
A. Biojakeluvelvoite 

 

Muuta Eurooppaa sekä maailmaa huomattavasti kireämmät päästövähennystavoitteet 

kaventavat Suomen kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia, tuottaen myös tarpeettomia 

kuluja sekä kansalaiselle että kansantaloudelle. 

Biojakeluvelvoite Suomessa on ensi vuodesta lähtien korkeimpia biojakeluvelvoitetasoja 

EU:ssa. Se on ollut pisimpään meillä käytössä sekä korkeimmalla tasolla, lukuunottamatta 

yhtä EU-jäsenvaltiota, joka on viimeisimmän tiedon mukaan poistamassa sitä. 

Biojakeluvelvoite nostaa polttoaineiden hintaa, koska bioraaka-aineiden saatavuus on 

maailman mittakaavassa rajallista. 
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Perussuomalaiset vastasivat sekä Kyllä, että Muu; Kannatamme jakeluvelvoitteen poistamista 

 



Jos vastasitte Ei edelliseen kysymykseen, niin mikä biojakeluvelvoitteen taso tulisi Mielestänne 

olla? 

6 vastausta 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Nykyinen on hyvä. Perustuslaillisiin oikeuksiin ei kuulu rajoittamaton yksityisautoilu. 

 

Suomen Keskusta 

Keskustan mielestä polttoaineen biojakeluvelvoitteen alempaa tasoa pitää jatkaa, jos biojakeen osuuden 

nostaminen korottaa polttoaineen hinnan kohtuuttomuuksiin. Biopolttoaine on kotimaista polttoainetta, 

joten jakeluvelvoitteen laskua ei pidä tehdä kevyillä perusteilla. 

 

Vasemmistoliitto 

Nyt sovittu jakeluvelvoitteen nosto 34% vuoteen 2030 mennessä on sopiva taso. Energiakriisin vuoksi 

sovittu jakeluvelvoitteen alennus oli perusteltua, mutta samaan siirtymää pois fossiilista polttoaineista on 

joudutettava. Polttoaineiden hintojen noususta kärsiviä pienituloisia kotitalouksia tulee tukea esimerkiksi 

tulo- ja alueperustaisilla polttoaineveron kompensaatiomalleilla. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Lienee realismia, että sekoitevelvoitteen nosto vuoden 2023 tasolta vuodelle 2024 (13% -> 28%) on liian 

korkea. Nykyisen aikataulun mukainen huima korotusesitys vuodelle 2024 on kestämätön polttoaineiden 

kustannusten kannalta. 

On epäselvää, löytyykö markkinoilta riittäviä raaka-ainevirtoja nykyisillä toimitusketjuilla ja 

tuotantoteknologioilla jakeluvelvoitteen nostamiseksi, siten etteivät polttoaineiden hinnat nouse pilviin. 

Kokoomus kannattaa puhtaan liikennesähkön lisäämistä jakeluvelvoitteeseen, jotta liikennesähköllä 

voidaan täyttää jakeluvelvoitetta, ja siten kustannuspaineita dieselpolttonesteitä käyttävälle raskaalle 

ammattiliikenteelle laskea. 

 

Svenska folkpartiet i Finland  

Liikenteen päästöjä on vähennettävä, ja jakeluvelvoite on tähän tehokas keino. Samalla on kuitenkin 

tärkeää että huolehdimme siitä, etteivät polttoaineiden hinnat nouse kohtuuttomasti. Haluamme edistää 

kotimaisten biopolttoaineiden kehittämistä ja tuotantoa ja uskomme, että niiden tuotantokustannukset 

laskevat ajan myötä. 

 

Valta kuuluu kansalle 

mielestämme jokainen polttoaineketju saa itse päättää millaista polttoainetta haluaa myydä. Mutta 

esimerkiksi valtio voisi tukea eri jalostamoja vaikka verokevennyksin jos he haluavat laittaa jakoon 

biopolttoaineita. 


