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Enemi Oy
Hermiankatu 8 D
33720 TAMPERE

Asia
Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013)
27 §:n mukainen todentajan hyväksyminen

Asianosainen
Enemi Oy, y-tunnus: 0640974-7

Vireilletulo
11.10.2021

Selostus asiasta
Kestävyyslain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi hyväksyä hakemuksesta suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi.
Enemi Oy (jäljempänä ”Enemi” tai ”todentaja”) on 21.4.2021 hakenut Energiavirastolta määräaikaista hyväksyntää toimia biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”) mukaisena todentajana. Energiavirasto on 18.5.2021 antanut Enemille päätöksen (dnro
1642/742/2021) todentajan hyväksymisestä määräajaksi 30.11.2021 saakka.
Enemi on 22.10.2021 toimittamallaan sähköpostilla hakenut Energiavirastolta toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyntää kestävyyslain mukaiseksi todentajaksi ja toimittanut hakemuksen liitteenä asiakirjat FINAS-akkreditointipalvelun 7.10.2021
antaman akkreditointipäätöksen (Nro VB03/A06/2021, Dnrot 5642/13.07/2020,
2896/13.07/2021) kaikkine liitteineen.

Ratkaisu
Todentajaksi hyväksyminen
Energiavirasto hyväksyy Enemi Oy:n kestävyyslain 27 §:n mukaiseksi todentajaksi
jäljempänä mainituin määräyksin.
Todentajan pätevyysalueet
Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet on lueteltu alla.
•

Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
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•

Kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta

•

Metsäbiomassat

•

Maatalouden biomassat

•

Jäte- ja tähderaaka-aineet.

Selvitys todentajan toiminnasta
Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys kestävyyslain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Selvitys on toimitettava vuosittain viimeistään 30.9.
Todentajan tehtäviä koskevat määräykset
Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava
kestävyyslain 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 on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin yhden (1)
kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.
Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat kestävyyslain mukaisia varmennustehtäviä.
Voimassaolo
Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Perustelut
Todentajaksi hyväksyminen
Kestävyyslain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta
suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 26 §:ssä

Päätös

3 (8)

3378/742/2021

säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti.
Kestävyyslain 26 §:n 1 momentin mukaan todentajaksi hyväksytään hakija, joka
on tässä laissa tarkoitetuissa todentajan tehtävissä riippumaton; jolla on tässä
laissa tarkoitettua tehtävää varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä; jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; jolla on
toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.
FINAS-akkreditointipalvelun 7.10.2021 antamasta Enemiä koskevasta akkreditointipäätöksestä ilmenee, että todentamisen kohteena on muun ohella kestävyyskriteeritodentaminen. FINAS-akkreditointipalvelu on vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten nojalla todennut edellä mainitun toimielimen päteväksi harjoittamaan todentamistoimintaa. Nyt annettu akkreditointipäätös on voimassa akkreditointipäätöksen liitteessä 2 mainituin ehdoin 11.11.2025 asti.
Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se
täyttää kestävyyslain 26 §:n mukaiset todentajaksi hyväksymisen edellytykset ja
ettei hyväksymiselle ole mainitussa laissa säädettyä estettä.
Pätevyysalueet
Kestävyyslain 27 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue.
FINAS-akkreditointipalvelun antamasta akkreditointipäätöksestä on käytävä ilmi ne
pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi. FINAS-akkreditointipalvelun
7.10.2021 antaman päätöksen nro VB03/A06/2021 liitteen mukaan todentaja on
pätevä suorittamaan varmennuksia yllä ratkaisuosassa luetelluilla pätevyysalueilla.
Selvitys todentajan toiminnasta
Kestävyyslain 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.
Selvitykseen todentajan toiminnasta ja sen tuloksista liitetään FINAS-akkreditointipalvelun edellisen kalenterivuoden aikana laatimat arviointiraportit, jotka liittyvät
kestävyyslain mukaiseen toimintaan.
Todentajan tehtäviä koskevat määräykset
Kestävyyslain 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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Energiavirasto on kestävyyslain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen
noudattaminen on välttämätöntä sekä biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyden että toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmien
tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi. Todentajan tulee siten
varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistuksia ja määräyksiä.
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
Kestävyyslain 28 §:n 3 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta lain 26 §:ssä säädettyjen edellytysten
täyttymiseen. 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.
Mikäli FINAS-akkreditointipalvelu 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 FINAS-akkreditointipalvelu antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä hyväksymispäätöksestä tai jos 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 kestävyyslain mukaisia tehtäviä.
Voimassaolo
Hallituksen esityksen 27 §:n 2 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan
todentajaksi hyväksymisen voimassaolon lähtökohtana on, että hyväksymispäätös
on voimassa toistaiseksi, jos todentajan pätevyys perustuu FINAS-akkreditointipalvelun akkreditointiin.
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Kestävyyslain 27 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy todentajan
hyväksymisen toistaiseksi.

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 aalakohdan mukaan perittävä maksu todentajan hyväksymisestä on 3 400 euroa.

Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (393/2013) 26 § 1
mom., 27 § 1-2 mom. ja 28 § 2-4 mom.
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 on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa juristi Anni Kuismin (puh. 029 5050 024, kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi).

Liitteet

1. Oikaisuvaatimusohje
2. Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

Jakelu

Enemi Oy

Tiedoksi

FINAS-akkreditointipalvelu

Maksu

3400 €
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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.

