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Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun 
sähkön tuotantotuesta annetun asetuksen muuttamisesta 

 

 

Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä valmisteilla olevasta 

muutoksesta tuotantotukiasetukseen. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus antaa 

tarkentavia määräyksiä uuden preemiojärjestelmän toteutuksesta. 

 

Energiateollisuus pitää tärkeänä, että valmisteltavaan kilpailutukseen liittyvät menettelyt 

sekä ohjeet on laadittavat huolellisesti sekä varattava toiminnanharjoittajille riittävästi 

aikaa valmistautua kilpailutukseen osallistumiseen. Energiateollisuus on huolissaan 

ohjeiden valmistelun ja toteutuksen kireästä aikataulusta toiminnanharjoittajien 

tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.  

 

Myös kolmansilta osapuolilta (erityisesti liittymistarjouksia antavat verkonhaltijat) 

edellytettäville toimenpiteille on varattava riittävästi aikaa, ettei tarjouskilpailuun 

osallistuminen vaarannu kolmannen osapuolen käsittelyajan rajallisuuden johdosta. 

 

Energiateollisuus nostaa esiin seuraavat täsmennyksiä edellyttävät kohdat. 

 

Voimalaitosta koskevat edellytykset preemiojärjestelmässä 

1 a § 3 kohta: edellytysten voimassaolo 

 

Asetuksen määräys tiukentaa tarjouskilpailuun osallistumisen ehtoja tarpeettomasti. 

Asetuksen mukaan ”[l]uvan […] tulee olla voimassa siten, että laitos on mahdollista 

rakentaa ja liittää sähköverkkoon viimeistään siitä tarjouksessa ilmoitetusta 

tariffijaksosta, josta tukiaika alkaa kulua.” 

 

Energiateollisuus katsoo, että toiminnanharjoittajalle säädetyt sanktiot hillitsevät 

tehokkaasti tarjouksen antamista keskeneräisistä hankkeista. Tarjouskilpailuun 

osallistumisen edellytyksien voimassaoloa tulisi tämän vuoksi tulkita joustavasti 

toiminnanharjoittajan eduksi. Toiminnanharjoittaja kantaa tällöin vastuun rakentamisen 

edellyttämien lupien ja päätösten voimassaolosta. Joustavuus on erityisen tärkeää, jos 

tarjouskilpailu toteutetaan tiukalla aikataululla. Tämä tulkinta tulisi kirjata muistioon ja 

muuttaa asetuksen määräystä seuraavasti: 

 

3) voimalaitoksen rakentamisen edellytyksenä olevien kaavan, ratkaisun, luvan ja 

päätöksen sekä sen sähköverkkoon liittämisen edellytyksenä olevan liittymistarjouksen 

tai liittymissopimuksen tulee olla voimassa tarjousta annettaessa siten, että laitos on 

mahdollista rakentaa ja liittää sähköverkkoon viimeistään siitä tarjouksessa ilmoitetusta 

tariffijaksosta, josta tukiaika alkaa kulua. 
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1 a § 2 kohta: tekninen käyttöikä 

 

Muistiossa tulisi täsmentää teknisen käyttöiän laskentaperusteet, jotta näiden valmistelu 

voidaan aloittaa asetuksen antovaiheessa. Energiaviraston ohjeistus saattaa tulla 

laskennan kannalta liian myöhään.  

 

Erityisesti tulisi selventää, että teknisen käyttöiän määrityksen tulisi perustua 

korvattavan laitoksen jäljellä olevaan perusteltuun tekniseen käyttöikään. Tämä voi 

poiketa kyseisen investoinnin alkuperäisestä suunnitellusta teknisestä käyttöiästä. 

 

1 a § 2 kohta: uutuusvaatimus 

 

Asetuksen muistiossa tulisi selkeyden vuoksi täsmentää, että uutuusvaatimus koskee 

sähköenergian siirtojärjestelmiä, mutta ei kuitenkaan niiden mahdollisia rakennuksia. 

Tällöin uuden tuulipuiston liittäminen olemassa olevaan sähköasemalle ei voisi johtaa 

vaatimukseen uudesta rakennuksesta. 

 

Myös tuulivoimalan torni ja biokaasureaktorin perustus tulisi johdonmukaisuuden nimissä 

jättää huomioimatta uutuusvaatimusta tulkittaessa.  

 

 

Yhteystiedot 

 

Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Jukka Makkonen 

(puhelin 040 702 8634, jukka.makkonen@energia.fi). 

 


