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KESKUSTELU ENERGIAPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ARVOISTA

Keskustelu energiapäätökseen liittyv

|

Pitääkö Helenin tuottaa voittoa?
Pauli Ordén 11.6.2015 16:11
Tällä hetkellä Helsingin kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö Helen tuottaa voittoa 157
miljoonaa euroa vuodessa. Rahamäärä vastaa noin 6,5 % koko Helsingin kunnan tuloveron tuotosta,
toisin sanoen 1,2 prosenttiyksikköä Helsingin tuloveroprosentista 18,50 %. Pitäisikö tuottovaatimusta
muuttaa? Miksi?
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RE: Pitääkö Helenin tuottaa voittoa?
Paula Sankelo 16.6.2015 23:06
Tämä on eräs keskeinen kysymys Helenin kehittämisen kannalta ja laajan arvokeskustelun paikka.
Tietysti on positiivista kaupungin taloudelle, mikäli Helen tuottaa voittoa. Tulisi kuitenkin avata
huomattavasti syvällisemmälle ja avoimemmalle kuntalaiskeskustelulle se, millaisin reunaehdoin
tätä voittoa voidaan tavoitella. Nykytilanteessahan voittoa tuotetaan mm. kivihiilellä tuotetun sähkön
myymisellä sähköpörssiin; tämä on selvästikin kestämätöntä. Ylipäänsä voiton tavoittelu ei saisi
johtaa käytäntöön, jossa olemassaolevista polttoainevaihtoehdoista valitaan hinnan mukaan halvin
mutta ympäristön ja ilmaston kannalta haitallisin. Kaikkein viisainta lienee investoida voimakkaasti
teknologioihin, jotka eivät tarvitse polttoainetta lainkaan.
Sekin on ongelmallista, mikäli nykyiset toimintamallit eivät luo Helenille aitoa rahallista insentiiviä
energiansäästöön. Polttoainekuluissa säästämiseen on tietysti olemassa insentiivi, mutta entäs
sähkön ja lämmön kokonaiskysynnän vähentämiseen? Jos Helen ryhtyy toimenpiteisiin, jotka
tehokkaasti vähentävät sähkön ja lämmön kysyntää, tuo tämä käsittääkseni Helenille (ja siten
kaupungille) tappiota. Tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää sellaisia toimintamalleja, joiden
kautta Helen voisi tehdä voittoa myös energian kysyntää vähentämällä.
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Helen on kunnallinen energiayhtiö ja sen roolia kuntamme taloudessa tulisi ohjata mahdollisimman
demokraattisesti. Itse valitsisin helsinkiläisenä mieluummin korkeamman kunnallisveroprosentin kuin
sen, että Helen laskee kunnallisveroani halpaa hiiltä polttamalla.
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RE: Pitääkö Helenin tuottaa voittoa?
Rolle 14.7.2015 12:48
Kyllä pitää. Helsingin kaupungilla omistajana ei ole velvollisuutta tai oikeutta käyttää ohjata
energilaitosta toimimaan kannattamattomasti. Helsingin kaupungilla ei myöskään ole mitään
velvollisuutta tuottaa sähköä helsinkiläisille. Sähkö voidaan ostaa muualta, ja näin pitää toimia jos
oma tuotanto olisi ostettua kalliimpaa.
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Näytä keskusteluketjut
Takaisin hankkeeseen
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