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Mustankorkea Oy
Kivääritehtaankatu 6 C
40100 Jyväskylä

Asia
Uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun
(446/2007, ”jakeluvelvoitelaki”) 3 a §:n mukainen vahvistuspyyntö

lain

Asianosainen
Mustankorkea Oy, y-tunnus: 1108572-4

Vireilletulo
24.9.2021

Ratkaisu
Energiavirasto antaa Mustankorkea Oy:lle (jäljempänä myös ”jakelija”) jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisen vahvistuspäätöksen kaasumaisten polttoaineiden jakelijan sisällyttämisestä vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen.
Energiavirasto katsoo, että Mustankorkea Oy:n vahvistuspyynnössä on osoitettu
jakeluvelvoitelaissa säädettyjen edellytysten täyttyvän, eikä vahvistamiselle ole jakeluvelvoitelaissa säädettyä estettä.
Mustankorkea Oy on velvollinen toimittamaan uusiutuvia polttoaineita kulutukseen
jakeluvelvoitelain 5 §:ssä säädetyn mukaisesti sekä ilmoittamaan jakeluvelvoitelain
7 §:n mukaisesti vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamansa moottoribensiinin, dieselöljyn, maakaasun, biopolttoaineiden, biokaasun ja
muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten
liikenteen polttoaineiden määrät tuotteittain.
Mustankorkea Oy:n on noudatettava kaikessa jakeluvelvoitelain mukaisessa toiminnassaan jakeluvelvoitelakia, kestävyyslakia, valtioneuvoston biopolttoaineista,
bionesteistä ja biomassapolttoaineista antamaa asetusta (6/2021) sekä Energiaviraston mainittujen säädösten nojalla antamaa ohjeistusta.
Lainvoimainen vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi. Energiavirasto voi peruuttaa vahvistuspäätöksen, jos vahvistuspyynnössä tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet vahvistuspäätökseen tai muutoin siihen liittyvään harkintaan. Energiavirasto voi peruuttaa
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vahvistuspäätöksen myös, jos jakelija ei enää täytä jakeluvelvoitelain 3 §:n 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä.
Energiaviraston on päätettävä, että vahvistuspäätös peruutetaan, jos jakelija tekee
asiaa koskevan hakemuksen. Vahvistuspäätöksen peruuttaminen tulee voimaan aikaisintaan hakemuksen jättämisajankohtaa seuraavana kalenterivuonna.

Selostus asiasta
Asianosainen on jättänyt Energiavirastolle 24.9.2021 jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisen vahvistuspyynnön dnro 3044/745/2021 (jäljempänä myös ”vahvistuspyyntö”). Asia on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:
1. Vahvistuspyyntö

Perustelut
Kelpoisuus jättää vahvistuspyyntö
Jakeluvelvoitelain 4 §:n 2 momentin mukaan Energiavirasto valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä huolehtii lain täytäntöönpanosta ja
hoitaa muut sille laissa säädetyt tehtävät.
Jakeluvelvoitelain 3 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan myös nestemäisten
polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien
1 momentissa mainittujen polttoaineiden määrä on vähintään 100 000 litraa mutta
enintään miljoona litraa sekä kaasumaisten polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien 2 momentissa mainittujen polttoaineiden määrä on vähintään 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia, jos
jakelija tekee 3 a §:ssä tarkoitetun vahvistuspyynnön ja Energiavirasto vahvistaa
päätöksellä jakelijan sisällyttämisen jakeluvelvoitteen alaisuuteen.
Energiavirasto katsoo, että Mustankorkea Oy on vahvistuspyynnössään osoittanut,
että jakeluvelvoitelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että vahvistamiselle ei
ole laissa säädettyä estettä. Siten Mustankorkea Oy on ollut oikeutettu jättämään
jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisen vahvistuspyynnön Energiaviraston käsiteltäväksi.
Edellytykset vahvistuspyynnön hyväksymiselle
Jakelijan on jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisesti tehtävä jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten pyyntö Energiavirastolle. Vahvistuspyyntö on tehtävä
viimeistään kolme kuukautta ennen sen vuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä
jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Vahvistuspyynnössä on esitettävä viranomaisharkinnan kannalta välttämättömät tiedot jakelijan liiketoiminnasta, arvio kulutukseen
toimitettavan polttoaineen määrästä sekä kuvaus siitä, miten uusiutuvien polttoaineiden kestävyys osoitetaan.
Jakelijan on osoitettava uusiutuvien polttoaineiden kestävyys laissa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”) säädetyn mukaisesti. Kestävyyslain 12 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajalla
on oltava kestävyyskriteerien noudattamista koskeva järjestelmä (toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä), jollei kestävyyskriteerien täyttymistä osoiteta lain
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24 §:ssä tarkoitetulla tavalla eli vapaaehtoisen järjestelmän kautta. Kestävyyslain
23 §:n mukaan toiminnanharjoittaja, jonka kestävyysjärjestelmä on hyväksytty
lainvoimaisella päätöksellä ja joka noudattaa kestävyyslain 3 luvussa säädettyjä
vaatimuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä, saa antaa biopolttoaine-, bioneste-, biomassapolttoaine- ja raaka-aine-erästä kestävyystodistuksen osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä.
Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021) mukaan kulutukseen toimittamisen määritelmän kautta mahdollistetaan biokaasun jakelijoiden ja tuottajien yhteistyömahdollisuudet. Toimijat voivat halutessaan sopia
myös yhteistyöstä biokaasun jakelun osalta.
Mustankorkea Oy:llä on voimassa oleva Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä (dnro 837/741/2020).
Mustankorkea Oy on esittänyt vahvistuspyynnössä välttämättömät tiedot jakelijan
liiketoiminnasta.
Mustankorkea Oy:n vahvistuspyynnössä esittämä arvio kulutukseen toimitettavien
kaasumaisten polttoaineiden määristä on jakeluvelvoitelain 3 §:n 2 momentin mukainen.
Saadun selvityksen perusteella Energiavirasto katsoo, että Mustankorkea Oy:n vahvistuspyynnössä on esitetty viranomaisharkinnan kannalta välttämättömät tiedot
jakelijan liiketoiminnasta, arvio kulutukseen toimitettavan polttoaineen määrästä
sekä kuvaus siitä, miten uusiutuvien polttoaineiden kestävyys osoitetaan.
Energiaviraston johtopäätökset
Energiavirasto vahvistaa jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisella päätöksellään jakelijan sisällyttämisen jakeluvelvoitteen alaisuuteen, jos vahvistuspyynnössä on osoitettu, että jakeluvelvoitelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että vahvistamiselle ei ole laissa säädettyä estettä.
Energiavirasto katsoo, että Mustankorkea Oy on vahvistuspyynnössään osoittanut,
että jakeluvelvoitelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että vahvistamiselle ei
ole laissa säädettyä estettä ja siten vahvistaa jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisella
päätöksellään jakelijan sisällyttämisen jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen.

Vahvistuspäätöksen voimassaolo
Lainvoimainen vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi. Energiavirasto voi peruuttaa vahvistuspäätöksen, jos vahvistuspyynnössä tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet vahvistuspäätökseen tai muutoin siihen liittyvään harkintaan. Energiavirasto voi peruuttaa vahvistuspäätöksen myös, jos jakelija ei enää täytä jakeluvelvoitelain 3 §:n 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä.
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Energiaviraston on päätettävä, että vahvistuspäätös peruutetaan, jos jakelija tekee
asiaa koskevan hakemuksen. Vahvistuspäätöksen peruuttaminen tulee voimaan aikaisintaan hakemuksen jättämisajankohtaa seuraavana kalenterivuonna.
Mikäli jakelija toimittaa kulutukseen kalenterivuoden aikana kaasumaisia polttoaineita yli 9 gigawattituntia, katsotaan jakelijan kuuluvan suoraan jakeluvelvoitelain
3 §:n nojalla jakeluvelvoitteen alaisuuteen ilman vahvistuspyynnön tekemistä ja
Energiaviraston antamaa vahvistuspäätöstä.

Jakeluvelvoiteilmoitus
Jakeluvelvoitelain 7 §:n mukaan jakelijan on vuosittain ilmoitettava edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamansa moottoribensiinin, dieselöljyn,
maakaasun, biopolttoaineiden, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrä
tuotteittain.
Jakelijan, joka jakeluvelvoitelain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella toimittaa kulutukseen biopolttoaineita, biokaasua tai muuta kuin biologista alkuperää
olevia uusiutuvia nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteen polttoaineita, on ilmoituksessaan eriteltävä sopimuksen mukaisesti niiden määrät.
Ilmoituksessa on lisäksi oltava tieto biopolttoaine- ja biokaasuerien sekä muuta
kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaine-erien kestävyyskriteerien mukaisuuden osoittamisesta sekä 5 §:n
2, 4, 5, 7 ja 8 momentissa tarkoitettujen biopolttoaineiden, biokaasun ja muuta
kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden osuuksista.
Ilmoitus on toimitettava viimeistään ilmoituksessa tarkoitettua kalenterivuotta seuraavan maaliskuun aikana Energiavirastolle.
Lisäksi jakelijan on viipymättä kirjattava komission tietokantaan tiedot:
1) uusiutuvien polttoaineiden liiketoimista;
2) polttoaineiden kestävyysominaisuuksista.

Muut määräykset
Mustankorkea Oy on velvollinen toimittamaan uusiutuvia polttoaineita kulutukseen
jakeluvelvoitelain 5 §:ssä säädetyn mukaisesti.
Jakeluvelvoitelain 8 §:n mukaisesti jakelijan on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta
käy selville kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn, maakaasun sekä
biopolttoaineiden, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien
nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrät sekä biopolttoaineiden, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden energiasisällöt ja muut jakeluvelvoitelain noudattamisen valvontaa varten tarvittavat tiedot. Kirjanpitoaineiston
säilytysajasta ja -tavasta säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010).
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Mustankorkea Oy:n on noudatettava kaikessa jakeluvelvoitelain mukaisessa toiminnassaan jakeluvelvoitelakia, kestävyyslakia, valtioneuvoston biopolttoaineista,
bionesteistä ja biomassapolttoaineista antamaa asetusta (6/2021) sekä Energiaviraston mainittujen säädösten nojalla antamaa ohjeistusta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Jakeluvelvoitelain 14 a §:n mukaan lain mukaisten Energiaviraston suoritteiden
maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista
sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992).
Valtion maksuperustelain nojalla annetun työ- ja elinkeinoministeriön Energiaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1241/2019) 4 §:n 20 kohdan mukaan vahvistuspyyntöä koskevasta päätöksestä perittävä maksu on 550 euroa.
Lasku maksusta lähetetään myöhemmin erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Sovelletut säännökset
Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) 3 §
ja 3 a §
Työ- ja elinkeinoministeriön
teista (1241/2019) 4 § 20 kohta

asetus

Energiaviraston

maksullisista suorit-

Muutoksenhaku
Tähän päätöksen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot
Tarvittaessa päätöksestä antaa lisätietoja tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen,
sähköposti kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 133.
Liitteet

1. Oikaisuvaatimusohje
2. Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

Jakelu

Mustankorkea Oy

Maksu

550 euroa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä
järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Määräaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:
•

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;

•

päätös, johon haetaan oikaisua;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

•

perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on
muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
•

oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä

•

asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole
valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen
niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 2 A
00530 HELSINKI
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.
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OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

