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Lausunto luonnokseen verohallinnon energiaverotuksen ohjeen päivitykseksi 

(diaarinumero VH/1061/00.01.00/2022) 

Biokaasun verotukseen tehtiin merkittäviä uudistuksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2022. Toimeenpanon 

yhteydessä on noussut esiin verotusratkaisuihin liittyviä ongelmia, jotka ovat osittain mahdottomia edes 

toteuttaa ja lisäävät biokaasun tuottajien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Ongelmat myös asettavat 

biokaasun huonompaan asemaan suhteessa muihin kilpaileviin ratkaisuihin. Epäkohdat koskevat: 

1. Biokaasun pientuottajien verotuskohtelu (3.3.3 Biokaasun kestävyys),  

2. Biokaasun pienen mittakaavaan sähköntuotanto (3.3.2 Biokaasun pientuottaja), sekä 

3. Biokaasun sähköveroluokitus (2.4 Veroluokan II sähkö ja 2.4.5Kierrätysteollisuuden sähkövero): 

a. ulkopuolelle myytävän sähkön, lämmön ja biometaanin valmistus 

b. kierrätyslannoitevalmisteiden valmistus 

Nämä epäkohdat tulisi kiireesti korjata. Arviomme mukaan asiat voidaan ratkaista valmisteverolain 

soveltamisen tasolla, eli tekemällä seuraavat muutokset lausunnolla olevaan energiaverotusohjeeseen. Näillä 

korjauksilla voitaisiin parantaa biokaasun tuotannon kannattavuutta ja erityisesti estää uudet kannattavuutta 

heikentävät toimet. Näillä muutosesityksillä voidaan myös parantaa Suomen huoltovarmuutta heti maltillisin 

kustannuksin ilman lisämäärärahoja. Verotuspäätökset vaikuttavat yritysten investointipäätöksiin ja myös 

nykyisten laitosten toimintaedellytyksiin.  

 

1. Biokaasun pientuottajien verotuskohtelu 

 

Valmisteverolaissa tulisi soveltaa kestävyyslain mukaista kestävyysjärjestelmävaatimusten 

kokoluokkarajausta, jossa kestävyysjärjestelmää ei tule edellyttää kokonaislämpöteholtaan alle 2 

MW biokaasulaitokselta. Esitämme seuraavaa lisäystä kohtaan 3.3.3 Biokaasun kestävyys 

(muutosehdotus punaisella fontilla hakasulkeissa): 

”Kaasun kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että se täyttää biopolttoaineista, bionesteistä ja 

biomassapolttoaineista annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien 

täyttymisen osoittamisessa noudatetaan, mitä mainitussa laissa säädetään. Käytännössä 

[kokonaislämpöteholtaan yli 2 megawattia lämpöä kaasumaisilla polttoaineilla tuottavilla 

biokaasulaitoksilla] tulee olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä. Biokaasun pientuottajan ei 

kuitenkaan tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä [missään käytössä, ei edes liikennebiokaasun kohdalla].” 

 

Perustelut: 
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• Nyt kestävyyslain ja verottajan ohjeen väliin jäävät ne laitokset, jotka tuottavat yli 1 GWh vuodessa, 

mutta ovat kokonaislämpöteholtaan alle 2 MW. Nämä laitokset eivät ole kestävyyslain mukaisia 

toiminnanharjoittajia, eivätkä ne siten voi hakea Energiavirastolta kestävyysjärjestelmää. Ne eivät siis 

pysty osoittamaan biokaasun kestävyyttä, jolloin ne eivät käytännössä voi myöskään hyödyntää 

biokaasun verottomuusetua lämmitys- ja teollisuuskäytöissä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion 

mukaan ongelma koskee erityisesti olemassa olevia lämpöä tuottavia laitoksia, sillä niitä on 

lukumääräisesti eniten, ja liikennebiokaasua tuottavilla laitoksilla on kestävyysjärjestelmä joka 

tapauksessa ja sähkön tuotannon osuus on suhteessa pientä. Suurin osa olemassa olevista laitoksista 

tuottaa biokaasua kaatopaikkakaasuista, yhdyskuntien biojätteistä ja yhdyskuntajätevesilietteistä. Näistä 

useimmat toimet ovat lakisääteisiä velvoitteita ja edustavat hyviä käytäntöjä.  

• Kestävyyslaissa annetaan kestävyysjärjestelmävaatimusten soveltamisala, minkä määrittämissä on 

huomioitu vuosina 2020-2021 TEM:n vetämässä työryhmässä tehty taustatyö.  

• Ehdotuksemme on lain 1996/1260 sekä perustelumuistion mukaisia. Laki 1996/1260 määrittää 

kestävyysvaatimukset 2 §:n kohdassa 14b a)-kohta, joka on arviomme mukaan hyvin yleinen, ja se jättää 

näin tulkinnan lain soveltamisen yhteyteen. 

2§: 14b: a) ”R tuotetta, joka täyttää biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista 

annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen 

osoittamisessa noudatetaan, mitä mainitussa laissa säädetään;” 

 

Esitämme seuraavaa lisäystä kohtaan 3.3.3 Biokaasun kestävyys (muutosehdotus punaisella fontilla 

hakasulkeissa): 

”Kestävyystodistukselle [Alkuperätakuuseen] on mahdollista lisätä tieto myös biokaasun laadusta 

(biokaasu/biokaasu R/biokaasu T) 

 

Perustelut: 

• Kestävyystodistus sisältää jo tiedot biokaasun raaka-aineista ja alkuperästä. Alkuperätakuussa voidaan 

vapaaehtoisesti antaa lisätietoja, kuten kestävyystiedot ja tiedot käytetyistä raaka-aineista.  

 

2. Biokaasun pienen mittakaavaan sähköntuotanto  

 

Biokaasusta tuotetulle sähkölle tulisi soveltaa yleistä sähkön pientuottajan verovapausrajaa, joka on 

enintään 0,8 GWh voimalaitoksessa kalenterivuoden aikana tuottamasta sähkön määrästä. Esitämme 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130393
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seuraavaa lausetta lisättäväksi kohtaan 3.3.2 Biokaasun pientuottaja (muutosehdotus punaisella 

fontilla hakasulkeissa): 

[Biokaasun sähkön tuottajiin sovelletaan pientuottajaa (2 § 5 b) koskevia määräyksiä, esimerkiksi niiden 

tulee rekisteröityä sähkön pientuottajiksi.] 

 

Perustelut: 

• Biokaasun pientuottajan ei tarvitse kantaa valmisteveroa. Lain 1996/1260 mukaan pientuottajaksi 

luokitellaan toimija, joka tuottaman biokaasun määrä kalenterivuodessa on enintään yksi gigawattitunti. 

Mikäli tätä sovelletaan siten, että tämä koskee biokaasua liikennekäytön ohella myös sähkön tuotantoa, 

niin se kohtelee biokaasun sähkötuottajia epäoikeudenmukaisesti verrattuna muihin pienen mittakaavan 

sähköntuottajiin, tuottivatpa ne sähköä hankkeella, auringolla, turpeella tai vaikkapa kivihiilellä.  

• Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi biokaasun sähköntuotantoon tulisi soveltaa yleistä sähkön 

pientuottajan verovapausrajaa, joka on enintään 0,8 GWh voimalaitoksessa kalenterivuoden aikana 

tuottamasta sähkön määrästä (2§:n kohta 5b). Nyt 2§:n kohta 18d myöntää verovapauden kaikelle alle 1 

GWh:n biokaasulaitoksessa vuoden aikana tuotetulle energialle (sähkö, lämpö ja liikennebiokaasu). Tämä 

raja ylittyy kuitenkin helposti, jos biokaasulaitoksella tuotetaan energiaa CHP:llä. Tällöin biokaasulaitos ei 

voi hyödyntää sähkön tuotannon ja lämmöntuotannon verottomuusetua ilman, että se laitos hankkii 

kestävyysjärjestelmän. Kestävyyslaki puolestaan ei mahdollista kestävyysjärjestelmän hyväksymistä 

kokonaislämpöteholtaan alle 2 MW biokaasulaitokselle. Asian voidaan ratkaista täsmentämällä 

verotusohjeeseen, että biokaasun sähkön tuotannon osalta sovelletaan yleistä pientuottajaa koskevia 

määräyksiä (2 § 5 b).  

 

3. Biokaasun sähköveroluokitus  

a) Ulkopuolelle myytävän sähkön, lämmön ja biometaanin valmistus 

 

Teollisen mittakaavan biokaasun ja lannoitelainsäädännön mukaisten lannoitevalmisteiden tai 

teollisuuden käyttöön menevien kierrätysravinnetuotteiden tuotannon pitää olla oikeutettuja 

kierrätysteollisuuden alempaan sähköveroluokkaan koko toiminnan osalta. Esitämme seuraavaa 

lisäystä sivulle 14 kohtaan 2.4. Veroluokan II sähkö (muutosehdotus punaisella fontilla 

hakasulkeissa):  

Teollisuudeksi katsotaan toiminta, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuonna 2008 

tekemän toimialaluokituksen pääluokkaan C (TOL 2008). Teollisuudeksi katsotaan myös kaivosten ja 

teollisuuden yhteydessä oleva malmien ja mineraalien rikastaminen. Veroluokkaan II on oikeutettu TOL 

2008 pääluokista myös B eli kaivostoiminta ja louhinta sekä pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja 



 

 

29.3.2022 

4 

 

 

Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) alaluokkaan 38320 (lajiteltujen 

materiaalien kierrätys) kuuluva toiminta. [Alaluokkaan 38320 katsotaan kuuluvan myös biokaasun 

teollisen mittakaavan tuotanto ja lannoitelainsäädännön mukaisten lannoitevalmisteiden valmistus tai 

teollisuuden käyttöön menevät kierrätysravinnetuotteet.]  

 

Esitämme seuraavaa lisäystä sivulle 18 kohtaan 2.4.5 Kierrätysteollisuuden sähkövero 

(muutosehdotus punaisella fontilla hakasulkeissa): 

Sähköveroluokkaan II oikeuttavaa toimintaa voi olla mm. metallijätteen ja autojen paloittelu ja 

murskaus, kumin talteenotto käytöstä poistetuista renkaista, muovien lajittelu ja pelletöinti uusioraaka-

aineen tuottamiseksi, lasin murskaus, puhdistus ja lajittelu [biokaasun teollisen mittakaavan tuotanto ja 

lannoitelainsäädännön mukaisten lannoitevalmisteiden valmistus tai teollisuuden käyttöön menevät 

kierrätysravinnetuotteet] jne.  

Perustelut 

• Laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetaan Teollisuus-määritelmä, joka määrittää 

teollisuuden sähköveroedun piirissä olevat toiminnot tilastoinnin toimialaluokitukseen pohjalta. 

Esitämme, että teollisuuden sähköveron piiriin katsottaisiin automaattisesti kuuluvan kaikki 

biokaasulaitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa ja kaupallisesti sähköä, lämpöä tai 

biometaania sekä valmistetaan lannoitelain mukaisia kierrätyslannoitevalmisteita, joita luovutetaan 

organisaation ulkopuolelle. Arviomme mukaan tämä voidaan tehdä nopeasti ilman lakimuutoksia, kun 

energiavero-ohjeeseen tehdään tarvittavat täsmennykset, sillä laki 1996/1260 sekä perustelumuistio 

mahdollistaisivat tämän. 

• Mielestämme on väärin väittää, etteikö biokaasulaitoksella tapahtuvat toiminnot olisi teollista toimintaa, 

sillä esimerkiksi isot laitokset (yli 30 000 t/a käsittelevät laitokset) kuuluvat teollisuuspäästödirektiivin 

piirin. Biokaasulaitosten jättäminen teollisuuden sähköveroedun ulkopuolelle voidaan myös katsoa 

muodostavan lakiteknisten esteen niin uusiutuvan energian kuin kierrätysravinteiden tuottamisen 

näkökulmasta. Tämä ei vahvista kansallista huoltovarmuutta eikä ravinne- ja energiaomavaraisuutta, 

joita Suomessa halutaan nyt kiireesti edistää.  

• Nykyinen toimialaluokitus, joka on vuodelta 2008, ei sisällä nykyisen jätelainsäädännön mukaisia 

toimintoja. Nykyaikana biokaasulaitoksella valmistetaan teollisessa mittakaavassa energiatuotteita ja 

kierrätyslannoitevalmisteita, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita ja uusiutumattomista 

luonnonvaroista valmistettavia lannoitteita. Orgaanisten lannoitteiden valmistusta ei tule rinnastaa 

jätteiden loppusijoitukseen (kaatopaikkasijoittamiseen, joka on nykyään orgaanisilta jätteiltä kielletty). 

Kaasun tuotanto -luokitukseen (35210) on puolestaan tehty viimeiset muutokset 20.6.2016, mihin 

verrattuna biometaanin tuotanto on monikertaistunut ja laitosten määrä on lisääntynyt yli 60 %.  



 

 

29.3.2022 

5 

 

 

Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

• Suosittelemme toimenpanon ja valvonnan yksinkertaisuuden sekä toimeenpanon nopeuden vuoksi, että 

valmisteverotuksessa (energiavero-ohjeessa) biokaasun toimialaluokituksessa määritetään 

biokaasulaitoksen toimialaluokka siltä pohjalta, mitä syötteitä sinne tulee ja miten käsittely tapahtuu, 

samoin kuin toimitaan muiden kierrätysteollisuuden toimintojen kohdalla. Tällöin biokaasulaitos, joka 

teollisessa mittakaavassa ja kaupallisesti valmistaa orgaanista jätteistä ja sivuvirroista 

kierrätyslannoitevalmisteita ja/tai biometaania tai tuottaa sähköä ja lämpöä luovutettavaksi 

organisaation ulkopuolelle, tulisi katsoa kuuluvan ’38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys’ -luokituksen 

alle.  ’38320’-luokassa biokaasulaitoksen toiminta voitaisiin katsoa kuuluvan ”muiden jätteiden, kuten 

purkujätteiden, murskaus, puhdistus ja lajittelu uusioraaka-aineen tuottamista varten” alle. 

• Muut vaihtoehdot ovat, että päivitetään lakia 1996/1260 lisäämällä biokaasun ammattimainen tuotanto 

Teollisuus-määritelmän alle tai päivitetään nykyinen toimialaluokitus biokaasulaitosten osalta, 

esimerkiksi lisäämällä teollisen mittakaavan biokaasulaitostoiminta omana täsmennyksenään ’38320’-

luokan alle. 

 

b) Kierrätyslannoitevalmisteiden valmistus 

 

Esitämme, että teollisuuden sähköveron piiriin katsottaisiin automaattisesti kuuluvan kaikki 

biokaasulaitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa ja kaupallisesti sähköä, lämpöä tai 

biometaania luovutettavaksi organisaation ulkopuolelle sekä valmistetaan lannoitelain mukaisia 

kierrätyslannoitevalmisteita tai teollisuuden käyttöön meneviä kierrätysravinnetuotteita. Tämä 

voidaan tehdä lausuntomme 3 a)-kohdassa energiavero-ohjeluonnokseen esittämillämme lisäyksillä. 

Perustelut: 

• Osa kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajista (biokaasulaitoksen yhteydessä tapahtuva) on jo 

teollisuuden sähköveroluokan piirissä. Tähän löytyy hyvät perustelut, eikä tätä tule muuttaa energiavero-

ohjeen päivityksellä. Lannoitelainsäädännön mukaan myytävät kierrätyslannoitevalmisteilla tulee olla 

hyväksyttyjen tyyppinimien mukaisia ja tuotantolaitokset tulee myös hyväksyttää Ruokavirastolla. Nyt ei 

kuitenkaan ole selvää, onko biokaasulaitoksen yhteydessä tapahtuva kierrätyslannoitteiden valmistus 

vielä teollisuuden sähköveron piirissä. Arviomme mukaan pitäisi ehdottomasti olla, muutoin perusteetta 

laki- ja verotusteknisesti heikennetään kierrätyslannoitteiden kilpailukykyä. Tämä ei myöskään täytä 

toimijoiden tasapuolisen kohtelun tunnuspiirteitä eikä teknologianeutraalisuutta, sillä fossiilisella 

energialla valmistettavat mineraalilannoitteet ja kaivannaisteollisuus saavat automaattisesti teollisuuden 

sähköveroedun.  

 

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, Toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Eteläranta 10, 00131 

Helsinki, Finland  |  +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 

mailto:anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

