
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

L a k i

759/2015

edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoima-
loissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään niistä edellytyksistä,
joilla valtio voi osallistua Ahvenanmaan
maakuntaan rakennettavissa, liitteessä maini-
tuissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuo-
tantotuen kustannuksiin.

2 §

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
valtion varoista maksettavaan tuotantotukeen
sovelletaan, mitä valtion talousarviosta anne-
tussa laissa (423/1988) säädetään.

3 §

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus, seuranta ja kehittäminen sekä lain
noudattamisen valvonta kuuluvat työ- ja elin-
keinoministeriölle.

4 §

Edellytykset valtion osallistumiselle
kustannuksiin

Valtion varoista voidaan osallistua liit-
teessä mainituissa tuulivoimaloissa tuotetusta
sähköstä maksettavan tuotantotuen kustan-
nuksiin, jos:

1) Ahvenanmaan maakunta on:
a) tehnyt päätökset ohjauskeinoista ja si-

toutunut niiden edellyttämään rahoitukseen
uusiutuvan osuuden lisäämiseksi maakun-
nassa vähintään 9,5 prosenttiyksikköä vuo-
teen 2020 mennessä sekä tehnyt päätöksistä
täytäntöönpanoilmoituksen Euroopan komis-
siolle;

b) toimittanut uusiutuvan energian edistä-
mistä koskevan, uusiutuvista lähteistä peräi-
sin olevan energian käytön edistämisestä sekä
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muut-
tamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2009/28/EY ja sen nojalla annetun
komission päätöksen mukaisen toimintasuun-
nitelman Euroopan komissiolle; sekä

c) sitoutunut muihin EU-oikeuden mukai-
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siin uusiutuvaa energiaa koskeviin velvoittei-
siin;

2) Ahvenanmaan maakunta on säätänyt
tuulivoiman edistämisestä maakuntalain, joka
sisältää säännökset tuotantotuen myöntämi-
sen ja maksamisen edellytyksistä, valvon-
nasta sekä tuulivoiman tuottajien oikeuksista
ja velvollisuuksista siten, että:

a) tukea maksetaan 12 vuoden ajan;
b) tukea maksetaan vain, jos tuulivoimala

ei ole saanut valtiontukea ja on uusi eikä
sisällä käytettyjä osia;

c) sijoitetun pääoman tuotto on enintään
9,6 prosenttia; ja

d) tuen maksatuksen keskeytyksestä, pa-
lauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä val-
vonnasta on riittävät ja asianmukaiset sään-
nökset;

3) Ahvenanmaan maakunta on suorittanut
valtiolle vähintään 500 000 euroa kustakin
tuulivoimalasta jokaisena vuonna, jolloin val-
tio osallistuu niissä tuotetusta sähköstä mak-
settavan tuotantotuen kustannuksiin;

4) tuulivoimalat on otettu kaupalliseen
käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2020;

5) Euroopan komissio on katsonut tässä

laissa tarkoitetun valtiontuen ja 2 kohdassa
tarkoitetussa maakuntalaissa säädetyn tukijär-
jestelmän soveltuvan sisämarkkinoille;

6) valtiontalouden tarkastusviraston oi-
keus tarkastaa Ahvenanmaan maakunnassa
sijaitsevat yritykset, joille maksettavan tuo-
tantotuen kustannuksiin valtio osallistuu, on
varmistettu; sekä

7) työ- ja elinkeinoministeriö saa tämän
lain noudattamisen valvomiseksi oikeat ja
riittävät tiedot.

5 §

Tuotantotuen maksaminen

Jos valtio 4 §:n nojalla osallistuu tuotanto-
tuen kustannuksiin, maksetaan valtionavustus
suoraan tukijärjestelmään hyväksytylle säh-
kön tuottajalle.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Olli Rehn
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Liite

Lain 1 §:ssä tarkoitetut tuulivoimalat

Tuulivoimala Sijaintikunta Turbiinien
lukumäärä

Kokonaisteho

Långnabba I Eckerö 6 18 megawattia
Långnabba II Eckerö 4 12 megawattia
Stenarna Eckerö, Hammarland ja Jomala 6 18 megawattia
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