
Maksutta jaettavat päästöoikeudet 
neljännellä päästökauppakaudella 

Päästökaupan ajankohtaispäivä 4.4.2019



Käytännön järjestelyt ja aikataulu 
(Markkina-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, Energiavirasto)

Maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemus 
 Perustietoselvitys (Erikoistutkija Juha Rajala, työ- ja 

elinkeinoministeriö, Konsultti Jaakko Saarela, Consense Oy)

 Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP)
(Tekninen asiantuntija Tommi Itkonen, Energiavirasto)

Todentaminen ja lainsäädäntö 
(Lakimies Tarja Virkkunen, Energiavirasto)
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Maksutta jaettavat päästöoikeudet 
neljännellä päästökauppakaudella 



• Harmonisoidut säännöt kaikissa jäsenmaissa

• Toimialat määritelty päästökauppadirektiivissä: 

– Muut paitsi sähköntuotanto ja CCS oikeutettuja hakemaan 

• Ilmaisjakoa haetaan kansalliselta viranomaiselta, mutta kokonaisuutta 
valvoo komissio -> jäsenmaiden tulee hakea hyväksyntä ennen 
myöntämistä

• Maksutta myönnettävä päästöoikeusmäärä arvioidaan historiallisten 
tuotantotietojen perusteella 

• Jakoon vaikuttavat vertailuarvot, mitkä komissio määrittelee laitoksilta 
kerättyjen tietojen perusteella

• Päätös myönnettävästä määrästä tehdään useaksi vuodeksi

• Velvoite ilmoittaa tuotantotiedot vuosittain -> mahdolliset muutokset 
päästöoikeuksien ilmaisjaossa 
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Päästöoikeuksien ilmaisjaon periaatteet:
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Keskeiset muutokset 2021 alkaen:
3. Päästökauppakausi 2013-2020 4. Päästökauppakausi 2021-2030

Yksi ilmaisjakokausi, yksi 
hakemuskierros

Kaksi ilmaisjakokautta, kaksi hakemus-
kierrosta 2021-2025 ja 2026-2030

Liikkeelle laskettavien 
päästöoikeuksien määrä laskee 1,74 
%/vuosi

Liikkeelle laskettavien päästöoikeuksien 
määrä laskee 2,2 %/vuosi

Osittainen ilmaisjako: 
• laskee 80 %:sta 30 %:iin 

vuoteen 2020 mennessä

Osittainen ilmaisjako: 
• laskee 30 %:sta 0%:iin vuosina 

2026-2030 
• paitsi kaukolämmölle 30 % koko 

kauden

ns. hiilivuototoimialoille 100 % 
ilmaisjako vertailuarvojen mukaan 

ns. hiilivuototoimialoille 100 % 
ilmaisjako vertailuarvojen mukaan 

Muutokset ilmaisjaossa perustuvat 
laitoksen kapasiteetin ja tuotantotason 
muutoksiin

Muutokset ilmaisjaossa perustuvat 
tuotantotason muutoksiin (tarkemmat 
säännöt tulossa myöhemmin) 

Vuosittain raportoitavien tietojen tulee 
olla kolmannen osapuolen todentamia 

Toiminnanharjoittajilla tarkkailuvelvoite 
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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 



• Kansallinen määräaika hakemusten 
jättämiselle on 31.5.2019

• Hakemus jätetään kokonaisuudessaan 
Energiaviraston ilmaisjaon Finets-
asiointipalveluun  
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Päästöoikeuksien ilmaisjaon 
hakeminen jakokaudelle 2021-
2025



PERUSTIETOSELVITYS

• Tiedot laitoksen toiminnasta (HAL) päästöoikeusmäärän määrittämiseksi 
vuosilta 2014-2018

• Tiedot, joita hyödynnetään vertailuarvojen päivittämisessä

• TEM vastaa tietojen käsittelystä ja toimittamisesta (NIMs-tiedot) EU 
komissiolle määräaikaan (30.9.2019) 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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Hakemuksen sisältö:



• Määräajat koskevat päästökaupan vakiintuneita laitoksia, eli 
laitoksia, joilla on voimassa oleva päästölupa kesäkuun 2019 lopussa. 

• Hakemuksen jättäminen on vapaaehtoista

• Energiavirasto tekee hakemuksen pohjalta 2 erillistä päätöstä, 
joista peritään maksu:

– Päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista (2200 eur)

– Päätös tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) hyväksymisestä 
(1500 eur)

• Myös 4. kauden muutospäätöksistä tullaan perimään maksu

• 3. kauden TEM:n päätökset ovat edelleen maksuttomia 
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Tärkeitä huomioita hakemuksen 
jättämisestä: 



• Uusi palvelu osana Energiaviraston tietojärjestelmien kokonaiskehitystä

• Sähköinen asiointipalvelu päästökauppakauden 2021-2030 
päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemiseen

• Suora osoite palveluun: ilmaisjako.paastolupa.fi 

• Palvelun ensimmäinen kehitysvaihe:

– Avattu käyttäjille 1.3.2019 

– sisältää vakiintuneiden laitosten ilmaisjaon hakemisen kaudelle 2021-2025 sekä 
tähän liittyvien tietojen todentamisen

• Asiointipalvelua muokataan vielä komission toimittamien suomenkielisten 
lomakeversioiden mukaiseksi

• Seuraavaan kehitysvaiheeseen suunnitteilla mm. uusien osallistujien 
ilmaisjaon hakemisen toiminnallisuudet kaudelle 2021-2025
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Ilmaisjaon Finets-asiointipalvelu:
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Hakemusprosessi asiointijärjestelmässä

Perustietoselvitys
- Excel-tiedosto

Tarkkailumenetelmä-
suunnitelma (MMP)
- Sähköinen lomake

Todentamisraportti
- Sähköinen lomake

ILMAISJAKOHAKEMUS

Energiavirasto

Työ- ja 
elinkeinoministeriö

Toiminnanharjoittaja

Todentaja

Täydennyspyyntö

Täydennys

Täydennys

Täydennyspyyntö



Hakemuskäsittelyn eteneminen
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Määräaika 
hakemusten 
jättämiselle

Energiavirasto käsittelee 
ja tekee 
hyväksymispäätökset 
MMP:stä

TEM käsittelee 
NIMS-tiedot 
ja toimittaa 
ne komissiolle 

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

Energia-
virasto laskee 
alustavat 
laitos-
kohtaiset 
päästöoi-
keusmäärät

Komissio 
tarkastaa 
määrät ja 
määrittää 
tarvittaessa 
korjausker-
toimen

Energia-
virasto laskee 
lopulliset 
laitos-
kohtaiset 
päästöoi-
keusmäärät

Komission 
lopullinen 
hyväk-
syntä

31.5.2019               30.9.2019 01/2020                     Q2/2020                         12/2020



• Lisätietoja: 

https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako

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

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

• Energiaviraston kotisivuilta saatavilla: 

– Komission ohjeet 1-6,8 ja 9

– Suomennokset ohjeista 1,2 ja 6

– Komission lomakepohjat 

– Kansallinen pikaohje hakemuksen jättämiseksi 
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Linkit ja materiaalit:



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

• Yleisiä hakemiseen yms. menettelyihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää 
sekä Energiavirastoon että TEM:öön
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Yhteydenotot:


