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Inspecta Sertifiointi Oy
PL 1000
00581 Helsinki

Asia
Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010)
42 §:n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen

Hakija
Inspecta Sertifiointi Oy, Y-tunnus 1065745-2

Hyväksymispäätös
Todentajan hyväksymispäätös 72/715/2011

Ratkaisu
Todentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen
Energiavirasto muuttaa Inspecta Sertifiointi Oy (jäljempänä todentaja) todentajan
hyväksymispäätöstä 72/715/2011.
Pätevyysalueen Vesivirtaus hyväksyntä poistetaan todentajalta.
Todentajahenkilöksi hyväksytään Elina Viitala.
Todentajahenkilöksi hyväksytään Kari Wellman.
Todentajahenkilöksi hyväksytään Seppo Saarinen.
Todentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä varmentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.
Hyväksymispäätöksen muutos astuu voimaan tämän päätöksen allekirjoituspäivänä.
Voimassaolo
Tämän päätöksen mukainen todentajan hyväksymispäätöksen muutos on voimassa
kyseessä olevan todentajan hyväksymispäätöksen voimassaolon päättymiseen
saakka.
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Perustelut
Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) (jäljempänä tuotantotukilaki) 40 §:n 3 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava
Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen
edellytyksiin.
Tuotantotukilain 42 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi muuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä määriteltyä pätevyysaluetta. Pätevyysalueen muuttamiseen sovelletaan mitä 38 §:ssä ja 39 §:n 1 momentissa säädetään todentajaksi hyväksymisestä ja sen edellytyksistä. Energiavirasto voi myös
muuttaa päätöksessä annettua määräystä, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi,
että todentajan tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. Määräyksen muuttamiseen
sovelletaan mitä 39 §:n 2 momentissa säädetään hyväksymispäätöksen sisällöstä.
Energiavirasto voi tarvittaessa edellyttää, että todentaja toimittaa uuden akkreditointipäätöksen tai lausunnon pätevyydestään. Energiavirasto voi todentajan muutoshakemuksen tai akkreditointielimen uuden akkreditointipäätöksen tai lausunnon
perusteella muuttaa aikaisempaa päätöstään.
Inspecta Sertifiointi Oy on jättänyt 17.1.2017 Energiavirastolle hakemuksen todentajan hyväksymispäätöksen muuttamiseksi. Todentaja on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön 29.8.2016 antaman päätöksen todentajan uudelleen
akkreditoinnista dnro VB02/2016/84 mukaan pätevä varmentamaan Tuulivirtauksen ja Metsähakkeen pätevyysalueilla.
Todentaja on hakemuksessaan poistanut pätevyysalueen Vesivirtaus vastaten Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön antamassa akkreditointipäätöksessä määriteltyä todentajan pätevyysaluetta. Energiavirasto poistaa todentajalta
pätevyysalueen Vesivirtaus.
Todentaja on hakenut kolmen uuden todentajahenkilön lisäämistä todentajan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Muutoshakemuksen liitteenä on toimitettu uusien todentajahenkilöiden ansioluettelot ja tietoja uusien todentajahenkilöiden perehtyneisyydestä tuotantotukitodentamiseen. Energiavirasto lisää ratkaisuosiossa
mainitut henkilöt todentajan hyväksymispäätökseen.
Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö antaa todentajan hyväksymispäätöksen voimassaolon aikana uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä muutospäätöksestä tai jos akkreditointiyksikön päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä muutospäätöksessä ole otettu
huomioon, on hakijan tehtävä hyväksymispäätöksen muutoshakemus. Akkreditointiyksikön uusi päätös on samalla toimitettava Energiavirastolle.
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin tuotantotukilain 40 §:n 3 momentin nojalla. Ilmoitus sellaisesta toiminnan muutoksesta,
joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on toimitettava Energiavirastoon yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi tuleeko
hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen takia tuotantotukilain 42 §:n 1 momentin
perusteella.
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Sovelletut säännökset
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 40 §
ja 42 §.

Muutoksenhaku
Tuotantotukilain 55 §:n 2 momentin mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Maksu
1500 €

Jakelu
Inspecta Sertifiointi Oy

Tiedoksi
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö FINAS

