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Laitoksen valmistamat tuotteet ja niiden määrittäminen

Tukea hakevan laitoksen tulee käydä koko valmistusketjunsa läpi ja tunnistaa sieltä
NACE-luokittelun ja tarpeellisilta osin myös Prodcom-koodien mukaisen jaottelun perusteella väli-, liitännäis- ja muut lopputuotteensa. Vastaavasti myös samalla laitoksella
tuotettavat raaka- ja prosessiaineet on luokiteltava.

Tukea myönnetään vain valmistusketjun osalle, jonka tuote kuuluu kompensaatiolain
mukaisiin tukikelpoisiin toimialoihin. Laitoksen tuottamat välituotteet, liitännäistuotteet
ja muut lopputuotteet eivät ole tukikelpoisia, jos ne eivät kuulu lain soveltamisalaan.
Välituotteeksi määritellään valmistusketjun vaiheessa syntyvä tuote, josta käydään tai
voitaisiin käydä kauppaa eri laitosten välillä. Myös liitännäistuotteille, kuten raaka-aineiden ja muiden prosesseissa käytettävien aineiden valmistukselle, voi saada tukea
ainoastaan, jos niiden valmistus kuuluu lain soveltamisalaan. Ei-tukikelpoisten ja EF tuotteiden tuotannon yhteisten prosessien sähkönkulutus tulee laskea tuenhakija ohjeen luvun 4.2.7 mukaisesti.
Lähtökohtaisesti E- ja E2-tuotteiden vertailuarvot kattavat myös liitännäistuotteiden
valmistuksen tuenhakijaohjeen liitteessä 2 mainituin osin. Tukea ei myönnetä erikseen
tuotteille, jotka kuuluvat jo E-tai E2-tuotteen vertailuarvon kattamiin prosesseihin.
Prosessissa syntyvät jätteet ja jätekaasut katsotaan osaksi tukikelpoisen tuotteen valmistusprosessia. Näin ollen jätteitä tai jätekaasuja ei lasketa omiksi tuotteikseen. Jätteenkäsittely sisältyy E- ja E2-tuotteiden vertailuarvoon. Jos prosessissa syntyvää jätettä lähdetään jalostamaan myyntikelpoiseksi tuotteeksi, jalostus ja sitä seuraavat
prosessivaiheet eivät enää kuulu edeltävän tuotteen valmistusprosessiin. Jalostettavalle
tuotteelle tulee määrittää oma Prodcom-koodinsa, joka määrittää jalostusvaiheen tukikelpoisuuden.
Prodcom-koodit eivät aina ole yksiselitteisiä tai vastaa täydellisesti laitoksen valmistamia tuotteita. Epäselvissä tilanteissa riittää, että tuotteet identifioidaan Prodcom-koodien sijaan NACE-toimialaluokituksen mukaan, kunhan sillä ei ole vaikutusta tuotteen
tukikelpoisuuteen tai tuenlaskentatapaan.
Esimerkkejä:

a) Kemiallisen sellun tuotanto ja paperin valmistus tehdasintegraatissa

Kemiallisella valmistustavalla saadun sellun tuotanto ei ole tukikelpoista,
mutta paperin valmistus on. Paperin tuotanto on tukeen oikeutettua riippumatta siitä, miten ja missä sen valmistukseen käytettävä sellu on valmistettu.

2 (2)

b) Ilmakehän kaasujen valmistus teollisuustuotannon yhteydessä

Ilmakehän kaasujen (kuten happi, typpi ja hiilidioksidi) valmistus ei itsessään ole kompensaatiotukikelpoista. Monet teollisuuden alat kuitenkin käyttävät näitä kaasuja tukikelpoisten tuotteiden valmistukseen. Tästä huolimatta näiden kaasujen valmistuksen sähkönkulutus ei ole kompensaatiotukikelpoista. Kaasut ovat liitännäistuotteita, joille tulee määrittää omat Prodcom-koodinsa.

c) Tuhka maanparannusaineeksi

Tuotantoprosessissa syntyvä tuhka on jätettä, jolloin sitä ei lasketa omaksi
tuotteeksi määriteltäessä prosessin tuotantomääriä. Tuhkankäsittely niin
kauan, kun sen voidaan katsoa olevan jätteenkäsittelyä, on tukikelpoista
sähkönkulutusta. Kun tuhkaa aletaan käsitellä sopivaksi maanparannusta
varten, ei näissä tai niitä seuraavissa käsittelyvaiheissa kulutettu sähkö ole
tukikelpoista.

Laitosmääritelmä

Energiaviraston ohjeessa laitoksella tarkoitetaan kiinteää toiminnallista kokonaisuutta,
jossa tuotetaan yhtä tai useampaa kompensointilain liitteessä 1 mainittujen toimialojen
tuotteita, sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa.

Useampi toiminnanharjoittaja voi hakea tukea samalta laitokselta. Toiminnanharjoittajien tulee käyttää yhtenäisiä viitejaksoja samoille tuotteille. Toiminnanharjoittajien yhteisten prosessien jakamisessa tulee käyttää samaa tonniperusteista menetelmää kuin
tuenhakijaohjeen luvussa 4.2.7 on kuvattu eri tuotteille yhteisten prosessien jakamiselle.
Jos laitoksella toimii useampi toiminnanharjoittaja, voivat he valtuuttaa yhden toiminnanharjoittajan hakemaan tukea kaikkien puolesta. Tällöin hakemukseen tulee liittää
kaikkien osallisten toiminnanharjoittajien nimenkirjoitusoikeudellisten henkilöiden allekirjoittama vapaamuotoinen valtuutus.

