
  
 

 
 

 
 
 
Bioenergia ry 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki     www.bioenergia.fi   
 

valtiovarainministerio(at)vm.fi  

essi.taavitsainen(at)gov.fi. 
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi  

 

EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta. Bioenergia ry haluaa kehittää omaa toimialaansa niin, 

että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa 

hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoittelemme toiminnassa mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä 

vientiä ja tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja 

aluetaloutta. Toimimme yhdessä jäsentemme kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa 

otetaan talteen sivuvirroista. 

 

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme seuraavaa: 

 

Hallitusohjelman mukaan toteutetaan toimenpidekokonaisuus, jonka avulla lisätään biokaasun 
tuotantoa ja kulutusta sekä synnytetään markkina kierrätyslannoitteelle sekä järkevöitetään 
biokaasulaitosten sääntelyä muun muassa luvituksen ja energian ulosmyynnin osalta. 
 
Syyskuun budjettiriihessä on sovittu linjauksesta, että lämmöntuotantoa biokaasulla ei veroteta. 
Lakiesitys ei täytä näitä hallitusohjelman tavoitteita ja budjettiriihen linjauksia. 
 
Kaasuverkon hyödyntäminen kokonaisuutena (sisältäen siirtoverkon ja jakeluverkot) on 
keskeisessä roolissa Suomen lisätessä uusiutuvien kaasujen käyttöä. Siirto- ja jakeluverkon 
hyödyntämiseksi ei tule asettaa verotuksellisia tai muita hallinnollisia esteitä, jotka vaikeuttavat 
nykyisen tai tulevaisuuden biokaasun jakelua ja myyntiä.  
 
Yhdistämällä biolämpö- ja voimalaitosten hiilidioksidipäästöt ja uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety 
voidaan tuottaa ns. RFNBO-metaania syötettäväksi verkkoon. RFNBO tulee rinnastaa biokaasuun 
ja biometaaniin verokohtelussa.  
 
Biokaasulle ei voi asettaa veroa vain sen takia että se myydään siirtoverkon kautta. Tulkitsemme 
esitettyä lakimuutosta niin, että siirtoverkon kautta myytävä biokaasu lämmityskäyttöön on aina 
verollista. Tämä vaikeuttaa oleellisesti biokaasun, ml. RFNBO:n myyntiä lämmitystarkoituksiin 
kaukana tuotantolaitoksesta ja romuttaa mahdollisuudet siirtyä pois fossiilisen kaasun käytöstä ja 
kehittää kaasuverkkoa kohti hiilineutraaliutta. Uusiutuvalla metaanilla on valtava potentiaali 
Suomessa ja edellytykset vihertää maakaasuverkkoa ovat hyvät. Lakiesityksessä todetaan 



  
 

 
 

 
 
 
Bioenergia ry 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki     www.bioenergia.fi   
 

virheellisesti, että siirtoverkon kautta myytävä kaasun määrä on vähäinen. Tilanne on tällä hetkellä 
tämä, mutta markkinoiden kehittämiseksi ja uusiutuvan metaanin markkinoiden kehittämiselle ei 
tule asettaa rajoja. 

 
Lakiesitystä tulee tarkentaa niin, ettei biokaasun myynnille ja jakelulle aseteta rajoja ja ettei 
lämmitystarkoitukseen myytävälle biokaasulle aseteta verotuksellisia rajoja. Lakiesityksen mukaan 
siirtoverkon kautta myytävä kaasu verotetaan ankarammin kuin jakeluverkossa tai verkon 
ulkopuolella. Tämä ei ole kilpailuneutraalia verokohtelua. 
  
Lakiesityksessä esitetty vero biokaasulle liikennekäytössä 10,33 euro/MWh on viisinkertainen 
verodirektiivin minimiin nähden, joka on 2,1 euroa/MWh, 2023 jälkeen mahdollisesti 0,54 
euroa/MWh. Käsityksemme mukaan minimitaso riittää tässä vaiheessa, kun vasta 10 - 20 
prosenttia tuotetusta biokaasusta käytetään liikenteessä. 
 
Biolaitosten sisällyttäminen sähköveroluokkaan II on kirjattu liian epäselvästi lain perusteluihin ja 
lakitekstiin ja tulee tarkentaa niin, että biokaasun, biometaanin, kierrätysravinteiden ja 
kasvualustojen tuotanto yksiselitteisesti kuuluu veroluokan II piiriin. Vaatimus suorittaa kaikki 
tuotantoketjuun liittyvät tuotannon vaiheet samalla tontilla on teknistaloudellisesti kohtuuton ja voi 
johtaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin tuotannon kannalta. Fyysinen yhteys eri 
tuotantovaiheiden välillä riittää vaatimuksena.  
 
Myös RFNBO-metaanin tuotantoon ja jalostamiseen liittyvä sähkön käyttö tulee siirtää 
veroluokkaan II. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Harri Laurikka 
Bioenergia ry 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
Lisätiedot: 
 
Tage Fredriksson 
toimialapäällikkö 
tage.fredriksson@bioenergia.fi 
040 5112246 
bioenergia.fi 

 
 

mailto:tage.fredriksson@bioenergia.fi

