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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 

EDUSKUNNALLE LAEIKSI NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN 

VALMISTEVEROSTA ANNETUN LAIN LIITTEEN VEROTAULUKON JA 

VALMISTEVEROTUSLAIN 5 §:N MUUTTAMISESTA 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1358/03.01.00/2019 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon. 

Muutokset nestemäisten polttoaineiden valmisteverotukseen on meille hyvin oleellinen 

asia, vaikkei se suoraan koskekaan biokaasua, sillä biokaasu ei ole mukana lain 

soveltamisalassa. Näemme, että asialla on vaikutusta liikenteen kokonaisverotukseen ja 

siihen, miten verotusta tullaan kehittämään jatkossa.  

Lausuntopyyntö oli osoitettu Suomen Biokaasuyhdistykselle. Vuoden 2019 aikana Suomen 

Biokaasuyhdistyksen toiminta päättyy ja siirtyy kokonaisuudessaan Suomen Biokierto ja 

Biokaasu ry:lle. 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

1. Muutokset polttoaineen valmisteverotukseen tulisi lykätä 

Näkemyksemme mukaan polttoaineiden valmisteveromuutokset olisi syytä toteuttaa 

vasta sen jälkeen, kun suuntaviivat vero- ja ilmastopolitiikkauudistusten osalta ovat 

selkeämmät.  

Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa tullaan seuraavien vuosien aikana uudistamaan 

energia,- liikenne- ja jäteverotuskokonaisuuksia. Tämän lisäksi tullaan myös poistamaan 

ympäristölle haitallisia tukia sekä selvittämään mahdollisuutta hyödyntää päästöihin 

perustuvaa kulutusverotusta. Keväällä 2020 käynnistyy myös kansallisen ilmasto- ja 

energiapolitiikan uudistustyö, missä yhteydessä tullaan linjaaman liikenteen 

ilmastopoliittiset kysymykset.  

Näiden yleisten asioiden lisäksi myös biokaasuun liittyen on työn alla monta eri kehitys- ja 

selvitystyötä, kuten biokaasun ottaminen osaksi liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta. 

Lisäksi TEM:n johdolla tullaan luonnostelemaan kansallinen biokaasuohjelma vielä vuoden 

2019 aikana, missä ehdotetaan toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi keskipitkällä ja 

pitkällä aikavälillä. Ajoitus biokaasuohjelman laatimiseksi on erinomainen, sillä sen 

yhteydessä voidaan tarkastella verotusuudistuksia nimenomaan biokaasun näkökulmasta – 
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tämän lisäksi on kuitenkin varmistettava, että biokaasutoimialaa kuullaan myös silloin, kun 

verouudistukset oikeasti käynnistyvät omina työpaketteinaan. 

2. Muutokset hiilidioksidiveroon tukevat paremmin ilmastopolitiikan 

tavoitteita 

Mikäli valtion talouden tasapainottaminen kuitenkin edellyttää kiireellisiä muutoksia 

polttoaineverotukseen jo vuodelle 2020, niin silloin veromuutokset kannattaisi 

toteuttaa selkeästi määräaikaisena ainoastaan vuodelle 2020; myös tässä tapauksessa 

energiasisältövero-osuuden sijaan veromuutokset tulisi tehdä hiilidioksidiveroon.  

VM:n lakimuutosehdotus nostaisi moottoribensiiniä korvaavien biopolttoaineiden ja 

biodieselin hintoja (s. 12), mikä ei ole linjassa ilmastopolitiikan kanssa. Verotusmuutokset 

hiilidioksidiveroon tukisi mielestämme paremmin siirtymää uusiutuviin. Tämä voisi 

mahdollisesti kannustaa ottamaan mukaan mm. jakeluvelvoitteen täyttämiseen 

tulevaisuudessa myös tuotantokustannuksiltaan kalliimpia kehittyviä uusiutuvia 

polttoaineita, joiden jakeluun voisi kannustaa alempi hiilidioksidivero. 

 

3. Kokonaisverouudistus tarvitaan – verouudistusta tulisi katsoa 

kokonaisuutena  

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry mielestä liikenteen verotus tulisi arvioida 

huolellisesti uudestaan, minkä jälkeen käynnistää tarvittaessa pikaisesti toimet 

verotuksen uudistamiseksi. Kaasuautojen osalta tulee löytää sellainen 

kokonaisverotusratkaisu polttoaine-, ajoneuvo- ja autoverotuksen osalta, joka 

mahdollistaa liikennebiokaasumarkkinan kehittymisen sekä ilmasto- ja 

ympäristöhyötyjen saavuttamisen. 

Energiavero on erityisesti fiskaalinen työkalu, millä halutaan kerätä rahaa valtiolle. Lisäksi 

energiaverotuksella on myös ympäristöpoliittisia tavoitteita. Nyt lakimuutoksella 

polttoaineiden valmisteveron muuttamiseksi halutaan nimenomaan saada valtiolle 

verotuloja, mikä samalla vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvan polttoaineineen asemaan. 

Tämä on vastaan nykyisiä ilmastopoliittisia linjauksia.  
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