
Energiateollisuus ry:n sähköntuotantoon perustuva 
jäsenmaksu – periaatteet tuotannon ilmoittamisesta 
 
 
Johdanto 
 
ET:n jäsenmaksut määräytyvät jäsenyritysten toiminnan volyymin mukaan. 
Sähköntuotannon osalta jäsenmaksujen määräytymisperuste on jäsenyhtiön 
tuottaman sähköenergian määrä (GWh/a). Voimalaitosten omistus- ja yhtiörakenteet 
ovat hyvin erilaisia. Tämän ohjeen on tarkoitus täsmentää, miten jäsenmaksun 
perusteena oleva sähköntuotannon määrä kussakin tapauksessa ilmoitetaan. 
 
Mikä sähköntuotanto ilmoitetaan? 
 
Jäsenmaksuperusteena on sähkön nettotuotanto. Tällä tarkoitetaan voimalaitoksen 
tuotantoa vähennettynä voimalaitoksen omakäyttösähkön kulutuksella. 
Sähköntuotanto ilmoitetaan kaiken tyyppisistä ja –kokoisista voimalaitoksista. 
 
Kuka ilmoittaa tuotannon ja mikä tuotanto kuuluu ilmoituksen piiriin? 
 
Jäsenyhtiö ilmoittaa kaikkien voimalaitostensa koko tuotannon niiden laitosten osalta, 
joiden omistusosuus on yli 50 % ja osakkuusvoimalaitosten tuotanto-osuudet silloin, 
kun voimalaitoksen tuotantoa harjoittava yhtiö ei ole suoraan ET:n jäsen.  
 
Tuotanto ilmoitetaan vain Suomessa sijaitsevista voimalaitoksista. Tuotanto 
ilmoitetaan aina edellisen tilikauden osalta (vuoden 2008 jäsenmaksu perustuu 
vuoden 2007 toteutuneeseen tuotantoon). Mikäli täyttä tilikautta ei ole, perusteena on 
arvio vuosituotannosta. 
 
Osakkuusvoimalaitokset 
 
Usein voimalaitoksella on useampia omistajia ja osakkuuksia varten on perustettu 
oma yhtiönsä.  
 
1. Kun osakkuusyhtiö on ET:n jäsen, ilmoittaa luonnollisesti tämä yhtiö koko laitoksen 
tuotannon ET:lle ja ao. yhtiö maksaa sitä vastaan jäsenmaksua. Osakkaat eivät tällöin 
ilmoita ao. yhtiön tuotantoa. 
 
2. Kun osakkuusyhtiö ei ole ET:n jäsen, on osakkaiden ilmoitettava tuotanto-
osuutensa omana tuotantonaan seuraavalla periaatteella: 
 
2a. Jos jonkin osakkaan omistusosuus on yli 50 %, ilmoittaa suurin osakas koko 
laitoksen tuotannon omana tuotantonaan. Muut osakkaat eivät ilmoita omia tuotanto-
osuuksiaan. 
 
2b. Jos yhdenkään osakkaan osuus ei ole yli 50 %, ilmoittavat kaikki osakkaat 
voimalaitoksen tuotannosta osuutensa mukaisen osuuden omana tuotantonaan. Jos 
osakkuusyhtiön jäsenistä vain osa on ET:n jäseniä, asianomaisen voimalaitoksen 
tuotannosta tulee ET:n jäsenmaksun piiriin vain ET:n jäsenten omistusosuuden 
mukainen määrä. 



Käytännön esimerkkejä 
 
Esimerkki 1. 
 
Tuulipuistoa varten on perustettu yhtiö Oy Tuulivoima Ab, jonka osakkaana on viisi 
ET:n jäsenyhtiötä tasaosuuksin. Oy Tuulivoima Ab ei ole ET:n jäsen. Tällöin jokainen 
Oy Tuulivoima Ab:n osakas ilmoittaa oman osuutensa yhtiön tuotannosta omana 
tuotantonaan. 
 
Esimerkki 2. 
 
Sellutehtaan yhteydessä olevaan voimalaitokseen on perustettu yhtiö Oy Selluvoima 
Ab. Oy Selluvoima Ab:n omistavat Oy Metsäyhtiö Ab 60 %, Metsäkaupungin Energia 
20 % ja Teollisuuden Energia Oy 20 %. Kaksi jälkimmäistä ovat ET:n jäseniä. Tällöin 
ne molemmat ilmoittavat omana tuotantonaan oman tuotanto-osuutensa. 
 
Esimerkki 3.  
 
Edellisessä esimerkissä Teollisuuden Energia omistaakin voimalaitoksesta 60 % ja 
Metsäkaupungin Energia 40 %. Tällöin yhtiö kuuluu Teollisuuden Energia-konserniin ja 
tämä ilmoittaa koko laitoksen tuotannon omana tuotantonaan ja Metsäkaupungin 
Energia ei ilmoita omaa tuotanto-osuuttaan lainkaan. 
 
Esimerkki 4. 
 
Oy Vesivoima Ab pyörittää vesivoimalaitosta. Sen osakkaana ovat Vesikunnan Sähkö 
50 % ja Suomen Vesivoima Oy 50 %. Molemmat ovat ET:n jäseniä. Tällöin molemmat 
ilmoittavat 50 % laitoksen tuotannosta omana tuotantonaan.  
 
Esimerkki 5. 
 
Edellisessä esimerkissä omistajat olisivatkin Oy Metsäyhtiö Ab 60 % ja Suomen 
Vesivoima Oy 40 %. Tällöin Suomen Vesivoima Oy ilmoittaisi 40 % tuotannosta 
omana tuotantonaan ja koska Metsäyhtiö ei ole ET:n jäsen, tätä tuotantoa vastaan ei 
maksettaisi jäsenmaksua lainkaan. 
 
Esimerkki 6. 
 
Oy Perusvoima Ab on perustettu tuottamaan ydinvoimalla sähköä. Sen osakkaina on 
lukuisa joukko sekä ET:n jäseniä että muita osakkaita. Oy Perusvoima Ab on ET:n 
jäsen. Tällöin se ilmoittaa koko laitoksen tuotannon omana tuotantonaan eivätkä 
osakkaat ilmoita omia omistusosuuksiaan vastaavia tuotantomääriä ET:lle. 
 
 


