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Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Esko Lehtimäki
Oppitie 4
61800 Kauhajoki

Päätös määräyksen muuttamisesta
Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisesta

Asianosainen
Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus: 0973712-1

Vireilletulo
5.3.2018

Selostus asiasta
Energiavirasto on päätöksellään 22.6.2017 (dnro 1139/741/2017, jäljempänä hyväksymispäätös) hyväksynyt Suupohjan koulutuskuntayhtymän biopolttoaineista
ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä kestävyyslaki) mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.
Suupohjan koulutuskuntayhtymän kestävyysjärjestelmän yhteyshenkilö on ilmoittanut 12.2.2018 Energiavirastolle puhelimitse, että Suupohjan biokaasulaitoksen
toiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla.
Energiavirasto on pyytänyt 5.3.2018 päivätyllä selvityspyynnöllä ja kuulemiskirjeellä (dnro 606/750/2018) Suupohjan koulutuskuntayhtymää selvittämään Suupohjan biokaasulaitoksen toimintaa. Energiavirasto on samalla ilmoittanut harkitsevansa muuttavansa hyväksymispäätöksessä antamaansa määräystä ja varannut
Suupohjan koulutuskuntayhtymälle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista
ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Suupohjan koulutuskuntayhtymä on antanut 19.3.2018 vastauksensa Energiaviraston selvityspyyntöön ja kuulemiskirjeeseen.

Ratkaisu
Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettua kestävyysjärjestelmän
noudattamisen tarkastamista koskevaa määräystä seuraavasti:
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Suupohjan koulutuskuntayhtymän on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuosittain. Ensimmäinen todentajan tarkastus kohdistuu kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen (2017) ja se
voidaan suorittaa vuotta 2018 koskevan tarkastuksen yhteydessä.
Todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Suupohjan koulutuskuntayhtymän tulee toimittaa Energiavirastolle kestävyyskriteeriselvitys kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoden (2017) osalta kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Muut määräykset
Muut hyväksymispäätöksessä annetut määräykset pysyvät ennallaan.
Voimassaolo
Tämän päätöksen mukainen ratkaisu astuu voimaan tämän päätöksen allekirjoituspäivänä.

Perustelut
Kestävyyslain 14 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että kestävyyslaissa säädetyt kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytykset täyttyvät eikä
hyväksymiselle ole kestävyyslaissa säädettyä estettä. Hyväksymispäätöksessä on
kestävyyslain 14 §:n 2 momentin mukaan oltava määräykset toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi,
toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi sekä
muista, yleisen tai yksityisten edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Energiavirasto on hyväksymispäätöksessä antanut kestävyyslain 14 §:n 2 momentin mukaisesti tarpeelliset määräykset kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta. Energiavirasto on määrännyt hyväksymispäätöksessä, että toiminnanharjoittajan on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuosittain siten, että ensimmäinen tarkastus kohdistuu kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen (2017). Energiavirasto on edelleen määrännyt hyväksymispäätöksessä, että todentajan kestävyysjärjestelmän
noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhteyshenkilö on 12.2.2018 ilmoittanut Energiavirastolle puhelimitse, että Suupohjan biokaasulaitoksen toiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla.
Energiavirasto on 5.3.2018 pyytänyt Suupohjan koulutuskuntayhtymältä selvitystä
Suupohjan biokaasulaitoksen toiminnasta vuoden 2017 aikana.
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Suupohjan koulutuskuntayhtymän on antanut asiassa selvityksensä 19.3.2018.
Selvityksen mukaan Suupohjan biokaasulaitoksella on ollut teknisiä ongelmia jatkuvasti. Ongelmien taustalla on ollut se, että laitoksen syöttölaite ei ole toiminut
odotetulla tavalla. Suupohjan koulutuskuntayhtymä on myös selvittänyt, että korjaukset laitoksen toiminnan normalisoimiseksi ovat meneillään ja laitoksen toimittajan kanssa on tehty sopimus siitä, miten asiassa edetään. Selvityksen mukaan
laitoksella oli lisäksi tulipalo toukokuussa 2017, joka aiheutti muutaman viikon keskeytyksen laitoksen toimintaan.
Kestävyyslain 17 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi muuttaa kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.
Energiavirasto katsoo saadun selvityksen perusteella, että päätöksessä annetun
määräyksen perusteessa on tapahtunut kestävyyslain 17 §:n 1 momentin mukainen pysyväksi katsottava muutos, eikä määräyksen muuttamiselle ole kestävyyslaissa säädettyä estettä.
Energiavirasto on selvityspyynnön yhteydessä 5.3.2018 varannut Suupohjan koulutuskuntayhtymälle hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä
tämän päätöksen mukaisesta ratkaisusta ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Kestävyyslain 31 §:n 1 momentissa säädettyä kestävyyskriteeriselvitystä koskevaa
säännöstä muutettiin 3.7.2017 voimaan tulleella lailla biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (388/2017). Muuttuneen kestävyyslain 31 §:n 1
momentin mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys niiden biopolttoaineja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden aikana Suomessa tuottanut, valmistanut tai luovuttanut kulutukseen, sekä toimittaa selvitys Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettua määräystä ratkaisuosiossa mainitulla tavalla vastaamaan ajantasaista kestävyyskriteeriselvitystä koskevaa kestävyyslain 31 §:n 1 momenttia.
Muut määräykset
Energiavirasto toteaa, että hyväksymispäätöksessä annetut muut määräykset pysyvät voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukaisesti.
Voimassaolo
Tämän päätöksen mukainen ratkaisu astuu voimaan päätöksen allekirjoituspäivänä. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun
hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Sovelletut säännökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 14 § 2 mom., 17 § 1 mom., 31 §
1 mom.
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Hallintolaki (434/2003) 34 § 1 mom.

Muutoksenhaku
Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia
oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.
Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Lisätiedot
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen (puh.
029 5050 091, aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi).
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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. 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.
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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.

