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Outi Vilén, Työ- ja elinkeinoministeriö



Lainsäädäntö energian
alkuperätakuista

Kaasujen alkuperätakuujärjestelmän infotilaisuus
22.11.2021



Laki energian alkuperätakuista
• Hyväksytty eduskunnassa 12.11.2021
• Suunniteltu voimaantulo 3.12.2021
• Lain lopullinen sisältö: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_161+2021.aspx
• Uudella lailla kumotaan sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 

annettu laki
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Valtioneuvoston asetus energian 
alkuperätakuista
• Suunniteltu voimaantulo 9.12.2021
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Lain siirtymäsäännökset
• Velvollisuus varmentaa ydinvoimalla tuotetun sähkön, uusiutuvan kaasun, vedyn, lämmön 

ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja –kylmän alkuperä 1.7.2022 alkaen.
• Muu kuin uusiutuviin energialähteisiin perustuva alkuperältään tunnettu sähkö voidaan 

ilmoittaa joko tosiasiallisen tuotantotapansa mukaan tai jäännösjakauman avulla 
30.6.2022 asti. Tämän jälkeen vain fossiilisiin energialähteisiin perustuva sähkö voidaan 
ilmoittaa joko tosiasiallisen tuotantotavan tai jäännösjakauman avulla.

• Rekisterin ylläpitäjän tulee ottaa alkuperätakuurekisteri käyttöön viimeistään 1.4.2022.
• Vuoden 2021 puolella tuotetulle sähkölle myönnetään alkuperätakuut uudella lailla 

kumottavan sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain 
mukaisesti.

• Energiantuotantolaitoksen haltija voi osoittaa 30.6.2022 asti jo ennen alkuperätakuulain 
mukaista tai siihen rinnastettavaa todentamista energiantuotantolaitoksensa 
tuotantotavan ja sen käyttämät energialähteet tämän lain edellyttämällä tavalla 
todennetuiksi, jos se pystyy luotettavasti osoittamaan, että kyseisen 
energiantuotantolaitoksen tuotantotapa ja käyttämät energialähteet ovat täyttäneet 
alkuperätakuun myöntämisen edellytykset. 

Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 29.11.2021 7



Biokaasusertifikaatit
• Kaasun alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä ei saa myöntää alkuperätakuuta 

uusiutuvalle kaasulle, jolle on myönnetty biokaasusertifikaatti.
• Kaasun alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä voi kuitenkin muuttaa 

biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31.5.2022. Biokaasusertifikaatin voimassaoloaika 
säilyy muutoksessa alkuperäisenä.
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Katriina Ojanen, Energiavirasto



Arviointilaitokset ja todentaminen

Kaasujen alkuperätakuujärjestelmän infotilaisuus 22.11.2021

Tekninen asiantuntija Katriina Ojanen



• Uuden alkuperätakuulain myötä Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen 
alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä 

• Energiaviraston tehtävä on myös valvoa alkuperätakuulain noudattamista

• Lisäksi Energiavirasto hyväksyy uuden alkuperätakuulain mukaiset arviointilaitokset

• Arviointilaitoksella tarkoitetaan alkuperätakuulain mukaista todentajaa
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Energiaviraston tehtävät uuden alkuperätakuulain mukaan



• 14 § Energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen

– Todentaminen tehtävä ennen kuin alkuperätakuita voidaan myöntää

– Todentamisen voi suorittaa vain Energiaviraston hyväksymä arviointilaitos

– Arviointilaitos antaa todentamistodistuksen

– Todentamistodistuksessa vahvistus siitä, että energiantuotantolaitoksen tuottama energia täyttää alkuperätakuun 
myöntämisen edellytykset

– Todistus voimassa määräajan

– Uudistettava voimassaoloaikana, jos tuotantolaitoksen tuotantotavan tekniset ominaisuudet tai sen käyttämät 
energialähteet muuttuvat tavalla, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa alkuperätakuiden myöntämiseen

• 27 § Arviointilaitoksen tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos se epäilee energiantuotantolaitoksen 
haltijan tai muun rekisterin käyttäjän rikkoneen tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä

– Arviointilaitoksen tehtävänä ei ole arvioida rikkomuksen vakavuutta tai sen seurauksia 
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Arviointilaitoksen tehtävät uuden lain mukaan 
HE 87/2021



• Arviointilaitosten hyväksymispäätökset tulee uusia uuden lain voimaantulon jälkeen

• Energiavirasto julkaisee hyväksymispäätökset verkkosivuillaan

• Kaasun rekisterin energiatuotantolaitoksen todentaminen edellyttää arviointilaitokselta oikeaa teknistä 
pätevyyttä

• Myöntöjä voi hakea takautuvasti lain voimaantulosta alkaen edellyttäen

– Todentamistodistus on annettu viimeistään 30.6.2022

– Varmennetut menettelyt ovat olleet käytössä
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Arviointilaitosten hyväksyminen



• Todentamistodistuksesta säädetään alkuperätakuuasetuksessa

• Asetuksessa säädetään todentamistodistuksen voimassaolosta

– viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien

– erityisestä syystä todentaminen voidaan tehdä myös viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi

• Alkuperätakuulain tarkoittamaan todentamiseen voidaan rinnastaa

– EECS-todentaminen. Voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien

– Hyväksymispäätös syöttötariffijärjestelmään. Voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti. Laitosrajaus 
täytyy olla sama.

– Ilmaisjaon toiminnanharjoittajan hakemus. Voimassa 5 vuotta hakemuksen jättämisestä. Laitosrajaus täytyy olla sama.
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Todentamistodistus



1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti ja käyttöönottoaika; 

2) energiantuotantolaitoksen haltijan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

3) energiantuotantolaitoksen kapasiteetti; 

4) tiedot energiantuotantolaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä niiden tuotanto-osuuksien 
määrittämis- ja mittaamistavasta; 

5) tiedot polttoaineiden tuotanto-osuuksien määrittämistavasta sekä polttoainevirtojen mittaamistavasta, jos kyseessä on 
monipolttoaineyksikkö; 

6) energiantuotantolaitoksen tuottaman energian mittaustapaa koskevat tiedot siten, että niistä ilmenee mittauspaikat, 
mittaustietojen laskentatavat energiantuotantolaitoksen tuottaman energian omakäyttö mukaan lukien, mittaustietojen 
luotettavuuden varmistamistapa sekä mittaustietojen ilmoittamistapa. 

Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee lisäksi sisältää tiedot verkkoliitynnästä sekä tapa, jolla tuotantolaitoksen tuottaman energian 
mittaus on järjestetty. 

Jos kyseessä on osuusvoimalaitos, todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee myös sisältää tiedot osuuksien haltijoista sekä tieto siitä, 
miten voimalaitoksen tuottama energia jaetaan osuuksien haltijoiden kesken. 
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Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee sisältää 
seuraavat tiedot: 



• Laissa tai asetuksessa ei oteta kantaa mittausten tarkkuuteen: 

– ”Todentamistodistuksessa tulisi olla myös vahvistus siitä, että energiantuotantolaitoksen tuottama energia täyttää 
alkuperätakuun myöntämisen edellytykset.”

• Alkuperätakuun standardiyksikkö on yksi megawattitunti (1 MWh)

• Syntyvän energian määrä täytyy lähtökohtaisesti mitata

• Todentamistodentamisen antaminen vaatii lähtökohtaisesti laitoskäynnin

– Todentaja voi ehdottaa Energiavirastolle laitoskäynnin jättämistä väliin tapauskohtaisesti

• Päivitetty todentajaohje julkaistaan loppuvuoden 2021 aikana.

• Todentajaohjeen tarkoitus ohjeistaa arviointilaitosta todentamistehtävässä. 
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Todentamistodistuksen antaminen käytännössä



• Aiemmin Gasgridin sertifikaattijärjestelmässä on voinut todentaa tuotantolaitoksen kestävyyspätevyydellä

– Kestävyyspätevyys ei riitä alkuperätakuun todentamisessa

• Erityisesti biokaasun MWh määrän mittaaminen on epätarkkaa

• Tulos saadaan massavirrasta ja metaanipitoisuudesta, varsinkin pitoisuuden mittaus on haastavaa

• Toimijoilla on todennäköisesti hyvin erilaisia mittaustapoja ja mittaustarkkuuksia

• Syöttötariffijärjestelmässä kaasun määrä tulee määrittää 7,5 % tarkkuudella

– Tämän tarkkuuden voi katsoa olevan riittävä myös uusiutuvaa kaasua tuottavilla energiantuotantolaitoksilla
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Kaasun alkuperätakuut



Kiitos!
go@energiavirasto.fi

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 18.1.2022 Helsingissä

https://energiavirasto.fi/-/uusiutuvan-ajankohtaispaiva-2022

mailto:go@energiavirasto.fi


Antti Saastamoinen, Verohallinto



Biokaasun ja maakaasun verotus 2022

Alkuperätakuu infotilaisuus 22.11.2021
Ylitarkastaja Antti Saastamoinen, Verohallinto



Yleistä - lakimuutokset

 Lakia sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta 
(1260/2021) muutetaan 1.1.2022 
lukien.

 Muutokset liittyvät hallitusohjelman 
kirjauksiin ja kehysriihessä 
sovittuihin asioihin.

 Muutoksista annettu hallituksen 
esitys 212/2021 vp (biokaasu, 
lämpöpumput ja konesalit)



Biokaasu nykyisin ja tausta muutokselle
 Biokaasu on tällä hetkellä sähköverolain soveltamisen ulkopuolella

 Energiaverodirektiivin mukaan biokaasu on veronalainen tuote

 Biokaasu 2022 alusta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen, mikä myös 
edellyttää biokaasun verottamista

 Liikennebiokaasulle säädettäisiin vero

 Lämmitys- ja työkonebiokaasulle säädetäisiin verottomuus, mikä edellyttää 
EU:n valtiontukihyväksyntää ja verottoman biokaasun käyttäjien 
valtiontukivalvontaa

 Biokaasulle luotava järjestelmä, jossa sitä voidaan valmistaa, siirtää, varastoida 
sekä käyttää EU:n yhdenmukaistetun valmisteverotus-järjestelmän mukaisesti



Muutokset lyhyesti
 Biokaasulle tulee valmistevero
 Kestävä biokaasu lämmityskäytössä verotonta (jos saa Komission luvan)
 Biokaasun tuottajille velvollisuus rekisteröityä verovelvolliseksi
 Biokaasun jakeluverkon haltijoille mahdollisuus rekisteröityä verovelvollisiksi
 Verottoman lämmitysbiokaasun käyttäjille valtiontukirekisteröintivelvoite ja jakelijoille 

ilmoitusvelvollisuus
 Biokaasua enintään 1 GWh vuodessa tuottaville velvollisuus rekisteröityä pientuottajaksi
 Pientuottajien biokaasu on verotonta, saa käyttää itse tai myydä. Poikkeuksena siirto "verolliseen 

jakeluverkkoon", josta pientuottaja on verovelvollinen ja siirto verottomuusjärjestelmään.
 Biokaasusertifikaateilla ja alkuperätakuulla ei ole mitään asemaa verotuksessa
 Jos biokaasua toimitetaan verkon kautta kulutukseen, tulee määrät ja laadut pystyä todentamaan 

jälkeenpäin kirjanpidosta



Biokaasun verollisuus
 Aiemmin biokaasu on ollut verotonta kaikessa käytössä, mutta 

jakeluvelvoitteeseen siirtämisen vuoksi tuote on verotettava liikennekäytössä
– Ainoastaan toinen edistämistoimenpide on sallittu, tukea ja velvoitetta ei voi myöntää 

samanaikaisesti

 Valtionvarainministeriö hakee EU:lta lupaa kestävyyskriteerit täyttävän 
lämmitys- ja työkonebiokaasun verottomuudelle  Kestävä biokaasu on 
lämmitys- ja työkonekäytössä verotonta
– Biokaasun verottomuus tulee voimaan, kun valtiontukilupa on saatu Euroopan komissiosta 

(lupa haetaan voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen)
– Veroton lämmitysbiokaasu katsotaan käyttäjälleen valtiontueksi

 Biokaasua on kuitenkin verotettava myös lämmitys- ja työkonekäytössä, 
jos se ei täytä kestävyyskriteereitä



Biokaasu jakautuu verotuksessa kolmeen eri tuotteeseen
1. Biokaasu (ei täytä kestävyyskriteereitä)

Vero 23,354 €/MWh (alempi lämpöarvo), 21,062€/MWh (ylempi lämpöarvo)

2. Biokaasu R (täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt 
kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatetaan, mitä mainitussa laissa 
säädetään)

Vero 16,884 €/MWh (alempi lämpöarvo), 15,227 €/MWh (ylempi lämpöarvo)

3. Biokaasu T  (sama kuin "Biokaasu R", mutta lisäksi on tuotettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi 
kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta

Vero 10,414 €/MWh (alempi lämpöarvo), 9,392 €/MWh (ylempi lämpöarvo)

 Maa- ja biokaasun verotasot löytyvät verotaulukosta alemman ja ylemmän lämpöarvon mukaisina. MUTTA 
valmisteverot pitää maksaa alemman lämpöarvon mukaan.



Muutoksia maa- ja biokaasun verotuksessa
 Verotuksessa biokaasu on voitu 2021 saakka todentaa kotimaisten 

biokaasusertifikaattien avulla
 Biokaasusertifikaatit poistuvat käytöstä vuonna 2022 ja niiden sijasta 

biokaasulle myönnetään EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) 
mukainen alkuperätakuu
– Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä

 Valmisteverotuksessa alkuperätakuuta ei voi käyttää biokaasun todentamiseen, 
koska se ei täytä muun muassa verkkoon syötön vaatimusta



Muutoksia kaasun verotuskäytännöissä 2022

 Jatkossa biokaasujen määrät selvitetään verovelvollisten toimijoiden 
kirjanpidosta
 Biokaasua voi toimittaa loppukäyttäjille siirto- tai jakeluverkon kautta, mutta 

esimerkiksi jakeluverkkojen välillä kaasu ei voi siirtyä
 Verottomaan, eli rekisteröityyn jakeluverkkoon sovelletaan valmisteverotuslain 

verotonta varastoa koskevia säännöksiä. 
– Sama koskee myös siirtoverkkoa
 Käytännössä biokaasua on mahdollista "varastoida" rekisteröidyssä 

verottomassa jakeluverkossa sekä siirtoverkossa kysynnän ja tuotannon 
tasaamiseksi
 Edellisiltä verokausilta jäänyttä kaasua voi siis jättää varastoon seuraaville 

verokausille, mutta biokaasun ylikäyttö ei ole mahdollista 



Verovelvolliset toimijat 2022 alkaen
Pakolliset rekisteröinnit:
 Maakaasun siirtoverkon haltija (TSO)
 Biokaasun tuottaja (uusi)
 Biokaasun pientuottaja (uusi)
Pakollinen lupa:
 Maa- ja biokaasun valtuutettu varastonpitäjä 

(LNG/LBG/CNG -toimijat)
Vapaaehtoiset rekisteröinnit:
 Rekisteröitynyt jakeluverkon haltija (DSO) (uusi)
 Kaasun rekisteröity käyttäjä (tähän saakka ollut 

maakaasun rekisteröity käyttäjä)
– Jo rekisteröityneille lisätään 1.1.2022 tuotteeksi myös biokaasu.

Kaikki rekisteröinnit 
ovat maksuttomia, 
mutta valtuutetun 

varastonpitäjän luvasta 
peritään lupamaksu



Biokaasun tuottajien rekisteröinnit
 Biokaasun tuottajille tulee rekisteröitymisvelvoite 2022

– rekisteriin ilmoitetaan jokainen biokaasun tuotantolaitos erikseen

 Jos kalenterivuosittainen biokaasun tuotanto jää alle 1 GWh:n, riittää tuottajalle 
rekisteröityminen biokaasun pientuottajaksi
 Jos biokaasua halutaan varastoida verottomana esimerkiksi nesteytettynä tai 

paineistettuna, tulee rekisteröinnin sijaan hakea valtuutetun varastonpitäjän 
lupaa



Biokaasun tuottaja
 Biokaasun tuottajalla tarkoitetaan sitä joka tuottaa biokaasua yli 1 GWh kalenterivuoden aikana
 Tuottajan tulee antaa Verohallinnolle kuukausittain veroilmoitus, jossa se erittelee verolliset ja 

verottomat biokaasun määrät
 Verollisista luovutuksista on maksettava valmisteverot 
 Verottomia siirtoja ovat mm. 

– biokaasun siirto siirtoverkkoon tai rekisteröityyn jakeluverkkoon 
– siirto rekisteröityneelle käyttäjälle
– kestävän biokaasun siirto lämmityskäyttöön
 ilmoitettava veroilmoituksessa omina kohtinaan

 Verollisia siirtoja ovat mm.
– Biokaasun toimittaminen jakeluasemalle liikennekäyttöön
– Ei-kestävän biokaasun siirto lämmityskäyttöön
– Siirrot verolliseen jakeluverkkoon



Biokaasun tuottaja
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ja
veroton

Siirto maakaasun 
siirtoverkkoon

Siirto maakaasun 
verottomaan 

jakeluverkkoon

Siirto kaasun valtuutetulle 
varastonpitäjälle

Siirto kaasun 
rekisteröidylle käyttäjälle

Toimitus lämmitys- tai 
työkonebiokaasun 

käyttäjälle*

verollinen

Toimitus liikennekaasun 
jakeluasemalle

Siirto maakaasun 
verolliseen jakeluverkkoon 

(ei rekisteröity)

Ei-kestävän biokaasun 
toimitus lämmitys- tai 

työkonekäyttöön

*) jos biokaasu täyttää kestävyyskriteerit.
Vuonna 2022 ilmoitetaan koko vuoden verottomat 
lämmitysbiokaasut 12/2022 veroilmoituksella.



Biokaasun pientuottaja
 Biokaasun pientuottajalla tarkoitetaan sitä toimijaa, joka tuottaa biokaasua 

enintään 1 GWh kalenterivuoden aikana
 Pientuottajalle tulee rekisteröitymisvelvoite vuonna 2022

– jokainen biokaasun tuotantolaitos tulee ilmoittaa rekisteriin erikseen

 Kaikki pientuottajan tuottama biokaasu on verotonta
– Voi käyttää itse tai myydä. Myöskään kestävyys ei ole edellytys verottomuudelle.
– käytännössä pientuottaja joutuu maksamaan veroa vain silloin, jos kaasua syötetään 

verolliseen jakeluverkkoon 

 Jos pientuottajan tuottamaa kaasua siirretään verottomasti siirto-/ 
jakeluverkkoon tai verottomaan varastoon, ei tuotteen verottomuus seuraa ko. 
kaasua, vaan verovelvollisen tulee maksaa verot siinä vaiheessa kun kaasu 
luovutetaan kulutukseen.



Biokaasun pientuottaja
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Oma käyttö + toisille 
kulutukseen luovutus

Siirto maakaasun 
siirtoverkkoon

Siirto maakaasun 
verottomaan 

jakeluverkkoon

Siirto kaasun valtuutetulle 
varastonpitäjälle

Siirto kaasun rekisteröidylle 
käyttäjälle

verollinen
Siirto maakaasun 

verolliseen jakeluverkkoon 
(ei rekisteröity)

pientuotannon verottomuus ei 
siirry kaasun mukana, jos 
kyseinen kaasu luovutetaan 
verolliseen kulutukseen em. 
toimijoiden kautta.



Valtuutettu varastonpitäjä
 Kaasun valtuutettu varastonpitäjä voi varastoida nesteytettyä ja paineistettua 

maa- ja biokaasu verotta.
 Lupa oikeuttaa myös valmistamaan tuotteita verottomuusjärjestelmässä
 Valtuutettu varastonpitäjä voi ilmoittaa veroilmoituksellaan myös mm. verottomia 

vientejä, toimituksia toisiin jäsenmaihin sekä verottomia alustoimituksia 
 Oikeuttaa myös vastaanottamaan kaasua verottomuusjärjestelmässä 
 Huom! Synteettisen metaanin tuottajat (esim. power-to-gas) tarvitsevat aina 

valtuutetun varastonpitäjän luvan. 



Va
ltu

ut
et

tu
 

va
ra

st
on

pi
tä

jä veroton

Siirto maakaasun siirtoverkkoon

Siirto maakaasun verottomaan 
jakeluverkkoon

Siirto kaasun valtuutetulle 
varastonpitäjälle

Siirto kaasun rekisteröidylle käyttäjälle

Toimitus lämmitys- /työkonebiokaasun 
käyttäjälle*

Muonitus (alustoimitukset)

Vienti ja toimitus toiseen EU-maahan

Varastointi paineistettuna tai nesteytettynä

verollinen

Toimitus liikennekaasun jakeluasemalle

Siirto maakaasun verolliseen 
jakeluverkkoon (ei rekisteröity)

*) jos biokaasu täyttää kestävyyskriteerit

*) vaatii lisäksi Tullin alustoimitusluvan

Valtuutettu varastonpitäjä



Rekisteröitynyt jakeluverkon haltija (veroton jakeluverkko)

 Veroton jakeluverkko voi ottaa vastaan kaasua verottomana siirtoverkosta, 
biokaasun tuottajalta ja valtuutetulta varastonpitäjältä 
 Maa- ja biokaasua voi toimittaa verotta rekisteröityneelle käyttäjälle
 Kestävää biokaasua voi toimittaa verotta lämmitys- tai työkonekäyttöön

 Jos jakeluverkko ei rekisteröidy verovelvolliseksi, niin kaikki siihen verkkoon 
syötetty kaasu on verollista
– Verovelvollinen on kaasun syöttäjä (siirtoverkon haltija, biokaasun tuottaja/pientuottaja, 

veroton varasto)
– Jos jollain loppukäyttäjällä verottomaan kaasun käyttöön oikeuttavaan toimintaa, tulee kaasun 

loppukäyttäjän hakea veronpalautusta jälkikäteen Verohallinnolta



Maa- ja biokaasun veroilmoittaminen 2022
 Verokausi valmisteverotuksessa on

– kalenterikuukausi: (biokaasun tuottajat, verkonhaltijat, 
valtuutetut varastonpitäjät, rekisteröidyt käyttäjät) tai

– kalenterivuosi (biokaasun pientuottajat)

 Verovelvolliseksi rekisteröityneet voivat 
siirtää kaasua verottomana keskenään 
verottomuusjärjestelmässä
– Verottomuusjärjestelmässä kaasun pitää pystyä liikkumaan 

fyysisesti
– Verottomat toimitukset ilmoitetaan veroilmoituksella 

verokausittain

 Kulutukseen luovutetuista kaasuista 
ilmoitetaan ja maksetaan verot

Veroton toimitus
verottomuus-
järjestelmässä

Veroton 
vastaanotto 
verottomuus-
järjestelmässä

Biokaasun 
tuottaja/
pientuottaja

Kyllä Ei

Rekisteröity 
käyttäjä

Ei Kyllä

Rekisteröity 
jakeluverkko/ 
siirtoverkko

Kyllä Kyllä

Valtuutettu 
varastonpitäjä

Kyllä Kyllä



Maa- ja biokaasua koskeva kirjanpito
 Verovelvollisten tulee pitää kirjaa muun muassa

– Toiselle toimijalle toimitetun ja toiselta toimijalta vastaanotetun kaasun määrästä
– Toimitettujen ja vastaanotettujen kaasujen laadusta ja kestävyydestä (maakaasu, biokaasu, 

biokaasu R, biokaasu T)
– Oman verottoman verkon kaasun koostumuksesta
– Mahdollisista korjauksista, jotka vaikuttavat verotukseen

 Mikäli biokaasua toimitetaan verottomuusjärjestelmässä, tulee toimijoiden 
keskenään selvittää kaasun määrät ja koostumukset kuukausittain.
– Mikäli selvittäminen ei ole mahdollista, verotetaan kaasu fossiilisena maakaasuna tai ei-

kestävänä biokaasuna.



Poikkeus lämmitysbiokaasun veroilmoittamisessa 
2022

 Kestävyyskriteerit täyttävän lämmitysbiokaasun verotuksessa verokausi vuonna 
2022 on poikkeuksellisesti kalenterivuosi.
– Kaikki vuoden 2022 lämmitys- tai työkonekäyttöön luovutetut kestävät biokaasut ilmoitetaan 

koko vuodelta verokauden 12/2022 veroilmoituksella
– Liikennebiokaasu, verottomat siirrot ja ei-kestävä biokaasu ilmoitetaan normaalisti 

veroilmoituksella kuukausittain heti verokaudesta 1/2022 alkaen
– Vuonna 2023 siirrytään kaikessa kaasussa normaaliin kalenterikuukauden pituiseen 

verokauteen 

 Tämä johtuu siitä, että Euroopan komission valtiontukilupa saadaan vasta 
kesken vuotta 2022 ja se tulee voimaan takautuvasti 1.1.2022 lukien
– Yllä mainitulla menettelyllä vältytään siltä, että verotetaan lämmitysbiokaasua verokaudesta 

1/2022 alkaen ja myöhemmin luvan saannin jälkeen vero palautettaisiin kaikille takaisin



Biokaasu ja valtiontukiasiat
 Veroton lämmitysbiokaasu katsotaan käyttäjälleen valtiontueksi
 Verottoman lämmitysbiokaasun käyttäjän tulee rekisteröityä Verohallinnon 

valtiontukirekisteriin
– Koskee yrityksiä, ei yksityishenkilöitä
– Kertaluontoinen rekisteröinti

 Kyseistä valtiontukea saavia yrityksiä koskee vastaavat kriteerit kuin yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen alaisia tukia
– Ehtona muun muassa että tukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle  Jos yritys 

on määritelmien mukaan vaikeuksissa oleva yritys, sille ei saa luovuttaa kestävääkään 
biokaasua lämmitys- ja työkonekäyttöön verottomasti.

– Verohallinto perii jo saavutetun veroedun takaisin suoraan loppukäyttäjiltä.



Biokaasu ja valtiontukiasiat
 Biokaasua kulutukseen luovuttavien tahojen tulee antaa Verohallinnolle 

vuosittain ilmoitus ja erittely mille yrityksille verotonta biokaasua on luovutettu 
kulutukseen ja kuinka paljon
– Ilmoitukseen ei sisällytetä siirtoja verottomuusjärjestelmässä, ainoastaan kulutukseen 

luovutetut verottomat lämmitys- ja työkonebiokaasut 
– Ilmoitus annetaan tukivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä, eli ensimmäinen 

luovutusilmoitus vuodelta 2022 annetaan 28.2.2023 mennessä 



Biokaasun tuottajan ja pientuottajan 
rekisteröinnit:
 Rekisteröintiä voi hakea 1.12.2021

alkaen.
 Biokaasun tuottajan rekisteröinti on 

tehtävä tammikuun 2022 loppuun 
mennessä.
 Biokaasun pientuottajan rekisteröinti 

on tehtävä 6kk kuluessa 30.6.2022 
mennessä.

Kaikki rekisteröintihakemukset tehdään 
OmaVerossa sähköisesti
https://www.vero.fi/omavero

Rekisteröinnit ja määräpäivät

https://www.vero.fi/omavero


Verottoman kaasunjakeluverkon 
rekisteröinti:
 Vapaaehtoinen
 Rekisteröintiä voi hakea 1.12.2021

alkaen.
 Rekisteröinti tulee pääsääntöisesti 

voimaan haku kuukautta seuraavan 
kuukauden alusta.

Kaikki rekisteröintihakemukset tehdään 
OmaVerossa sähköisesti
https://www.vero.fi/omavero

Rekisteröinnit ja määräpäivät

https://www.vero.fi/omavero


Maa- ja biokaasun rekisteröidyn 
käyttäjän rekisteröinnit:
 Vapaaehtoinen
 Rekisteröintiä voi hakea heti kun 

edellytykset täyttyvät
– Kaasunkäyttökohde liitetty suoraan 

verottomaan verkkoon tai varastoon
– Käyttökohteessa verotonta käyttöä Kaikki rekisteröintihakemukset tehdään 

OmaVerossa sähköisesti
https://www.vero.fi/omavero

Rekisteröinnit ja määräpäivät

https://www.vero.fi/omavero


Valtuutetun varastonpitäjän ja 
verottoman varaston lupa:
 Lupaa voi hakea milloin tahansa
 Oltava voimassa ennen toiminnan 

aloittamista
Verottoman lämmitysbiokaasun 
käyttäjä (valtiontuen saajan 
rekisteröinti):
 Aikataulu tarkentuu, kun Suomi saa 

Euroopan komission valtiontukiluvan

Kaikki rekisteröintihakemukset tehdään 
OmaVerossa sähköisesti
https://www.vero.fi/omavero

Rekisteröinnit ja määräpäivät

https://www.vero.fi/omavero


Uusien toimijoiden ensimmäisen 
veroilmoituksen määräpäivä:
 12.3.2022 

(kuukausi-ilmoittaja, verokaudelta 
01/22), 
– jatkossa aina seuraavan kuun 12. päivä

 12.2.2023 
(vuosi-ilmoittaja, verovuodelta 2022)
 12.2.2023 

(lämmitysbiokaasu kaikilla ilmoittajilla)

Veroilmoitukset annetaan sähköisesti 
OmaVerossa
https://www.vero.fi/omavero

Veroilmoitusten määräpäivät

https://www.vero.fi/omavero


Biokaasun tuotannon sähkövero

 Sähköveron osalta biokaasun tuotanto säilyy ennallaan. Biokaasun tuotannossa 
käytetystä sähköstä kannetaan veroluokan I mukainen sähkövero.

 Biokaasun tuotanto ei ole kierrätysteollisuutta, eikä se siten ole oikeutettu 
veroluokan II sähköveroon.



Informaatiota lakimuutoksesta
 Verohallinto järjestää torstaina 9.12. klo 13.00 - 15.30 yrityksille infotilaisuuden 

kaikista nyt tulossa olevista energiaverotuksen lakimuutoksista.

 Tilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena ja se on avoin kaikille.

 Tilaisuuteen pystyy ilmoittautumaan 7.12. saakka Kutsu-kirjeessä olevalla 
linkillä ja sen kautta saa Teamsin osallistumislinkin. 

 Samassa kutsussa on myös linkki ennakkoon meille esitettäville kysymyksille.



KIITOKSIA



Heli Haapea, Gasgrid Finland Oy



HE 87/2021 vp eduskunta hyväksynyt 12.11.2021
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Aikataulu
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Säännöt ja hinnoittelu

• Säännöt ja hinnoittelumenetelmät annetaan Energiaviraston 
vahvistettavaksi, kun laki on tullut voimaan

• Ensisijainen kieli on suomi, materiaalit tehdään myös ruotsiksi ja 
englanniksi

• Regulaatiomallin perusteena alkuperätakuurekisterin hankinta-, ylläpito-
ja kehityskustannukset sekä kohtuulliset henkilöstö- ja 
hallinnointikustannukset

• Haasteena rajallinen käyttöaste ja osapuolien maltillinen määrä

• Hinnat koostuvat kiinteistä maksuista (rekisteröitymis- ja 
vuosimaksut) ja käyttöön perustuvista maksuista (myöntäminen, 
ulkomaan siirrot, EECS-todentaminen) 
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Muuta ajankohtaista

• Rekisterialustan ja sääntöjen lisäksi muun muassa sopimukset, ohjeet ja 
palvelun verkkosivut valmisteilla viranomaistehtävä huomioiden

• Standardi CEN EN 16325 varovaisesti arvioiden Q3/2022 + siirtymäajat

• Tullaan implementoimaan kansalliseen lainsäädäntöön

• EU-tason siirtoalusta arviolta Q3/2022

• Alkuvaiheessa siirrot tehdään manuaalisesti rekisterin ylläpitäjien 
kesken
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Mitä seuraavaksi?

• Tämän tilaisuuden tallenne ja esitykset jaetaan osallistujille ja lisätään 
Gasgridin verkkosivulle

• Kysymyksistä kerätään TOP 10-15 lista ja jaetaan seuraavassa 
asiakastiedotteessa joulukuun alussa

• Avoimia asioita on ja niitä ratkotaan askel kerrallaan osin 
tapauskohtaisesti
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