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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun 
lain muuttamisesta 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uusiutuvilla ener-
gialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 
annettua lakia muutettavaksi siten, että oike-
us kiinteään sähkön tuotantotukeen päättyy 
vuoden 2012 alussa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2012. 
 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun säh-
kön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010), 
jäljempänä tuotantotukilaki, nojalla kiinteää 
sähkön tuotantotukea on maksettu syöttöta-
riffijärjestelmän ulkopuolelle jäävästä uusiu-
tuvan energian sähkön tuotannosta. Tuuli-
voimalla ja metsähakkeella tuotetusta säh-
köstä on maksettu tukea 6,90 euroa mega-
wattitunnilta. Biokaasulla ja vesivoimalla 
tuotetusta sähköstä tuki on ollut 4,20 euroa 
megawattitunnilta.  

Oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen tu-
li voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011. 
Vastaavan suuruista tukea maksettiin vuoden 
2010 loppuun saakka sähkön ja eräiden polt-
toaineiden valmisteverosta annetun lain 
(1260/1996), jäljempänä sähköverolaki, no-
jalla. Tämä tuki tuli voimaan tuulivoiman, 
pienvesivoiman sekä pienehköjen puuta tai 
polttoturvetta sähkön tuotannossa käyttävien 
lämmitysvoimalaitosten osalta 1 päivänä 
tammikuuta 1997. Tuen saajiksi hyväksyttyjä 
energialähteitä on muutettu useita kertoja, ja 
vuonna 2010 sähköverolain mukaista tukea 
maksettiin tuulivoimalla, pienvesivoimalla, 
metsähakkeella, biokaasulla ja kierrätyspolt-
toaineella tuotetusta sähköstä. Sähköverolain 
mukaiseen tukeen oikeutetuista voimalaitok-
sista osa on ehtinyt saada tätä tukea yli 10 
vuotta. 

Lokakuun alussa vuonna 2011 kiinteän 
sähkön tuotantotuen saajaksi on Energia-
markkinavirastossa rekisteröitynyt noin 20 
tuulivoimalaa, noin 10 pienvesivoimalaa, 1 
biokaasuvoimala ja noin 40 metsähakevoi-
malaa. Vuotta 2011 koskevan kiinteän sähkö-
tuotantotuen rekisteröitymisaika päättyy vas-
ta huhtikuussa 2012, joten rekisteröintien 
määrä saattaa vielä jonkin verran kasvaa. 
Rekisteröityneiden voimalaitosten arvioitu 
tukeen oikeuttava vuosituotanto on kuitenkin 
jo selvästi suurempi kuin vuosituotanto, jon-
ka perusteella tulli on vuoden 2010 osalta 
maksanut sähköverolain mukaista tukea. Tä-
hän on keskeisesti syynä metsähakkeen käy-
tön arvioitu voimakas kasvu. 

Suurin osa kiinteän sähkön tuotantotuen 
saajaksi rekisteröidyistä metsähakevoima-
loista on siirtymässä tai siirtynyt syöttötarif-
fijärjestelmään. Vuoden 2009 alun jälkeen 
käyttöön otetut tuulivoimalat ja biokaasu-
voimalat ovat voineet siirtymäkautena, joka 
päättyi vuoden 2011 syyskuun lopussa, hakea 
syöttötariffijärjestelmään. Osa tuulivoima-
loista on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja 
samoin yksi biokaasuvoimala. 

Kiinteää sähkön tuotantotukea saavat voi-
malaitokset ovat voineet saada myös muuta 
valtiontukea, esimerkiksi energiatuen myön-
tämisen yleisistä ehdoista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (1313/2007) tarkoitet-
tua energiatukea. 
 
2  Ehdotetut  muutokset  

Esityksessä ehdotetaan, että oikeus kiinte-
ään sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 
2012 alussa. Tukea maksettaisiin viimeisen 
kerran vuonna 2011 tuotetusta sähköstä. 

Esityksen nojalla tuotantotukilain 2 §:n so-
veltamisalaa rajattaisiin siten, että vesivoima 
ei kuuluisi enää lain soveltamisalaan. Lain 
5 §:n vesivoiman määritelmää koskeva 10 
kohta kumottaisiin. Samoin kumottaisiin 4 
luku, joka sisältää kiinteää sähkön tuotanto-
tukea koskevat aineelliset 30—37 §:n sään-
nökset, sekä 53 §:n 3 momentin kiinteän säh-
kön tuotantotuen takaisinperinnän ja palaut-
tamisen määräaikaa koskeva säännös. 

Lisäksi esityksen nojalla tuotantotukilain 
43 §:n 2 momentin 3 kohta, 48 §:n 1 mo-
mentti, 49 §:n 1 momentin johdantokappale 
ja 1 kohta, 50 §, 51 §:n 1 momentin johdan-
tokappale ja 2 kohta sekä 2 momentin joh-
dantokappale, 55 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 
momentti ja 60 §:n 1 momentti muutettaisiin 
siten, että niistä poistettaisiin kiinteään säh-
kön tuotantotukeen liittyvä viittaus. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Vuodesta 2013 alkaen valtion talousarvion 
määrärahan tarpeen arvioidaan vähenevän 
4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tässä on otet-
tu huomioon, että metsähakevoimalat ovat 
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pääsääntöisesti syöttötariffijärjestelmässä ei-
vätkä olisi saaneet kiinteää sähkön tuotanto-
tukea. 

Energiamarkkinavirasto maksaa voimalai-
toksille kiinteän sähkön tuotantotuen vuoden 
2011 tuotetun sähkön määrän mukaan vuon-
na 2012. Tulli on maksanut sähköverolain 
nojalla vastaavan suuruista tukea vuonna 
2010 tuotetun sähkön määrän mukaan seu-
raavasti: tuulivoimaloille 1,9 miljoonaa euroa 
0,28 terawattitunnin sähkön tuotannon mää-
rän perusteella, pienvesivoimaloille 0,57 mil-
joonaa euroa 0,13 terawattitunnin sähkön 
tuotannon määrän perusteella, biokaasuvoi-
maloille 0,26 miljoonaa euroa 0,06 terawatti-
tunnin sähkön tuotannon määrän perusteella 
ja metsähakevoimaloille 12,4 miljoonaa eu-
roa 1,8 terawattitunnin sähkön tuotannon 
määrän perusteella eli yhteensä noin 15,2 
miljoonaa euroa. Verrattuna vuoteen 2008 
tuetun tuulivoimasähkön määrä on kasvanut 
jonkin verran, tuetun biokaasusähkön määrä 
lähes viisinkertaistunut, tuetun vesivoi-
masähkön määrä pienentynyt noin neljännek-
sen ja tuetun metsähakesähkön määrä kasva-
nut noin puolitoistakertaiseksi. 

Sähköverolain mukaista tukea saaneet met-
sähakevoimalat tulevat pääsääntöisesti ha-
kemaan osalta vuotta 2011 kiinteää sähkön 
tuotantotukea, mutta ovat jatkossa syöttöta-
riffijärjestelmässä ja saavat tuotantotukilain 
mukaan maksettavaa syöttötariffia, joka 
muuttuu päästöoikeuden hinnan mukaan ja 
on korkeampi kuin kiinteä sähkön tuotanto-
tuki. 

Syöttötariffijärjestelmään on hyväksytty 
viisi tuulivoimalaa, joilla olisi myös ollut oi-
keus saada sähköverolain mukaista tukea. Li-
säksi ehdotetun lain siirtymäsäännöksen no-
jalla yli puolet lokakuussa 2011 kiinteälle 
sähkön tuotantotuelle rekisteröityneestä tuu-
livoimaloiden arvioidusta vuosituotannosta 
(yli 0,1 terawattituntia) voisi siirtyä syöttöta-
riffijärjestelmään. Tuulivoimasähkölle mak-
settava syöttötariffi muuttuu sähkön markki-
nahinnan mukaan ja on korkeampi kuin kiin-
teä sähkön tuotantotuki. 

Sähköverolain mukaista tukea saaneita ja 
vastaavasti kiinteään sähkön tuotantotukeen 
oikeutettuja pienvesivoimaloita ei hyväksytä 
syöttötariffijärjestelmään. Myöskään sähkö-
verolain mukaista tukea saaneet ja vastaavas-
ti kiinteään sähkön tuotantotukeen oikeutetut 

biokaasuvoimalat eivät pääsääntöisesti täytä 
syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edel-
lytyksiä. 

Voimalaitosten siirtyminen syöttötariffijär-
jestelmään ei mainittavasti lisää Energia-
markkinaviraston työmäärää, koska siirtymi-
nen oli jo lähtökohtaisesti oletuksena viras-
ton resursoinnissa, ja vastaavasti kiinteän tu-
en lakkaaminen vähentäisi jossain määrin vi-
raston työmäärää. Syöttötariffijärjestelmä 
edellyttää voimalaitoksilta enemmän hallin-
tomenettelyitä verrattuna kiinteään sähkön 
tuotantotukeen, mutta vastaavasti syöttötarif-
fijärjestelmän mukainen tukitaso on korke-
ampi.  

Voimalaitosten siirtyminen syöttötariffijär-
jestelmään ei myöskään lisää järjestelmän 
määrärahan tarvetta, koska siirtyminen oli jo 
lähtökohtaisesti oletuksena arvioitaessa syöt-
tötariffijärjestelmän mukaisen tuotantotuen 
kustannuksia valtion talousarvion kannalta. 

Kiinteällä sähkön tuotantotuella ja sitä 
edeltäneellä sähköverolain mukaisella tuella 
ei voida juurikaan katsoa olevan suoranaises-
ti merkitystä Suomelle EU:ssa asetetun uu-
siutuvan energian lisäämistavoitteen kannal-
ta. Tämä tavoite edellyttää, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus energian loppukulu-
tuksesta on 38 prosenttia vuonna 2020, mikä 
arvion mukaan vaatisi 124 terawattituntia uu-
siutuvaa energiaa energian loppukulutukses-
sa. 

Esitys heikentää kiinteään sähkön tuotanto-
tukeen oikeutettujen voimalaitosten kannat-
tavuutta. Merkitystä tällä on lähinnä voima-
laitoksille, joita ei hyväksytä syöttötariffijär-
jestelmään, eli pienvesivoimaloille, pienille 
tai ennen vuotta 2009 kaupalliseen käyttöön 
otetuille tuulivoimaloille tai biokaasuvoima-
loille sekä kaatopaikkakaasuja sähkön tuo-
tannossa käyttäville biokaasuvoimaloille.  
Osa näistä on jo voinut saada yli 10 vuotta 
sähköverolain mukaista tukea.  
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmistelu työ- ja elinkeinominis-
teriössä. Valmistelun aloittamisesta tiedotet-
tiin 11 päivänä lokakuuta 2011. Työ- ja elin-
keinoministeriö on 18 päivänä lokakuuta 
2011 järjestänyt kuulemistilaisuuden, johon 
kutsuttiin valtiovarainministeriö, Energia-
markkinavirasto, Energiateollisuus ry, Met-
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säteollisuus ry, Suomen tuulivoimayhdistys 
ry, FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry, 
Suomen Biokaasuyhdistys ry ja Pienvesi-
voimayhdistys ry. Kuultaville on myös varat-
tu mahdollisuus viimeistään 26 päivänä lo-
kakuuta 2011 esittää kirjallisesti näkökohtia 
esityksestä. Energiateollisuus ry, Tuulivoi-
mayhdistys ry, Suomen Biokaasuyhdistys ry, 
Pienvesivoimayhdistys ry ja eräät tuulivoi-
masähkön tuottajat ovat kirjallisesti ottaneet 
kantaa esitykseen. 

Kuulemisessa on tullut esille erityisesti 
muutoksen yllätyksellisyys ja toteutuksen 
nopea aikataulu, ja tästä seuraava yleinen 
epävarmuus uusiutuvan energian politiikan 
jatkuvuudesta. Investoinnit uusiutuviin ener-
gialähteisiin edellyttävät vakaata ja inves-
tointeja suosivaa poliittista toimintaympäris-
töä. Kuulemisessa on myös pidetty tärkeänä, 
että voimalaitokset, jotka eivät tuotantotuki-
lain siirtymäsäännöksen nojalla hyödyntäneet 
mahdollisuutta siirtyä syöttötariffijärjestel-
mään, saisivat uudestaan mahdollisuuden 
harkita asiaa. Kuulemisessa on lisäksi esitetty 
esityksen vaikutusten arviointien täydentä-
mistä. Kuulemisen perusteella lakiehdotuk-
sen siirtymäsääntelyä ja esityksen vaikutus-
ten arviointia on täydennetty.  
 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2012. 

Siirtymäsäännöksen nojalla vuonna 2011 
tuotetusta sähköstä maksettavaan kiinteään 
sähkön tuotantotukeen sovellettaisiin lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Tuotantotukilain 63 §:n siirtymäsäännök-
sen nojalla 1 päivänä tammikuuta 2009 jäl-

keen kaupalliseen käyttöön otetut tuulivoi-
malat, biokaasuvoimalat ja puupolttoaine-
voimalat on ollut mahdollista hyväksyä syöt-
tötariffijärjestelmään, jos hakemus on tehty 
viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta sekä saadut valtiontuet 
on palautettu korkoineen ja muut laissa sää-
detyt edellytykset täyttyvät. Käytännössä tä-
mä on antanut osalle tuulivoima- ja biokaa-
susähkön tuottajista mahdollisuuden valita 
kiinteän sähkön tuotantotuen ja syöttötariffi-
järjestelmän välillä, ja suurin osa on valinnut 
syöttötariffijärjestelmän. Muutamien 1 päi-
vänä tammikuuta 2009 jälkeen kaupalliseen 
käyttöön otettujen tuulivoimaloiden osalta 
sähkön tuottajat ovat kuitenkin valinneet 
kiinteän sähkön tuotantotuen, eikä tällöin ole 
ennakoitu tämän tuen päättymistä vuoden 
2012 alussa. Näille sähkön tuottajille ja mah-
dollisesti vastaavassa tilanteessa oleville bio-
kaasusähkön tuottajille on tarpeen varata vie-
lä mahdollisuus harkita syöttötariffijärjestel-
mää koskevan hakemuksen tekemistä kolmen 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli 
viimeistään maaliskuun lopussa vuonna 
2012. EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvän 
ilmoittamisvelvollisuuden kannalta kyseessä 
on hallinnollinen muutos, josta ei ole tarpeen 
tehdä virallista ilmoitusta EU:n komissiolle. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin 
saattanut kyseisen hallinnollisen muutoksen 
EU:n komission tietoon. 
 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 

(1396/2010) 5 §:n 10 kohta, 4 luku ja 53 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 2 §, 43 §:n 2 momentin 3 kohta, 48 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentin johdan-

tokappale ja 1 kohta, 50 §, 51 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 2 momentin 
johdantokappale, 55 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti ja 60 §:n 1 momentti seuraavasti:  
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion varoista tuu-
livoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella 
tuotetusta sähköstä maksettavasta tuotanto-
tuesta. 
 

43 § 

Tiedonsaantioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiamarkkinavirastolla on oikeus salas-

sapitosäännösten estämättä saada muilta vi-
ranomaisilta tämän lain säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten välttämättömiä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkön tuottajaa koskevista muista sei-
koista, joilla on olennaista merkitystä syöttö-
tariffijärjestelmään hyväksymisen kannalta 
taikka syöttötariffin määräytymisen, maksa-
misen, maksatuksen keskeytyksen tai ta-
kaisinperinnän kannalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Syöttötariffisäännösten rikkominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

taikka 22 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyä 
velvollisuutta taikka 

2) antaa 27 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä 
virheellisiä tietoja,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, syöttötarif-
fisäännösten rikkomisesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Maksatuksen keskeytys 

Energiamarkkinavirasto voi päätöksellään 
keskeyttää syöttötariffin maksatuksen, jos: 

1) on perusteita epäillä, että sähkön tuottaja 
on 18 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tussa menettelyssä tai että 7—11 §:ssä sääde-
tyt edellytykset eivät enää täyty; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 § 

Palauttaminen 

Sähkön tuottajan tulee viipymättä palauttaa 
virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto-
masti saamansa syöttötariffi tai sen osa. Jos 
palautettava määrä olisi enintään 10 euroa, se 
saadaan jättää palauttamatta. 
 

51 §  

Takaisinperintä 

Energiamarkkinaviraston on päätöksellään 
määrättävä jo maksettu syöttötariffi perittä-
väksi takaisin, jos sähkön tuottaja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) on jättänyt palauttamatta sellaisen syöt-
tötariffin tai sen osan, joka 50 §:n mukaan on 
palautettava. 
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Energiamarkkinavirasto voi määrätä jo 
maksetun syöttötariffin tai sen osan perittä-
väksi takaisin, jos sähkön tuottaja: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston 
päätökseen  

Energiamarkkinaviraston 17, 28, 49, 51 tai 
54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. Päätökseen saa 
hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista Energiamarkkinavirastolta 
siten kuin hallintolaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Tietojen säilyttäminen 

Sähkön tuottaja on velvollinen säilyttä-
mään syöttötariffin maksamista varten laadit-
tavaan selvitykseen liittyvän aineiston, kun-
nes kymmenen vuotta on kulunut hyväksy-
mispäätöksen raukeamisesta tai peruuttami-
sesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

60 § 

Tietojen toimittaminen Energiamarkkinavi-
rastolle 

Sähkön tuottajan tulee toimittaa Energia-
markkinavirastolle 28 §:ssä tarkoitettu hake-
mus sähköisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä     
kuuta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa tuotetusta sähkös-
tä maksettavaan kiinteään sähkön tuotantotu-
keen sovelletaan lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 14 §:n 2 momentissa 
säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten nojalla ja noudattaen, mitä 63 §:n 
2—5 momentissa säädetään, hyväksyä myös 
kaupalliseen käyttöön otettu tuulivoimala ja 
biokaasuvoimala, jos hyväksymistä haetaan 
Energiamarkkinavirastolta kolmen kuukau-
den kuluessa lain voimaantulosta.  
 

————— 
 

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 

(1396/2010) 5 §:n 10 kohta, 4 luku ja 53 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 2 §, 43 §:n 2 momentin 3 kohta, 48 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentin johdan-

tokappale ja 1 kohta, 50 §, 51 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 2 momentin 
johdantokappale, 55 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti ja 60 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion varoista tuu-
livoimalla, biokaasulla, puupolttoaineella ja 
vesivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavas-
ta tuotantotuesta. 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion varoista tuu-
livoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella 
tuotetusta sähköstä maksettavasta tuotanto-
tuesta. 
 

 
5§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) vesivoimalalla voimalaitosta, jossa tuo-
tetaan sähköä vesivoimalla yhdessä tai use-
ammassa samaan verkonhaltijan mittariin 
kytketyssä generaattorissa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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4 luku 

Kiinteä sähkön tuotantotuki ja sen maksa-
minen 

30 § 

Kiinteä sähkön tuotantotuki 

Tuulivoimalla, metsähakkeella, biokaasulla 
ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä makse-
taan sähkön tuottajalle kiinteää sähkön tuo-
tantotukea, jos 31 §:n 1 ja 2 momentissa sää-
detyt edellytykset tuen maksamiselle ovat 
olemassa. 

Tukea maksetaan: 
1) tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetus-

ta sähköstä 6,90 euroa megawattitunnilta; 
2) biokaasulla ja vesivoimalla tuotetusta 

sähköstä 4,20 euroa megawattitunnilta. 
 

31 § 

Kiinteän sähkön tuotantotuen saamisen edel-
lytykset 

Edellytyksenä kiinteän sähkön tuotantotuen 
maksamiselle on, että: 

1) voimalaitoksen sijainti ja verkkoliitäntä 
täyttävät 7 §:ssä säädetyt vaatimukset; 

2) voimalaitos ei kuulu eikä ole kuulunut 
syöttötariffijärjestelmään samaan polttoai-
neeseen perustuvan sähkön tuotannon perus-
teella; sekä 

3) sähkön tuottaja pitää yllä luotettavaa 
kirjanpitoa voimalaitoksessa kalenterivuoden 
aikana käytetyistä polttoaineista ja niiden 
energiasisällöistä, jos voimalaitoksessa on 
mahdollista käyttää erilaisia polttoaineita. 

Jos sähkö tuotetaan vesivoimalla, tuen 
maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että ve-
sivoimalan generaattoreiden yhteenlaskettu 
nimellisteho on enintään 1 megavolttiampee-
ri. 

Tarkempia säännöksiä kiinteän sähkön tuo-
tantotuen saamisen edellytyksistä voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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32 § 

Rekisteröitymisvelvollisuus 

Sähkön tuottajan on tehtävä Energiamark-
kinavirastolle kirjallinen ilmoitus kiinteän 
sähkön tuotantotuen saajaksi rekisteröitymis-
tä varten. Ilmoituksessa tulee olla ne sähkön 
tuottajaa ja voimalaitosta koskevat tiedot, 
jotka ovat tarpeen tuen maksamiseksi. Ilmoi-
tus tulee tehdä, ennen kuin tukea 36 §:n mu-
kaisesti ensimmäisen kerran haetaan. 

Jos sähkön tuottajan ilmoittamissa tiedois-
sa tapahtuu muutos, siitä on viipymättä tehtä-
vä kirjallinen ilmoitus Energiamarkkinaviras-
tolle. 

Tarkempia säännöksiä rekisteröitymisvel-
vollisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

33 § 

Kiinteään sähkön tuotantotukeen oikeuttava 
sähkön tuotanto 

Kiinteään sähkön tuotantotukeen oikeutta-
vaan sähkön tuotantoon sovelletaan, mitä 
24 §:ssä säädetään tavoitehintaan ja muuttu-
vaan tuotantotukeen oikeuttavasta sähkön 
tuotannosta. Tukea maksetaan kuitenkin myös 
niiltä tunneilta, joina voimalaitoksen sijainti-
paikan sähkön markkinahinta on negatiivi-
nen. 
 

34 § 

Kiinteän sähkön tuotantotuen maksamista 
koskeva rajoitus 

Kiinteää sähkön tuotantotukea ei makseta, 
jos kalenterivuoden aikana tuotetun sähkön 
määrä on alle 200 megawattituntia. 

Kiinteää sähkön tuotantotukea ei myöskään 
makseta: 

1) tuulivoimalla, biokaasulla tai vesivoi-
malla tuotetusta sähköstä, jos sähkön mark-
kinahinnan keskiarvo kalenterivuonna ylittää 
76,6 euroa megawattitunnilta; 

2) metsähakkeella tuotetusta sähköstä, jos 
päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo 
kalenterivuonna ylittää 18 euroa. 
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Tarkempia säännöksiä sähkön ja päästöoi-
keuden markkinahinnoista voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 
 

35 § 

Selvitys kiinteän sähkön tuotantotuen mak-
samista varten 

Sähkön tuottajan on laadittava luotettava 
selvitys kiinteään sähkön tuotantotukeen oi-
keuttavasta sähkön tuotannosta kalenterivuo-
sittain. 

Tarkempia säännöksiä selvityksestä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

36 § 

Maksettavan kiinteän sähkön tuotantotuen 
määräytyminen 

Sähkön tuottajan tulee toimittaa Energia-
markkinavirastolle hakemus kiinteän sähkön 
tuotantotuen saamiseksi viimeistään 30 päi-
vänä huhtikuuta tukeen oikeuttavaa kalente-
rivuotta seuraavana vuonna. 

Energiamarkkinavirasto tekee hakemuksen 
perusteella päätöksen sähkön tuottajalle 
maksettavan kiinteän sähkön tuotantotuen 
suuruudesta. 

Hakemukseen sovelletaan, mitä 28 §:n 3 
momentissa säädetään syöttötariffin saamista 
koskevasta hakemuksesta. 
 

37 § 

Kiinteän sähkön tuotantotuen maksaminen 
sähkön tuottajalle 

Energiamarkkinavirasto maksaa 32 §:n 
mukaisesti rekisteröityneelle sähkön tuottajal-
le kiinteän sähkön tuotantotuen kalenterivuo-
delta, jos sähkön tuottaja on toimittanut 
Energiamarkkinavirastolle hakemuksen 36 
§:n mukaisesti. 
 

43 § 

Tiedonsaantioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiamarkkinavirastolla on oikeus salas-

43 §

Tiedonsaantioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiamarkkinavirastolla on oikeus salas-
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sapitosäännösten estämättä saada muilta vi-
ranomaisilta tämän lain säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten välttämättömiä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkön tuottajaa koskevista muista sei-
koista, joilla on olennaista merkitystä syöttö-
tariffijärjestelmään hyväksymisen kannalta 
taikka syöttötariffin tai kiinteän sähkön tuo-
tantotuen määräytymisen, maksamisen, mak-
satuksen keskeytyksen tai takaisinperinnän 
kannalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

sapitosäännösten estämättä saada muilta vi-
ranomaisilta tämän lain säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten välttämättömiä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkön tuottajaa koskevista muista sei-
koista, joilla on olennaista merkitystä syöttö-
tariffijärjestelmään hyväksymisen kannalta 
taikka syöttötariffin määräytymisen, maksa-
misen, maksatuksen keskeytyksen tai ta-
kaisinperinnän kannalta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
48 § 

Syöttötariffisäännösten rikkominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 

22 §:n 2 tai 3 momentissa taikka 31 §:n 1 
momentin 3 kohdassa säädettyä velvollisuutta 
taikka 

2) antaa 27 tai 35 §:ssä tarkoitetussa selvi-
tyksessä virheellisiä tietoja, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, syöttötarif-
fisäännösten rikkomisesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Syöttötariffisäännösten rikkominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

taikka 22 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyä 
velvollisuutta taikka 
 

2) antaa 27 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä 
virheellisiä tietoja,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, syöttötarif-
fisäännösten rikkomisesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
49 § 

Maksatuksen keskeytys 

Energiamarkkinavirasto voi päätöksellään 
keskeyttää syöttötariffin tai kiinteän sähkön 
tuotantotuen maksatuksen, jos: 

1) on perusteita epäillä, että sähkön tuottaja 
on 18 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
sa menettelyssä taikka että 7—11 tai 31 §:ssä 
säädetyt edellytykset eivät enää täyty; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Maksatuksen keskeytys 

Energiamarkkinavirasto voi päätöksellään 
keskeyttää syöttötariffin maksatuksen, jos: 

 
1) on perusteita epäillä, että sähkön tuottaja 

on 18 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tussa menettelyssä tai että 7—11 §:ssä sääde-
tyt edellytykset eivät enää täyty; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
50 § 

Palauttaminen 

Sähkön tuottajan tulee viipymättä palauttaa 
virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto-

50 §

Palauttaminen 

Sähkön tuottajan tulee viipymättä palauttaa 
virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto-
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masti saamansa syöttötariffi tai kiinteä säh-
kön tuotantotuki taikka sen osa. Jos palautet-
tava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan 
jättää palauttamatta. 

masti saamansa syöttötariffi tai sen osa. Jos 
palautettava määrä olisi enintään 10 euroa, se 
saadaan jättää palauttamatta. 

 
51 § 

Takaisinperintä 

Energiamarkkinaviraston on päätöksellään 
määrättävä jo maksettu syöttötariffi tai kiin-
teä sähkön tuotantotuki perittäväksi takaisin, 
jos sähkön tuottaja: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) on jättänyt palauttamatta sellaisen syöttö-
tariffin tai kiinteän sähkön tuotantotuen taik-
ka sen osan, joka 50 §:n mukaan on palautet-
tava.  

Energiamarkkinavirasto voi määrätä jo 
maksetun syöttötariffin tai kiinteän sähkön 
tuotantotuen taikka sen osan perittäväksi ta-
kaisin, jos sähkön tuottaja: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 §  

Takaisinperintä 

Energiamarkkinaviraston on päätöksellään 
määrättävä jo maksettu syöttötariffi perittä-
väksi takaisin, jos sähkön tuottaja: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) on jättänyt palauttamatta sellaisen syöt-
tötariffin tai sen osan, joka 50 §:n mukaan on 
palautettava. 

 
Energiamarkkinavirasto voi määrätä jo 

maksetun syöttötariffin tai sen osan perittä-
väksi takaisin, jos sähkön tuottaja: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 § 

Takaisinperinnän ja palauttamisen määräai-
ka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinteän sähkön tuotantotuen taikka sille 

maksettavan koron tai viivästyskoron ta-
kaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun kym-
menen vuotta on kulunut viimeisen tukierän 
maksamisesta. Vastaavasti velvollisuus tuen 
palauttamiseen 50 §:n nojalla raukeaa, kun 
kymmenen vuotta on kulunut viimeisen tu-
kierän maksamisesta. 

 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 

 
55 § 

Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston 
päätökseen 

Energiamarkkinaviraston 17, 28, 36, 49, 51 
tai 54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa 
siihen tyytymätön asianosainen hakea oi-
kaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään Ener-
giamarkkinavirastolle. 

55 § 

Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston 
päätökseen  

Energiamarkkinaviraston 17, 28, 49, 51 tai 
54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. Päätökseen saa 
hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista Energiamarkkinavirastolta 
siten kuin hallintolaissa säädetään. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
59 § 

Tietojen säilyttäminen 

Sähkön tuottaja on velvollinen säilyttämään 
syöttötariffin maksamista varten laadittavaan 
selvitykseen liittyvän aineiston, kunnes 
kymmenen vuotta on kulunut hyväksymis-
päätöksen raukeamisesta tai peruuttamisesta, 
ja kiinteän sähkön tuotantotuen maksamista 
varten laadittavaan selvitykseen liittyvän ai-
neiston, kunnes kymmenen vuotta on kulunut 
viimeisen tukierän maksamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Tietojen säilyttäminen 

Sähkön tuottaja on velvollinen säilyttä-
mään syöttötariffin maksamista varten laadit-
tavaan selvitykseen liittyvän aineiston, kun-
nes kymmenen vuotta on kulunut hyväksy-
mispäätöksen raukeamisesta tai peruuttami-
sesta. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 § 

Tietojen toimittaminen Energiamarkkinavi-
rastolle 

Sähkön tuottajan tulee toimittaa Energia-
markkinavirastolle 28 ja 36 §:ssä tarkoitettu 
hakemus sähköisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 § 

Tietojen toimittaminen Energiamarkkinavi-
rastolle 

Sähkön tuottajan tulee toimittaa Energia-
markkinavirastolle 28 §:ssä tarkoitettu hake-
mus sähköisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20  . 
Ennen lain voimaantuloa tuotetusta säh-

köstä maksettavaan kiinteään sähkön tuotan-
totukeen sovelletaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 14 §:n 2 momentissa 
säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten nojalla ja noudattaen, mitä mai-
nitun lain 63 §:n 2—5 momentissa sääde-
tään, hyväksyä myös kaupalliseen käyttöön 
otettu tuulivoimala ja biokaasuvoimala, jos 
hyväksymistä haetaan Energiamarkkinavi-
rastolta kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta.  
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