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Energian alkuperätakuut
Alkuperätakuujärjestelmän tiedotustilaisuus 21.6.2021

Inkeri Lilleberg



Esityksen sisältö

• Alkuperätakuulaki
• Yhteiset periaatteet
• Kaasu ja vety
• Rekisterin ylläpitäjän tehtävät
• Energiakonversiot
• Alkuperätakuiden tunnustaminen
• Todentaminen
• Valvonta

• Alkuperätakuuasetus

• Jatkotoimien aikataulu

• Esitys koskee eduskunnan käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä (HE 87/2021 vp), johon tulevat 
muutokset ovat vielä mahdollisia
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Laki energian 
alkuperätakuista



Yhteiset periaatteet

• Alkuperätakuun standardiyksikkö on 1 MWh
• Alkuperätakuun voimassaoloaika 12 kk energian tuotannosta

• Alkuperätakuu mitätöidään voimassaoloajan päättymisen jälkeen

• Alkuperätakuita myönnetään myös taloudellista tukea saaneelle tuottajalle
• Alkuperätakuun markkina-arvo otetaan huomioon tukijärjestelmissä uusiutuvan energian direktiivin (RED II) implementoinnin 

jälkeen

• Yleinen varmennusvelvollisuus
• Velvoite varmentaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian, ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä hukkalämmön ja –kylmän 

myynti ja käyttö alkuperätakuita peruuttamalla 
• Energiamuotokohtaisia poikkeuksia tilanteissa, joissa energian alkuperästä ei ole epäselvyyttä eikä alkuperätakuiden käytön 

voida katsoa tuovan lisäarvoa

• Asetettava varmennusvelvoite liittyy tilanteisiin, kun myydään tai yritys ilmoittaa käyttäneensä 
alkuperältään määriteltyä energiaa. Kaikelle tuotannolle ei ole pakollista hakea alkuperätakuita.

• Alkuperätakuut voidaan siirtää erillään fyysisen energian siirrosta
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Kaasu ja vety

• Alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä Gasgrid Finland Oy

• Alkuperätakuita myönnetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle kaasulle ja vedylle
• Myös offgrid-kaasulle

• Kaasun ja vedyn alkuperätakuita ei voi käyttää ristiin

• Velvoite varmentaa uusiutuvan kaasun ja vedyn myynti ja käyttö alkuperätakuilla 
(varmennusvelvollisuus)

• Poikkeus varmennusvelvollisuudesta
• Kaasu tai vety käytetään samalla kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä, jolla kaasu on tuotettu
• Kaasu tai vety toimitetaan kulutukseen sellaista kaasuputkea pitkin, joka ei ole osa maakaasuverkkoa, ja
• Kyseiselle tuotannolle ei ole haettu alkuperätakuita

• Jäännösjakaumaa ei lasketa
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Kaasu ja vety - verotus

• Biokaasun verotuksen uudistaminen on käynnissä valtiovarainministeriössä

• Alkuperätakuilla ei välttämättä tule olemaan roolia verotuksessa

• Uusien verotuskäytäntöjen tulisi olla käytössä vuoden 2022 alusta alkaen
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Kaasu ja vety – kestävyyskriteerit ja jakeluvelvoite

• Kestävyysjärjestelmä ja alkuperätakuujärjestelmä palvelevat eri käyttötarkoituksia

• Kestävyys osoitetaan kestävyystodistuksilla
• Alkuperätakuisiin voi tulla vapaaehtoinen kenttä kestävyystiedolle, mutta alkuperätakuilla ei voi osoittaa energian kestävyyttä

• Alkuperätakuilla ei ole yhteyttä jakeluvelvoitteen täyttämiseen
• Jos tankkausasemalla myydään asiakkaalle uusiutuvaa kaasua, tulee alkuperä varmentaa alkuperätakuita peruuttamalla 
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Kaasu ja vety - päästökauppa

• Lopullista ratkaisua alkuperätakuiden roolista päästökaupassa ei vielä ole, asiaa valmistellaan 
Energiavirastossa

• Ainakaan pelkillä alkuperätakuilla ei voi jatkossa todistaa kaasun uusiutuvuutta päästökaupassa

24.5.2021Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 11



Siirtymäsäännökset 

• Esitetyt siirtymäsäännökset uudelleen tarkasteluun hallituksen esityksen käsittelyn viivästyksen 
johdosta

• Uusiutuvan kaasun ja vedyn alkuperätakuita tulee myöntää 1.11.2021 alkaen
• Alkuperätakuita myönnetään energialle, joka on tuotettu uuden alkuperätakuulain voimaantulon jälkeen

• Varmennusvelvollisuus alkaa 1.1.2022

• Siirtymäsäännöksillä turvataan riittävä aika laissa säädetyn todentamisen tekemiseen (31.12.2021 
asti)

• Biokaasusertifikaatin voi muuttaa alkuperätakuuksi sertifikaatin haltijan ilmoituksella 31.12.2021 asti
• Voimassaoloaikana säilyy 18 kk energian tuotannosta
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Rekisterin ylläpitäjän tehtävät

• Energian alkuperätakuiden myöntäminen, siirtäminen, peruuttaminen ja mitätöinti 
energiamarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla

• Toimialan kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen kannalta tarvittavassa laajuudessa

• Eurooppalaiseen alkuperätakuujärjestelmän kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön osallistuminen

• Alkuperätakuiden tulee olla standardin CEN - EN 16325 mukaisia
• Standardin päivitys on vielä kesken
• Standardia sovelletaan kaasun, vedyn, lämmön ja jäähdytyksen osalta vasta standardin päivityksen jälkeen

• Alkuperätakuurekisterin tulee olla sähköinen
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Energiakonversiot

• Esim. lämmön tuotanto lämpöpumpuilla, P2X

• Alkuperätakuiden peruutukset mitattujen käyttömäärien mukaan

• Käytännöt määritetään laitoksen todennuksessa

• Tuottaja/myyjä vastaa varmennusvelvoitteen täyttämisestä

• Energiakonversioissa alkuperätakuut voidaan myöntää vasta lopputuotteelle, jos alkuperäisen 
energian tuotanto ja muunto tapahtuvat samalla laitosalueella
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Muiden maiden myöntämien alkuperätakuiden 
tunnustaminen 
• Toisen EU:n jäsenvaltion tai ETA-valtion alkuperätakuut uusiutuvalle energialle, ydinvoimalla tai 

tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle sekä hukkalämmölle ja –kylmälle tunnustetaan paitsi 
jos alkuperätakuun täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai todenperäisyydestä on perusteltuja epäilyjä

• Työ- ja elinkeinoministeriö voi päättää pyynnöstä, tunnustaako Suomi tietyn maan myöntämiä 
alkuperätakuita

• Pyynnön voi esittää esimerkiksi valvontaviranomainen, alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä tai energianmyyjä
• Alkuperätakuun tunnustamisesta ei vaadittaisi erillistä päätöstä, vaan ratkaisupyynnöt liittyisivät tilanteisiin, joissa olisi epäilyjä 

alkuperätakuun täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai todenperäisyydestä

• Kolmansien maiden myöntämät alkuperätakuut voidaan tunnustaa vain, jos EU on tehnyt 
asianomaisen kolmannen maan kanssa sopimuksen alkuperätakuiden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ja energiaa tuodaan tai viedään suoraan asianomaisesta kolmannesta maasta
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Todentaminen 

• Arviointilaitoksen on todennettava energiantuotantolaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät 
energialähteet (todentamistodistus) ennen kuin tuotantolaitoksen tuottamalle energialle voidaan 
myöntää alkuperätakuita

• Todentamistodistus on voimassa määräajan

• Todentamistodistus tulee uudistaa sen voimassaoloaikana, jos tuotantolaitoksella on tehty 
alkuperätakuiden myöntämiseen vaikuttavia muutoksia

• Energiavirasto hyväksyy arviointilaitokset
• Hyväksymispäätöksessä määritellään arviointilaitoksen pätevyysalue

• Asetuksessa tullaan säätämään tarkemmin rinnasteisista todentamistavoista
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Valvonta 

• Energiavirasto valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista

• Energiavirasto vahvistaa sähkön sekä kaasun ja vedyn osalta rekisterin ylläpitäjän 
alkuperätakuupalvelun ehdot, maksujen määräytymisperusteet sekä palvelusta saatavan kohtuullisen 
tuoton 

• Palvelujen ehdoissa on otettava huomioon pienempien tuottajien mahdollisuus hyödyntää alkuperätakuujärjestelmää

• Energiavirastolla on oikeus saada sähkönmyyjältä, energiantuotantolaitoksen haltijalta, 
alkuperätakuurekisterin ylläpitäjältä ja arviointilaitokselta valvontaa varten välttämättömät tiedot sekä 
tehdä tarkastuksia
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Asetus energian 
alkuperätakuista



Asetuksen keskeinen sisältö

• Tarkentavaa sääntelyä
• Alkuperätakuun sisältämät tiedot
• Todentaminen

• Rinnasteiset todentamistavat
• Todentamistodistuksen voimassaoloaika
• Todentamistodistuksen sisältö

• Sähkön jäännösjakauman laskeminen

• Standardin päivitys huomioitava
• Vältettävä päällekkäistä sääntelyä
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Aikataulu

• Hallituksen esitys uudesta alkuperätakuulaista eduskunnan käsittelyssä
• HE 87/2021 vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_87+2021.aspx
• Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa viivästynyt, jatkuu syysistuntokaudella

• Lain voimaantulo arviolta aikaisintaan lokakuun alussa

• Asetus energian alkuperätakuista
• Asetusluonnos lausunnoille heinäkuun aikana
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Kiitos!



Sääntely ja ohjeistukset
Mervi Suni ja Tuomo Hulkkonen, Energiavirasto



Ajankohtaista alkuperätakuista

Gasgridin alkuperätakuuwebinaari

21.6.2021

Mervi Suni ja Tuomo Hulkkonen



Energiaviraston rooli: 

• valvoo sähkön ja kaasun rekisterien ylläpitäjiä

• toimii lämmön ja jäähdytyksen rekisterin ylläpitäjänä

• hyväksyy arviointilaitokset ja toimii niiden valvojana

Laki uusiutuvan energian alkuperätakuista: 

• Energiavirasto ollut kuultavana talousvaliokunnassa 26.5.2021

Alkuperätakuuasetus: 

• Odotetaan, että nähdään lausunnoille lähtevä asetus

CEN EN 16325: 

• Seurataan standardin päivityksen edistymistä yleisesti ja lämmön alaryhmän toimia 24

Yleistä



• Oleellista mitä tulevassa asetuksessa todetaan todentamisesta ja muiden todennusten hyödyntämisestä 

• Arviointilaitosten päätökset uusitaan lain voimaan tultua. Todentajien ohjeistusta päivitetään kun 
todentamistodennuksen ja arvioinnin vaatimukset täsmentyvät

• Nykyisiä arviointilaitoksia on tiedotettu tilanteesta ja tullaan tiedottamaan myös lain viivästymisestä 

• Energiaviraston todentajainfossa 9.9.2021 mukana ajankohtaiset asiat arviointilaitosten hyväksymisen osalta
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Todentaminen



• Rekisterin määrittelyä käynnistetään

• Alustava ohje lämmön rekisterin toimijoille tilattu VTT:ltä, saadaan syyskuussa

• Standardityön seuraaminen WG 5 PT heating/cooling –ryhmässä

• Infotilaisuus todennäköisesti syys-lokakuussa, kun ohje lämmön rekisterin toimijoille on laitettu 
kommentoitavaksi

• Infotilaisuus rekisterin käytöstä lähempänä rekisterin avautumista

26

Lämpö ja jäähdytys



• Kuuleminen palveluehdoista aloitetaan kun uudet säädökset tulleet voimaan

Huomioita Gasgridin koostamiin kysymyksiin:

• Mittaamisesta tullaan ohjeistamaan todentajaohjeessa 

– Pyritään riittävään tarkkuuteen järjestelmän luotettavuuden kannalta ja kohtuullisuuteen toiminnanharjoittajien kannalta

• Energiaviraston rooli on valvoa, että Gasgridin prosessi ja ohjeet kv. siirtojen osalta noudattavat kansallista 
lainsäädäntöä ja myöhemmin standardia

• Vielä auki vaatiiko/mahdollistaako standardi biokaasulle alkuperätakuiden lisäksi kestävyyssertifikaatin

– Lisätietokenttänä mahdollinen 

• Alkuperätakuiden osalta ei relevanttia miten biokaasun voisi myydä ko. jakeluverkon ulkopuolelle

• Alkuperätakuulla ei tiedetä ainakaan toistaiseksi olevan yhteyttä biokaasun verotusmenettelyihin
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Kaasu ja vety



• Palveluehtojen uusiminen kun uudet säädökset voimaan 

• 2020 jäännösjakauma valmisteilla, pyritään julkaisemaan 22.6. ja mukana siten ET:n kesäkuun 
jäsenkirjeessä
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Sähkö



go@energiavirasto.fi



Sääntely ja ohjeistukset
Leo Parkkonen, VM



KAASUN ENERGIAVEROTUKSESTA



KUVA KAASUJÄRJESTELMÄSTÄ, JOSSA VEROTUKSEN TOIMITTAVA
• Kaasun verotus perustuu 

valmistevero- ja energia-
verodirektiivin lähtökohtiin

• Kaasun siirtojen 
lähtökohtana verottomat 
siirrot kaasuverkoissa 
(verottomuusjärjestelmäss
ä) sekä veron 
suorittaminen kaasua 
verkosta kulutukseen 
luovutettaessa

• Kaasun verotus liittyy sen 
fyysiseen siirtoon, 
määrään ja laatuun

• Tuotteen myynti ei 
ratkaisevaa verotuksen 
kannalta vaan tuotteen 
poistumien verotto-
muusjärjestelmästä

32



Kaasun verotusmenettelyn valmistelussa huomiotavia seikkoja
• Biokaasun nykyinen verottomuus on ongelma EU-lainsäädännön ja kilpailuneutraliteetin kannalta

• Energiaverodirektiivi (veronalain tuote, verottomuudelle ei haettu valtiontukilupaa), 

• SEUT (verosyrjintä, valtiontuet, määrälliset tuonninrajoitukset), 

• RED I ja II (kestävyyskriteerit, alkuperätakuut  ja päästökauppalaskenta)

• Kaasun siirtäminen liikenteen jakeluvelvoitteeseen v. 2022 alusta edellyttää biokaasun verottamista
• Kaasumarkkinoiden vapautuminen ja kaasun siirtoyhteys Baltiasta ja muusta Euroopasta edellyttää 

kaasun verotus- ja tukimenettelyn uudelleenarviointia
• Tavoitteena erityisesti kotimaisen biokaasun edistäminen ja että verotus tukisi tätä tavoitetta ja olisi 

pitkäjänteistä ja ennakoitavaa
• Haetaan hallinnollisesti (yritykset, verottaja, tietojärjestelmät jne.) toimivaa mallia, joka noudattaa 

valmisteverotuksen peruslähtökohtia (tuotteen verottaminen kulutusmaassa määrän ja laadun 
perusteella)

• Yhteisölainsäädännön mukaisuus ja joka samalla mahdollistaisi haluttaessa biokaasun muut 
tukitoimet kotimaiselle biokaasun tuotannolle/käytölle (esim. kaasun jakeluvelvoitteen ulottaminen 
myös laajemmin taakanjakosektorille eli lämmitykseen, tuet ja syöttötariffit)
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Lähtökohtia biokaasun verotukseen I
• Perustuslain mukaan ”Valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden 

ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.”
• verosta ja menettelystä säädettävä tarkasti ja yksiselitteisesti

• Suomessa energiaverotus koostuu energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta
 biokaasulle sama kohtelu ja samat veroedut (verotonta sähköntuotannossa, ensikäytössä, CHP-alennus)

 verotuksellisesti olisi maakaasua ja biokaasua, joiden verotus määräytyisi veromallin mukaisesti (sama 
energiasisältövero, mutta lähtökohtaisesti biokaasu (jäte, tähde yms. peräinen) hiilidioksidiverotonta

 hiilidioksidiveron porrastamista varten tuotteen kestävyys pystyttävä selvittämään 

• Biokaasun kokonaisverotaso olisi karkeasti noin 1/3 osa maakaasun verotasosta lopullisesta 
toteutuksesta riippuen

• Erityisesti verkossa olevan seoskaasun osalta on vaikea löytää mallia, joka täyttäisi verotuksen ja 
muut vaatimukset samanaikaisesti 
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Lähtökohtia biokaasun verotukseen II
• Verkon ulkopuolinen offgrid -kaasu verotettaisiin biokaasuna
• Lisäksi biokaasun pientuotanto (parin maatilan kokonaisuus) ja pientuottajan omakäyttö olisi 

verotonta
• Jakeluverkoille mahdollisuus hakeutua verovelvollisiksi (mahdollistaisi kaasun siirron 

verottomana jakeluverkkoon ja jakeluverkossa olevien yritysten hakeutumisen rekisteröidyksi 
käyttäjäksi)

• Verotaulukossa huomioitaisiin ylemmät lämpöarvot
• Alkuperätodistuksella ei ole merkitystä verotuksessa
• Tuotteen (kaasun) myynnillä ja omistuksella ei kytkentää valmisteverotukseen (oleellista 

kulutukseen luovuttaminen verottomuusjärjestelmästä ja luovuttajan vastuu verosta)
• Biokaasun muuttuminen verolliseksi edellyttää verovelvolliseksi hakeutumista (esim. 

biokaasun tuottajat) tai rekisteröitymistä kaasun pientuottajaksi, veroilmoitusten/ 
valvontailmoitusten antamista jne. Säädettävä riittävät siirtymäajat
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Lähtökohtia biokaasun verotukseen III, luonnoksia uusista määritelmistä

• 14) biokaasulla biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita

• 14 a) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta 
tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä 
teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa

• 17 a) verottomalla jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maakaasun 
jakeluverkkoa, jonka haltija on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain (182/2010) 5 luvussa 
säädetyllä tavalla; 

• 17 b) verollisella jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maakaasun 
jakeluverkkoa; 

• 18 a) rekisteröityneellä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa tarkoitettua 
jakeluverkonhaltijaa, joka on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain (182/2010) 5 luvussa 
säädetyllä tavalla;

• 18 b) rekisteröitymättömällä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa tarkoitettua 
jakeluverkonhaltijaa; 

• 18 c) biokaasun tuottajalla sitä, joka tuottaa biokaasua;

• 18 c) biokaasun pientuottajalla, sitä, jonka tuottaman biokaasun määrä kalenterivuodessa on enintään 1 
gigawattituntija joka on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain (182/2010) 5 luvussa säädetyllä 
tavalla
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Energiaverotusta koskeva HE
• Biokaasun verotusmallin toteutus osa laajempaa energiaveropakettia
• Hallitusohjelman mukaisesti lämpöpumppujen ym. ja konesalien 

sähköveroluokan alentamisen toteutus (polttoon perustumattoman 
lämmöntuotannon edistäminen)
• Vaatii vielä jatkoselvittämistä teknisten kysymysten osalta
• Vaatii EU:lta poikkeusluvan

• Kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentaminen (kehysriihikirjaus)
• Hallitusohjelman mukaisen kaivosten energiaverotukien poistaminen?
• HE lausunnolle elokuussa, budjettilaki, voimaan 1.1.2022
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Sääntöjen valmistelutilanne ja etenemisaikataulu
Marika Bröckl



Sääntöjen aikataulu

• Luonnosversio alkuperätakuujärjestelmän säännöistä toimitettu Energiavirastolle, Energiavirasto
ei kuitenkaan vielä voi kommentoida sitä, koska lakia ei ole hyväksytty

• Luonnos säännöistä annetaan kommentoitavaksi kaikille toimijoille tällä viikolla
• https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/

• Materiaali lähetetään myös sähköpostilla

• Kommentit toimitettava Gasgridille viimeistään perjantaina 20.8.

• Kommentit voidaan kirjata suoraan dokumenttiin tai erilliseen dokumenttiin. Tarkemmat ohjeen Gasgridin verkkosivuilla.T
ällä kommenttikierroksella haetaan palautetta, joka huomioidaan sääntöjen jatkotyöstössä.

• Toimijoiden virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä Energiaviraston toimesta, kun seuraava versio
säännöistä on toimitettu Energiavirastolle lain läpimenon yhteydessä.

https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/


Sääntöjen sisältö

• Luonnosversiossa on vielä joitakin avoimia asioita ja asioita joita mahdollisesti kuvataan tarkemmin
myöhemmin
– Todentamiseen liittyviät vaatimukset ja käytännöt, jotka liittyvät Energiaviraston ohjeisiin sekä asetuksiin. Sääntöihin ei

kuitenkaan tule yksityiskohtaisia ohjeita todentamiseen liittyen, vaan säännöissä viitataan pääosin viranomaisten
ohjeisiin.

– Offgrid tuotannon mittaamiseen liittyvät yksityiskohdat täsmentyvät

– CEN standardit vaikuttavat sertifikaattiin merkittyihin tietoihin. Alkuperätakuuseen merkittyjä tietoja/kenttiä voitaneen
täydentää kun CEN standardista mahdollisesti saadaan vahvistus pakollisista tiedoista tai vapaaehtoisista tiedoista, joita
alkuperätakuuseen haluttaisiin sisällyttää Suomessa.

• Säännöissä ei oteta kantaa mihin muihin käyttötarkoituksiin alkuperätakuut soveltuvat (esim. 
verotukseen tai päästökauppaan liittyvä käyttö). Näihin liittyvä ohjeistus tulee muilta viranomaisilta.

• Säännöissä ei myöskään kuvata siirtymävaiheen käytäntöjä, niistä sovitaan erikseen (esimerkiksi
mahdollinen takautuva myöntäminen siirtymäaikana, tai sertifikaattien konversio)

• Hinnoitteluperiaatteet kuvataan erillisessä dokumentissa



Alkuperätakuujärjestelmän demo
Antti Kuronen



Mitä seuraavaksi
Heli Haapea



Mitä seuraavaksi - arviointia

  

Tiedotustilaisuus 3
7.9. klo 12

Sääntöjen kommentointikierros (20.8. 
mennessä) ja valmistelu hyväksyttäväksi

Ehtojen ja hintojen
hyväksyttäminen
Energiavirastolla
(lausuntokierros)

Sopimusasiakirjojen, 
ohjeiden, hintojen
ym. julkaiseminen

Gasgridin
verkkosivuilla

Laki energian
alkuperätakuista

Sähköisen
alkuperätakuurekisterin

käyttöönotto

Rekisteröityminen
alkuperätakuujärjestelmän

käyttäjäksi alkaa

Biokaasusertifikaattien
muuttaminen

alkuperätakuiksi päättyy

6/2021 10/2021 1/2022

Biokaasusertifikaatteja voidaan myöntää

Alkuperätakuita voidaan myöntää

Asetus energian
alkuperätakuista

lausunnoille



Mitä seuraavaksi

• Säännöt kommentoitavaksi
• Kommentit viimeistään perjantaina 20.8.

• https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/

• Materiaali lähetetään myös sähköpostilla

• Tilaisuuden materiaalit viedään Gasgridin verkkosivuille https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/
• Tilaisuuden mahdollisesti vastaamatta jääneet kysymykset käsitellään, ja lisätään vastaukset ko. sivulle

• Jäikö jotain kysymättä? Yhteydenotot ja lisätiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen 
biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi

• Seuraava tiedotustilaisuus 7.9. klo 12

https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/
https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/
mailto:biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi


Kiitos mielenkiinnosta!
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