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Tämä asiakirja on tarkennus Energiaviraston 13.1.2014 julkaisemaan Oh-

jeeseen sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Kyseinen 

ohje tullaan päivittämään vuoden 2016 aikana. Energiavirasto tarkentaa 

linjaustaan alkuperätakuiden peruuttamiseen ja alkuperän kokonaisja-

kauman ilmoittamiseen liittyvistä käytännöistä. Energiavirasto tulee val-

vonnassaan huomioimaan tarvittavan siirtymisajan tarkentuneille linjauk-

sille.  

 

ALKUPERÄTAKUIDEN PERUUTTAMINEN 

Sähkönkäyttäjä voi osoittaa käyttämänsä sähkön uusiutuvan alkuperän joko pe-

ruuttamalla alkuperätakuita tai osoittamalla muulla tavoin, että on käyttänyt alku-

perätakuulain mukaisesti varmennettua uusiutuvilla energialähteillä tuotettua säh-

köä. Muu tapa voi olla esimerkiksi sähkön ostosopimus, jossa ostettava sähkö on 

määritelty uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi. Sähkönmyyjän tulee lain mukaan 

varmentaa itse sähkön uusiutuva alkuperä peruuttamalla alkuperätakuita. Energia-

virasto suosittelee valvonnan yksinkertaistamiseksi ja alkuperätakuujärjestelmän 

luotettavuuden takaamiseksi menettelyä, jossa sähkönmyyjä peruuttaa uusiutu-

vana myymäänsä sähköä koskevat alkuperätakuut omiin nimiinsä (peruutuksen 

edunsaaja/beneficiary on sähkönmyyjä). Mikäli tarpeen, on alkuperätakuurekiste-

rissä peruutusta tehtäessä mahdollisuus lisätä lisätietokenttään tieto siitä, minkä 

asiakkaan kulutusta vastaan alkuperätakuu on peruutettu. Kyseinen lisätieto näkyy 

myös peruutustodistuksessa (Cancellation Statement). 

  

http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/20140113+Ohje+s%C3%A4hk%C3%B6n+alkuper%C3%A4n+varmentamisesta+ja+ilmoittamisesta.pdf/bcc2d2d7-28fd-4234-887a-ae50d4b26ef3
http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/20140113+Ohje+s%C3%A4hk%C3%B6n+alkuper%C3%A4n+varmentamisesta+ja+ilmoittamisesta.pdf/bcc2d2d7-28fd-4234-887a-ae50d4b26ef3
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Esimerkki 1: 

Sähkönmyyjä A myy asiakkaalleen X (sähkön loppukäyttäjä) alkuperältään uusiu-
tuvilla energialähteillä tuotetuksi määriteltyä sähköä. 

 

Sähkönmyyjän tulee itse vastata sähkön alkuperän varmentamisesta alkuperäta-

kuita peruuttamalla. Alkuperätakuiden peruuttaminen sähkön myyjän nimiin voi-

daan sopimusperusteisesti ulkoistaa. Alkuperätakuulain mukainen varmentamisvel-

voite koskee sähkönmyyjää, joka myy alkuperältään uusiutuvaksi määriteltyä säh-

köä sähkönkäyttäjälle. Sähkönmyyjän sähkönkäyttäjälle ilmoittamaan energialäh-

teiden jaotteluun tulee sisällyttää sekä sähkönkäyttäjille että sähkönmyyjille myy-

dyn sähkön kaikki hankintalähteet tasesähköyksikön toimittamaa tasesähköä lu-

kuun ottamatta. Alkuperätakuulain velvoitteiden tavoitteena on taata se, että säh-

kön uusiutuvuus voidaan myydä tai sisällyttää sähkönmyyjän alkuperäilmoitukseen 
ainoastaan kerran. 
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Esimerkki 2: 

Sähkönmyyjä A myy alkuperältään uusiutuvaa sähköä sekä sähkönmyyjälle B että 

asiakkaalleen Y (sähkön loppukäyttäjä). A myy yhteensä 100 yksikköä sähköä. A 

myy Y:lle 80 yksikköä uusiutuvaa sähköä ja B:lle 20 yksikköä sähköä. Sähkönmyyjä 

B myy sähkön edelleen alkuperältään uusiutuvana asiakkaalleen X (sähkön loppu-
käyttäjä). 

 

Sähkönmyyjä voi laskea omaan alkuperän kokonaisjakaumaansa kaiken uusiutu-

van sähkön myynnin, jossa sähkönmyyjä on myynyt asiakkaalleen sekä fyysisen 

sähkötoimituksen että sähkön uusiutuvan alkuperän. Myynnin perustana voi olla 

sähkön myyntisopimus, jossa on määritelty sähkön alkuperä uusiutuvaksi. Myynti 

voi perustua myös erillisiin sopimuksiin, joissa saman asiakkaan kanssa on sovittu 

toisaalta fyysisen sähkön myynnistä ja toisaalta sähkön alkuperän myynnistä (esi-

merkiksi ns. salkkusopimukset). Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa sähkönmyyjä 
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ei voi ottaa kyseisten alkuperätakuiden peruutuksia huomioon omassa alkuperäil-
moituksessaan: 

- Sähkönmyyjä on myynyt asiakkaalleen ainoastaan sähkön alkuperän, ja asiakas 

on ostanut sähkön toiselta sähkönmyyjältä.  

- Sähkönmyyjä on myynyt asiakkaalleen alkuperältään määrittelemätöntä säh-

köä, jonka asiakas on itse varmentanut alkuperätakuita peruuttamalla. Sähkön-

myyjän tulee itse vastata sähkön alkuperän varmentamisesta alkuperätakuita 

peruuttamalla, eikä varmentamisvelvollisuuden täyttämistä voi siirtää asiak-
kaalle esimerkiksi sopimuspohjaisesti. 

 


