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Laki
biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain (418/2019) 4 §, 9 §:n 1 mo-

mentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 15 § seuraavasti:

4 §

Toimivaltaiset viranomaiset ja tietojen luovuttaminen

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat työ-
ja elinkeinoministeriölle.

Energiavirasto valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista
sekä huolehtii lain täytäntöönpanosta ja hoitaa muut sille tässä laissa säädetyt tehtävät.

Energiavirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa tässä laissa tar-
koitettuja tehtäviä hoitaessaan saamiaan tietoja, jotka ovat välttämättömiä:

1) työ- ja elinkeinoministeriölle sen tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi ja
energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden valmistelua ja toimeenpanoa varten;

2) Verohallinnolle verotuksen toimittamista ja valvontaa varten.

9 §

Ilmoittamisvelvollisuus

Jakelijan on vuosittain ilmoitettava Energiavirastolle edellisen kalenterivuoden aikana
kulutukseen toimittamansa kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn määrä tuotteittain. Ilmoi-
tuksessa on lisäksi oltava tieto biopolttoöljyerien kestävyyskriteerien mukaisuuden osoit-
tamisesta sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen biopolttoaineiden osuudesta. Lisäksi il-
moittamisvelvollisuuteen sovelletaan, mitä biopolttoaineiden käytön edistämisestä liiken-
teessä annetun lain (446/2007) 7 §:n 2–4 momentissa säädetään biopolttoaineisiin liitty-
västä ilmoittamisvelvollisuudesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Ylivoimainen este

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Velvoitteen alentamista tai poistamista koskeva hakemus on toimitettava työ- ja elin-

keinoministeriölle viimeistään hakemuksessa tarkoitettua kalenterivuotta seuraavan maa-
liskuun aikana ja jäljennös hakemuksesta on toimitettava Energiavirastolle 9 §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen yhteydessä.
HE 134/2020
TaVM 26/2020
EV 128/2020
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13 §

Seuraamusmaksu

Jollei jakelija ole 5 §:n mukaisesti toimittanut biopolttoöljyä kulutukseen, Energiavi-
raston on määrättävä jakelijalle seuraamusmaksu, jonka suuruus on 0,04 euroa megajou-
lelta. Seuraamusmaksua määrätään 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti laskettavan biopolt-
toöljyn kulutukseen toimittamista koskevan velvoitteen määrästä siltä osin kuin jakelija ei
ole täyttänyt velvoitettaan 9 §:n mukaisesti antamansa ilmoituksen perusteella.

Seuraamusmaksu on määrättävä sen kalenterivuoden aikana, jona 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettu ilmoitus on annettu tai se olisi pitänyt antaa. Jos seuraamusmaksu on jäänyt ko-
konaan tai osittain määräämättä sen johdosta, että jakelija on kokonaan tai osaksi laimin-
lyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän il-
moituksen, Energiaviraston on määrättävä määräämättä jäänyt seuraamusmaksu jakelijan
maksettavaksi. Maksu on määrättävä edellä tarkoitettua kalenterivuotta seuraavien kol-
men kalenterivuoden kuluessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 §

Virhemaksu

Jos jakelija on laiminlyönyt 9–11 §:ssä tarkoitetun velvollisuutensa, Energiavirasto voi
määrätä virhemaksun, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 5 000 euroa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 §

Muutoksenhaku

Työ- ja elinkeinoministeriön tämän lain nojalla tekemään päätökseen ja Energiaviras-
ton 6 ja 14 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sää-
detään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

Päätökseen, jolla Energiavirasto on päättänyt olla antamatta ennakkotiedon, ei kuiten-
kaan saa hakea muutosta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Tämän lain voimaan tullessa Verohallinnossa vireillä olevat asiat, jotka tämän lain no-

jalla kuuluisivat Energiaviraston toimivaltaan, jäävät Verohallinnon käsiteltäviksi ja rat-
kaistaviksi.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat Verohallinnon antamat päätökset asiois-
sa, jotka kuuluvat tämän lain nojalla Energiaviraston toimivaltaan, jäävät voimaan päätös-
ten mukaisilla ehdoilla. Verohallinnon on toimitettava edellä tarkoitetut päätökset Energi-
avirastolle tiedoksi helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Muualla laissa oleva viittaus niihin Verohallinnon tehtäviin, jotka kuuluvat tämän lain
nojalla Energiaviraston toimivaltaan, tarkoittaa tämän lain tultua voimaan viittausta Ener-
giaviraston tehtäviin.
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