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Asia
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 37
§:n mukainen hyväksymispäätöksen siirto.

Hakija
Tuuliwatti Oy (jäljempänä myös ”hakija”)
2263278-9
PL 68
00521 Helsinki

Siirronsaaja
Gigawatti Oy (jäljempänä myös ”siirron saaja”)
3139799-5
PL 68
00521 Helsinki

Voimalaitos
Simo Leipiö III
(ETRS-TM35FIN) N/lat: 7290000, E/lon: 410000
Simo Leipiö III (jäljempänä myös ”voimalaitos” on lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (jäljempänä ”tuotantotukilaki”) 5 §:n 1 momentin 16 kohdan mukainen uusiutuvan energian voimalaitos (tuulivoimala).

Hyväksymispäätös
Preemiojärjestelmään
43/717/2019.

hyväksymistä

koskeva

hyväksymispäätös

dnro

Ratkaisu
Energiavirasto tarkistaa Simo Leipiö III -laitoksen vahvistettua hyväksymispäätöstä
preemiojärjestelmään Dnro 43/717/2019 (myöhemmin ”hyväksymispäätös”) seuraavasti:
Hyväksymispäätös siirretään Gigawatti Oy:lle 30.10.2020 alkaen. Gigawatti Oy
vastaa hallinnassaan olevan voimalaitoksen osalta säädetyistä velvollisuuksista ja
on oikeutettu syöttötariffiin saatuaan tiedon hyväksymispäätöksen siirrosta muiden
ehtojen täyttyessä tämän päätöksen perusteluissa tarkemmin määritellysti.
Tämän päätöksen mukainen hyväksymispäätöksen siirto on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintään kyseisen alkuperäisen hyväksymispäätöksen voimassaolon
päättymiseen saakka.
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Selostus asiasta
Tuuliwatti Oy on 21.10.2020 toimittanut hakemuksen Simo Leipiö III voimalaitoksen siirtämisestä jakautumisella Gigawatti Oy:lle. Siirron saaja on osaltaan täyttänyt siirtohakemuksen.
Energiavirasto on täydennyttänyt hakemusta päiväyksellä 22.10.2020. Hakemusta
on täydennetty asianmukaisesti 30.10.2020.
Tuuliwatti Oy on jakautunut kahteen erilliseen yhtiöön 30.10.2020. Simo Leipiö III
voimalaitos siirtyy jakautumisella Gigawatti Oy:lle.

Perustelut
Tuotantotukilain 37 §:n 4 momentin mukaan Energiaviraston on siirrettävä hyväksymispäätös toiselle sähkön tuottajalle, jos sähkön tuottaja ilmoittaa kirjallisesti
päätöksessä mainitun voimalaitoksen hallinnan siirtymisestä toiselle sähkön tuottajalle sekä toimittaa tarpeelliset tiedot siirron saajasta ja tämän suostumuksesta
siirtoon.
Lainkohdan mukaan siirron saaja vastaa hallinnassaan olevan voimalaitoksen osalta
sähkön tuottajalle laissa säädettyjen velvollisuuksien ja hyväksymispäätöksessä
annettujen määräysten noudattamisesta sekä on oikeutettu tukeen saatuaan tiedon hyväksymispäätöksen siirtämisestä.
Tuotantotukilain 33 §:n mukaiset sähkön tuottajan velvollisuudet siirtyvät siirron
saajalle siirron yhteydessä. Tuotantotukilain 33 §:n 1 mom. 8 kohdan mukaisesti
sähkön tuottajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista voimalaitoksen hallintasuhteissa.
Tuotantotukilain 37 §:n 4 momentin mukaisesti Energiaviraston on päättäessään
hyväksymispäätöksen siirtämisestä samalla tarkistettava hyväksymispäätöstä 32
§:n 2 momentissa tarkoitettujen seikkojen osalta ja seurantasuunnitelman hyväksymistä koskevaa päätöstä 35 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seikkojen osalta.
Tuotantotukilain 32 §:n 2 momentin mukaisesti preemiojärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä tulee olla tiedot ja määräykset sähkön tuottajasta,
voimalaitoksesta ja siinä käytetystä uusiutuvasta energialähteestä, tarjouksen mukaisesta sähkön vuosituotannon määrästä ja preemiosta sekä ajanjaksosta, jolloin
voimalaitos kuuluu preemiojärjestelmään, ja tariffijaksosta, josta tukiaika alkaa kulua ja johon tukiaika päättyy. Lisäksi päätöksessä tulee olla tiedot ja määräykset
muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Hakija on ilmoittanut 21.10.2020 Energiavirastolle Simo Leipiö III -laitoksen hallinnan siirtymisestä Gigawatti Oy:lle 30.10.2020 alkaen, jolloin voimalaitoksen hallinta on siirtynyt siirron saajalle. Hakija on toimittanut tarpeelliset tiedot siirron
saajasta sekä siirron saajan suostumuksen siirtoon. Hakija on toimittanut rakentamisvakuuden antajan lausunnon. Lausunnon perusteella tuotantotukilain 33 §:n
mukainen rakentamisvakuus pysyy voimassa siirron saajalle.
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Energiavirasto katsoo, että jakautumisen johdosta Simo Leipiö III -laitoksen hallinta on siirtynyt Gigawatti Oy:lle. Näin ollen hyväksymispäätöstä tulee tarkistaa
siten, että päätös siirretään Gigawatti Oy:lle.
Energiavirasto on tarkistanut hyväksymispäätöstä voimalaitoksen ja sen generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon, sovellettavan preemiotuen, sähkön
tuotannon kokonaismäärän ja muiden yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömien seikkojen osalta.
Energiavirasto katsoo tekemänsä tarkistuksen ja saamansa selvityksen perusteella, että siirron saaja täyttää hyväksymispäätöksen siirrolle asetetut edellytykset ja hyväksyy hyväksymispäätöksen siirtämisen siirron saajalle.
Gigawatti Oy on 30.10.2020 alkaen tuotantotukilain mukainen voimalaitoksen uusi
sähkön tuottaja. Tuotantotukilain säännösten mukaan siirron saaja vastaa hallinnassa olevan voimalaitoksen osalta sähkön tuottajalle tässä laissa säädetyistä velvollisuuksista sekä hyväksymispäätöksessä annettujen määräysten noudattamisesta.
Tuotantotukilain 35 §:n 2 momentissa säädetään, että Energiavirasto tekee hakemuksen ja selvityksen perusteella päätöksen preemion mukaisesta tuesta. Energiavirasto maksaa sähkön tuottajalle preemion mukaisen tuen tariffijaksolta, jos sähkön tuottaja on toimittanut hakemuksen 1 momentin mukaisesti ja muut tässä
laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Energiaviraston tulee kuitenkin hyväksyä
seurantasuunnitelma ennen kuin preemion mukaista tukea voidaan maksaa sähkön
tuottajalle. Seurantasuunnitelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä tulee antaa tiedot ja määräykset yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja
päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tätä päätöstä annettaessa siirrettävän voimalaitoksen osalta ei ole vielä hyväksyttyä seurantasuunnitelmaa. Siirron saajan on toimitettava Energiavirastolle kolme
(3) kuukautta ennen ensimmäisen tukeen oikeuttavan tariffijakson alkamista tukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurantasuunnitelma, jonka perusteella voimalaitoksessa tuotetusta sähköstä voidaan saada luotettava selvitys preemion mukaista tukea ja alituotantokorvausta koskevia päätöksiä varten.

Sovelletut säännökset
Laki uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 32 §:n
2 momentti ja 37 §:n 4 momentti
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
(1241/2019) 4 §:n 12 kohdan f -alakohta

Muutoksenhaku
Energiaviraston päätökseen saa hakea oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään.
Oikaisuvaatimusta koskeva ohjeistus liitteenä.
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Lisätiedot
Tarvittaessa asiasta antaa lisätietoja Ben Talus, 029 5050 118, ben.talus@energiavirasto.fi
Energiaviraston yhteystiedot
Postiosoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki
Vaihde: 029 505 0000
Sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
www.energiavirasto.fi

Liite

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

Gigawatti Oy ja Tuuliwatti Oy

Maksu

2200 €

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä
järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:
•

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;

•

päätös, johon haetaan oikaisua;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

•

perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on
muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
•

oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä

•

asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole
valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen
niin määrää.

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 2 A
00530 HELSINKI
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

