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Asiantuntijalausunto: E 13/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Maa- ja metsätalouden 

sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistaminen 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto.  

SBB kannattaa ehdotusta Suomen kannaksi. Haluamme esittää otettavaksi jatkoneuvotteluissa 

huomioon seuraavat biokaasuun ja ravinnekierrätykseen liittyvät asiat: 

• Biokaasulaitosinvestointeja voidaan rahoittaa näiden valtiontukien kautta, mutta 

kokoluokaltaan suuremmat laitosinvestoinnit ja liikennebiokaasuhankkeet rahoitetaan 

pääasiassa energia- ja ympäristövaltiontukien suuntaviivojen puitteissa. Maatalouden 

rahoituskehys (CAP27) sekä maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisäännöt 

vaikuttavat kuitenkin suoraan ja epäsuoraan biokaasusektoriin. Erityisen tärkeää on luoda 

toimiva kokonaisuus.  

• Biokaasun kannalta keskeisin asia maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontuissa 

on ollut maatilojen ja maaseudun uusiutuvan energian investointituet. Nämä ovat tärkeitä 

myös jatkossa, sillä biokaasulaitosten rakentaminen maatilojen yhteyteen on järkevää niin 

tilojen ravinteiden kierrätyksen ja ravinne- sekä energiaomavaraisuuksien näkökulmista. 

Toistaiseksi vain muutamaa maatilojen biokaasulaitokseen on hyödynnetty ko. 

investointitukea. SBB:n arvion mukaan noin 80 uutta maatilatasoista biokaasulaitosinvestointia 

voisi syntyä vuoteen 2030 mennessä. Nyt investointituet eivät täysin toimi; jos maatila hakee 

näiden valtiontuen suuntaviivojen mukaisia investointitukia ja myy tuottamansa energian ulos 

markkinoille, niin siitä seuraa tukien takaisin perintä. Täten jatkossa olisi tärkeää, että 

maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistamisessa pyrittäisiin koherenssiin energia- ja 

ympäristövaltiontuen suuntaviivojen kanssa ja kaikista ulosmyyntirajoitteista luovuttaisiin 

kokonaan. Ei ole yritysmuotoneutraalia, että toisilla on ulosmyyntirajoitteita ja toisilla ei 

riippuen siitä mitä valtiontuen suuntaviivoja yritystoimintaan sovelletaan. Eri tukimuotojen 

euromääräiset tukikatot huolehtivat kyllä tehokkaasti siitä, ettei energiamarkkinoiden vaatimaa 

tuotantoa maa - ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen puitteissa 

voida merkittävästi rahoittaa. Rahoitus kun on suunnattu suhteellisen pienimuotoiseen tilojen 

omaan sähköntuotantoon tähtääviin aurinkopaneeli-investoinnit ja vastaaviin. 

• Biokaasun tukemisen lisäksi on tärkeää, että myös ravinteiden kierrätystä tuetaan. 

Kierrätysravinteiden kohdalla tulee ottaa huomioon perinteisten ja uudenlaisten väkevöityjen 

kierrätyslannoitevalmisteiden erityispiirteet, kuten kasveille käyttökelpoisten ravinteiden 

määrät valmisteissa ja rajoitukset ravinnesisältöjen optimoinnissa. 
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