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TURVETUOTANTOKUNNAT TOIVOVAT RIIHESTÄ SILTAA UUTEEN  

Arvoisat ministerit, hallitusryhmien valtiosihteerit ja avustajat sekä virkajohto 

Me, kahdenkymmenen kaupungin ja kunnan johtajat, lähestymme Teitä tärkeän kehysriihenne alla tärkeällä 
kuntatalouteen ja elinvoimaan liittyvällä asialla. 

Paikkakunnillamme turvetuotannolla sekä alan arvoketjulla on ollut erittäin merkittävä rooli.  Alan toiminta on 
työllistänyt paikallisesti merkittävän määrän ihmisiä ja tuonut verotuloja. Haja-asutusalueilla ja pienillä paikkakunnilla 
tällä on ollut korostuneen suuri merkitys. Joillain seutukunnilla turvetoimiala on muodostanut jopa 3% alueen 
yritysten jalostusarvosta ja 2% työllisistä.  

Turpeen käyttö tulee laskemaan erittäin nopeasti tulevina vuosina. Tällä on luonnollisesti merkitystä alan yrittäjien ja 
työntekijöiden asemaan. Taloustutkimus selvitti hiljattain, että turvetuotannosta ja kuljetuksista on katoamassa 
nopeasti peräti 1700 työpaikkaa ja kerrannaisvaikutukset uhkaavat nousta 3500 työpaikkaan. Näistä suurin osa 
sijaitsee alueilla, joilta korvaavan työpaikan löytäminen on vaikeaa. Samalla omaisuuden arvo romahtaa.  

Hallitusohjelma on sitoutunut alueelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen turpeen käytön vähenemisen osalta. 
Kuntamme toivovatkin nyt hallituksen vastaavan kehysriihessä omaan vaatimukseensa konkreettisilla toimilla. Kyse ei 
ole vain turveyrittäjistä ja alan työntekijöistä, vaan myös kuntien edellytyksistä tarjota asukkailleen toimivat lain 
mukaiset peruspalvelut. 
 

Ensiarvoisen tärkeänä pidämme sillanrakennusta työstä työhön. Valtion tulisi taata turveliiketoimintansa lopettavalle 
yrittäjälle määräaikainen sopeutumisraha sekä rahoittaa ohjelmia uuden yrittäjyyden käynnistämiseksi. Tähän on 
varattava riittävät voimavarat.  

Pienten kuntien kaukolämpöyhtiöt tulevat olemaan erittäin suurissa vaikeuksissa kilpailukykynsä kanssa hinnan 
nousun vuoksi. Kuntaomisteisia turvetta käyttäville energiayhtiöille on Kuntaliiton laskelmien mukaan tulossa peräti 
50-150 miljoonan euron alaskirjaukset ja lisäinvestointeja tarvitaan vähintään 250 miljoonan arvosta. 
Lisäkustannukset vuotta kohti ovat lähes 25-30 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä uhkaa ajaa erityisesti pieniä kuntia 
erittäin merkittäviin ongelmiin – jo entisten päälle. Kallistuva kaukolämpö tarkoittaa myös nousevia 
asumiskustannuksia – jotka osuvat pahiten pienituloisiin kuntalaisiin. 

Investoinnit ja alaskirjaukset tulevat tehtäväksi kaikissa tilanteissa. Nyt kyse on kuitenkin aikataulusta. Mikäli hallitus 
päättäisi nostaa verottoman laitoskohtaisen käytön alarajaa 5000 MWh:sta 10 000 MWh:iin ja jonka alittava käyttö 
olisi verotonta ja vasta ylimenevä verollista, helpottaisi jo tämä kuntien tilannetta merkittävästi. Muutos ei estä 
turpeen poistumista, mutta antaa siirtymäaikaa ja jättää lopulliset kustannukset pienemmiksi.  

Huoltovarmuuden nimissä olisi myös perusteltua säilyttää pieni, käytännössä kotimaista kysyntää vastaava, alue 
tuotantokäytössä. Vain näin huoltovarmuuden vaatima tuotanto-osaaminen voi säilyä. 
 

Toivomme, että paikkakuntiemme ja niiden asukkaiden sekä yrittäjien huoli otetaan riihessä tosissaan. Kenenkään etu 
ei ole romahduksenomaisesti tapahtuva muutos, vaan selkeä ja vakaa näkymä tulevaan. Ilmastotoimien tekeminen on 
ensiarvoisen tärkeää, mutta niille tulee varmistaa myös paikallisväestön tuki. Tätä nähdäksemme edesauttaisi 
merkittävästi se, että kunnissa nähdään valtion välittävän työnsä menettävistä ja auttavan heitä uuteen alkuun.  

 

 

 



            
 
 

 

Kiittäen, kunnan- ja kaupunginjohtajat kahdeltakymmeneltä paikkakunnalta;  

 
Kari Pentti, kunnanjohtaja, Alavieska 
Kimmo Hinno, kaupunginjohtaja, Haapavesi 
Jari Penttilä, kunnanjohtaja, Halsua 
Esa Jussila, kunnanjohtaja, Kärsämäki 
Kari Jokela, kunnanjohtaja, Merijärvi 
Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, Muhos 
Päivi Karikumpu, kaupunginjohtaja, Nivala 
Hannu Kaartinen, kaupunginjohtaja, Oulainen 
Päivi Laajala, kaupunginjohtaja, Oulu 
Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, Pudasjärvi 
Ismo Mäkeläinen, kunnanjohtaja, Pyhäntä 
Matti Soronen, kunnanjohtaja, Pyhäjoki 
Henrik Kiviniemi, kaupunginjohtaja, Pyhäjärvi 
Marjut Silvast, kunnanjohtaja, Reisjärvi 
Mauno Ranto, kunnanjohtaja, Sievi 
Pertti Severinkangas, kunnanjohtaja, Siikajoki 
Pirre Seppänen, kunnanjohtaja, Siikalatva 
Anne Sormunen, kunnanjohtaja, Utajärvi 
Miira Raiskila, kunnanjohtaja, Vaala 
Maria Sorvisto, kaupunginjohtaja, Ylivieska 
 
 


