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LAUSUNTO EHDOTUKSEEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI BIOMASSOJEN
RAVINTEIDEN KIERRÄTYSTÄ EDISTÄVÄÄN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA
INNOVAATIOTOIMINTAAN SEKÄ INVESTOINTEIHIN VUOSINA 2016–2018 JA 2020–
2022 MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunnon.
Nimike / asetuksen nimi
Asetusmuutosehdotuksessa esitetään muutettavaksi nykyisen asetuksen nimi valtioneuvoston
asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä
väliaikaisesta valtionavustuksesta (nykyinen 382/2016 valtioneuvon asetus biomassojen
ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä
investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta). SBB
kannattaa sitä, että asetuksen nimeä yksinkertaistetaan. Poistamalla nimikkeessä olevat
vuosiluvut asetusta voidaan hyödyntää joustavasti myös tulevaisuudessa.
2 §. Tuen tavoite
SBB kannattaa esitystä, että tuen tavoitetta laajennetaan ravinteiden kierrätykseen ja
resurssitehokkuuteen liittyvää osaamiseen sekä biokaasun tuotannon kehittämiseen
biomassoista. Biokaasun tuotanto biomassoista ei ole ainoastaan energiantuotantoa vaan
ravinteiden kierrätystä yhtä lailla.
SBB pitää hyvänä sitä, että perustelumuistion pykäkohtaisissa perusteluissa selvennetään, mitä
tarkoitetaan resurssitehokkuudella. ”Resurssitehokkuudella tarkoitettaisiin energian,
luonnonvarojen ja materiaalien kestävää käyttöä. Mukaan luetaan laajemmassa merkityksessä
ilma, vesi, maa ja maaperä.”.
4 §. Tuettavat hankkeet
Tuettavien hankkeiden laajentamisen vuoksi pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 4 momentti.
Lisäyksen tarkoituksena on mahdollistaa ravinnekiertoa koskevien tiedotus- ja
neuvontahankkeiden tukeminen. SBB kannattaa asetuksen soveltamisalan laajentamista
kattamaan tiedonvälitys- ja neuvontahankkeet, sillä se tuo joustoa toimeenpanoon.
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8 a §. Tiedotus- ja neuvontatoiminnan hyväksyttävät kustannukset. Uudessa 8 a §:ssä
säädettäisiin tiedotus- ja neuvontahankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista
Uudessa 8 a §:ssä säädettäisiin tiedotus- ja neuvontahankkeiden hyväksyttävistä
kustannuksista. SBB näkemyksen mukaan ehdotus uuden pykälän lisäämiseksi on tarpeen.
Haluamme esittää huolemme, että 8 a pykäläehdotuksesta voi saada käsityksen, että
tiedotus- ja neuvontatoiminta voitaisiin suunnata ainoastaan maa- ja metsätalousalan ja
maaseutualueiden kohdistettaviin tiedotus- ja neuvontatoimintaan. SBB pitää tärkeänä, että
tiedotus- ja neuvontatoimintaa voidaan suunnata laajemminkin ravinnekierrätyksen saralta,
esimerkiksi teollisuuden tarpesiiin, kuten on ehdotettu pykälässä 4 (Pykälän 4 uusi momentti
4: ”Tukea voidaan lisäksi myöntää tiedotus- ja neuvontatoimintaan, jotka edistävät ravinteiden
kierrätystä. Tuen hakemiseksi voidaan järjestää teemahakuja.”). Tältä osin vähintään
perustelumuistiosta voisi täsmentää.

22 §. Tuen maksaminen
Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastajan lausunnon osalta, jolloin
jatkossa tilintarkastajan lausuntoa ei enää edellytettäisi kaikkien maksuhakemusten osalta
vaan ainoastaan tapauksissa, joissa sillä katsottaisiin olevan merkitystä. SBB kannattaa
hallinnollisen taakan keventämistä, joten tarpeettomat tilintarkastajan lausunnot voidaan
jättää pois. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että seuranta on tärkeää tukien tehokkaan
hyödyntämisen takaamiseksi. SBB esittää, että joko perustelumuistiota tai pykälätekstiä
täsmennetään, miten ”merkityksellisyys” määritellään ja mitä sillä tarkoitetaan; tässä
yhteydessä voisi harkita, että euromääräisesti pienemmät hankkeet jäisivät tilintarkastajan
lausuntovelvoitteen ulkopuolelle.
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