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LAUSUNTO U-JATKOKIRJELUONNOKSEEN U 71/2021 VP 

RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN 2. GREEN DEAL -LIITÄNNÄINEN 

MUUTOSEHDOTUKSESTÄ 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta toimittaa lausunto U-

jatkokirjeluonnokseen U 71/2021 vp ryhmäpoikkeusasetuksen 2. Green Deal -

liitännäinen muutosehdotuksesta. Esitämme, että Suomen kantaan lisätään se, että 

Suomi nostaa notifikaatioihin liittyvät ongelmat esille, pyrkii jouduttamaan 

päivitetyn GBER:n voimaansaattamista ja lisäksi Suomi vie aktiivisesti viestiä 

komissiolle GBER-säädöksen joustavuuden, ennakoitavuuden ja toimivuuden 

parantamiseksi.  

Perustelut 

Valtiontukisäännöt ovat Suomelle tärkeitä, koska Suomi hyödyntää erilaisia valtiontukia 

mm. uusiutuvan energian tuotannon kasvun lisäämiseksi, silloin kuin sitä ei vielä synny 

markkinaehtoisesti. Sama päätee useaan muuhun EU-jäsenmaahan. Suomessa valtiontuista 

keskeisessä roolissa ovat erilaiset investointituet, erityisesti energiainvestointituki.  

Kotimaisen biokaasun ja biometaanin tuotannon kasvattamisessa investointituet ovat yksi 

keskeisimmistä ohjauskeinoista. Biometaanin osalta erittäin tärkeä on myös 

jakeluinfrastruktuurituki kaasunjakeluverkon laajentamiseen. Näille on varattu hyvin 

määrärahoja valtion talousarviossa, RRF-ohjelmassa ja viime kevään energia- ja 

omavaraisuusmäärärahojen yhteydessä seuraavasti: 

• Energiatukiin on vuodelle 2022 ja 2023 varattu kymmenien miljoonien määrärahat, 

Varautumisen ministerityöryhmän linjaukset suurten demonstraatiohankkeisiin 

sisältää 50 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja 100 miljoonaa euroa 2023. Nämä 

määrärahat eivät ole suunnattu yksinomaan biokaasu- ja 

biometaanilaitoshankkeisiin, mutta varmasti niistä rahoitetaan joitakin hankkeita 

muiden uusiutuvan energianhankkeiden ohella.  

• Kaasunjakeluasemille on määrärahoja  vuosille 2022-2023 RRF-potista sekä 

varautumisen ministerityöryhmän linjaukset (13,2 M€ + 15 M€). Osa määrärahoista 

on ”korvamerkitty” kaasujakeluinfrahankkeisiin.  

• On huomattava, että RRF-määrärahojen käytölle on tiukat aikarajat. Käytännössä 

RRF-tukien hyödyntäminen edellyttää pitkällä olevia hankevalmisteluita 



 

 

 

21.9.2022 

2 

 

 

Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

ympäristöhallinnollisten menettelyiden, laitossuunnittelun ja rahoitusneuvotteluiden 

osalta.  

Käytännössä kuitenkin kaikki biometaanin tarjonnan (investointitukien osalta) ja kysynnän 

(jakeluinfratuet saatavuuden parantamiseksi) kasvattamiseen liittyvät toimet ovat olleet 

holdissa vuonna 2022 Suomessa. Tämä siitä huolimatta, että niin kansallisesti kuin EU 

tasolla on korkea tahtotila edistää biometaanin tuotantolaitosinvestointeja. Komissio 

suhtautuu myötämielisesti biometaanin ja biokaasun investointitukiin esimerkiksi EU:n 

green dealissä, taksomiassa sekä tuoreessa REPowerEU-tiedonnannossa. Kansallisella 

tasolla biokaasun ja biometaanin investointitukiin liittyviä kirjauksia on mm. RRF-

suunnitelmassa, Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, energia- ja 

ilmastostrategiassa ja fossiilittoman liikenteen tiekartassa ja hallitusohjelmassa. Komission 

valtiontukisäädösten toimeenpano hidastaa ja estää nyt siis komission omien strategisten 

ohjelmien toimeenpanoa. 

Komission GBER-valtiontukimekanismi ei nyt toimi biokaasu- ja biometaanin 

laitosinvestointien kohdalla TEM:n alaisissa investointi- ja jakeluinfratuissa. Ongelman 

juurisyyt ovat biometaani jakeluvelvoite, joka tuli voimaan 1.1.2022. Jakeluvelvoitetta ei 

huomioida voimassa olevassa GBER, mutta päivitetyssä se kyllä jo ilmeisesti huomioidaan. 

Kuten tiedetään, niin päivitetyn GBER:n voimaantulo on viivästynyt. Toukokuussa arvioitiin, 

että se tulisi voimaan kesä-heinäkuussa, mutta nyt arvio on ilmeisesti vuoden loppuun 

mennessä. Koska GBER:n voimaantulo on lykkääntynyt, niin käytännössä komission 

linjaukset eivät ole selvät, mikä estää rahoituspäätösten tekemisen Suomessa. Samalla 

ongelma luo huomattavan epävarmuuden ja epätietoisuuden biokaasu- ja 

laitoshankkeiden investointituen saamisesta, mikä vaikeuttaa ja viivästyttää 

investointipäätöksiä. Epävarmuus hidastaan nyt mm. energiaomavaraisuuden parantamista, 

taakanjakosektorin päästövähennystoimia ja innovaatioiden käyttöönottoa. 

Käytännössä Suomessa elokuun puoleen väliin mennessä vuonna 2022 ei vielä ole kyetty   

tekemään kuin yksi uuden biokaasu-ja biometaanilaitoksen investointitukipäätös. Elokuun 

puolessa välissä TEM:n alaisissa yksiköissä oli kaikkiaan vireillä 21 hakemusta biokaasu- ja 

biometaanilaitosinvestointeihin. Suomessa on sovellettu nykyistä GBER:iä siten, että 

investointituen saaminen biometaanilaitoshankkeelle aiheuttaa viiden vuoden karenssin 

jakeluvelvoitteeseen osallistumiseen, jotta vältytään ns. tuplatuilta.  Komission päivitetyssä 

GBER:ssä jakeluvelvoite on huomioitu, jolloin jakeluvelvoite ei aiheuta enää em. karenssia 
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eikä yksittäisiä tukipäätöksiä tulee enää notifioituttaa komissiolla. Edellä mainituista syistä 

johtuen TEM on linjannut, että biokaasu- ja biometaanilaitoshankkeiden rahoituspäätökset 

tehdään vasta, kun päivitetty GBER tulee voimaan.  

Niin ikään vuonna 2022 ei ole voitu järjestää paineistetun ja nesteytetyn biokaasun 

tankkausasemien jakeluinfratuen kilpailutusta, koska tukiohjelman notifikaatioprosessi on 

vielä käynnissä komission kilpailuosastolla. Jos notifikaatiota ei saada syyskuun loppuun 

mennessä, niin käytännössä vuonna 2022 ei tarjouskilpailua pysytä järjestämään, vaikka 

näin oli tarkoitus ja vaikka tähän oli määrärahat valtion budjetissa. Tarjouskilpailun 

järjestäminen ottaa tietyn ajan. Käytännössä kaasunjakeluasemille ei edes ole enää 

määrärahoja jäljellä vuonna 2022, koska ne on jo allokoitu aikaisemmin vuonna 2022 tai 

vielä kuluvan vuoden aikana järjestettäviin latauspisteiden ja vedyn tankkausasemien 

tarjouskilpailuihin.  
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