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uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain

(1396/2010) 5 §:n 1, 11 ja 12 kohta, 6 §:n 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 44 §:n
johdantokappale ja 2 kohta sekä 55 §, sellaisena kuin niistä on 55 § osaksi laissa 1426/2011, ja

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, 15 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 17 a—
17 d § seuraavasti:

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) verkonhaltijalla sähkömarkkinalaissa

(588/2013) tarkoitettua verkonhaltijaa;
— — — — — — — — — — — — —

11) päästöoikeudella päästökauppalaissa
(311/2011) tarkoitettua päästöoikeutta;

12) sähkön tuottajalla luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa on
voimalaitos tai joka valmistelee voimalaitok-
sen rakentamista.

6 §

Syöttötariffijärjestelmä

— — — — — — — — — — — — —
Etuoikeus saada voimalaitos hyväksytyksi

syöttötariffijärjestelmään on sillä sähkön
tuottajalla, joka on ensimmäisenä hakenut
hyväksymistä 14 §:ssä säädetyllä tavalla. Jos
tuulivoimalalle on kuitenkin 17 b §:n nojalla
annetulla päätöksellä vahvistettu kiintiö syöt-
tötariffijärjestelmän tämän pykälän 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaisesta enimmäismää-
rästä (tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti),
sovelletaan, mitä etuoikeudesta 17 b §:n 3
momentissa säädetään.

9 §

Tuulivoimalan hyväksymisen erityiset
edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Merituulivoimalan kokeiluhanke voidaan

kuitenkin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään,
vaikka siihen investointia varten on myön-
netty valtiontukea.
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15 §

Hyväksymispäätös

— — — — — — — — — — — — —
Hyväksymispäätös voidaan 1 momentista

poiketen tehdä vasta, kun Euroopan komissio
on hyväksynyt sähkön tuottajalle maksetta-
van tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, tai
sitä ennen ehdollisena, jos kyse on:

1) kaasutinpreemiosta;
2) merituulivoimalan kokeiluhankkeesta;

tai
3) voimalaitoksesta, jonka uusiutuvan säh-

köenergian tuotantokapasiteetti ylittää tuotan-
totuen ansiosta yksityiskohtaisen valtiontuki-
arvioinnin kynnysarvon.

Tarkempia säännöksiä 3 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetusta sähköenergian tuotantoka-
pasiteetista voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

16 §

Oikeus syöttötariffiin

Syöttötariffi maksetaan kolmen kuukauden
aikana (tariffijakso) tuotetusta sähkön mää-
rästä. Sähkön tuottajan oikeus syöttötariffiin
alkaa hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi
tuloa seuraavasta tariffijaksosta. Jos hyväksy-
mispäätös on 15 §:n 3 momentin nojalla eh-
dollinen, sähkön tuottajan oikeus syöttötarif-
fiin alkaa Euroopan komission tuen soveltu-
vuutta yhteismarkkinoille koskevaa hyväksy-
mistä seuraavasta tariffijaksosta.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Hakemus kiintiön vahvistamiseksi tuulivoi-
maloiden kokonaiskapasiteetista

Sähkön tuottaja voi hakea Energiaviras-
tolta suunnitteilla olevalle tuulivoimalalle
kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden ko-
konaiskapasiteetista (kiintiöpäätös). Etuoi-
keus kiintiöpäätökseen on sillä sähkön tuotta-
jalla, joka on ensimmäisenä tehnyt hakemuk-
sen 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Hakemuksen voi tehdä, kun tuulivoimalan

turbiineja koskevat maankäyttö- ja rakennus-
laissa (132/1999) tarkoitetut rakennusluvat
tai toimenpideluvat ovat lainvoimaisia ja säh-
köverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömark-
kinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämi-
sen sähköverkkoon mahdollistava sopimus.
Hakemuksessa on esitettävä selvitykset säh-
kön tuottajasta, tuulivoimalasta ja sen gene-
raattorien nimellistehosta, investoinnin to-
teuttamisaikataulusta sekä asian arvioimi-
seksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat muut tie-
dot.

Tarkempia säännöksiä kiintiöpäätöstä kos-
kevasta hakemuksesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

17 b §

Tuulivoimalaa koskeva kiintiöpäätös

Energiavirasto tekee kiintiöpäätöksen, jos
hakemus täyttää 17 a §:ssä säädetyt edelly-
tykset eikä hyväksymiselle ole tässä laissa
säädetty estettä. Kiintiöpäätöksessä on oltava
tiedot sähkön tuottajasta, tuulivoimalasta ja
sen generaattoreiden yhteenlasketusta nimel-
listehosta sekä tuulivoimalan sijoituspaikasta.

Energiaviraston on hylättävä kiintiöpää-
töstä koskeva hakemus, jos on painavia pe-
rusteluita epäillä, että tuulivoimalan tuulitur-
biinien suuren määrän takia tai muista syistä
sähkön tuottajalla ei ole edellytyksiä tai il-
meisesti tarkoitustakaan tehdä hakemusta
syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä var-
ten. Energiaviraston on myös hylättävä hake-
mus siltä osin kuin se ylittää syöttötariffijär-
jestelmään hyväksymistä koskevien hake-
musten ja hyväksymistä koskevien päätösten
sekä kiintiöpäätösten nojalla käytettävissä
olevan nimellistehon tuulivoimaloiden koko-
naiskapasiteetista.

Kiintiöpäätös on voimassa kaksi vuotta
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, kuitenkin
enintään 30 päivään kesäkuuta 2020. Jos
lainvoiman saaneen kiintiöpäätöksen nojalla
haetaan sen voimassaoloaikana tuulivoimalan
hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään 14
§:ssä säädetyllä tavalla, sähkön tuottajalla on
etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi
syöttötariffijärjestelmään.
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17 c §

Kiintiöpäätöksen muuttaminen ja siirto sekä
ilmoitusvelvollisuus

Sähkön tuottajan on ilmoitettava Energia-
virastolle, jos tuulivoimalan generaattorien
yhteenlaskettu nimellisteho alenee kiintiöpää-
töksen mukaiseen nimellistehoon verrattuna.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kulu-
essa siitä, kun tuulivoimalaa koskeva sitova
päätös, tilaus tai muu vastaava toimenpide on
tehty. Energiaviraston on muutettava kiintiö-
päätös vastaamaan alentunutta nimellistehoa.

Jos kiintiöpäätöksessä tarkoitettu tuulivoi-
mala toteutetaan useammassa vaiheessa,
Energiaviraston on sähkön tuottajaa kuule-
matta muutettava kiintiöpäätöstä alentamalla
generaattorien yhteenlaskettua nimellistehoa
vastaamaan sitä, mitä syöttötariffijärjestel-
mään hyväksymistä koskevan päätöksen mu-
kaisesti hyväksytään syöttötariffijärjestel-
mään.

Energiaviraston on siirrettävä kiintiöpäätös
toiselle sähkön tuottajalle, jos kiintiöpäätök-
sessä mainittu sähkön tuottaja tekee asiasta
kirjallisen ilmoituksen sekä toimittaa tarpeel-
liset tiedot siirron saajasta ja tämän suostu-
muksen siirtoon Energiavirastolle.

Kiintiöpäätöksen muuttamisesta ja siirrosta
tehty päätös on voimassa 17 b §:n nojalla
annetun kiintiöpäätöksen voimassaolon mu-
kaisesti.

Tarkempia säännöksiä nimellistehon muu-
tosta ja siirron saajaa koskevista ilmoituksista
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 d §

Kiintiöpäätöksen peruuttaminen

Energiavirasto voi peruuttaa kiintiöpäätök-
sen, jos:

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on an-
nettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka
ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen tai
siihen liittyvään harkintaan; taikka

2) sähkön tuottaja on olennaisella tavalla
laiminlyönyt 17 c §:n 1 momentin mukaisen
ilmoitusvelvollisuuden tai antanut ilmoituk-
sessa olennaisesti virheellisiä tai puutteellisia
tietoja eivätkä asianomaiselle sähkön tuotta-

jalle annetut huomautukset ja varoitukset ole
johtaneet toiminnassa esiintyneiden puuttei-
den korjaamiseen.

Energiaviraston on päätettävä, että kiintiö-
päätös peruutetaan, jos sähkön tuottaja tekee
asiaa koskevan hakemuksen.

44 §

Tietojen luovuttaminen

Energiavirastolla on salassapitosäännösten
estämättä oikeus luovuttaa tässä laissa tarkoi-
tettuja tehtäviä hoitaessaan saamiaan tietoja:
— — — — — — — — — — — — —

2) työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetta-
vaksi edelleen toimivaltaiselle Euroopan
unionin toimielimelle tai unionin muulle eli-
melle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä
tai muussa Suomen jäsenyyteen Euroopan
unionissa liittyvässä velvoitteessa sitä edelly-
tetään.

55 §

Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen

Energiaviraston 15, 17 ja 17 b §:ssä, 18 §:n
2 momentissa sekä 28, 39 ja 54 §:ssä tarkoi-
tettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Ener-
giavirastolta siten kuin hallintolaissa sääde-
tään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen ja muuhun tämän lain nojalla annettuun
Energiaviraston päätökseen haetaan muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Energiaviraston
tämän lain 17 c §:ssä, 17 d §:n 2 momentissa,
18 §:n 3 momentissa, 19 ja 21 §:ssä, 42 §:n 1
momentissa sekä 49 ja 51 §:ssä tarkoitettuun
päätökseen sekä päätökseen, jolla Energiavi-
rasto on päättänyt olla antamatta 17 §:ssä
tarkoitetun ennakkotiedon tai 17 b §:ssä tar-
koitetun kiintiöpäätöksen, ei kuitenkaan saa
hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeu-
den päätökseen, joka koskee 1 momentissa
tarkoitettua Energiaviraston päätöstä, saa ha-
kea muutosta vain, jos korkein hallinto-oi-
keus myöntää valitusluvan.

Energiaviraston päätöksestä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

3434/2014



Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä kesä-
kuuta 2014. Lain 9 §:n 2 momentti ja 15 §:n
3 momentin 2 kohta tulevat kuitenkin voi-

maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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