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Alueelliset alkuperätakuut / Palveluehdot

1 MÄÄRITELMÄT

Aggregointi: Tilinhaltijan hallinnoidessa kolmannen osapuolen Voimalaitosta Finextran
alkuperätakuurekisterissä, Tilinhaltija on velvollinen toimittamaan Voimalaitoksen haltijan
antaman valtakirjan Finextralle.

Tilinhaltijan Edustaja-käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on oikeutettu toimimaan
Tilinhaltijan puolesta alkuperätakuisiin liittyen (mm. voimalaitosten rekisteröinti,
polttoaineilmoitusten toimittaminen, peruutustietojen toimittaminen, alkuperätakuiden
siirtäminen).

Myöntönippu: Kokoelma laitoskohtaisia myönnettyjä alueellisia alkuperätakuita, joilla
kaikilla on täsmälleen samat tiedot (tietyn kuukauden alkuperätakuun koko
myöntömäärä).

Siirtoerä: kokoelma yhtäaikaisesti Suomeen tuotavia tai Suomesta siirrettäviä
alkuperätakuita.

2 LIITTYMINEN REKISTERIIN

Liittyäkseen alkuperätakuurekisteriin toimija rekisteröityy tilinhaltijaksi.

Voimalaitoksen omistaja voi myös vaihtoehtoisesti valtuuttaa valtakirjalla rekisterissä jo
toimivan tilinhaltijan operoimaan laitoksiaan. Tällöin toimijan ei tarvitse tehdä sopimusta
Finextran kanssa. Valtuutettu tilinhaltija (aggregoija) on tällöin Finextran
sopimusosapuoli. Tässä tapauksessa laitoksen tuottamat alkuperätakuut myönnetään
valtuutetulle.

2.1 Tilinhaltijoiden hallinnointi

2.1.1 Tilinhaltijan rekisteröinti

Tilinhaltijan on toimitettava Finextralle seuraavat dokumentit:

 Yhteystietolomake (sijaitsee Fingridin nettisivuilla)

 Sopimusosapuolen (tilinhaltijan) nimi, osoite ja y-tunnus

 Kaupparekisteriote

 Kopiot sopimuksen allekirjoittajan sekä rekisterin edustaja-käyttäjän passista
(sopimuksen allekirjoittajan passikopiota ei tarvita, jos sopimus allekirjoitetaan
sähköisesti).

Tilinhaltijasta tehdään lisäksi tarvittaessa Know your customer – selvitys. Mikäli Tilinhaltija
on yleisesti tunnettu sähköntuottaja tai toimija sähkömarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa tai Norjassa, selvitystä ei tehdä.



Liite 3b

2 (6)

Finextra tarkistaa ja hyväksyy em. tiedot. Mikäli Fingrid hylkää Tilinhaltijan hakemuksen,
Finextra ilmoittaa hylkäyksen perustelut Tilinhaltijalle.

2.1.2 Tilinhaltijan sopimuksen purkaminen

Tilinhaltijan irtisanoessa sopimuksensa, on Tilinhaltija velvollinen maksamaan Finextralle
avoimet tai vielä laskuttamattomat alkuperätakuisiin liittyvät toimet. Finextra ei ole
velvollinen palauttamaan Tilinhaltijan jo maksettuja maksuja (kuten esim. Tilinhaltijan
vuosimaksu).

Kaikki irtisanomisajan hetkellä voimassa olevat alueelliset alkuperätakuut säilyvät
rekisterissä lukittuina siihen saakka, kunnes ne mitätöidään.

2.2 Voimalaitosten hallinnointi

2.2.1 Voimalaitoksen rekisteröinti ja todentaminen

Tilinhaltija ilmoittaa Finextralle salatulla sähköpostilla hyväksyttäväksi joko oman
omistamansa voimalaitoksen tai valtakirjalla hallinnoimansa voimalaitoksen kaikki ne
tiedot, mitä alkuperätakuulainsäädännössä vaaditaan. Tilinhaltijan tulee liittää
sähköpostiin voimalaitoksen todennustodistus ja sen lainsäädännössä vaaditut liitteet.
Hyväksytyt todennustavat on määritelty alkuperätakuulaissa xx PÄIVITETTÄVÄ

Todentaminen on voimassa maksimissaan viisi vuotta todentamistodistuksen tai
hyväksymispäätöksen antamisesta lukien. Voimalaitos täytyy uudelleen rekisteröidä
ennen todennustodistuksen umpeutumista.

Tilinhaltija on vastuussa sen tilille liitettyjen Voimalaitoksien todentamistietojen
virheettömyydestä.

Mikäli tilinhaltija hallinnoi muun tuottajan voimalaitosta, täytyy valtakirja lähettää salatulla
sähköpostilla pdf-muodossa. Valtakirjapohja julkaistaan Fingridin internet-sivuilla.
Valtakirjalomakkeen tulee olla yhtiöjärjestyksen mukaisesti allekirjoitettu voimalaitoksen
omistajan osalta.

Valtakirjaa ei vaadita, mikäli rekisteröijä (Tilinhaltija) omistusosuus rekisteröitävästä
voimalaitoksesta on yli 90 %.

Valtakirja vaaditaan kaikilta voimalaitoksen omistajilta, joiden omistusosuus on yli 5 %.

Rekisteröimisen yhteydessä tilinhaltija ja Finextra sopivat laitoksen nettotuotantotietojen
toimittamisesta alkuperätakuun myöntöjä varten. Nettotuotantotietojen summa on sama
kuin kaupalliseen taseselvitykseen ilmoitettava tuotantomäärä. Fingridille
kantaverkkolaskutusta varten lähetettyä erillistä laitoksen nettotuotantotietoa voidaan
useimmiten suoraan hyödyntää alkuperätakuiden myönnöissä. Vaihtoehtoisesti tilinhaltija
voi toimittaa laitoksen nettotuotantotiedot EDI- tai ebIX -sanomamuodossa Fingridin
tietojärjestelmään.
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Mikäli Finextra hylkää voimalaitoksen rekisteröintihakemuksen, Finextra ilmoittaa
hylkäyksen perustelut Tilinhaltijalle.

2.2.2 Monipolttoainelaitoksen polttoainejakauman ilmoittaminen

Voimalaitoksen polttoaineet ilmoitetaan Tilastokeskuksen viimeisimmän
Polttoaineluokituksen mukaisesti.

Ennen kuin alkuperätakuiden myöntäminen on mahdollista, täytyy Tilinhaltijan toimittaa
laitoksen kuukausittaisen polttoainejakauman sovitussa Excel-muodossa Finextralle
salattuna sähköpostina.

2.2.3 Voimalaitoksen poistaminen

Tilinhaltija voi poistaa Voimalaitoksensa Finextran alkuperätakuurekisteristä ilmoittamalla
poistamisesta Finextralle kirjallisesti. Tilinhaltijan maksamia maksuja ei palauteta
Voimalaitoksen poistamisen perusteella.

3 TIEDONSIIRTOMENETELMÄT

Siirtäessään alkuperätakuisiin liittyviä tietoja, Finextra käyttää salattua sähköpostia.

Tilinhaltija on velvoitettu käyttämään voimalaitosten tuotantotietojen lähettämisessä
sähkökaupan tiedonvaihdon menettelyohjeissa määriteltyä tapaa sekä lähettämään ja
vastaanottamaan turvasähköpostia.
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4 ALKUPERÄTAKUUN TRANSAKTIOT

4.1 Alkuperätakuun myöntäminen

Alkuperätakuita myönnetään seuraaville energiamuodoille:

Alkuperätakuita myönnetään: Sähköntuotanto

Energiamuoto Lähde
Teknologia (=
Tehokas
yhteistuotanto)

A
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UP
ER

ÄT
A

K
UU

T:

En
er

gi
al
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de

Vesi X
Aurinko X
Tuuli X
Biomassa X

Geoterminen X

Kaatopaikka- ja
viemärikaasut X

Vuorovesi/aalto/muu
merienergia X

Lämpöpumppuenergia X

Fossiilinen X

Yhdyskuntajäte X

Ydinvoima X

Alkuperätakuut myönnetään voimassa olevaan CEN 16325+A1 -standardiin perustuen.

Alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa kalenterikuukauden
tuotantojaksolle. Alkuperätakuut on mahdollista myöntää 1 kuukauden sijaan myös 3
kuukauden tai 6 kuukauden jaksoissa - valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle
erikseen voimalaitoksen rekisteröitymisvaiheessa.

Alkuperätakuiden myöntäminen kohdennetaan joka tapauksessa kuukausikohtaisesti
myöntöjakson aikana. Tilinhaltija voi vaihtaa myöntöjakson pituutta ainoastaan yhden
kerran kalenterivuoden aikana ilmoittamalla muutoksesta Finextralle.
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Alkuperätakuut myönnetään aikaisintaan taseselvityksen sulkeutumisen jälkeen
kolmantena arkipäivänä Suomen taseselvitykseen kuuluville voimalaitoksille. Tilinhaltijalla
on myös mahdollisuus keskeyttää alkuperätakuiden myöntäminen haluamalleen ajalle,
mutta keskeytyksen ajalta alkuperätakuita ei myönnetä enää jälkikäteen.

Ennen kuin alkuperätakuut voidaan myöntää monipolttoainelaitoksille, tulee tilinhaltijan
toimittaa laitoksen kuukausittaiset polttoainetiedot Excel-tiedostomuodossa salatulla
sähköpostilla Finextralle.

Alkuperätakuu myönnetään kokonaisille megawattitunneille. Kunkin kuukauden
voimalaitoskohtainen myöntömäärä muodostaa yhden myöntönipun.

Mahdollisen myöntövirheen ilmettyä Finextra on oikeutettu poistamaan tai lisäämään
rekisterissä olevia Tilinhaltijaa koskevia alkuperätakuita.

4.2 Alkuperätakuun siirtäminen EU- ja ETA-maiden välillä

Suomessa myönnettyjä alkuperätakuita voi siirtää muiden EU- ja ETA-maiden
rekisterinpitäjille, mikäli nämä hyväksyvät tässä sopimuskohdassa kuvatut transaktiot.

Siirto Suomesta tapahtuu siten, että Finextra toimittaa siirtotodistuksen tai
peruutustodistuksen salatulla sähköpostilla toisen EU- tai ETA-maan rekisterinpitäjälle.
Siirtoon Suomesta voi sisällyttää ainoastaan kokonaisia myöntönippuja. Sekä viennissä
että tuonnissa yksittäisen myöntönipun alkuperätakuissa täytyy olla sama
tuotantoajankohta (tuotantokuukausi). Vastaavasti Finextra vastaanottaa muista EU- tai
ETA-maista siirrettävien tai Suomeen peruutettavien alkuperätakuiden tiedot salattuna
sähköpostina ja toimittaa nämä tiedot edelleen salattuna sähköpostina sille Tilinhaltijalle,
kenelle siirto tai peruutus on osoitettu.

Siirron tai peruutuksen toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että vastapuoli vastaanottaa
Fingridin lähetyksiä (tiedosto salattuna sähköpostina).

4.3 Alkuperätakuun peruuttaminen

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää
käyttää uudestaan. Peruutus on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvista
energialähteistä. Tilinhaltija toimittaa peruutuksen vaadittavat tiedot Finextralle. Finextra
tekee peruutuksen ja toimittaa Peruutustodistuksen salatulla sähköpostilla tilinhaltijalle.
Finextra raportoi Energiavirastolle tehdyt peruutustodistukset.

Alkuperätakuiden peruuttamisesta on säädetty sähkön alkuperän varmentamisesta ja
ilmoittamisesta annetun lain 3 a §:ssä. Lisäksi sovelletaan Energiaviraston antamaa
määräystä Dnro 1116/002/2013.PÄIVITETTÄVÄ Sen mukaan edelliselle
kalenterivuodelle kohdistettava Alkuperätakuu on peruutettava seuraavan vuoden
maaliskuun 31. päivään mennessä.

Alueellisesti myönnetyt alkuperätakuut on peruutettava kokonaisina myöntönippuina.
Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä alkuperätakuita ei voi pilkkoa useaan eri
peruutukseen. Yhteen peruutukseen voi sisällyttää useita kokonaisia myöntönippuja.
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4.4 Alkuperätakuun mitätöiminen

Rekisterinpitäjä mitätöi omasta aloitteestaan alkuperätakuun heti, jos sitä ei ole käytetty
12 kuukauden kuluttua alkuperätakuuta vastaavan sähköenergian viimeisestä
tuotantopäivästä.
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