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Viite: Kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdot luvut 10.2 ja 10.3 

 

Ohje sisältää kaksi kokonaisuutta:  

A. Ex-Domain peruutus Suomessa tapahtuvaa kulutusta varten 

B. Ex-Domain peruutus Suomen ulkopuolella tapahtuvaa kulutusta varten 

 

 

A. Ex-Domain peruutus Suomessa tapahtuvaa kulutusta varten (ehdot luku 10.3) 
 

Mikäli alkuperätakuiden siirto tietojärjestelmien välillä ei ole mahdollista, voidaan sopia Ex-Domain peruutuk-

sesta tilanteessa, jossa alkuperätakuu peruutetaan EU-/ETA-alueelta Suomessa tapahtuvaa kulutusta varten. 

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

vin 2018/2001/EU mukaisia, hyväksytään Suomessa. 

 

Alkuperätakuut tulee pyrkiä peruuttamaan kokonaisina tai muutoin mahdollisimman suurina myöntönippuina. 

Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä alkuperätakuita ei voi lähtökohtaisesti pilkkoa useaan eri peruu-

tukseen. 

 

Gasgrid Finland hallinnoi Ex-Domain peruutettuja alkuperätakuita erillisessä tietojärjestelmässä erillään G-REX 

alkuperätakuurekisteristä. Ex-Domain peruutettuja alkuperätakuita koskevat samat vaatimukset kuin Suomessa 

myönnettyjä ja peruutettuja alkuperätakuita esimerkiksi voimassaoloaikaan liittyen.  

 

Ex-Domain peruutuksen osapuolia ovat 

• lähtömaan rekisterin tilinhaltija 

• lähtömaan rekisterin ylläpitäjä 

• vastaanottavan maan eli Suomen rekisterin tilinhaltija ja 

• vastaanottavan maan eli Suomen rekisterin ylläpitäjä (Gasgrid Finland Oy). 

 

Tahon, jolle Ex-Domain peruutus tehdään, on oltava tilinhaltija Suomen alkuperätakuurekisterissä. Peruutuk-

sen yksityiskohdista sopimiseksi, tulee tilinhaltijan olla yhteydessä Gasgrid Finlandiin hyvissä ajoin ennen pe-

ruutusten tekemistä. Gasgrid Finland varmistaa lähtömaan rekisterin ylläpitäjältä myönnettyjen alkuperätakui-

den hyväksyttävyyden. Asia käsitellään ja varmistukset tehdään viivytyksettä, mutta koska kyseessä on manu-

aalinen työ, voi se viedä useamman viikon.  

 

Ex-Domain peruutuksen vastaanottaneen Suomen rekisterin tilinhaltijan tulee ilmoittaa alkuperätakuiden käy-

töstä Gasgrid Finlandille käyttökohteittain ja kohdennettuna Ex-Domain peruutustodistukseen. Gasgrid Finland 

tallentaa tiedot erilliseen tietojärjestelmään ja lähettää käytöstä virallisen todistuksen tilinhaltijalle. 
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Ex-Domain peruutusprosessi: 

 

1. Yhteys Gasgrid Finlandiin 

• Suomen rekisterin tilinhaltijan tulee sopia peruutuksesta ja käytännön järjestelyistä Gasgrid Fin-

landin kanssa ottamalla yhteyttä customerservice@gasgrid.fi hyvissä ajoin etukäteen. Kaikista 

peruutukseen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan ennen peruutusten tekemistä!  

• Gasgrid Finland varmistaa lähtömaan rekisterin ylläpitäjältä myönnettyjen alkuperätakuiden hy-

väksyttävyyden ja ilmoittaa Suomen rekisterissä olevalle alkuperätakuut vastaanottavalle tilinhal-

tijalle, että Ex-Domain peruutus lähtörekisterissä voidaan tehdä. 

2. Peruutus lähtömaan rekisterissä 

• Lähtömaan rekisterin tilinhaltija peruuttaa alkuperätakuut Suomeen ja Suomessa tehtävää kulu-

tusta varten > Vastaanottajana Suomen rekisterin tilinhaltija (lisätiedot lisätietokenttiin) 

• Peruutustodistukset toimitetaan Gasgrid Finlandille joko niin, että 

i. lähtömaan rekisterin ylläpitäjä lähettää peruutustodistukset salattuna sähköpostina 

tai 

ii. lähtömaan rekisterin tilinhaltija tai rekisterin ylläpitäjä luo Gasgrid Finlandille katse-

luoikeudet lähtömaan rekisterin peruutustodistuksiin, jolloin Gasgrid Finland voi suo-

raan rekisteristä tarkastaa tietojen oikeellisuuden ja tallentaa itselleen peruutustodis-

tukset. Mahdollista on myös sopia kaikkien eri osapuolten välillä niin, että lähtömaan 

rekisterin Tilinhaltija lähettää peruutustodistukset salattuna sähköpostina Gasgrid Fin-

landille. Tällöin on kuitenkin erityisesti varmistettava, että Gasgrid Finland voi tarkas-

taa tietojen oikeellisuuden lähtömaan rekisterin ylläpitäjältä. 

3. Peruutustietojen hallinnointi Suomessa 

• Gasgrid Finland tallentaa peruutustiedot ja peruutustodistukset erilliseen tietojärjestelmään. 

4. Ex-Domain peruutettujen alkuperätakuiden käyttäminen Suomessa tapahtuvaan kulutukseen 

• Suomen rekisterin tilinhaltijan tulee ilmoittaa alkuperätakuiden käytöstä Gasgrid Finlandille käyt-

tökohteittain ja kohdennettuna peruutustodistukseen esimerkiksi alla olevan taulukon tiedoin: 

 

Ex-Domain peruu-

tetut alkuperäta-

kuut 

Ex-Domain peruutus-

todistuksen transak-

tionumero 

Käyttömäärä Käyttökohde Kulutusjakso  

100 (100 MWh) 20221234567891234 25 (25 MWh) Liikenneasema X  1.-31.10.2022 

 20221234567891234 43 (43 MWh) Liikenneasema Y 1.-31.10.2022 

 20221234567891234 32 (32 MWh) Teollisuuskäyttö 

asiakkaalla Z 

1.-30.9.2022 

 

 

• Gasgrid Finland tallentaa tiedot erilliseen tietojärjestelmään ja lähettää salatulla sähköpostilla 

peruutustodistusta vastaavan ”käyttötodistuksen” tilinhaltijalle. 
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B. Ex-Domain peruutus Suomen ulkopuolella tapahtuvaa kulutusta varten (ehdot luku 10.2) 
 

Vastaavasti on mahdollista sopia kansainvälisestä Ex-Domain peruutuksesta Suomen ulkopuolella EU-/ETA-

alueella tapahtuvaa kulutusta varten edellyttäen, että vastaanottavan rekisterin ylläpitäjä hyväksyy Ex-Domain 

peruutuksen Suomesta. 

 

Peruutuksesta Suomesta EU-/ETA-alueelle on sovittava Gasgrid Finlandin ja vastaanottavan rekisterin ylläpitä-

jän kanssa. Suomen rekisterin tilinhaltijan tulee olla yhteydessä Gasgrid Finlandiin customerservice@gasgrid.fi 

hyvissä ajoin etukäteen. Kaikista peruutukseen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan ennen peruutusten teke-

mistä! 

 

Alkuperätakuut tulee pyrkiä peruuttamaan kokonaisina tai muutoin mahdollisimman suurina myöntönippuina. 

Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä alkuperätakuita ei voi lähtökohtaisesti pilkkoa useaan eri peruu-

tukseen. 

 

Suomen alkuperätakuurekisterissä valitaan peruutuskohteena oleva maa ja lisätään mahdolliset lisätiedot lisä-

tietokenttään. Lähtökohtaisesti Suomen rekisterissä on valittavissa kaikki EU-/ETA-maat. On kuitenkin huomioi-

tava, että kaikissa maissa ei esimerkiksi ole direktiivin 2018/2001/EU mukaista kaasun alkuperätakuujärjestel-

mää eikä alkuperätakuita voi näin Suomesta ko. maihin peruuttaa.  

 

Suomen rekisterin eli lähtömaan rekisterin tilinhaltijan pyynnöstä Gasgrid Finland toimittaa peruutustodistuk-

set salatulla sähköpostilla vastaanottavan EU- tai ETA-maan rekisterinpitäjälle viivytyksettä. Suomesta peruute-

tut alkuperätakuut tallentuvat Suomen alkuperätakuurekisteriin.   

 

 

Lisätiedot: customerservice@gasgrid.fi tai Heli Haapea, heli.haapea@gasgrid.fi, puh. 040 352 7643 
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