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Valtioneuvoston asetus
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uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (1397/2010) 6 §:n 2 momentti ja 12 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 ja 5 § seuraavasti:

3 §

Sähkön ja päästöoikeuden markkinahintojen
keskiarvo

— — — — — — — — — — — — — —
Päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo

määräytyy aritmeettisena keskiarvona Euroo-
pan talousalueen vaihdoltaan vähintään kah-
den suurimman päästöoikeuspörssin päivän
päätöshinnan perusteella. Päästöoikeuden
markkinahinnan keskiarvo lasketaan kutakin
tariffijaksoa vastaavan kolmen kuukauden
päivän päätöshintojen aritmeettisena keskiar-
vona.

4 §

Metsähakevoimalan tuotantotuki

Metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä
maksettava syöttötariffi (euroa megawattitun-
nilta) lasketaan kaavalla:

1) 35,65 – 1,824 x turpeen vero – 1,358 x
päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiar-
vohinta, kun päästöoikeuden kolmen kuukau-
den keskiarvohinta on vähintään 10 euroa;

2) 22,07 – 1,824 x turpeen vero, kun pääs-

töoikeuden kolmen kuukauden keskiarvo-
hinta on alle 10 euroa.

Syöttötariffia maksetaan kuitenkin ainoas-
taan, jos syöttötariffin suuruus 1 momentin
mukaan laskettuna on vähintään 1 euro me-
gawattitunnilta.

Syöttötariffin korotuksena maksettava kaa-
sutinpreemio lasketaan kaavalla:

1) 1,824 x turpeen vero – 3,466, kun syöt-
tötariffia maksetaan 1 ja 2 momentin perus-
teella;

2) 32,184 – 1,358 x päästöoikeuden kol-
men kuukauden keskiarvohinta, kun syöttöta-
riffia ei makseta 1 tai 2 momentin perus-
teella.

5 §

Omakäyttölaitteet

Mitä voimalaitosten omakäyttölaitteista
annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön
asetuksessa (309/2003) säädetään omakäyttö-
laitteista, sovelletaan määritettäessä tavoite-
hintaan, muuttuvaan tuotantotukeen, lämpö-
preemioon ja kaasutinpreemioon oikeuttavaa
sähkön tuotantoa.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Metsähakevoimalan tuotantotukeen sovel-
letaan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-

massa olleita säännöksiä, jos tuki maksetaan
sähköstä, joka on tuotettu ennen 1 päivää
tammikuuta 2013.
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