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 Pöytäkirja 

 

  

 8.6.2020 

 

  

    

RED II: Kestävyyskriteerit-työryhmä 7. kokous  

Aika 8.6.2020, klo 9.30 – 11.00  

Paikka  Skype-kokous  

 

Läsnä Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeri (puheenjohtaja) 

 Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö 

Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö 

Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö 

Ville Laasonen, ympäristöministeriö 

Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö 

Olli Mäki, Energiavirasto 

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry 

Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry 

Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

ry 

Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry 

Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö  

Nicoleta Kaitazis, Energiavirasto (sihteeri) 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja (TEM) avasi kokouksen.  

 

Agendasta poiketen päätettiin käsitellä ensimmäisenä asiana komis-

sion työtä koskevan tilannekatsauksen. 

 

2. Komission työn tilannekatsaus  

 

o REDIIBIO 

Haavisto (TEM) kertoi komission REDIIBIO -selvityksen 

ensimmäisistä tuloksista. EU:n kestävyyskomitealle järjestettiin 

toukokuussa tilaisuus, jossa esiteltiin selvitystyön tilannetta. Samalla 

oli mahdollisuus kommentoida selvityksen ensimmäistä luonnosta. 

Sidosryhmätapaaminen järjestetään kesäkuun loppupuolella. 
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Selvitys tarjoaa standardisoidun arviointimenettelyn metsäperäiselle 

biomassalle. Luonnoksessa vahvistettiin, että hankinta-alueen 

tarkastelu voidaan tehdä ainoastaan niiden vaatimusten osalta, jotka 

eivät täyty maatasolla.  

 

Jäsenvaltiokohtaisen tarkastelun luonnosversion perusteella kaikki jä-

senvaltiot eivät näytä täyttävän kaikkia maatason kriteereitä. Erityisesti 

kriteereissä, jotka koskivat maaperän laadun ja biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämistä sekä metsän pitkän aikavälin 

tuotantokapasiteetin ylläpitoa ja parantamista, oli puutteita. Tarkaste-

lun perusteella Suomi täyttää maatason kriteerit. Venäjää ja Valko-

Venäjää koskevat maatason tarkastelut ovat valmistumassa 

myöhemmin. Selvitystä laativan Navigantin tämän hetkisen arvion 

mukaan listaus maatason kriteereiden täyttymisestä ei ole oikeudelli-

sesti sitova, mutta sitä voidaan käyttää esimerkiksi todentajien työka-

luna arvioitaessa kestävyyttä. 

 

Selvityksessä päädyttiin maatalousmaasta peräisin olevien jätteitä ja 

tähteitä koskevan kriteerin osalta samantyyppiseen tarkasteluun kuin 

metsäbiomassojen osalta: luonnoksen mukaan kriteerin täyttymistä 

tarkasteltaisiin ensin maatasolla ja vasta sen jälkeen maatilan tasolla, 

mikäli kriteeri ei täyttyisi maatasolla. Selvityksessä kuitenkin 

korostettiin tarkastelun tapauskohtaisuutta. 

 

Keskusteltiin selvityksen ja komission ohjeasiakirjan valmistumisen 

aikatauluista. Komission ohjeasiakirja julkaistaan tammikuussa 2021. 

Sitä ennen kesällä 2020 järjestetään julkinen kuuleminen. Navigantin 

selvitys valmistuu syksyllä 2020.   

 

o Annex IX arviointi 

Haavisto (TEM) kertoi RED II:n liitettä IX koskevasta arviointityöstä. 

Komissio on tilannut selvitystyön RED II:n liitteeseen IX lisättävistä 

raaka-aineista. Selvitystyön tarkoituksena on kartoittaa, miten listaan 
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voidaan lisätä raaka-aineita. Ensimmäisessä vaiheessa 

asiantuntijaryhmä on laatinut pitkän listan mahdollisista lisättävistä 

raaka-aineita. Seuraavassa vaiheessa listaa tiivistetään ja raaka-ainei-

den soveltuvuutta listalle arvioidaan RED II:n 28 artiklan 6 kohdan no-

jalla. Tarkoituksena on myös arvioida, minkälaiset petoksen riskit 

raaka-aineisiin liittyy.  Komissiolta on tulossa delegoitu säädös asian 

osalta vuonna 2021. 

 

o Biodiversiteettistrategia 

Puheenjohtaja (TEM) kertoi komission biodiversiteettistrategiasta, 

joka sisältää kirjauksia myös kestävyyskriteereistä. Strategiassa on 

viitattu jätteiden ja tähteiden käyttöä biopolttoaineissa kannustaviin 

tavoitteisiin, jotka nyt halutaan laajentaa biopolttoaineista kiinteisiin 

biomassapolttoaineisiin. Strategia kuitenkin sisältää tulkintaongelmia 

etenkin kokopuun määritelmän osalta. 

 

3. Ajankohtaiskierros 

Parkkonen (VM) totesi, että energiaverouudistuksen kehittämistä 

koskevan työryhmän työ valmistuu 1.9.2020. Verotusuudistus 

kytkeytyy myös kestävyyteen. 

 

Mäki (Energiavirasto) kertoi, että Energiaviraston 

toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen päivittäminen sekä 

asiointijärjestelmän kehittäminen jatkuvat virastolla. 

 

Virolainen-Hynnä (SBB) kertoi, että SBB on osallistunut kansallisen 

tieliikennekartan valmisteluun. Myös synteettisten polttoaineiden 

kestävyysvaatimukset ovat olleet esillä niin Suomessa kuin EU:ssa.  

 

Makkonen (Energiateollisuus ry) totesi, että komission päästöjen tark-

kailu- ja raportointiasetusluonnos (jäljempänä ”tarkkailuasetuksen 
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luonnos”) seuraavalle päästökauppakaudelle 2021-2030 saatettiin jul-

kiselle kuulemiselle viime kuussa. Lisäksi Makkonen toivoi, että Ener-

giaviraston ohjeistus julkaistaisiin hyvissä ajoin.  

 

Lilleberg (TEM) totesi, että tarkkailuasetuksen luonnoksen kommen-

tointi hoidetaan päästökaupasta vastaavien virkamiesten toimesta. Li-

säksi Lilleberg kertoi tarkkailuasetuksen valmistumisen aikataulusta.  

 

Mäkelä (Metsäteollisuus ry) toivoi myös, että Energiaviraston 

ohjeistus valmistuu ajoissa.  

 

4. Asetuksen sisältötarpeiden kartoitus 

 

Lilleberg (TEM) esitteli alustavia asetuksen sisältötarpeita (ks. esitys 

asetuksen sisältötarpeiden kartoituksesta). Keskusteltiin kokonaisläm-

pötehorajoista erityisesti biokaasun osalta sekä asetuksen ja ohjeiden 

roolista, aikataulusta ja EV:n ohjeiden kommentointimahdollisuudesta.  

 

5. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa 

 

Lilleberg (TEM) kertoi hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn 

aikataulusta. Hallituksen esitys on tällä hetkellä maa- ja 

metsätalousvaliokunnan käsittelyssä. Talousvaliokunnassa käsittely 

alkaa todennäköisesti vasta syysistuntokaudella.  

 

6. Muut asiat 

 

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään elo-syyskuun vaihteessa.  

 

Keskusteltiin synteettisistä polttoaineista ja niitä koskevista 

kestävyyskriteereistä. Puheenjohtaja (TEM) totesi, että synteettiset 

polttoaineet ovat nopeasti kasvava teema, joka linkittyy kestävyyden 

lisäksi myös verotukseen ja jakeluvelvoitteeseen. Erityisesti EU:n 

päätökset kasvihuonekaasupäästövähenemän laskennasta ovat 
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relevantteja toimeenpanon kannalta. Säädösvalmistelu käynnistyy 

syksyllä.  

 

Lisäksi keskusteltiin jakeluvelvoitteen laajentamista koskevan 

ohjausryhmän työstä. AFRY laatii selvityksen asiasta. Ensimmäiset 

tulokset torstaina 11.6.2020. Loppuraportti julkaistaan elokuussa. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 

 


