
Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä 

Fingridille? 

Kaija Niskala 

Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 



Tilanne ennen alkuperätakuulain muutosta 1.7.2013 

Fingrid 

• myöntää tuottajille 
alkuperätakuut 
voimalaitosten 
tuntitietojen perusteella 

• välittää tiedot 
sähköiseen rekisteriin 

Grexel Systems 

• ylläpitää rekisteriä 
sähköisille 
alkuperätakuille 

• Suomen edustaja 
AIB:ssä (Association of 
Issuing Bodies) 

• AIB välittää EECS-
mukaisia sertifikaatteja 
(European Energy 
Certificate System) 
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Suomessa myönnetyt alkuperätakuut uusiutuvalle 

energialle (TWh) 
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Alkuperätakuulain muutos 1.7.2013 

• Fingrid vastaa kaikesta 

alkuperätakuiden 

hallinnoinnista 1.3.2014 

lähtien => rekisterinpitäjä 

• toiminta eriytetään 

hallinnollisesti tytäryhtiöön 

(Finextra Oy), joka vastaa 

Fingridin lisäpalveluista 

(tällä hetkellä tehoreservin 

hallinnoinnista) 
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Uusiutuvan energian varmentaminen 

• sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan 

uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä 

• samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa 

liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä 

sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien 

energialähteiden osuus 

• varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana 

markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita 
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Suomen ja eurooppalaisen sertifikaattiorganisaation 

sääntöjen yhteensovittaminen 

 
Suomen säädäntö 

• rekisterinpitäjän tehtävä on 
viranomaistehtävä 

• Energiavirasto valvoo 
toimintaa ja vahvistaa 
palveluehdot Suomessa 

AIB Association of Issuing 
Bodies 

säännöt 

• sähköisen rekisterin 
käyttäjillä AIB:n jäsenen 
kanssa sopimus, Standard 
Terms of Contract (STC) 

• maakohtaiset säännöt 
Domain Protocoll-
dokumentissa 

• voimassa 
ulkomaille/ulkomailta 
välitettävien takuiden osalta  
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Pienempien sähköntuottajien mahdollisuus 

hyödyntää järjestelmää - aggregointi 

• tilinhaltija voi hallinnoida useamman tuottajan voimalaitoksia 

(aggregoija)  

• aggregoijana voi toimia esim. sähkökauppias, salkunhaltija tai 

muu palvelutoimittaja 

• helpottaa pienempien sähköntuottajien mahdollisuutta hyödyntää 

järjestelmää 

– potentiaaliset aggregoijat tarjoavat usein muitakin 

markkinapalveluja pienemmille toimijoille 

– kiinteät maksut jakautuvat usealle aggregointiin osallistuvalle 

toimijalle 

• aggregoija vastaa siitä, että jokaiselle hänen hallinnoimalle 

voimalaitokselle/toimijalle on olemassa valtakirja 

7 

8.1.2014 K Niskala 



Rekisterinpitäjä viranomaisen roolissa 

• rekisterinpitäjän velvoitteet hoidettaessa julkista hallintotehtävää 

– rekisterinpitäjän noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetussa laissa, sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa annetussa laissa, kielilaissa ja hallintolaissa 

säädetään 

• muutoksenhaku rekisterinpitäjän päätöksistä 

– rekisterinpitäjän sähkön alkuperätakuuta koskevaan päätökseen 

saa hakea oikaisua päätöksen antajalta 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä 

oikaisuvaatimusohjeet. Oikaisumenettelystä säädetään 

hallintolaissa 

– rekisterinpitäjän oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen 

haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 

hallintolainkäyttölaissa säädetään 

 8.1.2014 K Niskala 

8 



Finextran palvelumalli 

• tavoitteita 

– korkea asiakaspalvelun laatu 

– läpinäkyvyys 

– luottamus järjestelmän toimijoihin 

– kustannustehokkuus 

– tasapuolisuus 

 

• Fingrid saa periä toimijoilta tehtävän hoitamisesta aiheutuvat 

kohtuulliset kustannukset ja kohtuullisen voiton 
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Siirtymäkauden järjestelyt 1.3.-31.12.2014 

• Sähköisen rekisterin palvelut 

hankitaan Grexel Systemsiltä 

• Fingrid, palvelutoimittaja 

Grexel Systems ja 

Energiavirasto sopineet 

toimintamallin vuodelle 2014 

– tavoitteena alkuperätakuiden 

hallinnointi ilman 

keskeytyksiä toimijoille 

• tähän malliin voi tulla vielä 

tarkennuksia 

 

 

 

Finextran ja 
tilinhaltijan 

välinen sopimus 

"pääsopimus", velvoittaa 
toimittamaan 

mittaustiedot Finextralle 

tehdään helmikuussa, 
varaus Energiaviraston 

kannanottoihin 

Energiavirasto saa 
hyväksyä palveluehdot 

aikaisintaan 1.3., 
sopimuksiin varaus 

ehtojen muuttamisesta 

Grexel Systemsin 
ja tilinhaltijan 

välinen sopimus 

sähköisen rekisterin 
käyttö 

mahdollistaa 
kaupankäynnin 

ulkomaille/ulkomailta 
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Energiaviraston hyväksymä sopimusrakenne 

siirtymäkaudelle: 

• pääsopimus Finextran kanssa 

• sähköisen rekisterin käyttö ja STC-sopimus 

Grexel Systemsin kanssa 

K Niskala 
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Jatkotoimenpiteitä 

• Suomen Domain 

Protocollan päivitys 

vastaamaan Suomen 

lainsäädäntöä 

• Fingrid AIB:n jäseneksi 

– yksinkertaisempi 

sopimusmalli vuodelle 

2015 

• sähköisen rekisterin 

julkinen hankintakilpailutus 

käynnissä 
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Lisätietoja 

 

go@finextra.fi 

 

Kirsi Salmivaara, puh 030 395 5227  

Pentti Säynätjoki, puh. 030 395 5275  

Kaija Niskala, puh. 030 395 5147 

 

www.fingrid.fi  
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Fingrid välittää. Varmasti. 


