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Hallituksen esitys Eduskunnalle polttoturpeen ja sillä 
tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koske-
vaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys on kaksiosainen ja sillä 
pyritään maan huoltovarmuuden ja sähkön 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi edistä-
mään toisaalta lämmön ja sähkön tuotannon 
polttoaineena käytettävän polttoturpeen saa-
tavuutta sääoloista johtuvien huonojen tuo-
tantokausien jälkeisenä aikana ja toisaalta 
polttoturpeen kilpailukykyä sähkön lauhdu-
tustuotannossa. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
polttoturpeen turvavarastoista. Turvavaras-
tolla tarkoitettaisiin laissa sellaista lämmön 
tai sähkön tuotantoa varten perustettua polt-
toturvevarastoa, jota polttoturpeen toimittaja 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tekemäänsä 
sopimukseen perustuen ylläpitäisi liiketoi-
minnassaan tarvitsemansa varaston lisäksi 
kolmen vuoden määräajan. Turvavarastossa 
olevaa polttoturvetta voisi sopimuskauden 
aikana käyttää ainoastaan Huoltovarmuus-
keskuksen myöntämällä luvalla. Käyttölupa 
voitaisiin myöntää, jos turvavarastoijan liike-
toiminnassaan tarvitsema polttoturvevarasto 
olisi jäänyt päättyneiden tuotantokausien 
sääoloista tai muista turvavarastoijan vaiku-
tusvallan ulkopuolella olevista syistä johtuen 
merkittävästi turvavarastoijan keskimääräisiä 
vuotuisia toimituksia pienemmäksi. Huolto-
varmuuskeskus maksaisi turvavarastoijalle 
huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen 
toteutuneesta turvavarastoinnista. Korvaus 
kattaisi osittain turvavarastoijalle aiheutuneet 
pääoma-, varastointi- ja hävikkikustannukset. 

Turvepolttoainetta käyttävän sähkön lauh-
dutustuotannon turvaamiseksi ehdotetaan 
sähköverkonhaltijan maksamaan syöttötarif-
fiin perustuvaa määräaikaista tukijärjestel-
mää. Ehdotetussa laissa säädettäisiin lauhdu-
tusvoimalaitosten ajojärjestyksen muuttami-
sesta siten, että järjestelmän piiriin kuuluva 
kotimaista turvetta polttoaineena käyttävä 
voimalaitos saisi osittaisen etusijan ajojärjes-
tyksessä ulkomaisia fossiilisia polttoaineita 
käyttäviin lauhdutusvoimalaitoksiin nähden. 
Syöttötariffi olisi lisähinta, jonka järjestel-
mävastaava kantaverkonhaltija maksaisi jär-
jestelmän piiriin kuuluvasta sähköstä tuotta-
jalle tämän markkinoilta saaman myyntihin-
nan täydennykseksi. Syöttötariffijärjestelmä 
rahoitettaisiin syöttötariffimaksulla, jonka 
järjestelmävastaava keräisi erillisenä maksu-
na kantaverkkoon liittyneeltä sähkön kulu-
tukselta. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia poltto-
turpeen turvavarastoista voitaisiin sen voi-
maantulon jälkeen soveltaa myös vuoden 
2006 tuotantokauden aikana nostetusta tur-
peesta perustettaviin turvavarastoihin. Ehdo-
tettu syöttötariffilaki on tarkoitettu määräai-
kaiseksi järjestelyksi, joka olisi voimassa 
vuoden 2010 loppuun, jolloin sähkön lauhdu-
tustuotannon tarpeen uskotaan yleisesti vä-
hentyvän uuden ydinvoimayksikön valmis-
tumisen myötä. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Sateisen kesän 2004 alhainen polttoturpeen 
tuotanto yhdistettynä mataliin varastotasoihin 
aiheutti vaikeuksia polttoturpeen toimituksis-
sa talvella 2004—2005. Polttoturpeen tarjon-
ta ei olisi mahdollisesti riittänyt kattamaan 
kaikkea kysyntää tuona talvena, jos samanai-
kaisesti talvi ei olisi ollut leuto ja pohjois-
mainen vesitilanne hyvä sähköntuotannon 
kannalta. 

Vuoden 2005 alusta alkanut hiilidioksidin 
päästökauppa on turpeen korkean ominais-
päästökertoimen vuoksi heikentänyt poltto-
turpeen kilpailukykyä muihin voimalaitos-
polttoaineisiin nähden. Päästöoikeuden arvon 
noustessa riittävästi myös kivihiilen käyttö 
voi tulla polttoturvetta edullisemmaksi voi-
malaitoksissa, joissa polttoturve on aiemmin 
ollut pääpolttoaineena. Polttoturpeen kilpai-
lukyvyn heikentyessä heijastuvat sen käytön 
vähentymisen vaikutukset myös polttotur-
peen tuotantoon sekä puupolttoaineiden käyt-
töön. 

Luonnonvarana turvetta on Suomessa run-
saasti, mutta polttoaineena sitä voidaan käyt-
tää vain pitkäkestoisen soiden valmistelun ja 
turpeen tuotantoprosessin jälkeen. Polttotur-
peen tuotantoketjun mahdollisen heikkene-
misen on arvioitu heikentävän maan huolto-
varmuutta ja sähkön toimitusvarmuutta. Hal-
lituksen esityksellä pyritään maan huolto-
varmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi edistämään polttoturpeen saa-
tavuutta sääoloista johtuvien huonojen tuo-
tantokausien jälkeisenä aikana ja polttotur-
peen kilpailukykyä sähkön lauhdutustuotan-
nossa. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Polttoaineiden varastointi saanti-
häiriöiden varalta 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
lain (1390/1992) 2 §:n nojalla valtioneuvosto 

asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, 
joissa määritellään valmiuden taso ottaen 
huomioon väestön ja välttämättömän talous-
elämän ja maanpuolustuksen vähimmäistar-
peet. Voimassa olevat tavoitteet on annettu 
vuonna 2002 (Säädöskokoelma 350/2002). 

Energian saatavuuden turvaamiseksi ediste-
tään useisiin polttoaineisiin ja hankintalähtei-
siin perustuvaa energiantuotantoa. Myös ko-
timaista energiantuotantoa ja kotimaisten 
polttoaineiden käyttöä kehitetään. Maamme 
erityisolojen vuoksi pidetään energian huol-
tovarmuustaso Euroopan unionin velvoitteet 
sekä kansainvälisestä energiaohjelmasta teh-
tyyn sopimukseen (niin sanottu IEP-sopimus, 
Sopimussarja 115/1991) sisältyvät velvoitteet 
ylittävällä tasolla. Tuontienergian saantihäi-
riön varalta ja kansainvälisten sopimusvel-
voitteiden täyttämiseksi pidetään varmuusva-
rastoissa tuontipolttoaineiden viiden kuukau-
den normaalikulutusta vastaavat polttoaine-
varastot. 

Polttoaineiden varmuusvarastointi on to-
teutettu varastointivelvoitteilla ja valtion 
omistamilla varmuusvarastoilla. Tuontipolt-
toaineiden velvoitevarastoinnista annetun 
lain (1070/1994) mukaan lämpöä ja sähköä 
tuottavan kivihiililaitoksen varastointivel-
voitteena on kolmen kuukauden keskimää-
räinen kulutus. Myös kivihiilen maahan-
tuojan on pidettävä kolmen kuukauden kes-
kimääräistä kulutusta vastaavaa vähimmäis-
varastoa. Öljyn maahantuojan velvoite vastaa 
kahden kuukauden keskimääräistä tuontia. 
Maakaasulaitoksen ja maakaasun maahan-
tuojan varastointivelvoite vastaa kolme kuu-
kauden keskimääräistä volyymia. Velvoite-
varastot voi ottaa käyttöön Huoltovarmuus-
keskuksen luvalla, joka voidaan myöntää, jos 
varastointivelvollisen tuotanto tai kaupalli-
nen toiminta on saantihäiriön vuoksi vaarassa 
keskeytyä tai olennaisesti vähentyä. Jos kan-
sainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopi-
muksen velvoitteet edellyttävät Suomen luo-
vuttavan öljyä kansainväliseen jakojärjestel-
mään, voi kauppa- ja teollisuusministeriö 
myöntää velvoitevaraston alitusluvan. Vel-
voitevaraston alituslupia on myönnetty lain 
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voimassaoloaikana kolme kertaa, muun mu-
assa ankaran talven aiheuttamien kivihiilen 
rahtausvaikeuksien vuoksi. 

Loppuosa velvoitevarastoinnille asetetusta 
viiden kuukauden kokonaistavoitteesta täyte-
tään Huoltovarmuuskeskuksen hoitamilla 
valtion varmuusvarastoilla. Varmuusvarasto-
jen mitoituksessa on otettu huomioon maa-
kaasun korvaaminen polttoöljyllä. Valtion 
varmuusvarastointi kustannetaan huoltovar-
muusrahastosta, johon tuloutetaan sähköstä 
ja tuontipolttoaineista kannettava huoltovar-
muusmaksu. Huoltovarmuuskeskus tekee 
energia-alan yritysten tai kunnallisten laitos-
ten kanssa sopimukset varastojen sijoittami-
sesta normaalin logistiikan yhteyteen. Huol-
tovarmuuskeskus ostaa tällä tavoin markki-
noilta kaikki varastojen hoitoon tarvittavat 
palvelut. 

Valtion varmuusvarastoissa on öljytuotteita 
runsaat 3,5 miljoonaa tonnia ja jonkin verran 
kivihiiltä. Valtion varmuusvarastojen määrää 
on pienennetty 1990-luvun huipputasosta 
noin puoli miljoonaa tonnia. Maakaasun käy-
tön lisääntyminen johtanee tavoitemäärien 
kääntymiseen uudelleen kasvuun. 

Syksyllä 2005 Yhdysvalloissa öljyteolli-
suutta vahingoittaneen Katriina-myrskyn jäl-
keen valtion varmuusvarastoja purettiin 
markkinoille kansainvälisen energiajärjestö 
IEA:n päätöksen mukaisesti 41 000 tonnia 
moottoripolttoaineiden kansainvälisen tar-
jonnan lisäämiseksi. 

Ydinpolttoaineen varmuusvarastointi on 
hoidettu sopimusmenettelyllä valtion ja 
ydinvoiman tuottajien välillä. 

Kolmas materiaalisen varautumisen muoto 
on turvavarastolaissa (970/1982) säädetty 
turvavarastointi. Se on tarkoitettu yrityksen 
oman tuotannon varmistamiseksi raaka-
aineiden saantihäiriöissä. Turvavaraston pe-
rustamiseen tarjoutuva yritys tekee Huolto-
varmuuskeskuksen kanssa turvavarastointi-
sopimuksen, jossa sovitaan kaupallisten va-
rastojen lisäksi pidettävästä turvavarastosta. 
Turvavaraston käyttöönotto on luvanvaraista. 
Varasto rahoitetaan luottolaitoksesta nostet-
tavalla lainalla, jolle Huoltovarmuuskeskus 
maksaa korkotukea ja antaa takauksen. Kor-
kotuki maksetaan huoltovarmuusrahastosta, 
mutta sen taso määritetään valtion talousar-
viossa. Polttoturve kuuluu vuonna 2006 vah-

vistetun turvavarastointiohjelman piiriin 
(VNA 169/2006). Turvavarastointisopimuk-
sia on tällä hetkellä voimassa noin 20. Voi-
malaitospolttoaineita koskeva turvavarastoin-
tisopimus on viimeksi ollut voimassa 1980-
luvulla. Sopimus koski tuolloin kivihiilen 
turvavarastointia. 
 
2.1.2. Sähkön tuotannon verkkoon pääsy 

Sähkömarkkinalailla (386/1995) on var-
mistettu, että kaikki sähkö voidaan siirtää 
voimalaitoksilta sähkön käyttäjille ja että 
kaikki voimalaitokset kytketään osaksi valta-
kunnanlaajuista sähköverkkoa. Sähkön siir-
rossa lähtökohtana on tasapuolinen ja kus-
tannusvastaava hinnoittelu. Tämän varmis-
tamiseksi sähkömarkkinalaissa on säädetty 
sähköverkonhaltijalle voimalaitosten liittä-
misvelvollisuus, sähkön siirtovelvollisuus 
sekä verkon kehittämisvelvollisuus. Sähkö-
markkinalain siirtovelvollisuutta koskevan 
10 §:n mukaan verkonhaltijan on kohtuullista 
korvausta vastaan myytävä sähkön siirtopal-
veluja niitä tarvitseville verkkonsa siirtoky-
vyn rajoissa. Siirtovelvollisuutta täsmentävät 
säännökset sisältyvät lain 14 §:ään. Sen mu-
kaan verkkopalvelujen myyntihintojen ja -
ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden 
on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kai-
kille verkon käyttäjille. Näistä ehdoista saa 
poiketa vain erityisistä syistä. Verkkopalve-
lujen hinnoittelun on oltava kohtuullista eikä 
verkkopalvelujen hinnoittelussa ei saa olla 
perusteettomia tai sähkökaupan kilpailua il-
meisesti rajoittavia ehtoja tai rajauksia. Siinä 
on kuitenkin otettava huomioon sähköjärjes-
telmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden 
vaatimat ehdot sekä kustannukset ja hyödyt, 
jotka aiheutuvat sähköntuotantolaitoksen liit-
tämisestä verkkoon.  

Sähkömarkkinalain 16 §:n mukaisesti 
Energiamarkkinavirasto on määrännyt säh-
köverkkoluvassa Fingrid Oyj:n järjestelmä-
vastaavaksi. Järjestelmävastaavan tehtävänä 
on vastata Suomen sähköjärjestelmän tekni-
sestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta se-
kä huolehtia valtakunnalliseen tasevastuu-
seen kuuluvista tehtävistä tarkoituksenmu-
kaisella ja sähkömarkkinoiden osapuolten 
kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä ta-
valla. Järjestelmävastaavan tulee ylläpitää ja 
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kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia 
toimintojaan ja palveluitaan sekä ylläpitää, 
käyttää ja kehittää sähköverkkoaan ja muita 
järjestelmävastuun hoitamiseen tarvittavia 
laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoi-
hin siten, että edellytykset tehokkaasti toimi-
ville sähkömarkkinoille voidaan turvata. Jär-
jestelmävastaava voi asettaa järjestelmävas-
tuun toteuttamiseksi tarpeellisia ehtoja säh-
kön siirtojärjestelmän sekä siihen liitettyjen 
voimalaitosten ja kuormien käyttämiselle. 

Energiamarkkinavirasto vahvistaa sähkö-
markkinalain 38 a §:n mukaisesti etukäteen 
verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen mää-
rätyn kantaverkonhaltijan noudatettavaksi 
siirtopalvelujen ehdot. 

Voimalaitoksissa tuotetun sähkön hinta 
määräytyy pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön tuk-
kumarkkinahintoja ei säännellä. Lähes kai-
kessa sähkökaupassa Nordpool -sähköpörssin 
hintanoteeraukset määrittävät joko suoraan 
tai välillisesti sähkön hintatason. Sähköntuot-
tajat ja -myyjät voivat myydä sähkönsä säh-
köpörssin tai muiden kauppapaikkojen kautta 
asiakkaille. Sähköä voidaan myydä myös it-
senäisesti kahdenvälisten sopimusten tai vä-
littäjien kautta. 
 
2.1.3. Sähkön tuotantoon kohdistuvat tuet 

Sähkön tuotantoon kohdistuva tukijärjes-
telmä perustuu Suomessa voimalaitosten in-
vestointitukiin sekä energiaverojärjestelmän 
kautta annettavaan verotukeen. Lisäksi puu-
polttoaineen tuotantoon kohdistuvat tuet voi-
daan katsoa epäsuoraksi tueksi puupolttoai-
neeseen perustuvalle sähkön tuotannolle. 

Energiatuilla tavoitellaan erityisesti uusiu-
tuvien energialähteiden ja energiatehokkuu-
den edistämistä ja se suuntautuu pääasiassa 
lämmön tuotantoon. Tuki on harkinnanva-
raista valtionapua, jonka perusteista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella ja jota 
myönnetään valtion talousarviossa vuosittain 
annettavan valtuuden puitteissa. Nykyinen 
asetus (625/2002) on annettu vuonna 2002. 
Investointiavustuksia on viime vuosina 
myönnetty pääasiassa puupolttoaineita käyt-
tävien lämpökeskusten ja voimalaitosten in-
vestointeihin, tuulivoimainvestointeihin sekä 
puupolttoaineiden tuotannon investointeihin. 

Energiaverolainsäädäntöön sisältyvä tuki-
järjestelmä muodostuu sähköntuotannon tuis-
ta ja energiaintensiivisen teollisuuden veron-
palautuksesta. Suomessa on luovuttu sähkön-
tuotannon polttoaineiden verottamisesta ja 
siirrytty pelkästään lopputuotteen eli sähkön 
verottamiseen. Sähkön veron määrään ei vai-
kuta tuotantotapa tai käytetty polttoaine. Ny-
kyisessä energiaverojärjestelmässä tuetaan 
useilla uusiutuvilla energialähteillä ja kierrä-
tyspolttoaineilla tuotettua sähköä sähköntuo-
tannon verotuilla. Verojärjestelmän kautta 
ohjattu tuki voidaan katsoa kuluttajien mak-
saman sähköveron palauttamiseksi uusiutu-
van sähkön tuottajille. Käytännössä verotuki 
on toimintatukea uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvalle sähköntuotannolle. 

Sähkön tuotannon tukea saadaan sähköstä, 
joka on tuotettu tuulivoimalla, vesivoimalai-
toksessa, jonka nimellisteho on enintään yksi 
megavolttiampeeri, puulla ja puupohjaisilla 
polttoaineilla, kierrätyspolttoaineella, biokaa-
sulla, metsähakkeella, metallurgisten proses-
sien jätekaasuilla tai kemiallisten prosessien 
reaktiolämmöllä. Tuen perusmäärä on 0,42 
senttiä kilowattitunnilta. Tuulivoiman ja met-
sähakkeen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja pa-
rantamiseksi niillä tuotetulle sähkölle makse-
taan korotettua tukea 0,69 senttiä kilowatti-
tunnilta. Kierrätyspolttoaineella tuotetun 
sähkön tuki on puolestaan 0,25 senttiä kilo-
wattitunnilta. 

Suomessa ei ole käytössä ostovelvoittee-
seen perustuvia syöttötariffi- tai sertifikaatti-
järjestelmiä, joita useat maat soveltavat uu-
siutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön. 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

2.2.1. Voimalaitospolttoaineita koskevat 
huoltovarmuusjärjestelyt 

Useissa maissa on polttoaineiden varmuus-
varastoinnissa käytössä samat kaksi perus-
vaihtoehtoa kuin Suomessa eli valtion omis-
tamat varastot sekä polttoaineiden maahan-
tuojille tai käyttäjille asetettu varastointivel-
voitteet. 

Ruotsissa varastoidaan öljyä kriisien ja so-
dan varalta. Öljymarkkinoiden häiriöihin 
vastataan etupäässä kansainvälisin sopimuk-
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sin IEA:n ja Euroopan unionin puitteissa. 
Ruotsin hallitus päättää vuosittain normaa-
liolojen häiriötilanteiden varalta pidettävien 
öljyvarastojen suuruudesta. Ruotsin energia-
viranomainen päättää varastointivelvollisista 
ja velvoitevaraston suuruudesta. Valtion 
omistamia öljyn tai kivihiilen varmuusvaras-
toja Ruotsissa ei enää ole. 

Virossa on uusi lainsäädäntö, jolla luodaan 
siirtymäajan puitteissa ETY:n jäsenvaltioiden 
velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öl-
jytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun 
neuvoston direktiivin 68/414/ETY edellyttä-
mät varastot. Virossa ei ole varmuusvaras-
tointiin soveltuvaa varastokapasiteettia eikä 
sitä ole tarkoitus rakentaa julkisilla varoilla. 
Viro on tehnyt eri maiden kanssa direktiivin 
perusteella sopimuksia, joiden nojalla Viro 
järjestää tarjouskilpailuja varastojen pidosta. 
Varaston sijaintimaan viranomaisen valvovat 
Viron lukuun sopimusten noudattamista. Täl-
laisia järjestelyjä Virolla on ainakin Tanskan 
ja Ruotsin kanssa. 

Suomessa voimassa olevan kaltainen jär-
jestelmä valtion varmuusvarastoineen on 
muun muassa Saksassa, Irlannissa, Tanskassa 
ja Ranskassa. 

Eräät suuret öljyn ostajamaat, kuten Yh-
dysvallat ja Japani, ovat käyttäneet hallituk-
sen strategisia öljyreservejä myös vaikuttaak-
seen hintatasoon kansainvälisillä markkinoil-
la. 

Kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty 
sopimus edellyttää, että sopimukseen osallis-
tuvat maat ylläpitävät yhteisesti öljyn omava-
raisuutta poikkeustilanteiden varalta. Tätä 
tarkoitusta varten jokainen mukana oleva 
maa ylläpitää riittäviä valmiusvarastoja, jotka 
kattavat vähintään 90 päivän kulutuksen il-
man öljyn nettotuontia. Määrä lasketaan 
edellisen kalenterivuoden keskimääräisen 
päiväkohtaisen tason perusteella. Suomi täyt-
tää IEP –sopimuksen mukaisen velvoitteensa 
velvoitevarastoilla ja tuotteittain sopimusvel-
voitteista puuttumaan jäävän määrän valtion 
varmuusvarastoilla.  

Neuvoston direktiivi 68/414/ETY ETY:n 
jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää 
raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähim-
mäistasoa edellyttää jäsenvaltioita pitämään 
yhteisön alueella olevat öljytuotteiden varas-
tonsa jatkuvasti vähintään 90 päivän keski-

määräistä päivittäistä kotimaan kulutusta vas-
taavalla tasolla. Suomi ilmoittaa direktiivin 
mukaisiksi varastoiksi samoja varastoja kuin 
IEP –sopimuksen perusteella. 
 
2.2.2. Syöttötariffit 

Euroopan unioni 

Euroopan unionin jäsenmaissa käytössä 
olevat sähkön syöttötariffijärjestelmät perus-
tuvat useimmiten sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
96/92/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/54/EY 11 artiklan 3 kohtaan. Järjestel-
mien tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla 
energialähteillä tuotettavan sähkön määrää ja 
erityisesti tuotantokapasiteettia. Jonkinlainen 
syöttötariffijärjestelmä on käytössä ainakin 
Irlannissa, Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, 
Kreikassa, Tanskassa, Espanjassa, Portuga-
lissa, Hollannissa, Luxemburgissa, Tsekin ta-
savallassa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa, 
Slovakiassa ja Sloveniassa. Useimmissa 
maissa syöttötariffijärjestelmä ja jokin toinen 
tukimuoto muodostavat yhdistelmän, jolla 
uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan säh-
kön käyttöä edistetään.  

Seuraavassa selostetaan esimerkinomaisesti 
Irlannin, Saksan ja Itävallan käytäntöjä. Vain 
Irlannin tapauksessa on kyse turpeella tuote-
tun sähkön tukemisesta. Saksan ja Itävallan 
tapaukset antavat valaistusta syöttötariffin 
periaatteista, joskin niissä on tavoitteena uu-
siutuvan energian edistäminen ja tuotantoka-
pasiteetin lisääminen. 
 
Irlanti 

Irlannin sähköntuotannosta noin kuusi pro-
senttia on polttoturpeella tuotettua lauhdutus-
sähköä. Maassa käytössä oleva sähköntuo-
tannon tukijärjestelmä on nimeltään Public 
Service Obligation − eli PSO-järjestelmä. 
Komissio on hyväksynyt sen vuonna 2001 
päätöksellään C(2001)3265 fin., jossa muun 
muassa todetaan, että riippumatta siitä, pitää-
kö järjestelmä sisällään valtiontukea, järjes-
telmä on hyväksyttävä, koska mahdollinen 
valtiontuki joka tapauksessa olisi perusteltua 
julkisen palvelun velvoitteen nojalla. 
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Irlannin PSO-tukijärjestelmä toimii turpeen 
osalta seuraavasti: Turvelauhdutussähkön 
tuottajat on velvoitettu ostamaan polttotur-
vetta säännellyllä hinnalla valtiolliselta tur-
peentuottajalta Bord Na Monalta. Tästä ai-
heutuvat ylimääräiset kustannukset korvataan 
turvelauhdutussähkön tuottajille jälkikäteen. 
Turpeen hinta asetetaan siten, että turpeen-
tuottaja saa kohtuullisen tuoton. Energiavi-
ranomainen vahvistaa turpeen hinnan. Tur-
vesähkön tuotantokustannusten ollessa kor-
keammat kuin hiilellä tai maakaasulla tuote-
tun sähkön, kompensoi PSO–järjestelmä 
sähköntuottajalle sähkön markkinahinnan 
ylittävän osan turvelauhdutussähkön kustan-
nuksista sekä kattaa uusien laitosten inves-
tointi- ja pääomakulut. Järjestelmässä valtiol-
linen sähkön tuottaja Electricity Supply 
Board arvioi vuosittain turvesähköntuotan-
non aiheuttamat kustannukset, jonka perus-
teella energiaviranomainen arvioi ja vahvis-
taa PSO-maksun tason. PSO-järjestelmän pii-
riin kuuluvat myös ne yksityisomisteiset tur-
vevoimalat, jotka tuottavat sähköä valtiolli-
selle Electricity Supply Boardille. 

PSO-järjestelmän puitteissa tuetaan myös 
Irlannin uusiutuvaan energiaan perustuvaa 
sähköntuotantoa, kuten tuulivoimaa. Pääosa 
eli lähes 90 prosenttia järjestelmän kuluista 
kuitenkin syntyy turvesähkön tukemisesta. 

PSO-järjestelmän kulut kerätään sähkön 
loppukuluttajilta. Vuonna 2005 PSO-maksun 
suuruudeksi on arvioitu yhteensä noin 103 
miljoonaa euroa, josta turvesähkön osuus oli 
noin 91 miljoonaa euroa. Tämä vastaa kes-
kimäärin noin 30 euron tukea megawattitun-
nille tuotettua turvesähköä. 
 
Saksa 

Vuonna 1991 Saksassa säädettiin jo aiem-
min voimassa olleen tuulivoiman tukiohjel-
man lisäksi laki sähkön syöttötariffista (Stro-
meinspeisungsgesetz). Sen mukaan alueellis-
ten verkkoyhtiöiden tuli maksaa tietyille uu-
siutuvan sähköenergian tuotantomuodoille 80 
prosenttia sähkön loppukäyttäjähinnasta. Li-
säksi laki edellytti kaiken edellä mainitun 
sähkön ottamista verkkoon. 1990-luvun lo-
pulla järjestelmässä oli kaksi sen tavoitteiden 
kannalta merkittävää ongelmaa: järjestelmän 
kustannukset jakautuivat voimakkaasti maan-

tieteellisesti ja toisaalta sähkömarkkinoiden 
vapautuminen laski sähkön loppukäyttäjähin-
taa ja siten uusiutuvan sähkön tuottajien 
saamaa tukea. 

Syöttötariffilaki uudistettiin vuonna 2000 
ja se sai nimekseen laki uusiutuvasta energi-
asta (Gesetz für den Vorrang Erneuerbare 
Energien 40/2004). Vuonna 2004 lakia muu-
tettiin vielä siten, että geotermisen sähkön, 
aurinkosähkön ja joidenkin biosähkön tuo-
tantomuotojen tukia nostettiin, ja eräiden tuu-
listen seutujen tuulivoiman tukea leikattiin 
merkittävästi. 

Laissa uusiutuvasta energiasta määrätään, 
että paikallisilla verkko-operaattoreilla on 
velvollisuus antaa etusija uusille uusiutuvaa 
energiaa käyttäville laitoksille ja ostaa kaikki 
näiden laitosten tuottama sähkö määriteltyyn 
hintaan. Vastaavasti kantaverkkoyhtiöllä on 
velvollisuus ostaa paikallisilta verkko-
operaattoreilta kyseinen sähkö. Järjestelmään 
liittyvät kustannukset tasataan alueittain vuo-
sittain. Tariffi on pääosin taattu 20 vuoden 
ajaksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Tariffin suuruus riippuu laitoksen käyn-
nistymisvuodesta.  

Laki uusiutuvasta energiasta on Saksassa 
lisännyt tuntuvasti uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotettavan sähkön määrää ja tuotanto-
kapasiteettia. Vuosien 2000 ja 2004 välillä 
lain piiriin kuuluva sähköntuotanto on kas-
vanut 13,6 terawattitunnista 34,9 terawatti-
tuntiin. Saksa pyrkii lain avulla kasvattamaan 
uusiutuvien energialähteiden osuutta maan 
sähköntuotannossa 12,5 prosenttiin vuoteen 
2010 mennessä. Saksan järjestelmässä uusiu-
tuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle 
maksettava syöttötariffi on tyypillisesti suu-
ruusluokkaa 50—150 euroa megawattitunnil-
ta energialähteestä riippuen. 
 
Itävalta 

Itävallassa on jo pitempään tuettu uusiutu-
villa energialähteillä tuotettua sähköä ja sen 
verkkoon pääsyä osavaltiokohtaisilla syöttö-
tariffeilla, joiden suuruus määräytyi arvioitu-
jen tuotantokustannusten mukaan. Vuoden 
2003 alusta Itävalta harmonisoi syöttötariffi-
järjestelmänsä koko maata koskevaksi (Laki 
vihreästä sähköstä, Ökostromgesetz 
149/2002).  
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Uusi järjestelmä nopeutti uuden tuotanto-
kapasiteetin syntymistä. Haittana oli, että jär-
jestelmän kustannukset loppukuluttajille 
nousivat huomattavasti odotettua suurem-
miksi. Niinpä vuoden 2005 lopussa Itävallan 
tukijärjestelmä uudistettiin. Uusi laki rajoit-
taa nyt uusiin investointeihin saatavilla ole-
van uuden tuen määräksi 17 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kun kuluvan vuoden katto on saa-
vutettu, uudet investoinnit eivät saa tukea. 
Lisäksi tuen kestoa on rajattu aiemmasta 13 
vuodesta 12 vuoteen ja tuen tasoa alennettu 
kahtena viimeisenä vuonna. Järjestelmän ko-
konaiskustannusten on arvioitu nousevan lä-
hes 390 miljoonaan euroon vuodessa. 

Itävallassa tuki rahoitetaan loppukäyttäjien 
verkkomaksun ohessa ja sähkön myyntiyhti-
öiden ostovelvollisuudella. Loppukäyttäjiltä 
peritään verkkomaksun ohessa kaikkiaan 
kolme eri maksua, yhdistetyn sähkön ja 
lämmön tuotannon maksu, pienvesivoima-
maksu ja ekomaksu. Ensin mainitun tuen Itä-
vallan energiamarkkinaviranomainen maksaa 
yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon lai-
toksille ja muut tuet maksetaan ekotasevas-
taaville sähköverkkoyrityksille, jotka välittä-
vät tuen uusiutuvan sähköenergian tuottajille. 
Tämän lisäksi sähkön myyntiyhtiöillä on 
velvollisuus ostaa tietty osuus, noin 9—10 
prosenttia, myymästään sähköstä korotettuun 
hintaan 45 euroa megawattitunnilta eko-
tasevastaavilta yrityksiltä. 

Loppukäyttäjiltä perittävät maksut määrite-
tään vuodeksi kerrallaan järjestelmän edelli-
senä vuotena ekotasevastaaville yrityksille 
aiheuttamien kustannusten perusteella. 
 
2.3. Nykytilan arviointi 

2.3.1. Polttoturpeen varastointi saanti-
häiriöiden varalta 

Turvepolttoaineen osuus Suomen primää-
rienergiasta on noin viisi prosenttia. Poltto-
turpeesta käytetään noin 60 prosenttia yh-
dyskuntien lämmön ja sähkön tuotantoon ja 
noin 40 prosenttia teollisuuden lämmön, höy-
ryn ja sähkön tuotantoon. Teollisuuden voi-
malaitokset toimittavat eräillä paikkakunnilla 
myös yhdyskuntien tarvitseman kaukoläm-
mön. Polttoturvetta käytetään energiantuo-
tannossa ennen kaikkea paikallisesti, sillä 

kannattava kuljetusetäisyys suolta voimalai-
tokselle on noin 100 kilometriä. Polttotur-
peen tuotanto ja käyttö painottuvat Itä- ja 
Pohjois-Suomeen sekä Pohjanmaalle. Poltto-
turpeella on kotimaisena ja paikallisena 
energialähteenä merkittävä vaikutus toimi-
tusvarmuuteen lämmön ja sähkön tuotannos-
sa. 

Luonnonvarana turvetta on Suomessa run-
saasti, mutta polttoaineena sitä voidaan käyt-
tää vain pitkäkestoisen soiden valmistelun ja 
turpeen tuotantoprosessin jälkeen. Tavan-
omaisena tuotantovuotena turvetta nostetaan 
toukokuun alusta syyskuun loppuun. Sääolo-
jen vaihtelujen vuoksi nostettava määrä voi 
vaihdella huomattavasti ja jäädä minimissään 
jopa viidesosaan tavoitteestaan. Tuotannon 
onnistumisessa määräävä tekijä on sateisuus 
nostopaikkakunnalla erityisesti keväällä ja 
alkukesällä. Heikkona tuotantovuotena nos-
tettava määrä ei riitä seuraavaan nostokau-
teen saakka, ja tällöin puuttuva määrä toimi-
tetaan varastoista. Polttoturpeen toimittajilla 
on normaalisti varastoituna polttoturvetta 
määrä, joka riittää täyttämään heikon nosto-
vuoden aiheuttaman vajeen. Polttoturpeen 
varastotasot ovat 2000-luvun kuluessa kui-
tenkin laskeneet voimakkaasti. Jos heikkoja 
nostovuosia sattuu kaksi tai useampia peräk-
käin, eivät polttoturvevarastot nykyisellään 
välttämättä riitä täyttämään kysyntää. 

Turvevoimalaitokset voivat yleensä käyttää 
korvaavana polttoaineena puuhaketta tai ki-
vihiiltä. Energiapolitiikassa puupolttoaineen 
käyttöä on pyritty lisäämään. Nykyisellään 
puupolttoainetta ei kuitenkaan tuoteta sellai-
sia määriä, että se muodostaisi reservin polt-
toturpeelle. Lisäksi biopolttoaineiden toimi-
tus voimalaitoksille vaikeutuu kovilla pakka-
silla, jolloin polttoturvetta voidaan käyttää 
turvaamaan polttoainetoimituksia. Koska 
polttoturvetta käyttävät voimalaitokset sijait-
sevat lähes poikkeuksetta sisämaassa, on ki-
vihiilen käyttö polttoturvetta korvaavana 
polttoaineena logistisesti ongelmallista. 
Myös kivihiilen laivaukseen ja Itämeren tal-
violosuhteisiin sopivan laivauskapasiteetin 
varaaminen riittävästi etukäteen voi aiheuttaa 
ongelmia etenkin hankalina jäätalvina. 

Polttoturve ei kuulu huoltovarmuuden tur-
vaamisesta annetun lain mukaisen velvoite-
varastoinnin piiriin, sillä varastointivelvoitet-
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ta sovelletaan ainoastaan tuontipolttoainei-
siin. Sen sijaan polttoturve kuuluu nykyisin 
turvavarastointiohjelman ja sitä kautta turva-
varastolain soveltamispiiriin. Polttoturpeen 
turvavarastointisopimuksia ei kuitenkaan ole 
tehty lainkaan tämän mahdollisuuden voi-
massaoloaikana. 
 
2.3.2. Polttoturve polttoaineena lauhdu-

tussähkön tuotannossa 

Suomessa avoin verkkoon pääsy koskee 
kaikkia sähköntuottajia ja sähkönkäyttäjiä 
näiden koosta riippumatta. Euroopan yhteisö-
jen komission 26.5.2004 julkaiseman rapor-
tin mukaan sähköverkkoon pääsy on Suo-
messa järjestetty hyvin. Kaikki kantaverk-
koon liittyneet sähköntuottajat, joilla on edel-
lytyksiä kilpailukykyiseen tuotantoon, pysty-
vät toimittamaan sähköä asiakkaalle minne 
tahansa Suomen alueella. 

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ongel-
mana on se, miten turvata voimalaitosten ajo-
järjestyksessä viimeisenä tuotantomuotona 
olevan sähkön lauhdutustuotannon riittävä 
kannattavuus. Kuivia vesivuosia lukuun ot-
tamatta lauhdutusvoimalaitoksille kertyy 
vuosittain niin vähän ajotunteja, että voima-
laitosten omistajat eivät välttämättä pysty 
kattamaan voimalaitosten ylläpitokuluja. 
Eräät kivihiiltä, raskasta polttoöljyä ja poltto-
turvetta polttoaineenaan käyttävät lauhdutus-
voimalaitokset kuuluvat tähän ryhmään. 
Lauhdutussähköllä on kuitenkin tärkeä rooli 
Suomen ja Pohjoismaiden voimajärjestel-
mässä, sillä sitä tarvitaan erityisesti tasaa-
maan kulutushuippuja ja pullonkauloja poh-
joismaisessa sähkönsiirrossa. 

Vuoden 2005 alusta alkanut EY:n laajuinen 
hiilidioksidin päästökauppa on turpeen kor-
kean ominaispäästökertoimen vuoksi heiken-
tänyt polttoturpeen kilpailukykyä muihin 
voimalaitospolttoaineisiin nähden. Päästöoi-
keuden arvon noustessa riittävästi myös kivi-
hiilen käyttö voi tulla polttoturvetta edulli-
semmaksi voimalaitoksissa, joissa polttotur-
ve on aiemmin ollut pääpolttoaineena. Poltto-
turpeen kilpailukyvyn heikentyessä heijastu-
vat sen käytön vähentymisen vaikutukset 
myös polttoturpeen tuotantoon sekä puupolt-
toaineiden käyttöön. Päästökauppaympäris-
tössä polttoturpeen tuotantokapasiteetin on-

gelmaksi on muodostunut se, että polttotur-
peen toimittajilla on tuotantoketjun kannatta-
vuuden heikentyessä vaikeuksia turvata lauh-
dutusvoimalaitosten polttoainehuoltoa, jos 
polttoturpeen kysyntä ei ole pääpiirteissään 
jatkuvaa lähivuosina. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Esityksen tavoitteet 

Hallituksen esitys on kaksiosainen ja sillä 
pyritään maan huoltovarmuuden ja sähkön 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi edistä-
mään toisaalta polttoturpeen saatavuutta sää-
oloista johtuvien huonojen tuotantokausien 
jälkeisenä aikana ja toisaalta polttoturpeen 
kilpailukykyä sähkön lauhdutustuotannossa. 

Polttoturpeen turvavarastoja koskevan la-
kiehdotuksen tavoitteena on polttoturpeen 
saatavuuden turvaaminen lämmön ja sähkön 
tuotantoon sääoloista johtuvien huonojen 
tuotantokausien jälkeisenä aikana. Sääolojen 
vaihtelun vuoksi polttoturpeen tuotanto ale-
nee eräinä vuosina tuottajien toiminnasta 
riippumatta. Tätä polttoturpeen tuotannon 
sääriippuvuudesta aiheutuvaa epävarmuutta 
voimalaitosten polttoainehuoltoon pyritään 
vähentämään perustamalla ja ylläpitämällä 
polttoturpeen tavanomaisen kaupallisen va-
raston ylittäviä turvavarastoja. Tavoitteena 
on varmistaa, että polttoturpeen varastot pie-
nimmilläänkin riittäisivät muodostamaan 
puskurin heikon nostokauden varalta. 

Pohjoismaissa valtaosa sähköstä tuotetaan 
vesi- ja ydinvoimalla sekä sähkön ja lämmön 
yhteistuotantona teollisuuden ja yhdyskunti-
en lämmitysvoimalaitoksissa. Lisäksi sähköä 
tuodaan Pohjoismaiden ulkopuolelta. Jos 
sähkön kysyntä Pohjoismaissa on edellä 
mainittua suurempi, tuotetaan erotus lauhdu-
tustuotantona. Lauhdutussähköä tarvitaan eri-
tyisesti tasaamaan kulutushuippuja ja pullon-
kauloja pohjoismaisessa sähkönsiirrossa. 
Pohjoismaissa merkittävää lauhdutuskapasi-
teettia on Suomessa ja Tanskassa. Lauhdu-
tuskapasiteetti perustuu valtaosin kivihiileen 
sekä Suomessa myös turpeeseen. 

Hiilidioksidin päästökauppa on turpeen 
korkean ominaispäästökertoimen vuoksi hei-
kentänyt polttoturpeen kilpailukykyä muihin 
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voimalaitospolttoaineisiin nähden. Päästöoi-
keuden arvon noustessa riittävästi myös kivi-
hiilen käyttö voi tulla polttoturvetta edulli-
semmaksi voimalaitoksissa, joissa polttotur-
ve on aiemmin ollut pääpolttoaineena. Poltto-
turpeen kilpailukyvyn heikentyessä heijastu-
vat sen käytön vähentymisen vaikutukset 
myös polttoturpeen tuotantoon sekä puupolt-
toaineiden käyttöön. Polttoturpeesta tuotetun 
sähkön syöttötariffeja koskevan lakiehdotuk-
sen tarkoituksena on polttoturpeen kilpailu-
kyvyn parantamiseksi muuttaa lauhdutus-
voimalaitosten ajojärjestystä siten, että koti-
maista polttoturvetta polttoaineena käyttävä 
voimalaitos saisi osittaisen etusijan ajojärjes-
tyksessä ulkomaisia fossiilisia polttoaineita 
käyttäviin lauhdutusvoimalaitoksiin verrattu-
na. 
 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

3.2.1. Polttoturpeen varastointi saanti-
häiriöiden varalta 

Polttoturpeen saatavuuden turvaamiseksi 
olisi ensinnäkin mahdollista säätää varastoin-
tivelvoite myös polttoturpeelle. Polttoturvetta 
käyttävät voimalaitokset eivät kuitenkaan voi 
pitää käyttöpaikalla suuria varastoja, koska 
laitosten rakennetta ei ole suunniteltu varas-
tointiin laitoksen yhteydessä. Useimmat tur-
velaitokset sijaitsevat taajamissa, joissa pöly- 
ja muiden ympäristöhaittojen vuoksi turpeen 
laajamittainen varastointi on vaikeasti toteu-
tettavissa ja vaatisi investointeja. Varastoin-
tivelvoitteen kohdistaminen lämmön ja säh-
kön tuottajiin myös heikentäisi turpeen kil-
pailukykyä suhteessa tuontipolttoaineisiin. 
Vuoden 2005 alusta alkanut hiilidioksidin 
päästökauppa on jo nyt turpeen korkean omi-
naispäästökertoimen vuoksi heikentänyt polt-
toturpeen kilpailukykyä muihin voimalaitos-
polttoaineisiin nähden. Yleisenä energiapo-
liittisena tavoitteena on kotimaisten polttoai-
neiden käytön edistäminen maan huoltovar-
muuden ja energian toimitusvarmuuden tur-
vaamiseksi. Uuden kustannusrasitteen aset-
taminen polttoturpeelle olisi ristiriidassa tä-
män tavoitteen kanssa.  

Toisena vaihtoehtona polttoturpeen varas-
totasojen kasvattamiseksi on selvitetty suoraa 
valtiontukea polttoturpeen kaupalliset varas-

tot ylittäville lisävarastoille, jolloin makset-
tavan tuen avulla kannustettaisiin polttotur-
peen toimittajia muodostamaan lisävarastoja 
puskuriksi heikon nostokauden varalta. Kaa-
vailtu suoraan tukeen perustuva malli ei täyt-
täisi Euroopan yhteisön valtiotukisäännösten 
vaatimuksia. 

Turvepolttoaineen saatavuuden turvaami-
nen Huoltovarmuuskeskuksen toimenpitein 
kaupallisilla sopimuksilla on myös ollut esil-
lä yhtenä vaihtoehtona, mutta sitä ei ole tässä 
yhteydessä katsottu tarkoituksenmukaiseksi, 
koska sopimusjärjestelyn käytännön muotoja 
ei ole yksilöity riittävästi lainsäädännössä.  

Perinteisiä turvavarastointisopimuksia ei 
ole solmittu polttoturpeesta, vaikka se on ol-
lut lainsäädäntömme mukaan jo pitkään 
mahdollista. Pääsyy tähän on se, että turvava-
raston pääomakulujen kattamiseen myönnet-
tävä korkotuki on sidottu varaston hankintaa 
varten rahoituslaitoksesta nostettuun luot-
toon. Polttoturpeen tuotanto- ja toimitusket-
jussa ei kuitenkaan ole luontevaa lainoitus-
tarvetta varastoille.  

Polttoturpeen saannin turvaamiseksi sää-
oloiltaan epäedullisen tuotantokauden jäl-
keen on ollut tarpeen kehittää uusi joustava 
turvavarastomalli, jossa turpeen varastotasoja 
lisätään rasittamatta turpeen kilpailukykyä 
suhteessa muihin polttoaineisiin. 
 
3.2.2. Polttoturve polttoaineena lauhdu-

tussähkön tuotannossa 

Polttoturpeella tuotetun lauhdutussähkön 
kilpailukyvyn lisäämistä suhteessa tuonti-
polttoaineilla tuotettuun sähköön ja turve-
lauhdutussähkön tuotantomahdollisuuden 
turvaamista päästökauppaoloissa on selvitet-
ty useasta näkökulmasta. Esillä on syöttöta-
riffijärjestelmän lisäksi ollut seuraavat tuki-
mallit: muuhun lauhdutussähkön tuotantoon 
kohdistuva panosvero, alkutuotevähennyksen 
käyttöönotto polttoturpeelle, suora käyttötuki 
turvelauhdutussähkön tuotannolle, korva-
merkityt päästöoikeudet turvelauhdutuslai-
toksille uusien päästökauppasektorin laitos-
ten reservistä, sähkönkäyttäjien ostovelvoit-
teeseen pohjautuva sertifikaattijärjestelmä ja 
suora tuki polttoturpeen tuotannolle soilla. 

Muuhun kuin polttoturpeella tuotetun lauh-
dutussähkön tuotantoon kohdistuva panosve-
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ro lisäisi turvesähkön kilpailukykyä suhtees-
sa kotimaiseen lauhdutussähkön tuotantoon. 
Suomalaiselle sähköntuotannolle säädettyä 
veroa ei EY:n lainsäädännön ja sen sovelta-
mista koskevan oikeuskäytännön perusteella 
voitaisi kohdistaa ulkomaiseen sähköntuotan-
toon. Tämän seurauksena panosvero johtaisi 
siihen, että pohjoismaisilla sähkömarkkinoil-
la tanskalaiset kivihiililauhdutuslaitokset 
tuottaisivat sähköä ajojärjestyksessä ennen 
suomalaisia kivihiililauhdutuslaitoksia.  

Ennen Euroopan yhteisöön liittymistä 
Suomessa arvonlisäverotuksessa laajalti käy-
tössä olleen alkutuotevähennyksen sovelta-
minen puolestaan olisi vastoin yhteisön kuu-
detta arvonlisäverodirektiiviä. 

Turvelauhdutussähkölle myönnettävä suora 
käyttötuki olisi luonteeltaan lähtökohtaisesti 
EY:n valtiontukisäännösten vastaista toimin-
tatukea. Tukimuodolle ei olisi löydettävissä 
erityisperusteita, jotka mahdollistaisivat 
poikkeuksen valtiontukisäännöistä. 

Olemassa oleville turvelauhdutuslaitoksille 
ei päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) 
mukaan voitaisi myöntää ylimääräisiä pääs-
töoikeuksia uusille laitoksille varatusta reser-
vistä. 

Sähkönkäyttäjien ostovelvoitteeseen perus-
tuva sertifikaattijärjestelmä olisi järjestelmä-
nä tavoitteeseen nähden hallinnollisesti koh-
tuuttoman raskas, jos se toteutettaisiin yksin-
omaan turvelauhdutussähköä koskevana. 
Pelkästään turvepolttoaineeseen perustuvan 
sähkön lauhdutustuotannon tuki olisi myös 
vaikeasti perusteltavissa EY:n valtiontuki-
säännösten soveltamisen näkökulmasta. Esi-
merkiksi Ruotsin sähkösertifikaattijärjestel-
mä on perusteltu yhteisön ympäristötu-
kisuuntaviivojen mukaisesti ja turvesähkö on 
mukana siinä korkean polttoainehyötysuh-
teen omaavan sähkön ja lämmön yhteistuo-
tannon osalta. Turvelauhdutussähkö ei sisälly 
Ruotsin sähkösertifikaattijärjestelmään. 

Suora tuki soilla tapahtuvalle polttoturpeen 
tuotannolle olisi myös luonteeltaan toiminta-
tukea, joka on periaatteessa kielletty yhteisön 
valtiontukisäännöissä. Tukimuodolle ei olisi 
löydettävissä erityisperusteita, jotka mahdol-
listaisivat tavoitteeseen verrattuna riittävän 
kattavan poikkeuksen valtiontukisäännöistä. 
Toisaalta tuki kohdistuisi myös muuhun 
energiantuotantoon kuin pelkästään turve-

lauhdutussähkön tuotantoon. 
Eri maissa käytössä oleville, uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisäämiseen tähtää-
ville syöttötariffijärjestelmille tyypillisiä piir-
teitä ovat määrätty kiinteä sähkön ostohinta 
ja ostovelvoite (esimerkiksi Saksa) tai säh-
kön markkinahinnan päälle maksettava kiin-
teä lisähinta, joka asetetaan tyypillisesti use-
ammaksi vuodeksi (esimerkiksi Tanska ja 
Espanja). Tällaiset sähkön markkinahinnan 
suhteen varsin jäykät syöttötariffirakenteet 
aiheuttavat markkinoilla tehokkuushäviöitä 
eli eräänlaista ylikompensaatiota kyseiselle 
sähköntuotannolle. Ne voivat silti olla tarkoi-
tuksenmukaisia, jos tavoitteena on esimer-
kiksi saada syntymään runsaasti uutta säh-
köntuotantokapasiteettia. 

Suomessa polttoturpeella tuotettavan lauh-
dutussähkön tuotantoon vuosina 2006—2010 
sovellettavaksi ehdotetun syöttötariffijärjes-
telmän tarkoitus olisi vaikuttaa yksinomaan 
olemassa olevan vähintään 120 megavolt-
tiampeerin suuruisen turvelauhdutuskapasi-
teetin ajojärjestykseen. Syöttötariffin tarkoi-
tuksena ei olisi aikaansaada uutta turvelauh-
dutuskapasiteettia Suomeen. Suomen sähkö-
markkinat toimivat osana avointa pohjois-
maista sähkömarkkinaa. Tämän vuoksi myös 
ehdotettava syöttötariffi tulisi toteuttaa siten, 
että se olisi mahdollisimman markkinaehtoi-
nen, mutta toteuttaisi kuitenkin sille asetun 
tavoitteen eli turvaisi turvelauhdutussähkön 
ajojärjestyksen erityisesti ennen kivihiili-
lauhdetta, joka useimmissa tilanteissa toimii 
sähkömarkkinoiden rajatuotantokustannuk-
sen muodostajana. Tällaiseen tehtävään sopi-
si syöttötariffi, jossa tuotettavalle turvelauh-
dutussähkölle maksetaan siitä markkinoilla 
muuten saatavan hinnan lisäksi muuttuva li-
sähinta, jonka suuruus riippuu keskeisistä 
hinnanmuodostukseen vaikuttavista markki-
natekijöistä. Näistä tärkeimpiä ovat päästöoi-
keuden kulloinenkin hinta ja kivihiilen hinta. 
Polttoturpeen hinta on viime vuosina ollut 
hyvin vakaa, joten se voitaisiin pitää kiinteä-
nä syöttötariffia määriteltäessä. Vastaavasti 
muut lisähinnan määrään keskeisesti vaikut-
tavat sähköntuotannon suureet voitaisiin ta-
riffin määrittelyssä asettaa kiinteiksi ilman, 
että sillä olisi tavoitteen toteutumisen tai toi-
mijoiden aseman kannalta suurta merkitystä.  
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3.2.3. Ehdotusten suhde EY:n valtiontuki- 
ja sähkömarkkinasääntelyyn 

Polttoturpeen turvavarastointikorvaus 

Kun julkinen sektori myöntää rahoitusta 
yrityksille, on toimenpidettä tarpeen arvioida 
suhteessa Euroopan yhteisön valtiontukimää-
räyksiin. EY:n valtiontukisääntöjä koskevat 
periaatteet määritellään yhteisön perustamis-
sopimuksen 87—89 artikloissa. Valtiontukea 
läheisesti sivuavaa, julkisen palvelun velvoit-
teesta maksettavaa korvausta puolestaan 
sääntelee 86 artiklan 2 kohta. 

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 koh-
dan mukaan valtiontuet ovat lähtökohtaisesti 
kiellettyjä. Perustamissopimuksessa määritel-
lään kuitenkin poikkeukset, joiden nojalla tu-
kitoimenpiteet voidaan hyväksyä (86 artiklan 
2 kohta sekä 87 artiklan 2 ja 3 kohdat) yh-
teismarkkinoille soveltuviksi. Käytännössä 
merkittävä osa yrityksen toiminnoista, var-
sinkin erilaisiin hankkeisiin liittyvät tai julki-
sen palvelun velvoitteen toteuttamisesta ai-
heutuvat kustannukset, ovat hyväksyttäviä 
tiettyyn enimmäismäärään asti. Mikäli ky-
seessä on valtiontuki, tulee toimenpide 88 ar-
tiklan 3 kohdan säätämän pääsäännön mu-
kaan ilmoittaa eli notifioida komissiolle en-
nen täytäntöönpanoa. Joissain tilanteissa en-
nakkoilmoitusvelvollisuudesta voidaan poi-
keta. Näistä poikkeuksista säädetään komis-
sion päätöksessä julkisen palvelun velvoit-
teesta maksettavana korvauksena myönnettä-
vää valtiontukea koskeviksi yleisiksi puit-
teiksi (2005/C 297/04) sekä neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 994/98 Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan so-
veltamisesta tiettyihin valtion monialaisen 
tuen muotoihin. 

Perustamissopimuksen 86 artiklan 2 koh-
dan mukaan yleisiin taloudellisiin tarkoituk-
siin liittyvien palveluiden osalta on mahdol-
lista poiketa valtiontukea koskevista määrä-
yksistä, mikäli valtiontukisääntöjen noudat-
taminen estäisi palvelun toteuttamisen ja mi-
käli toimenpiteellä ei vaaranneta yhteismark-
kinoiden toimivuutta. Polttoturpeen turvava-
rastointi voidaan katsoa yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyväksi palveluksi. Tällaisten 
palveluvelvoitteiden määrittelyssä jäsenvalti-
olla on suuri harkintavalta. Jäsenvaltion on 

kuitenkin rahoittaessaan palveluvelvoitteiden 
toteuttamista noudatettava 86 artiklan 2 tul-
kintakäytäntöä. Julkisen palveluvelvoitteen 
toteuttamisesta maksettavan korvauksen suh-
teesta EY:n valtiontukisääntöihin on annettu 
useita EY:n tuomioistuinratkaisuja. Valtion-
tukisäännöt, ja siten myös ennakkoilmoitus-
velvollisuus, voidaan välttää, mikäli julkisen 
palvelun velvoitteen toimeksianto noudattaa 
Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuomion 
”Altmark Trans” (asia C-280/00, annettu 
24.7.2003) määrittelemiä kriteereitä. 

Polttoturpeen turvavarastointiin liittyvien 
palveluiden toteuttamisesta maksettavan kor-
vauksen suhdetta valtiontukisääntöihin tulee 
siten arvioida Altmark Trans –tapauksessa 
annetun tuomion perusteella. Tuomiossa 
määritellään neljä kriteeriä, joiden tulee täyt-
tyä, jotta kyseessä ei olisi perustamissopi-
muksessa tarkoitettu valtiontuki. Ensinnäkin 
edunsaajayrityksen tehtäväksi on tosiasialli-
sesti annettava julkisen palvelun velvoittei-
den täyttäminen. Nämä velvoitteet on määri-
teltävä selvästi. Toiseksi ne perusteet, joiden 
perusteella korvaus lasketaan, on etukäteen 
vahvistettava objektiivisesti ja läpinäkyvästi. 
Kolmanneksi korvaus ei saa ylittää sitä, mikä 
on tarpeen, jotta voidaan kattaa kaikki ne 
kustannukset tai osa kustannuksista, joita jul-
kisen palvelun velvoitteiden täyttäminen 
edellyttää. Neljänneksi, jos palveluntuottajaa 
ei valita julkisia hankintoja koskevassa me-
nettelyssä, tarvittavien kustannusten taso tu-
lee määritellä vertaamalla niitä siihen, mitä 
hyvin johdetulle ja vastaavankaltaisia palve-
luja tuottamaan kykenevälle keskivertoyri-
tykselle koituisi ko. velvoitteiden täyttymi-
sestä.  

Ehdotettu yleisiin taloudellisiin tarkoituk-
siin liittyvä polttoturpeen turvavarastointia 
koskeva palveluvelvoite ja siitä maksettava 
korvaus on määritelty kyseisen tuomion kri-
teerien mukaisesti. Tämän vuoksi turvavaras-
tointikorvaukseen ei sovellettaisi EY:n valti-
ontukisääntöjä. 
 
Syöttötariffi polttoturpeesta lauhdutusvoima-
laitoksissa tuotetulle sähkölle 

EY:n tuomioistuin ja komissio ovat otta-
neet kantaa syöttötariffeihin lähinnä Saksan 
lainsäädäntöä käsitellessään. Lisäksi ratkai-
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sukäytännöstä voidaan todeta esimerkkeinä 
komission päätökset Irlannin turvepoltto-
ainetta energialähteenä käyttävän sähkön 
lauhdutustuotannon polttoaineen hankinta-
velvoitteesta sekä Ruotsin sähkösertifikaatte-
ja koskevasta järjestelmästä. Näistä jälkim-
mäinen koskee uusiutuvien energialähteiden 
ohella myös sähkön ja lämmön yhteistuotan-
non yhteydessä turvepolttoaineesta tuotettua 
sähköä, mutta ei kuitenkaan nyt ehdotetun 
tapaan turvelauhdutussähköä. 

Keskeinen lähtökohta syöttötariffin arvi-
oinnissa on, että syöttötariffia ei katsota 
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa 
tarkoitetuksi valtiontueksi, koska ehdotettuun 
ostovelvoitteeseen ei liittyisi valtion varojen 
suoraa tai välillistä siirtämistä ostovelvoit-
teen kohteena olevaa sähköä tuottaville yri-
tyksille. Koska maksajaksi ehdotetun Fingrid 
Oyj:n osakkeiden enemmistö on yksityisessä 
omistuksessa, siirtyisivät varat syöttötariffi-
järjestelmässä yksityisen tahon välityksellä. 
Yhteisön oikeuskäytännössä ei ole annettu 
tällaisissa tapauksissa merkitystä sille, että 
varojen siirto perustuisi lain säännökseen 
(asia C-379/98 PreussenElektra AG). Tapa-
uksessa PreussenElektra EY:n tuomioistuin 
vahvisti myös, että syöttötariffijärjestelmän 
rajaaminen Saksassa tuotettuun sähköön ei 
rikkonut EY:n perustamissopimuksen mää-
räyksiä tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta 
(28—30 artikla). 

PreussenElektra –tapaukseen perustuvan 
yhteisön oikeuskäytännön mukaan ehdotettu 
syöttötariffijärjestelmä ei olisi valtiontukea 
yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 1 
kohdan tarkoittamassa merkityksessä, eikä 
sitä siten tarvitsisi notifioida valtiontukiasia-
na 88 artiklan 3 kohdan edellyttämällä taval-
la. 

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhtei-
sistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/54/EY tavoittee-
na on varmistaa sähkön sisämarkkinoiden to-
teuttamiseksi syrjimätön, avoin ja kohtuulli-
sesti hinnoiteltu sähköverkkoon pääsy. Di-
rektiivi sallii tästä huolimatta tietyissä tapa-
uksissa poikkeuksen syrjimättömän verkkoon 
pääsyn vaatimuksesta. Direktiivin 11 artiklan 
3 kohdan mukaan jäsenvaltio voi vaatia 
verkko-operaattoria antamaan sähköntuotan-

tolaitosten ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka käyttävät uu-
siutuvia energialähteitä tai jätettä tai tuottavat 
yhdistetysti sekä lämpöä että sähköä. Saman 
artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio voi 
puolestaan sähköntoimituksen turvaamiseksi 
määrätä, että tämä etusija ajojärjestyksessä 
annetaan sellaisille sähköntuotantolaitoksille, 
jotka käyttävät kotimaisia raakaenergiapolt-
toainelähteitä, mutta vain siinä määrin, että 
minään kalenterivuonna ei ylitetä 15 prosent-
tia kyseisessä jäsenvaltiossa kulutettavan 
sähkön tuottamiseen tarvittavasta raaka-
energian kokonaismäärästä. 

Markkinaperusteisesti toimivilla pohjois-
maisilla sähkömarkkinoilla järjestelmävas-
taava siirtoverkonhaltija ei määrää ajojärjes-
tystä, vaan se määräytyy kaupallisin kritee-
rein. Ajojärjestyksen muutos olisi kuitenkin 
mahdollista toteuttaa pohjoismaisilla sähkö-
markkinoilla syöttötariffiin perustuvalla tuki-
järjestelyllä. Kun otetaan huomioon direktii-
vin 2003/54/EY 11 artiklan 4 kohdan sään-
nös, voidaan katsoa, että ehdotettu menettely 
ei olisi ristiriidassa myöskään sähkön sisä-
markkinadirektiivin kanssa. 
 
 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

3.3.1. Laki polttoturpeen turvavarastoista 

Polttoturpeen tuotannon sääriippuvuudesta 
aiheutuvaa epävarmuutta lämmön ja sähkön 
tuotannon polttoainehuoltoon pyritään vä-
hentämään perustamalla ja ylläpitämällä polt-
toturpeen tavanomaisen kaupallisen varaston 
ylittäviä turvavarastoja. Tämän tarkoituksen 
toteuttamiseksi ehdotetaan säädettäväksi eri-
tyinen polttoturpeen turvavarastoja koskeva 
laki. Samassa yhteydessä polttoturve poistet-
taisiin yleiseen turvavarastolakiin perustu-
vasta turvavarastointiohjelmasta. 

Turvavaraston perustaminen ja ylläpitämi-
nen olisi polttoturpeen toimittajaan kohdistu-
va julkisen palvelun velvoite, johon sitoutu-
minen olisi kuitenkin vapaaehtoista. Turva-
varastolla tarkoitettaisiin sellaista lämmön tai 
sähkön tuotantoa varten perustettua poltto-
turvevarastoa, jota polttoturpeen toimittaja 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tekemäänsä 
sopimukseen perustuen ylläpitäisi liiketoi-
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minnassaan tarvitsemansa varaston lisäksi 
kolmen vuoden määräajan. 

Turvavarastossa olevaa polttoturvetta voisi 
sopimuskauden aikana käyttää ainoastaan 
Huoltovarmuuskeskuksen myöntämällä lu-
valla. Käyttölupa voitaisiin myöntää, jos tur-
vavarastoijan liiketoiminnassaan tarvitsema 
polttoturvevarasto olisi jäänyt päättyneiden 
tuotantokausien sääoloista tai muista turvava-
rastoijan vaikutusvallan ulkopuolella olevista 
syistä johtuen merkittävästi turvavarastoijan 
keskimääräisiä vuotuisia toimituksia pie-
nemmäksi. 

Huoltovarmuuskeskus maksaisi turvavaras-
toijalle huoltovarmuusrahaston varoista kor-
vauksen toteutuneesta turvavarastoinnista. 
Korvaus kattaisi osittain turvavarastoijalle 
aiheutuneet pääoma-, varastointi- ja hävikki-
kustannukset. 
 
3.3.2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoi-

malaitoksissa tuotetun sähkön syöt-
tötariffista 

Turvepolttoainetta käyttävän sähkön lauh-
dutustuotannon turvaamiseksi ehdotetaan 
sähköverkonhaltijan maksamaan syöttötarif-
fiin perustuvaa määräaikaista tukijärjestel-
mää. Laissa säädettäisiin lauhdutusvoimalai-
tosten ajojärjestyksen muuttamisesta siten, 
että sen seurauksena kotimaista turvetta polt-
toaineena käyttävä voimalaitos saisi osittai-
sen etusijan ajojärjestyksessä ulkomaisia fos-
siilisia polttoaineita käyttäviin lauhdutus-
voimalaitoksiin nähden. Markkinaperustei-
sesti toimivalla pohjoismaisella sähkömark-
kinalla ajojärjestyksen muutos toteutettaisiin 
syöttötariffiin perustuvalla tukijärjestelyllä. 

Syöttötariffi olisi lisähinta, jonka järjestel-
mävastaava kantaverkonhaltija maksaisi jär-
jestelmän piiriin kuuluvasta sähköstä tuotta-
jalle sen hinnan täydennykseksi, jonka tuotta-
ja saa markkinoille myymästään sähköstä 
sähköpörssistä tai muulta ostajalta. Syöttöta-
riffijärjestelmä rahoitettaisiin syöttötariffi-
maksulla, jonka järjestelmävastaava keräisi 
erillisenä maksuna kantaverkkoon liittyneeltä 
sähkön kulutukselta. 

Syöttötariffijärjestelmä olisi määräaikaise-
na voimassa vuoden 2010 loppuun asti. Vii-
dennen ydinvoimalaitosyksikön valmistumi-
sen jälkeen 2010 lauhdutussähkön tuotannon 

tarve on merkittävästi nykyistä vähäisempää. 
Tuossa tilanteessa ehdotettava järjestelmä ei 
enää pystyisi turvaamaan turvelauhdutuslai-
tosten käyttöä. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1. Laki polttoturpeen turvavarastoista 

Esitettävä korvaus, 0,03 euroa megawatti-
tunnilta kuukaudessa eli yhteensä 0,36 euroa 
megawattitunnilta vuodessa, kattaisi nykyi-
sellä korkotasolla osittain polttoturpeen tur-
vavarastoijille aiheutuvat pääomakustannuk-
set, varastojen peittämisen sekä turpeen va-
rastohävikin.  

Polttoturpeen toimittajalle turvavarastoin-
nin tukea maksettaisiin lämmön tai sähkön 
tuotantoa varten normaalin kaupallisen varas-
ton ylittävästä varastosta enintään 50 prosen-
tin ylitykseen saakka. Korvauksen alarajana 
olisi viiden prosentin ylitys. Toimittajan vuo-
tuisten toimitusten määrän tulisi olla vähin-
tään 100 000 megawattituntia polttoturvetta 
vuodessa. Tällaisten toimittajien lukumäärä 
on noin 20 ja osuus koko maan toimituksista 
noin 90 prosenttia. Turvavarastoijat hyötyisi-
vät heikkojen tuotantovuosien jälkeen turva-
varastojen käyttömahdollisuuksista, jotka 
turvaisivat liiketoiminnan jatkuvuuden. 

Polttoturpeen käyttäjille esitettävä järjes-
telmä toisi etuja, koska se osaltaan vapauttai-
si niitä huolehtimasta varapolttoaineesta. 

Polttoturpeen keskimääräisellä 20 terawat-
titunnin vuosikulutuksella turvavarastojen 
määrä olisi enintään noin 10 terawattituntia 
eli noin 12 miljoonaa jyrsinturvekuutiota. 
Tällöin turvavarastointikorvauksen vuosikus-
tannukseksi muodostuisi enimmillään noin 
3,6 miljoonaa euroa. Tuki maksettaisiin bud-
jetin ulkopuolisen valtion huoltovarmuusra-
haston varoista eikä se näin ollen vaikuttaisi 
valtion budjettitalouteen. 
 
4.1.2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoi-

malaitoksissa tuotetun sähkön syöt-
tötariffista 

Suomessa on tällä hetkellä yksi lauhdutus-
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voimalaitos ja kolme väliottolauhdutuslaitos-
ta, jotka täyttäisivät syöttötariffin maksami-
sen rajaksi ehdotetun 120 megavolttiampee-
rin kokoluokkavaatimuksen ja joiden pääasi-
allinen polttoaine on polttoturve. Näiden 
voimalaitosten laskennallinen syöttötariffi-
kaavan mukainen sähköteho on yhteensä 
noin 410 megawattia. Järjestelmän piiriin eh-
dotetuissa laitoksissa tuotetaan noin 85 pro-
senttia Suomen turvelauhdutussähköstä. 

Ehdotettua syöttötariffia maksettaisiin 
enimmillään noin 1,6 terawattitunnin suurui-
selle vuotuiselle sähköntuotannolle. Tämän 
sähkömäärän tuottamiseen tarvittaisiin noin 
4,8 miljoonaa kuutiometriä jyrsinpolttotur-
vetta. Päästöoikeuden hinnalla 25 euroa hiili-
dioksiditonnilta ja kivihiilen hinnalla 7,10 
euroa megawattitunnilta syöttötariffia mak-
settaisiin enimmillään 10,6 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kesäkuun 2006 alkupuoliskolla 
vallinneella päästöoikeuksien hintatasolla - 
noin 15 euroa hiilidioksiditonnilta - tukitarve 
jäisi tätä pienemmäksi. 

Syöttötariffin maksatukseen tarvittavat va-
rat kerättäisiin kaikilta sähkönkäyttäjiltä. 
Syöttötariffimaksun aiheuttama lisäkustannus 
sähkönkäyttäjille olisi vuoden 2005 tilanteen 
mukaan laskettuna ollut noin 0,009 senttiä 
kilowattitunnilta. 

Ehdotettu syöttötariffi alentaisi joissain ti-
lanteissa hieman sähkön markkinahintaa. 
Tämä alentava kokonaisvaikutus olisi vuosi-
tasolla jonkin verran pienempi kuin järjes-
telmän kustannukset sähkönkäyttäjille. 
 
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Turvavarastoinnin määrälliseksi ylärajaksi 
muodostuisi Suomen vuotuisella 20 terawat-
titunnin polttoturpeen käytöllä yhteensä noin 
10 terawattitunnin suuruiset turvavarastot. 
Ehdotetun suuruisesta turvavarastointikorva-
uksesta aiheutuisi tälle määrälle laskettuna 
enintään noin 3,6 miljoonan euron vuotuiset 
kustannukset huoltovarmuusrahastolle. Tämä 
summa voitaisiin kattaa lähivuosina nykyisen 
suuruisella huoltovarmuusmaksulla sekä ra-
haston muilla tuotoilla. 

Turvepolttoainetta käyttävän sähkön lauh-
dutustuotannon syöttötariffijärjestelmä rahoi-
tettaisiin sähkön kulutukselta perittävällä 

erillisellä maksulla. Maksulla ei siten olisi 
julkistaloudellista vaikutusta. 

Polttoturpeen turvavarastoja koskevaan la-
kiin esitettävällä 100 000 megawattitunnin 
raja-arvolla mahdollisia turvavarastoijia olisi 
noin 20. Turvavarastosopimusten hallinnointi 
ja maksatukset aiheuttaisivat Huoltovar-
muuskeskuksessa 0,25 henkilötyövuoden 
suuruisen työpanoksen lisäyksen. Turvava-
rastoijakohtaisen materiaalikirjanpidon val-
vonta ja varastopaikoilla tehtävät tarkastukset 
edellyttäisivät työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silta arviolta yhteensä noin yhden henkilö-
työvuoden lisätyöpanoksen. 

Syöttötariffijärjestelmä aiheuttaisi vähäisen 
valvontatyöpanoksen lisääntymisen Ener-
giamarkkinavirastossa. 

Hallituksen esityksestä aiheutuva lisätyön 
määrä olisi valtionviranomaisille niin vähäi-
nen, ettei sillä ole budjettitaloudellisia vaiku-
tuksia. 
 
4.3. Ympäristövaikutukset 

Lakiehdotuksilla ei olisi merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia nykytilaan verrattuna, koska 
lakien tavoitteena ei ole lisätä merkittävästi 
polttoturpeen käyttöä, vaan turvata sen ny-
kyinen käyttötaso.  

Normaalin kaupallisen varastotason ylittä-
vät polttoturpeen turvavarastot lisäisivät 
hieman polttoturvevarastojen kasvihuonekaa-
sujen karkauspäästöjä ilmakehään johtuen 
turpeen aumahävikistä. 

Syöttötariffijärjestelmästä aiheutuva mah-
dollinen turvelauhdutusvoimalaitosten lisä-
käyttö puolestaan korvaisi lähinnä joko 
muissa pohjoismaissa tai kotimaassa kivihii-
lilauhdutuslaitoksissa tuotettua sähköä. Eh-
dotus ei kuitenkaan vaikuttaisi Euroopan yh-
teisön tasolla hiilidioksidipäästöjen koko-
naismäärään, koska voimalaitoksille ei 
myönnettäisi tähän tarkoitukseen lisää pääs-
töoikeuksia. Voimalaitosten olisi ostettava 
mahdollisesti tarvitsemansa lisäpäästöoikeu-
det markkinoilta. 
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Valtioneuvoston asettama Turvekomitea 
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selvitti vuosina 1981—1982 laajasti turpeen 
tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia Suomes-
sa. Turvekomitean yhdessä toimenpide-
ehdotuksessa ’Turvetuotannon häiriöalttiu-
den vähentäminen’ todetaan lyhyen tuotanto-
kauden vaihtelevien sääolojen aiheuttamasta 
niin sanottujen tasausvarastojen tarpeesta 
seuraavasti: ”Tasausvarastot, joiden suuruus 
olisi noin 50 prosenttia vuoden kysynnästä, 
ilmeisestikin tarvitaan häiriöalttiuden vähen-
tämiseksi. Niiden tulisi olla turvetuottajan 
omistuksessa ja vastuulla, jotta hävikki py-
syisi kohtuullisena. Varastojen luomiseen tu-
lisi osoittaa turvetuottajille valtion halpakor-
koisia lainoja.” 

Poikkeuksellisen sateisen kesän 1998 jäl-
keen kauppa- ja teollisuusministeriön asetta-
ma Turvetuotannon sääriskityöryhmä selvitti 
turvetuotannolle säänvaihteluista aiheutunei-
ta ongelmia ja esitti ratkaisuvaihtoehtoja sekä 
akuutteihin että pidemmän aikavälin ongel-
miin. Työryhmä ehdotti, että turvealan toimi-
tussopimuksia uudistettaisiin vanhojen sopi-
musten päättyessä siten, että käyttäjä-
tuottaja-sopimuksiin liitettäisiin ehto tasaus-
varastoista (prosenttia tulevan kauden toimi-
tuksista). Lisäksi työryhmä ehdotti, että tur-
vealalla otettaisiin käyttöön tuloksentasaus-
varaus ja tuloksentasausrahasto, joilla helpo-
tettaisiin alan toimijoiden (tuottajat ja ura-
koitsijat) mahdollisuuksia varautua suhdan-
nevaihteluihin ja sään aiheuttamiin ongelmiin 
myös tulevaisuudessa. 

Vuonna 2000 kauppa- ja teollisuusministe-
riö teetti selvityksen valtion energiapolitii-
kasta ja sen vaikutuksista turveteollisuuteen 
1990-luvulla. Selvityksessä käsiteltiin katta-
vasti valtiovallan toimenpiteitä turveteolli-
suuteen vuosina 1987—1999 ja arvioitiin 
niiden vaikutusta polttoturpeen käytön kehit-
tymiseen. Ajanjakson loppupäässä tarkastel-
tiin myös muiden kuin valtion toimien vaiku-
tusta turpeen käytön kehittymiseen. 

Talvella 2004 kauppa- ja teollisuusministe-
riö teetti selvityksen sateisen kesän 2004 vai-
kutuksista polttoturpeen tuotantoon ja käyt-
töön. Polttoturpeen varastoinnin osalta nousi 
esiin muun muassa energiamarkkinoiden 
avautumisen myötä tapahtunut viime vuosien 
kaupallisten varastojen voimakas pie-
nenemiskehitys ja huoltovarmuuden sekä ti-
lapäisen häiriönsietokyvyn heikkeneminen. 

Useissa turvelaitoksissa polttoturvetta oli 
käytännössä myös vaikea nopeasti korvata 
jollain toisella polttoaineella teknillis-
taloudellisista syistä johtuen. Selvityksessä 
nostettiin myös esiin kysymys, voisiko osa 
polttoturvevarastoista ja sääriskistä kuulua 
yhteiskunnan rahoitettavaksi ja hallinnoita-
vaksi. 

Osana kansallisen energia- ja ilmastostra-
tegian uusimisen taustaselvitystyötä keväällä 
2005 kauppa- ja teollisuusministeriö teetti 
laajan ja kattavan yleisselvityksen turpeen 
energiakäytön asemasta Suomen energiajär-
jestelmässä. Selvityksessä käsiteltiin moni-
puolisesti polttoturpeen merkitystä ja sen 
tuotannon ja käytön kehittymistä, nykytilaa 
ja tulevaisuuden näkymiä sekä niihin vaikut-
taneita ja vaikuttavia tekijöitä. Myös poltto-
turpeen kilpailukyky oli korostetusti esillä.  

Syksyllä 2005 kauppa- ja teollisuusministe-
riö teetti vielä erillisselvityksen polttoturpeen 
kilpailukyvystä lauhdutussähkön tuotannossa 
päästökauppatilanteessa. Selvityksen mukaan 
normaalivesivuonna kivihiiltä käyttävät lauh-
dutusvoimalat useimmiten ohittavat ajojär-
jestyksessä turvelauhdetta tuottavat voimalat 
lähivuosina, jos päästöoikeuden hinta on hiu-
kankin korkeampi. Näin ollen turvelauhdelai-
tosten vuotuiset käyttöajat jäisivät kovin ly-
hyiksi jo vuosina 2006—2010. Vuoden 2010 
jälkeen, uuden ydinvoimalaitosyksikön val-
mistuttua, lauhdutussähkön tarve pienenee 
vuosiksi koko maassa.  

Talvella 2005 kauppa- ja teollisuusministe-
riö teetti selvityksen siitä, miten turvelauh-
desähkön tuotanto voitaisiin vuosina 2006—
2010 turvata suhteessa kivihiililauhde- ja 
maakaasulauhdesähköön rajattua syöttötarif-
fijärjestelmää käyttäen. Selvityksessä hahmo-
teltiin turvelauhdesähkölle soveltuvan syöttö-
tariffijärjestelmän pääpiirteet, täydennettiin 
asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön tar-
kasteluja sekä arvioitiin järjestelmän vaiku-
tuksia ja kustannuksia.  

Keväällä 2006 kauppa- ja teollisuusminis-
teriö teetti vielä täydentävän selvityksen siitä, 
millaisia vaikutuksia turvelauhdesähkön raja-
tulla syöttötariffijärjestelmällä olisi lauhde-
tuotannon rakenteeseen ja sähkön markkina-
hintaan. 
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5.2. Lausunnot ja niiden huomioonotta-
minen 

Hallituksen esitykseen polttoturpeen ja sillä 
tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaa-
misesta sisältyy kaksi lakiehdotusta: Laki 
polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa 
tuotetun sähkön syöttötariffista ja laki poltto-
turpeen turvavarastoista. Kauppa- ja teolli-
suusministeriö pyysi 20.4.2006 päivätyllä 
kirjeellä lausuntoa kummastakin lakiehdotus-
luonnoksesta. Lausuntopyynnön liitteenä oli-
vat myös alustavat luonnokset kummankin 
lain yksityiskohtaisista perusteluista. Aiem-
min 11.4.2006 päivätyllä kirjeellä ministeriö 
oli toimittanut kaksi turpeen syöttötariffila-
kiin liittyvää taustaselvitystä lausunnonanta-
jille.  

Lausuntoa pyydettiin viideltä ministeriöltä 
tai ministeriön osastolta, neljältä virastolta, 
yhdeksältä yhtiöltä tai laitokselta sekä 19 jär-
jestöltä eli yhteensä 37 eri organisaatiolta. 
Lausunto saatiin 33 organisaatiolta. Lisäksi 
saatiin Huoltovarmuuskeskuksen johtokun-
nan 15.6.2006 päivätty polttoturpeen turva-
varastolakia koskeva kannanotto.  
 
5.2.1. Lausunnot luonnosehdotuksesta 

laiksi polttoturpeesta lauhdutus-
voimalaitoksissa tuotetun sähkön 
syöttötariffista 

Lakiehdotuksen antamista jossakin muo-
dossa piti mahdollisena tai kannatti jonkinas-
teisesti 20 lausunnonantajaa: kauppa- ja teol-
lisuusministeriön markkinaosasto, maa- ja 
metsätalousministeriö, Energiamarkkinavi-
rasto, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailuvirasto, 
Kuluttajavirasto, Vaskiluodon Voima Oy, Oy 
Alholmens Kraft Ab, Oulun Energia, Vapo 
Oy, Turveruukki Oy, Insinööriliitto ry, Suo-
men Yrittäjät ry, Koneyrittäjien liitto ry, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
MTK ry, Suomen Bioenergiayhdistys FIN-
BIO ry, Suomen Kuluttajaliitto ry, Suomen 
Kuntaliitto ry, Suomen Turvetuottajat ry ja 
Turveteollisuusliitto ry. 

Lausunnonantajista 11 vastusti lakiehdo-
tusta tai epäili vahvasti sen tarpeellisuutta 
taikka soveltuvuutta: valtiovarainministeriö, 
ympäristöministeriö, Fingrid Oyj, Pohjolan 
Voima Oy, Fortum Power and Heat Oyj, 

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry, Energiate-
ollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen 
Ammattijärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen 
Luonnonsuojeluliitto ry ja Toimihenkilö-
unioni ry. 

Kaksi lausunnonantajaa, kauppa- ja teolli-
suusministeriön elinkeino-osasto ja Turve 
Botnia Oy, eivät ottaneet lakiehdotukseen 
varsinaisesti kantaa. 

Fingrid Oyj:n lausunnon liitteenä oli asian-
ajotoimiston lausunto, jossa ehdotettua syöt-
tötariffijärjestelmää tarkastellaan EY-
oikeuden ja asiaa koskevien direktiivien nä-
kökulmasta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön markki-
naosaston lausunnon mukaan ehdotettu syöt-
tötariffijärjestelmä voitaisiin valtiotukinäkö-
kulmasta toteuttaa ilman ennakkoilmoitusta 
komissiolle. 

Kahdeksan lausunnonantajaa (Vapo Oy, 
Turveteollisuusliitto ry, Turveruukki Oy, In-
sinööriliitto ry, Koneyrittäjien liitto ry, Suo-
men Yrittäjät ry, FINBIO ja Suomen Turve-
tuottajat ry) piti syöttötariffin soveltamisala-
rajaa eli 120 megavolttiampeerin generaatto-
ritehoa liian suurena. Tilalle neljä lausun-
nonantajaa (Koneyrittäjien liitto ry, Suomen 
Yrittäjät ry, FINBIO ja Suomen Turvetuotta-
jat ry) esitti 50 megavolttiampeeria. Myös 
Huoltovarmuuskeskus oli huolissaan voima-
laitosten kiinnostuksesta toteuttaa niin sanot-
tuja lauhdeperiä jatkossa. 

Seitsemässä lausunnossa (Oulun Energia, 
Vapo Oy, Turveruukki Oy, Suomen Turve-
tuottajat ry, Suomen Yrittäjät ry, Koneyrittä-
jien liitto ry ja MTK) esitettiin, että lain voi-
massaoloaikaa tulisi jatkaa Kiotokauden eli 
vuoden 2012 loppuun. Kahdessa lausunnossa 
(Vaskiluodon Voima Oy ja Oulun Energia) 
haluttiin myös nostaa huipun käyttöaikaa 
3900 tunnista ylöspäin. 
 
5.2.2. Lausunnot luonnosehdotuksesta 

laiksi polttoturpeen varastoinnin 
tukemisesta 

Lakiehdotuksen antamista jossakin muo-
dossa kannatti tai piti jonkinasteisesti mah-
dollisena pääosa eli 28 lausunnonantajaa: 
Kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino- 
ja markkinaosastot, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, valtiovarainministeriö, ympäristö-
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ministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailu-
virasto, Pohjolan Voima Oy, Vaskiluodon 
Voima Oy, Fortum Power and Heat Oyj, Oy 
Alholmens Kraft Ab, Oulun Energia, Vapo 
Oy, Turveruukki Oy, Turve Botnia Oy, Elin-
keinoelämän Keskusliitto ry, Energiateolli-
suus ry, Insinööriliitto ry, Suomen Yrittäjät 
ry, Koneyrittäjien liitto ry, MTK, Metsäteol-
lisuus ry, SAK, FINBIO, Suomen Kuluttaja-
liitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen 
Turvetuottajat ry ja Turveteollisuusliitto ry. 

Yksi lausunnonantaja eli Suomen Luon-
nonsuojeluliitto ry vastusti epäsuorasti myös 
varastointilakiehdotusta, koska se haluaa 
kaikesta turpeen energiakäytöstä luovuttavan 
Suomessa vuoteen 2025 mennessä. 

Neljä lausunnonantajaa (Energiamarkkina-
virasto, Kuluttajavirasto, Fingrid Oyj ja Toi-
mihenkilöunioni ry) ei ottanut lakiehdotuk-
seen varsinaisesti kantaa. Fingrid Oyj kuiten-
kin totesi, että jos turvetta halutaan tukea, tu-
lisi tukitoimet osoittaa suoraan turpeen tuo-
tantoketjun vaiheisiin eikä sähkömarkkinoil-
le. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön markki-
naosaston lausunnon mukaan ehdotettu polt-
toturpeen varastoinnin tukijärjestelmä olisi 
valtiontukinäkökulmasta mahdollista kehittää 
sellaiseksi, että ennakkoilmoitusta komissiol-
le eli notifiointia ei tarvittaisi. 

Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan 
kannanoton mukaan kaavailtu polttoturpeen 
turvavarastointi aiheuttaisi toteutuessaan 
huoltovarmuusrahastolle pysyvästi 3,5 mil-
joonan euron vuotuiset menot. Tällaisten 
kiinteiden menojen katsotaan olevan hyvin 
kuormittavia rahastotaloudelle ja tästä johtu-
en ehdotetaan, että laki polttoturpeen turva-
varastoista säädettäisiin määräaikaiseksi. 

Kahdessatoista lausunnossa (Pohjolan 
Voima Oy, Turveruukki Oy, Vaskiluodon 
Voima Oy, Koneyrittäjien liitto ry, Suomen 
Yrittäjät ry, MTK, Turveteollisuusliitto ry, 
Turve Botnia Oy, Vapo Oy, Energiateolli-
suus ry, FINBIO ja Suomen Turvetuottajat 
ry) todettiin, että ehdotettu kertaluonteinen 

lisävaraston tukitaso 0,2 euroa megawatti-
tunnilta on varastointikustannuksiin (varas-
toon sitoutuneen pääoman korkokulut, au-
manpeittokulut, turpeen varastointihävikki) 
nähden liian matala ja että sitä pitäisi tuntu-
vasti nostaa.  

Kolmessatoista lausunnossa (Koneyrittäji-
en liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Turveruukki 
ry, Pohjolan Voima Oy, Vaskiluodon Voima 
Oy, Vapo Oy, Turveteollisuusliitto ry, Ener-
giateollisuus ry, Oy Alholmens Kraft Ab, 
MTK, FINBIO, Suomen Turvetuottajat ry ja 
Suomen Kuntaliitto ry) todettiin, että tukeen 
oikeutettujen turpeentoimittajien alaraja 
450 000 megawattituntia polttoturvetta vuo-
dessa on liian korkea ja sitä esitettiin lasket-
tavaksi. Ehdotetut uudet alarajat vaihtelivat 
välillä 30 000—100 000 megawattituntia 
polttoturvetta vuodessa. 

Myös esitettiin, että tukea tulisi maksaa 
koko lisävarastolle siinäkin tapauksessa, että 
sen koko ylittäisi 50 prosenttia edellisten 
vuosien toimitusten keskiarvosta. Samoin pa-
rissa lausunnossa todettiin, että jos voimalai-
tosyhtiö itse tuottaa itselleen turvetta, tulisi 
senkin olla mahdollista saada tukea lisävaras-
tolleen. Joissakin lausunnoissa todettiin, että 
kivihiilen velvoitevarastointia voisi helpot-
taa, jos turpeen varastointia aletaan tukea. 
 
6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on val-
misteltavana määräaikainen järjestelmä pois-
tumisuhan alaisen lauhdutusvoimakapasitee-
tin käyttövalmiuden ylläpitämiseksi. Järjes-
telmän toimeenpaneva hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokau-
della 2006. Jos myöhemmin esitettävä kapa-
siteettijärjestelmä ja nyt esitetty syöttötariffi-
järjestelmä kohdistuisivat osaksikin samoihin 
voimalaitoksiin, olisi syöttötariffijärjestel-
män piiriin kuuluvat voimalaitokset tarpeen 
sulkea pois kapasiteettijärjestelmän sovelta-
mispiiristä  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki polttoturpeen turvavarastoista 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä todetaan lain 
tavoitteeksi maan huoltovarmuuden ja poltto-
turpeen saatavuuden turvaaminen, jota pyri-
tään toteuttamaan perustamalla ja ylläpitä-
mällä polttoturpeen tavanomaisen kaupalli-
sen varaston ylittäviä turvavarastoja tuotanto-
olosuhteiden vaihteluiden varalta. Sääolojen 
vaihtelun vuoksi polttoturpeen tuotanto ale-
nee eräinä vuosina tuottajien toiminnasta 
riippumatta. Tätä polttoturpeen tuotannon 
sääriippuvuudesta aiheutuvaa epävarmuutta 
voimalaitosten polttoainehuoltoon pyritään 
vähentämään turvavarastoinnilla. Turvava-
rastointi olisi turvavarastosopimuksen teki-
jälle annettava julkisen palvelun velvoite, 
josta turvavarastoijalle maksettaisiin korvaus 
valtion talousarvion ulkopuolisen huoltovar-
muusrahaston varoista. 

2 §. Turvavarasto. Pykälässä määriteltäi-
siin turvavaraston käsite sekä ne polttotur-
peen toimittajat, jotka voisivat perustaa tur-
vavarastoja. 

Turvavarastolla tarkoitettaisiin laissa sel-
laista lämmön tai sähkön tuotantoa varten pe-
rustettua polttoturvevarastoa, jota polttotur-
peen toimittaja Huoltovarmuuskeskuksen 
kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen 
ylläpitäisi liiketoiminnassaan tarvitsemansa 
varaston lisäksi. Turvavarastoinnissa varas-
ton pitäjä omistaisi itse varastoitavan poltto-
turpeen, mutta sen käyttöönotto edellyttäisi 
viranomaislupaa. Koska turvavarastoija ei 
voisi käyttää turvavarastoaan tavanomaiseen 
kaupalliseen toimintaansa, ei tällaisen varas-
ton perustamisella ja ylläpitämisellä olisi 
vaikutusta polttoturpeen toimittajan tavan-
omaisten kaupallisten varastojen suuruuteen. 

Varastointi toteutettaisiin aumavarastointi-
na jossakin tuotanto- ja kuljetusketjun koh-
dassa. Koska kyseessä on käyttövalmis tuote, 
turvavarastoija kirjaisi sen kirjanpidossaan 
vaihto-omaisuudeksi. Tällä menettelyllä voi-
taisiin taata lisävarastojen valvottavuus, mut-

ta annettaisiin samalla polttoturpeen toimitta-
jalle mahdollisuus kierrättää varastoa liike-
toiminnassaan.  

Turvavaraston voisi perustaa polttoturpeen 
toimittaja, joka toimittaa polttoturvetta läm-
mön tai sähkön taikka niiden yhteenlaskettua 
tuotantoa varten vähintään 100 000 mega-
wattituntia vuodessa. 

3 §. Turvavarastosopimus. Huoltovar-
muuskeskus tekisi turvavarastoinnista sopi-
muksen turvavaraston perustavan polttotur-
peen toimittajan kanssa. Sopimuksessa tur-
vavarastoija sitoutuisi perustamaan sovitun-
suuruisen ja -laatuisen polttoturpeen turvava-
raston sekä ylläpitämään sitä kolmen vuoden 
ajan. 

Tarkemmat säännökset turvavarastosopi-
muksen sisällöstä annettaisiin valtioneuvos-
ton asetuksella. Asetuksella säädettäisiin ai-
nakin, että turvavarastosopimuksen tulisi si-
sältää seuraavat määräykset: 

• varastoitavan polttoturpeen määrä ja laatu 
• varastointipaikka ja –tapa 
• varastoitavan polttoturpeen laadusta mah-

dollisesti aiheutuvat erityiset ehdot 
• varastoitavan polttoturpeen kierrättämi-

nen 
• Huoltovarmuuskeskuksen oikeus tutustua 

turvavarastoijan materiaalikirjanpitoon ja 
tehdä tarkastuksia polttoturpeen varastointi-
paikoilla.  

4 §. Turvavaraston käyttölupa. Turvavaras-
tossa olevaa polttoturvetta voisi käyttää aino-
astaan viranomaisen myöntämällä luvalla. 
Käyttöluvassa tulisi yksilöidä määrä, jolla 
turvavarastoija olisi oikeutettu käyttämään 
turvavarastoa. Turvavarastokorvausta ei 
maksettaisi turvavarastosta käytetylle poltto-
turpeelle. 

Turvavarastoija voisi hakea Huoltovar-
muuskeskukselta lupaa turvavaraston käyt-
tämiseen, jos turvavarastoijan muussa varas-
tossa kuin turvavarastossa olevan toimitus-
valmiin polttoturpeen määrä ei riittäisi odo-
tettavissa oleviin toimituksiin. Käyttölupa 
voitaisiin myöntää, jos turvavarastoijan liike-
toiminnassaan tarvitsema polttoturvevarasto 
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olisi jäänyt päättyneiden tuotantokausien 
sääoloista ja niihin rinnastettavista, turvava-
rastoijan vaikutusvallan ulkopuolella olevista 
syistä johtuen merkittävästi turvavarastoijan 
keskimääräisiä vuotuisia toimituksia pie-
nemmäksi. 

Käyttölupaan voitaisiin liittää lain tavoit-
teiden toteutumisen kannalta tarpeellisia eh-
toja. Käyttölupia voitaisiin myöntää turpeen-
tuotantokauden ulkopuolisena aikana loka-
kuun 1 päivän ja seuraavan vuoden huhti-
kuun 30 päivän välisenä aikana. 

5 §. Turvavarastointikorvaus. Pykälässä 
säädettäisiin turvavarastoijalle julkisen pal-
velun velvoitteen täyttämisestä maksettavasta 
korvauksesta. Korvaus kattaisi osittain turva-
varastoijalle aiheutuneet pääoma-, varastoin-
ti- ja hävikkikustannukset. Korvauksen tasoa 
määriteltäessä tarkasteltaisiin sellaisia kus-
tannuksia, joita hyvin johdetulle ja asetetun 
velvoitteen täyttämisen kannalta riittävillä 
välineillä varustetulle keskivertoyritykselle 
aiheutuisi turvavarastoinnin täyttämisestä. 
Korvaus ei olisi EY:n perustamissopimuksen 
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontu-
kea, koska sen suuruus ei ylittäisi julkisen 
palvelun velvoitteen täyttämisestä turvava-
rastoijalle aiheutuvia kustannuksia. 

Ehdotettu korvauksen määrä olisi 0,03 eu-
roa megawattitunnilta polttoturvetta kuukau-
dessa. Korvaus maksettaisiin vain toteutu-
neesta turvavarastoinnista. Huoltovarmuus-
keskus maksaisi korvauksen huoltovarmuus-
rahaston varoista. 

Turvavarastointikorvaukseen oikeutetun 
polttoturpeen määräksi turvavarastossa voi-
taisiin sopia turvavarastosopimuksessa vä-
hintään viisi ja enintään 50 prosenttia turva-
varastoijan keskimääräisten toimitusten mää-
rästä. Esitetty turvavaraston taso 50 prosent-
tia turpeen toimituksista olisi huoltovarmuu-
den kannalta riittävä, koska tällä määrällä 
selviydyttäisiin kriittinen ajanjakso sydäntal-
vesta uuteen tuotantokauteen. Alarajalla puo-
lestaan pyrittäisiin välttämään määrältään 
pienten korvausten maksuun liittyvää korva-
ukseen nähden suurta hallinnollista rasitusta. 
Keskimääräisenä toimitusten määränä pidet-
täisiin sopimuksen solmimisvuotta edeltävän 
kolmen edellisen vuoden toimitusten määräs-
tä kahden suurimman keskiarvoa. Lasken-
nassa käytettävä keskiarvo tasoittaisi sää-

olosuhteista johtuvien polttoturpeentuotan-
non kausivaihteluiden vaikutusta turvavaras-
ton tasoon. 

Tarkemmat säännökset varastotason las-
kemisesta ja turvavarastointikorvauksen 
maksatuksesta annettaisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Asetuksessa annettaisiin määrä-
ykset turvavarastoon hyväksyttävän poltto-
turpeen laadusta sekä muista varaston tekni-
seen yksilöintiin tarvittavista seikoista. Vas-
taavasti asetuksella säädettäisiin turvavaras-
tointikorvauksen maksatuksen jaksosta sekä 
niistä tiedoista, joiden ilmoittamista korvauk-
sen maksaminen edellyttää. 

6 §. Turvavarastoijan ilmoitukset Huolto-
varmuuskeskukselle. Turvavarastoija olisi 
velvollinen vuosittain ilmoittamaan Huolto-
varmuuskeskukselle polttoturpeen tuotanton-
sa määrän sekä lämpö- ja sähkövoimalaitok-
sille toimittamansa polttoturpeen määrät tur-
vavarastosopimuksen laatimista ja turvava-
raston suuruuden seurantaa varten. Ilmoituk-
sen tulisi sisältää laskelma, josta ilmenisivät 
toimitetut määrät asiakkaittain. 

Tarkemmat säännökset ilmoituksen ajan-
kohdasta, sisällöstä ja muodosta annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella. 

7 §. Turvavarastomäärien todentaminen. 
Turvavarastojen valvonta edellyttää säännöl-
lisiä ilmoituksia turvavarastoijilta sekä tarvit-
tavassa laajuudessa tehtävää valvontaa varas-
topaikoilla. Turvavarastoijan tulisi voida aina 
osoittaa kaupallisten varastojensa lisäksi tur-
vavaraston määrä siinä kohteessa, joka tur-
vavarastosopimuksessa on todettu. Tämän 
vuoksi turvavarastoijan olisi ilmoitettava 
valvontaa varten työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle varastoissaan olevan polttoturpeen 
määrät ja sijainnit. 

Kenttävalvonnan suorittaisi toimialueellaan 
asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus, 
jolla on paikallistuntemusta. Työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen edustajalla olisi oikeus 
tutustua turvavarastoijan materiaalikirjanpi-
toon ja tehdä tarkastuksia polttoturpeen va-
rastointipaikoilla sekä kaupallisissa varas-
toissa että turvavarastoissa. 

8 §. Turvavarastointikorvauksen palautta-
minen ja takaisinperintä. Pykälässä säädet-
täisiin turvavarastointikorvauksen takaisinpe-
rinnästä tapauksissa, joissa turvavarastoa on 
käytetty ilman asianmukaista lupaa tai kor-
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vausta on maksettu perusteettomasti. 
Pykälän 1 momentin mukaan turvavarastoi-

ja, joka käyttäisi varastoaan tämän lain tai 
turvavarastosopimuksen vastaisesti, olisi vel-
vollinen palauttamaan saamansa turvavaras-
tointikorvauksen huoltovarmuusrahastolle. 
Turvavaraston luvattoman käytön johdosta 
tapahtuvaan turvavarastointikorvauksen pa-
lauttamiseen ja takaisinperintään sovellettai-
siin valtionavustuslain (688/2001) säännök-
siä valtionavustuksen takaisinperinnästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vastaavaa 
menettelyä sovellettaisiin myös virheellisesti, 
liikaa tai perusteettomasti maksetun turvava-
rastointikorvauksen palauttamiseen ja ta-
kaisinperintään. 

9 §. Turvavarastosopimuksen purkaminen. 
Lakiehdotuksen mukaan sekä turvavarastoija 
että Huoltovarmuuskeskus voisivat tietyin 
edellytyksin purkaa turvavarastosopimuksen. 

Koska turvavarastointi perustuu vapaaeh-
toisiin sopimuksiin, tulisi turvavarastoijalla 
olla oikeus purkaa sopimus.  Turvavarastoija 
voisi pykälän 1 momentin mukaan purkaa 
turvavarastosopimuksen kesken sopimuskau-
den, jos varastoija siirtyy toiselle toimialalle 
tai jos varastoija tuotantomenetelmissä tapah-
tuneiden muutosten taikka siihen verrattavien 
syiden johdosta ei enää tarvitse turvavaras-
toon varastoitua polttoturvetta toimituksis-
saan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
jos turvavarastoijalle myönnetyn turvavaras-
tointikorvauksen määrää sopimuksen voi-
massa ollessa alennettaisiin, olisi turvavaras-
toijalla oikeus purkaa sopimus kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun muutos on annettu 
turvavarastoijalle tiedoksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan Huoltovar-
muuskeskus voisi purkaa turvavarastosopi-
muksen, jos turvavarastoija on tahallaan 
käyttänyt varastoitua polttoturvetta tämän 
lain tai turvavarastosopimuksen vastaisesti. 
Tällaisessa tapauksessa turvavarastointikor-
vauksen palauttamiseen ja takaisinperintään 
sovellettaisiin valtionavustuslain säännöksiä. 
Sopimus olisi kuitenkin purettava kolmen 
kuukauden kuluessa rikkomuksen havaitse-
misesta. 

10 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälän mu-
kaan tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-
panosta annettaisiin tarvittaessa valtioneu-

voston asetuksella. 
11 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitus saat-

taa voimaan mahdollisimman nopeasti sen 
vahvistamisen jälkeen. 

Lakia voitaisiin soveltaa myös ennen lain 
voimaan tuloa kesän 2006 tuotantokaudella 
nostetusta turpeesta perustettuihin, lain vaa-
timukset täyttäviin turvavarastoihin, mikäli 
Huoltovarmuuskeskus ja turvavarastoija niin 
sopivat. Turvavarastointikorvaus voitaisiin 
tällaisessa tapauksessa maksaa lain voimaan-
tulosta lukien. 

Kaksinkertaisen korvauksen välttämiseksi 
lakia ei sovellettaisi polttoturpeen turvavaras-
toon, jonka ylläpitämisestä on voimassa tur-
vavarastolain (970/1982) mukainen turvava-
rastointisopimus. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 
1.2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoi-

malaitoksissa tuotetun sähkön syöttö-
tariffista 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena on 
sähköntoimitusvarmuuden turvaamiseksi 
muuttaa voimalaitosten ajojärjestystä siten, 
että kotimaista polttoturvetta polttoaineena 
käyttävä voimalaitos saisi osittaisen etusijan 
ajojärjestyksessä ulkomaisia fossiilisia polt-
toaineita käyttäviin voimalaitoksiin nähden 
direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Direktiivin tavoite huomioon ot-
taen ajojärjestyksen muuttaminen koskisi 
vain kotimaista turvepolttoainetta käyttävää 
voimalaitosta. 

Markkinaperusteisesti toimivalla pohjois-
maisella sähkömarkkinalla ajojärjestyksen 
muutos toteutettaisiin syöttötariffiin perustu-
valla tukijärjestelyllä. Pohjoismaisilla mark-
kinoilla järjestelmävastaava siirtoverkonhal-
tija ei määrää ajojärjestystä, vaan se määräy-
tyy kaupallisin kriteerein. Tämän vuoksi ajo-
järjestyksen muutoksen toteuttaminen edel-
lyttäisi tukijärjestelmää. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisen kannalta merkityksellisistä 
määritelmistä. 

Verkonhaltijalla tarkoitettaisiin sähkö-
markkinalaissa tarkoitettua verkonhaltijaa. 
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Kiinteistön sisäinen verkko jäisi tämän mää-
ritelmän ulkopuolelle.  

Sähkön lauhdutustuotanto määriteltäisiin 
poissuljennan kautta. Lauhdutustuotannolla 
tarkoitettaisiin laissa muuta lämpövoimalai-
toksen sähköntuotantoa kuin Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön 
ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä si-
sämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY 
muuttamisesta (niin sanottu CHP-direktiivi) 
liitteen II mukaisesti määritettyä yhteistuo-
tantoa. Määritelmä on haluttu yhdenmukai-
seksi mainitun direktiivin kanssa, koska di-
rektiivi harmonisoi yhteistuotannon määri-
telmät yhteisön alueella. 

Väliottolauhdutuslaitoksella tarkoitettaisiin 
laissa voimalaitoksen osana olevaa laitosta, 
jossa osa sähköntuotantoon käytettävän höy-
ryturpiinin läpi lauhduttimeen kulkevasta 
höyrystä voidaan johtaa kesken paisuntapro-
sessin lämmöntuotantoon. 

Monipolttoaineyksiköllä tarkoitettaisiin 
laissa voimalaitosta tai voimalaitoksen osana 
olevaa laitosta, jossa voidaan samanaikaisesti 
tai vuorotellen käyttää kahta tai useampaa 
polttoainetta. Käytännössä kaikki turvevoi-
malaitokset ovat monipolttoaineyksiköitä, 
koska polttoturpeen seassa poltetaan yleensä 
myös jonkin verran puuta. 
 
2 luku. Syöttötariffijärjestelmä 

3 §. Syöttötariffijärjestelmän piiriin kuulu-
va sähkön tuotanto. Pykälässä määriteltäisiin 
sähkö, jolle syöttötariffia maksetaan. 

Syöttötariffia maksettaisiin sähkömarkki-
nalaissa tarkoitetun verkonhaltijan sähkö-
verkkoon eli yleiseen sähköverkkoon syöte-
tylle sähkölle, mutta ei tuotantopaikalla kulu-
tetulle sähkölle. Sähkö voitaisiin syöttää 
myös muun verkonhaltijan kuin syöttötariffin 
maksajana toimivan järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan verkkoon. Järjestelmän 
pitämiseksi mahdollisimman yksinkertaisena 
toimisi maksajana kuitenkin aina järjestel-
mävastaava. 

Sähkö olisi tullut tuottaa kotimaista poltto-
turvetta polttoaineena käyttäen. Polttoaineen 
käyttö olisi varmennettava 3 luvussa sääde-
tyllä tavalla. 

Sähkö olisi tullut tuottaa:  

1) lauhdutusvoimalaitoksessa, jonka pää-
asiallinen polttoaine on polttoturve ja jonka 
generaattorin teho on vähintään 120 mega-
volttiampeeria; tai 

2) lauhdutustuotantona voimalaitoksen vä-
liottolauhdutuslaitoksessa, jonka pääasialli-
nen polttoaine on polttoturve ja generaattorin 
teho on vähintään 120 megavolttiampeeria. 

Kokoluokkavaatimus määritettäisiin laitok-
sen generaattorin nimellistehon perusteella. 

4 §. Syöttötariffi. Pykälässä määritettäisiin 
syöttötariffin perusteet. Syöttötariffi olisi li-
sähinta eli preemio, jonka järjestelmävastaa-
va kantaverkonhaltija maksaisi järjestelmän 
piiriin kuuluvasta sähköstä tuottajalle sen 
hinnan täydennykseksi, jonka tuottaja olisi 
saanut markkinoille myymästään sähköstä 
sähköpörssistä tai muulta ostajalta. Lisähinta 
määritettäisiin kullekin kalenterikuukaudelle. 
Maksatus tapahtuisi kuitenkin kaksi kertaa 
vuodessa kuuden kuukauden jaksoissa. 

Pykälä sisältäisi syöttötariffin laskentakaa-
van. Kaavan arvot määriteltäisiin siten, että 
laskentakaava varmistaisi ohjausvaikutuksen, 
jonka seurauksena taloudellisesti kannatta-
mattomin järjestelmän piiriin kuuluva laitos 
käynnistyisi markkinoilla ennen taloudelli-
sesti kannattavinta hiililauhdutusvoimalaitos-
ta. Toisaalta kaava ei saisi johtaa siihen, että 
turvelauhdutuslaitokset syrjäyttäisivät muita 
tuotantomuotoja ajojärjestyksessä. 

Kaavan arvot olisi asetettu kiinteiksi pääs-
töoikeuden ja kivihiilen hintaa lukuun otta-
matta. Tällä pyrittäisiin hallinnollisesti hel-
posti ja ilman suuria hallintokustannuksia to-
teutettavissa olevaan järjestelmään. Tällöin ei 
tarvittaisi lain voimassaoloaikana enää uusia 
erillisiä poliittisella tasolla tapahtuvia tai hal-
linnollisia päätöksiä syöttötariffin määrästä. 
Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija pys-
tyisi helposti ja yksiselitteisesti määrittämään 
syöttötariffin määrän. 

Päästöoikeuden hinta määritettäisiin arit-
meettisena keskiarvona Euroopan talousalu-
een vaihdoltaan kolmen suurimman päästö-
oikeuspörssin päivittäiskaupan hintanoteera-
usten päiväkeskiarvosta kyseisenä kalenteri-
kuukautena. Päästöoikeuspörssien suuruus 
arvioitaisiin päästöoikeuksien päivittäiskau-
pan volyymin perusteella. Tällä hetkellä ky-
seisessä asemassa olisivat ranskalainen Po-
wernext, saksalainen EEX sekä Norjassa 
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toimiva yhteispohjoismainen Nordpool. 
Kaavan kiinteistä arvoista molemmat hyö-

tysuhteet olisivat asianomaisten laitosten tie-
doista laskettuja keskiarvoja pyöristettyinä 
kahdella desimaalilla. Polttoturpeen hinta 
vahvistettaisiin myös kiinteäksi, koska tilas-
tojen mukaan sen hinta on ollut pitkään hy-
vin vakaa ja järjestelmä olisi tarkoitettu ole-
maan voimassa vain noin neljän vuoden pi-
tuisen määräajan. Polttoturpeen hinnaksi va-
littaisiin lainvalmisteluaineistoon kuuluvan 
taustaselvityksen mukaisen vaihteluvälin 
ylempi raja-arvo. 

Syöttötariffina maksettavalle määrälle ase-
tettaisiin yläraja, joka perustuisi Haapaveden 
lauhdutusvoimalaitoksen huipunkäyttöajan 
tilastosta laskettuun pitkäaikaiseen keskiar-
voon (noin 3 900 tuntia vuodessa). Väliotto-
lauhdutuslaitosten osalta vastaavaa tietoa ei 
ole saatavissa tilastoista. Väliottolauhdutus-
laitoksissa olisi vähennetty sähkön ja läm-
mön yhteistuotannon osuus jakamalla nimel-
listeho kahdella, minkä voidaan arvioida joh-
tavan laitosten kannalta keskimäärin kohtuul-
liseen tulokseen. Tuntimäärään perustuvalla 
rajoituksella pyrittäisiin rajoittamaan sitä, 
ettei syöttötariffia maksettaisi tilanteissa, 
joissa laitosten ajaminen olisi kannattavaa 
kaupalliselta pohjalta. Tämän vuoksi laitos-
ten vuotuisten käyttöaikojen arvioidaan ole-
van pykälässä mainittuja tuntimääriä suu-
rempia. 

Tarkemmat säännökset syöttötariffin mää-
rittämisestä annettaisiin tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella. 

5 §. Syöttötariffin maksaminen sähkön tuot-
tajalle. Järjestelmävastuuseen määrätty kan-
taverkonhaltija toimisi syöttötariffin maksa-
jana. Tehtävä olisi lakisääteinen viranomais-
tehtävä, joka ei kuuluisi sähkömarkkinalaissa 
säädettyyn järjestelmävastuuseen. Tehtävä 
olisi siten eriytettävä järjestelmävastuuseen 
kuuluvista tehtävistä sekä siirtoliiketoimin-
nasta.  

Syöttötariffi maksettaisiin sähkön tuottajan 
hakemuksesta jälkikäteen kuuden kuukauden 
jaksoissa. Maksamisen edellytyksenä olisi, 
että: 

1) sähkön tuotantotapa ja sen energialähde 
on varmennettu 3 luvussa säädetyn mukai-
sesti;  

2) verkkoon syötetyn sähkön määrä on mi-

tattu luotettavasti maksajan asettamien koh-
tuullisten vaatimusten mukaisella tavalla; 

3) sähkön tuottaja on ilmoittanut muut 
maksamisen edellyttämät tiedot maksajalle. 

Maksaminen ei sisältäisi merkittävää rat-
kaisu- tai tulkintavaltaa. Mikäli maksaja kat-
soisi, ettei syöttötariffia voida maksaa hake-
muksen mukaisesti sähkön tuottajalle, sen 
olisi siirrettävä asia Energiamarkkinaviraston 
ratkaistavaksi. Siirtoilmoituksessa olisi il-
moitettava esteen syyt. Erimielisyyden varsi-
naisena ratkaisijana toimisi Energiamarkki-
navirasto, jonka tehtävänä olisi ratkaista pää-
töksellään hakijan oikeus syöttötariffiin. 

Tarkemmat säännökset syöttötariffin ha-
kemisesta ja maksamisesta annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. 

6 §. Syöttötariffijärjestelmän rahoitus. 
Syöttötariffijärjestelmä rahoitettaisiin erilli-
sellä syöttötariffimaksulla, jonka järjestelmä-
vastuuseen määrätty kantaverkonhaltija ke-
räisi kantaverkkoon liittyneeltä sähkön kulu-
tukselta tasapuolisella ja syrjimättömällä ta-
valla. Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
keräisi syöttötariffimaksun kantaverkon liit-
tymispisteissä sen verkkoon suoraan tai välil-
lisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen 
määrän perusteella. Siirtotariffimaksun pe-
rusteena oleva kulutus määritettäisiin asian-
omaisessa liittymispisteessä virtaavan sähkö-
energian, liittymispisteen takaisen sähkö-
energian tuonnin ja viennin sekä voimalaitos-
ten nettotuotantojen perusteella. 

Syöttötariffimaksulla katettaisiin sähkön 
tuottajille maksettujen syöttötariffien kustan-
nukset sekä maksajalle aiheutuneet kohtuulli-
set kustannukset ja kohtuullinen korvaus 
syöttötariffijärjestelmän hoitamisesta. 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
tulisi julkaista syöttötariffimaksu ja sen mää-
räytymisperusteet. Ne tulisi myös ilmoittaa 
Energiamarkkinavirastolle. 

7 §. Syöttötariffijärjestelmään liittyvien 
toimintojen eriyttäminen. Järjestelmävastuu-
seen määrätyn kantaverkonhaltijan tulisi 
eriyttää kirjanpidollisesti syöttötariffijärjes-
telmän hoitaminen muista yrityksen harjoit-
tamista liiketoiminnoista siten kuin sähkö-
markkinalain 28—34 §:ssä säädetään.  
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3 luku. Voimalaitoksen tuotantotavan 
ja energialähteen varmentami-
nen 

8 §. Voimalaitoksen tuotantotavan ja ener-
gialähteen varmentaminen. Voimalaitoksen 
tuotantotapa ja syöttötariffin maksamista 
koskevan hakemuksen kohteena olevan säh-
kön energialähde olisi varmennettava ennen 
syöttötariffin maksamista. 

Energialähteiden varmentamisessa nouda-
tettaisiin yhdenmukaisia laskentamenetelmiä 
ja vastaavaa tarkkuutta kuin päästökauppa-
laissa (683/2004) on säädetty päästöjen tark-
kailusta ja todentamisesta. Olisi välttämätön-
tä, että päästöoikeuksien ja syöttötariffin va-
rallisuusarvon sisältävät velvoitteet ja etuudet 
käsiteltäisiin yhdenmukaisin kriteerein. Käy-
tännössä varmentamisen tulisivat suoritta-
maan samat todentajat, jotka todentavat pääs-
tökauppalaissa tarkoitettuja päästöjä syöttöta-
riffijärjestelmän piiriin kuuluvissa voimalai-
toksissa. 

Kukin hakemuksen kohteena oleva sähkö-
määrä olisi varmennettava erikseen. Kuuden 
kuukauden maksatusjakson vuoksi varmen-
taminen tehtäisiin tiheämmin kuin päästö-
kauppalain mukainen todentaminen. Käytän-
nössä nämä toteutettaisiin kuitenkin toisiaan 
täydentävinä rinnakkaisina menettelyinä. 

Todentajan antaman varmennustodistuksen 
tulisi sisältää syöttötariffin maksamisessa 
tarvittavat tiedot voimalaitoksen tuotantota-
vasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä 
vahvistuksen sille, että maksamista koske-
vassa hakemuksessa tarkoitettu sähkö täyttää 
3 §:ssä säädetyt vaatimukset.  

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarvittaessa tarkempia säännöksiä varmen-
nuksesta ja varmennustodistuksen sisältämis-
tä tiedoista. 

9 §. Voimalaitoksen tuotantotapaa ja ener-
gialähteitä koskevien tietojen säilyttäminen.  

Sähkön tuottajan, jolle on maksettu syöttö-
tariffia, tulisi huolehtia siitä, että käytettyä 
tuotantotapaa ja käytettyjä energialähteitä 
koskevien tietojen luotettavuus voitaisiin 
varmistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot 
koskevat. Tämä varmistaisi valvontaviran-
omaisena toimivalle Energiamarkkinaviras-
tolle mahdollisuuden jälkikäteen tarkastaa 

maksatuksen oikeellisuutta. Tarkempia sään-
nöksiä tietojen säilyttämisestä voitaisiin an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 

10 §. Todentaja. Energiamarkkinaviraston 
päästökauppalain mukaan hyväksymä toden-
taja, jonka pätevyysalueeksi on määritetty 
polttolaitosten todentaminen, olisi ilman eri 
päätöstä kelpoinen toimimaan myös syöttöta-
riffilaissa tarkoitettuna todentajana. Erillistä 
auktorisointiprosessia ei tarvittaisi. 

11 §. Todentajan kelpoisuuden peruuttami-
nen. Pykälässä säädettäisiin seuraamuksista 
sen tilanteen varalle, että todentaja toimisi 
tämän lain säännösten vastaisesti. Säännös ei 
suoraan vaikuttaisi kuitenkaan todentajan oi-
keuteen toimia päästökauppalain mukaisena 
todentajana, vaan sen osalta tulisi erikseen 
soveltaa päästökauppalain säännöksiä. To-
dentajan menettäessä oikeutensa toimia pääs-
tökauppalain mukaisena todentajana, hän 
menettäisi automaattisesti oikeutensa toimia 
myös tämän lain mukaisena todentajana. 

Jos todentaja toimisi tämän lain säännösten 
vastaisesti, Energiamarkkinaviraston olisi 
kehotettava todentajaa korjaamaan puute 
määräajassa. Jos puutetta ei korjattaisi mää-
räajassa, Energiamarkkinavirasto voisi pe-
ruuttaa todentajan kelpoisuuden toimia syöt-
tötariffilain mukaisena todentajana. 
 
4 luku. Täydentävät säännökset ja 

voimassaolo 

12 §. Valvonta. Energiamarkkinaviraston 
tehtävänä olisi valvoa lain noudattamista. 
Valvontatehtävä kohdistuisi syöttötariffia 
saaviin voimalaitoksiin, maksajaan ja toden-
tajiin. 

13 §. Tietojen antaminen Energiamarkki-
navirastolle. Pykälässä säädettäisiin valvon-
taviranomaisen valvontatehtävän kannalta 
tarpeellisista tietojensaantioikeuksista. Oi-
keudet vastaisivat sisällöltään Energiamark-
kinaviraston muihin vastaaviin valvontateh-
täviin liittyviä tietojensaantioikeuksia. 

Sähkön tuottaja, joka on hakenut tai jolle 
on maksettu syöttötariffia, olisi velvollinen 
kehotuksesta antamaan syöttötariffin maksa-
tuksen oikeellisuuden valvomiseksi Ener-
giamarkkinavirastolle voimalaitoksensa tuo-
tantotapaa ja sen käyttämiä energialähteitä 
sekä sen tuottamia sähkömääriä koskevia tie-
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toja. 
Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-

konhaltija ja todentaja olisivat velvollisia ke-
hotuksesta antamaan Energiamarkkinaviras-
tolle tietoja, jotka olisivat tarpeen syöttötarif-
fin maksatuksen ja syöttötariffijärjestelmän 
rahoituksen sekä niiden perusteiden oikeelli-
suuden tai syöttötariffilaissa säädettyjen vel-
voitteiden valvomiseksi. 

Energiamarkkinavirastolla olisi oikeus tar-
kastaa tietojen oikeellisuus valvottavan hal-
linnassa olevissa tiloissa, jotka eivät kuulu 
kotirauhan piiriin. 

14 §. Syöttötariffin palauttaminen ja ta-
kaisinperintä. Virheellisesti, liikaa tai ilmei-
sen perusteettomasti maksetun syöttötariffin 
palauttamiseen ja takaisinperintään sovellet-
taisiin, mitä valtionavustuslaissa säädetään 
valtionavustuksen palauttamisesta ja ta-
kaisinperinnästä, ellei syöttötariffilaissa toi-
sin säädetä. Palautus ja viivästysseuraamus 
tuloutettaisiin syöttötariffijärjestelmään. 

Energiamarkkinavirasto hoitaisi syöttötarif-
fin palauttamista ja takaisinperintää koske-
vissa asioissa valtionavustuslaissa valtion-
apuviranomaiselle säädettyjä tehtäviä sekä 
tekisi päätöksen syöttötariffin takaisinperin-
nästä ja viivästysseuraamuksesta. Palautus ja 
viivästysseuraamus pantaisiin täytäntöön il-
man erillistä tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 
Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija hoi-
taisi kuitenkin maksajan ominaisuudessa pa-
lautuksen ja viivästysseuraamuksen perimi-
sen. 

15 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädettäisiin 
valvontaviranomaisen toimivaltuuksista pan-
na täytäntöön lakiin sisältyvät velvoitteet. 
Toimivaltuudet vastaisivat sisällöltään Ener-
giamarkkinaviraston muihin valvontatehtä-
viin liittyviä toimivaltuuksia. 

Jos joku rikkoisi tai laiminlöisi syöttötarif-
filaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä 
säädettyjä velvoitteitaan, Energiamarkkinavi-
raston olisi velvoitettava hänet korjaamaan 
virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepää-
töksessä voitaisiin määrätä, millä tavoin vir-
he tai laiminlyönti tulisi korjata. 

Energiamarkkinavirasto voisi asettaa vel-
voitepäätöksensä taikka tietojenantovelvoi-
tetta koskevan päätöksensä tehosteeksi uhka-

sakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen tuo-
mitsemisessa maksettavaksi noudatettaisiin 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä me-
nettelyä. 

16 §. Maksajan ja todentajan velvoitteet 
sen hoitaessa julkista hallintotehtävää. Mak-
sajan ja todentajan syöttötariffilaissa säädetyt 
tehtävät olisivat julkisia hallintotehtäviä, jot-
ka laissa on annettu viranomaistahon ulko-
puolisen toimijan tehtäväksi. Hallintokäytän-
tömme mukaisesti maksajan ja todentajan 
olisi syöttötariffilaissa tarkoitettua julkista 
hallintotehtävää hoitaessaan noudatettava, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003), kielilaissa (423/2003) ja 
hallintolaissa (434/2003) säädetään. Asiak-
kaan pyynnöstä voitaisiin kuitenkin poiketa 
kielilain vaatimusten soveltamisesta varmen-
nustodistuksessa käytettävän kielen osalta. 

17 §. Muutoksenhaku hallintopäätöksistä. 
Energiamarkkinaviraston syöttötariffilain no-
jalla antamaan päätökseen haettaisiin muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Tämä on hal-
lintolainkäyttömme yleinen käytäntö. 

18 §. Muutoksenhaku todentajan päätöksis-
tä. Todentajan varmennustodistusta koske-
vaan päätökseen saisi hakea oikaisua päätök-
sen antajalta 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Päätökseen olisi liitettävä 
oikaisuvaatimusohjeet. Oikaisumenettelystä 
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Todentajan oikaisumenettelyssä antamaan 
päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla 
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 

19 §. Asetuksenantovaltuus. Tarkemmat 
säännökset syöttötariffilain täytäntöönpanos-
ta annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. 

20 §. Voimassaolo. Syöttötariffilaki on tar-
koitettu määräaikaiseksi järjestelyksi, joka 
olisi voimassa vuoden 2010 loppuun, jolloin 
lauhdutussähkön tarpeen uskotaan yleisesti 
vähentyvän uuden ydinvoimalaitosyksikön 
valmistumisen myötä. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

2.1. Laki polttoturpeen turvavarastoista 

Polttoturpeen turvavarastoja koskeva lain 
sisältämien valtuutussäännösten nojalla on 
tarkoitus säätää valtioneuvoston asetus, jossa 
annettaisiin tarkemmat säännökset polttotur-
peen turvavarastoista. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarkempia säännöksiä turvavarastosopimuk-
sen sisällöstä. Asetuksella säädettäisiin aina-
kin, että turvavarastosopimuksen tulisi sisäl-
tää seuraavat määräykset: 

• varastoitavan polttoturpeen määrä ja laatu 
• varastointipaikka ja –tapa 
• varastoitavan polttoturpeen laadusta mah-

dollisesti aiheutuvat erityiset ehdot 
• varastoitavan polttoturpeen kierrättämi-

nen 
• Huoltovarmuuskeskuksen oikeus tutustua 

turvavarastoijan materiaalikirjanpitoon ja 
tehdä tarkastuksia polttoturpeen varastointi-
paikoilla. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin li-
säksi tarkemmat säännökset turvavaraston ta-
son laskemisesta ja turvavarastointikorvauk-
sen maksatuksesta. Asetuksessa annettaisiin 
määräykset turvavarastoon hyväksyttävän 
polttoturpeen laadusta sekä muista varaston 
tekniseen yksilöintiin tarvittavista seikoista. 
Vastaavasti asetuksella säädettäisiin turvava-
rastointikorvauksen maksatuksen jaksosta 
sekä niistä tiedoista, joiden ilmoittamista 
korvauksen maksaminen edellyttää. 

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan turvavaras-
toija olisi velvollinen vuosittain ilmoittamaan 
Huoltovarmuuskeskukselle polttoturpeen 
tuotantonsa määrän sekä lämpö- ja sähkö-
voimalaitoksille toimittamansa polttoturpeen 
määrät turvavarastosopimuksen laatimista ja 
turvavaraston suuruuden seurantaa varten. 
Ilmoituksen tulisi sisältää laskelma, josta il-
menevät toimitetut määrät asiakkaittain. Val-
tioneuvoston asetuksella annettaisiin tar-
kemmat säännökset ilmoituksen ajankohdas-
ta, sisällöstä ja muodosta. 

Polttoturve kuuluu voimassa olevan turva-
varastolain soveltamispiiriin. Polttoturve on 
tarkoitus poistaa turvavarastolain sovelta-
misalasta siinä vaiheessa, kun polttoturpeen 

turvavarastoja koskeva erityislaki tulisi voi-
maan. Tämä toteutettaisiin poistamalla polt-
toturve turvavarastolain hyödykekohtaisen 
soveltamisalan määrittävästä turvavarastoin-
tiohjelmasta. Poistaminen edellyttäisi vuoden 
2006 turvavarastointiohjelmaa koskevan val-
tioneuvoston asetuksen (169/2006) muutta-
mista. 
 
2.2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoi-

malaitoksissa tuotetun sähkön syöttö-
tariffista 

Ehdotetun syöttötariffilain sisältämien val-
tuutussäännösten nojalla on tarkoitus säätää 
valtioneuvoston asetus, jolla annettaisiin tar-
kemmat säännökset syöttötariffijärjestelmäs-
tä. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarvittaessa täydentävät säännökset syöttöta-
riffin määrittämisestä. Lisäksi valtioneuvos-
ton asetuksella annettaisiin tarkemmat sään-
nökset syöttötariffin hakemisesta ja maksa-
misesta. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä syöttö-
tariffijärjestelmän piiriin kuuluvien voimalai-
tosten tuotantotapaa ja polttoaineenkäyttöä 
koskevien tietojen säilyttämisestä, voimalai-
tosten tuotantotavan ja polttoaineenkäytön 
varmennuksesta sekä varmennustodistuksen 
sisältämistä tiedoista. Lisäksi säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella varmennustodis-
tusten mahdollisten virheiden oikaisuun liit-
tyvästä menettelystä. 
 
3.  Voimaantulo ja  voimassaolo 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Polttoturpeen turvavarastoja koskeva laki 
olisi erityislaki, joka poistaisi polttoturpeen 
yleisen turvavarastolain soveltamispiiristä. 
Päällekkäisten turvavarastosopimusten laati-
mismahdollisuuden johdosta lakiin ehdote-
taan siirtymäsäännöstä, jonka mukaan lakia 
ei sovellettaisi sellaiseen polttoturpeen turva-
varastoon, jonka ylläpitämisestä on voimassa 
turvavarastolain mukainen turvavarastointi-
sopimus. Mahdolliset turvavarastolain mu-
kaiset turvavarastointisopimukset jatkuisivat 
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sopimuskauden loppuun, ellei niitä turvava-
rastolain 12 §:n nojalla purettaisi kesken so-
pimuskauden. 

Ehdotettu syöttötariffilaki on tarkoitettu 
määräaikaiseksi järjestelyksi, joka olisi voi-
massa vuoden 2010 loppuun, jolloin lauhdu-
tussähkön tarpeen uskotaan yleisesti vähen-
tyvän uuden ydinvoimalaitosyksikön valmis-
tumisen myötä. 
 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

4.1. Valtuutussäännökset 

Ehdotetut lait sisältäisivät useita säännök-
siä valtioneuvoston asetuksenantovallasta.  

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista. Ehdotetut val-
tuutussäännökset on rajoitettu koskemaan 
pääosin teknisluonteisia yksityiskohtia elin-
keinonharjoittajien oikeusaseman perusteiden 
määräytyessä lain säännösten perusteella. 
Lakiehdotusten norminantovaltuudet eivät 
ole ristiriidassa perustuslain 80 §:n kanssa. 
 
4.2. Julkisten hallintotehtävien antaminen 

muulle kuin viranomaiselle 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaa-
ranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 

Syöttötariffilakia koskevassa ehdotuksessa 
on katsottu, että syöttötariffilaissa säädetyt 

maksajan ja todentajan tehtävät olisivat julki-
sia hallintotehtäviä, jotka laissa on annettu 
viranomaistahon ulkopuolisen toimijan teh-
täväksi. Lakiehdotuksessa tarkoitettu maksa-
ja tekee päätöksiä syöttötariffin maksamises-
ta sitä hakeville sähköntuottajille. Syöttöta-
riffijärjestelmän olennainen piirre on, että sen 
toteuttajana on nimenomaan verkonhaltija. 
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista antaa 
maksajan tehtävä järjestelmävastuuseen mää-
rätyn kantaverkonhaltijan hoidettavaksi. Vas-
taavasti lakiehdotuksessa tarkoitettu varmen-
nustehtävä edellyttää erityistä asiantuntemus-
ta lämpövoimalaitosten energialähteiden 
tarkkailumenetelmistä. Tällaisen asiakoko-
naisuuden hallintaa varten Suomessa ei ole 
käytettävissä erityisiä viranomaisia. Tehtävän 
laatu huomioon ottaen myös varmennusteh-
tävän uskominen yksityisille toimijoille on 
perustuslain 124 §:n mukaisesti tarpeen teh-
tävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.  

Maksajaan ja todentajaan sovellettaisiin 
esityksen mukaan viranomaisten toiminnasta 
annettuja keskeisiä säännöksiä. Maksajan toi-
menpiteiden osalta hakijan oikeusturva olisi 
järjestetty siten, että maksajan tulisi siirtää 
asia Energiamarkkinaviraston ratkaistavaksi, 
jos maksaja katsoisi, että hakijalla ei ole oi-
keutta syöttötariffiin. Varmentajan päätöksiin 
olisi puolestaan mahdollista hakea muutosta 
hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyk-
sessä. 

Ehdotettu sääntely ei ole hallinnon ulko-
puolelle annettujen julkisten hallintotehtävi-
en osalta ristiriidassa perustuslain kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1.  

Laki 

polttoturpeen turvavarastoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus  

Maan huoltovarmuuden ja polttoturpeen 
saatavuuden turvaamiseksi voidaan perustaa 
ja ylläpitää polttoturpeen turvavarastoja tuo-
tanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
 

2 § 

Turvavarasto  

Turvavarastolla tarkoitetaan sellaista läm-
mön tai sähkön tuotantoa varten perustettua 
polttoturvevarastoa, jota polttoturpeen toimit-
taja sopimukseen perustuen ylläpitää liike-
toiminnassaan tarvitsemansa varaston lisäksi. 

Turvavaraston voi perustaa polttoturpeen 
toimittaja, joka toimittaa polttoturvetta läm-
mön tai sähkön tuotantoa varten vähintään 
100 000 megawattituntia vuodessa. 
 

3 § 

Turvavarastosopimus  

Huoltovarmuuskeskus tekee turvavaras-
toinnista sopimuksen turvavaraston perusta-
van polttoturpeen toimittajan (turvavarastoi-
ja) kanssa. Sopimuksessa turvavarastoija si-
toutuu perustamaan sovitunsuuruisen ja sovi-
tunlaatuisen polttoturpeen turvavaraston sekä 
ylläpitämään sitä kolmen vuoden ajan.  

Tarkemmat säännökset turvavarastosopi-
muksen sisällöstä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

4 § 

Turvavaraston käyttölupa 

Turvavarastoija voi hakea Huoltovarmuus-
keskukselta lupaa turvavaraston käyttämi-
seen, jos turvavarastoijan muussa varastossa 
kuin turvavarastossa olevan toimitusvalmiin 
polttoturpeen määrä ei riitä odotettavissa 
oleviin toimituksiin. Käyttölupa voidaan 
myöntää, jos turvavarastoijan liiketoiminnas-
saan tarvitsema polttoturvevarasto on jäänyt 
päättyneiden tuotantokausien sääoloista ja 
niihin rinnastettavista, turvavarastoijan vai-
kutusvallan ulkopuolella olevista syistä joh-
tuen merkittävästi turvavarastoijan keskimää-
räisiä vuotuisia toimituksia pienemmäksi.  

Käyttölupaan voidaan liittää lain tavoittei-
den toteutumisen kannalta tarpeellisia ehtoja. 
Käyttölupa voidaan myöntää lokakuun 1 päi-
vän ja seuraavan vuoden huhtikuun 30 päi-
vän välisenä aikana. 
 

5 § 

Turvavarastointikorvaus  

Huoltovarmuuskeskus maksaa turvavaras-
toijalle huoltovarmuusrahaston varoista kor-
vauksen toteutuneesta turvavarastoinnista. 
Korvauksen määrä on 0,03 euroa megawatti-
tunnilta polttoturvetta kuukaudessa. 

Turvavarastointikorvaukseen oikeutetun 
polttoturpeen määräksi turvavarastossa voi-
daan sopia turvavarastosopimuksessa vähin-
tään viisi ja enintään 50 prosenttia turvava-
rastoijan keskimääräisten toimitusten mää-
rästä. Keskimääräisenä toimitusten määränä 
pidetään sopimuksen solmimisvuotta edeltä-
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vän kolmen edellisen vuoden toimitusten 
määrästä kahden suurimman keskiarvoa. 

Tarkemmat säännökset varastotason las-
kemisesta ja turvavarastointikorvauksen 
maksatuksesta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

6 § 

Turvavarastoijan ilmoitukset Huoltovar-
muuskeskukselle 

Turvavarastoija on velvollinen vuosittain 
ilmoittamaan Huoltovarmuuskeskukselle 
polttoturpeen tuotantonsa määrän sekä läm-
pö- ja sähkövoimalaitoksille toimittamansa 
polttoturpeen määrät.  

Tarkemmat säännökset ilmoituksen ajan-
kohdasta, sisällöstä ja muodosta annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  
 

7 § 

Turvavarastomäärien todentaminen  

Työvoima- ja elinkeinokeskukset valvovat 
toimialueellaan turvavarastojen ylläpitoa. 
Turvavarastoijan on ilmoitettava valvontaa 
varten työvoima- ja elinkeinokeskukselle va-
rastoissaan olevan polttoturpeen määrät ja si-
jainnit. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
virkamiehellä on oikeus tutustua turvavaras-
toijan materiaalikirjanpitoon ja tehdä tarkas-
tuksia polttoturpeen varastointipaikoilla. 
 

8 § 

Turvavarastointikorvauksen palauttaminen 
ja takaisinperintä 

Joka käyttää turvavarastoaan tämän lain tai 
turvavarastosopimuksen vastaisesti, on vel-
vollinen palauttamaan saamansa turvavaras-
tointikorvauksen huoltovarmuusrahastolle. 
Turvavaraston luvattoman käytön johdosta 
tapahtuvaan turvavarastointikorvauksen pa-
lauttamiseen ja takaisinperintään sovelletaan, 
mitä valtionavustuslaissa (688/2001) sääde-
tään valtionavustuksen takaisinperinnästä. 

Virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti 

maksetun turvavarastointikorvauksen palaut-
tamiseen ja takaisinperintään sovelletaan, mi-
tä valtionavustuslaissa säädetään valtion-
avustuksen takaisinperinnästä. 
 

9 § 

Turvavarastosopimuksen purkaminen 

Turvavarastoija voi purkaa turvavarastoso-
pimuksen kesken sopimuskauden, jos varas-
toija siirtyy toiselle toimialalle tai jos varas-
toija tuotantomenetelmissä tapahtuneiden 
muutosten taikka siihen verrattavien syiden 
johdosta ei enää tarvitse turvavarastoon va-
rastoitua polttoturvetta toimituksissaan. 

Jos turvavarastoijalle myönnetyn turvava-
rastointikorvauksen määrää sopimuksen 
voimassa ollessa alennetaan, on turvavaras-
toijalla oikeus purkaa sopimus kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun muutos on annettu 
turvavarastoijalle tiedoksi. 

Jos turvavarastoija on tahallaan käyttänyt 
varastoitua polttoturvetta tämän lain tai tur-
vavarastosopimuksen vastaisesti, Huolto-
varmuuskeskuksella on oikeus kolmen kuu-
kauden kuluessa rikkomuksen havaitsemises-
ta purkaa sopimus.  
 

10 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella. 
 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 
. 

Tätä lakia ei sovelleta polttoturpeen turva-
varastoon, jonka ylläpitämisestä on voimassa 
turvavarastolain (970/1982) mukainen turva-
varastointisopimus. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

 
————— 
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2. 

 

Laki 

polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on sähköntoimi-
tusvarmuuden turvaamiseksi määrätä, että 
Suomen sähköjärjestelmässä annetaan voi-
malaitosten ajojärjestyksessä etusija koti-
maista polttoturvetta polttoaineena käyttävil-
le lauhdutusvoimalaitoksille kivihiiltä, maa-
kaasua ja polttoöljyä polttoaineena käyttäviin 
lauhdutusvoimalaitoksiin verrattuna. Ajojär-
jestyksen etusijan mahdollistamiseksi makse-
taan kotimaisesta polttoturpeesta lauhdutus-
voimalaitoksessa tuotetulle sähkölle syöttöta-
riffia siten kuin tässä laissa säädetään.  
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) verkonhaltijalla sähkömarkkinalaissa 

(386/1995) tarkoitettua verkonhaltijaa; 
2) sähkön lauhdutustuotannolla muuta 

lämpövoimalaitoksen sähköntuotantoa kuin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2004/8/EY hyötylämmön tarpeeseen pe-
rustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 

92/42/ETY muuttamisesta liitteen II mukai-
sesti määritettyä yhteistuotantoa;  

3) väliottolauhdutuslaitoksella voimalai-
toksen osana olevaa laitosta, jossa osa säh-
köntuotantoon käytettävän höyryturpiinin lä-
pi lauhduttimeen kulkevasta höyrystä voi-
daan johtaa kesken paisuntaprosessin läm-
möntuotantoon;  

4) monipolttoaineyksiköllä voimalaitosta 
tai voimalaitoksen osana olevaa laitosta, jos-
sa voidaan samanaikaisesti tai vuorotellen 
käyttää kahta tai useampaa polttoainetta. 
 

2 luku 

Syöttötariffijärjestelmä 

3 § 

Syöttötariffijärjestelmän piiriin kuuluva säh-
kön tuotanto 

Syöttötariffia maksetaan verkonhaltijan 
verkkoon syötetylle sähkölle, joka on tuotettu 
kotimaista polttoturvetta polttoaineena käyt-
täen: 

1) lauhdutusvoimalaitoksessa, jonka pää-
asiallinen polttoaine on polttoturve ja jonka 
generaattorin teho on vähintään 120 mega-
volttiampeeria;  

2) lauhdutustuotantona voimalaitoksen vä-
liottolauhdutuslaitoksessa, jonka pääasialli-
nen polttoaine on polttoturve ja generaattorin 
teho on vähintään 120 megavolttiampeeria. 
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4 § 

Syöttötariffi 

Syöttötariffia maksetaan 3 §:ssä tarkoitetulle sähkölle kalenterikuukauden pituiselle jaksolle 
määritettävänä lisähintana seuraavasti: 
 
 

 

 

Pt = polttoturpeen hinta sähkön lauhdutustuotannossa arvonaan 7,00 euroa megawattitunnilta; 
εt = polttoturpeen ominaispäästökerroin arvonaan 0,377 hiilidioksiditonnia megawattitunnilta; 
Pe = päästöoikeuden hinta aritmeettisena keskiarvona Euroopan talousalueen vaihdoltaan kol-
men suurimman päästöoikeuspörssin päivittäiskaupan hintanoteerausten päiväkeskiarvosta ky-
seisenä kalenterikuukautena, euroa hiilidioksiditonnilta; 
ηt = polttoturvetta polttoaineena käyttävän lauhdutusvoimalaitoksen hyötysuhde arvonaan 
0,37; 
Ph = kivihiilen hinta sähkön lauhdutustuotannossa Tilastokeskuksen julkaiseman polttoaineen 
hintatekijän h (yksi kuukausi) verottomana arvona kyseisenä kalenterikuukautena, euroa me-
gawattitunnilta; 
εh = kivihiilen ominaispäästökerroin arvonaan 0,337 hiilidioksiditonnia megawattitunnilta; 
ηh = kivihiiltä polttoaineena käyttävän lauhdutusvoimalaitoksen hyötysuhde arvonaan 0,40. 

Syöttötariffia maksetaan kalenterivuodessa enintään sähkömäärälle, joka vastaa lauhdutus-
voimalaitoksessa sen nimellistehoa kerrottuna 3 900 tunnilla ja väliottolauhdutuslaitoksessa 
sen nimellistehon puolikasta kerrottuna 3 900 tunnilla. 

Tarkemmat säännökset syöttötariffin määrittämisestä annetaan tarvittaessa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

h

PehPh

t

PetPt

η
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η
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Lisähinta, euroa megawattitunnilta = 1,00 euroa megawattitunnilta + , jossa
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5 § 

Syöttötariffin maksaminen sähkön tuottajalle 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija (maksaja) maksaa syöttötariffin 
sähkön tuottajan hakemuksesta jälkikäteen 
kuuden kuukauden jaksoissa. Maksamisen 
edellytyksenä on, että: 

1) sähkön tuotantotapa ja sen energialähde 
on varmennettu tämän lain mukaisesti;  

2) verkkoon syötetyn sähkön määrä on mi-
tattu luotettavasti maksajan asettamien koh-
tuullisten vaatimusten mukaisella tavalla; 

3) sähkön tuottaja on ilmoittanut muut 
maksamisen edellyttämät tiedot maksajalle. 

Mikäli maksaja katsoo, ettei syöttötariffia 
voida maksaa hakemuksen mukaisesti säh-
kön tuottajalle, sen on siirrettävä asia Ener-
giamarkkinaviraston ratkaistavaksi. Siirtoil-
moituksessa on ilmoitettava esteen syyt. 
Energiamarkkinaviraston tehtävänä on rat-
kaista päätöksellään hakijan oikeus syöttöta-
riffiin. 

Tarkemmat säännökset syöttötariffin ha-
kemisesta ja maksamisesta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 
 

6 §  

Syöttötariffijärjestelmän rahoitus 

Syöttötariffijärjestelmä rahoitetaan erilli-
sellä syöttötariffimaksulla, jonka järjestelmä-
vastuuseen määrätty kantaverkonhaltija kerää 
kantaverkkoon suoraan tai välillisesti liitty-
neeltä sähkön kulutukselta tasapuolisella ja 
syrjimättömällä tavalla.  

Syöttötariffimaksulla voidaan kattaa säh-
kön tuottajille maksettujen syöttötariffien 
kustannukset sekä maksajalle aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset ja kohtuullinen 
korvaus syöttötariffijärjestelmän hoitamises-
ta. 

Syöttötariffimaksu ja sen määräytymispe-
rusteet tulee julkaista sekä ilmoittaa Ener-
giamarkkinavirastolle. 
 
 
 

7 §  

Syöttötariffijärjestelmään liittyvien toiminto-
jen eriyttäminen 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan tulee eriyttää syöttötariffijärjes-
telmän hoitaminen muista yrityksen harjoit-
tamista liiketoiminnoista siten kuin sähkö-
markkinalain 28—34 §:ssä säädetään. 
 
 

3 luku 

Voimalaitoksen tuotantotavan ja energialäh-
teen varmentaminen 

8 § 

Voimalaitoksen tuotantotavan ja energialäh-
teen varmentaminen 

Todentajan on ennen syöttötariffin maksa-
mista varmennettava voimalaitoksen tuotan-
totapa sekä syöttötariffin maksamista koske-
van hakemuksen kohteena olevan sähkön 
energialähde. Monipolttoaineyksikössä on 
energialähteiden varmentamisessa noudatet-
tava yhdenmukaisia laskentamenetelmiä ja 
vastaavaa tarkkuutta kuin päästökauppalaissa 
(683/2004) on säädetty päästöjen tarkkailusta 
ja todentamisesta. Kukin hakemuksen koh-
teena oleva sähkömäärä on varmennettava 
erikseen.  

Todentajan antaman varmennustodistuksen 
tulee sisältää syöttötariffin maksamisessa 
tarvittavat tiedot voimalaitoksen tuotantota-
vasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä 
vahvistuksen sille, että maksamista koske-
vassa hakemuksessa tarkoitettu sähkö täyttää 
3 §:ssä säädetyt vaatimukset.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä varmennuksesta ja var-
mennustodistuksen sisältämistä tiedoista. 
 

9 § 

Voimalaitoksen tuotantotapaa ja energialäh-
teitä koskevien tietojen säilyttäminen  

Sähkön tuottajan, jolle on maksettu syöttö-
tariffia, tulee huolehtia siitä, että käytettyä 
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tuotantotapaa ja käytettyjä energialähteitä 
koskevien tietojen luotettavuus voidaan var-
mistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen ka-
lenterivuoden päättymisestä, jota tiedot kos-
kevat. Tarkempia säännöksiä tietojen säilyt-
tämisestä voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

10 § 

Todentaja 

Energiamarkkinaviraston päästökauppalain 
mukaan hyväksymä todentaja, jonka päte-
vyysalueeksi on määritetty polttolaitosten to-
dentaminen, on kelpoinen toimimaan myös 
tässä laissa tarkoitettuna todentajana. 
 

11 § 

Todentajan kelpoisuuden peruuttaminen 

Jos todentaja toimii tämän lain säännösten 
vastaisesti, Energiamarkkinaviraston on ke-
hotettava todentajaa korjaamaan puute mää-
räajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa, 
Energiamarkkinavirasto voi peruuttaa toden-
tajan kelpoisuuden toimia tämän lain mukai-
sena todentajana. 
 

4 luku 

Täydentävät säännökset ja voimassaolo 

12 § 

Valvonta 

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on val-
voa tämän lain noudattamista. 
 

13 § 

Tietojen antaminen Energiamarkkinaviras-
tolle 

Sähkön tuottaja, joka on hakenut tai jolle 
on maksettu syöttötariffia, on velvollinen ke-
hotuksesta antamaan syöttötariffin maksatuk-
sen oikeellisuuden valvomiseksi Energia-
markkinavirastolle voimalaitoksensa tuotan-
totapaa ja sen käyttämiä energialähteitä sekä 

sen tuottamia sähkömääriä koskevia tietoja. 
Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-

konhaltija ja todentaja ovat velvollisia keho-
tuksesta antamaan Energiamarkkinavirastolle 
tietoja, jotka ovat tarpeen syöttötariffin mak-
satuksen ja syöttötariffijärjestelmän rahoituk-
sen sekä niiden perusteiden oikeellisuuden 
tai tässä laissa säädettyjen velvoitteiden val-
vomiseksi. 

Energiamarkkinavirastolla on oikeus tar-
kastaa tietojen oikeellisuus valvottavan hal-
linnassa olevissa tiloissa, jotka eivät kuulu 
kotirauhan piiriin. 
 

14 § 

Syöttötariffin palauttaminen ja takaisinperin-
tä 

Virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteet-
tomasti maksetun syöttötariffin palauttami-
seen ja takaisinperintään sovelletaan, mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään 
valtionavustuksen palauttamisesta ja ta-
kaisinperinnästä, ellei tässä laissa toisin sää-
detä. Palautus ja viivästysseuraamus tuloute-
taan syöttötariffijärjestelmään. 

Energiamarkkinavirasto hoitaa syöttötarif-
fin palauttamista ja takaisinperintää koske-
vissa asioissa valtionavustuslaissa valtion-
apuviranomaiselle säädettyjä tehtäviä sekä 
tekee päätöksen syöttötariffin takaisinperin-
nästä ja viivästysseuraamuksesta. Palautus ja 
viivästysseuraamus pannaan täytäntöön il-
man erillistä tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

Maksaja hoitaa palautuksen ja viivästys-
seuraamuksen perimisen. 
 

15 § 

Pakkokeinot 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säädöksissä säädettyjä 
velvoitteitaan, Energiamarkkinaviraston on 
velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voi-
daan määrätä, millä tavoin virhe tai laimin-
lyönti tulee korjata. 

Energiamarkkinavirasto voi asettaa 1 mo-



 HE 100/2006 vp 
  

 

35

mentissa tarkoitetun velvoitepäätöksensä 
taikka tässä laissa säädettyä tietojenantovel-
voitetta koskevan päätöksensä tehosteeksi 
uhkasakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen 
tuomitsemisessa maksettavaksi noudatetaan 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä me-
nettelyä. 
 
 

16 § 

Maksajan ja todentajan velvoitteet sen hoita-
essa julkista hallintotehtävää 

Maksajan ja todentajan on tässä laissa tar-
koitettua julkista hallintotehtävää hoitaessaan 
noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnas-
sa annetussa laissa (13/2003), kielilaissa 
(423/2003) ja hallintolaissa (434/2003) sää-
detään. Asiakkaan pyynnöstä voidaan kui-
tenkin poiketa kielilain vaatimusten sovelta-
misesta varmennustodistuksessa käytettävän 
kielen osalta. 
 

17 § 

Muutoksenhaku hallintopäätöksistä 

Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

18 § 

Muutoksenhaku todentajan päätöksistä 

Todentajan varmennustodistusta koskevaan 
päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen an-
tajalta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Päätökseen on liitettävä oi-
kaisuvaatimusohjeet. Oikaisumenettelystä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Todentajan oikaisumenettelyssä antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 
 

19 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

20 § 

Voimassaolo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2010. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 
 


