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VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA
YLEISET TOIMINTALINJAUKSET
1. Edistetään kestävästi tuotetun biokaasun, orgaanisten lannoitteiden ja
maanparannusaineiden sekä kierrätysravinteiden markkinoiden rakentumista ja
näiden tuotteiden arvonluontia kotimaisina biotuotteina;
2. Tuodaan kaikessa toiminnassaan esille biokiertotuotteiden monipuolisia
mahdollisuuksia: orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen turvallinen käsittely,
uusiutuvan energian kestävä tuotanto, ravinteiden turvallinen ja korkealaatuinen
kierrätys ja vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan eri sektoreilla;
3. Muodostetaan ja ylläpidetään toimialan liiketoimintaa tukevia yhteistyöfoorumeita
yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.
4. Huolehditaan alan lainsäädäntötyöstä osallistumalla aktiivisesti kuulemistilaisuuksiin
sekä tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa ennakoivasti sekä kansallisella
että EU-tasolla biologiseen jätteenkäsittelyyn, ravinnekierrätykseen ja biokaasun
tuotantoon ja käyttöön liittyvissä asioissa, yhteistyössä alan muiden
toimialajärjestöjen kanssa.
5. Huolehditaan biokaasun ja lannoitevalmisteisiin/kierrätysravinteisiin liittyvän
tilastoinnin kehittämisestä tai tarvittaessa huolehditaan itse tilastojen keräämisestä
ja ylläpidosta.
6. Osallistutaan partnerina (esim. tiedonvälityksestä vastaavana) valittuihin hankkeisiin
mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan valittujen hankkeiden
ohjausryhmätoimintaan.
7. Kehitetään yhdistyksen toimintaa ja jäsenpalveluita mm. perustetaan yhdistyksen
alaisia valiokuntia, jaostoja ja tarvittaessa ad-hoc-projektiryhmiä.
8. Panostetaan jäsenhankintaan sekä biotuoteyritysten että teknologia- ja
palvelutoimittajien parissa mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja
seminaari- ja muista palvelumaksuista sekä lehti-ilmoituksista.
9. Vaikutetaan aktiivisesti NGVA:n, European Compost Networkin ja European Biogas
Associationin kautta ja osallistutaan työryhmätoimintaan.
10. Järjestetään syksyllä ajankohtainen teemaseminaari sekä huolehditaan sen
medianäkyvyydestä.
11. Viestitään aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja muille sidosryhmille
yhdistyksen jäsentiedotteiden (8-10 kpl vuodessa), www-sivujen, facebook-sivun ja
Twitter-tilin välityksellä sekä julkaisemalla yhdistyksen omaa lehteä (Biokaasu-lehti
tms.) ja tekemällä muita julkaisuja.
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12. Tuetaan stipendillä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa tukevien
opinnäytetöiden tekemistä ja muita erikseen sovittuja projektitöiden tekijöitä, joita
jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle.
BIOKAASU
13. Panostetaan erityisesti voimakkaasti kehittyvän biokaasun
liikennepolttoainemarkkinan rakentamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen
Suomessa mm. alkuperätakuujärjestelmän tai siihen liittyvän lainsäädännön
kehittämiseen.;
14. Osallistutaan proaktiivisesti EU-tason kaasuajoneuvoja koskevaan lainsäädännön
kehittämiseen yhteistyössä muiden maiden sisarjärjestöjen sekä EU:n kattoorganisaatioiden kanssa.
15. Varmistetaan, että Suomessa tuotettava biokaasu on kestävästi tuotettua ja
korkealaatuista, kun lainsäädäntöä muutetaan.
16. Kehitetään biokaasun laatu- ja ympäristöasioiden johtamista mm. osallistumalla
aktiivisesti meneillä olevaan kehitystyöhön sekä käynnistämällä toimialan
omaehtoista edistämistyötä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
KIERRÄTYSRAVINTEET JA MAANPARANNUSAINEET
17. Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätysravinnetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen
kanssa tavoitteena tuotteiden kehittäminen, imagon parantaminen ja menekin
lisäys. Kehitetään kierrätysravinteiden menekinedistämistoimintaa yhdessä
sidosryhmien kanssa.
18. Ylläpidetään ja kehitetään kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää
markkinaehtoisesti. Kannustetaan jäsenyrityksiä ottamaan käyttöön
kierrätysmateriaaleista prosessoitujen lannoitevalmisteiden laatujärjestelmä.
19. SBB edistää sujuvia ympäristölupakäytäntöjä, esimerkiksi ohjeistamalla pienempiä
toiminnanharjoittajia ja osallistumalla lainsäädännön kehitystyöhön.
20. SBB edistää proaktiivisesti jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden kierrätystä,
edistämällä tuotteistamisen edellytyksiä.
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VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA
Pohjautuu ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja yhdistyksen toiminnan kehitystarpeisiin.
Päivitetään tarvittaessa vuoden mittaan.
BIOKIERTO
SBB:n omat toimenpiteet
•

Jäsenmäärän kasvattaminen (hallitus; jatkuva)

•

Biotalouspäivien järjestäminen (hallitus, viestintäprojektiryhmä; maalis-joulukuu)

Biokaasutoimialan kehittäminen
•

Biokaasun 2030-vision lanseeraaminen yhdessä sidosryhmien kanssa (hallitus; helmitoukokuu)

•

Kansallisen biokaasuohjelman jatkot eli 2030 tavoitteiden ja toimenpiteiden
määrittäminen (biokaasuvaliokunta; helmi-toukokuu)

•

Biokaasuohjelman toimeenpanon seuraaminen (biokaasuvaliokunta; jatkuva)

•

RED 2 toimeenpano (kestävyysvaatimukset, luvitus, alkuperäätakuu)
(biokaasuvaliokunta; 2020)

Kierrätysravinnetoimialan kehittäminen
•

Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille eli
Laatulannoite-järjestelmän käyttöönotto ja viestintäsuunnitelman mukaiset toimet
tunnettuuden lisäämiseksi kohdejoukon keskuudessa (hallitus; jatkuva)

•

EU-lannoitetuoteasetuksen kansallinen toimeenpano & uudistus
(ravinnekiertovaliokunta; 2020)

•

Jäteasetukset ja EoW-asiat kansallisesti ja EU-tasolla (ravinnekiertovaliokunta; 2020)

ILMASTO & ENERGIA:
Biokierto kansallisessa ilmasto- ja energiapolitiikassa (toiminnanjohtaja,
horisontaalinen)
•

Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan (Esiselvitykset ja politiikkalinjaukset
3/2020 HE 1/20) (helmikuu-joulukuu)
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•

Energiaverouudistus ja haitalliset tuet (VM, linjaukset valmistuvat kevään 2020
kehysriiheen mennessä) (helmikuu-toukokuu)

•

Hiilineutraali Suomi 2035: Kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan päivitys mm.
KAISU ja energia- ja ilmastostrategian päivitys (TEM taustaselvityksen (VN-TEAS) ja
strategian aloitus 4/2020, Strategia valmis 6/2021) (syyskuu-joulukuu)

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen (toiminnanjohtaja, ECN, EBA,
NGVA, horisontaalinen)
•

EU – green deals inc. EU’s Energy and climate policy 2050; Decarbonizing package,
Gas Package (GoO; tuleva ”kaasupaketti”, joka tulee ulos näillä näkymin vuona 2020
keskittyen kaasun tulevaisuuteen Euroopassa ja markkinarakenteiden parantamiseen
ja suunnitteluun.) (helmi-joulukuu)

•

EU - ehdotus eurooppalainen ilmastolaki maaliskuuhun 2020 mennessä. Tällä
säädetään ilmastoneutraalisuuden tavoite vuodelta 2050 lainsäädännössä. (helmijoulukuu)

•

EU – Komissio esittää kesäksi 2020 mennessä vaikutustenarvioidun suunnitelman
kasvattaa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta vuodeksi 2030
vähintään 50 prosenttiin ja kohti 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna
vastuullisella tavalla. (helmi-joulukuu)

•

EU – Uusiutuvan energian direktiivin jatkot (EU/ 2018/2001): Komissio hyväksyy
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021, 35 artiklan mukaisen delegoidun
säädöksen, jolla täydennetään direktiiviä vahvistamalla kierrätetyillä hiilipitoisilla
polttoaineilla saavutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten asianmukaiset
vähimmäiskynnykset elinkaarianalyysissä, jossa otetaan huomioon kunkin
polttoaineen erityispiirteet. (helmi-joulukuu)

•

EU – Valmisteverotuksen uudistus/Energy Taxation Directive? Julkinen kuuleminen?
(aikataulu epäselvä)

LIIKENNE:
Biokaasun kilpailukyvyn turvaaminen (biokaasuvaliokunta, liikenteen projektiryhmä)
•

Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen, mittaristojen kehittäminen ja
käyttövoimauudistus (Fossiiliton liikenteen tiekartta12/2020 (ml. mittaristot ja
käyttövoimauudistus) (2020)
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•

Biokaasun verotukseen vaikuttaminen mm. liikenteen tiekarttatyön kautta sekä
yleisen liikenneverouudistuksen kautta (*VM, kestävän liikenteen vero- ja maksuuudistus Liikenteen verouudistusta selvittävän työryhmän toimikausi 1.9.2019–
1.3.2021) (2020)

•

Puhtaat julkiset ajoneuvot muutosdirektiivi; kansallinen toimeenpano (tammisyyskuu)

•

Jakeluinfratuen uudistus (6/2020 mennessä?) (helmi-syyskuu)

EU-tason liikennetoimet (toiminnanjohtaja, EBA, NGVA)
•

EU – Direktiivi 2014/94/EU annettu 22.10.2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden
infrastruktuurin käyttöönotosta; 1/2020 julkinen kuuleminen (helmikuu-maaliskuu)

•

EU – Komissio hyväksyy kestävän ja älykkään liikkumisen strategian vuonna 2020,
jolla tullaan vastaamaan kaikkiin liikkumisen päästöhaasteisiin. (helmikuu-syyskuu)

•

EU – CO2-päästöstandardit henkilöautoille / raskaille ajoneuvoille; LCA Study by DG
CLIMA (2020-2021)

•

EU – FQD (polttoainelaatudirektiivi) päivitys (aikataulu epäselvä)

YLEINEN
Muu kansallisen tason vaikuttaminen (toiminnanjohtaja; horisontaalinen)
•

Maatalouden 2021-2027-rahoituskehys (2020)

•

Budjettineuvottelut vuosittain syksyllä (toukokuu-lokakuu)

•

Biotalousstrategian päivitys 12/2020 TEM (toukokuu-joulukuu)

•

Suomen kiertotalousohjelma 2.0 (Kiertotalouden edistämisohjelman laatiminen ja
toteuttaminen Ohjelma 12/2020) (toukokuu-joulukuu)

Muu EU-tason vaikuttaminen (toiminnanjohtaja; horisontaalinen)
•

•

EU – Biodiversiteettistrategian tavoitteena on nostaa EU globaaliksi edelläkävijäksi
myös luonnon monimuotoisuuden edistäjänä. Lisäksi uudistetaan metsiin ja
maatalouteen liittyvä ohjaus tukemaan ilmasto- ja luontotavoitteita. Ehdotus julki
26.2.2020. (helmikuu)
EU – Maaliskuussa 2020 komissio hyväksyy EU:n teollisuusstrategia (helmikuuhuhtikuu)
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•

EU – Kiertotalouspolitiikka 2.0 komission tiedonanto 4.3.2020 mennessä: komission
lainsäädännön muutosehdotukset ja linjaukset mm. REACH/ EOW/ Non-toxic
Environment -strategia/ Kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnat
(helmikuu-huhtikuu)

•

EU – vesipuite- ja tulvadirektiivien sekä neuvoston direktiivin 91/271/ETY
yhdyskuntajätevesien käsittelystä; komission muutosehdotus? (huhtikuu-joulukuu)

•

EU – Ilmanlaatudirektiivien päivitys; komission muutosehdotus/tiedonanto? (elokuujoulukuu)
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