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UPM-Kymmene Oyj
PL 380
00101 Helsinki

Päätös kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta

Asianosainen
UPM-Kymmene Oyj, y-tunnus: 1041090-0
Voimassa oleva kestävyysjärjestelmä
Kymin sellutehdas
Hyväksymispäätös 27.11.2014, dnro 1529/741/2014
Selostus asiasta
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”) 14 §:n mukaan Energiavirasto voi hyväksyä kestävyyslain mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.
Energiavirasto on 27.11.2014 päivätyllä päätöksellä (dnro 1529/741/2014, jäljempänä ”hyväksymispäätös”) hyväksynyt UPM-Kymmene Oyj:n Kymin sellutehtaan
(jäljempänä myös ”UPM Kymi”) kestävyysjärjestelmän. Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. UPM Kymin kestävyysjärjestelmän voimassaolo päättyy 5.1.2020.
UPM Kymi on 11.11.2019 toimitetulla ilmoituksella hakenut Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamista.
Ratkaisu
Energiavirasto jatkaa UPM Kymin kestävyysjärjestelmän voimassaoloa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella. Kestävyysjärjestelmän voimassaoloa on jatkettu 5.1.2025 asti.
UPM Kymin on noudatettava kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan kestävyyslakia ja hyväksymispäätöksessä annettuja määräyksiä sekä Energiaviraston
mainitun lain nojalla antamaa ohjeistusta.
Perustelut
Kestävyyslain 15 §:ssä säädetään, että kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös
on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Energiavirasto on antanut UPM Kymille kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen 27.11.2014. Hyväksymispäätös on toimitettu asianosaiselle postitse kirjeellä.
Hallintolain (434/2003) 59 §:n 2 momentin mukaan vastaanottajan katsotaan
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saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, ellei muuta
näytetä. Hyväksymispäätös on postitettu asianosaiselle 27.11.2014. Energiavirasto
katsoo, että UPM Kymi on saanut hyväksymispäätöksen tiedoksi 4.12.2014.
Päätös on lainvoimainen silloin, kun siihen ei voi enää hakea muutosta säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja käyttäen. Hallintolain 49 c §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930, jäljempänä ”määräaikalaki”) 2 §:n mukaan, jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nimitetyn päivän
jälkeen, niin tätä päivää ei lueta määräaikaan. Määräaikalain 5 §:n mukaan, kun
määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Koska oikaisuvaatimuksen viimeinen määräpäivä on
ollut lauantaina, Energiavirasto katsoo, että UPM Kymin hyväksymispäätös on
edellä selostettuja laskentasääntöjä soveltaen tullut lainvoimaiseksi maanantaina
5.1.2015. Hyväksymispäätöksen voimassaolo päättyy näin ollen 5.1.2020.
Kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että
toiminnanharjoittaja on noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvollisuuksia ja
hyväksymispäätöksen määräyksiä.
Energiavirasto on 11.11.2019 vastaanottanut UPM Kymin toimittaman ilmoituksen,
jossa asianosainen on hakenut kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamista. Ilmoituksessa asianosainen on vakuuttanut, että se on kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvoitteita ja kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen määräyksiä. Energiavirastolla ei ole tiedossa, että asianosainen on jättänyt noudattamatta säädettyjä velvoitetta ja määräyksiä. Asianosainen on lisäksi ilmoittanut, että kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen pysyväksi katsottava muutos,
jota koskien toiminnanharjoittaja on toimittanut Energiavirastolle erillisen kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen (dnro 994/741/2019). Muutoshakemus ratkaistaan erillisellä päätöksellä.
Tämän perusteella Energiavirasto katsoo, että kestävyyslaissa säädetyt edellytykset kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamiselle täyttyvät. Energiavirasto jatkaa UPM Kymin kestävyysjärjestelmän voimassaoloa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella.
Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 15 §
Hallintolaki (434/2003) 49 c § ja 59 §
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) 2§ ja 5 §
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
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Lisätiedot
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Nicoleta Kaitazis (puh. 029 505 0183, kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi).
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VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakuoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Helsingin hallinto-oikeus.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto,
määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
• valittajan nimi ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
• päätös, johon haetaan muutosta;
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
• muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; sekä
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut
häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun
luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen,
jonka osoite on:
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun
kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse
toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä.

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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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.

