
Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen 
hiilidioksidipäästöjä kunnassa 
 
Miten hankintaan uusiutuvalla energialla 
tuotettua sähköä? 
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Mitä ovat sähkön 
alkuperätakuut? 
 
• EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen 

järjestelmä. 

• Varmistaa, että ostaja saa varmennutusti 
uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. 

• Alkuperätakuut voi ostaa myös erikseen. 

• Suomessa järjestelmää valvoo 
Energiavirasto ja alkuperätakuurekisteriä 
ylläpitää Fingrid Oyj/Finextra Oy. 
 

 
 



Alkuperätakuilla on oma eriytetty 
markkinansa 
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• Alkuperätakuulla merkityn sähkön 
tuotantopolku johtaa aina uusiutuviin 
energialähteisiin – varmistetusti. 

• Takuujärjestelmä on luotettava ja 
valvottu. 

• 1 alkuperätakuu = 1 MWh sähköä 

• Alkuperätakuun hinta vaihtelee alle 
eurosta muutamiin euroihin. 



Alkuperätakuu tunnistaa sähkön 
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• Sähköverkkoon syötettyä sähköä ei ole mahdollista jäljittää – alkuperätakuulla 
uusiutuvalla tuotettu sähkö voidaan yksilöidä. 

• Sertifikaatissa on tietoa siihen liitetyn sähköntuotannon ajankohdasta, 
tuotantomuodosta sekä –paikasta. 

• Alkuperätakuun hakee sähkön tuottaja 

– Omalle uusiutuvalle  sähkölle on myös haettava  
alkuperätakuut, mikäli tietoa uusiutuvan energian  
käytöstä haluaa käyttää markkinoinnissa! 

• Alkuperätakuu on voimassa 12 kuukautta. 
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Kysely sähkön 
hankinnasta 
 
• Motivan hankintapalvelu teetti kyselyn 

hankkijoille sähkön ostamisesta keväällä 
2016 

• Selvitettiin, mitä sähköä julkinen sektori 
hankkii ja miten.  

• Vastaajia 36. 

• Vastaava kysely tehtiin myös vuonna 
2011. 
 

 
 



Tiedätkö, mitä sähköä teille ostetaan? 
• Organisaation strategia ohjaa noin 

40 % vastaajista ostamaan 
uusiutuvalla tuotettua sähköä 

• Uusiutuvalla tuotettua sähköä ostaa 
noin 30 %, joista 

• suurin osa ostaa sertifioitua sähköä 

• vain muutama hankkii sähkön ja 
alkuperätakuut erikseen 

• muutamilla käytössä myös muita 
hankintakriteereitä: esimerkiksi tietty 
uusiutuvan energian muoto 
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Lähde: Motivan kysely, 2016 



Haasteita sähkön hankinnassa 
• Uusiutuvalla energialla tuotetun 

sähkön hinta. 

• Miten voi vaikuttaa 
yhteishankintojen kautta tehdyn 
hankinnan sähkön alkuperään? 

• Sähkösopimuksen kilpailuttaminen 
koettiin ylipäätänsä myös 
hankalaksi. 

• Puolet vastaajista ei tuntenut 
alkuperätakuujärjestelmää. 
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Lähde: Motivan kysely, 2016 

 



Kallista, vai onko? Kokemuksia. 
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Lähde: Motivan kysely, 2016 

”Uusiutuvaa tarjottiin tilojen käyttäjien kiinnostuttua 
asiasta, mutta kiinnostus lopahti, kun kerroimme, että 
uusiutuvasta sähköstä pitäisi maksaa 1 euron verran 
enemmän megawattituntia kohti.” 
 
”Uusiutuvan sähkön kustannuksia selvitettiin ja arvio 
hintaa nostavasta vaikutuksesta oli olematon.” 
 
”Jos uusiutuvalla tuotettaisiin kaikki tarvittava sähköä, 
niin paljonko kalliimpaa se saisi olla ja miten 
kilpailutus järjestettäisiin tasapuolisesti?” 

Alkuperätakuulla 
varmennettu sähkö ei 

ole välttämättä 
kalliimpaa kuin 

sekasähkö. 
 

Kilpailuttaessa 
uusiutuva ratkaisu 

kannattaa ottaa 
huomioon! 



12/2016 

Edistämällä uusiutuvan 
sähkön käyttöä kunnassa 
 
• Pienennätte välittömästi 

sähkönkulutuksen CO2-päästöjä 

• Toimitte suunnannäyttäjänä kuntalaisille 

• Tärkeä osa organisaation kestäviä 
hankintoja 

• Lisääntyvä kysyntä tukee uusiutuvan 
sähkön tuotantoa 

• Imagoarvo 
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Hankinnassa mietittävää 
 
• Sähkö ja alkuperätakuut yhdestä paikasta 

vai erikseen? 

• Koko sähkönkäytölle vai vain osalle? 

• Vain kuluvalle vuodelle vai myös tuleville 
vuosille? 

• Mitä vaihtoehtoja – mitä tuotantomuotoja 
– muita kriteereitä? 
 

 
 



 
 



Esimerkkejä uusiutuvan sähkön hankinnasta 
1. ”Sähkösopimuksemme jatkuu vuoteen 2020 saakka, eikä sähkö ole 

uusiutuvilla tuotettua. Mitä voimme tehdä?” 
 
Pyydä tarjous sähkönkulutustanne vastaavasta määrästä alkuperätakuita sähkönmyyjältä 
tai muulta palveluntarjoajalta. Voitte hankkia alkuperätakuut myös osalle kulutusta. 
 

2. ”Hyödynnämme sähkönhankinnassa puitesopimusta. Voimmeko silti 
ostaa alkuperätakuulla varmistettua sähköä?” 

 
Puitesopimuksessa saattaa olla vaihtoehtona myös varmennettua sähköä, tämän tulisi 
selvitä myynti- ja markkinointiaineistoista. Tässä tapauksessa voitte hankkia sähkön ja 
alkuperätakuut samalta toimittajalta. Mikäli päädytte ostamaan sekasähköä, voitte 
hankkia alkuperätakuut erikseen. 
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Esimerkkejä uusiutuvan sähkön hankinnasta 
3. ”Olemme kilpailuttamassa pian sähkön. Miten toimimme?” 

 
1. Selvittäkää ensimmäiseksi, paljonko vuotuinen sähkönkulutus on. 

 
2. Päättäkää, haluatteko ostaa sähkön ja alkuperätakuut yhdessä vai erikseen. 

– Kaikki sähkö uusiutuvaa vai osa? 
– Alkuperätakuut koko kulutukselle vai vain osalle? 

 
3. Miettikää, mitä muita kriteereitä mahdollisesti haluatte asettaa toimittajille.  

– Esim. tietty tuotantomuoto, ympäristömerkintä. 
 

4. Laatikaa tarjouspyyntö tai -pyynnöt, mikäli kilpailutatte sähkön ja alkuperätakuut 
erikseen. 

12/2016 Motiva Oy | Sähkön alkuperätakuu 



Esimerkkejä uusiutuvan sähkön hankinnasta 
4. ”Haluamme asettaa uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle 

tiukempia kriteereitä liittyen tuotannon kestävyyteen. Miten voimme 
tämän tehdä?” 
 

Ekoenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristömerkki sähkölle, ja se on uusiutuvista 
energialähteistä  tuotettua sähköä. Lisäksi se täyttää Ekoenergiaverkoston asettamat 
kestävyyskriteerit. Esimerkiksi biomassalle on kriteereitä koskien biomassan alkuperää ja 
tuotantoprosessin tehokkuutta. 
 
Ekoenergian kestävyyskriteerejä voi soveltaa sähkön kilpailutuksessa. Organisaatio voi vaatia 
esimerkiksi, että heille tarjottu sähkö täyttää tietyt kestävyyskriteerit, jonka todentaminen 
onnistuu ja kriteerit täyttyvät tarjoamalla Ekoenergia-merkittyä sähköä. Tässä tulee hyväksyä 
myös muut todentamiskeinot. 
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Lisätietoa ja lähteet 
• Fingrid Oyj: www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Alkuperatakuu  

– Vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta 
– Palvelun tuottaa Fingridin tytäryhtiä Finextra Oy 

• Energiavirasto: www.energiavirasto.fi/sahkon-alkuperatakuu  
– Valvoo alkuperätakuujärjestelmää Suomessa 

• Motivan hankintapalvelu: www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/sahko  
– Tietoa ja suosituksia julkisen sektorin sähkönhankinnalle  
– Webinaaritallenne sähkön alkuperästä (2016) 

• Motiva/Kuluttajat, Sähkön alkuperätakuu – UKK: www.motiva.fi/sahkonalkupera  
• Ekoenergia: www.ekoenergia.fi 

– Suomen Luonnonsuojeluliito ympäristömerkki sähkölle 

• Enegia Oy: www.enegia.com/fi/ratkaisut/energiamarkkina/alkuperatakuut-ja-
vihreat-sertifikaatit/ 

– Tietoa sähkön alkuperätakuusta 
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