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ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

PÄÄTÖS Dnro 1024/715/2020

ASIA
Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 39
§:n mukainen todentajan hyväksyminen

HAKIJA
AFRY Finland Oy
PL 4
01621 Vantaa
0625905-6

TODENTAJAN HYVÄKSYMINEN
Energiavirasto hyväksyy hakijan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön
todentajaksi suorittamaan lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön
tuotantotuesta
(1396/2010)
(jäljempänä
tuotantotukilaki)
mukaisia
varmentamistehtäviä. Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet on lueteltu alla.
Todentajan tulee varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston
ohjeistusta ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeistus ja määräykset löytyvät
Energiaviraston kotisivuilta. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa
säännösten ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden
todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi
on tarpeen. Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista
oikaisuvaatimuksista,
jotka
koskevat
tuotantotukilain
mukaista
varmennustehtävää.
Varmentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä
varmentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.
Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten
toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin sähkön
tuotantotukia tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.
Todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin
yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.
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Pätevyysalueet
Tuulivirtaus
Biokaasu
Metsähake
Puupolttoaine

Todentajahenkilöt
Arto Heikkinen
Pekka Järvinen
Leena Rantanen
Martti Teider
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle todentajahenkilöstöään koskevista
muutoksista.
Todentajan on toimitettava vuosittain 30.6. mennessä Energiavirastolle selvitys
toiminnastaan ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta Energiaviraston
ohjeistuksen mukaisesti. Ensimmäinen toimintaselvitys on jätettävä 30.6.2021
koskien vuotta 2020.

Tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän käyttäminen
varmentamisessa
Energiavirasto kirjaa todentajan tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään.
Jos kyseessä on syöttötariffityyppinen tuki, on todentajan varmennettava sähkön
tuottajan
sähköiseen
asiointijärjestelmään
tuotantotuelle
ilmoittama
voimalaitoksen sijainti, verkkoliitännän sijainti Suomessa tai Suomen aluevesillä,
voimalakohtaiset edellytykset ja voimalaitoksen vuosituotantoa koskeva arvio
sähkön tuottajan hakeutuessa syöttötariffijärjestelmään.
Todentajan on varmennettava sähkön tuottajan tuotantotuen sähköiseen
asiointijärjestelmään laatima selvitys tuotantotukeen oikeuttavasta voimalaitoksen
sähkön tuotannosta syöttötariffin osalta tariffijaksoittain ja kiinteän tuen osalta
kalenterivuosittain.
Todentajan tulee käyttäessään varmennustehtävissä tuotantotuen sähköistä
asiointijärjestelmää noudattaa Energiaviraston kyseistä järjestelmää koskevia
määräyksiä ja ohjeita.

Voimassaolo
Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.
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PERUSTELUT
Todentajan hyväksyminen ja voimassaolo
ÅF-Consult Oy on 15.11.2019 sähköpostitse ilmoittanut Energiavirastolle, että
ÅF-Consult Oy:n todentamisliiketoiminta siirtyy 1.1.2020 alkaen Pöyry Finland
Oy:lle. Lisäksi 19.12.2019 yhtiön uudeksi nimeksi ilmoitettiin 1.1.2020 alkaen
AFRY Finland Oy.
Ilmoituksen johdosta Energiavirasto on 25.3.2020 lähettämällään sähköpostilla
kehottanut
AFRY
Finland
Oy:tä
hakemaan
uutta
todentajan
hyväksymispäätöstä. Todentaja on jättänyt Energiavirastolle hakemuksen
todentajaksi hyväksymiseksi 25.3.2020.
Tuotantotukilain 39 §:n mukaan Energiavirasto hyväksyy lain soveltamisalaan
kuuluvat todentajat.
Todentajan hyväksymisen edellytyksenä on, että
1)
2)
3)
4)
5)

todentaja on varmennustehtävissä riippumaton;
todentajalla on käytössään riittävästi ammattitaitoista ja
riippumatonta henkilöstöä;
todentajalla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja
järjestelmät;
todentajalla on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen
riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaavaksi katsottava järjestely;
ja
todentaja on suomalainen yhteisö tai säätiö taikka se on osa
tällaista yhteisöä tai säätiötä.

Hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue ja asetetaan
tarvittaessa muita toimintaa koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi ja joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen
hoitaminen.
Todentajan
on
osoitettava
täyttävänsä
kyseiset
vaatimukset
vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun
lain (920/2005) säännösten mukaisesti.
Varmentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä
varmentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.
Todentajan hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
akkreditointipalvelun (FINAS) akkreditointipäätös tai lausunto pätevyydestä
liitteineen tai, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön
akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää tuotantotukilain 38 §:ssä tai
39 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.
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Akkreditointipäätöksestä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on
todettu päteväksi.
Akkreditointipäätöksen tai lausunnon liitteeksi katsotaan myös Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston akkreditointipalvelun laatimat arviointiraportit. Uudet
arviointiraportit tulee toimittaa Energiavirastoon.
AFRY Finland Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointipalvelun
28.1.2020 antaman akkreditointipäätöksen VB05/M10/2020, ja siihen
mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen, joilla ei ole vaikutusta tämän
akkreditointipäätöksen VB05/M10/2020 mukaisiin pätevyysalueisiin, mukaan
pätevä
suorittamaan
varmennuksia
yllä
ratkaisuosassa
luetelluilla
pätevyysalueilla.
Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointipalvelu antaa tämän
hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, on hakijan
toimitettava akkreditointiyksikön tekemä uusi päätös Energiavirastolle
riippumatta siitä, että onko kyseisellä päätöksellä vaikutusta tässä päätöksessä
vahvistettuihin pätevyysalueisiin. Energiavirastolla on oikeus arvioida tämän
päätöksen muutostarpeen näissä tilanteissa ja jos Energiavirasto katsoo
muutoshakemuksen olevan tarpeellinen, ilmoittaa Energiavirasto tästä hakijalle,
jonka on sen seurauksena tehtävä hyväksymishakemuksen muutoshakemus.
Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointipalvelu antaa tämän
hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, jonka mukaan
hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä hyväksymispäätöksestä tai jos
akkreditointiyksikön päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä
hyväksymispäätöksessä ole otettu huomioon, on hakijan tehtävä
hyväksymispäätöksen muutoshakemus. Lisäksi todentajan tulee ilmoittaa
Energiavirastolle, jos akkreditointi lakkaa. Energiavirastolla on oikeus arvioida
tämän päätöksen muutostarpeet näissä tilanteissa.
Energiavirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksessään todentajana toimivien
henkilöiden nimet sekä määrää pätevyysalueet, joille hakija katsotaan päteväksi.
Tuotantotukilain 39 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy
todentajan toistaiseksi.
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin
(tuotantotukilaki 40 § 3 momentti). Ilmoitus sellaisesta toiminnan muutoksesta,
joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on toimitettava Energiavirastolle
yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi
tuleeko hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen takia.
Tuotantotukilain 40 §:n 2 momentin mukaan todentajan on suoritettava
tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit.
Lisäksi todentajan tulee seurata tuotantotukia koskevien säännösten ja
standardien kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden todentajien kanssa siten kuin
toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. Todentajan tulee
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lisäksi ilmoittava viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista,
jotka koskevat tuotantotukilain mukaista varmennustehtävää.
Todentaja on toimittanut 25.3.2020 Energiavirastolle tuotantotukilain 38 §:n ja
Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen vaatimukset täyttävän
hakemuksen.
Selvyyden vuoksi Energiavirasto toteaa, että 1.1.2020 ja tämän
päätöksen lainvoimaiseksitulon välisenä aikana tehdyt todennukset on voitu tässä
tapauksessa tehdä AFRY Finland Oy:n nimissä.

Tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän käyttäminen
varmentamisessa
Tuotantotukilain mukaan maksettavan tuotantotuen osalta sähkön tuottaja laatii
selvityksen voimalaitoksen sähkön tuotannosta syöttötariffin osalta
tariffijaksoittain ja kiinteän tuen osalta kalenterivuosittain. Todentajan on
varmennettava sähkön tuottajan selvitys sähköistä asiointijärjestelmää käyttäen ja
todentajan on saatettava varmentaminen loppuun siten, että todentaja hyväksyy
sähkön tuottajan tuotantotuen sähköisessä asiointijärjestelmässä tuotantotuelle
laaditun selvityksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 38
§, 39 § ja 40 §.
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
(1241/2019) 4 § 11 kohta a -alakohta.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään.
Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä.

LISÄTIEDOT
Tarvittaessa asiasta antaa lisätietoja Lakimies Ben Talus, 029 5050 118,
Ben.Talus@energiavirasto.fi
Energiaviraston yhteystiedot
Postiosoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki
Vaihde: 029 505 0000
Sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
www.energiavirasto.fi
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MAKSU
3400 €

LIITTEET
Oikaisuvaatimusohje ja ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

JAKELU
AFRY Finland Oy

TIEDOKSI
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointipalvelu FINAS
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OI KAI SU VAATI M USOH JE
Oik a isuva a t im u soik e u s
Energiavirast on ant am aan päät ökseen saa hakea oikaisua Energiavirast olt a siinä
j ärj est yksessä kuin hallint olaissa ( 434/ 2003) säädet ään.
Oikaisuvaat im usoikeus on sillä, j ohon päät ös on kohdist et t u t ai j onka oikeut een,
velvollisuut een t ai et uun päät ös välit t öm äst i vaikut t aa.

M ä ä r ä a ik a
Oikaisuvaat im us on t eht ävä 30 päivän kuluessa päät öksen t iedoksisaannist a. Määräaikaa lasket t aessa t iedoksisaant ipäivää ei ot et a lukuun. Jos m ääräaj an viim einen
päivä on pyhäpäivä, lauant ai, it senäisyyspäivä, vapunpäivä, j ouluaat t o t ai j uhannusaat t o, m ääräaika j at kuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oik a isuva a t im u sk ir j e lm ä n sisä lt ö
Oikaisuvaat im us t ehdään kirj allisest i. Oikaisuvaat im uskirj elm ässä on ilm oit et t ava:


oikaisuvaat im uksen t ekij än nim i j a kot ikunt a;



post iosoit e j a puhelinnum ero, j oihin asiaa koskevat ilm oit ukset oikaisuvaat im uksen t ekij älle voidaan t oim it t aa;



päät ös, j ohon haet aan oikaisua;



m ilt ä kohdin päät ökseen haet aan oikaisua j a m it ä m uut oksia siihen vaadit aan t eht äväksi; sekä



perust eet , j oilla m uut oksia vaadit aan.

Oikaisuvaat im uksen t ekij än, laillisen edust aj an t ai asiam iehen on allekirj oit et t ava
oikaisuvaat im uskirj elm ä. Jos oikaisuvaat im uksen t ekij än puhevalt aa käyt t ää hänen laillinen edust aj ansa t ai asiam iehensä t ai j os oikaisuvaat im uksen t ekij änä on
m uu henkilö, on oikaisuvaat im uskirj elm ässä ilm oit et t ava m yös t äm än nim i j a kot ikunt a.

Oik a isuva a t im u sk ir j e lm ä n liit t e e t
Oikaisuvaat im uskirj elm ään on liit et t ävä:


oikaisuvaat im uksen koht eena oleva päät ös alkuperäisenä t ai j älj ennöksenä;



t odist us siit ä, m inä päivänä päät ös on annet t u t iedoksi t ai m uu selvit ys m ääräaj an alkam isaj ankohdast a; sekä



asiakirj at , j oihin oikaisuvaat im uksen t ekij ä vet oaa vaat im uksensa t ueksi,
j ollei niit ä ole j o aikaisem m in t oim it et t u Energiavirast olle.

Asiam iehen on liit et t ävä oikaisuvaat im uskirj elm ään valt akirj a, j ollei pääm ies ole
valt uut t anut hänt ä suullisest i oikaisuvaat im usviranom aisessa. Asianaj aj an j a yleisen oikeusavust aj an t ulee esit t ää valt akirj a ainoast aan, j os oikaisuviranom ainen
niin m äärää.
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Oik a isuva a t im u sk ir j e lm ä n t oim it t a m ine n
Oikaisuvaat im uskirj elm ä on t oim it et t ava m ääräaj an kuluessa Energiavirast oon,
j onka osoit e on:
En e r gia vir ast o
Lin t u la h den k u j a 2 A
0 0 5 3 0 H ELSI N KI
sä h k öpost i: k ir j a a m o@e n er gia vir a st o.fi
Tässä oikaisuvaat im usohj eessa annet t uj a m ääräyksiä on noudat et t ava sillä uhalla,
et t ei oikaisuvaat im ust a ot et a t ut kit t avaksi, ellei m ääräaj an kuluessa näyt et ä laillist a est et t ä.

OH JE M AKSUA KOSKEV AAN M U UTOKSEN H AKUU N

Valt ion m aksuperust elain ( 150/ 1992) 11 b §: n m ukaan m aksuvelvollinen, j oka kat soo, et t ä 6 §: ssä t arkoit et ust a julkisoikeudellisest a suorit t eest a m äärät yn m aksun
m äärääm isessä on t apaht unut virhe, voi vaat ia siihen oikaisua m aksun m ääränneelt ä viranom aiselt a kuuden kuukauden kuluessa m aksun m äärääm isest ä.

