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Lainsäädäntö: hakemusten käsittely ja tietojen
varmentaminen
• Sähköistämistukilaki 12 §: Energiavirasto tarkastaa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen kattavuuden,
luotettavuuden, uskottavuuden ja tarkkuuden.
• Sähköistämistukilaki 15 §: Energiavirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa
varten välttämättömät tiedot toiminnanharjoittajalta, sähkön tuottajalta, joka toimittaa sähköä
toiminnanharjoittajalle, sekä verkonhaltijalta.
• Sähköistämistukilaki 17 §: Energiavirastolla on oikeus päästä toiminnanharjoittajan hallinnassa oleviin
laitoksiin, tiloihin ja alueille, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta välttämätöntä, sekä tehdä
siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin.
• Sähköistämistukilaki 17 §: Energiavirastolla on tarkastusta suorittaessaan oikeus ottaa
toiminnanharjoittajan, sähkön tuottajan ja verkonhaltijan asiakirjat ja muuta aineistoa haltuunsa, jos se on
tarkastuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämätöntä.
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Hakemusten käsittely
• Tukihakemus tulee Energiavirastolle käsittelyyn, kun toiminnanharjoittaja painaa TESSA-järjestelmässä
lähetä –nappia
– tarkemmat tiedot TESSA-järjestelmän toiminnasta aiemmassa esityksessä

• Vuotta 2021 koskeva tukihakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2022
• Energiaviraston virkamies, hakemuskäsittelijä, ottaa hakemuksen käsittelyyn
• Käsittelijä voi palauttaa hakemuksen täydennettäväksi, jos siinä on puutteita, virheitä tai ristiriitoja
• Tukikatosta johtuen, kaikki hakemukset käsitellään ennen kuin tukea voidaan myöntää
• Tukihakemuksesta tehdään joko hyväksytty tai hylätty päätös
– Hyväksytty: sähköistämistuki maksetaan päätöksen mukaisesti
– Hylätty: sähköistämistukea ei makseta

• Hakemus voidaan hylätä, jos tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty tai tukihakemuksessa on merkittäviä
puutteita
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Hakemusten tietojen varmentaminen
• Tietojen varmentaminen - tietojen oikeaksi todistaminen (”todentamista”)
– Energiavirasto vastaa varmentamisesta (ei ulkopuolinen todentaja, kuten kompensaatiotuessa)
– Varmentaminen on osa hakemuksen käsittelyä
– Hakemuksen tietoja verrataan mm. primääritietolähteisiin, laadunvarmistusmenetelmiin, viranomaistietolähteisiin ja
julkisiin tietoihin

• Varmentaminen suoritetaan toiminnanharjoittajan tai laitoksen tiloissa tai etäyhteydellä (esim. TEAMS)
– Osa hakemuksista voidaan varmentaa myös asiakirjojen perusteella

• Varmennusryhmä sopii toiminnanharjoittajan kanssa etukäteen varmennuksen aikataulun ja muut
yksityiskohdat
• Tarvittaessa varmennus voidaan uusia
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Hakemusten tietojen varmentaminen
• Varmentamista sujuvoittaa, jos…
– Hakemus on selkeä ja vastaa tarkasteluvuoden tilannetta laitoksella
– Mittauslaitteet ovat asianmukaisesti huollettuja ja kalibroituja
– Tiedonkeruuketju mittauslaitteista hakemukselle on selkeä, ristiriidaton ja johdettavissa
– Toiminnanharjoittaja on valmistautunut varmennukselle

• Toiminnanharjoittajan tulee varata
– Riittävästi henkilökuntaa paikalle huomioiden mm. osaaminen, tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja kulkuoikeudet
– Kaikki asiaankuuluvat sisäiset dokumentit saataville (mittaustulokset, rahtikirjat, laskut, kalibrointipöytäkirjat,
tarkistuslaskelmat, raportit, kokoomataulukot)
– Aikaa muutamasta tunnista 1-2 päivään / laitos

Tiedonkeruuketju
Mittauslaite, lasku, kuormakirja, analyysitodistus,
kalibrointipöytäkirja

Tietojärjestelmä,
raportti

Kokoomataulukko,
tarkistuslaskelma

Tukihakemus
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Kiitos!

sahkoistamistuki@energiavirasto.fi

