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Jakelussa mainitut 

Tuloksellisuustarkastuskertomus 2/2017 Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa  

Jälkiseurantaraportti 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt vakiomenettelyn mukaisesti jälkiseurannan tuulisähkön tuo-
tannon tukemisessa käytettyyn syöttötariffijärjestelmään kohdistuneesta tuloksellisuustarkastuksesta.  

Jälkiseurantaraportissa selvitetään, miten tarkastuksen kohteena oleva asia on kehittynyt ja mihin toi-
miin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja kannanottojen perusteella on ryhdytty. Rapor-
tin tietoja hyödynnetään raportoitaessa vuosittain eduskunnalle olennaisista tarkastushavainnoista 
sekä viraston tarkastustoiminnan kohdentamisessa. 

 Jälkiseurannan toteutus 

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010, myöhemmin tuotantotu-
kilaki) tuli voimaan keväällä 2011. Lain tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa tukijärjestelmä siten, 
että uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa ja sen kilpailukyky fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna 
paranee. Lisäksi tavoitteena oli sähkön tuotannon monipuolistuminen ja omavaraisuuden paranemi-
nen. Laissa säädetään tuotantotuesta, jota maksetaan valtion varoista uusiutuvaan sähköntuotantoon.  

Jälkiseurannassa selvitettiin, miten tarkastuksessa annetut suositukset ovat toteutuneet. Suositukset 
perustuivat Valtiontalouden tarkastusviraston tekemiin keskeisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin siitä, 
oliko syöttötariffijärjestelmää käsittelevä tuotantotukilaki valmisteltu hyvän säädösvalmistelun periaat-
teiden mukaisesti ja oliko tukijärjestelmälle asetetut tavoitteet saavutettu valtiontaloudellisesta näkö-
kulmasta kustannustehokkaasti. Tarkastuksen havainnot ja suositukset perustuivat vuosina 2015–2016 
kerättyihin aineistoihin ja tuolloin vallinneeseen tilanteeseen. 

Tarkastusvirasto antoi tarkastuksessaan seuraavat suositukset: 

1. Tukijärjestelmän säätömahdollisuuksiin tulisi valmisteluvaiheessa kiinnittää huomiota sen 
ohjausvaikutusten ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tavoiteltaessa hyvin ohjattavaa ja 
kustannustehokasta tukijärjestelmää siihen tulee sisällyttää ominaisuuksia, jotka mahdollistavat 
tarvittavien ohjaustoimien toteuttamisen tukikauden aikana. 

2. Tukijärjestelmien kehittämistä koskevissa tarkasteluissa tulisi olla mukana vaihtoehtoiset 
tukimuodot ja kannustimet, jotka eivät lisää valtion menoja. 

Jälkiseuranta toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriölle, valtiovarainministe-
riölle sekä oikeusministeriölle lähetettiin selvityspyyntö suositusten toimeenpanosta kesäkuussa 2020 
ja vastaukset saatiin kesän 2020 aikana kaikilta ministeriöiltä. Lisäksi jälkiseurannan yhteydessä pyydet-
tiin asiantuntijalausuntoja Energiavirastolta sekä työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädännöstä vastaa-
vilta asiantuntijoilta. 
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 Jälkiseurannan havainnot 

Tarkastusvirasto totesi tuulisähkön syöttötariffiin kohdistuneessa tarkastuksessa vuonna 2017, että 
tuulivoimatuotannon tukeminen tavoitehintaan pohjautuvalla syöttötariffilla on osoittautumassa enna-
koitua kalliimmaksi tukijärjestelmäksi sähkön markkinahinnan odottamattoman alenemisen takia. 
Koska tukijärjestelmän rahoitusmalli oli budjettirahoitteinen ja tukimuoto tavoitehintainen, valtionta-
louteen syntyi tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän myötä uusi lakisääteinen menoerä, jonka vuosittai-
nen suuruus riippui sähkön markkinahinnasta, tuulisähkön tuotantokapasiteetista sekä tuulisuudesta.  

Tukimuotona syöttötariffijärjestelmä on sähkön tuottajalle turvallinen mutta valtion menojen kannalta 
ongelmallinen. Valtiolle koituvia kokonaismenoja on käytännössä mahdotonta ennakoida, ja järjestel-
män ohjattavuus tukikauden aikana on varsin heikko. Tukikauden aikana tuen tarkoituksenmukaisuu-
teen ja valtiolle koituviin menoihin ei juuri kyetä vaikuttamaan olosuhteiden muuttumisen edellyttä-
mällä tavalla. Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusilta voimalaitoksilta 1.11.2017. 

Tarkastusvirasto selvitti jälkiseurannassa, onko alkuperäisen tuotantotukilain voimaantulon jälkeen luo-
tuihin tukijärjestelmiin sisällytetty niiden valmistelussa ja toteutuksessa ominaisuudet, jotka mahdollis-
tavat tukijärjestelmän ohjattavuuden ja kustannustehokkuuden tukikaudella. 

Vuonna 2017 toteutetun tarkastuksen jälkeen lain sisältämiä tukijärjestelmiä on pyritty kehittämään. 
Uudessa tuotantotukijärjestelmässä eli niin sanotussa preemiojärjestelmässä maksettava tuki määräy-
tyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä ja tukea maksetaan tuotetun sähkön määrän perus-
teella. Uuden tuotantotukijärjestelmän valmisteli ja toteutti työ- ja elinkeinoministeriö. Hallituksen esi-
tys1 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain muutoksista annettiin eduskunnalle 
vuonna 2017, ja tuolloin lakiin lisättiin oma lukunsa tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestel-
mästä.  

Tuotantotukilakiin tehdyt muutokset vaikuttavat myös tuulisähkön tuotantotukiin. Merkittävin muutos 
on se, että lakiin lisättiin luku tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä. Lisäksi tuulivoiman 
kompensaatioalueista annettua lakia muutettiin niin, että siihen lisättiin viittaus preemion mukaiseen 
tukeen.  

  

 
1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman 
kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 175/2017 vp). 

 
Uudessa preemiotukijärjestelmässä tarjouskilpailussa voittaneet tuulisähkön tuottajat saavat 
tarjouksessaan ilmoittamansa preemion mukaisen tuen, kun sähkön markkinahinta on enintään 
yhtä suuri kuin sähkön viitehinta (30 euroa/MWh). 
 
Preemion mukaista tukea alennetaan sähkön markkinahinnan ja viitehinnan erotuksella, kun 
markkinahinta on suurempi kuin viitehinta, mutta pienempi kuin viitehinnan ja preemion 
summa.  
 
Tukea ei makseta, kun sähkön kolmen kuukauden markkinahinta on vähintään samansuuruinen 
kuin sähkön viitehinnan ja preemion summa. 
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Tukijärjestelmien ohjattavuuden ja kustannustehokkuuden huomioiminen tukijärjestelmän 
valmisteluvaiheessa 

Työ- ja elinkeinoministeriön antaman selvityksen mukaan syöttötariffijärjestelmää seuranneen uuden 
tukijärjestelmän valmistelu aloitettiin vuonna 2015 asettamalla työryhmä, jonka toimikausi oli 
1.12.2015–29.4.2016. Työryhmän tehtävänä oli selvittää uusiutuvan sähkön vaihtoehtoisia tukijärjes-
telmiä. Se arvioi, miten investointitukeen, tuotantotukeen ja sertifikaatteihin perustuvia tukimalleja voi-
taisiin soveltaa uudessa tukijärjestelmässä niin, että järjestelmällä voitaisiin saavuttaa sille asetetut ta-
voitteet. Lisäksi työryhmä arvioi kilpailuttamista osana tukijärjestelmiä. Työryhmän tehtävänä oli laatia 
ehdotus uudesta tukijärjestelmästä tekemänsä selvitystyön pohjalta.  

Uuden tukijärjestelmän ohjattavuus ja kustannustehokkuus huomioitiin työryhmän selvitystyössä laa-
jasti. Kilpailuttaminen otettiin selvitystyön läpileikkaavaksi teemaksi, sillä työryhmä katsoi, että kilpai-
luttaminen mahdollistaa tuen kohdistumisen kustannustehokkaimmille hankkeille ja luo parhaat edel-
lytykset tukibudjetin ohjattavuudelle. Työryhmän antamassa loppuraportissa2 todetaan, että teknolo-
gianeutraaliin tarjouskilpailuun perustuva tuotantotukijärjestelmä on kustannustehokkain tapa lisätä 
uusiutuvaa energiaa käyttävää tuotantokapasiteettia ja sijoittaa investointeja Suomeen. Työryhmä ar-
vioi, että järjestelmä on mahdollista tehdä joustavaksi ja että järjestelmälle on useita toteutustapoja. 
Sen mukaan näin sovellettavaa menettelyä voidaan jatkokehittää myös tukijärjestelmän käyttöönoton 
jälkeen saatujen kokemusten perusteella. Työryhmä totesi, että tarjouskilpailuun perustuva pree-
miojärjestelmä on helpommin hallittavissa kuin syöttötariffijärjestelmä, joka tuulivoiman osalta osoit-
tautui valtiolle odotettua kalliimmaksi. 

Työryhmän loppuraportin, sen johtopäätösten ja selonteon pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö valmis-
teli uuden tuotantotukijärjestelmän. Järjestelmään liittyvistä säännösmuutoksista annettiin hallituksen 
esitys eduskunnalle vuonna 2017, minkä jälkeen ne lisättiin tuotantotukilakiin. 

Hallituksen esityksen perusteluissa otettiin kattavasti huomioon uusiutuvan energian tukijärjestelmän 
kustannustehokkuus ja ohjattavuus. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että tukijärjestelmään valittai-
siin hankkeet suljetulla tarjouskilpailulla, jossa kullekin valikoituneelle hankkeelle myönnettävän tuen 
taso määräytyy aina erikseen kussakin tarjouksessa ilmoitetun preemion mukaisesti. Jälkiseurantaa var-
ten antamassaan selvityksessä valtiovarainministeriö arvioi mallin olevan yksinkertaisin ja kustannuste-
hokkain silloin, jos tarjouskilpailu on teknologianeutraali ja tarjouksia tulee riittävästi. 

Uutta tukijärjestelmää selvittäneen työryhmän suositukset huomioitiin myös valtioneuvoston selonte-
ossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 20303. Vuonna 2017 julkaistussa selonteossa 
todettiin, että teknologianeutraalien tarjouskilpailuiden käyttöönotto on tarpeellinen ylimenokauden 
ratkaisu. Lisäksi sen arvioitiin olevan tärkeää suomalaisen hankeosaamisen ylläpidon kannalta.  

Uudistetun tukijärjestelmän malliksi tuli tarjouskilpailuun perustuva liukuvan ja kiinteän preemion yh-
distelmä, joka valtiovarainministeriön jälkiseurantaa varten antaman selvityksen mukaan on malleista 
kustannustehokkain ja jonka avulla pystytään parhaiten ennakoimaan valtion talousarvioon vuosittain 
otettava määräraha ja tukikauden kokonaismenot. Mallissa tuki pysyy kiinteänä niin kauan kuin sähkön 
markkinahinta on enintään 30 euroa/MWh.  

  

 
2 Uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16/2016 
(2016). 
3 Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 
4/2017 (2017). 
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Tarjouskilpailuun perustuvan preemiojärjestelmän arvioitiin parhaiten varmistavan kustannustehok-
kaimpien hankkeiden toteutumisen. Lisäksi koettiin, että mallissa valtion menot olivat parhaiten hallit-
tavissa. Tukiajaksi määriteltiin 12 vuotta, minkä arvioitiin soveltuvan parhaiten muun muassa valtiolle 
aiheutuvien kokonaiskustannusten alentamiseen. 

Sekä työ- ja elinkeinoministeriön että valtiovarainministeriön jälkiseurantaa varten antaman selvityksen 
mukaan tarjouskilpailuun perustuvat tuotantotukijärjestelmät ovat huomattavasti helpommin hallitta-
vissa kuin aiemmin käytössä ollut syöttötariffijärjestelmä. Tarjouskilpailujärjestelmässä voidaan päättää 
tapauskohtaisesti muun muassa kunkin kilpailutuksen ajankohdasta, kilpailutettavasta tuotantomää-
rästä ja enimmäishinnoista. Näin valtiolle koituvien kokonaismenojen ennakoitavuus paranee ja niitä 
on mahdollista rajoittaa. Tarjouskilpailujärjestelmä on myös käytännössä ollut helposti hallittava. Siihen 
siirtymisen jälkeen Suomessa on päätetty järjestää ainoastaan yksi kilpailutus, jossa tuotantomäärä oli 
etukäteen rajattu 1,4 terawattituntiin. 

Vuonna 2018 toteutettu tarjouskilpailu onnistui työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan erittäin hy-
vin. Onnistumisesta kertoo myös kansainvälinen kiinnostus Suomen järjestelmää ja erityisesti sen al-
haista toteutunutta tukitasoa kohtaan. Tarjouskilpailussa hyväksyttyjen seitsemän tarjouksen preemi-
oiden keskihinta oli noin 2,5 euroa/MWh, ja kaikkien hankkeiden tuotanto perustui tuulivoimaan. Tuki 
maksetaan preemiona sähkön markkinahinnan päälle. Tukea ei kuitenkaan makseta silloin, kun sähkön 
markkinahinta on yhtä suuri tai korkeampi kuin viitehinta (30 euroa/MWh) ja preemio yhteensä. Työ- 
ja elinkeinoministeriön antaman arvion mukaan tukea maksetaan enintään noin 3,5 miljoonaa euroa 
vuodessa.  

Kansainvälisessä vertailussa tarjouskilpailuissa tarjottavien hintojen on todettu laskevan kehittyvien 
teknologioiden kilpailuissa silloin, kun tarjouskierroksia järjestetään useampia peräkkäin. Tarjoushinnat 
ovat laskeneet esimerkiksi Saksassa, jossa aurinkosähkön tarjouskilpailuiden hinnat ovat puolittuneet 
neljän vuoden aikajänteellä. Suomessa suunniteltu kilpailutettava tuotanto oli vuotuinen 1,4 terawatti-
tuntia, joka täyttyi kuitenkin jo ensimmäisessä kilpailutuksessa, sillä tarjousten yhteenlaskettu vuosi-
tuotanto oli yli 4 terawattituntia. Suomessa ei näin ollen ole voitu todentaa kilpailutusten mahdollista 
vaikutusta tarjoushintojen laskuun. 

Vaihtoehtoisten tukimuotojen ja kannustimien esittely tukijärjestelmiä kehitettäessä 

Valtiontalouden tarkastusvirasto suositteli syöttötariffijärjestelmään kohdistuneessa tarkastuksessaan, 
että tukijärjestelmien kehittämistä koskevissa tarkasteluissa tulisi olla mukana myös vaihtoehtoiset tu-
kimuodot ja kannustimet, jotka eivät lisää valtion menoja. 

Näitä vaihtoehtoisia malleja käsiteltiin uusiutuvan sähkön vaihtoehtoisia tukijärjestelmiä pohtineessa 
työryhmässä monipuolisesti. Työryhmä arvioi loppuraportissaan sekä investointitukeen, tuotantotu-
keen että sertifikaatteihin perustuvia malleja ja niiden soveltuvuutta uudeksi tukijärjestelmäksi. 

Yksi käsitelty tukijärjestelmä oli niin sanottu sertifikaattimalli, joka ei työryhmän arvion mukaan olisi 
lisännyt valtion menoja, mutta jonka se näki valtiontalouden kannalta monella tavoin ongelmalliseksi. 
Järjestelmä oli vaihtoehdoista hankalimmin hallittavissa ja riskinä oli, että kustannukset sähkön käyttä-
jille olisivat voineet nousta merkittävästi. Sertifikaattimalli ei olisi välttämättä edistänyt uusiutuvan 
energian hankkeiden taloudellista kannattavuutta. 
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Toimivan sertifikaattimallin perustamisen haasteena oli myös kansallisten markkinoiden pienuus. Yksi 
vaihtoehto olisi ollut luoda ylikansallinen järjestelmä, mikä puolestaan olisi vaatinut valtiosopimusta. 
Lisäksi suomalaiset hankkeet olisivat ylikansallisessa järjestelmässä kilpailleet potentiaaliltaan suurten 
ruotsalaisten ja norjalaisten hankkeiden kanssa. Uudelle tukijärjestelmälle oli asetettu yhdeksi tavoit-
teeksi lisätä päästöttömän ja uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa, mitä sertifikaattimallin 
katsottiin edistävän huonosti.  

Sertifikaattimallin lisäksi vuonna 2017 eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä kuvattiin laajasti 
tuotantotuen muita toteuttamisvaihtoehtoja sekä eri maiden tuotantotukijärjestelmiä.  

Vaihtoehtoisten tukimuotojen ja kannustimien lisäksi hallituksen esityksessä esitettiin vaihtoehdoksi 
myös, että hanke voitaisiin jättää toteuttamatta. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä arvioi-
tiin, että ilman uusia politiikkatoimia uusituvan energian määrä jatkaisi kyllä kasvuaan vuodesta 2020 
eteenpäin, mutta Sipilän hallituksen tavoitteet uusiutuvan energian käytöstä eivät toteutuisi. Jälkiseu-
rannassa antamassaan selvityksessä työ- ja elinkeinoministeriö totesi, että ilman vuonna 2018 toteutet-
tua tarjouskilpailua 1,4 terawattitunnin vuosittaiseen tuotantomäärään tarvittava infrastruktuuri olisi 
voinut jäädä kokonaan rakentamatta tai sen rakentaminen olisi viivästynyt. 

Jälkiseurannan yhteydessä pyydettiin myös oikeusministeriön näkemystä jälkiseurannassa tarkastelta-
vista asioista. Oikeusministeriön lokakuussa 2019 asettama lainvalmistelun kehittämisen yhteistyö-
ryhmä on hyvä esimerkki positiivisesta kehityksestä lainsäädännön laadun kehittämisessä. Työryhmän 
on tarkoitus jatkaa työskentelyään syksyyn 2023. Sen tehtävänä on muun muassa edistää lainvalmiste-
luohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviä-
mistä lainvalmistelussa. Toinen lainsäädännön laatua parantava tekijä on valtioneuvoston kansliassa 
keväällä 2016 aloittanut itsenäinen ja riippumaton lainsäädännön arviointineuvosto, joka antaa lausun-
toja hallituksen esityksistä sekä niiden vaikutusarvioinneista. Neuvoston toiminnan vaikuttavuudesta 
tehdyn arvion mukaan ministeriöissä kiinnitetään nykyisin aiempaa enemmän huomiota vaikutusarvi-
oiden laatuun4. 

Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan syöttötariffijärjestelmä on edesauttanut kansallisen 
tuulivoiman tuotantokapasiteetin lisäämistä, mikä on puolestaan mahdollistanut uusien potentiaalisten 
hankkeiden syntymisen. Ilman suurta hankemäärää ja hankeosaamista uuden tuotantotukijärjestelmän 
tarjouskilpailutuksen onnistuminen olisi ollut epävarmaa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tuulivoi-
man kehitys Suomessa on ollut kansainvälisesti verrattuna nopeaa ja tuulivoimalle suunnatusta tuesta 
on voitu luopua huomattavasti muita maita aikaisemmin. 

 Yhteenveto ja jatkotoimet 

Tarkastusviraston kannanotoissa vuonna 2017 julkaistussa tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, 
että syöttötariffiin perustuvan tukijärjestelmän ohjattavuus ja kustannustehokkuus jäivät heikoiksi tuu-
lisähkön tuotannossa. Syöttötariffijärjestelmästä valtiolle aiheutuvia menoja oli vaikea ennakoida, ja 
järjestelmästä puuttui säätövara. Tuulisähkön budjettirahoitteinen tukimuoto oli valtiontaloudessa uusi 
lakisääteinen menoerä, joka osoittautui ennakoitua suuremmaksi. 

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että tuotantotukilain muutosten yhteydessä luotujen tuki-
järjestelmien valmistelussa ja toteutuksessa on huomioitu tukijärjestelmän ohjattavuutta ja kustannus-
tehokkuutta edistävät elementit. Uutta tukijärjestelmää valmistelleen työryhmän antamassa loppura-
portissa sekä eduskunnalle annetussa tuotantotukilain muutoksista annetussa hallituksen esityksessä 
on esitelty laajasti eri vaihtoehtoja tukijärjestelmäksi sekä laajennettu tarkastelua koskemaan myös 
muiden maiden järjestelmiä. 

 
4 Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuuden arviointi. VNTEAS julkaisusarja 2019:12 (2019). 
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Tarjouskilpailuun perustuva preemiojärjestelmä on osoittautunut toimivaksi myös toteutetussa kilpai-
lussa, ja järjestelmä on todettu kustannustehokkaaksi sekä hyvin ohjattavaksi. 

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. 

 
Heli Mikkelä  
johtaja, Kestävä hallinnon kehittäminen 

 

 
Tiina Väänänen 
tarkastaja 

JAKELU Työ- ja elinkeinoministeriö 
 Valtiovarainministeriö 
 Oikeusministeriö 
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