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 Pöytäkirja 

 

  

 26.11.2019   

 Kokous 3   

Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä, 3. kokous  

Aika 22.11.2019, klo 8.45 – 10.45  

Paikka  Eteläesplanadi 4  

Sali 9 

 

Läsnä Riku Huttunen (pj.)  TEM 

Veli-Pekka Reskola (vpj.)  MMM 

Pekka Grönlund  TEM 

Maria Holmi  LVM 

Leo Parkkonen VM 

Arja Nykänen  YM 

 

Anne Kujanpää Bioenergia ry (Doranova Oy) 

Kimmo Siira  Energiateollisuus ry 

Mika Arffman  Envitecpolis Oy 

Matti Oksanen  Gasum Oy 

Juha Tikka  SEO 

Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry 

Anssi Kainulainen MTK ry 

Anna Virolainen-Hynnä  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

Helena Valve Syke 

  

 Sari Luostarinen  Luke (Skypen välityksellä) 

 

 Harri Haavisto (asiantuntijasihteeri) TEM 
 

 

ASIALISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

Maria Holmi korvaa Saara Jääskeläisen LVM:n edustajana työryhmässä. 

 

2. Keskustelua teemoista 

- Parkkonen (VM) esitteli energiaverotuksen sekä etenkin maakaasun ja biokaa-

sun verotuksen periaatteita. Esitys viety Tiimeriin. 
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 Energiaverotus yhdenmukaistettu yleisellä valmisteverodirektiivillä ja 

energiaverodirektiivillä. Lisäksi RED I ja II sekä eritysesti SEUT säännök-

set (verosyrjintä, valtiontuki, tekniset kaupan esteet), jotka ylemmän tasoi-

sina syrjättävät direktiivien sääntelyn. 

 Energiaverotus muodostuu polttoaineen energiasisältöön (lämpöarvo) pe-

rustuvasta energiasisältöverosta, sekä poltosta syntyvään CO2 päästöön ja 

biopolttoaineella elinkaaren aikana saavutettavaan hiilidioksidipäästövähe-

nemään perustuvasta hiilidioksidiverosta. 

o Sähköntuotannon polttoaineet ovat energiaverodirektiivin pakotta-

van säännöksen perusteella verottomia 

o Yhdistetyssä tuotannossa ei kanneta energiasisältöveroa 

 Biokaasun osalta haettava pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja oikeudellisesti 

varmaa kokonaisratkaisua 

o Biokaasun verokohtelulla on kytkentöjä muuhun sääntelyyn (jake-

luvelvoite, muut tukijärjestelmät) 

o Lisäksi kaasumarkkinoiden avautuminen ja off grid-tuotanto  

  

- Haavisto (TEM) esitteli lyhyesti voimassaolevan biopolttoaineiden jakeluvel-

voitteen, kalvo Tiimerissä. Jakeluvelvoite kytköksissä verotukseen ja kestä-

vyyskriteereihin. 

o Keskustelua siitä, miten jakeluvelvoitteesta voisi hyötyä biokaasun 

tuottaja. 

o Se miten biokaasun sisällyttämien jakeluvelvoitteeseen tulisi tehdä, 

vaatii vielä selvittelyä. Vaikutukset voivat olla moninaisia.  

- Grönlund (TEM) kertoi lyhyesti kaasumarkkinoiden avautumisesta sekä  

TEMin maksamista tuista biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoon. Kalvot 

löytyvät Tiimeristä. 

 

3. Raportti 

Haavisto (TEM) muistutti kirjoitusvastuista liittyen työryhmän raporttiin. Työ olisi 

hyvä aloittaa, sillä aikataulu on todella tiukka. 
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Grönlund (TEM) esitteli Tiimeriin vietävää työryhmän ehdotukset dokumenttia. 

Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat voivat täydentää dokumenttiin ongelmakuvauk-

sia ja ratkaisuehdotuksia. Myös muiden tekemien ehdotusten kommentointi mah-

dollista ja jopa toivottavaa (mielellään track changes-kommentointitoiminnolla).  

 

4. Kuulemistilaisuus 

Ministerivetoinen kuulemistilaisuus järjestetään mahdollisesti maanantaina 

16.12.2019. Järjestelyistä vastaa VNK. Työryhmälle lähtee kutsu tilaisuuteen. 

 

Työryhmä järjestää myös oman erillisen asiantuntijakuulemistilaisuuden perjantaina 

13.12.2019, klo 9-13. Tilaisuudessa rinnakkaissessioita eri teemoilla. Teemaehdotuk-

sia pyydettiin lähettämään työryhmän sihteerille. 

 

Lisäksi tarkoitus toteuttaa erillinen nettikysely. Se toteutetaan Webropol-kyselylomak-

keella. Ehdotuksia kysyttävistä asioista voi lähettää työryhmän sihteerille.  

 

5. Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 18.12.2019, klo 9.30-11.30, paikka 

Eteläesplanadi Sali 9. 

o Teemat: teknologian kehitys, turvallisuus + alustavien suositusten läpi-

käynti 

 


