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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön 
edistämisestä ja biopolttoaineiden käytön edistämisestä 
liikenteessä  

 
 
Valmisteilla oleva laki koskettaa lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin 
moottoreihin tarkoitetun kevyen polttoöljyn ja liikenteessä käytettävien öljyjen osittaista 
korvaamista bionesteillä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Suomi 
täyttää osaltaan EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen 
kaudella 2021—2030. Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua valmisteilla 
olevasta laista ja esittää näkemyksenään seuraavaa. 
 
 

Liikenteen päästövähennykset edellyttää monipuolisia keinoja 
 
Suomelle asetetut tavoitteet vähentää taakanjakosektorin päästöjä ovat vaativat ja paine 
kohdistuu erityisesti liikenteeseen. Jakeluvelvoitetta käytettäessä se tulisi rajata lyhyen 
ja keskipitkän aikavälin keinoksi siirryttäessä uudenlaiseen liikkumisen järjestelmään. 
Pitkällä aikavälillä biopolttoaineilla on rooli raskaassa liikenteessä, maa- ja 
metsätaloudessa sekä yleisesti niissä kohteissa missä sähkö ei ole vaihtoehto. 
 
Energiateollisuus kannattaa 5 §:n 1 momentin perusteluissa mainittua ajatusta 
jakeluvelvoitteen uudelleentarkastelusta vuoteen 2024 mennessä. Sähköisen 
liikenteen ratkaisujen kehittyminen voi yllättää. Myös kaasuautoiluun liittyy 
kaasumarkkinoiden kehittymisen myötä mahdollisuuksia, kuten vaihtelevan sähkön 
ylituotannon muuttaminen kaasuksi (power to gas). Tämä tulisi huomioida liikenteen 
vähähiilisyystrategiaa suunniteltaessa. 
 

 
T&K- ja demonstraatiotukea biojalostamoille; ei tukea kypsälle teknologialle 

 
Jakeluvelvoitteen rinnalla voidaan kehittää kotimaista biojalostamo-osaamista. 
Energiateollisuus kannattaa metsäperäisten vientituotteiden kehittämistä, mutta 
yhteiskunnan rooli pitää rajoittua uuden teknologian tutkimukseen ja 
kokeiluun. Biojalostamoiden puustamaksukyvyn parantamista muun 
energiakäytön kustannuksella emme pidä perusteltuna. Biojalostamoiden tulee 
pystyä toimimaan markkinoilla ilman operatiivista tukea tai kypsälle teknologialle 
suunnattuja investointitukia.  
 
Lain valmistelussa pitää huomioida, että kivihiilen ja turpeen alenevan käytön 
seurauksena metsätalouden ja metsäteollisuuden sivuvirrat tulevat olemaan 
maksimaalisessa käytössä. Ilman merkittävää hankinnan ja logistiikan tehostumista 
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osa puupolttoaineista joudutaan tuomaan. Jos metsienhoidon tasoa ja pienpuun tarjontaa 
ei saada nostettua, paine voi kohdistua myös ainespuuhun.  
 
 

Panokset sähköisen liikenteen kehittämiseen 
 
Lain vaikutusten arvioinnissa käytetty Pöyryn selvitys ’Biopolttoaineiden 
kustannustehokkaat toteutuspolut’ (2018) osoittaa hyvin bionesteiden, sähköautojen ja 
energiatehokkuuden päästövähennyskytkennän merkittävyyden. Jos asetetusta 250 000 
sähköauton tavoitteesta jäädään, se nostaa jakeluvelvoitteesta aiheutuvia kustannuksia 
yhteiskunnalle. Pöyryn selvityksessä bionestetarpeeksi ääripäissä esitetään 440 000 -  
1 000 000 toe/v, jossa suurempi jakeluvelvoite viittaa muiden keinojen lievään 
epäonnistumiseen. Selvityksen hinta-arvioita käyttäen jakeluvelvoitteen suora 
lisäkustannus yhteiskunnallemme olisi vuoden 2030 tietämillä 0,5 – 1,0 mrd euroa/v 
eli yhteensä 5-10 miljardia 2020-luvulla. 
 
Yhteiskunnan resurssit ilmastopäästöjen vähentämisessä pitää kohdistaa 
kustannustehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan uutta luoden. Koska on selvää, että 
sähköinen liikenne on keskeinen osa tulevaisuuden liikkumista myös globaalisti ja sen 
kehittämisessä epäonnistuminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Suomelle, tulisi sen 
painoarvoa liikenteen vähähiilisyysstrategiassa nostaa merkittävästi. Kansallisen 
strategian tavoitteena tulisi olla minimoida jakeluvelvoitteesta syntyvä 10 miljardin euron 
kustannuserä. Suomella on jo nykyisellään osaamista sähköisen liikenteen järjestelmiin 
liittyen. Tätä tulisi hyödyntää ja realisoida vahvuusalueidemme vientipotentiaali. 
 
Jakeluvelvoitteen rinnalla tulisi toteuttaa seuraavia toimia: 
- Verotuksen ohjaus entistä tehokkaammin päästöpohjaiseksi. Tällä kannustetaan 

sähköautoihin ja muiden vähäpäästöisten autojen hankintaan sekä biopolttonesteiden 
käyttöönottoon. 

- Työsuhdeautojen verotusarvojen jyrkempi päästöporrastus. 
- Nykyisten latausinfran rakentamiseen kannustavien tukien jatko ja kohdentaminen 

erityisesti pullonkauloihin. 
- Polttoaineen käyttöä vähentävät muut toimet, kuten julkisen ja kevyen liikenteen 

kehittäminen. 
 
 

Yhteystiedot 
 
Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Jukka Makkonen 
(puhelin 040 702 8634, jukka.makkonen@energia.fi). 
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