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VALTIONEUVOSTON ASETUS UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN
SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 1 §:N
MUUTTAMISESTA
1 Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
(1396/2010), jäljempänä tuotantotukilaki, 5 §:n 2 kohdan mukaan tuulivoimalalla
tarkoitetaan voimalaitosta, jossa tuotetaan tuuliturbiineilla sähköä ilman virtauksen
liike-energiasta yhdessä tai useammassa samaan verkonhaltijan mittariin kytketyssä
generaattorissa. Yhdessä tuulivoimalassa voi siten olla yksi tai useampi turbiini.
Tuotantotukilain 7 §:n 1 momentin nojalla syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimala, biokaasuvoimala, metsähakevoimala ja puupolttoainevoimala, joka
sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä ja on liitetty sähköverkkoon siellä sekä jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sähkön tuotannolle.
Tuotantotukilain 9 §:n 1 momentin (1274/2015) nojalla tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sille on päätöksellä vahvistettu kiintiö tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.
Tuotantotukilain 14 §:n 2 momentin (1274/2015) nojalla hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten on tehtävä ennen kuin tuulivoimala, biokaasuvoimala
ja siihen biokaasua tuottava biokaasulaitos tai puupolttoainevoimala otetaan kaupalliseen käyttöön sekä tuulivoimalan osalta, merituulivoimalan kokeiluhaketta lukuun
ottamatta, lisäksi ennen kuin kiintiöpäätöksen voimassaolo päättyy.
Tuotantotukilain 14 §:n 4 momentin 1 kohdan (687/2012) nojalla hakemukseen on
liitettävä todentajan varmennus 7 §:ssä voimalaitoksen sijainnille ja verkkoliitännälle
säädettyjen edellytysten täyttymisestä.
Tuotantotukilain 12 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksistä. Tuotantotukilain
14 §:n 5 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevasta hakemuksesta ja sen
liitteistä sekä todentajan varmennuksesta.
Tuotantotukilain 15 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä on oltava määräykset muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tuotantotukilain 17 b §:n 3 momentin (1274/2015) nojalla tuulivoimalaa koskeva
kiintiöpäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, kuitenkin
enintään 1 päivään marraskuuta 2017.
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Tuotantotukilain lokakuussa 2015 voimaan tulleiden muutosten (1274/2015) tavoitteena oli syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen tuulivoimaloiden osalta ja samalla syöttötariffijärjestelmään hyväksytyn tuulivoimakapasiteetin kasvusta valtiolle
aiheutuvan menolisäyksen pysäyttäminen (HE 15/2015 vp).
2 Valtioneuvoston asetuksen perustelut
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (1397/2010), jäljempänä tuotantotukiasetus, 1 §:ään lisättäisiin uusi 4
momentti, joka täydentäisi pykälän 1–3 momenttia. Tavoitteena on antaa tarkempia
säännöksiä tuotantotukilain 7 §:n 1 momentissa säädetystä sähköverkkoliitäntää koskevasta edellytyksestä ja 14 §:ssä säädetystä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä
koskevasta hakemuksesta. Tilanne on tällä hetkellä tulkinnanvarainen. Verkkoliitännälle ja syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevalle hakemukselle asetettuja
edellytyksiä on kuitenkin tarpeen tarkentaa ainoastaan tuulivoimaloiden osalta ottaen
huomioon myös lokakuussa 2015 voimaan tullut tuotantotukilain muutos.
Tuotantotukilain 14 §:n mukaisesti tuotantotukiasetuksen 1 §:n uuden 4 momentin
nojalla syöttötariffijärjestelmään voitaisiin kuitenkin hyväksyä ainoastaan tuulivoimala, joka on liitetty sähköverkkoon, kun hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten jätetään, ja jota koskevan hakemuksen liitteenä on luotettava selvitys
tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta. Tällainen luotettava selvitys voi esimerkiksi olla pystytysaikataulua koskeva sitova sopimus.
Lisäksi uudessa 4 momentissa täsmennettäisiin tuulivoimalan verkkoon liittämistä
koskevaa tuotantotukilain 7 §:n mukaista edellytystä ottaen huomioon Energiaviraston linjaamaa soveltamiskäytäntöä (ks. etenkin todentajaohje Nro 1904/002/2014,
19.9.2014). Tuulivoimalan katsottaisiin 1 kohdan mukaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain (410/1996) 5 luvun 16
ja 17 §:n mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle.
Myös päämuuntajan ja liittymisjohdon tulisi 1 kohdan mukaan olla jännitteinen. Lisäksi 1 kohdassa otettaisiin huomioon tilanne, jossa tuulivoimalaa varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa. Tällöin tuulivoimalaa koskevan varsinaisen
verkkoliitäntäsopimuksen tulisi olla tehty ja verkkoon liittämispäivän tulisi olla yksiselitteisesti varmistettavissa (esimerkiksi verkonhaltijan lausunnolla). Lisäksi tuulivoimalan verkkoon liittäminen edellyttäisi 2 kohdan mukaan, että viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ainakin yksi tuuliturbiini on pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen. Sähköverkolla tarkoitetaan sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista kantaverkkoa, jakeluverkkoa ja suurjännitteistä jakeluverkkoa.
Tuulivoimalalla voi myös olla useita sähköasemia. Tällöin tuulivoimalan hyväksyminen kokonaisuudessaan syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi, että kaikki sähköasemat on uuden 4 momentin 1 kohdan mukaisesti otettu käyttöön ja ne ovat jännitteisiä liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle, jonka myös tulee olla jännitteinen.
Päämuuntajien yhteenlasketun nimellistehon tulee olla linjassa tuulivoimalan tai tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon kanssa. Jos uudessa 4
momentin 1 kohdassa säädetty edellytys toteutuu vain osittain, voidaan tuulivoimala
hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain siltä osin kuin edellytys täyttyy.
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Tuotantotukilain 14 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaisesti syöttötariffijärjestelmään
hyväksymistä koskevan hakemuksen liitteenä tulee olla todentajan varmennus tuotantotukilain 7 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Todentaja on velvollinen
myös noudattamaan, mitä tuotantotukiasetuksen 1 §:n uudessa 4 momentissa säädetään.
Tuotantotukilain 15 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä antaa tarvittavat määräykset rakentamisaikataulusta sekä muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
3 Muut vireillä olevat esitykset
Sähköturvallisuuslain kokonaisuudistus on vireillä (HE 116/2016 vp). Uusi sähköturvallisuuslaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja sillä kumottaisiin voimassa oleva sähköturvallisuuslaki. Ehdotetun 4 momentin 1 kohdassa
viitataan kumottavan sähköturvallisuuslain 5 luvun 16 ja 17 §:ään. Hallituksen esityksen mukaan uudessa sähköturvallisuuslaissa vastaavat säännökset olisivat 41–43
§:ssä ja uuden sähköturvallisuuslain 122 §:n 11 momentin nojalla laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä oleva viittaus kumottavaan sähköturvallisuuslakiin on katsottava tarkoittavan uuden sähköturvallisuuslain vastaavaa säännöstä.
4 Valmistelu
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistelussa on kuultu Energiavirastoa, Energiateollisuus ry:tä
(jäljempänä ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry:tä (jäljempänä STY). Mainituilta
tahoilta sekä valtiovarainministeriöltä pyydettiin luonnoksesta lausunto. Valtiovarainministeriö ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa.
Energiaviraston lausunnon mukaan esitetty muutos on selkeä, tarpeellinen ja perusteltu. Asetustasolla näiden asioiden sääntely selkeyttää verkkoliitännälle ja syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevalle hakemukselle asetettuja vaatimuksia sekä
sähkön tuottajia että todentajia koskien. Lisäksi ehdotettu muutos on selkeä, yhdenmukainen ja tasapuolinen eri sähkön tuottajia koskien. Ehdotetulla sääntelyllä vähennetään myös väärintulkintojen ja väärinkäytösten riskiä sekä mahdollisten valitusprosessien määrää.
ET katsoo lausunnossaan, että esitettyjen muutosten tavoitteena tulee olla ainoastaan
säädösten selkeyttäminen ja tarkentaminen siten, että nykyinen tulkintalinja vahvistetaan asetuksella. STY katsoo lausunnossaan, että asetusluonnos ei saa kiristää Energiaviraston aikaisempaa käytäntöä ja tekemiä linjauksia. ET ja STY ehdottavat lievennyksiä sähköverkkoon liittämistä koskevaan tarkentavaan edellytykseen.
5 Voimaantulo
Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2016.

