
Lausuntopalvelu.fi 1/3

Bioenergia ry

Lausunto

05.02.2021

Asia:  VN/8757/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä 
liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien 
muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

1) Hallituksen esityksen keskeiset ehdotukset

Bioenergia ry kiittää lausuntopyynnöstä.

Jakeluvelvoitteen laajentaminen kaasun käyttöön liikenteessä on tervetullut päätös, joka ennen 
kaikkea luo vakaan lainsäädännöllisen pohjan liikenteen biokaasuliiketoiminnan kehittämiseksi. 
Jatkuva epävarma laillinen pohja jarruttaa liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä ja vähentää 
kuluttajien luottamusta.

Kannatamme myös muiden kuin bioperäisten uusiutuvien polttoaineiden sisällyttämistä 
lainsäädäntöön. Vaikka niiden kaupallista tuotantoa ei vielä ole, tarvitaan nyt vakaata liiketoimintaa 
edistävää ohjauskeinoa.

Pettymykseksemme jakeluvelvoitteen tasoa ei tarkistettu vastaamaan taustalla olevan 
jakeluvelvoiteselvitystyön tulosten mukaisiksi. Asiaan on syytä palata ilmasto- ja energiastrategiassa, 
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ja fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanossa, 
kun syksyllä linjataan energia- ja ilmastostrategia ja myös EU:n päästöjen vähentämistavoitteita 
tarkistetaan. Samalla on syytä ottaa tarkasteluun korkeaseoksisten biopolttoaineiden ja biokaasun 
verokohtelu sekä näiden huomioiminen autoilun verotuksessa.

2) Hallituksen esityksen vaikutukset

Biokaasun verovelvollisuuden laajentaminen liikennebiokaasuun on alan toimijoiden näkökulmasta 
taloudellisesti mielekästä edellyttäen, että biokaasun tuottajalle aiheutunut haitta (vero) on 



Lausuntopalvelu.fi 2/3

pienempi kuin jakeluvelvoitteesta saatava hyöty. Nykyisen verojärjestelmän puitteissa mahdolliset 
veronkorotukset tulee suunnata CO2 komponenttiin biopolttoaineiden kilpailukyvyn parantamiseksi 
fossiilisiin nähden. Vuodenvaihteessa toteutunut veronkorotus ei toteutunut toivotulla tavalla.

3) Kommentit lakiehdotuksiin ja niiden perusteluihin

Olemme huolissamme suunnitelmista verottaa biokaasua lämmöntuotannossa, koska biokaasun ja 
puhdistetun biokaasun (biometaanin) pääasiallinen käyttömuoto on vielä pitkään lämmityskäyttö. 
Marinin hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ensimmäinen fossiilivapaa 
hyvinvointiyhteiskunta. Uusiutuvan biopohjaisen energian verottaminen lämmityskäytössä on siten 
epälooginen ja tämän tavoitteen suhteen ristiriidassa ja antaa väärän signaalin toimijoille. 
Lämmitykseen käytetään edelleen vielä runsaasti fossiilista energiaa.

Kannatamme jakeluyhtiöiden velvoitteen mahdollistamista myös pienille toimijoille 
vapaaehtoisuuden pohjalta ja velvollisuudesta irtautuminen joustavasti on varsin tärkeää. Tämä 
mahdollistaa entistä paremmin uusien toimijoiden markkinoille tulon ja lisää tuottajien, ostajien ja 
myyjien vaihtoehtoja.

Jakeluvelvoitteen myötä kestävyyden osoittaminen kestävyysjärjestelmän avulla tulee pakolliseksi, 
joka monelle pienelle toimijoilla voi olla haasteellista. Kaikkia toimijoita tulee kohdella samalla 
tavalla riippumatta toiminnan laajuudesta, mutta kestävyysjärjestelmän arvioinnissa on muistettava, 
että biokaasun tuotanto rakenteeltaan eroaa merkittävästi biopolttoaineiden ja -nesteiden 
tuotannosta raaka-aineen hankinnan ja yksilöiden koon suhteen. Jakelijoiden velvoitteisiin kuuluu 
myös raportoida myynnistä komission tietokantaan, joka lisää kustannuksia eritysesti pientuottajille.

Energiaviraston tehtävämäärä tulee merkittävästi kasvamaan RED II:n toimeenpanon myötä, minkä 
takia organisaation toimintakykyä tulee saada vastaamaan uusia tarpeita ja tehtäviä. Energiaviraston 
tulee hyvissä ajoin ohjeistaa ja neuvoa uusia jakeluvelvollisia tarvittavista selvityksistä ja 
velvoitteista. On huomattavaa, että jakeluvelvoitteen piirissä olevien määrä tulee nousemaan 
olennaisesti nykyisestä määrästä. Olemme valmiita myös osaltamme tukemaan viranomaisia 
viestinnässä.

4) Muut kommentit esitykseen

Lisätiedot: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi
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