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RED II: Kestävyyskriteerit-työryhmä 6. kokous  

Aika 20.3.2020, klo 9 – 11  

Paikka  Skype-kokous  

Läsnä Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö 

Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö 

Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö 

Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö 

Ville Laasonen, ympäristöministeriö 

Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö 

Olli Mäki, Energiavirasto 

Pekka Ripatti, Energiavirasto 

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry 

Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry 

Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry 

Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry 

Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

Sanna Alitalo, Turun Seudun Energiantuotanto Oy 

Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö  

Nicoleta Kaitazis, Energiavirasto (sihteeri) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja (TEM) avasi kokouksen ja agenda hyväksyttiin.  

2. Ajankohtaiskierros 

Puheenjohtaja (TEM) kertoi lyhyesti komission Green Deal -paketista ja sen 

mahdollisista vaikutuksista RED II -sääntelyyn. Keskusteltiin yleisesti Green 

Dealistä. 

Haavisto (TEM) kertoi marras-joulukuun vaihteessa järjestetystä CA-RES 

kokouksesta. Komission aikataulun mukaan kestävyyskriteereitä koskevan 

selvityksen alustavien tulosten esittely oli tarkoitus pitää tämän vuoden en-

simmäisen tai toisen vuosineljänneksen aikana, mutta asiasta ei ole vielä tie-

dotettu. 

Ripatti (Energiavirasto) kertoi, että toimeenpanon valmistelut on aloitettu vi-

rastolla ja resurssien riittävyys on sen osalta pyritty turvaamaan. Päästöoikeu-

den hinta on laskenut vallitsevan koronaepidemian vuoksi ja on todennä-

köistä, että toisen tariffikauden osalta maksetaan metsähakkeen tuotantotu-

kea.  
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Mäki ja Kaitazis (Energiavirasto) kertoivat, että toiminnanharjoittajille suun-

nattujen ohjeiden päivittämistyön suunnittelu aloitetaan ensi viikolla. Ohjeet 

on tarkoitus julkaista syksyllä, tarkempi aikataulu tarkentuu myöhemmin.  

Virolainen-Hynnä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry) kertoi fossiilittoman 

liikenteen tiekarttatyöstä ja komission pellolta pöytään strategian valmiste-

lusta.  

 

Fagerblom (Metsäteollisuus ry) kertoi, että komissiossa tullaan mahdolli-

sesti pohtimaan biomassan hiilineutraalisuutta ja laskentasääntöjen muutta-

mista.  

Kainulainen (MTK ry) kertoi MTK:lla käynnissä olevasta projektista, jossa 

tarkastellaan muiden kuin perinteisten maatalousbiomassojen päästölasken-

taa.  

Makkonen (Energiateollisuus ry) totesi, että alalla on vielä epäselvyyttä sen 

osalta, minkälaista selvitystä toiminnanharjoittajilta tullaan edellyttämään. 

Tuohiniitty (Bioenergia ry) kertoi, että komission selvityksen osalta ei ole 

tullut lisätietoa. Selvitystä koskeva tilaisuus oli tarkoitus järjestää huhti-

kuussa.  

3. Lausuntopalautteen läpikäynti 

Haavisto (TEM) esitteli lausuntokierroksen aikana saatua lausuntopalautetta. 

Esitysluonnos oli lausunnolla 28.1.-13.3.2020.  

Keskusteltiin lausuntopalautteesta ja siitä, minkälaisia muutoksia palautteen 

johdosta tullaan tekemään hallituksen esitykseen. Keskusteltiin muun muassa 

seuranta- tai hallintasuunnitelmaa koskevasta vaatimuksesta, jätteistä ja täh-

teistä, metsäbiomassaa koskevista kriteereistä, kestävyysjärjestelmää koske-

vista vaatimuksista, todentamisesta sekä ainetaseesta. Lisäksi keskusteltiin 

valtioneuvoston asetuksen mahdollisesta sisällöstä.  

Keskusteltiin siirtymäsäännöksestä. Näkemysten mukaan siirtymäsäännök-

sen ei tulisi rajoittua ainoastaan ennen 1.1.2019 hankittuun metsäbiomassaan. 

Työryhmän puheenjohtajisto ja sihteeristö puolestaan painottivat, että siirty-

mäsäännöksen soveltamiseksi toiminnanharjoittajalla pitää olla vaadittava 

näyttö kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseksi.  

Sovittiin, että työryhmä kokoontuu uudelleen 23.3.2020 klo 14:00 keskuste-

lemaan metsäbiomassan kestävyyden osoittamisesta ja siirtymäsäännöksestä 

erityisesti ennen lain voimaantuloa hankittujen biomassapolttoaineiden kes-

tävyyden osoittamisesta. 

Sovittiin, että lisätään täsmennys soveltamisalan rajauksesta pienen 

kokoluokan biomassapolttoaineista sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 

tuottavien laitosten velvollisuudesta osoittaa kestävyyskriteerien täyttyminen 

valtionavustuspäätöksen nojalla. 

 

4. Hallituksen esityksen viimeistely 
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Lilleberg (TEM) kertoi hallituksen esityksen viimeistelystä. Tavoitteena on, 

että esitys saadaan ensi viikolla (vko 13) viimeisteltyä ja lähetettyä 

laintarkastukseen. Alustava suunniteltu esittelypäivä valtioneuvoston istun-

nossa on 23.4.2020.  

 

5. Työryhmän jatkotyö 

Lilleberg (TEM) kertoi työryhmän jatkotyöstä ja sen valmistelun alustavasta 

aikataulusta. Valtioneuvoston asetuksen sisältötarpeiden tunnistamistyö aloi-

tetaan seuraavassa työryhmän kokouksessa, joka ajoittuu touko-kesäkuulle. 

Asetuksen valmistelu tapahtuu virkamiestyönä TEM:ssä. Työryhmällä on 

mahdollisuus kommentoida asetusluonnosta syksyllä. Asetus tulisi voimaan 

1.1.2021.  

 

6. Muut asiat 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 

7. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja (TEM) päätti kokouksen. 

 


