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• Syöttötariffijärjestelmä sulkeutui maaliskuussa 2021.

➢ Viimeinen metsähakevoimalaitos hyväksytty järjestelmään vuoden 2020 lopussa.

• Päästöoikeuden hinnan nousu on jatkunut.

➢ Nollatuella metsähakevoimalaitoksien laitoskäyntejä ei tarvitse suorittaa.

• Negatiivisia sähkön tuntihintoja esiintynyt myös vuonna 2021.

➢ Tariffijakson tukeen oikeuttavasta tuotannosta poistettava sähkön määrä määritetään seurantasuunnitelman mukaisella laskentakaavalla.

• Kaikki voimalaitoksen mittaukset tulee lähtökohtaisesti olla samassa kellonajassa.

➢ Tullut ilmi tapauksia, joissa alamittaukset ovat pysyvästi talviajassa.

➢ Poikkeama tarvittaessa varmennukseen.

• Tuulipuistojen laajennuksia odotettavissa.

➢ Mahdolliset muutokset seurantasuunnitelmaan.

2

Syöttötariffijärjestelmä



• Ensimmäiselle preemiolaitokselle maksettiin tukea tariffijaksolta Q4/2020.

• Loput laitoksista pitäisi valmistua vuosina 2021-2022.

➢ Kolmen vuoden määräaika verkkoon liittämiselle umpeutuu kaikkien laitosten osalta toukokuussa 2022.

➢ Ilmoitusten varmentaminen.

• Preemioiden tasot pieniä ja sähkön hinta korkealla.

➢ Sähkön tuottajilla kuitenkin tuotantovelvoitteet, jonka vuoksi todennetut tuotantotiedot toimitettava tariffijaksoittain.

➢ Todentajan varmennus tuotantoselvitykselle erillisellä liitteellä.

➢ Sähköntuottajan vastuulla toimittaa todentajalle tarvittavat dokumentit.

➢ Todentajaohjetta päivitetty vuoden 2021 alusta.

• Ensimmäisen tuotantoilmoituksen tai maksatushakemuksen yhteydessä todentaja tarkastaa, että 

voimalaitoksen seurantajärjestelmä ja seurannassa soveltamat käytännöt vastaavat seurantasuunnitelmaa. 

➢ Edellyttää laitoskäyntiä.

➢ Jatkossa laitoskäynnit vähintään jokaisen tukijakson (4 v) viimeisten neljän tariffijakson aikana.
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Preemiojärjestelmä



• Lähtökohtaisesti laitostarkastukset tulee suorittaa normaalisti.

• Ensimmäisen maksatushakemuksen jättämisen jälkeen tehtävä laitoskäynti (todentajaohjeen luku 5.7.3.)

➢ Jos tarve etätodennukseen, merkitään tieto asiasta laitoskäynnin ”lisähuomioita”-kentässä tai varmennuksen ”lisätietoja”-

kentässä.

• Laitoskäynnit seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi (todentajaohjeen luku 5.7.2.) 

tai Energiaviraston määräämät ylimääräiset laitoskäynnit (todentajaohjeen luku 5.7.4) tai laitoskäynti 

ilmoituksen varmentamisen yhteydessä (9.6.1)

➢ Yhteys Energiavirastoon, jos vaadittua laitoskäyntiä ei voida suorittaa.
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Laitoskäynnit korona-ajan jatkuessa



• Uusi asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) tulee voimaan 1.11.2021.

• Varttitase otetaan käyttöön Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 22.5.2023 klo1.00.

• Verkonhaltija voi asetuksen mukaan ottaa varttimittauksen käyttöön jo mittausasetuksen voimaantulosta.

➢ Jos laitosten sähkömittareissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat seurantasuunnitelmaan, todentajan tulee kirjata 

poikkeama maksatushakemuksen varmennukseen.

➢ Energiavirasto arvioi muutostarpeen.

• Tuotantotuen määräytymisen näkökulmasta tuntikohtainen tieto on saatavilla kuten ennenkin.

• Mahdolliset muutokset myöhemmin tuotantotukilakiin ja –asetukseen määrittävät varttitaseeseen siirtymisen 

vaikutukset tuotantotukeen:

➢ sähkön keskihinnan laskenta

➢ negatiivisten sähkön hintojen huomioinen
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Varttitase

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210767


• Energiaviraston asiantuntijat ovat aiempina vuosina osallistuneet todentajan työn seuraamiseen 

laitoskäynneillä.

➢ Koettu virastossa hyödyllisinä.

➢ Uusia työntekijöitä virastossa.

• Tullaan kartoittamaan todentajilta mahdollisia laitoskäyntipäivämääriä.
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Muita asioita:
Todentajan työhön tutustumista ensi vuonna



• Nykyiset todentajien hyväksymispäätökset voimassa vuoden 2021 loppuun.

• Kompensointilain 15 §:n 2 momentin mukaan todentajayhtiöiden on vuosittain toimitettava Energiavirastolle 

selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista. Selvitys sisältää mm. yleiskuvauksen todentajan toiminnasta, tiedot 

tehdyistä todennuksista ja niiden yhteydessä havaituista puutteista. Selvitys lähetetään Energiavirastolle 

osoitteeseen kompensaatiotuki(a)energiavirasto.fi vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Muita asioita:
Kompensaatiotukijärjestelmä päättyy



Kiitos!

Seuraava todentajainfo
to 8.9.2022 

Etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

tuotantotuki@energiavirasto.fi

preemiotuki@energiavirasto.fi

kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

go@energiavirasto.fi

kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi
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