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Esitys alkuperätakuupalvelun maksujen määräytymisperusteiden
vahvistamiseksi seuraavalle valvontajaksolle alkaen 1.1.2022

1 Esitys maksujen määräytymisperusteista

Fingrid esittää Energiaviraston vahvistettavaksi alkuperätakuulain 12 a §:n mukaisesti
menetelmät alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän palvelun
(alkuperätakuupalvelu) kohtuullisen korvauksen sekä myöntämisestä ja siirtämisestä
perittävien maksujen määrittämiseksi sekä palveluehdot.

Alkuperätakuupalvelusta asiakkailta perittävät maksut koostuvat järjestelmän
hallinnointikustannuksista sekä sähkömarkkinaviranomaisen määrittelemästä
kohtuullisesta korvauksesta. Hallinnointikustannukset koostuvat sähköisen rekisterin
kustannuksista sekä palvelun kustannuksista.

Sähköisen rekisterin vaatimukset on määritelty alkuperätakuulaissa. Sähköisellä
rekisterillä tarkoitetaan tietokantaa ja järjestelmää, jolla hallinnoidaan
alkuperätakuujärjestelmään liittyviä tietoja, kuten tilinhaltijoiden, sähköntuottajien ja
voimalaitosten tietoja sekä tietoja myönnetyistä, siirretyistä, peruutetuista sekä
mitätöidyistä alkuperätakuista.

Fingrid hallinnoi alkuperätakuita kahdessa erillisessä rekisterissä.
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2 Maksujen määräytymisperusteet / EECS-alkuperätakuut

2.1 Sähköisen rekisterin kustannukset

EECS-alkuperätakuiden hallinnointi tehdään tietojärjestelmäsovelluksessa. Sähköisen
rekisterin kustannukset kattavat sovelluksen toteutuksen, ylläpidon, valvonnan ja
kehittämisen. Rekisterin ylläpito ja valvonta on ulkoistettu palvelutoimittajalle.

2.2 Rekisterinpitäjän asiakaspalvelu

Rekisterinpitäjä vastaa järjestelyyn liittyneiden asiakkaiden palvelusta. Kustannuksia
aiheuttavat seuraavat tehtävät:

 alkuperätakuiden myöntäminen, peruuttaminen, siirtäminen ja mitätöinti

 peruutustodistusten vahvistaminen tilinhaltijoille

 tilinhaltijoiden ja muiden toimijoiden neuvonta ja koulutus

 tilinhaltijoiden kanssa tehtävät sopimukset ja laskutus

 muu sidosryhmäyhteistyövoimalaitosten käsittely:

o voimalaitosten liittäminen järjestelmään

o asiakkaiden toimittamien voimalaitosten tuntimittaustietojen tarkistaminen
Fingridin Laskutusmittaus- ja taseselvitysjärjestelmässä, tarvittavien
laskentojen tekeminen ja siirto sähköiseen rekisteriin

o monipolttoainevoimalaitosten polttoainetietojen käsittely

o yhteisvoimalaitoksen tietojen käsittely

o voimalaitosten kevennetyn todentamisen valmistelu ja valvonta

 sähköisen rekisterin palvelutoimittajan asiakaspalvelu kattaa rekisterin
operatiivisen toiminnan osalta myös asiakaspalvelun vuodelle 2022.

2.3 Hallinnolliset kustannukset

Rekisterinpitäjälle aiheutuu kustannuksia myös muista tukipalveluista kuten esimerkiksi
taloushallinnosta, viestintä- ja lakipalveluista sekä käännöspalveluista. Lisäksi palveluun
kohdistuu satunnaisia muita kuluja mm. viranomaismaksuja. Kustannuksia aiheutuu myös
Fingridin Laskutusmittaus- ja taseselvitysjärjestelmän käytöstä.
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2.4 Kustannukset alkuperätakuiden välittämisestä ulkomaille sähköisen rekisterin
kautta

EECS-sertifikaatin vaatimukset vahvistetaan noudattamalla AIB:n sopimusmallia ja
maakohtaisia sääntöjä (Domain Protocol Finland). Ulkomaan siirtoihin kohdistuu
seuraavia kustannuksia

 AIB:n jäsenmaksu sekä järjestön toimintaan ja kokouksiin osallistuminen

 EECS-sääntöjen kehittäminen ja valvonta sekä suomalaisten sidosryhmien
edunvalvonta

 rekisterissä tehtävät ulkomaan siirrot ja niiden seuranta ja vikatilanteiden
selvittäminen

 tilastotietojen julkaisu ja toimitus.

2.5 Kustannukset eurooppalaisen alkuperätakuustandardin kehittämisestä

osallistuminen eurooppalaisen alkuperätakuustandardin 16325+A1 kehittämiseen.
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3 Maksujen määräytymisperusteet / Alueelliset alkuperätakuut

3.1 Sähköisen rekisterin kustannukset

Alueellisten alkuperätakuiden osalta sähköinen rekisteri ylläpidetään Excel-ohjelmassa.

3.2 Rekisterinpitäjän asiakaspalvelu

Rekisterinpitäjä vastaa järjestelyyn liittyneiden asiakkaiden palvelusta. Kustannuksia
aiheuttavat seuraavat tehtävät:

 alkuperätakuiden myöntäminen, peruuttaminen, siirtäminen ja mitätöinti

 peruutustodistusten vahvistaminen tilinhaltijoille

 tilinhaltijoiden ja muiden toimijoiden neuvonta ja koulutus

 tilinhaltijoiden kanssa tehtävät sopimukset ja laskutus

 muu sidosryhmäyhteistyö

 voimalaitosten käsittely:

o voimalaitosten liittäminen järjestelmään

o asiakkaiden toimittamien voimalaitosten tuntimittaustietojen tarkistaminen
Fingridin Laskutusmittaus- ja taseselvitysjärjestelmässä, tarvittavien
laskentojen tekeminen ja siirto rekisteriin

o monipolttoainevoimalaitosten polttoainetietojen käsittely

o yhteisvoimalaitoksen tietojen käsittely

3.3 Hallinnolliset kustannukset

Rekisterinpitäjälle aiheutuu kustannuksia myös muista tukipalveluista kuten esimerkiksi
taloushallinnosta, viestintä- ja lakipalveluista sekä käännöspalveluista. Lisäksi palveluun
kohdistuu satunnaisia muita kuluja mm. viranomaismaksuja. Kustannuksia aiheutuu myös
Fingridin Laskutusmittaus- ja taseselvitysjärjestelmän käytöstä.

3.4 Kustannukset alkuperätakuiden välittämisestä ulkomaille sähköisen rekisterin
kautta

Alueellisia alkuperätakuita välitetään sähköisesti salattuna sähköpostina toisen EU- tai
ETA maan välillä. Ulkomaan siirtoihin kohdistuu seuraavia kustannuksia

 yhteydenpito ulkomaiseen rekisterinpitäjään

 alkuperätakuiden siirtäminen

 siirto/peruutustodistusten vahvistaminen tilinhaltijoille
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3.5 Kustannukset eurooppalaisen alkuperätakuustandardin kehittämisestä

osallistuminen eurooppalaisen alkuperätakuustandardin 16325+A1 kehittämiseen.
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