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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta 
polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry kiittävät saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteavat 
lausuntonaan seuraavaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kiitettävällä tavalla kuunnellut elinkeinoelämän esittämiä huolia ja 
tarpeita sekä reagoinut nopeasti eduskunnan lausumaan (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp), jossa 
eduskunta edellytti, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa 
esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä 
käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu, ja tekee myös tarvittaessa 
notifikaation komissiolle.

Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain ulottaminen kevyttä polttoöljyä 
käyttäviin toimijoihin on tärkeä tekijä polttoöljyä käyttävien yritysten toimintaedellytysten ja 
jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuuden, turvataan samalla 
myös huoltovarmuuskriittisen toimialan häiriötön toiminta. 

Esityksessä käytetyn yhtäläisen laskukaavan johdonmukainen ulottaminen sekä dieseliin että 
kevyeen polttoöljyyn on perusteltua. Polttoöljyn hinta nousi keväällä 2022 dieselin hintaa rajummin 
ja koetteli polttoöljyä käyttäviä yrityksiä kovemmin kuin dieseliä käyttäviä yrityksiä. Tilastokeskuksen 
mukaan maaliskuussa 2022 kevyen polttoöljyn keskihinta kävi jopa dieselin keskihintaa 
korkeammalla. 

Tästä syystä kevyttä polttoöljyä käytettäessä laskukaava antaa tuen suuruudeksi 14 %, kun sama 
laskukaava antaa dieselin osalta tuen suuruudeksi 5 %.
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Lisäksi konetyöaloilla kustannusten siirtäminen hintoihin ei myöskään ole yhtä suoraviivaista kuin 
kuljetuspuolella. Esimerkiksi infran hoidossa ja rakentamisessa suuri osa urakoista on pitkäaikaisia, 
usein julkisen tilaajan kanssa tehtyjä palvelu- ja urakkasopimuksia ilman mahdollisuutta 
hinnantarkistuksiin.

On tärkeää, että yrityksiä kohdellaan tältäkin osin yhdenvertaisesti.

Rakennusteollisuus RT ja INFRA puoltavat lakiesitystä esittäen harkittavaksi seuraavia vähäisiä 
täsmennyksiä esitykseen.

Näkemyksemme mukaan tuen tulisi ulottua myös maataloudelle tapahtuvaan urakointiin, joka ei ole 
Maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 
(603/2006) piirissä, koska urakoinnissa kyse ei ole maatalouden alkutuotannosta vaan 
koneurakoitsijan maataloustuottajille myytävästä palvelusta.

Myös maininta työkoneiden siirtojen osalta tulisi rajata koskemaan kuorma-autoilla tapahtuvia 
siirtokuljetuksia. Työkoneiden siirtojen traktoreilla tulisi olla tuen piirissä. Käytännössä työkoneiden 
siirto traktoreilla on hyvin marginaalista ja siirrossa käytettävä kevyt polttoöljy on mahdoton erotella 
työkoneen tai yrityksen muusta polttoöljyn käytöstä.

Rakennusteollisuus RT ja INFRA näkevät, että lain voimaantulon tulisi tapahtua viipymättä ja 
kannustavat lain voimaansaattamista pikaisella aikataululla, jotta hinnannoususta kärsineillä 
yrityksillä olisi mahdollisuudet tuen hyödyntämiseen ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. 

Rakennusteollisuus RT ja INFRA toteavat vielä lopuksi, että osassa maarakennus- ja 
kiinteistöhoitokoneita joudutaan lain tai polttoaineiden saatavuuden vuoksi käyttämään dieseliä. 
Tämä dieselin käyttö ei kuitenkaan ole tuen piirissä. Samoin on ns. urakkakuljetusten osalta, joissa 
urakan sisällä ilman liikennelupaa tapahtuva maa-ainesten kuljettaminen omalla kalustolla tapahtuu 
dieselpolttoaineella, mutta ei ole tuen piirissä. Myös näiden mukaan saattaminen parantaisi 
yritysten tilannetta. Rakennusteollisuus RT:n ja INFRAn näkemyksen mukaan esityksen nopea 
voimaansaattaminen on kuitenkin kokonaisuuden kannalta tärkeämpää kuin näiden rajatapausten 
korjaaminen. 
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