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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

1400/2011

Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiamark-
kinaviraston maksullisista suoritteista, niiden
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suorit-
teita, joista Energiamarkkinavirasto perii
tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-
asiassa;

2) päätös sähköjohdon rakentamislupa-asi-
assa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siir-
toa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimin-
tojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siir-
topalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suoritta-
van arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös verkkoon pääsyä koskevista
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17
artiklan mukaista vapautusta koskevassa asi-
assa;

8) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen
välistä tasapainoa varmistavasta tehoreser-
vistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun
tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista
koskevassa asiassa;



9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi ke-
rättävien maksujen määräytymisperusteiden
vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain
(508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaista vapau-
tusta koskevassa asiassa;

11) päätös päästökauppalain (683/2004),
päästökauppalain (311/2011) ja uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotu-
esta annetun lain (1398/2010) mukaisen to-
dentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

12) päätös voimalaitoksen hyväksymistä
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön
tuotantotuesta annetun lain mukaiseen tuki-
järjestelmään koskevassa asiassa;

13) päätös uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuen maksamisesta;

14) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-
asiassa;

15) sähköverkonhaltijan valvonta;
16) maakaasuverkonhaltijan valvonta;
17) päästökaupparekisterin ylläpito;
18) päästöselvityksen käsittely.

3 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkina-
virasto hinnoittelee liiketaloudellisin perus-
tein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun
toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut
suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;
2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön

käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu-
ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun otta-
matta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat
Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai
maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-
ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-
mien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojär-
jestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoi-
keuksien ja tietoaineistojen tekninen luovut-
taminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä sa-

man lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittä-
vistä maksuista päättää Energiamarkkinavi-
rasto ottaen huomioon mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.

4 §

Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston muihin kuin kas-
vihuonekaasujen päästölupia koskeviin hake-
muksiin antamista päätöksistä peritään haki-
joilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:
a) päätös sähköverkkolupahakemukseen

2 800 euroa;
b) päätös maakaasuverkkolupahakemuk-

seen 2 200 euroa;
c) päätös järjestelmävastaavan sähköverk-

kolupahakemukseen 10 000 euroa;
d) päätös järjestelmävastaavan maakaasu-

verkkolupahakemukseen 7 000 euroa;
e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanva-

raisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa
2 200 euroa;

f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvan-
varaisuudesta vapauttamista koskevassa asi-
assa 2 200 euroa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:
a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään

110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon raken-
tamislupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään
400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupa-
hakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa kos-
kevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan
hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koske-
vaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimin-
tojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslu-
pahakemukseen 2 200 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siir-
topalvelun tarjoamisessa 2 200 euroa;

6) sähkön alkuperän varmentamisesta ja
ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mu-
kaisia voimalaitosten varmennuksia suoritta-
van arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200
euroa;
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7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan
mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

a) päätös Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan
mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätök-
sen muuttamisesta 8 000 euroa;

8) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun
4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 eu-
roa;

9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen
vahvistamista koskevassa asiassa;

a) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen
välistä tasapainoa varmistavasta tehoreser-
vistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoi-
tettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 eu-
roa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätök-
sen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi ke-
rättävien maksujen määräytymisperusteiden
vahvistamista koskevassa asiassa;

a) sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä
tasapainoa varmistavasta tehoreservistä anne-
tun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös
maksujen määräytymisperusteiden vahvista-
misesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätök-
sen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) päätös päästökauppalain (683/2004),
päästökauppalain (311/2011) ja uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotu-
esta annetun lain mukaisen todentajan hyväk-
symistä koskevassa asiassa;

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400
euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen
muuttamisesta 1 500 euroa;

12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuo-
tetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mu-
kaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä
tuotantotukijärjestelmään 2 100 euroa;

c) päätös yhtä polttoainetta käyttävän bio-
kaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotuki-
järjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpö-
preemiota 2 100 euroa;

d) päätös useaa polttoainetta käyttävän bio-
kaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotuki-

järjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpö-
preemiota 3 500 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan hyväksymi-
sestä tuotantotukijärjestelmään, jos voima-
lalle haetaan lämpöpreemiota 4 200 euroa;

f) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuo-
tetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoi-
malan hyväksymisestä tuotantotukijärjestel-
mään 3 500 euroa;

g) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuo-
tetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoaine-
voimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjes-
telmään 4 200 euroa;

h) päätös tuulivoimalan hyväksymispää-
töksen muuttamisesta 1 050 euroa;

i) päätös c alakohdassa tarkoitetun biokaa-
suvoimalan hyväksymispäätöksen muuttami-
sesta 1 050 euroa;

j) päätös d alakohdassa tarkoitetun biokaa-
suvoimalan hyväksymispäätöksen muuttami-
sesta 1 750 euroa;

k) päätös e alakohdassa tarkoitetun biokaa-
suvoimalan hyväksymispäätöksen muuttami-
sesta 2 100 euroa;

l) päätös metsähakevoimalan hyväksymis-
päätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

m) päätös puupolttoainevoimalan hyväksy-
mispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

n) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväk-
symisestä annetun päätöksen siirtämisestä
toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

o) päätös tuotantotuen maksamisesta 170
euroa.

5 §

Päästökauppalain (683/2004) mukaisia
kasvihuonekaasujen päästölupia koskevat

hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston päästökauppalain
(683/2004) mukaisia kasvihuonekaasujen
päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista
päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seu-
raavasti:

1) päätös yhden tai usean samalla sijainti-
paikalla sijaitsevan, päästökauppalain 2 §:n 1
momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoite-
tun polttolaitoksen päästöluvasta 1 500 eu-
roa;
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2) päätös yhden tai usean samalla sijainti-
paikalla sijaitsevan, päästökauppalain 4 §:ssä
tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta
1 500 euroa;

3) päätös öljynjalostamon päästöluvasta
4 700 euroa;

4) päätös koksaamon päästöluvasta 1 100
euroa;

5) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun terästeollisuu-
teen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 4 700
euroa;

6) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun mineraaliteol-
lisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta
1 800 euroa;

7) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetun metsäteolli-
suuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta
2 200 euroa;

8) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
petrokemian laitoksen päästöluvasta 4 700
euroa;

9) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitok-
sen päästöluvasta 1 800 euroa;

10) päätös 1 kohdassa tarkoitetun polttolai-
toksen päästöluvan muuttamisesta 1 050 eu-
roa;

11) päätös 2 kohdassa tarkoitetun polttolai-
toksen päästöluvan muuttamisesta 1 050 eu-
roa;

12) päätös öljynjalostamon päästöluvan
muuttamisesta 1 900 euroa;

13) päätös koksaamon päästöluvan muutta-
misesta 600 euroa;

14) päätös terästeollisuuteen kuuluvan lai-
toksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 eu-
roa;

15) päätös mineraaliteollisuuteen kuuluvan
laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000
euroa;

16) päätös metsäteollisuuteen kuuluvan
laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 500
euroa;

17) päätös petrokemian laitoksen päästölu-
van muuttamisesta 1 900 euroa;

18) päätös kivivillaa tai nokimustaa val-
mistavan laitoksen päästöluvan muuttami-
sesta 1 000 euroa;

19) päätös päästöluvan siirtämisestä toi-
selle toiminnanharjoittajalle 750 euroa.

Edellä 1 momentin 1—9 kohdassa tarkoi-
tettu lupamaksu peritään myös, kun kasvi-
huonekaasujen päästöoikeuksien kaupan jär-
jestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neu-
voston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen
tarkkailusta annettujen säännösten muuttumi-
nen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkista-
mista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
lupamaksua ei peritä erikseen 3—9 kohtien
mukaisten lupamaksujen lisäksi silloin, kun
polttolaitos on kiinteä osa 3—9 kohtien mu-
kaista laitosta ja toiminnanharjoittaja hakee
lupaa koko laitokselle.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua
lupamaksua ei peritä, kun koksaamo muodos-
taa teknisen tai toiminnallisen kokonaisuuden
päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun rauta- tai terästeh-
taan kanssa ja toiminnanharjoittaja hakee lu-
paa koko laitokselle.

6 §

Päästökauppalain (311/2011) mukaisia
kasvihuonekaasujen päästölupia koskevat

hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston päästökauppalain
(311/2011) mukaisia kasvihuonekaasujen
päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista
päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seu-
raavasti:

1) päätös päästöluvan myöntämistä koske-
vassa asiassa 1 500 euroa sekä päätös päästö-
luvan muuttamista koskevassa asiassa 1 050
euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat
alle 50 000 tonnia vuodessa;

2) päätös päästöluvan myöntämistä koske-
vassa asiassa 2 200 euroa sekä päätös päästö-
luvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500
euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat
50 000—500 000 tonnia vuodessa;

3) päätös päästöluvan myöntämistä koske-
vassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästö-
luvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900
euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat
yli 500 000 tonnia vuodessa;
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4) päätös päästöluvan siirtämisestä toiselle
toiminnanharjoittajalle 750 euroa.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-
tettu lupamaksu peritään myös, kun kasvi-
huonekaasujen päästöoikeuksien kaupan jär-
jestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neu-
voston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen
tarkkailusta annettujen säännösten muuttumi-
nen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkista-
mista.

7 §

Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta
sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään
verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä
valvontamaksu on 1,1 promillea verkkotoi-
minnan edellisen päättyneen tilikauden
myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000
euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan valvontamaksu on 400 000 euroa.

8 §

Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen
määrittäminen

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoite-
taan myynninvähennyserillä, kuten arvon-li-
sävero ja luottotappiot, vähennetyn verkko-
toiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoimin-
nan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perus-
teena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuo-
desta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan
myyntituotot valvontamaksua määrättäessä
yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla
12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

9 §

Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta
maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peri-

tään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamak-
sua.

Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä val-
vontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan
edellisenä vuonna verkossaan siirtämää mil-
joonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuiten-
kin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty maa-
kaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaa
kuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa, jos
siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 miljoo-
naan kuutiometriä. Valvontamaksun määrä
on kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaa-
suverkonhaltijan valvontamaksu on 100 000
euroa.

10 §

Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta
kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästö-
oikeuksien päästökaupparekisterin ylläpi-
dosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja
seuraavasti:

1) tilin avausmaksua 75 euroa;
2) tilin käyttömaksua 0,014 euroa päästö-

oikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään 100
euroa vuodessa ja enintään 5 200 euroa vuo-
dessa.

Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään
tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin
olevien päästöoikeuksien määrää.

Tilin haltijan vaihtuessa kesken kalenteri-
vuoden peritään tilin käyttömaksu uudelta
haltijalta.

11 §

Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta
päästöselvitysten käsittelystä peritään päästö-
luvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittely-
maksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:
1) 55 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipääs-

töt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;
2) 160 euroa, jos laitoksen hiilidioksidi-

päästöt ovat 25 000—49 999 tonnia vuo-
dessa;
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3) 1 150 euroa, jos laitoksen hiilidioksidi-
päästöt ovat 50 000—500 000 tonnia vuo-
dessa;

4) 6 200 euroa, jos laitoksen hiilidioksidi-
päästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012 ja se on voimassa vuoden 2012
loppuun.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos Arto Rajala
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