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1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti ja käyttöönottoaika; 

2) energiantuotantolaitoksen haltijan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

3) energiantuotantolaitoksen kapasiteetti; 

4) tiedot energiantuotantolaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä niiden tuotanto-osuuksien 

määrittämis- ja mittaamistavasta; 

5) tiedot polttoaineiden tuotanto-osuuksien määrittämistavasta sekä polttoainevirtojen mittaamistavasta, jos kyseessä on 

monipolttoaineyksikkö; 

6) energiantuotantolaitoksen tuottaman energian mittaustapaa koskevat tiedot siten, että niistä ilmenee 

mittauspaikat, mittaustietojen laskentatavat energiantuotantolaitoksen tuottaman energian omakäyttö mukaan lukien, 

mittaustietojen luotettavuuden varmistamistapa sekä mittaustietojen ilmoittamistapa. 

Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee lisäksi sisältää tiedot verkkoliitynnästä sekä tapa, jolla tuotantolaitoksen 

tuottaman energian mittaus on järjestetty. 

Jos kyseessä on osuusvoimalaitos, todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee myös sisältää tiedot osuuksien haltijoista sekä

tieto siitä, miten voimalaitoksen tuottama energia jaetaan osuuksien haltijoiden kesken. 
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Alkuperätakuuasetuksen asettamat vaatimukset 
todentamistodistukselle



Ohjeet

• Energianvirasto on päivittänyt 

todentajaohjeen 26.8.2022

• Kappaleeseen 7 Alkuperätakuulain 

mukaiset arviointilaitoksen tehtävät on 

tehty päivityksiä

• Uusin versio ohjeesta löytyy 

Energiaviraston nettisivuilta

• Hyväksytyt todentajat on listattu 

Energiaviraston nettisivuilla
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• 2.3. Todentamistehtäviin liittyvä dokumentaatio ja raportoinnit 

Todentajan tulee laatia omaan käyttöön kompakti työraportti, johon todentaja listaa toteuttamansa 

tarkastukset ja niiden havainnot. Raportti tulee laatia todentamistehtävän suorittamisen yhteydessä tai 

välittömästi sen jälkeen. Raporteista tulee käydä selkeästi ilmi todentamistehtävän yhteydessä todennetut 

asiat ja havaitut virheet ja puutteet sekä raportin laatija ja laadinta-aika. Energiavirasto saattaa pyytää 

raportteja nähtäväksi jälkikäteen. Todentajan on säilytettävä tarkastustoimenpiteitä koskevat asiakirjat 10 

vuotta. (Todentajaohje 1904/002/2014)

• Todentamisraportteja on tarkistettu osana energiantuotantolaitosten rekisteröimishakemusten käsittelyä

• Raportti tulee olla toimitettavissa heti myös lomakaudella

• Työraportti ei ole sama asia kuin todentamistodistus
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Raportti todentamisesta



• Siirtymäsäännöstä sovellettiin 30.6.2022 asti

– Mikäli todentamistodistus on päivätty viimeistään 30.6.2022, siirtymäsäännös mahdollistaa takuiden myöntämisen ilman 

katkoksia lain voimaantulosta asti

– Nyt asiaa ei ole enää tarpeen tarkastella eikä merkitä todentamistodistukseen

• Alkuperätakuita voi hakea todentamistodistuksen antamisesta alkaen
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Siirtymäsäännös



• Vastuu todentamistodistuksen uusimisesta ennen voimassaolon päättymistä on toiminnanharjoittajalla

– Todentajan on kuitenkin hyvä olla tietoinen asiasta

• Todistus tulee uusia sen voimassaoloaikana, jos tuotantolaitoksen tuotantotavan tekniset ominaisuudet tai 

sen käyttämät energialähteet muuttuvat aikaisempaan todentamiseen nähden tavalla, joka vaikuttaa tai voi 

vaikuttaa alkuperätakuiden myöntämiseen tuotantolaitoksen tuottamalle energialle

– Esim. tuotantolaitokseen tulee kokonaan uusi energialähde

– Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä Energiavirastoon
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Todentamistodistusten voimassaolo



Kiitos!

go@energiavirasto.fi

mailto:go@energiavirasto.fi

