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Määritelmät 

TERMI  

 

SELITYS 

Aggregaattori Rekisteröity tilinhaltija, joka hoitaa useaa rekisteröityä tuotantolaitosta niiden omis-

tajien puolesta. Näille tuotantolaitoksille myönnettävät alkuperätakuut myönnetään 

aggregaattorin tilille. 

Alkuperätakuu (GO, Guarantee of 

Origin) 

Sähköinen asiakirja, joka toimii näyttönä siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on 

tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla, tehokkaalla yhteistuotannolla tai 

hukkalämmöstä tai -kylmästä.  

Alue (Domain) Maantieteellinen alue, jolla nämä ehdot ovat voimassa, tässä tapauksessa Suomi. 

Biokaasu Orgaanisen aineksen mätänemisessä hapettomissa olosuhteissa syntynyt kaasuseos / 

Biomassasta tuotettu kaasumainen polttoaine 

Biomassa Maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuk-

sesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jättei-

den ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoava osa 

Energiavirasto Alkuperätakuujärjestelmän valvonnasta vastaava viranomainen 

Ex-Domain peruuttaminen Alkuperätakuun peruuttaminen toiselle alueelle (domain) 

Gasgrid Finland Oy Maakaasun siirtoverkonhaltija sekä kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä 

Suomessa. 

Hakemus Tilinhaltijaksi rekisteröitymistä koskeva hakemus tehdään täyttämällä ja allekirjoitta-

malla palvelusopimus. 

Hyväksymiskriteerit Kriteerit, joiden on täytyttävä, jotta tuotantolaitokselle voidaan myöntää alkuperäta-

kuita. 

Jakeluverkko Paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua kuljetetaan 

alennetulla paineella, mukaan lukien maakaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti 

käytettävät korkeapaineputkistojen osat 

Laitoksen omistaja Uusiutuvan kaasun tai vedyn tuotantolaitoksen omistaja 

Lähtörekisteri Toinen alkuperätakuurekisteri, josta alkuperätakuita esimerkiksi siirretään Suomen 

kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteriin 

Lämpöarvo Standardin CEN-EN 16325 mukaisesti määritetty lämpöarvo  

Mitätöiminen (Expiry) Alkuperätakuun automaattinen voimassaolon päättyminen, jos takuuta ei ole käy-

tetty 12 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan energian viimeisestä tuotan-

topäivästä. 

MWh Megawattitunti, alkuperätakuun standardiyksikkö (ilmoitetaan ylemmässä lämpöar-

vossa) 

Myöntäminen (Issuing) Toimenpide, jolla luodaan alkuperätakuita tilille.  

Offgrid-kaasu/-vety Kaasu/vety, jota ei syötetä (kaasu)verkkoon 

Operaattori Tuotantolaitoksen toiminnanharjoittaja (jos eri kuin omistaja), ks. rekisteröijä 

Palvelusopimus Sopimus, joka solmitaan rekisterin ylläpitäjän ja tilinhaltijan välillä. 

Peruuttaminen (Cancellation) 

 

Alkuperätakuun käyttäminen 

Poistaminen (Withdrawal)  Alkuperätakuiden käytöstä poistaminen esimerkiksi virheen takia 

Rekisteri Sähköinen tietokanta tai järjestelmä, johon alkuperätakuut tallennetaan ja jossa niitä 

ylläpidetään. 



  6 (17) 

www.gasgrid.fi 

Rekisterinpitäjä/rekisterin ylläpitäjä 

(Issuing Body)  

Lainsäädännössä kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjäksi velvoitettu re-

kisterinpitäjä, joka myöntää alkuperätakuut, Suomessa Gasgrid Finland Oy.  

Rekisteritietokanta Tietokanta, johon alkuperätakuut tallennetaan 

Rekisteröijä Tilinhaltija, joka rekisteröi tuotantolaitoksen ja toimii tuotantolaitoksen pääkäyttä-

jänä rekisterissä. 

Siirtäminen/siirto Alkuperätakuun siirtäminen tililtä toiselle (tavallisesti myynnin tai muun transaktion 

yhteydessä) 

Siirtoverkko Maakaasuputkisto, jossa maakaasua siirretään pääasiallisesti korkeapaineisena; ei 

kuitenkaan maakaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettävät korkeapaine-

putkistojen osat 

Sopimusehdot  Gasgrid Finlandin vakiosopimusehdot, jotka säätelevät tilinhaltijan ja rekisterin ylläpi-

täjän välisiä oikeuksia ja velvoitteita. 

Ehdot (Domain Protocol) Tarkoittaa tietyllä maantieteellisellä alueella, tavallisesti tietyssä valtiossa voimassa 

olevia alkuperätakuuehtoja. Nämä ehdot ovat voimassa Suomessa ja määrittelevät 

kaasun ja vedyn alkuperätakuisiin liittyvät menettelytavat.  

Tili  Alkuperätakuurekisterissä oleva tili  

Tilinhaltija (Account Holder) Organisaatio ja sen nimeämät edustajat, joilla on oikeus käyttää tiliä ja hallinnoida 

oman organisaation alkuperätakuita.  

Tuotantolaitoksen kapasiteetti Tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti megawatteina (MW) 

Tuotantolaitos (Production Device) Tuotantolaitos, joka pystyy tuottamaan uusiutuvaa kaasua/vetyä.  

Uusiutuva energialähde Muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin oleva energia, kuten tuuli- ja aurinkoener-

gia, geoterminen energia, vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia, vesi-

voima sekä biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja 

biokaasu 

Uusiutuva kaasu Biokaasu ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettu kaasu, pois lukien vety 

Uusiutuva vety Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vety 

Verkkoon syötetty kaasu Siirto- tai jakeluverkkoon syötetty kaasu 

 

 

 

 

 

 

 

  



  7 (17) 

www.gasgrid.fi 

1. Johdanto 

Nämä ehdot määrittelevät Suomen alueella voimassa olevat kaasun ja vedyn alkuperätakuisiin liittyvät me-

nettelytavat, oikeudet ja velvoitteet. Kaasun-/vedynmyyjän, joka myy käyttäjälle uusiutuvaa kaasua/vetyä, 

on varmennettava myymänsä kaasun/vedyn alkuperä. Kaasun-/vedyntuottajan, joka muussa kuin kaa-

sun/vedyn myyntiin liittyvässä liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä kaasun/vedyn 

alkuperästä, on varmennettava uusiutuvan kaasun/vedyn alkuperä. Kaasun-/vedynkäyttäjän, joka markki-

noinnissaan ilmoittaa käyttävänsä uusiutuvaa kaasua/vetyä, on varmennettava kaasun/vedyn alkuperä tai 

pystyttävä muuten osoittamaan, että se on käyttänyt varmennettua kaasua/vetyä. Uusiutuvan kaasun/ve-

dyn määrä tai osuus myydystä kaasusta/vedystä varmennetaan vastaavalla määrällä peruutettuja alkuperä-

takuita. 

Laki energian alkuperätakuista 1050/2021 on astunut voimaan 3.12.2021. Lain mukaisesti Gasgrid Finland 

Oy on kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä Suomessa ja sillä on oikeus myöntää kaasun ja ve-

dyn alkuperätakuita. Sähköinen alkuperätakuurekisteri otetaan käyttöön lain siirtymäaikojen mukaisesti 

1.4.2022. Velvollisuus varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla alkaa 1.7.2022. 

Alkuperätakuupalvelun ehdot ovat kansallisen lainsäädännön alaisia ja täydentävät niitä. Ehdot ja niitä täy-

dentävät asiakirjat pannaan täytäntöön Suomessa tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Nämä ehdot sitovat 

alkuperätakuujärjestelmään osallistuvaa toimijaa ja rekisterin ylläpitäjää. 

Jos nämä ehdot aiheuttavat tai niihin liittyy erimielisyyksiä, mukaan lukien ehtojen voimassaoloon, sitovuu-

teen tai päättymiseen liittyvät kysymykset, ehtojen hyväksytty suomenkielinen versio on määräävä muihin 

kieliversioihin (ruotsi ja englanti) nähden. 

 

2. Roolit ja vastuut 

Gasgrid Finland vastaa kaasun ja vedyn alkuperätakuiden myöntämisestä ja alkuperätakuujärjestelmän sekä 

-rekisterin ylläpidosta Suomessa (pl. Ahvenanmaa). Rekisterin ylläpitäjänä toimiminen on julkinen hallinto-

tehtävä, joka on lainsäädännöllä annettu muulle kuin viranomaiselle. Julkista hallintotehtävää hoidettaessa 

tulee noudattaa myös hallinnon yleislakeja, kuten hallintolakia, kielilakia, julkisuuslakia, tietosuojalakia ja 

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia. Rekisterin ylläpitäjän alkuperätakuulain no-

jalla tekemiin päätöksiin saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimusohjeet toimitetaan päätösten yhteydessä.  

Linkki alkuperätakuurekisteriin löytyy Gasgrid Finlandin verkkosivuilta. Rekisteriin voivat kirjautua vain re-

kisteröityneet käyttäjät.  

Alkuperätakuiden hinnasto julkaistaan Gasgrid Finlandin verkkosivuilla.  

Rekisterin käyttäjät vastaavat rekisterissä olevien tietojen virheettömyydestä, ajantasaisuudesta ja luotet-

tavuudesta. Käyttäjien tulee noudattaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja asetuksia sekä lainsäädäntöä 

täydentäviä asiakirjoja. 

Gasgrid Finland toimii alkuperätakuurekisteriin sisältyvien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyviä yksityiskohtia on kuvattu Gasgrid Finlandin rekisteriselosteesta, joka on julkaistu 

verkkosivuilla. 
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3. Tilinhaltijaksi rekisteröityminen 

3.1 Hakemus 

Hakemus tehdään täyttämällä ja allekirjoittamalla palvelusopimus rekisterin ylläpitäjän kanssa. Sopimus 

sisältää myös sopimusehdot. Sopimuksen tulee sisältää 

a. yhteystietolomake 

b. kaupparekisteriote tai vastaava virallinen asiakirja, josta käy ilmi, että organisaatio on tosiasiallisesti 

toimiva ja perustettu yhtiön kotimaan lakien mukaisesti 

c. organisaation (sopimusosapuolen) nimi ja osoite 

d. laskutustiedot 

e. organisaation y-tunnus tai muu yritystunnus 

f. nimenkirjoitusoikeutettujen nimet (palvelusopimuksen tulee olla tämän nimenkirjoitusoikeutetun / 

näiden nimenkirjoitusoikeutettujen allekirjoittama) 

Hakemuksen perusteella rekisterin ylläpitäjä arvioi hyväksytäänkö vai hylätäänkö hakemus ja pyydetäänkö 

täydentämään hakemusta. Hylkäämisen perusteita voivat olla 

a. puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt pakolliset dokumentit, 

b. rekisterin ylläpitäjän perusteltu syy epäillä hakijan tarkoitusperiä tai 

c. viranomaisen suositus hakemuksen hylkäämisestä. 

Kun hakemus on hyväksytty, rekisterin ylläpitäjä luo rekisteriin tilin hakijaorganisaatiota varten. Tiliä luota-

essa palvelusopimuksessa valtuutetulle henkilölle lähetetään ohjeet rekisteröitymiseen. Valtuutettu henkilö 

nimetään tilinhaltijan pääkäyttäjäksi. Yhdellä tilinhaltijaorganisaatiolla voi olla useita käyttäjiä, joita kysei-

sen tilinhaltijan pääkäyttäjä (valtuutettu henkilö) voi luoda. Pääkäyttäjä vastaa tilin ja sen käyttäjäoikeuk-

sien hallinnoinnista ja voi luoda uusia käyttäjiä. 

Rekisterin ylläpitäjä rekisteröi alkuperätakuujärjestelmään osallistuvat toimijat viivytyksettä.  

 

3.2 Tietojen ylläpito 

Tilinhaltijan on ilmoitettava rekisterin ylläpitäjälle viivytyksettä kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka voivat 

aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet sen, etteivät rekisteriin kirjatut tilinhaltijaa koskevat tiedot ole enää paik-

kansapitäviä. Tilinhaltija vastaa rekisterissä olevien tietojen virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. 

 

3.3 Virheiden käsittely 

Jos rekisterin ylläpitäjä havaitsee virheitä tilinhaltijan tiedoissa, rekisterin ylläpitäjä pyytää tilinhaltijaa kor-

jaamaan tiedot viivytyksettä. Jos tilinhaltija ei pysty korjaamaan tietoja itse esimerkiksi rekisterin käyttöoi-

keuksien rajoitusten takia, rekisterin ylläpitäjä korjaa tiedot. Tilinhaltijalle ilmoitetaan tällaisista toimista.  

 

3.4 Eroaminen järjestelmästä/tilin sulkeminen 

Tilinhaltijan on ilmoitettava rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti aikomuksestaan sulkea tilinsä. Sulkemisen voi-

maantulopäivän on oltava vähintään 30 arkipäivää siitä päivästä, jolloin rekisterin ylläpitäjä on vastaanotta-

nut ilmoituksen. Kun tili suljetaan, tilinhaltijan on maksettava rekisterin ylläpitäjälle mahdolliset alkuperäta-

kuujärjestelmään liittyvät erääntyneet maksut. Rekisterin ylläpitäjä ei ole velvollinen hyvittämään mitään 
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tilinhaltijan jo maksamia maksuja. Rekisterin ylläpitäjä tekee muutokset rekisteriin ja sulkee tilin pyynnön 

voimaantulopäivänä tai 30 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottopäivästä sen mukaan, kumpi päivämää-

ristä on myöhäisempi. Kaikki rekisterin tilillä sen lukitsemishetkellä olevat alkuperätakuut säilyvät tilillä, 

kunnes ne mitätöityvät. Tilin tiedot säilytetään rekisterissä kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päät-

tymisestä, jota tiedot koskevat. 

  

4. Tuotantolaitoksen rekisteröinti 

4.1 Tuotantolaitoksen lisääminen rekisteriin 

Tuotantolaitoksen omistaja tai tuotantolaitoksen omistajan asianmukaisesti valtuuttama rekisteröijä voi 

rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin. Rekisterin ylläpitäjä varmistaa, että tuotantolaitos täyttää seu-

raavat Suomen alkuperätakuita koskevien säädösten vaatimukset. Tuotantolaitoksen voi rekisteröidä vain, 

jos se täyttää alkuperätakuujärjestelmän hyväksymiskriteerit. Tullakseen hyväksytyksi kaasun/vedyn alku-

perätakuurekisteröintiin tuotantolaitoksen on 

• sijaittava Suomessa ja 

• pystyttävä tuottamaan uusiutuvaa kaasua/vetyä. 

Rekisteröijän on annettava alla esitetyt tiedot rekisteröidessään tuotantolaitoksen rekisterissä olevalle tilil-

leen. 

Pakollisia tietoja ovat: 

• Tuotantolaitos: nimi, osoite, rekisteröijä, tuotannon alkamispäivämäärä, tuotantolaitoksen käyt-

töönottopäivämäärä, tuotantokapasiteetti, mahdollinen tukijärjestelmä (esim. valtion investointi- 

tai tuotantotuki), operaattori ja kaikki omistajat.  

Jos tuotantolaitos muodostuu useasta moduulista, joihin kuuluu myös esimerkiksi kaasun jalostus-

laitos, merkitään se päivämäärä, jolloin raakakaasua tuottava laitos tai laitokset aloittivat toimin-

tansa ja mikä on sen/niiden kapasiteetti. 

• Tuotantolaitoksen teknologiakoodi teknologiakoodiluettelon mukaisesti. 

• Luettelo tuotantolaitoksen käyttämistä raaka-aineista (esim. ympäristölupa tai todellinen käytet-

tävä raaka-aine RED II -direktiivin liitteen IX mukaisesti). 

• Yksilöivä tunnus. Jos tunnusta ei ole, niin rekisteröitymisen yhteydessä tuotantolaitokselle luodaan 

tunnus, joka määrittelee myös alueen. Tunnuksessa käytetään GSRN (Global Service Relational 

Number) -numerointia. Samassa paikassa olevilla pienille tuotantolaitoksille, joiden tuotanto on alle 

50 kW, voidaan käyttää samaa tunnusnumeroa. 

• Onko tuotantolaitos kytketty siirtoverkkoon tai jakeluverkkoon vai onko se verkon ulkopuolinen 

offgrid-tuotantolaitos. 

 

Vapaaehtoisesti annettavat tiedot: 

• Onko tuotantolaitos kestävyysjärjestelmän vaatimukset täyttävä: 

a) täyttääkö tuotettava kaasu/vety uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) mainittujen kes-

tävyyskriteerien vaatimukset ja/tai  

b) viittaus todentajaan, joka on vahvistanut, että asia on näin, ja/tai  

viittaus tämän todentajan laatimaan raporttiin.  
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• Mahdolliset lisätiedot, joita saatetaan tarvita alkuperätakuun käyttämisessä eri tarkoituksiin. Nämä 

tiedot on esitettävä todentamistodistuksessa. 

 

Rekisteröijän on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat kattavia ja paikkansapitäviä ja että 

tuotantolaitos täyttää alkuperätakuiden hyväksymiskriteerit. 

Kun tuotantolaitos rekisteröidään, todentamistodistus toimitetaan rekisterin ylläpitäjälle samalla kun muut 

pakolliset tuotantolaitosta koskevat tiedot. Jotta tuotantolaitos voidaan liittää rekisteriin, sen tuotantome-

netelmä on todennettava lainsäädännön mukaisesti. Todentamisia on käsitelty tarkemmin luvussa 6.  

Jos rekisteröijä tai sen tytäryhtiö omistaa enintään 90 % tuotantolaitoksesta, sen on liitettävä hakemukseen 

tuotantolaitoksen toisen omistajan tai muiden omistajien allekirjoittama(t) valtakirja(t). Valtakirja tarvitaan 

kaikilta tuotantolaitoksen omistajilta, joiden omistusosuus tuotantolaitoksesta on yli 5 %. Valtakirja antaa 

rekisteröijälle valtuudet rekisteröidä tuotantolaitos ja/tai toimittaa tuotantolaitoksen tuotantotiedot ja/tai 

kirjata tuotantolaitokselle myönnettyjä alkuperätakuita sekä suorittaa niillä transaktioita. Valtakirjan malli-

pohja julkaistaan rekisterin ylläpitäjän, Gasgrid Finlandin, verkkosivuilla. Jos tuotantolaitos on fyysisesti yh-

distetty jalostuslaitokseen ja laitoksilla on eri omistaja, laitoksia voidaan pitää yhtenä tuotantolaitoksena. 

Tässä tapauksessa tuotantolaitoksen rekisteröimiseen yhdistettynä tuotantolaitoksena tarvitaan valtakirja 

osapuolelta, joka ei rekisteröi laitosta. 

Valtakirja voi koskea myös aggregaattoripalvelujen hyödyntämistä: Aggregaattorilla on hallussaan tili, johon 

palveluja aggregaattorilta hankkineet rekisteröidyt tuotantolaitokset liitetään ja jonne alkuperätakuut 

myönnetään. Aggregaattori tarvitsee valtakirjan tuotantolaitoksen omistajalta tai omistajilta.  

Rekisterin ylläpitäjä tarkistaa hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuuden. Jos tuotantolaitos on Suomen 

lainsäädännön asettamien vaatimusten mukainen, rekisterin ylläpitäjä aktivoi tuotantolaitoksen rekiste-

rissä, määrää seuraavan rekisteritietojen tarkastuspäivän ja ilmoittaa asiasta rekisteröijälle. 

Jos tuotantolaitos ei ole vaatimusten mukainen, rekisterin ylläpitäjä ilmoittaa asiasta rekisteröijälle eikä 

tuotantolaitosta aktivoida. Hylkäysilmoituksessa on mainittava hylkäämisen syyt. Rekisterin ylläpitäjä suo-

rittaa tuotantolaitoksen rekisteröintiprosessin viivytyksettä kaikkien tarvittavien dokumenttien ja tietojen 

vastaanottamisen jälkeen. 

 

4.2 Tuotantolaitoksen poistaminen rekisteristä 

Rekisteröijän on ilmoitettava rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti aikomuksestaan poistaa tuotantolaitos rekis-

teristä. Rekisterin ylläpitäjä toteuttaa rekisteristä poiston viivytyksettä. Rekisteristä poiston jälkeen alkupe-

rätakuita ei enää myönnetä tuotantolaitoksen tuotannolle. Tuotantolaitoksen tiedot säilytetään rekisterissä 

kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat. 

 

4.3 Tuotantolaitoksen rekisteröintitietojen ylläpito 

Jos olemassa olevan tuotantolaitoksen kapasiteetti lisääntyy jostakin syystä, esimerkiksi tuotantolaitoksen 

muutostöiden tai laajentamisen seurauksena, lisäkapasiteetti voidaan rekisteröidä kyseisen tuotantolaitok-

sen erillisenä elementtinä. 

Tuotantolaitoksen rekisteröijän on ilmoitettava rekisterin ylläpitäjälle kaikista muutoksista, jotka ovat ai-

heuttaneet tai voivat aiheuttaa 
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• rekisteriin kirjattujen tuotantolaitosta koskevien tietojen muuttumisen tai 

• sen, että kyseinen tuotantolaitos ei enää täytä alkuperätakuujärjestelmän hyväksymiskriteereitä. 

Rekisteröijä tekee tarvittavat muutokset tuotantolaitoksen tietoihin, tai jos se ei ole mahdollista esimerkiksi 

rekisterin käyttöoikeuksista johtuen, pyytää rekisterin ylläpitäjää tekemään tarvittavat muutokset rekiste-

röijän puolesta. 

Kun rekisterin ylläpitäjä saa ilmoituksen tietojen muuttumisesta, se arvioi muutosten vaikutuksen hyväksy-

miskriteereihin ja hyväksyy tai hylkää ne. Jos tuotantolaitos ei enää täytä hyväksymiskriteereitä, kyseistä 

tuotantolaitosta koskevat rekisteritiedot päivitetään sen mukaiseksi. Muutokset astuvat voimaan ilmoitet-

tuna päivänä tai niin pian tai ilmoituksen saamisen jälkeen kuin se kohtuudella on käytännössä mahdollista. 

 

5. Tuotantotietojen toimittaminen rekisterinpitäjälle  

Tuotantotiedot tulee toimittaa rekisteriin viimeistään tuotantokuukautta seuraavan kalenterikuukauden 

15. päivänä tai seuraavana arkipäivänä, mikäli 15. päivä osuu viikonlopulle tai arkipyhään. 15. päivään men-

nessä ilmoitetulle tuotannolle alkuperätakuut myönnetään saman kuun viimeiseen arkipäivään mennessä. 

Myöhemmin/taannehtivasti ilmoitetulle tuotannolle alkuperätakuiden myöntäminen siirtyy vastaavasti 

seuraavalle kuukaudelle ja alkuperätakuut myönnetään aina tuotantokuukautta kohden.  

 

5.1 Verkkoon syötetty kaasu 

A. Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen tuotantotiedot 

Rekisterin ylläpitäjä saa jakeluverkkoihin liitetyn tuotannon tiedot tiedonvaihtojärjestelmästä (kaa-

sudatahub). Liitäntä tiedonvaihtojärjestelmään on järjestettävä ennen alkuperätakuiden myöntämi-

sen aloittamista. Jakeluverkonhaltija luo verkon syöttöpisteen tiedonvaihtojärjestelmään ja toimit-

taa mitatun syötetyn tilavuuden m3n sekä ylemmän lämpöarvon kWh/m3n tiedonvaihtojärjestel-

mään. Näiden tietojen perusteella tiedonvaihtojärjestelmä laskee energian megawattitunteina 

(MWh) ja tietojen perusteella myönnetään alkuperätakuut. Alkuperätakuut myönnetään täysille 

megawattitunneille ylemmän lämpöarvon perusteella. Tiedot kirjataan rekisteriin enintään kolmen 

desimaalin tarkkuudella. Desimaalien kumulatiivista kertymää seurataan rekisterissä. 

B. Siirtoverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen tuotantotiedot 

Rekisterin ylläpitäjä saa siirtoverkkoon liitetyn tuotannon tiedot suoraan Gasgrid Finlandin siirtover-

kon seurantajärjestelmästä. Näiden tietojen perusteella myönnetään alkuperätakuut. Alkuperäta-

kuut myönnetään täysille megawattitunneille ylemmän lämpöarvon perusteella. Tiedot kirjataan 

rekisteriin enintään kolmen desimaalin tarkkuudella. Desimaalien kumulatiivista kertymää seura-

taan rekisterissä. 

Verkkoon syötetyn vedyn tuotantotietojen toimittaminen määritellään myöhemmin vedyn verkkoratkaisu-

jen täsmennyttyä.   

 

5.2 Maakaasuverkon ulkopuolella tuotettu ns. offgrid-kaasu/-vety  

Rekisterin ylläpitäjä saa alkuperätakuiden myöntämisperusteena käytettävät tuotantotiedot tuotantolaitok-

selta erikseen määritetyssä sähköisessä muodossa tai erillisen käyttöliittymän kautta. Alkuperätakuut 
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myönnetään täysille megawattitunneille ylemmän lämpöarvon perusteella. Tiedot kirjataan rekisteriin enin-

tään kolmen desimaalin tarkkuudella. Desimaalien kumulatiivista kertymää seurataan rekisterissä. 

 

6. Rekisteröityjen tuotantolaitosten todentaminen ja tarkastaminen 

6.1 Tuotantolaitoksen todentamista ja tarkastamista koskevat yleiset ehdot 

Arviointilaitoksen on todennettava lainsäädännön edellyttämällä tavalla energiantuotantolaitoksen tuotan-

totapa ja sen käyttämät energialähteet ja laadittava todentamistodistus ennen kuin tuotantolaitoksen tuot-

tamalle energialle voidaan myöntää alkuperätakuita. Tarkemmat todentamisohjeet antaa Energiavirasto. 

Energiavirasto hyväksyy todentajat ja ylläpitää listaa todentajista. Tarkemmat tiedot todentamisesta saa 

Energiavirastolta. 

Rekisteröijien on ilmoitettava kaikista muutoksista tuotantolaitosta koskeviin tietoihin.  Tämä on erityisen 

tärkeää omistussuhteiden muutoksia ja mittauksia koskevien tietojen kohdalla. 

Jos tuotantolaitos ei täytä todentamisvaatimuksia tai jos rekisteröintitiedot ovat muuttuneet merkittävästi, 

alkuperätakuita ei myönnetä ennen kuin korjaavat toimenpiteet on tehty. 

Olennaiset rekisteröintitiedot tarkistetaan viiden (5) vuoden välein tai Energiaviraston määrittelemän to-

dentamisen yhteydessä.  

Jos tarkastuksessa havaitaan olennaisia eroja rekisteritietokantaan tallennettuihin tietoihin nähden, rekiste-

rin ylläpitäjä pidättää oikeuden vaatia rekisteröijää hakemaan rekisteröintiä uudelleen. 

 

7. Alkuperätakuiden myöntäminen 

7.1 Hyväksymiskriteerit ja alkuperätakuut 

Alkuperätakuita voidaan myöntää sekä jakelu- ja siirtoverkkoon syötetylle että uusiutuvalle kaasulle/ve-

dylle, joita ei syötetä verkkoon (offgrid).  

Alkuperätakuut myönnetään tuotantolaitokseen liitetylle tilille. Tuotantolaitosta koskevat tiedot siirtyvät 

lähtökohtaisesti muuttumattomana alkuperätakuun mukana ja ovat käytettävissä alkuperätakuiden siir-

roissa ja peruutuksissa.  

Alkuperätakuita myönnetään 

• tuotantolaitoksen alkuperätakuukriteerit täyttävälle energiantuotannolle, kun tuotantolaitos on 

rekisteröity alkuperätakuujärjestelmään. 

• 12 kuukauden voimassaoloajaksi kerrallaan. Alkuperätakuiden 12 kuukauden voimassaoloaika alkaa 

sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin kaasu/vety on tuotettu. 

• tilinhaltijalle, jolla ei ole alkuperätakuisiin liittyviä erääntyneitä maksuja rekisterin ylläpitäjälle tai 

sen edustajille. 

Alkuperätakuu voidaan myöntää vain tuotannolle, joka täyttää alkuperätakuulain ja asetusten vaatimukset 

ja rekisterin ylläpitäjä on vastaanottanut tuotantoa koskevat tuotantotiedot.  

Yksi alkuperätakuu vastaa yhtä megawattituntia (MWh) ylemmän lämpöarvon mukaan. Alkuperätakuu 

myönnetään kullekin täydelle megawattitunnille. Mahdolliset täyden megawattitunnin ylittävät kilowatti-

tunnit siirretään seuraavalle tuotantojaksolle. Jos tuotantomäärä kalenterikuukaudessa on vähemmän kuin 
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yksi megawattitunti, alkuperätakuu myönnetään sinä kalenterikuukautena, jonka aikana tuotantomäärä 

saavuttaa yhden megawattitunnin rajan. Alkuperätakuun myöntäminen, siirtäminen ja peruuttaminen tulee 

tehdä niin, ettei samalle tuotetulle energialle käytetä muita alkuperätakuita.  

Myöntäminen tapahtuu tuotantokuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana kappaleessa 5 esitetyn 

aikataulun mukaisesti.  

Alkuperätakuujärjestelmän ehdoissa määritellyt alkuperätakuun tiedot eivät muutu alkuperätakuun myön-

tämisen jälkeen lukuun ottamatta tietoa siitä, että alkuperätakuun voimassaolo on päättynyt tai että alku-

perätakuu on peruutettu tai mitätöity. 

 

7.1.1 Siirto- tai jakeluverkkoon syötettävä kaasu 

Jos kaasu syötetään verkkoon, 

1. myönnettävien alkuperätakuiden määrä perustuu siirto- tai jakeluverkkoon syötettävän kaasun 

määrään. Verkonhaltija vastaa mittaamisesta. 

2. jakeluverkkoon syötettyä kaasua koskevat tuotantotiedot siirretään keskitettyyn tiedonvaihtojär-

jestelmään (kaasudatahub). Syötetty kaasumäärä ilmoitetaan ylemmässä lämpöarvossa m3n. Mit-

tarien tiedot noudetaan tiedonvaihtojärjestelmästä, ja energiasisältö megawattitunteina lasketaan 

nettolämpöarvon perusteella ja siirretään kaasun alkuperätakuurekisteriin. 

3. siirtoverkkoon syötetyn kaasun tuotantotiedot noudetaan siirtoverkon haltijan järjestelmästä ja 

siirretään kaasun alkuperätakuurekisteriin. 

Verkkoon syötetty kaasu rekisteröidään vain, jos sen tuottanut tuotantolaitos on varustettu mittauslait-

teilla, jotka ovat kaasun syöttämistä kyseiseen verkkoon Suomessa sijaitsevista tuotantolaitoksista koske-

vien vaatimusten mukaisia.  

Verkkoon syötetyn vedyn vaatimukset määritellään myöhemmin vedyn verkkoratkaisujen täsmennyttyä. 

 

7.1.2 Maakaasuverkon ulkopuolella tuotettu ns. offgrid-kaasu/-vety 

Jos kyseessä on offgrid-kaasu/-vety, 

1. myönnettävien alkuperätakuiden määrä perustuu rekisterin ylläpitäjälle toimitettuihin tuotanto-

määriin, joiden mittausmenetelmän ja tarkkuusvaatimukset Energiaviraston hyväksymä arviointilai-

tos on todentanut.  

2. tulee tiedot, joiden perusteella alkuperätakuut myönnetään, siirtää rekisterin ylläpitäjälle sen mää-

rittämässä muodossa.  

3. alkuperätakuut myönnetään lähtökohtaisesti tuotantolaitoksen koko tuotannolle, joka on varmen-

nusvelvollisuuden piirissä, kuten raakakaasulle, jos kaasua ei jalosteta edelleen ennen käyttöä, tai 

jalostetulle kaasulle, jos kaasu jalostetaan tuotantolaitoksella. Kaasun/vedyn uusiutuvaa alkuperää 

ei tarvitse varmentaa alkuperätakuilla tilanteissa, joissa kaasu/vety käytetään samalla kiinteistöllä 

tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä, jolla kaasu/vety on tuotettu, ja kyseiselle kaasulle/vedylle ei 

ole haettu alkuperätakuita. Kaasun alkuperätakuuta ei saada myöntää uusiutuvalle kaasulle, joka 

kulutetaan uusiutuvan kaasun tuotantoprosessissa.  

 

Jos osa tuotantolaitoksen tuotannosta, jolle alkuperätakuu on myönnetty, kulutetaan heti tuotan-

tolaitoksella, vähintään tuotantolaitoksen kulutusta vastaava määrä tuotantolaitokselle 
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myönnettyjä alkuperätakuita on peruutettava alkuperätakuiden myöntämisen yhteydessä, jotta 

samaa tuotantoa ei lasketa kahteen kertaan.  

 

Tuotantolaitoksen oman kulutuksen määrä on selvitettävä luotettavasti.  

 

8. Alkuperätakuiden siirto  

8.1 Siirto alkuperätakuurekisterin sisällä Suomessa 

Tilinhaltija voi siirtää alkuperätakuita toiselle samassa alkuperätakuurekisterissä olevalle tilille/tilinhaltijalle. 

Vain siirtävän tilinhaltijan asianmukaisesti valtuuttamat henkilöt voivat pyytää alkuperätakuiden siirtämistä 

pois kyseisen tilinhaltijan tililtä. Kyseisen tilinhaltijan pääkäyttäjä voi lisätä valtuutettuja henkilöitä. 

Myyvä tilinhaltija tekee aloitteen alkuperätakuun siirrolle rekisterissä ja vastaa sovittuja tietoja vastaavien 

alkuperätakuiden siirtämisestä ostajalle. Ostaja vastaa siitä, että valitut alkuperätakuut soveltuvat aiottuun 

käyttöön (esim. kestävyysvaatimukset, sijainti). 

Kun siirtoaloitteen tehnyt tilinhaltija on toteuttanut siirron, järjestelmä ilmoittaa, onnistuiko siirto.  

Peruutettuja alkuperätakuita tai alkuperätakuita, jotka ovat mitätöityneet, ei voida siirtää. 

 

8.2 Siirrot eri rekisterien välillä EU-/ETA-maissa  

Alkuperätakuita voi siirtää sähköisesti EU-/ETA-maiden rekisterien välillä, mikäli maiden välillä on siirrot 

mahdollistava tietojärjestelmä. 

Jos siirto eri maiden rekisterien välillä on mahdotonta teknisten syiden takia, kuten tietojärjestelmän puut-

tuminen, siirto voidaan tehdä peruuttamalla alkuperätakuut toisella alueella käytettäviksi lukujen 10.2 ja 

10.3 mukaisesti Ex-Domain peruutuksena.   

EU-/ETA-maissa- myönnetyt alkuperätakuut, jotka ovat kansallisen rekisterin ylläpitäjän hyväksymiä ja di-

rektiivin 2018/2001/EU mukaisia, hyväksytään kaasun alkuperätakuurekisteriin Suomessa. 

Peruutettuja alkuperätakuita tai alkuperätakuita, joiden voimassaolo on päättynyt, ei voi siirtää. 

 

9. Toimintahäiriöiden, korjausten ja virheiden käsittely 

Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus suorittaa korjaavia toimenpiteitä, esimerkiksi peruuttaa tai siirtää rekiste-

rissä olevia alkuperätakuita, jotka on myönnetty tai siirretty virheellisesti. 

Jos toisen alkuperätakuurekisterin virheellisiä alkuperätakuita on siirretty kaasun ja vedyn alkuperätakuure-

kisteriin, Gasgrid Finland pyrkii ratkaisemaan ongelman yhteistyössä kyseisen lähtörekisterin ylläpitäjän 

kanssa ja ensisijaisesti siirtämään alkuperätakuun takaisin lähtörekisteriin.  

Jos käy ilmi, että alkuperätakuun tiedot ovat virheellisiä riippumatta siitä, onko syynä kyseisen tuotantolai-

toksen rekisteröijän toiminta tai laiminlyönti, niin 

a. rekisterin ylläpitäjä joko mitätöi nämä tilillä olevat alkuperätakuut tai korjaa virheen seuraavien 

kuukausien aikana myöntämällä vastaavasti enemmän tai vähemmän alkuperätakuita tilinhaltijan 

samalle tuotantolaitokselle; 
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b. rekisteröijän on maksettava rekisterin ylläpitäjälle kohtuulliset kulut, joita aiheutuu virheellisten 

alkuperätakuiden transaktioista ja niiden oikaisusta;  

c. rekisterin ylläpitäjä pyrkii yhteistyössä muiden rekisterin ylläpitäjien kanssa mitätöimään virheelli-

set alkuperätakuut, jos alkuperätakuut eivät enää ole Suomen alueella. 

Rekisterin ylläpitäjä voi myös tehdä muutoksia omassa rekisteritietokannassaan oleviin alkuperätakuisiin 

korjatakseen virheen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a. Tilinhaltija on hyväksynyt tällaisen muutoksen tekemisen. 

b. Voidaan kohtuudella osoittaa, että alkuperätakuujärjestelmään osallistuvan toimijan virheen seu-

rauksena mahdollisesti saama perusteeton hyöty on mitätöity siinä määrin kuin se on kohtuudella 

mahdollista. 

c. Voidaan kohtuudella osoittaa, että muutos ei anna tilinhaltijalle perusteetonta hyötyä. 

Alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä toimii yhteistyössä muiden rekisterin ylläpitäjien kanssa virheellisesti 

myönnettyjen alkuperätakuiden käsittelyssä. 

Myönnetyn alkuperätakuun tietoja ei voi muuttaa muuten kuin virheen korjaamiseksi. 

 

10. Alkuperätakuun peruuttaminen 

10.1 Peruuttaminen Suomessa 

Tilinhaltijat, joilla on alkuperätakuita rekisterissä, voivat peruuttaa niitä. Peruuttaminen tarkoittaa alkupe-

rätakuun käyttöä eli poistamista kierrosta ja kirjaamista tiettyyn ilmoitettuun tarkoitukseen. Tilinhaltijan on 

määriteltävä peruutettavat alkuperätakuut sekä maa, jossa kulutus tapahtuu, peruutuksen tarkoitus, käyt-

töluokka, edunsaajan (käyttökohteen) nimi, tyyppi ja sijainti sekä siihen liittyvä kulutusjakso. 

Alkuperätakuun peruuttamiseen ei tarvita rekisterin ylläpitäjän hyväksyntää. Alkuperätakuut voi peruuttaa 

vain kerran. 

Peruutetut alkuperätakuut poistetaan tilinhaltijan tililtä muuttamalla niiden tilaksi ”peruutettu”, eivätkä ne 

peruuttamisen jälkeen enää näy millään rekisterin tilillä. Peruutuksen tekevällä tilinhaltijalla on täydet oi-

keudet nähdä peruutuksen tiedot, jotka voidaan myös tulostaa rekisteristä.  

Kun peruutus on suoritettu, tilinhaltija saa ilmoituksen peruutuksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta 

heti suoraan rekisteristä. Peruutettua alkuperätakuuta ei voi siirtää millekään muulle tilille, joten se ei enää 

ole markkinakelpoinen. 

 

10.2 Kansainvälinen Ex-Domain peruutus Suomen ulkopuolella tapahtuvaa kulutusta varten 

Ensisijaisesti pyritään tekemään alkuperätakuiden siirto. On kuitenkin mahdollista sopia kansainvälisestä 

Ex-Domain peruutuksesta Suomen ulkopuolella EU-/ETA-alueella tapahtuvaa kulutusta varten edellyttäen, 

että vastaanottavan rekisterin ylläpitäjä hyväksyy Ex-Domain peruutuksen Suomesta. Kansainvälisestä pe-

ruutuksesta on sovittava Suomen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjän ja vastaanottavan rekisterin ylläpitä-

jän kanssa. Tämä prosessi on manuaalinen. Suomen alkuperätakuurekisterissä valitaan peruutuskohteena 

oleva maa ja lisätään mahdolliset lisätiedot lisätietokenttään. Peruutuksessa on ilmoitettava peruutettavan 

alkuperätakuun kohdemaa. Alkuperätakuut tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä peruuttamaan kokonai-

sina tai muutoin mahdollisimman suurina myöntönippuina. Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä 

alkuperätakuita ei voi lähtökohtaisesti pilkkoa useaan eri peruutukseen. Yhteen peruutukseen voi 
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sisällyttää useita kokonaisia myöntönippuja. Suomen rekisterin ylläpitäjä toimittaa Tilinhaltijan pyynnöstä 

peruutustodistuksen salatulla sähköpostilla vastaanottavan EU- tai ETA-maan rekisterinpitäjälle viivytyk-

settä. Suomesta peruutetut alkuperätakuut tallentuvat Suomen alkuperätakuurekisteriin. Tarvittaessa Suo-

men rekisterin ylläpitäjä tallentaa tiedot manuaalisesti.  

Suomessa myönnetyt alkuperätakuut voi peruuttaa maahan, jonka rekisterin ylläpitäjä hyväksyy Suomessa 

myönnetyt alkuperätakuut.  

 

10.3 Kansainvälinen Ex-Domain peruutus Suomessa tapahtuvaa kulutusta varten 

Ensisijaisesti pyritään tekemään alkuperätakuiden siirto. On kuitenkin mahdollista sopia kansainvälisestä 

Ex-Domain peruutuksesta tilanteessa, jossa alkuperätakuu peruutetaan EU-/ETA-alueelta Suomessa tapah-

tuvaa kulutusta varten. Kansainvälisestä peruutuksesta on sovittava Suomen alkuperätakuurekisterin ylläpi-

täjän ja lähtömaan rekisterin ylläpitäjän kanssa. Tämä prosessi on manuaalinen.  

EU-/ETA-maista Suomeen peruutettavien alkuperätakuiden tiedot (peruutustodistukset) tulee ensisijaisesti 

lähtömaan rekisterinpitäjän lähettää salattuna sähköpostina Suomen rekisterin ylläpitäjälle, joka toimittaa 

viivytyksettä nämä tiedot sekä tarvittavat dokumentit salattuna sähköpostina sille Tilinhaltijalle, kenelle pe-

ruutus on osoitettu.  

Toissijaisesti poikkeustapauksessa voidaan etukäteen sopia kaikkien eri osapuolten välillä niin, että Tilinhal-

tija lähettää peruutustodistukset salattuna sähköpostina Suomen rekisterin ylläpitäjälle. Tällöinkin Suomen 

rekisterin ylläpitäjän tulee voida varmistaa tietojen oikeellisuus lähtömaan rekisterin ylläpitäjältä. Vaihtoeh-

toisesti lähtörekisterin Tilinhaltija tai rekisterin ylläpitäjä voi myös luoda Suomen rekisterin ylläpitäjälle läh-

tömaan rekisteriin katseluoikeudet peruutustodistuksiin, jolloin Suomen rekisterin ylläpitäjä voi suoraan 

rekisteristä tarkistaa tietojen oikeellisuuden.  

Alkuperätakuut tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä peruuttamaan kokonaisina tai muutoin mahdollisim-

man suurina myöntönippuina. Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä alkuperätakuita ei voi lähtö-

kohtaisesti pilkkoa useaan eri peruutukseen. Yhteen peruutukseen voi sisällyttää useita kokonaisia myöntö-

nippuja. Suomen rekisterin ylläpitäjä tallentaa erilliseen tietojärjestelmään Suomeen tehtävät Ex-Domain 

peruutukset sekä niihin liittyvät asiakirjat. 

EU-/ETA-maissa myönnetyt alkuperätakuut, jotka ovat kansallisen rekisterin ylläpitäjän hyväksymiä ja direk-

tiivin 2018/2001/EU mukaisia, hyväksytään Suomessa. 

 

10.4  Peruutustodistus 

Peruutuksen tehnyt tilinhaltija voi tulostaa rekisteristä peruutustodistuksen ja myös tilata todistuksen rekis-

terin ylläpitäjältä.  

 

11. Alkuperätakuun mitätöiminen  

Alkuperätakuu mitätöityy (voimassaolo päättyy) 12 kuukautta tuotantojakson päättymisen jälkeen. Tuotan-

tojakson päättymispäivä on sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin kaasu on tuotettu. Mitätöinti on auto-

maattinen tapahtuma, jonka rekisteri tekee 12 kuukautta kyseisen tuotantolaitoksen tuotantojakson päät-

tymisen jälkeen. 
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Alkuperätakuuta, jonka voimassaolo on päättynyt, ei voi siirtää. Alkuperätakuiden, joiden voimassaolo ky-

seisen maan paikallista käyttöä varten on päättynyt, tuonti on estetty.  

 

12. Alkuperätakuun poistaminen ja muuttaminen 

Rekisterin ylläpitäjä voi poistaa rekisterissään olevalla tilillä olevan alkuperätakuun kyseisen tilinhaltijan 

pyynnöstä tai muulla ehtojen mukaisella tavalla. Rekisterin ylläpitäjä voi poistaa tai muuttaa alkuperäta-

kuita alkuperätakuiden tarkkuuden takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei kukaan saa perusteetonta 

hyötyä virheestä, luvattomasta tunkeutumisesta alkuperätakuurekisteriin tai alkuperätakuurekisterin toi-

mintahäiriöstä. 

 

13. Julkisuus ja salassapito 

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, 

jollei kyseisessä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Salassapitovelvoitteista ja niistä poikkeamisista on 

säädetty julkisuuslain 6 ja 7 luvuissa. Lähtökohtaisesti rekisterin ylläpitäjä julkaisee luettelon kaikista rekis-

teröidyistä tilinhaltijoista ja tietyn tilinhaltijan tiliin liitetyistä kaasun tuotantolaitoksista. Luottamukselliset 

aineistot ja salassapitovelvoitteet on tarkemmin käsitelty palvelusopimuksessa.  

 

 


