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Taustaa

• Ravinnekiertotuki on hallitusohjelmaan ja kansallisen biokaasuohjelman 
toimenpiteisiin kirjattu tuki

• Tuen tavoitteena edistää 
• Ravinteiden siirtymistä ravinneylijäämäalueilta (kotieläinkeskittymät) käytettäväksi 

alueilla, jossa vastaavaa ylijäämää ei ole

• Kierrätysravinnevalmisteiden tuotantoa

• Lantapohjaisen biokaasun tuotantoa

• Etsitty käytännön toiminnan kannalta mahdollisimman tehokasta ja 
käyttökelpoista mallia koskien rajauksia, tukitasoja ja tuen käytännön 
järjestelyjä

• Tiivis yhteistyö hallinnon, biokaasuyrittäjien, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa 

• Valtionapuviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus (haku, maksatus ym) 



Tukimalliesitys lyhyesti
• Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa 

lannasta tai vesistökasvillisuuden niittojätteestä biokaasua ja pitkälle 
jalostettuja ravinnevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida

• Tukea maksetaan biokaasulaitokseen vastaanotettujen, 
biokaasutettujen ja edelleen orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi 
käsiteltyjen ravinnepitoisten lanta- tai kasvijätemateriaalien 
perusteella (suunniteltu tukiperuste vastaanotetut fosforikilot)

• Vuoden 2023 alussa voimaan tulevassa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa on kirjattuna kohta, johon 
Ravinnekiertotuen kaltainen tuotantoperusteinen tuki sopii

• Komission kanssa käydyissä neuvotteluissa on suositeltu 
sovellettavaksi kyseistä valtiontukipohjaa

• Toimintatuen käytön yhtenä ehtona on, että tuki on myönnettävä 
tarjouskilpailumenettelyssä 

• Tukimalli sovitetaan RPA:n lopullisen muotoilun mukaiseksi



Tarjouskilpailu (1)
• Valtiontukisääntöjen mukaan toimintatuki on myönnettävä 

tarjouskilpailumenettelyssä

• Uusi menettely MMM hallinnonalalla  mahdollisuus tarvittaessa tarkentaa 
toimintatapoja myös myöhemmillä tarjouskilpailukierroksilla

• Laitos jättää tarjouksen fosforikilon prosessointikustannuksesta €/P kg, 
joka kerrotaan vuotuisen tukikelpoisen biomassan fosforikilomäärällä

• Laitos ilmoittaa sen tarvitsemansa tuen määrän, jolla toiminta on 
kannattavaa

• Tarjousta painotetaan ennakolta ilmoitetuilla kriteereillä (max 30 %).

• Lisäpisteitä voi todennäköisesti saada esimerkiksi

• Lopputuotteen korkeammasta jalostusasteesta

• Positiivisista vesistövaikutuksista
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Tarjouskilpailu (3)

• Kaikki hakijat eivät saa tukea!

• Tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen painotuskriteereillä
pisteytettyinä

• Kilpailutuksessa myös muita reunaehtoja (ks. seuraava dia)

• Tukea myönnetään (reunaehdot huomioiden) 
paremmuusjärjestyksessä, kunnes tukikierroksen tukimäärärahat
ovat käytetty tai haettujen tukien määrä on täyttynyt
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Tarjouskilpailumalli



Valmistelun tilanne 
• Kansallinen asetusluonnos ja tarjouskilpailun päälinjat ovat 

valmistuneet ja valtiontuki-ilmoitus viimeistellään, kun 
ryhmäpoikkeusasetus on annettu

• Mallia esitelty sidosryhmille ja tulleet kommentit huomioitu 
valmistelussa

• Toimeenpanoa valmistellaan notifikaatioprosessin rinnalla, 
päävastuussa VarEly / Olli Salo

• Tarjouskilpailu voi alkaa vasta valtioneuvoston asetuksen antamisen 
ja valtiontuki-ilmoituksen jättämisen jälkeen

• Rahoitus vuodelle 2023 (4 milj. eur) myönnetty valtion talousarviossa 

• Tavoitteena käynnistää toimeenpano kevään 2023 aikana



Kiitos!

Veli-Pekka Reskola
veli-pekka.reskola@gov.fi

puh. 040 546 9065


