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9.5 Preemiojärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten maksatushakemusten ja
tuotantoilmoitusten varmentaminen
Preemiojärjestelmässä oikeus tuen saamiseen alkaa seurantasuunnitelman hyväksymisen jälkeen
voimalaitoksen hyväksymispäätöksessä määritellyn tariffijakson mukaisesti. Voimalaitoksen tukiaika on
enintään 12 vuotta, joka on jaettu kolmeen neljän (4) vuoden mittaiseen tukijaksoon. Tukiaika alkaa kulua
sähkön tuottajan ilmoittamasta ensimmäisestä tariffijaksosta, joka on ilmoitettu hyväksymispäätöksessä.
Preemiojärjestelmän voimalaitosten hyväksymispäätökset, hyväksytyt seurantasuunnitelmat sekä siirto- ja
muutospäätökset löytyvät Energiaviraston nettisivuilta täältä: https://energiavirasto.fi/preemiojarjestelma.
Preemiojärjestelmään hyväksyttyä voimalaitosta koskee tuotantotukilain nojalla kalenterivuosittaiset sekä
tukijaksokohtaiset velvoitteet sähkön tuotannolle. Velvoitteiden seuraamiseksi Energiavirasto kerää
voimalaitoksen varmennetut tuotantotiedot jokaiselta tariffijaksolta huolimatta siitä, maksetaanko
voimalaitokselle tukea vai ei. Tuotantovelvoitteet alkavat sähkön tuottajan ilmoittamasta ensimmäisestä
tariffijaksosta, joka on ilmoitettu hyväksymispäätöksessä.
Preemiojärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten sähkön tuottajien tulee jättää tariffijaksoittain
Energiavirastolle joko maksatushakemus tai tuotantoilmoitus kahden kuukauden kuluessa tariffijakson
päättymisestä. Sekä maksatushakemuksen että tuotantoilmoituksen liitteenä tulee toimittaa todentajan
varmennus tuotantoselvityksestä. Tuotantoselvitysten varmentaminen edellyttää virallista hyväksymistä
tuotantotukitodentajaksi.
Tuotantotukilaissa säädetyn aikarajan noudattaminen on edellytys preemion mukaisen tuen maksamiselle.
Ajoissa suoritetut varmennukset ovat keskeinen keino välttää yllätykselliset asiat ja aikatauluongelmat
tuotantoselvitysten varmentamisen yhteydessä. Vastuu maksatushakemuksen ja tuotantoilmoituksen sekä
niiden liitteenä toimitettavan todentajan varmennuksen jättämisestä viranomaiselle aikarajojen puitteissa
on sähkön tuottajalla. Tällä voi olla vaikutusta sähkön tuottajan ja todentajan välisen sopimuksen ehtoihin
ja todentajan vastuiden suuruuteen (mm. todentajalta vaadittavaan vastuuvakuutukseen). Jos
varmentaminen viivästyy sähkön tuottajan (tai todentajan) laiminlyöntien vuoksi, eikä todentajan
varmentaman tuotantoselvityksen sisältämää maksatushakemusta ole toimitettu aikarajojen puitteissa
viranomaiselle, tukea ei makseta kyseiseltä ajanjaksolta.
Sähkön tuottajille annetut ohjeistukset koskien preemion mukaisen tuen maksatusta ja voimalaitoksen
tuotantovelvoitteita löytyvät Preemio-ohjeesta kappaleesta 10.
9.5.1 Tuotantoselvityksen varmentaminen
Sähkön tuottaja jättää Energiavirastolle tariffijaksoittain joko maksatushakemuksen tuen maksamista
varten tai pelkän tuotantoilmoituksen, jolla seurataan tuotantovelvoitteiden täyttymistä.
Maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen tulee sisältää todentajan varmentama tuotantoselvitys.
Todentaja varmentaa sähkön tuottajan maksatushakemukselle tai tuotantoilmoitukselle täyttämät

tuotantoselvityksen tiedot liitteenä olevalle lomakkeelle ja kirjaa varmennukseensa havaitsemansa
puutteet ja poikkeamat.
Sähkön tuottajia on ohjeistettu toimittamaan tariffijakson päätyttyä todentajalle tarvittavat lomakkeet
varmennuksen tekemiseen. Todentajan lomake preemiolaitoksen tuotantoselvityksen varmentamiseen
täyttöohjeineen löytyy tarvittaessa Energiaviraston sivuilta täältä:
https://energiavirasto.fi/asiointi#hae_preemion_mukaisen_tuen_maksatusta_tai_jata_tuotantoilmoitus.
Maksatushakemuksen ja tuotantoilmoituksen tuotantoselvityksen varmennus tehdään samoja menettelyitä
noudattaen eli molemmissa tapauksissa todentaja varmentaa voimalaitoksen tariffijaksokohtaisen
tuotantoselvityksen.
Sähkön tuottajan tulee toimittaa tuotantoselvityksen tiedot todentajalle varmennettavaksi tariffijakson
päätyttyä. Sähkön tuottajan on viimeistään tuotantoselvityksen varmennusvaiheessa toimitettava
todentajalle voimassa oleva hyväksymispäätös ja seurantasuunnitelma liitteineen. Todentaja varmentaa,
että sähkön tuottajan tekemän tuotantoselvityksen tiedot on tuotettu voimassa olevan
seurantasuunnitelman mukaisesti, ja että tuotantoselvityksen tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita.
Todentaja tarkastaa, että sähkön tuottajan esittämään sähköenergian tuotantomäärään tariffijaksolla ei
liity virheitä, puutteita tai väärintulkintoja.
Tuotantoselvityksellä tarkoitetaan preemiolaitoksen tapauksessa selvitystä, joka sisältää seuraavat tiedot:
•
•

Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla
sähköenergialla ja negatiivisten sähkön tuntihintojen tuotannolla megawattitunteina.
Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla
sähköenergialla megawattitunteina tariffijakson kaikilta tunneilta.

Todentajan on tarkastettava mm., että:
•

•
•

•
•

•

•

Sähkön tuottaja on toiminut voimassa olevan seurantasuunnitelman mukaisesti ja että
tuotantoselvityksen mittaustiedot on aikaansaatu seurantasuunnitelman mukaisella
seurantajärjestelmällä;
Seurantajärjestelmän tuottamat tiedot ovat oikeita ja tuotantoselvityksen tietosisältö on johdettu
oikein seurantajärjestelmän rekisteröimistä ja tallentamista tiedoista oikealle ajanjaksolle;
Muut järjestelmään hyväksymisen edellytykset ja hyväksymispäätöksen, seurantapäätöksen sekä
mahdollisen muutospäätöksen ehdot ovat olleet tariffijaksolla voimassa eikä niihin ole tullut
muutoksia;
Muut mahdolliset hyväksymispäätökseen, muutospäätökseen tai seurantapäätökseen kirjatut
erityisehdot täyttyvät;
Laskelmien virheettömyys: Jos todentaja löytää laskelmista laskuvirheitä, tulee todentajan olla
yhteydessä sähkön tuottajaan. Jos virheitä ei ole mahdollista korjata, virhe raportoidaan
poikkeamana todentajan varmennuksessa;
Sähköntuottajan tiedonhallintajärjestelmän virheetön toiminta tuotantoselvitystä koskevalla
ajanjaksolla: Tarkastus tehdään pistokokein etukäteen valituista aikaperiodeista ja
tietosarjoista;
Mahdolliset laiteviat seurantajärjestelmässä tariffijakson aikana sekä niihin liittyvät puuttuvat tai
virheelliset tiedot ja virheiden korjaustavat.

Kun todentaja on antanut tuotantoselvityksen varmennuksen, todentajan tulee toimittaa
maksatushakemus tai tuotantoilmoitus liitteineen takaisin sähkön tuottajalle. Sähkön tuottajan vastuulla on
toimittaa todennettu maksatushakemus tai tuotantoilmoitus Energiavirastoon kahden kuukauden kuluttua
tariffijakson päättymisestä.

9.5.2 Maksatuspäätös ja tuotantoilmoituksen kuittaaminen
Energiavirasto käsittelee todentajan varmentaman ja sähkön tuottajan allekirjoittaman
maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen viivytyksettä sen vireille saapumisesta. Tarvittaessa
Energiavirasto voi pyytää selvitystä tuotantoselvityksen tiedoista sähkön tuottajalta tai varmennuksen
tiedoista todentajalta. Energiavirasto toimittaa sähkön tuottajalle maksatuspäätöksen tai kuittaa sähkön
tuottajalle tuotantoilmoituksen käsitellyksi. Jos todentaja on raportoinut tuotantoselvityksen
varmentamisen yhteydessä poikkeamista tai virheistä, Energiavirasto on ottanut niihin kantaa
maksatuspäätöksen perusteluissa. Lisäksi maksatuspäätöksen ratkaisussa voi olla sähkön tuottajaa koskevia
velvoitteita, jotka edellyttävät esimerkiksi ylimääräistä laitoskäyntiä tai seurantajärjestelmän
vaatimustenmukaisuuden uutta tarkastuttamista.
Tuotantoilmoituksista ei tehdä päätöksiä muutoin, kun siinä tapauksessa, että sähkön tuottaja joutuu
maksamaan valtiolle alituotantokorvausta tuotantotukilain edellyttämän sähkön tuotantomäärän
alituksesta. Jos todentaja on raportoinut tuotantoilmoituksen tuotantoselvityksen varmentamisen
yhteydessä poikkeamista tai virheistä, Energiavirasto ottaa niihin kantaa kirjallisesti sähköpostitse
kuitatessaan tuotantoilmoituksen sähkön tuottajalle käsitellyksi.
Vastuu sähkön tuottajalle asetettujen velvoitteiden täyttämisestä ja tarvittavien tarkastusten tilaamisesta
todentajalta on sähkön tuottajalla. Todentajan tulee perehtyä sähkön tuottajan maksatuspäätöksiin ja
tuotantoilmoitusten kuittauksiin sekä niissä mahdollisesti esiintyviin määräyksiin.
9.6 Laitoskäyntivaatimukset preemiojärjestelmässä
Preemiojärjestelmään kuuluvien voimalaitosten paikan päällä suoritettaville tarkastuskäynneille on
määritetty tässä luvussa minimikriteerit ja -vaatimukset, jotka todentajan tulee täyttää. Laitoskäynnit on
esitetty kuvassa 9.1 ja seuraavissa alaluvuissa. Todentajat saavat suorittaa varmentamistehtäviään
laitoksilla myös näitä minimikriteerejä useammin, mikäli katsovat sen olevan hyvää asiakaspalvelua tai
tarpeen muista ammattitaitonsa pohjalta määritellyistä syistä.

Kuva 9.1. Laitoskäyntivelvoitteet preemiojärjestelmässä
Energiavirasto voi lisäksi määrätä sähkön tuottajaa tilaamaan todentajalta ylimääräisen laitoskäynnin tai
seurantasuunnitelman ja -järjestelmän vastaavuuden tarkastamisen osana maksatus- tai muutospäätöstä
tai tarkastuksen yhteydessä. Todentaja voi raportoida määräyksiin liittyvät suoritetut tehtävät seuraavan
maksatushakemuksen varmennuksen lisätiedoissa tai sähköpostitse preemiotuki(a)energiavirasto.fi.

Ilmoitusmenettelyllä vältetään ylimääräiset selvityspyynnöt määräysten noudattamisen tarkastamisen
osalta.
9.6.1 Laitoskäynti ilmoituksen varmentamisen yhteydessä
Ensimmäinen laitoskäynti tulee tehdä osana ilmoitusta osittain tai kokonaan valmistuneesta
voimalaitoksesta. Laitoskäynnillä todentaja varmentaa täyttääkö voimalaitos uutuutta, sijaintia,
korvaavuutta ja verkkoliitäntää koskevat vaatimukset. Ilmoituksia ja niiden sisältöjä on käsitelty
todentajaohjeen luvuissa 9.3 ja 9.4.
9.6.2 Laitoskäynti ensimmäisen maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen varmennuksen
yhteydessä
Energiavirasto velvoittaa preemiojärjestelmään hyväksytylle voimalaitokselle annettavassa
seurantapäätöksessä sähkön tuottajan tarkastuttamaan todentajalla, että laitoksen seurantajärjestelmä ja
seurannassa soveltamat käytännöt vastaavat seurantapäätöksen liitteenä olevaa seurantasuunnitelmaa.
Seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen vaatii aina todentajan laitoskäynnin ja se on
tehtävä viimeistään ennen ensimmäistä maksatusta tai tuotantoilmoitusta. Seurantajärjestelmän
vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen tehdään kuten syöttötariffijärjestelmässä, ks. todentajaohjeen
luku 5.7.2.
9.6.3 Laitoskäynti ennen tukijakson päättymistä
Sähkön tuottajan 12 vuoden tukiaika jakautuu kolmeen 4 vuoden mittaiseen tukijaksoon. Tukiajan
alkamisen jälkeen laitoskäynti tulee tehdä jokaisen tukijakson viimeisten neljän tariffijakson aikana.

