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YmV Eduskunta   11.01.2023 
 
Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun 
lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 
muuttamisesta 
 

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esityksiin.  
 

Bioenergia ry kannattaa esitettyä lakiesitystä biopolttoöljyn käytön edistämisestä. 
Jakeluvelvoite on kustannustehokas ja varma tapa vähentää päästöjä. 

Lainsäädäntö on luonut biopolttoaineiden tuottajille suotuisan ja vakaan 
investointitoimintaympäristön ja markkinan, erityisesti Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa 
 
Kaikkia ratkaisuja tarvitaan taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi.  
Marraskuussa 2022 EU-neuvotteluissa sovitun taakanjakoasetuksen mukaan päästöjä on 
vähennettävä vuosittain lineaarisesti alenevalla polulla, vuositasolla määrättyjen 
päästökiintiöiden mukaan jakson 2021 - 2030 aikana. Jos jäsenvaltio ei pääse vuotuiseen 
päästövähennystavoitteeseensa, ylitetty määrä kerrotaan kertoimella 1,08 ja lisätään 
seuraavan vuoden päästöihin. Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen merkitystä korostaa myös 
maankäyttösektorin päästö- ja nieluarvioiden joulukuussa 2022 varmistunut muutos 
huonompaan suuntaan, koska taakanjakosektori ja maankäyttösektori ovat EU-
lainsäädännössä toisiinsa kytkeytyneitä. 
 
Afryn selvitysten mukaan kehittyneiden biopolttoaineiden määrä kasvaa 6 miljoonaan 
tonniin vuoteen 2030. Euroopassa on kasvua noin 50 prosenttia nykyiseen verrattuna. 
Luvuissa ei ole mukana biometaani. 
Drop-in biopolttoaineiden kapasiteetti kasvaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 
mennessä maailmalla 30 Mt, josta suurin kasvu on Pohjois-Amerikassa. 
 
Fossiilisen raaka - öljyn ja biopohjaisen raaka-aineen yhteisprosessointia on tehty muualla 
ja tehdään nyt myös Suomessa. Yhteisprosessoinnilla lisätään kustannustehokkaasti 
biopohjaisen polttoöljyn tuotantoa, ja se on tervetullut lisä markkinoilla ja vastaus 
lopputuotteiden hyvään kysyntään. Lakien päivittämisen yhteydessä toivomme siksi 
tieliikenteen jakeluvelvoitteen ja polttoöljyn jakeluvelvoitteen ylitäytön 
siirtämismahdollisuuksien laajentamista ristiin täytöllä markkinoiden dynamiikan ja 
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päästövähennysten kustannustehokkuuden parantamiseksi: taakanjakosektorin päästöjen 
kannalta ei ole merkitystä vähennetäänkö päästöjä biopolttoaineella vai biopolttoöljyllä. 
 
Jakeluvelvoite on ainoa keino vaikuttaa maatalouden koneiden ja muiden työkoneiden 
päästöihin, koska näiden koneiden osalta toimivia käyttövoimavaihtoehtoja ei toistaiseksi 
juurikaan ole. Maatalouden kustannusten nousu edellyttää pääministeri Sanna Marinin 
hallitusohjelman mukaisesti sitä, että lainsäädännöllisten toimien takia nousseet 
kustannukset kompensoidaan maatalousyrittäjille. Tätä koskeva tarkennettu määräraha-
arvio varataan vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan.  
 
Esityksestä eivät käy ilmi kustannusvaikutukset työkoneille, mikä on vakava puute eikä 
kompensaatiota tai kustannustason alentamiskeinoja (esim. verotus) ole näille esitetty. 
Kustannusten nousu vaikuttaa huomattavasti koneyrittäjien kannattavuuteen ja viime 
kädessä vientiteollisuuden kilpailukykyyn. 
 

Selvitys mahdollisuudesta lisätä biokaasu, sähköpolttoaineet ja sähkö biopolttoöljyn 

jakeluvelvoitteeseen ei käsityksemme mukaan anna oikeaa käsitystä biokaasun 

käyttömahdollisuuksista työkoneissa ja maataloudessa tulevaisuudessa. Biokaasun 

käyttö maatilojen traktoreissa ja työkoneissa on tulevaisuuden huoltovarmuuden kannalta 

olennaista, minkä takia kysymykseen tulee perehtyä perusteellisemmin 

 

Lainsäädäntöä ei tule biokaasun pientuottajien kestävyysvaatimuksen osalta muuttaa 
ennen RED 3 voimaantuloa. Siinä vaiheessa voidaan muuttaa lainsäädäntöä siten että 
kestävyysjärjestelmä on pientuottajien ja -käyttäjien kannalta kustannuksiltaan 
kohtuullinen. Nykyinen kestävyysjärjestelmävaatimus on kohtuuton 
pientuottajille/käyttäjille. Lainmuutoksen seurauksena pientuottajille kertyy 21 000 euron 
lisäkertakulu, vuosittaisia maksuja sekä lisäkuluja hallinnollisesta taakasta. 
Vaihtoehtoisesti käyttäjät joutuisivat maksamaan biokaasun lämmityskäytössä veron, joka 
on 23,354 e/MWh.  
 
 

Lisätiedot: toimialapäällikkö Tage Fredriksson, puh. 040-5112246 
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