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Ohjelma: 



Päästöoikeuksien ilmaisjako 4. 
päästökauppakaudella:         

Käytännön järjestelyt ja aikataulu

Anna-Maija Sinnemaa Energiavirasto 



3. Päästökauppakausi

8-vuotinen kausi 2013-2020

• Yksi ilmaisjakokausi, yksi 

hakemuskierros

• Komission ilmaisjakopäätös (CIMs)

• Liikkeelle laskettavien 

päästöoikeuksien määrä laskee 1,74 

%/vuosi

• Huutokaupattava määrä joustaa 

päästöoikeuksien ilmaisjaon mukaan

• Osittainen ilmaisjako: laskee 80 

%:sta 30 %:iin vuoteen 2020 

mennessä

• hiilivuototoimialoille 100 % ilmaisjako 

vertailuarvojen mukaan 

• Kaksi ilmaisjakokautta 2021-2025 ja 

2026-2030, kaksi hakemuskierrosta 

• Komission ilmaisjakoasetus (FAR)

• Liikkeelle laskettavien 

päästöoikeuksien määrä laskee 2,2 

%/vuosi

• Päästöoikeuksista 57 % 
huutokaupataan ja 43 % myönnetään 
maksutta. 3 % jousto ilmaisjaolle

• Osittainen ilmaisjako: laskee 30 

%:sta 0%:iin vuosina 2026-2030 

paitsi kaukolämmölle 30 % koko 

kauden

• hiilivuototoimialoille 100 % ilmaisjako 

vertailuarvojen mukaan 
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4.Päästökauppakausi

10-vuotinen kausi 2021-2030

Keskeiset muutokset päästöoikeuksien ilmaisjaossa 
4. päästökauppakaudella (1)



3. Päästökauppakausi

8-vuotinen kausi 2013-2020

• Muutokset maksutta jaettavien 

päästöoikeuksien määrässä 

arvioidaan merkittävien 

kapasiteetin sekä tuotantotason

muutosten perusteella

• Menetelmien kuvaus 

menetelmäraportissa

• Viranomainen TEM

• Muutokset maksutta jaettavien 

päästöoikeuksien määrässä 

arvioidaan tuotantotason

muutosten perusteella, 

kapasiteetin muutoksia ei 

arvioida.

• Menetelmien kuvaus 

tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa 

(MMP)

– Edellytetään todennus sekä 

päästökauppaviranomaisen hyväksyntä

• Viranomainen Energiavirasto 
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4.Päästökauppakausi

10-vuotinen kausi 2021-2030

Keskeiset muutokset päästöoikeuksien ilmaisjaossa 
4. päästökauppakaudella (2)
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Ilmaisjakoon liittyvät viranomaistehtävät 
siirtyvät TEM:stä Energiavirastoon

2019   2020         2021 2022        2023         2024        2025        2026       2027        2028        2029      2030

3. 
päästökauppa-

kausi

4. 
Päästökauppakausi

1. jakokausi 2. jakokausi 

TEM vastaa 
kaikista 3. 

kauteen 
liittyvistä 
asioista 

Energiavirasto vastaa kaikista ilmaisjakoon liittyvistä asioista 

1. ilmaisjako-
hakemukset 

yhteistyössä 
TEM-EV

2. 
Ilmaisjako-
hakemukset 



PERUSTIETOSELVITYS

• Tiedot laitoksen toiminnasta maksutta myönnettävien päästöoikeusmäärän 

määrittämiseksi vuosilta 2014-2018

• Tiedot, joita hyödynnetään vertailuarvojen päivittämisessä

• TEM vastaa tietojen käsittelystä ja toimittamisesta (NIMs-tiedot) EU komissiolle 

määräaikaan mennessä 

TARKKAILUMENETELMÄSUUNNITELMA (MMP)

• Pohjautuu 3. kauden menetelmäraporttiin

• Erillinen itsenäinen suunnitelma, ei sama kuin päästöjen tarkkailusuunnitelma

• Energiavirasto käsittelee ja hyväksyy

TODENTAMISRAPORTTI

• Todentajan varmennus perustietoselvitykselle ja 

tarkkailumenetelmäsuunnitelmalle 
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Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen 
yhteydessä toimitettavat tiedot: 



Alustava aikataulu hakemuksen käsittelylle
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01/19 30.4.                30.9. 01/20                             Q2                             12/20

HAKEMUS
TEN JÄTTÖ

MMP käsittely ja päätös
hyväksymisestä (EV)

NIMS 
käsittely ja 
toimitus 
komissiolle 
(TEM)

Komissio hyväksyy laitokset ilmaisjaon 
piiriin ja määrittelee vertailuarvot -> 
erillinen säädös

EV tekee 
alustavan 
päätöksen 
laitoksen 
ilmaisjako-
määrästä 

Komissio 
tarkastaa määrät 
ja määrittää 
tarvittaessa 
korjauskertoimen

EV tekee 
lopullisen  
päätöksen 
ilmaisjaon 
myöntämi
sestä ja 
määrästä



Ilmaisjaon hakeminen kaudelle 2021-2025: rakenne ja aikataulu

ILMAISJAKO-
HAKEMUSTEN 
JÄTTÖ FINETSIIN

Tavoite: 1.3. 
Finetsin
ilmaisjako-
toiminnot auki

EU-komissio 
julkaisee 
ohjeita ja 
kaavakkeet?

Ilmaisjako-
asetus 
(FAR)astuu 
voimaan 

Perustietoselvitysten käsittely ja tietojen 
toimittaminen EU Komissiolle (TEM)  

hakemuksessa edellytettävien 
tietojen keruu ja todentaminen 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Todentajien 
akkreditointi
- ja 
hyväksymis-
päätökset 

30.4.2019 
kansallinen 
määräaika 
hakemusten 
jättämiselle 

30.9.2019
Jäsenmaiden 
määräaika 
toimittaa 
tiedot EU-
komissiolle 

Tarkkailumenetelmäsuunnitelmien käsittely ja 
hyväksyminen (EV)

Hakemus jätettävä kokonaisuudessaan viimeistään 30.4.2019

Toiminnanharjoittajan tarkkailuvelvoite



• Hakemus liitteineen jätetään Energiavirastolle Finets-

järjestelmän kautta

• Määräajat koskevat päästökaupan vakiintuneita 

laitoksia, eli laitoksia, joilla on voimassa oleva päästölupa 

kesäkuun 2019 lopussa. 

• Tullaan tekemään 2 erillistä päätöstä: 

– Päätös tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) hyväksymisestä

– Päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon myöntämisestä 

• Hakemuksen jättäminen on vapaaehtoista

• Energiaviraston päätöksistä tullaan perimään maksu
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Tärkeitä huomioita päästöoikeuksien 
ilmaisjaon hakemisesta:



Päästöoikeuksien ilmaisjako 4. 
päästökauppakaudella:

FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako

Tero Liikkanen, Energiavirasto



• Uusi palvelu osana Energiaviraston tietojärjestelmien kokonaiskehitystä

• Sähköinen asiointipalvelu päästökauppakauden 2021-2030 päästöoikeuksien 

ilmaisjaon hakemiseen

• Suora osoite palveluun: ilmaisjako.paastolupa.fi 

– Linkki palveluun lisätään FINETS:in valikoihin

• Ensimmäisessä vaiheessa sisältää vakiintuneiden laitosten ilmaisjaon 

hakemisen kaudelle 2021-2025 sekä tähän liittyvien tietojen todentamisen

• Ensimmäisen vaiheen julkaisun tavoiteaikataulu 1.3.2019. Palvelun 

avaamisesta tiedotetaan erikseen

• Seuraavaan vaiheeseen suunnitteilla mm. uusien osallistujien ilmaisjaon 

hakemisen toiminnallisuudet kaudelle 2021-2025
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Asiointipalvelu päästöoikeuksien 
ilmaisjaon hakemista varten



• FINETS-järjestelmään tällä hetkellä valtuutetut käyttäjät saavat toistaiseksi 

automaattisesti käyttöoikeudet myös ilmaisjaon asiointipalveluun

• Mikäli palveluun halutaan uusia käyttäjiä, tulee heidät valtuuttaa Suomi.fi-

palvelun kautta (pl. todentajahenkilöt)
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Käyttöoikeudet ja kirjautuminen
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Kirjautumisnäkymä palveluun
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Hakemusprosessi

Perustietoselvitys
- Excel-tiedosto

Tarkkailumenetelmä-
suunnitelma (MMP)
- Sähköinen lomake

Todentamisraportti
- Sähköinen lomake

ILMAISJAKOHAKEMUS

Energiavirasto

Työ- ja 
elinkeinoministeriö

Toiminnanharjoittaja

Todentaja

Täydennyspyyntö

Täydennys

Täydennys

Täydennyspyyntö
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Hakemuksen luominen



17

Hakemusnäkymä



Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemus:

Perustietoselvitys 

Juha Rajala TEM
Jaakko Saarela Consense Oy



PÄÄSTÖOIKEUKSIEN 
ILMAISJAKOHAKEMUS:
PERUSTIETOSELVITYS

Juha Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jaakko Saarela, Consense Oy

23.1.2019



23.1.2019Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi 20



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

23.1.2019Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi 21



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

30.9.2019 1.1.202130.4.2019

23.1.2019Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi 22



23.1.2019Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi 23

Tiedonkeruulomakkeen, MMP:n ja 
ohjeiden aikataulu

Alustava 

julkaisupäivämäärä 

Englanniksi

Käännös 

toiminnanharjoittajien 

käytössä

Tiedonkeruulomake Julkaistu 25.1. + 4 viikkoa

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) Julkaistu 28.1. + 4 viikkoa

Todentajan raporttipohja 15.2. n.a

Ohje 1: Yleiset ohjeet 31.1. Epävarma/selvitettävänä 

Ohje 2: Laitostason ilmaisjako-ohjeet 31.1. Epävarma/selvitettävänä

Ohje 3: Tiedonkeruuohjeet 15.2. Epävarma/selvitettävänä

Ohje 4: Todentamisohje 15.2. Epävarma/selvitettävänä

Ohje 5: Tarkkailu ja raportointi 15.2. n.a

Ohje 6: Laitosrajat ylittävät lämpövirrat 31.1. Epävarma/selvitettävänä

Ohje 7: Uudet osallistujat, laitosten sulkemiset ja 

tuotantotason muutokset
Q4 n.a

Ohje 8: Jätekaasut ja prosessipäästöt 15.2. n.a

Ohje 9: Toimialakohtaiset ohjeet 15.2. n.a

Ohje 10: Laitosten yhdistymiset ja jakautumiset Q3 n.a
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A. Sheet "InstallationData" - GENERAL INFORMATION ON THIS REPORT

I
Identification of the Installation

1
General information:

(a) Name of the installation: Esimerkkilaitos 1

This name should be the same as has been already used for correspondence with the competent authority.

(b) Member State in which the installation is situated: Finland

"Member State" means here: State which participates in the EU ETS, i.e. EU Member States and Iceland, Norway and Liechtenstein.

(c) Has this installation been included in the EU ETS before? EPÄTOSI

(d) Unique identifier provided by the competent authority: FI-70031104 

This is the ID used by the competent authority for correspondence with the installation, e.g. for free allocation in earlier periods.

For installations which have not been included in the EU ETS before, operators are requested to contact the competent authority to receive such ID.

Competent authorities must ensure to have a unique ID available before notifying any data to the European Commission. 

(e) Identification code of the installation in the Registry: 735

This is usually a natural number, i.e. a code different from the Permit identifier used in the Registry (EUTL).

For example, if the Registry ID is BE000000000123456, please enter here 123456. Together with the Member State selected under (c), this Registry ID (unique ID) will be displayed automatically in (f) 

below. 

(f) Unique ID for notification to the Commission: FI000000000000735

Päästöluvan numero

Laitostunnus päästökaupparekisterissä
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III

TOSI

1

Are combined heat and power (CHP) units relevant?

Cogeneration tool

This tool exists twofold in this template and each tool should only be used for one CHP. If more CHPs are relevant, a separate template might be used to provide relevant information.

Tool for calculating the emissions attributable to heat production in combined heat and power units (CHP)

Please enter "false" here if there is no CHP relevant at your installation. If this is the case the whole tool is not relevant and will be greyed out.

This is a tool for assigning fuels and emissions of CHPs for the purpose of updating the benchmark values pursuant to Annex VII, chapter 8.

Please note that emissions associated with imported heat might also be relevant for certain sub-installations. Where this imported heat is produced from CHPs in other installations, this tool might be 

relevant too, if further information on the relevant data from the supplier is known.

Periods during which the CHP is operated in heat-only or electricity-only generation mode (i.e. periods during which only one of the two products was produced) should be excluded and assignment of fuels and 

emissions should be calculated separately in accordance with the provisions in sections 10.1.2 and 10.1.3 of Annex VII.

Uutta tiedonkeruulomakkeessa

→ Jokaiselle CHP-kattilalle tulee suorittaa laskenta erikseen

This sub-section covers the attribution of emissions related to source streams, emissions sources, import and export of 

measurable heat and waste gases including heat losses in accordance with section 10 of Annex VII of the FAR.

Grey cement clinkerSub-installation with product benchmark:

Data required for the determination of the benchmark improvement rate pursuant to Article 10a(2) of the Directive

Upon entries made below, the attributable emissions are calculated in section K.III.2 of the summary sheet.

Please note that although some guidance is provided for each of the points below, further guidance can be found in Guidance 

Document [link to be added later] which also includes examples.

→ Laitoksen kokonaispäästöt ja -energiavirrat tulee jakaa vertailuarvo-

kohtaisesti, mikäli vertailuarvoja on laitoksella enemmän kuin 1.
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2

No. relevant?

Start of 

operation CL exposed?

11 EPÄTOSI TOSI

12 EPÄTOSI EPÄTOSI

13 TOSI EPÄTOSI

14 EPÄTOSI TOSI

15 EPÄTOSI EPÄTOSI

16 EPÄTOSI TOSI

17 EPÄTOSI EPÄTOSI

As an exception to that rule, for measurable heat a third sub-installation is defined for the delivery of district heating.

Fuel benchmark sub-installation, non-CL

Sub-installations with fall-back approaches

Please indicate here which fall-back sub-installations are relevant at your installation, if any:

Process emissions sub-installation, CL

Heat benchmark sub-installation, non-CL

Heat benchmark sub-installation, CL

Please note that the correct entries here are essential for all subsequent inputs dealing with sub-installations.

For each type of fall-back approach, a maximum of two sub-installations may exist, one exposed to significant risk  of carbon leakage, the other non-exposed.

In the second yellow column you have to provide the start of normal operation pursuant to Article 2(12) for each sub-installation. This information is relevant to identfy which years have to be taken 

into account for the determination of the historic activitiy level pursuant to Article 15(7) in sheets F and G.

Note that according to Article 10(3) of the FAR an exemption from the distinction of CL and non-CL may be granted for reporting purposes. 

Fuel benchmark sub-installation, CL

This exemption is applicable if at least 95% of inputs, outputs and emissions belong to one of the "CL" or "non-CL" status.

Sub-installation type

Please select for each type of sub-installation, if it is relevant in your installation or not. Don't leave the yellow fields empty.

District heating sub-installation

Process emissions sub-installation, non-CL

→ Lämmöntuotanto jaetaan ensi kaudella kolmeen alalaitokseen. Uutena 

alalaitoksena tulee kaukolämpö.

- Vuosina 2026-2030 kaukolämmön hiilivuotokerroin on 0,3

- Vuosina 2026-2030 lämpö, ei hiilivuodolle altis laskee

arvosta 0,3 lineaarisesti arvoon 0.

Uusi alalaitos
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1 Total preliminary annual amount of allowances allocated free of charge:

(a) Minimum

The amounts displayed here reflect the calculation of preliminary annual number of allowances allocated free of charge in accordance with paragraphs 1 to 7 of Article 16 of the FAR, i.e. the factors 

referred to in Annex V of the FAR (referred to as "Carbon leakage factor" below) have already been applied. Pursuant to Article 16(3) of the FAR, for the district heating sub-installation this factor 

will be 0.3 for all years.

If for a sub-installation the calculated preliminary annual amount of allowances allocated free of charge results in a negative value, it is set to zero instead.

Calculation of the minimum, maximum, or actual preliminary allocation?
Based on the selection made here, the minimum, maximum or actual preliminary allocation, as determined in chapter IV above, will be shown.

Please note that the actual allocation can only be calculated once the new benchmark values are published. Before that, no calculations will be performed below.

If this field is left empty, the minimum preliminary allocation will be used as the default for all calculations below.

1 Total preliminary annual amount of allowances allocated free of charge:

(a) Maximum

The amounts displayed here reflect the calculation of preliminary annual number of allowances allocated free of charge in accordance with paragraphs 1 to 7 of Article 16 of the FAR, i.e. the factors 

referred to in Annex V of the FAR (referred to as "Carbon leakage factor" below) have already been applied. Pursuant to Article 16(3) of the FAR, for the district heating sub-installation this factor 

will be 0.3 for all years.

If for a sub-installation the calculated preliminary annual amount of allowances allocated free of charge results in a negative value, it is set to zero instead.

Calculation of the minimum, maximum, or actual preliminary allocation?
Based on the selection made here, the minimum, maximum or actual preliminary allocation, as determined in chapter IV above, will be shown.

Please note that the actual allocation can only be calculated once the new benchmark values are published. Before that, no calculations will be performed below.

If this field is left empty, the minimum preliminary allocation will be used as the default for all calculations below.

1 Total preliminary annual amount of allowances allocated free of charge:

(a) Actual

The amounts displayed here reflect the calculation of preliminary annual number of allowances allocated free of charge in accordance with paragraphs 1 to 7 of Article 16 of the FAR, i.e. the factors 

referred to in Annex V of the FAR (referred to as "Carbon leakage factor" below) have already been applied. Pursuant to Article 16(3) of the FAR, for the district heating sub-installation this factor 

will be 0.3 for all years.

If for a sub-installation the calculated preliminary annual amount of allowances allocated free of charge results in a negative value, it is set to zero instead.

Calculation of the minimum, maximum, or actual preliminary allocation?
Based on the selection made here, the minimum, maximum or actual preliminary allocation, as determined in chapter IV above, will be shown.

Please note that the actual allocation can only be calculated once the new benchmark values are published. Before that, no calculations will be performed below.

If this field is left empty, the minimum preliminary allocation will be used as the default for all calculations below.

Lomakkeen antamat tulokset yhteenveto
-välilehdellä

Minimum: Maksutta jaettavien päästöoikeuksien vähimmäismäärä vertailuarvojen päivityksen jälkeen

Maximum: Maksutta jaettavien päästöoikeuksien enimmäismäärä vertailuarvojen päivityksen jälkeen

Actual: Maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä vertailuarvojen päivityksen jälkeen

→ ei anna tulosta tässä vaiheessa.
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Tiedonkeruulomakkeen käsittely

Hakemuspohja, tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) täytetään FINETSiin

ja tiedonkeruulomake laitetaan hakemuksen liitteeksi Excel –muodossa.

Aineisto käsitellään siten, että hakemuksista koostetut tiedot voidaan 

toimittaa komissiolle syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Touku-syyskuussa tulee käsiteltäväksi noin 500:n laitoksen hakemukset. 

Hakemuksia pyydetään korjaamaan tai täydentämään tarvittaessa.

Tiedonkeruulomakkeen täytyy läpäistä komission antama koonti- ja 

tarkastustyökalu, mikä edellyttää että määrämuotoista lomaketta ei ole 

muutettu.

→ esimerkiksi Excelin leikkaa ja liimaa toimintoa ei saa käyttää, koska 

kaavaviittaukset muuttuvat.
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Tukipalvelut

Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen: paastokauppa2020@tem.fi

Maalikuun 2019 alusta lähtien voi sopia tapaamisaikoja 

tiedonkeruulomakkeen täyttämiseen liittyvien epäselvyyksien 

selvittämiseksi. 

Tapaamiset järjestetään 

työ- ja elinkeinoministeriössä 

(Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki)

tai 

Energiavirastossa

(Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki)

Tapaamisia voi sopia

Sähköpostilla: juha.rajala@tem.fi

Puhelimitse: Juha Rajala, 029 506 4829

mailto:paastokauppa2020@tem.fi
mailto:juha.rajala@tem.fi


Kiitos!



Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemus

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP)

Tommi Itkonen, Energiavirasto
Tero Liikkanen, Energiavirasto



• Tarkkailumenetelmäsuunnitelma sisältää kuvauksen laitoksesta ja laitoksen   

osista ja tuotantoprosesseista sekä yksityiskohtaisen kuvauksen 

tarkkailumenetelmistä ja tietolähteistä. 

• Eri kuin kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusuunnitelma

• Sähköisenä lomakkeena FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako-palvelussa

– Perustuen komission Excel-lomakkeeseen

32

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma
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MMP-lomake asiointijärjestelmässä
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MMP-lomake asiointijärjestelmässä



• Energiavirasto käsittelee ilmaisjakohakemuksen mukana toimitetun ja 

todennetun tarkkailumenetelmäsuunnitelman

• Voidaan tarvittaessa palauttaa täydennettäväksi

• Todentamista ei täydennysvaiheessa enää tehdä

• Energiavirasto hyväksyy suunnitelman hallintopäätöksellä
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MMP:n käsittelyprosessi



• Tarkkailu- ja raportointivaatimukset viety asetustasolle (FAR)

– Tarkkailuvelvoite alkaa FAR:n astuessa voimaan

• Menetelmäraportti→MMP

– MPP kattaa viiteajanjakson tietojen sekä vuosittain raportoitavien tietojen 

tarkkailumenetelmät

• Vuosittaisesta tietojen raportoinnista tulossa oma asetus

• Tarkkailumenetelminä käytettävä tarkimpia FAR:n liitteessä VII esitettyjä 

menetelmiä

– Poikkeukset perusteltava teknisellä mahdottomuudella, kohtuuttomilla kustannuksilla tai 

yksinkertaistetun epävarmuustarkastelun avulla
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Muutokset 3. kauden tietojen tarkkailuun



• MMP:n sisältö esitetty FAR:n liitteessä VI

– Laitoskuvaus ja –kaavio

– Yhteydet muihin laitoksiin (mitattavissa oleva lämpö, välituotteet, jätekaasut, CO2)

– Menettelyjen kuvaukset:

• mm. tietojen hallintatoimet ja kontrollitoimet

– Laitoksen osat ja niiden rajat

– Laitoksen lämpötaseen tarkkailumenetelmä

– Laitoksen sähkötaseen tarkkailumenetelmä (sähköntuottajat)
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MMP:n sisältö



– Tarkkailumenetelmät laitoksen osien tasolla:

• Suorat päästöt

• Polttoaineista peräisin oleva energia ja päästökertoimet

• Mitattavissa oleva lämpö

• Sähkön kulutus (tuotteet, joilla huomioidaan polttoaineen ja sähkö vaihdettavuus)

• Jätekaasutase sekä energiapitoisuudet ja päästökertoimet

• Siirretty hiilidioksidi

• Tuotteen tuotanto

• 3. kauden menetelmäraportti pohjana MMP:n laadinnassa
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MMP:n sisältö



• Tietojen tarkkailumenetelmät esitetty FAR:n liitteestä VII

– Tuotteiden, polttoaineiden, materiaalien ja jätekaasujen määrät (liite VII, kohta 4.4):

a) Päästöjen tarkkailusuunnitelmassa hyväksytty menetelmä

b) Kansallisen lakisääteisen metrologisen kontrollin piirissä olevat tai direktiivin 2014/31/EU tai 

2014/32/EU vaatimusten mukaiset mittalaitteet, jotka mittaavat suoraan ko. muuttujaa

– Mm. automaattiset ja ei-automaattiset vaa’at, kaasumittarit, sähkö- ja lämpöenergiamittarit

c) Muut toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat mittalaitteet, jotka mittaavat suoraan ko. muuttujaa

d) Muut suoraan ko. muuttujaa mittaavat mittalaitteet, jotka eivät ole toiminnanharjoittajan 

hallinnassa

e) Ko. muuttujan määrittäminen mittalaitteilla epäsuorasti edellyttäen, että mittauksen ja ko. 

muuttujan välinen korrelaatio vahvistetaan liitteen VII kohdan 3.4 mukaisesti

f) Muut menetelmät (erityisesti historiatiedot tai kun muuta tietolähdettä ei ole käytettävissä)

– Menetelmät a ja b katsotaan tarkimmiksi (menetelmä a ensisijainen)

– Menetelmät c-f laskevassa hierarkkisessa järjestyksessä

• Perusteltava teknisellä mahdottomuudella, kohtuuttomilla kustannuksilla tai yksinkertaistetun 

epävarmuustarkastelun avulla
39

Tietojen tarkkailumenetelmät



– Lämmön ja sähkön määrät (liite VII, kohta 4.5):

a) Kansallisen lakisääteisen metrologisen kontrollin piirissä olevat tai direktiivin 2014/31/EU tai 

2014/32/EU vaatimusten mukaiset mittalaitteet, jotka mittaavat suoraan ko. muuttujaa

b) Muut toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat mittalaitteet, jotka mittaavat suoraan ko. muuttujaa

c) Muut suoraan ko. muuttujaa mittaavat mittalaitteet, jotka eivät ole toiminnanharjoittajan 

hallinnassa

d) Ko. muuttujan määrittäminen mittalaitteilla epäsuorasti edellyttäen, että mittauksen ja ko. 

muuttujan välinen korrelaatio vahvistetaan liitteen VII kohdan 3.4 mukaisesti

e) Epäsuorien tietojen laskeminen mitattavissa olevan lämmön nettomäärien määrittämiseksi liitteen 

VII kohdan 7.2 menetelmän 3 mukaisesti

f) Muut menetelmät (erityisesti historiatiedot tai kun muuta tietolähdettä ei ole käytettävissä)

– Menetelmä a katsotaan tarkimmaksi

– Menetelmät b-f laskevassa hierarkkisessa järjestyksessä

• Perusteltava teknisellä mahdottomuudella, kohtuuttomilla kustannuksilla tai yksinkertaistetun 

epävarmuustarkastelun avulla
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Tietojen tarkkailumenetelmät



– Tuotteiden, polttoaineiden, materiaalien ja jätekaasujen ominaisuudet (liite VII, kohta 

4.6):

a) Päästöjen tarkkailusuunnitelmassa hyväksytty menetelmä

b) Laboratorioanalyysit akkreditoidusti (MRR-asetuksen 32-35 artiklojen mukaisesti)

c) Analyysit toimialan parhaiden käytäntöjen perusteella tai vakiintuneet arviot yhdessä empiirisen 

korrelaation kanssa helpommin määritettävissä olevasta muuttujasta, joka on määritettävä 

vähintään kerran vuodessa menetelmän b mukaisesti.

d) Vakioarvot:

– Tilastokeskuksen Polttoaineluokituksen mukaiset arvot

– Energiaviraston kanssa sovitut kirjallisuusarvot

– Polttoaineen tai materiaalin toimittajan määrittämät ja takaamat arvot (hiilisisällön 95 prosentin 

luottamusväli on korkeintaan 1 %)

e) Vakioarvot:

– Kertoimet MRR-asetuksen liitteessä VI tai hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ohjeissa

– Aiemmin tehtyihin analyyseihin perustuvat arvot (mikäli kelpaavat edustamaan saman 

materiaalin tulevia eriä)

– muut tieteelliseen näyttöön perustuvat arvot
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Tietojen tarkkailumenetelmät



– Menetelmät a ja b katsotaan tarkimmiksi (menetelmä a ensisijainen)

– Menetelmät c-e laskevassa hierarkkisessa järjestyksessä

• Perusteltava teknisellä mahdottomuudella, kohtuuttomilla kustannuksilla tai yksinkertaistetun 

epävarmuustarkastelun avulla
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Tietojen tarkkailumenetelmät



• Jos tietojen jakamiseen ei ole käytettävissä mittalaitteita (liite VII, kohta 3.2):

– Jako laitoksen kunkin osan vuosittaisen käyttöajan mukaan, jos erilaisia tuotteita 

tuotetaan yksi toisensa jälkeen samassa tuotantolinjassa; tai

– Jako käyttämällä yksittäisten tuotteiden massaa tai volyymiä taikka arvioita

• Jos tietojen jakamiseen on käytettävissä mittalaitteita, jotka eivät suoraan 

mittaa ko. muuttujaa (liite VII, kohta 3.2):

– Jako perustuen laitosten osien mittauksiin; tai

– Jos ainoastaan yhtä laitoksen osaa koskevia tietoja ei tunneta tai tiedot ovat 

heikompilaatuisia kuin muita laitoksen osia koskevat tiedot, tunnetut laitoksen osaa 

koskevat tiedot voidaan vähentää koko laitosta koskevista tiedoista

• CHP-laitosten osalta tarkempi ohjeistus liitteen VII kohdassa 8

• CO2-päästöjen jaosta laitosten osille ohjeistettu liitteen VII kohdassa 10
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Tietojen jako laitosten osille



• FAR velvoittaa hyväksymään MMP:t 31.12.2020 mennessä

– Käsittely aloitetaan heti hakemusten saavuttua

• Velvoitteet MMP:n muuttamiseen samankaltaiset kuin päästölupapuolella (FAR 

artikla 9)

– Suunnitelluista muutoksista ilmoitettava Energiavirastolle viipymättä

• Merkittävät muutokset vaativat Energiaviraston hyväksynnän:

– Muutokset, jotka johtuvat laitokseen tehdyistä muutoksista, erityisesti uudet laitoksen 

osat, muutokset olemassa olevien laitosten osien rajoihin tai laitosten osien sulkemiset

– Vaihto liitteessä FAR:n VII olevassa 4.4–4.6 kohdassa vahvistetusta 

tarkkailumenetelmästä johonkin muuhun kyseisissä kohdissa vahvistettuun 

menetelmään

– MMP:ssä vahvistetun oletusarvon tai arviointimenetelmän muutos

– Toimivaltaisen viranomaisen edellyttämät muutokset, jotta varmistetaan, että MMP 

noudattaa FAR:n vaatimuksia
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MMP:n hyväksyminen ja muuttaminen



Perustietoselvityksen ja 
tarkkailumenetelmäsuunnitelman 
todentaminen

Tarja Virkkunen, Energiavirasto



• Komissio on antanut uuden todentamisasetuksen 19. joulukuuta 

2018 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067 Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen 

todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista), jäljempänä komission 

todentamisasetus.

• Komission todentamisasetuksessa on myös säännökset 

perustietoselvityksen todentamisesta sekä 

tarkkailumenetelmäsuunnitelman ja suunnitelmaan liitettyjen 

asiakirjojen todentamisesta. Asetus on tullut voimaan 1.1.2019.

• Komission delegoitu säädös päästöoikeuksien ilmaisjaosta (voimaantulo 

kesken) koskee myös todentamistehtäviä.

• Päästökauppadirektiivi, MRR ja kansalliset säädökset.
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Yleistä



• Komission päästöoikeuksien ilmaisjakoa koskevan keskeneräisen delegoidun 

säädöksen mukaan päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen perustietoselvitys  

ja tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) tulee olla todennettu akkreditoidun 

todentajan toimesta.

• Todentaja laatii todentamisraportin perustietoselvitystä ja 

tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa koskien ja se tulee jättää FINETS-

järjestelmässä päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen yhteydessä.

• Päästöoikeuksien ilmaisjakotietojen todentamisessa tulee noudattaa komission 

todentamisasetusta (EU) 2018/2067.

• Energiavirasto päivittää todentajaohjetta, kun asiaan kuuluva kansallinen ja 

EU-lainsäädäntö valmistuu

– https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
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Todennettavat tiedot

https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako


• Todentajan tulee olla perehtynyt päästökauppaa ja päästöoikeuksien 

ilmaisjakoa koskevaan lainsäädäntöön todentamistehtävän suorittamista 

varten. Todentajan tulee perehtyä muun muassa seuraaviin säädöksiin, 

ohjeisiin sekä asiakirjoihin:

– päästökauppadirektiivi 2003/87/EU;

– päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 kohdan nojalla annettava komission 

päästöoikeuksien ilmaisjakoa koskeva delegoitu säädös eli komission ilmaisjakoasetus 

(FAR-asetus, voimaantulo kesken);

– päästökauppadirektiivin nojalla annettavat vertailuarvoja sekä päästöoikeuksien 

ilmaisjaon muutostilanteita koskevat säädökset (asetuksien valmistelua ei ole vielä 

aloitettu);

– päästökauppadirektiivin 15 artiklan nojalla annettu komission todentamisasetus (EU) 

2018/2067;

– EA 6/03 (European Co-operation for Accreditation document on the recognition of 

verifiers under the EU ETS Directive);
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Todentajan tehtävät 1



– Komission laatimat Excel -pohjat päästöoikeuksien ilmaisjaon perustietoselvityksen 

antamista sekä tarkkailumenetelmäsuunnitelman tietojen keräämistä varten

– komission päästöoikeuksien ilmaisjakoa koskevat ohjeistukset sekä;

– asiaan kuuluva kansallinen lainsäädäntö (ks. päästökaupan todentajaohje).

• Todentaminen täytyy aloittaa tarkkailumenetelmäsuunnitelman todennuksella.

• Perustietoselvitystä todennettaessa todentajan on tarkistettava, että 

selvityksessä on käytetty tarkimmista tietolähteistä kerättyjä tietoja ja käyttää 

todennuksessa kyseisellä tavalla kerättyjä tietoja.

• Todentajan on varmistettava laitoksen alalaitostasot sekä tarkistettava, että 

päällekkäistä laskentaa tai muuta laiminlyöntiä ei laskennassa tapahdu.

• Laitoskäynnit tulee suorittaa todentamisen yhteydessä komission 

todentamisasetuksen mukaisesti.

• Todentamisraportti tehdään komission todentamisasetuksen 27 artiklan 

mukaisesti. Todentamisraportti laaditaan FINETS-järjestelmään.

• Tarkemmat ohjeet löytyvät komission ohjeesta GD 4. 49

Todentajan tehtävät 2



• Komission laatimassa ohjeistuksessa GD 4:n luonnoksessa (Guidance

Document n°4 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS 

post 2020), Verification of FAR Baseline Data Reports and validation of 

Monitoring Methodology Plans), on tarkemmat ohjeet todennustehtävän 

suorittamiseen perustietoselvityksen sekä tarkkailumenetelmäsuunnitelman 

osalta. Ohjeistus antaa tietoa siitä,

– mitä todentajan tulisi tarkistaa asiaankuuluvia tietoja todennettaessa;

– mitä periaatteita todentajan täytyy soveltaa kyseisissä todentamistapahtumissa;

– miten todennusprosessin etenee sekä mitä säännöksiä sovelletaan todennettaessa 

asiaankuuluvia tietoja sekä

– miten todentajat akkreditoidaan päästöoikeuksien ilmaisjaon tietojen todentamista 

varten ja mitkä asiaan kuuluvat erityiset toimivalta sekä puolueettomuus vaatimukset 

koskevat todentajia.
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Todentajan tehtävät 3



• GD 4:n luonnoksen tarkennus todennustehtäviin ensimmäisen jakokauden 

osalta:

– Jos viranomainen ei vahvistaisi ennen hakemuksen jättämistä 

tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa (MMP), todentajan ensisijaisena tehtävänä olisi 

katsoa, että tarkkailumenetelmä suunnitelma on laadittu komission päästöoikeuksien 

ilmaisjakoa koskevan delegoidun asetuksen mukaisesti (FAR-asetus). Sen jälkeen 

todentaja todennettaisi vasta tiedot sekä tietojen keräämisen laadunvarmistuksen;

– Ensimmäisen jakokauden osalta todennus voitaisiin kohdistaa ensisijaisesti 

tarkkailumenetelmän suunnitelman osiin, joissa käsitellään historiatietojen keräämisen 

tarkkailua;

– Päästökauppaviranomainen tarkastaisi puolestaan tulevaa tietojen tarkkailua koskevat 

kohdat tarkkailumenetelmäsuunnitelmasta;

– Todentajan tulisi kuitenkin raportoida päästökauppaviranomaiselle, jos hän huomaa 

puutteita tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa tulevaa tietojen tarkkailua koskien;

– GD 5:ssä komissio aikoo määritellä tarkemmin tarkkailumenetelmäsuunnitelman eri 

osiot. 51

Todentajan tehtävät 4



• Komission uuden todentamisasetuksen 44 artiklan mukaan ilmaisjaon 

perustietoselvityksen todentajalta vaaditaan asetuksen liitteen 1 vaatimuksen 

numero 98 mukainen akkreditointi kyseisen liitteen toiminnon mukaisen 

pätevyyden akkreditoinnin lisäksi.

• Lisäksi vaaditaan päästökauppalain 61 §:n 2 momentin mukaisten edellytysten 

täyttyminen.

• Päästökauppalain 61 §:n 3 momentin nojalla todentajan on haettava 

Energiaviraston hyväksyntä päästöoikeuksien ilmaisjakoa varten toimitettavien 

tietojen todentamista varten.

• Haku- ja hyväksyntämenettelystä on kerrottu tarkemmin todentajaohjeen 4.1 

kappaleessa.
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Todentajan akkreditointi ja hyväksyntä



Maksutta myönnettävien 
päästöoikeuksien hakemusten 
käsittely

Tarja Virkkunen, Energiavirasto 



NIMs listan 
toimitus 30.9.2019 

mennessä

Tiedon tarkastus ja 
vertailuarvojen
päivittäminen

Alustavat 
laitoskohtaiset 

maksutta 
jaettavien 

päästöoikeuksien  
määrät

Monialaisen 
korjauskertoimen

määrittäminen 
(CFCS)
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HAKEMUSKÄSITTELYN ETENEMINEN 1

TEM
K

O

M

I
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S

I
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EV



Lopulliset 
laitoskohtaiset 

maksutta 
jaettavien 

päästöoikeuksien 
määrät

Komission 
tarkastus 

(hyväksyntä/ 
hylkäys)

Jos komissio ei hylkää 
lopullisia laitoskohtaisia 

päästöoikeusmääriä, jäsenmaa 
voi komission 

rekisteriasetuksen mukaisesti 
jakaa hyväksytyt maksutta 
jaettavat päästöoikeudet.
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HAKEMUSKÄSITTELYN ETENEMINEN 2

EV
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NIMs tarkistus ja 
vertailuarvot CFCS

Komission 
hyväksyntä

Alustavat 
laitoskohtaiset 

päästöoi-
keusmäärät

Lopulliset 
laitoskohtai-
set päästöoi-
keusmäärät

Päästöoike
uksien 

jakaminen 
tileille
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SUUNNITELTU AIKATAULU HAKEMUSTEN 
KÄSITTELYSSÄ

4/2019 2020 2021



Maksutta myönnettäviä 
päästöoikeuksia koskeva lainsäädäntö

Tarja Virkkunen, Energiavirasto
Mikko Paloneva, TEM 



• Voimassa olevat säädökset:

– Päästökauppadirektiivi 2003/87/EY

– Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067 (AVR, komission todentamisasetus)

– Komission asetus (EU) N:o 601/2012 (MRR, komission päästöjen tarkkailuasetus)

• Valmisteilla olevat tai myöhemmin voimaan tulevat säädökset:

– Komission delegoitu asetus (EU) …/…, annettu päästöoikeuksien yhdenmukaistettua 

maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten 

määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a 

artiklan mukaisesti (FAR)

• Puuttuu vielä EU parlamentin ja neuvoston hyväksyntä. Jos asetus hyväksytään, asetus tulee 

voimaan helmikuussa 2019

– Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066 (MRR), voimaan 1.1.2021; osittain jo 

voimassa

– päästökauppadirektiivin nojalla annettavat vertailuarvoja (~ 4/2019 säännöt ja 2020 

lopulliset vertailuarvot) sekä päästöoikeuksien ilmaisjaon muutostilanteita koskevat 

säädökset (~kesällä 2019)
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ASIAAN LIITTYVÄ EU-LAINSÄÄDÄNTÖ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1547820973489&uri=CELEX:32018R2067
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&dateFrom=2018-12-13&dateTo=&serviceId=10269&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&p=2&
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1547820973489&uri=CELEX:32018R2066


• Komission ohjeet valmistuvat seuraava päästökauppakautta varten alkuvuoden 

aikana: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
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GD:t

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1


Lainsäädännön muutokset

Mikko Paloneva



Päästökauppalain muutos

14.1.2019

• Ilmaisjaon hakemisen ja myöntämisen menettelyt 
säädetään muutoksella päästökauppalakiin

• Lisätietoa muutoksista löytyy hallituksen esityksestä: 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+228/2018

• Eduskuntakäsittely loppusuoralla

• Lakimuutos tullee voimaan maaliskuun alkuun mennessä

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+228/2018


Ilmaisjaon käsittelymaksut

14.1.2019

• Energiavirasto perii käsittelymaksun ilmaisjakoa 
koskevista päätöksistä

• Maksujen suuruus vastaa viraston kustannuksia. 
Säädetään TEM:n asetuksella heti, kun päästökauppalain 
muutos astuu voimaan 

• Arvio maksuista:
• Ilmaisjaon myöntäminen vakiintuneelle laitokselle 1 500 €

• Yllä mainitun päätöksen muuttaminen 500 €

• Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksyminen 700 €

• Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttaminen 500 €

• + maksut ilmaisjaosta uudelle osallistujalle

• TEM:n ilmaisjakoa koskevat päätökset (kausi 2013—2020) 
säilyvät maksuttomina



Kompensaatiotuen hakeminen

14.1.2019

• Päästökaupan epäsuoria kustannuksia koskevan 
kompensaatiotuen tukihakemus on nykyisin jätettävä 
viimeistään 30.4. 

• Määräajan päällekkäisyys ilmaisjaon hakemisen kanssa 
on haaste aikatauluille

• Kompensaatiotuen tukihakemuksen jättämisen 
määräajaksi on tarkoitus muuttaa 30.6

• Muutoksesta odotettavissa valtioneuvoston päätös 
31.1.2019 ja asetusmuutos voimaan 15.2.2019



Yhteenveto

Anna-Maija Sinnemaa, Energiavirasto
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Keskeiset määräajat keväälle 2019

Mitä Koska Mistä löytyy Epävarmuudet

Komission 
lomakepohjien 
julkaisu

25.1. ja 
28.1.

Tulee löytymään 
Energiaviraston 
kotisivulta

FINETS-
asiointijärjestelmä 
auki

tavoite 
1.3.19

ilmaisjako.paastolupa.fi Viive 
mahdollinen

Todentajien 
hyväksyminen

mahdol-
lisimma
n pian 

FINETS-järjestelmä Akkreditoinnin 
aikataulu?

Määräaika 
hakemusten 
jättämiselle

30.4. ilmaisjako.paastolupa.fi
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Alustava aikataulu ohjeistuksille 

Alustava julkaisupäivämäärä

Tiedonkeruulomake 25.1.

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) 28.1.

Ohje 1: Yleiset ohjeet 31.1.

Ohje 2: Laitostason ilmaisjako-ohjeet 31.1.

Ohje 3: Tiedonkeruuohjeet 15.2.

Ohje 4: Todentamisohje 15.2.

Ohje 5: Tarkkailu ja raportointi 15.2.

Ohje 6: Laitosrajat ylittävät lämpövirrat 31.1.

Ohje 7: Uudet osallistujat, laitosten sulkemiset ja 

tuotantotason muutokset
Q4

Ohje 8: Jätekaasut ja prosessipäästöt 15.2.

Ohje 9: Toimialakohtaiset ohjeet 15.2.

Ohje 10: Laitosten yhdistymiset ja jakautumiset Q3



• Lisätietoja: 

https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako

www.tem.fi/kauden-2021-2030-ilmaisjako

• Komission julkaisemat ohjeet ja lomakepohjat tullaan 

julkaisemaan Energiaviraston kotisivulla mahdollisimman 

nopeasti

• Linkki infotilaisuuksien esitysmateriaaleihin lähetään 

sähköpostitse kaikkien infotilaisuuksien jälkeen.

• Esitykset katsottavissa Youtubesta Energiaviraston kanavalla, 

linkki jaetaan materiaalien yhteydessä. 
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Linkit ja materiaalit

https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
http://www.tem.fi/kauden-2021-2030-ilmaisjako


Työ- ja elinkeinoministeriö

• Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi

• 4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset 

paastokauppa2020@tem.fi

• Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset juha.rajala@tem.fi

Energiavirasto: ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi

• 4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät 

kysymykset 

• Finets-asiointijärjestelmään liittyvät kysymykset

• Yleisempiä hakemiseen yms. menettelyihin liittyviä kysymyksiä voi 

lähettää sekä Energiavirastoon että TEM:öön
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Yhteydenotot:

mailto:paastokauppa2013@tem.fi
mailto:paastokauppa2020@tem.fi
mailto:juha.rajala@tem.fi
mailto:ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi


Päästökaupan ajankohtaispäivä
4.4.2019

Finlandia-talo

Ohjelma ja kutsu tulossa helmikuussa



ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi

paastokauppa2020@tem.fi

mailto:ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi
mailto:xxxx@tem.fi

