteita vastaan. 
 

Ei yhtä ”oikeaa” perustetta 

 
Edeltävä tarkastelu osoittaa, että ydinvoiman verotukselle voidaan esittää 
kolme perustetta: varojen keruu budjetin rahoitukseen, äärettömän pien-
ten riskien aiheuttama ulkoisvaikutus sekä päästöoikeuskaupan tuoma 
windfall-voitto. Jokaista näistä perusteista voidaan sekä kannattaa että kri-
tisoida. Ei löydy yksikäsitteistä perustetta sanoa kyllä tai ei ydinvoiman 
verotukselle. Verottaminen tai verottamatta jättäminen voi perustua vain 
puolesta ja vastaan argumenttien painottamiseen toisiaan vastaan. Tähän 
punnintaan vaikuttanee merkittävästi myös se, kuinka mahdollinen vero 
asetetaan ja millaisia vaikutuksia sillä on olemassa oleviin laitoksiin ja in-
vestointisuunnitelmiin. Uraaniverotusta pohditaankin jatkossa seuraavasta 
lähtökohdasta: jos yhteiskunta päättää verottaa ydinvoimaa uraaniverolla, 
kuinka vero tulee muotoilla ja asettaa niin, että se rakentuu ylläesitettyihin 
veroperusteisiin, mutta ei poista kannustimia hiilivapaaseen energiantuo-
tantoon, eikä vaaranna uusia investointeja?  
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2. Uraaniveron lainsäädännön haasteet  

 

Euroopan unionin ilmastopolitiikka 

 
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteena on varmistaa 
Kioton pöytäkirjan velvoitteiden toteuttaminen. Ne ohjaavat myös Suomen 
ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Valtioneuvoston 
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa hahmotetaan toimia hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseksi päästökauppasektorilla muilla toimi-
aloilla, sekä merkittäviä toimia energiansäästön ja uusiutuvien energialäh-
teiden käytön lisäämiseksi. Strategia korostaa sähkön tuotannon omavarai-
suuden lisäämistä, mutta ei anna ydinvoimalle erityisasemaa. 
 Energiaverotus täydentää ilmastopolitiikan ohjauskeinoja. Sen tavoit-
teena on ohjata energialähteiden käyttöä vähemmän kasvihuonekaasuja 
aiheuttavaan suuntaan. Energiaverotuksessa pyritään pitkäjänteisyyteen ja 
ennakoitavuuteen ja ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttami-
sen ohella sen tulee tukea elinkeinoelämämme kilpailukykyä.  
 EU:n energiaverodirektiivin mukaan vuodesta 2004 sähkö ja energian 
tuotannon polttoaineet ovat siirtyneet valmisteverojärjestelmän piiriin, 
jota EU:n puitteissa on harmonisoitu. Harmonisointi sisältää vähimmäis-
verotason eri energiatuotteilla, millä pyritään myös verokilpailun ehkäise-
miseen. Energiaverodirektiivin mukaan kullakin energiatuotteella voi olla 
lähtökohtaisesti vain yksi direktiivissä tarkoitetun käyttötarkoituksen mu-
kainen verokanta.  

 

Energiaverotus Suomessa 

 
Energiaverotuksessa siirryttiin jo 1990-luvulla sähkön tuotannon polttoai-
neiden verotuksesta sähkön loppukulutuksen verotukseen, koska aiempi 
järjestelmä oli kaksinkertaisen verotuksen vuoksi yhteisöoikeuden vastai-
nen. Muutoksen myötä sähkön verotus yhtäläistyi muiden valmistevero-



7 
 

tuksen alaisten polttoaineiden verotuksen kanssa. Samalla polttoaineiden 
energiasisältöön perustuvasta verokomponentista luovuttiin ja lämmön 
tuotannossa vero säädettiin pelkästään hiilisisällöstä riippuvaksi.  
 Suomen energiatuotteiden valmistevero jakaantuu perusveroon ja 
lisäveroon. Energiatuotteiden valmistevero on kiinteä, tuotteen määrään 
perustuva vero. Valmistevero ei perustu tuotteen arvoon eikä energiasisäl-
töön. Lisävero määräytyy ominaishiilidioksidipäästön perusteella. Sähkö-
verotus ei riipu tuotantotavasta eikä sen lisävero määräydy sähkön tuotta-
misessa käytetyillä polttoaineilla. Sähkövero on porrastettu yleiseen vero-
luokkaan I ja alempaan veroluokkaan II, jota sovelletaan teollisuudessa ja 
kasvihuoneviljelyssä kulutettavaan sähköön. Polttoaineista ja sähköstä 
kannetaan energiaverotuksen yhteydessä huoltovarmuusmaksua.  
 Energiaverodirektiivin uudistus, joka astui Suomessa voimaan vuoden 
2011 alusta, on muuttanut energiatuotteiden verokohtelua.  Uudistuksen 
myötä poistettiin verovapaus sähköltä, jota käytetään sähkön tuottamiseen 
tai sähköntuotantokyvyn säilyttämiseen. Vuoden 2011 alusta voimaan tul-
lut sähköveron uudistus muuttaa puolestaan lämmitys- ja liikennepoltto-
aineiden verotuksen energiasisältöveroksi ja hiilidioksidiveroksi. Hiilidiok-
sidivero-osuudessa otetaan huomioon biopolttoaineiden eduksi niiden 
aikaansaamat vähenemät fossiilisissa hiilidioksidipäästöissä. Sähkön tuo-
tannon verotusta ei edelleenkään sidota käytettyjen polttoaineiden ener-
giasisältöön tai hiilidioksidipäästöihin. Verouudistuksen ennakoidaan nos-
tavan energiaverotuksen tuottoja n. 30 prosentilla nykyisestä 3.2 mrd. eu-
rosta (2010 ennakkotieto). 
 

EU:n valtiontukisäännökset 

 
EY:n perustamissopimuksen (87.-89.artikloiden) määräykset rajoittavat 
valtion tukien käyttöä talouspolitiikan välineenä jäsenvaltioissa. Jos toi-
menpide koskee kaikkia elinkeinoharjoittajia, sitä ei yleensä pidetä valtion-
tukena. 
 Myös verosta vapauttaminen, veron porrastaminen tai palauttaminen 
voi olla valtiontueksi luettava toimenpide. Valtiontukimenettelyn mukaan 
komissiolle on tehtävä ilmoitus ennen kuin jäsenvaltio ottaa käyttöön toi-
menpiteitä, joita voidaan mahdollisesti pitää valtiontukena.  
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Saksan ja Ruotsin esimerkit 

 
Ydinvoimaan kohdistuvat verot muissa EU-maissa antavat suuntaa sille, 
miten erityisesti ydinvoimaloille kohdistuva vero voidaan asettaa ja kuinka 
se otetaan vastaan.  
 Ruotsissa windfall-voittoja verotetaan vesivoimaan kohdistuvalla kiin-
teistöverolla ja ydinvoimaa tuotantotehoon perustuvalla verolla. Verojen 
tuotto on noin 300-400 milj. euroa. Asiantuntijakeskustelut ovat antaneet 
viitteitä veron riitauttamisesta EU-tasolla. 

Saksassa ydinvoimaloille asetettava vero on toteutettu osana laajem-
paa energiapoliittista kokonaisuutta. Päätös ydinvoimaloiden lakkauttami-
sesta vuoteen 2021 mennessä on muutettu niin, että vastineena pidenne-
tyille jatkoajoille ydinvoimalayhtiöt maksavat jatkoajasta korvausta verojen 
muodossa. Verotuksessa on kaksi komponenttia, ydinpolttoaineen käyt-
töön ja tuotettuun sähkön tuotantoon perustuvat verot. Vuosiksi          
2011-2016 asetetaan ydinpolttoainevero, jonka tuotoksi on arvioitu            
n. 2,3 miljardia euroa vuodessa. Tällä katetaan liittovaltion budjettia. Kun 
Saksan ydinvoimasähkön tuotanto vuonna 2007 oli 141 TWh (IEA 2009), 
on tämän perusteella uraaniveron vaikutus n. 16 euroa/MWh.1 

Ydinvoimaloille laadittuun pakettiin liittyy myös erillisrahasto, johon 
energiayhtiö maksavat windfall-voitoista korvamerkittyä rahastoa energia-
politiikan tarpeisiin. Vuoden 2016 jälkeen ydinpolttoaineveroa ei enää 
kanneta, mutta energiayhtiöt maksavat rahastoon arviolta 9 euroa/MWh 
ydinvoimaloissa tuotettavasta sähköä. Lopullinen summa riippuu sähkön 
hinnasta, kustannusindeksistä ja voimaloihin upotettavista modernisointi-
kustannuksista.  

 
 

Uraaniveron lainsäädännöllisistä edellytyksistä  

 
Euroopan unionin direktiivit sekä kansalliset strategiat asettavat esitetylle 
uraaniverolle omat haasteensa, jotka tulee ottaa huomioon veron suunnit-

                                                           
1 Ydinpolttoaineen vero on 145 euroa per uraanigramma isotoopeille Pu-239, Pu-241, U-
233 ja U-235. 
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telussa. Uraanivero on luonteeltaan energiatuotteen panokselle asetettava 
vero, joka ei erityisesti tähtää energiankulutuksen vähentämiseen tai kas-
vihuonekaasujen vähentämiseen. Se on kuitenkin tulkittavissa ulkoisvaiku-
tuksia sisäistäväksi veroksi; tällaisten verojen käyttöä pidetään perusteltuna 
niin Euroopan unionissa kuin Suomessakin.  
 Huolimatta siitä, että valmisteverotus Euroopan unionissa kohdistuu 
lopputuotteiden verotukseen, sisältää se nykyisinkin piirteitä, joissa vero-
tus käytännössä kohdentuu panoksiin. Päästöoikeuskauppa tarjoaa tästä 
hyvän esimerkin. Energianlaitokset joutuvat hankkimaan päästöoikeuksia 
hiilidioksidipäästöjensä kattamiseen. Hiilidioksidipäästöt kuitenkin laske-
taan käytettyjen polttoaineiden hiilisisällön perusteella, eli panoskäytön 
nojalla.  
 Uraanille kohdistettavan veron perusteena tulee olla muu kuin ener-
giantuotanto. Uraaniveromallissamme tällaisen perusteen tarjoavat ulkois-
vaikutus ja windfall-voitot. Tällöin uraanivero voitaisiin toteuttaa osana 
valmisteverotusta niin, että se kannettaisiin suoraan panoksen käyttäjiltä 
eli ydinvoiman tuottajilta. 
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3. Uraaniveron määräytyminen 

  
Talouspoliittinen ministerivaliokunta (2009) tarkasteli windfall-veron si-
tomista voimalaitosten tehoon tai niiden tuottaman sähkön määrään. Ve-
rotuksen kehittämistyöryhmän mukaan (2010) windfall-vero voisi olla 
valtiollinen kiinteistövero, joka perustuisi voimalaitoksen jälleenhankinta-
arvoon. Vuoden 1997 jälkeen rakennettavat uudet voimalat jäisivät kiin-
teistöveron ulkopuolelle. Voimalaitoksen jälleenhankinta-arvon määritte-
leminen erityyppisille ja elinkaarensa eri vaiheissa olevilla laitoksille saat-
taa aiheuttaa käytännön ongelmia. Elinkaarensa loppupuolella voimalai-
toksen jälleenhankinta-arvo muodostuu todennäköisesti negatiiviseksi.   
 

Uraanivero on luonteva sitoa käytetyn uraanin määrään ja 
polttoainesauvojen vaihtohetkeen 

 
Uraaniveron luonnollinen veropohja on vuosituotantoon käytettävän 
uraanipolttoaineen määrä. Sillä ei ole vaikutusta, määritelläänkö määrä 
kiloina vai polttoainesauvojen määränä. Koska Säteilyturvakeskus säätelee 
varsin tarkasti uraanipolttoaineen käyttöä, uraanipolttoaineen määrällä ja 
sen tuottamalla sähköllä on käytännössä laaja vastaavuus. Koska myös 
polttoainesauvojen palama on tarkoin säädelty, uraaniverolla ei teoriassa 
ole vaikutusta ydinturvallisuuteen eikä korkea-aktiiviseen käytetyn ydin-
polttoaineen määrään.   
 Ydinvoimalaitoksessa kolmannes polttoainesauvoista vaihdetaan vuo-
sittain Säteilyturvakeskuksen valvoman vuosihuollon yhteydessä. Polttoai-
nesauvojen käyttöikä on noin kolme vuotta. Kunakin vuonna polttoainee-
na käytetään kyseisenä vuonna ja kahtena aikaisempana vuonna vaihdettu-
ja polttoainesauvoja. Kolmen vuoden jaksoissa kaikki polttoainesauvat 
tulevat vaihdetuiksi. 
 Jos halutaan tasoittaa päästöoikeuden hinnan vaihteluiden vaikutuk-
sia uraaniveroon ja sen tuottoon, jokaisella polttoainesauvaerällä voisi olla 
oma laskennallinen vero, joka määräytyisi sauvojen asentamishetkeä edel-
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tävän vuoden viimeisen neljänneksen päästöoikeuden keskihinnan perus-
teella. Kyseinen laskennallinen vero olisi voimassa kolmen vuoden ajan, eli 
sen ajan, jonka kyseinen polttoainesauvat olisivat käytössä. Ydinvoimayh-
tiöltä perittävä uraanivero olisi kunkin polttoainesauvaerän laskennallinen 
veron keskiarvo.    
 Tämä laskentatapa tasoittaisi uraaniveron kustannusvaikutuksia ydin-
voimayhtiöille ja veron tuottoa valtiolle. Uusien polttoainesauvojen asen-
nuksen yhteydessä tiedettäisiin niiden hankintahinta ja niistä kolmen seu-
raavan käyttövuoden aikana maksettavat polttoaineverot.  
 

Uraanivero kannattaa sitoa myös päästöoikeuden hintaan 

 
Jotta ilmastopolitiikan luoma voitonlisä tulisi veron piiriin, uraanivero 
voisi muodostua kahdesta osasta: vakio-osasta, euroa per polttoainekilo, ja 
päästöoikeuden hinnasta riippuvasta windfall-osasta. Windfall-voiton 
muodostumista sähkömarkkinoilla kuvattiin edellä (kuviot 1 ja 2). Poh-
joismaiset ja eurooppalaiset arvioit päästöoikeuden hinnan vaikutuksesta 
sähkön hintaan vaihtelevat riippuen mitä oletetaan tuotantokapasiteetista, 
kysynnän hintajoustosta ja muista markkinahintaan vaikuttavista tekijöis-
tä. Tässä selvityksessä arvioidaan, että markkinoiden nykytilanteessa pääs-
töoikeuden nousu 10 eurolla (per CO2 tonnia) nostaa markkinasähkön 
hintaa pohjoismaisella tukkumarkkinalla noin 7 euroa (per MWh). 
 Uraaniveron sitominen päästöoikeuden hintaan on perusteltua var-
sinkin vanhan ydinvoimakapasiteetin kannalta. Päästöoikeuden hinnan-
nousu kasvattaa windfall-tuloja. Myös uusien ydinvoimainvestointien 
kannalta windfall-osa on tärkeä. Investointilaskelmien kannattavuusarviot 
tullaan tekemään varovaisuusperiaatetta noudattaen maltillisiin sähkön ja 
päästöoikeuden hintaodotuksiin. Päästöoikeuden maltillisen hintakehityk-
sen oloissa uraanivero olisi vastaavasti alhainen.  
 

Uraaniveron määräytyminen 

 
Suomeen on löydettävissä yllä esitetyt perusteet sisältävä uraaniveromalli, 
joka ei vaaranna tulevien voimalaitosinvestointien kannattavuutta ja eikä 
ratkaisevasti vähennä ilmastopoliittisia kannustimia. Uraaniveromalli ja-
kaa ilmastopolitiikan tuoman windfall-voiton valtion ja voimalaitosten 
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kesken. Uraanivero voidaan määritellä kahdella vaihtoehtoisella tavalla sen 
mukaan, kuinka painotetaan veron vakio-osaa ja windfall-osaa. Kutsumme 
näitä minimivero- ja joustoveromalleiksi. Hyödyntäen useissa eri verola-
eissa suosittua verokaavaa uraaniveromallit voidaan määrittää seuraavasti: 
 Minimiveromalli: Uraanivero polttoainekiloa kohden on X pro-

senttia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen päästöoikeuden 
keskihinnan (per CO2 tonni) ja sen vertailuhinnan (per CO2 
tonni) erotuksesta kuitenkin vähintään Y euroa per polttoaineki-
lo.    

Taloudellisilta vaikutuksiltaan paremmin toimiva vero voisi olla: 
 Joustoveromalli: Uraanivero polttoainekiloa kohden on Y euroa 

lisättynä X prosenttia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen 
päästöoikeuden keskihinnan (per CO2 tonni) ja sen vertailuhin-
nan (per CO2 tonni) erotuksesta.  

 Jos päästöoikeuden hinta on jonain yksittäisenä vuotena niin alhai-
nen, että uraanivero muodostuisi negatiiviseksi, sen saisi vähentää tulevien 
vuosien uraaniveroista. 
 Minimiverovaihtoehdossa uraanivero määräytyy joko vakio-osan tai 
windfall-osan perusteella. Windfall-osa on relevantti verokomponentti 
vain silloin, kun päästöoikeuden hinta on merkittävästi korkeampi kuin 
sen vertailuhinta. Joustoverovaihtoehdossa sekä vakio-osa että windfall-
osa vaikuttavat uraaniveroon. Kun päästöoikeuden hinta on korkeampi 
kuin sen vertailuhinta, uraanivero on vakio-osaa korkeampi. Jos päästöoi-
keuden hinta sen vertailuhintaa alhaisempi, uraanivero on vakio-osaa al-
haisempi.         
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4. Esimerkkilaskelmia uraaniveromallien 
toimivuudesta  

 
Verotuksen kehittämistyöryhmän (2010) mukaan ennen vuotta 1997 ra-
kennetulle vesi- ja ydinvoimalle kohdennetun windfall-veron tuotto voisi 
olla 100 - 140 miljoonaa euroa vuodessa, eli noin 3-4 euroa/MWh. Tätä 
ehdotusta käytetään vertailuverona uraaniverolaskelmille ja sitä kutsutaan 
jatkossa vakioveromalliksi. Uraaniveron esimerkkilaskelmat täsmennetään 
siten, että verotuotto olisi myös 100 miljoonaa euroa. Uraanivero kohdiste-
taan laskelmissa sekä ennen vuotta 1997 valmistuneille ydinvoimaloille 
että muutaman vuoden päästä käynnistyvälle Olkiluoto 3-voimalalle.  
 Nykyisin käytössä olevien ydinvoimaloiden sähkötuotanto on 22,5 
miljoonaa MWh (taulukko 1). Ne käyttävät 501 tonnia uraanipolttoainetta 
vuodessa. Olkiluoto 3:n valmistuttua ydinvoimaloiden sähköntuotanto 
kasvaa 33,4 miljoonaan MWh ja uraanipolttoaineen käyttö 741 tonniin 
vuodessa. Ydinvoimayhtiöt hankkivat uraanipolttoaineen pitkäaikaisin 
sopimuksin. Laskelmissa uraanin arvioidaan maksavan keskimäärin 225 
euroa/kilo. Pelkästään vakio-osan sisältävä uraanivero, 135 euroa/kilo eli 
3,0 euroa/MWh, tuottaisi valtiolle 100 miljoonaa euroa vuodessa, kun 
ydinsähkön tuotanto, uraanin käyttö ja uraanin hinta arvioidaan vuoden 
2008 tiedoilla (taulukko 1). Jos pelkästään vakio-osan sisältävä uraanivero 
kohdistettaisiin vain ennen vuotta 1997 valmistuneisiin ydinvoimaloihin, 
uraaniveron vakio-osan pitäisi olla 200 euroa/kilo eli 4,4 euroa/MWh, jot-
ta valtio saisi 100 miljoonan verotuoton.   
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Taulukko 1. Uraaniveron verotuottolaskelma, perusvuosi 2008 

 
Nykyiset ydinvoi-

malat 
Nykyiset ydinvoimalat 

ja Olkiluoto 3 

Sähköntuotanto, TWh (= milj. 
MWh)  22,546 33,352

Uraanin käyttö, tonnia  501 741

Uraanin hinta, euroa/kilo 225 225

Uraanin käytön arvo, milj. eu-
roa  112,5 166,7

 

Jos verotuotto 100 milj. euroa  

-uraanivero, euroa/kilo 200 135

-uraanivero, euroa/MWh 4,44 3,0

 
 

Vaihtoehtoisten veromallien vaikutukset uraaniveron tuottoon ja 
ydinvoiman kannattavuuteen   

 
Vakiovero-, minimivero- ja joustoveromallin vertailu on tarkoituksenmu-
kaista tehdä tarkastelemalla (esimerkiksi suhdannevaihteluista johtuvan) 
päästöoikeuden hinnan vaihtelujen vaikutuksia markkinasähkön hintaan. 
Eri veromallien vaikutuksia uraaniveron tuottoon ja ydinvoiman kannatta-
vuuteen voidaan havainnollistaa seuraavan windfall-skenaarion avulla 
(taulukko 2). Windfall-skenaariossa tarkastellaan kymmenen vuoden aika-
jaksoa, jossa päästöoikeuden hinnat, euroa/CO2 tonni, vaihtelevat 10 ja 30 
välillä siten, että päästöoikeuden keskihinta on 19,3 euroa/CO2 tonnia.  
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Taulukko 2. Windfall-skenaario: sähkön markkinahinnan riippuvaisuus 
päästöoikeuden hinnasta.  
 
Aika vuosina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Päästöoikeuden hin-
ta, €/CO2 t 15 18 20 25 30 25 20 15 10 15 

Sähkön markkinahin-
ta, €/MWh 50 52,1 53,5 57 60,5 57 53,5 50 46,5 50 

 
 

Päästöoikeuden hinta vaikuttaa sähkön tukkumarkkinahintaan, eu-
roa/MWh. Päästöoikeuden hinnan noustessa kymmenen euroa sähkön 
markkinahinnan oletetaan nousevan seitsemän euroa. Vuonna 2010 säh-
kön markkinahinta oli noin 50 euroa/MWh. Windfall-skenaariossa pääs-
töoikeuden keskihinta on 53 euroa/MWh. Vaikka oheinen windfall-
skenaario on täsmennetty kuvaamaan päästöoikeuden hinnanmuutoksia 
eri talouden suhdannevaiheessa, sen avulla voidaan tarkastella eri vero-
mallien sekä suhdannevaihteluihin liittyviä vaikutuksia että pidemmän 
aikavälin rakenteellisia vaikutuksia. 
 Vuonna 2010 päästöoikeuden hinta on ollut keskimäärin noin 15 eu-
roa hiilidioksiditonnia kohden (kuvio 2). Tämän hetken päästöoikeuden 
keskimääräinen hinta voisi toimia uraaniveron windfall-osan vertailuhin-
tana. Päästöoikeuden hinnan ollessa korkeampi kuin vertailuhinta, 15 eu-
roa (per CO2 tonni), windfall-osa lisäisi uraaniveroa. Jos päästöoikeuden 
hinta olisi vertailuhintaansa alhaisempi, windfall-osa ei vaikuttaisi 
uraaniveroon tai se voisi jopa laskea sitä (kuvio 3). Päästöoikeuden hinnan 
arvioidaan nousevan nykyisestä 15 eurosta noin 21 euroon nykyisen kaup-
pakauden lopussa vuonna 2012 ja noin 30 euroon päästöoikeuksien tule-
valla kauppakaudella vuosina 2013-2020 (Point Carbon 2010).                  
 Eri veromallien parametrit on esimerkkilaskelmassa täsmennetty si-
ten, että valtion uraaniveron tuotto kymmenessä vuodessa on 1000 mil-
joonaa euroa (kuvio 4). Verotuksen kehittämistyöryhmän (2010) esittämä 
vakioverokanta tuottaisi valtiolle kunakin tarkasteluvuonna 100 miljoonaa 
euroa riippumatta päästöoikeuden hinnasta ja ydinvoimayhtiöiden saa-
masta windfall-tuotosta. Verotuksen kehittämistyöryhmän (2010) ehdo-
tuksen mukainen windfall-vero olisi tasasuuruinen 3,0 euroa/MWh, jos 
windfall-vero kohdistettaisiin myös uuteen ydinvoimakapasiteettiin. Mi-



16 
 

nimiveromallin ja joustoveromallin parametrit on täsmennetty siten, että 
uraanivero olisi keskimäärin 3,0 euroa/MWh.  

 
Kuvio 3. Uraaniveron koko, euroa/MWh, eri veromalleissa ja ydinvoimayh-
tiöiden windfall-voiton muutos, euroa/MWh, päästöoikeuden hinnan ja 
sähkön markkinahinnan vaihdellessa eri aikoina. 
 

 
Kuvio 4. Uraaniveron tuotto, miljoonaa euroa, eri veromalleissa ja ydinvoi-
mayhtiöiden windfall-voiton muutos, miljoonaa euroa, päästöoikeuden hin-
nan ja sähkön markkinahinnan vaihdellessa eri aikoina.  
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Minimiveromallissa uraanivero on 44,5 prosenttia päästöoikeuden mark-
kinahinnan ja sen vertailuhinnan, 15 €/CO2 tonni, erotuksesta kuitenkin 
vähintään 2,0 euroa/MWh. Tällöin uraanivero kasvaisi vakiotasoaan kor-
keammaksi päästöoikeuden hinnan noustessa yli 19,5 euroa/CO2 tonnin. 
Jos päästöoikeuden hinta on sen alle, uraanivero olisi vakiotasollaan 2,0 
euroa/MWh (kuvio 3). Minimiveromallissa uraaniveron vakiotaso tuottai-
si valtiolle 67 miljoonan euron verotuoton vuodessa (kuvio 4).   
 Joustoveromallissa vakio-osa on 1,7 euroa/MWh ja windfall-osa on 
30,0 prosenttia päästöoikeuden hinnan ja sen vertailuhinnan, 15 €/CO2 
tonni, erotuksesta. Tässä mallissa uraanivero muuttuisi vuosittain päästö-
oikeiden markkinahinnan kehityksen mukana (kuvio 3). Jos päästöoikeu-
den hinta laskisi alle 9,3 euroa/CO2 tonni, uraanivero muodostuisi negatii-
viseksi. Ydinvoimayhtiöt saisivat vähentää negatiivisen uraaniveron tulevi-
en vuosien positiivisista uraaniveroista. Alle 9,3 euron päästöoikeuden 
hinta ei kuitenkaan ole kovin todennäköinen tulevina vuosina. Finanssi-
kriisin aiheuttaman maailmanlaajuisen taantuman pohjalla keväällä 2009 
päästöoikeuden hinta kävi lyhyen ajan noin 10 eurossa. 
 Päästöoikeuden hinnan ollessa sama kuin vertailuhinta, 15 euroa/CO2 
tonni joustoveromallin mukainen uraanivero takaisi valtiolle 57 miljoonan 
euron tuoton (kuvio 4). Jos päästöoikeuden hinta olisi 30 euroa/CO2 tonni, 
joustoveromallin mukainen uraanivero tuottaisi valtiolle 207 miljoonaa 
euroa. 
 Ydinvoimayhtiöiden windfall-voiton muutos nykytasoon verrattuna, 
sekä euroa/MWh että miljoonaa euroa, on riippuvainen kunakin vuonna 
odotetun sähkön markkinahinnan ja sen 15 euron/MWh päästöoikeudella 
määritellyn sähkön markkinahinnan, 50 euroa/MWh, erotuksesta. Kuvi-
oista 3 ja 4 voidaan lukea, että ajanhetkillä 1, 8 ja 10 windfall-voitto ei ole 
kasvanut nykytasosta, koska päästöoikeuden hinta on 15 euroa/MWh ja 
sähkön markkinahinta on 50 euroa/MWh (kuviot 3 ja 4). Ajanhetkellä 5 
windfall-voiton muutos nykytasosta on puolestaan korkeimmillaan        
10,5 euroa/MWh (kuvio 3) tai 350 miljoonaa euroa (kuvio 4). Ajanhetkellä 
9 windfall-tuotto on taas negatiivinen -3,5 euroa/MWh tai -117 miljoonaa 
euroa.  
 Jos uraaniveroon liitetään windfall-osa siten, että päästöoikeuden 
markkinahinnan ja sen vertailuhinnan erotuksesta alle 70 prosenttia tulee 
verotuksen piiriin, ydinvoimayhtiöiden windfall-voitot kasvavat aina, kun 
päästöoikeuden markkinahinta nousee. Jos päästöoikeuden hinta on 30 
euroa/CO2 tonni, ydinvoimayhtiöt saavat noin 350 miljoonan euron las-
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kennallisen windfall-tuoton nykytilanteeseen verrattuna. Esimerkkilas-
kelmissa noin puolet windfall-tuotoista verotettaisiin valtiolle: minimive-
romallissa 44,5 prosenttia ja joustoveromallissa 42,8 prosenttia.      
 

Uraaniveron herkkyys päästöoikeuden vertailuhinnan suhteen  

 
Edellä uraaniveromallien päästöoikeuden vertailuhintana pidettiin vuoden 
2010 keskihintaa 15 euroa/CO2 tonni. Taulukossa 3 tarkastellaan, kuinka 
uraanivero ja sen verotuotto muuttuisivat, jos päästöoikeuden vertailuhin-
ta olisi 10 euroa/CO2 tonni. Vertailuhinta 10 euroa/CO2 tonni vastaa mata-
linta päästöoikeuden hintaa ensimmäisen varsinaisen kauppakauden aika-
na (viimeisin viisi vuotta). Veromallien parametrit on täsmennetty siten, 
että keskimääräinen verotuotto windfall-skenaariossa olisi 100 miljoonaa 
euroa.    
 
Taulukko 3 Päästöoikeuden vertailuhinnan vaikutus uraaniveroon          
(euroa/MWh) ja sen tuottoon (miljoonaa euroa) 
 Minimiveromalli Joustoveromalli 

 

vertailuhinta 
15  
44,5 % erosta 
vähintään 2,0 

vertailuhinta 
10 
28,3 % erosta 
vähintään 2,0 

vertailuhinta
15 
30 % erosta 
lisäksi 1,7 

vertailuhinta 
10 
17,2 % erosta 
lisäksi 1,4 

Päästöoikeu-
den hinta, 
€/CO2 tonni €/MWh milj. € €/MWh milj. € €/MWh milj. € €/MWh milj. € 

10 2,0 67 2,0 67 0,2 7 1,4 47 

20 2,2 74 2,8 94 3,2 107 3,1 104 

30 6,7 223 5,7 189 6,2 207 4,8 161 

 
 

Päästöoikeuden vertailuhinnan lasku (15 eurosta 10 euroon) ja windfall-
osan osuusparametrin pieneneminen (minimiveromallissa 44,5 prosentista 
28,3 prosenttiin ja joustoveromallissa 30 prosentista 17,2 prosenttiin) ta-
kaavat valtiolle tasaisemman uraaniveron tuoton ja windfall-voiton vaihte-
lut jäävät aikaisempaa enemmän yritysten kannettaviksi riskeiksi. Vastaa-
vaan lopputulokseen kuin päästöoikeuden vertailuhintaa laskemalla, jossa 
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valtion verotuotto varmistetaan, päästää minimivero- ja joustoveromallissa 
vakio-osaa kasvattamalla ja windfall-osaa pienentämällä.        
 

Veromallien pitkän aikavälin vertailu    

 
Päästöoikeuden tulevan hinnan arviointi on luonnollisesti haastavaa. Ar-
vovaltainen Point Carbon arvioi, että päästöoikeuden odotettu hinta Eu-
roopan unionin seuraavalla päästökauppakaudelle 2013-2020 asettuu noin 
20 euroon/CO2 tonni kauppakauden aluksi. Vaikka Euroopan talouskasvu 
olisikin 2010-luvulla nykyistä arviota nopeampaa, ei päästöoikeuden hin-
nan odoteta merkittävästi nousevan tämän tason yläpuolelle, koska finans-
sikriisin aiheuttaman taantuman aikana päästöoikeuksia jää käyttämättä 
runsaat 200 miljonaa tonnia. Käyttämättömät päästöoikeudet voidaan siir-
tää tuleville vuosille. Tämä lisää päästöoikeuksien tarjontaa ja pitää pääs-
töoikeuksien hintakehityksen maltillisena.     
 Vuoden 2020 jälkeen päästöoikeuden hintakehitystä on vaikeampi 
arvioida. Se on riippuvainen Euroopan unionin tulevasta energia- ja ilmas-
topolitiikasta ja yleisestä talouskehityksestä Euroopassa. Voidaan kuiten-
kin olettaa, että päästöoikeuden hinta nousee maltillisesta myös tulevina 
vuosikymmeninä. Uraaniveron sitominen päästöoikeuden hintaan leikkai-
si automaattisesti ydinvoimayhtiöiden saaman windfall-tuoton osittain 
valtiolle ilman erillisiä veropäätöksiä. Verotuksen kehittämistyöryhmän 
(2010) esittämässä vakioveromallissa tarvitaan erillisiä veroasteen muutok-
sia, jos windfall-tuoton muutoksiin halutaan reagoida.       
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5. Ydinvoimasähkön omakustannushinta ja 
uusinvestointien kannattavuus  

 
 
Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan (2009) ajatuksena oli 
kohdistaa windfall-vero ennen vuotta 1997 rakennettuun vesi- ja ydinvoi-
maan. Teollisuusyritykset, jotka saavat ydinsähköä omakustannushinnalla, 
oli tarkoitus jättää widfall-veron ulkopuolelle. Verotyöryhmän (2010) eh-
dotuksessa uusi vesi- ja ydinvoimakapasiteetti voisi jäädä windfall-veron 
ulkopuolelle. Sen sijaan omakustannushintainen ns. Mankala-tuotanto 
tulisi veron piiriin. 
 Jos uraanivero kohdistetaan myös vuoden 1997 jälkeen valmistuvien 
ydinvoimaloiden uraaninkäyttöön, on tarkkaan laskettava uraaniveron 
vaikutukset ydinvoimalainvestointien kannattavuuteen. Ydinvoimalainves-
tointien rakennuskustannukset ja pääomakustannukset ovat suuria. 
Uraanivero ei saisi vaarantaa valtioneuvoston periaatepäätöksissään vuon-
na 2010 hyväksymien ydinvoimainvestointien kannattavuutta. Ydinvoima-
lainvestointien kannattavuuden tarkastelu perustuu Tarjanteen ja Kivistön 
(2008) analyysiin (taulukko 4). Tarjanne (2011) on päivittänyt analyysin 
vastaamaan paremmin tämän hetken kustannuksia.  
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Taulukko 4. Uuden ydinvoimalan suorituskyky- ja kustannustiedot 
   

 
Tarjanne ja 

Kivistö, 2008 
Selvityshen-
kilöt, 2011  

Tarjanne, 
2011 

Sähköteho, MW 1500 1500 1600 

Vuosihyötysuhde, % 37 37 37 

Rakennusaika, vuotta 6 10 8 

Investointikustannus sisältäen 
rakennusaikaiset korot €/kW (m€) 

2750 
(4125)  

3443 
(5165) 

3914  
(6262) 

Pääomakustannukset, €/MWh 20 26,3 28,5 

Käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset, €/MWh  10 10 12 

Sähkötuotannon 
polttoainekustannus, €/MWh 5 5 5,9 

Sähköntuotantokustannus 
yhteensä, €/MWh 35 41,3 46,5 

Uraanipolttoaineen hinta, €/MWh   1,85 1,85 2,2 

Taloudellinen elinikä, vuotta 40 40 40 

Tekninen elinikä, vuotta 60 60 60 

Reaalikorko, % 5 5,4 5 

Oman pääoman osuus 
investointikustannuksista, % 0 15 0 

Velanhoitokatekerroin - 1,20 - 

Päästöoikeuden hinta, €/CO2 tonni  23 23 20 

Sähkön hinta, €/MWh 50 50 50 

Huippukäyttöaika, tuntia vuodessa 8000 8000 8000 

Käyttökerroin, % 91,3 91,3 91,3 

 
 

Tarjanne ja Kivistön (2008) laskelmien mukaan uuden ydinvoiman säh-
köntuotantokustannukset ovat 35 €/MWh. Uraanipolttoainekustannukset 
ovat 5 €/MWh, eli 14 prosenttia tuotantokustannuksista. Tarjanteen (2011) 
tarkennettujen laskelmien mukaan uuden ydinvoiman sähköntuotantokus-
tannus on 46,5 euroa/MWh. Sähkön tuotantokustannuksen nousu johtuu 
lähinnä kolmesta seikasta: investointikustannusten noususta 42 prosentil-
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la, uraanipolttoainekustannuksen noususta 19 prosentilla ja rakennusajan 
pitenemisestä 6 vuodesta 8 vuoteen.   

Tässä selvityksessä on Tarjanteen ja Kivistön (2008) analyysin pohjalta 
tehty uusi arvio, joka ottaa huomioon kansainvälisen finanssikriisin ja 
Olkiluoto III- investointien pidentyneen rakentamisajan. Finanssikriisi 
vaikuttaa tässä tehtyyn laskelmaan siten, että vieraan pääoman ehtoiset 
rahoittajat vaativat 15 prosentin oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja 
vaativat omille lainoilleen 1,20 velanhoitokatekertoimen. Tässä laskelmassa 
ydinvoimalainvestoinnin hinta on noussut Tarjanteen ja Kivistön 4125 
miljoonasta eurosta 5165 miljoonaan euroon ja rakennusaika pidentynyt 
kuudesta vuodesta kymmeneen vuoteen.  Näiden muutosten seurauksena 
ydinvoiman tuotantokustannushinta nousee Tarjanteen ja Kivistön           
35 €/MWh:sta 41,3 €/MWh:iin. Näiden laskelmien mukaan ydinvoima on 
varsin kannattavaa, jos sähkön markkinahinta on keskimäärin noin           
50 €/MWh.    

 

Uraaniveron kohdistuminen teollisuuteen 

 
Suomessa on perustellusti kannettu huolta teollisuuden energiakustannus-
ten kehityksestä. Kohtuullisten energiakustannusten avulla on huolehdittu 
suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvystä. Uraanivero ei saisi vaa-
rantaa teollisuusyritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa.  
 Ydinvoimaa tuottavia yhtiöitä Suomessa ovat Teollisuuden Voima Oyj 
ja Fortum. Kun lähivuosina käyttöönotettava Olkiluoto 3 otetaan huomi-
oon, Teollisuuden Voiman osuus ydinsähkön tuotannosta on 77 prosenttia 
ja Fortumin 23 prosenttia. Kun Olkiluoto 4 ja Fennovoima Oy:n ydinvoi-
malaitokset valmistuvat, ydinsähkön tuotanto-osuudet ovat Teollisuuden 
Voima 66 prosenttia, Fennovoima 21 prosenttia ja Fortum 13 prosenttia.    
 Teollisuuden Voima ja Fennovoima ovat yhtiöitä, jotka toimivat ns. 
Mankala-periaatteella. Ne myyvät omistajilleen tuottamaansa sähköä 
omakustannushinnalla. Kokonaan vakio-osan mukainen uraanivero nos-
taisi omakustannushintaa noin kahdeksalla prosentilla. Vastaavalla osuu-
della Teollisuuden Voiman ja Fennovoiman teollisuusyritysten sähkökus-
tannukset nousisivat. Uraaniveron jakautumista eri toimialoille ydinvoi-
mayhtiön mukaan jaoteltuna on tarkasteltu seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 5. Ydinsähkön omistusosuus toimialoittain. 
 

 TVO Fortum Fennovoima 

Pörssinoteeratut energiayh-
tiöt, % 25,0 100 34,4 

Paikalliset sähköyhtiöt, % 28,1 35,9 

Metsäteollisuus, % 40,6  

Muu teollisuus (pl. energia ja 
metsä), % 6,3 23,4 

Kauppa ja palvelut, % 6,3 

Yhteensä, % 100 100 100 

 
 
Uraaniverosta aiheutuvaa energiakustannusten nousua Mankala-
periaatteella toimiville ydinvoimayhtiöiden teollisuuden osakkuusyhtiölle 
on haluttaessa mahdollista kompensoida alentamalla teollisuuden sähkö-
veroa. Suomessa energiatuotteiden valmistevero jakaantuu perusveroon ja 
lisäveroon. Lisävero määräytyy ominaishiilidioksidipäästön perusteella. 
Sähköverotus ei riipu tuotantotavasta eikä sen lisävero määräydy sähkön 
tuottamisessa käytetyillä polttoaineilla. Sähkövero on porrastettu yleiseen 
veroluokkaan I ja alempaan veroluokkaan II, jota sovelletaan teollisuudes-
sa ja kasvihuoneviljelyssä kulutettavaan sähköön.   
 Jos Teollisuuden Voiman teollisuudessa toimiville osakkuusyhtiöille 
kompensoitaisiin täysimääräisesti uraaniverosta aiheutuva energiakustan-
nusten nousu, uraaniveron todellinen tuotto pienenisi 36 prosenttia.   
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6. Uraaniveron sähkömarkkina- ja 
kansantaloudelliset vaikutukset  

Uraaniveron tuotto- ja kustannusvaikutusten ohella on tärkeää arvioida, 
millaiset ovat veron laajemmat vaikutukset sähkönmarkkinoihin, kulutta-
jien maksamaan sähkön hintaan sekä sähköä käyttävän teollisuuden kil-
pailukykyyn ja tuotantoon. Tarkastelemme näitä vaikutuksia kvalitatiivi-
sesti lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmista. 
 Hahmottelemamme uraaniveromalli nostaa ydinsähkön tuotantokus-
tannuksia ja laskee tuotannon kannattavuutta. Tällä ei kuitenkaan ole ly-
hyellä aikavälillä vaikutusta sähkön tukkumarkkinahintaan, koska ydin-
voima ei ole rajatuotantomuoto pohjoismaisella sähkömarkkinalla, vaan 
hiiliperusteinen sähköntuotanto. Sama ajattelutapa pätee myös sähkön 
tuontiin lyhyellä aikavälillä: tuontipäätökset tehdään sähkön tukkuhinnan 
perusteella ja jos tukkuhinta ei veron johdosta muutu, ei tuontikaan muu-
tu.  
 Uraaniverolla on sähkömarkkinoilla kuitenkin pitkän aikavälin vaiku-
tuksia, joiden vaikutussuunta voidaan päätellä, mutta joiden suuruus, eli 
käytännön merkitys, on hankala arvioida. Uraanivero laskee sähköntuo-
tannon pitkän aikavälin tuotto-odotuksia ja investointihalukkuutta. Mikäli 
tämä vaikutus on niin merkittävä, että se vaarantaa tulevat investoinnit 
sähkön tuotantoon, sähkön hinta tukkumarkkinoilla kasvaa ennen pitkää. 
Tällöin myös sähkön tuonnin voi odottaa kasvavan, mikä on vastoin Val-
tioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiaa. 

Vaikka uraanivero olisi niin alhainen, ettei se itsessään vaarantaisi uu-
sien ydinvoimainvestointien kannattavuutta, uraanivero saattaa nostaa 
ydinvoimainvestointien rahoituskustannuksia. Kansainväliset sijoittajat 
saattavat tulkita uraaniveron ydinvoimaan liittyväksi ”poliittiseksi riskiksi”. 
Tämä näkökulma rajataan tämän selvityksen ulkopuolelle.    

 Kuten edellä todettiin, uraanivero nostaa lyhyellä aikavälillä Mankala-
yritysten sähkön omakustannushintaa. Jos kyseessä on esimerkiksi kunnal-
linen sähköyhtiö tai kotimarkkinoilla toimiva kauppaketju, ne pystyvät 
siirtämään osan nousseista kustannuksista kuluttajien maksettavaksi. Tätä 
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mahdollisuutta ei ole sähköintensiivisillä toimialoilla, kuten metalli- ja 
metsäteollisuudessa, joiden vientiyritykset eivät voi vaikuttaa vientituot-
teidensa maailman markkinahintoihin. Veron kustannukset jäävät näiden 
yritysten kannettavaksi, mikä heikentää niiden kilpailukykyä.  
 Käytettävissä olevan ajan puitteissa ei ole ollut mahdollista arvioida, 
kuinka merkittävästä vaikutuksesta voisi olla kyse pitkällä aikavälillä. Vai-
kutuksen suuruus riippuu myös näiden toimialojen sopeutumiskyvystä ja 
toimintastrategiasta. 
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