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Pöytäkirja
14.12.2020
Kokous 8

RED II: Kestävyyskriteerit-työryhmä 8. kokous
Aika

14.12.2020, klo 13 – 14.45

Paikka

Skype-kokous

Paikalla
Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja)
Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö
Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö
Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö
Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö
Ville Laasonen, ympäristöministeriö
Olli Mäki, Energiavirasto
Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry
Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry
Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry
Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö (sihteeri)
Nicoleta Kaitazis, Energiavirasto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja (TEM) avasi kokouksen ja agenda hyväksyttiin.

2. Ajankohtaiskierros
Puheenjohtaja (TEM) kertoi lyhyesti uusiutuvan energian direktiivin
(RED II) avaamisen tilanteesta ja keskusteltiin avaamiseen liittyvistä
huolista.
Haavisto (TEM) kertoi joulukuussa pidetystä CA-RES –kokouksesta.
Lisäksi Haavisto totesi, ettei konsultaatiokierroksella olleisiin komission täytäntöönpanosäädöksiin (toimintaohjeet) ollut kommentoitavaa
Suomea koskevan tarkastelun osalta. Toimintaohjeet vahvistetaan Q1
2021 aikana.
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Haavisto kertoi myös, että AFRY Management Consulting Oy:n selvitys Uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoite – Nykytila ja vaikutusarvioinnit on valmistunut ja julkaistaan kuluvan päivän aikana
(14.12.2020).

Lilleberg (TEM) totesi, että RED II:n kestävyyskriteerisääntelyn täytäntöönpaneva laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (967/2020) vahvistettiin marraskuussa ja se tulee voimaan
suunnitellusti 1.1.2021. Lisäksi Lilleberg kertoi metsähakkeen tuotantotukijärjestelmän sulkemisesta uusilta voimaloilta siten, että järjestelmään ei voisi enää hakeutua 15.3.2021 jälkeen.1

Pirkola (MMM) kertoi, että metsätalouden Kemera-tukea on jatkettu
kolmella vuodella.

Eilittä (LVM) kertoi, että sekä lentoliikenteen että merenkulun osalta
odotetaan komission ehdotusta jakeluvelvoitteesta.

Jääskeläinen (LVM) totesi, että Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä työryhmän loppuraportin ja vaikutusarviointien pohjalta. Valtioneuvoston periaatepäätökset lento- sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisestä ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Keskusteltiin taksonomiasta ja siitä, että siinä valittujen linjausten olisi
tärkeää bioenergian osalta olla linjassa RED II:n kanssa. Lisäksi keskusteltiin uuden sääntelyn toimeenpanosta erityisesti entisten turvesoiden kohtelun ja tuontipuun osalta.

1

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14
§:n muuttamisesta (HE 240/2020 vp) eduskunnan käsittelyssä.
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3. Asetusluonnoksen lausuntopalautteen läpikäynti
Lilleberg (TEM) esitteli asetusluonnoksen lausuntokierroksen palautetta (ks. ”Esitys Asetuksen lausuntopalautteen läpikäynti”). Keskusteltiin laitoksen kokonaislämpötehon määrittämistä koskevasta pykälästä ja sovittiin, että tarvittaessa palataan asiaan kokouksen jälkeen
sähköpostitse.

4. Toimeenpanon tilannekatsaus
Mäki ja Kaitazis (Energiavirasto) esittelivät uuden sääntelyn toimeenpanon tilannetta (ks. ”Esitys Toimeenpanon tilannekatsaus”). Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje oli lausunnoilla marraskuussa ja
se julkaistaan alkuvuodesta. KEKRI-asiointijärjestelmä otetaan käyttöön uusille toiminnanharjoittajille; järjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan erikseen. Energiavirasto järjestää alkuvuodesta infotilaisuuksia,
muun muassa biokaasutoimijoille sekä KEKRI-asiointijärjestelmästä.

5.

Työryhmän päättäminen
Puheenjohtaja (TEM) totesi, että kyseessä on työryhmän viimeinen virallinen kokous. Työryhmän toisesta vaiheesta ei ole tarkoitus valmistella erillistä raporttia, vaan työryhmän keskeinen tuotos oli väliraportti2. Toisessa vaiheessa työryhmässä keskusteltiin valtioneuvoston
asetuksen valmistelusta ja sisältötarpeista. Työryhmän toimeksiannossa mainittu ja toisen vaiheen kannalta olennaiset komission täytäntöönpanosäädökset (toimintaohjeet) eivät valmistuneet työryhmän toimiajan puitteissa. Sovittiin, että työryhmää voidaan hyödyntää jatkossa
tiedonvaihtofoorumina (kuten RED II:n avaaminen).

6. Muut asiat
Lilleberg (TEM) kertoi, että hallituksen esitysluonnos jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologi-

2 Kestävyyskriteeri-työryhmän väliraportti 2019:63.
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asta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin julkaistaan lausunnoille lähipäivinä. Esitysluonnos on lausunnolla helmikuun alkuun asti.3

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja (TEM) päätti kokouksen.

3 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on lausuntokierroksella 21.12.2020 – 5.2.2021.

