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DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
Keilasatama 5
02150 Espoo

Asia
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 30 §:n 1 momentin mukainen todentajaksi hyväksymistä koskevan päätöksen muuttaminen

Asianosainen
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, y-tunnus: 1457421-6

Vireilletulo
17.12.2020

Todentajan hyväksymispäätös
Todentajan hyväksymispäätös 19.9.2016 dnro 1957/742/2014

Selostus asiasta
Energiavirasto on 19.9.2016 päivätyllä päätöksellä (dnro 1957/742/2014, jäljempänä ”alkuperäinen hyväksymispäätös”) hyväksynyt DNV GL Business Assurance
Finland Oy Ab:n biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”) mukaiseksi todentajaksi.
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab on 17.12.2020 hakenut kestävyyslain
30 §:n 1 momentin mukaista todentajaksi hyväksymistä koskevan päätöksen
muuttamista.

Ratkaisu
Energiavirasto muuttaa todentajan
1957/742/2014 seuraavasti:

alkuperäistä

hyväksymispäätöstä

Pätevyysalueet
Todentajan hyväksyttyihin pätevyysalueisiin lisätään seuraava pätevyysalue:
•

Metsäbiomassa

Todentajahenkilöt

dnro
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Alkuperäisestä todentajan hyväksymispäätöksestä poistetaan nimetyt todentajahenkilöt.
Muut määräykset
Todentaja määrätään toimittamaan Energiavirastoon Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (jäljempänä myös ”FINAS”) akkreditointipäätös, joka
on päivitetty kattamaan myös metsäbiomassatodentamisen. Akkreditointipäätös on
toimitettava viimeistään 30.11.2021. Jos akkreditointipäätöstä ei toimiteta Energiavirastoon määräajassa, pätevyysalueen muutos voidaan peruuttaa.
Alkuperäinen hyväksymispäätös säilyy voimassa sellaisenaan niiltä osin kuin sitä ei
ole muutettu.
Hyväksymispäätöksen muutos astuu voimaan tämän päätöksen allekirjoituspäivästä.
Voimassaolo
Tämä päätös on voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Perustelut
Pätevyysalueet
Kestävyyslain 30 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi muuttaa todentajaksi
hyväksymistä koskevassa päätöksessä määriteltyä pätevyysaluetta. Pätevyysalueen muuttamiseen sovelletaan, mitä 26 §:ssä ja 27 §: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 27 §:n 2 momentissa säädetään. Pätevyysalueen ja määräyksen muuttamista koskeva asia voi tulla vireille myös todentajan hakemuksesta.
Kestävyyslain 26 §:n 1 momentin mukaan todentajaksi hyväksytään hakija 1) joka
on tässä laissa tarkoitetuissa todentajan tehtävissä riippumaton, 2) jolla on tässä
laissa tarkoitettua tehtävää varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä, 3) jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät, 4) jolla
on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu
vastaava riittäväksi katsottava järjestely.
Kestävyyslain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta
suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 26 §:ssä
säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti. Kestävyyslain 27 § 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue sekä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset. Päätös voidaan
antaa määräajaksi.
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Todentaja on 17.12.2020 päivätyllä muutoshakemuksella hakenut uuden pätevyysalueen ”metsäbiomassa” lisäämistä todentajan hyväksyttyihin pätevyysalueisiin.
Hallituksen esityksen eduskunnalle biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 13/2020 vp.) 30 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan
todentajan pätevyysalueen laajentaminen edellyttää, että todentajalla on toimintaan vaadittaa pätevyys. Pätevyys osoitetaan FINASin suorittamalla akkreditoinnilla. Todentajalla on voimassa oleva FINASin akkreditointipäätös VB01/A10/2020
kestävyyskriteeritodentamisesta. Todentajan akkreditointipäätökseen ei sisälly
”metsäbiomassa” pätevyysalueena.
Todentaja on kuitenkin hakemuksessaan todennut, että sillä on FINASin antama
akkreditointipäätös dnro VB01/A10/2020, jossa todentaja on todettu uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010, jäljempänä ”tuotantotuki”) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
(1397/2010) mukaisesti päteväksi pätevyysalueella ”metsähake”.
Energiavirasto katsoo, että tuotantotuen mukainen pätevyys antaa todentajalle riittävät pätevyydet todentaa myös kestävyyslain mukaisella metsäbiomassan pätevyysalueella. Tämän vuoksi Energiavirasto katsoo, että se voi hyväksyä metsäbiomassan todentajan uudeksi pätevyysalueeksi.
Energiavirasto katsoo kuitenkin aiheelliseksi asettaa päätöksen ehdoksi päivitetyn
akkreditointipäätöksen toimittamisen varmistuakseen siitä, että todentajalla on
myös FINASin suorittama kestävyyskriteeritodentamista koskeva akkreditointi lisätyn pätevyysalueen osalta ja todentaja on todettu päteväksi. Todentajan on toimitettava Energiavirastoon päivitetty FINASin akkreditointipäätös viimeistään
30.11.2021.
Todentajahenkilöt
Alkuperäisessä hyväksymispäätöksessä on nimetty todentajina toimivat henkilöt.
Energiavirasto on arvioinut todentajahenkilöiden nimeämisen tarpeellisuutta päätöksessä ja todennut, että kestävyyslain mukaisesti hyväksymispäätös kohdistuu
ainoastaan todentajayhtiöön eikä yksittäisiin todentajahenkilöihin. Näin ollen todentajahenkilöiden nimeäminen erikseen ei ole tarpeen ja Energiavirasto poistaa
ne hyväksymispäätöksestä.

Kestävyysjärjestelmän voimassaolo
Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Kestävyyslain 41 §: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 11 kohdan b-
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alakohdan mukaan perittävä maksu todentajan hyväksymistä koskevan päätöksen
muuttamisesta on 1 500 euroa.
Lasku maksusta lähetetään myöhemmin erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 30 § 1 mom, 26 § 1 mom. ja 27
§ 1 mom. ja 2 mom.
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston
teista (1241/2019) 4 § 11 kohta b alakohta

maksullisista suorit-

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

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Mari Tenhovirta, p. 029 5050
027, kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.

Liitteet

1. Oikaisuvaatimusohje
2. Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

Jakelu

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Tiedoksi

FINAS

Maksu

1 500 €
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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.

