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ÅF-Consult Oy
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

Päätös todentajaksi hyväksymisestä
Todentajaksi hyväksyminen biopolttoaineista
(393/2013) 27 §:n mukaisesti.

ja

bionesteistä

annetun

lain

Asianosainen
ÅF-Consult Oy, Y-tunnus: 1800189-6

Vireilletulo
27.11.2014

Ratkaisu
Todentajaksi hyväksyminen
Energiavirasto hyväksyy ÅF-Consult Oy:n (jäljempänä todentaja) biopolttoaineista
ja bionesteistä annetun lain mukaiseksi todentajaksi jäljempänä mainituin määräyksin.
Pätevyysalueet
Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet on lueteltu alla.


Kasvihuonekaasupäästövähenemän laskenta



Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät



Biologinen monimuotoisuus



Jäte- ja tähderaaka-aineet



Kaasumaiset liikenteen biopolttoaineet



Maankäytön muutos



Maatalouden raaka-aine



Turvemaiden kuivattaminen
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Varmentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä
varmentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.
Todentajahenkilöt
Todentajan todentajahenkilöt on lueteltu alla.


Arto Heikkinen



Pekka Järvinen



Leena Rantanen



Martti Teider

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle todentajahenkilöitä koskevista muutoksista.
Selvitys todentajan toiminnasta
Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys biopolttoaineista ja
bionesteistä annetun lain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti.
Ensimmäinen todentajan vuosittainen selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista kohdistuu vuoteen 2015 ja se on toimitettava Energiavirastolle 31.12.2016 mennessä.
Myöhemmin todentajan on toimitettava Energiavirastolle edelliseen kalenterivuoteen kohdistuva selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista vuosittain 30.9. mennessä.
Todentajan tehtäviä koskeva määräykset
Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava
biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain säännöksiä.
Todentajan tulee varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston
ohjeistusta ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeistus ja määräykset löytyvät Energiaviraston internetsivuilta.
Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat
säännökset ja standardit. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa säännösten
ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien
kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.
Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.
Muut määräykset
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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Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista,
jotka koskevat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaista varmennustehtävää.
Voimassaolo
Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013)
13 § 1-3 mom.
Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmänsä hyväksymistä Energiavirastolta.
Hakemuksessa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestävyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä 4 luvussa tarkoitetun todentajan
lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.
Tarkempia säännöksiä hakemuksesta ja sen liitteenä toimitettavasta todentajan
lausunnosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
17 § 1-2 mom.
Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa
on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.
Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Hakemukseen on liitettävä
todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta siltä osin
kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen. Hyväksymispäätöksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 14 §:ssä säädetään toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä.
20 § 1-3 mom.
Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätöksessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että
toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään noudatetaan hyväksymispäätöksen
mukaisesti.
Tarkastuksessa on arvioitava toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista järjestelmällisesti ja riittävässä laajuudessa sekä selvitettävä, että kestävyysjärjestelmän noudattamisesta ei poiketa merkittävällä tavalla.
Tarkempia säädöksiä tarkastuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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21 § 1-3 mom.
Todentajan on laadittava 20 §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta päivätty ja allekirjoitettu kertomus (tarkastuskertomus).
Tarkastuskertomuksessa on yksilöitävä tarkastuksen kohteena ollut toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä, tarkastuksen kulku sekä siinä tehdyt havainnot
poikkeamista, kehittämistarpeista ja muista seikoista. Tarkastuskertomukseen tulee sisältyä todentajan varmennus, joka koskee toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista hyväksymispäätöksen mukaisesti, ja lausunto tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.
Tarkempia säännöksiä tarkastuskertomuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
26 § 1-2 mom.
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 toiminnanlaatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai
muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.
Tarkempia säännöksiä todentajaksi hyväksymisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
27 § 1-4 mom.
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.
Hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue sekä annetaan
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset. Päätös voidaan antaa määräajaksi.
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty todentaja rinnastetaan
1 momentissa tarkoitettuun todentajaan, jos todentaja on yhteisö tai säätiö taikka
tällaisen osa ja täyttää 26 §:ssä säädetyt edellytykset sekä hyväksymisessä on
noudatettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
annetussa laissa säädettyä vastaavaa menettelyä.
Tarkempia säännöksiä menettelystä, jossa todentaja hyväksytään, ja hyväksymisen edellytysten arvioinnista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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28 § 1-5 mom.
Todentaja antaa 13 ja 17 §:ssä tarkoitetut lausunnot sekä tekee 20 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen ja laatii siitä tarkastuskertomuksen 21 §:n mukaisesti.
Todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä
toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta
26 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymiseen.
Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja
sen tuloksista.
Tarkempia säännöksiä todentajan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä selvitysvelvollisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
29 § 1-3 mom.
Todentajaan sovelletaan sen hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003), hallintolakia
(434/2003) ja kielilakia (423/2003).
Todentajan palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tarkoitettuja
tehtäviä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
30 § 1-2 mom.
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.
Energiavirasto voi peruuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevan päätöksen, jos:
1) hakemuksessa tai sen liitteessä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja,
jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen liittyvään harkintaan;
2) todentaja ei enää täytä todentajaksi hyväksymisen edellytyksiä taikka todentaja
on olennaisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä velvolli-
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suutta tai rajoitusta taikka päätöksessä annettua määräystä eivätkä todentajalle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

Perustelut
Todentajaksi hyväksyminen
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n mukaan Energiavirasto hyväksyy lain soveltamisalaan kuuluvat todentajat.
Todentajan on osoitettava täyttävänsä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun
lain 26 §:n vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden
toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti biopolttoaineista ja
bionesteistä annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan.
Todentajan hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (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 biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai
27 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.
Todentaja on 27.11.2014 toimittanut Energiavirastolle biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n sekä Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen
vaatimukset täyttävän hakemuksen. Todentaja on toimittanut hakemukseen liittyvän täydennyksen sähköpostitse Energiavirastoon 16.4.2015. Energiavirasto on
täydennyspyynnöllä 22.4.2016 pyytänyt todentajaa täydentämään hakemustaan.
Todentaja on toimittanut Energiavirastolle täydennyksen 2.5.2016 ja 27.5.2016.
Todentaja on liittänyt hakemukseensa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön 1.12.2014 antaman akkreditointipäätöksen Dnro 139/63/2014 (Nro
VB05/M04/2014) ja sen 13.4.2015 annetun muutospäätöksen Dnro 57/63/2015
(Nro VB05/M05/2015). Edellä mainittujen päätösten mukaan todentaja on pätevä
suorittamaan biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia todentamistehtäviä.
Todentaja täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai 27 §:n
3 momentissa säädetyt vaatimukset.
Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se
täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:n mukaiset todentajaksi
hyväksymisen edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset.
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Pätevyysalueet
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön antamasta akkreditointipäätöksestä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.
Todentaja on 1.12.2014 annetun akkreditointipäätöksen Dnro 139/63/2014 (Nro
VB05/M04/2014) ja sen 13.4.2015 annetun muutospäätöksen Dnro 57/63/2015
(Nro VB05/M05/2015) mukaan pätevä suorittamaan varmennuksia yllä ratkaisuosassa luetelluilla pätevyysalueilla.
Todentajahenkilöt
Energiavirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksessään todentajana toimivien henkilöiden nimet todentajan hakemuskäsittelyn yhteydessä ilmoittamien tietojen mukaisesti.
Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee ilmoittaa todentajahenkilöstöä koskevista muutoksista tämän päätöksen ollessa voimassa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin nojalla.
Selvitys todentajan toiminnasta
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 4 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.
Vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta toimitetaan 30.9. mennessä Energiavirastolle. Energiavirasto katsoo, että
vuoden 2015 osalta vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista
voidaan kuitenkin toimittaa 31.12.2016 mennessä.
Selvitykseen todentajan toiminnasta ja sen tuloksista liitetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön edellisen kalenterivuoden aikana laatimat arviointiraportit, jotka liittyvät biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaiseen toimintaan.
Todentajan tehtäviä koskevat määräykset
Energiaviraston on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain toimeenpanevana
viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä biopolttoaineiden kestävyyden että toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmien tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi.
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 2 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia
yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.
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Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat
säännökset ja standardit. Lisäksi todentajan tulee seurata kestävyyskriteereitä koskevien säännösten ja standardien kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee osallistua Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.
Muut määräykset
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin mukaisesti. 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.
Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, on todentajan toimittava 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 akkreditointiyksikkö 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. Energiavirasto on oikeus arvioida muutostarpeet näissä tilanteissa.
Energiavirasto katsoo, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi, todentajan
tulee ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka
koskevat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia tehtäviä.
Voimassaolo
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy todentajan toistaiseksi.

Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 26 §, 27 § 1-2 mom., 28 §, 39 §
1 mom.
Hallintolaki (434/2003) 22 §
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

ÅF-Consult Oy
FINAS

Maksu

3400 €

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

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. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 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.

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.

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI
faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN
Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

