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1 Johdanto
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, jäljempänä ’kestävyyslaki’) tuli voimaan
1.7.2013. Kestävyyslaissa säädetään biopolttoaineille ja bionesteille asetettavista vaatimuksista
ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Energiavirastolle kestävyyslaissa on osoitettu viranomaistehtäviä ja lain noudattamisen valvonta.
Kestävyyslakia muutettiin 3.7.2017 ILUC-direktiivin aiheuttamien lakimuutosten myötä. Samalla
lakimuutoksella säädettiin biopolttoaineita koskevan jakeluvelvoitteen täyttämisestä entistä tarkemmin muuttamalla biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia
(446/2007, jäljempänä ’jakeluvelvoitelaki’). Lisäksi lakimuutoksella säädettiin Energiaviraston
tehtäväksi tuplalaskettavien biopolttoaineiden raaka-aineisiin liittyvät ennakkotietopäätökset.
Jakeluvelvoitelain mukaisten ennakkotietohakemusten käsittely kuuluu Energiaviraston kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen.
Tämä prosessiohjeistus on suunnattu toiminnanharjoittajalle, joka hakee Energiavirastolta kestävyyslain mukaista kestävyysjärjestelmän hyväksyntää, sen muuttamista, ennakkotietoa tai
jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa. Ohjeella täydennetään kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen liittyvän lainsäädännön ja hallintolain säännöksiä ja selvennetään Energiaviraston
menettelytapoja.
Energiaviraston kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuden hakemusprosessit on suunniteltu hyvän
hallinnon ja julkisuusmyönteisen toiminnan periaatteiden mukaiseksi. Jotta toiminnanharjoittajan hakemuksia voidaan käsitellä, toiminnanharjoittajan tulee täyttää hakemuslomakkeet tämän
ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksella ja hakemuslomakkeella Energiavirasto pyrkii ohjaamaan
hakemusprosesseja yhtenäiseen ja tasapuoliseen suuntaan. Hakemuslomakkeilla myös yhtenäistetään hakemuksia ja näin ollen edesautetaan hakemusten ripeää käsittelyä.
Suomessa biopolttoaineiden ja bionesteiden toimijakenttä on hyvin monimuotoinen, ja asiakokonaisuuden luonteen vuoksi kestävyysjärjestelmän vaatimuksia koskevaan ohjeistukseen on
jätetty tilaa toiminnanharjoittajien eri käytännöille. Periaate on kuitenkin kaikilla sama – jokaisessa kestävyysjärjestelmässä pyritään luotettavuuteen, varmuuteen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen toiminnanharjoittajan omaan kestävyysjärjestelmään soveltuvin ja riskinarvioinnin
pohjalta parhaaksi katsotuin keinoin.
Ohjeistuksen luvussa 2 käsitellään hakemuksen käsittelyä Energiavirastossa ja siihen liittyviä
yleisiä seikkoja. Ohjeistuksen luvussa 3 käydään läpi hakemuslomakkeen täyttämistä kohta kohdalta. Luku 4 koskee kestävyysjärjestelmän muuttamista ja sen hakemista. Luvussa 5 on kuvattu keskeiset kohdat kestävyyslain mukaisen ennakkotietopäätöksen hakemisesta ja luvussa
6 jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotietopäätöksen hakemisesta.
Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän vaatimuksista on ohjeistettu erikseen Energiaviraston julkaisemassa Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeessa, johon tämänkin ohjeen
useissa kohdissa viitataan.
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Ohjeistusta täydennetään jatkossa tarvittavilta osin ja lain soveltamiskäytännön karttuessa.
Energiavirasto neuvoo tarvittaessa lomakkeen täyttämiseen ja sen käsittelyyn liittyvissä seikoissa.
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2 Hakemuksen jättäminen ja käsittely Energiavirastossa
2.1 Hakemusten täyttäminen
Toiminnanharjoittaja voi jättää seuraavia kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen kuuluvia hakemuksia Energiavirastolle:
•

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus

•

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muutoshakemus

•

Kestävyyslain mukainen ennakkotietohakemus

•

Jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotietohakemus

Asiakokonaisuuteen kuuluvat hakemukset täytetään Energiaviraston lomakepohjille, jotka löytyvät Energiaviraston internetsivuilta. Yksityiskohtaiset ohjeet lomakkeiden täyttämiseen ovat
tämän ohjeen luvuissa 3-6.
Hakemuslomakkeita täytettäessä on otettava huomioon, että lomakkeen kaikkiin kohtiin tulee
vastata, ellei täyttöohjeessa toisin mainita. Mahdolliset hakemukseen liittyvät liitteet tulee yksilöidä selkeästi. Tarvittaessa Energiavirasto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennyspyyntö lähetetään sähköpostitse hakijan ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
2.2 Suppeat kestävyysjärjestelmät
Energiavirasto luokittelee toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmät laajoihin ja suppeisiin
kestävyysjärjestelmiin. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä on aina lähtökohtaisesti
laaja kestävyysjärjestelmä, mutta Energiavirasto voi katsoa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän suppeaksi kestävyysjärjestelmäksi toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Suppeiden kestävyysjärjestelmien ominaispiirteitä on käyty läpi Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen luvussa 3.3.
Suppealla kestävyysjärjestelmällä on samat vaatimukset kuin millä tahansa muullakin kestävyysjärjestelmällä, mutta Energiaviraston perimä maksu suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksestä ja muutospäätöksestä on alhaisempi verrattuna laajaa kestävyysjärjestelmää
koskeviin päätöksiin. Energiavirasto ratkaisee aina tapauskohtaisesti, katsotaanko toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä laajaksi vai suppeaksi kestävyysjärjestelmäksi.
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2.3 Hakemusten julkisuus
Energiavirasto noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999, myöhemmin julkisuuslaki). Kaikki Energiavirastolle toimitetut tiedot ovat siten lähtökohtaisesti julkisia. Poikkeuksen muodostavat tiedot, jotka voidaan katsoa salassa pidettäväksi julkisuuslain 24 §:n mukaan.
Mahdolliset salassa pidettäviksi pyydettävät tiedot/liitteet tulee ilmoittaa Energiavirastolle hakemuksen vireilletulovaiheessa. Toiminnanharjoittajan tulee myös perustella miksi ja minkä julkisuuslain kohdan perusteella tieto/liite on salassa pidettävä. Energiavirasto käsittelee salassapitopyynnön ja tekee asiassa ratkaisun julkisuuslain 24 §:n perusteella. Tarvittaessa Energiavirasto kuulee asiassa toiminnanharjoittajaa.
2.3.1 Kestävyysjärjestelmän hyväksymistä ja muuttamista koskevat hakemukset
Täytetty Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus tai Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muutoshakemuslomake on kokonaisuudessaan julkinen. Mikäli
toiminnanharjoittaja katsoo kestävyysjärjestelmän sisältävän julkisuuslain 24 §:n nojalla salassapidettäviä tietoja, sen tulee liittää kestävyysjärjestelmän hyväksymistä tai muuttamista koskevan hakemukseen liitteeksi. Salassapidettävät liitteet tulee yksilöidä hakemuslomakkeessa ja
mainita samalla salassapidon peruste. Hakemuslomakkeessa tulee kuitenkin täyttää kaikki kohdat. Hakemusta, jossa pelkästään viitataan liitteisiin, ei katsota riittäväksi.
2.3.2 Ennakkotietohakemukset
Jakeluvelvoitelain tai kestävyyslain mukainen täytetty ennakkotietohakemuslomake voidaan
katsoa kokonaisuudessaan salassa pidettäväksi, mikäli peruste salassa pidolle löytyy julkisuuslain 24 §:stä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan toimittaa myös ennakkotietoa koskevan hakemuksen liitteenä. Ennakkotietohakemusten salassapidettävät asiat tulee yksilöidä hakemuksessa ja mainita niiden salassapidon peruste.
2.4 Hakemuksen allekirjoitus
Energiavirastolle toimitettavien hakemusten tulee olla toiminnanharjoittajan yhtiöjärjestyksen
tai vastaavan mukaisesti allekirjoitettu. Hakemuksessa tulee siis olla sellaisen henkilön tai henkilöiden allekirjoitukset, joilla on toiminnanharjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Mikäli allekirjoittaja
poikkeaa tästä, tulee hakemukseen liittää asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Energiavirasto tarkastaa hakemuksen allekirjoituksen viran puolesta.
Mikäli toiminnanharjoittaja hakee kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen kuuluvia hakemuksia
yhdessä, tulee kaikkien hakemuslomakkeiden olla asianmukaisesti allekirjoitettuja.
2.5 Hakemuksen vireilletulo
Asiakokonaisuuteen liittyvät hakemukset toimitetaan Energiaviraston kirjaamoon sähköpostilla
osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Hakemukset on myös mahdollista toimittaa Energiavirastoon osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.
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Hakemus tulee vireille Energiavirastossa, kun se on saapunut Energiaviraston kirjaamoon.
2.6 Hakemuksen käsittely ja kieli
Kun hakemus on saapunut Energiavirastoon, tutkitaan sen käsittelyn edellytykset. Mikäli toiminnanharjoittaja täyttää toiminnanharjoittajan määritelmän ja hakemuksen allekirjoittaja on oikeutettu toiminnanharjoittajan nimenkirjoitukseen, hakemus otetaan tutkittavaksi.
Kielilain mukaisesti hakemus voidaan tehdä joko suomen tai ruotsin kielellä.
Mikäli hakemuksessa havaitaan puutteita tai lisäselvityksen tarvetta, Energiavirasto lähettää toiminnanharjoittajalle täydennyspyynnön ja asettaa määräajan, jonka puitteissa täydennys on
toimitettava.
Mikäli hakemuskäsittelyn aikana ilmenee seikkoja, joista Energiavirasto harkitsee antavansa
kestävyyslain mukaisen määräyksen, Energiavirasto kuulee asiasta toiminnanharjoittajaa hallintolain 34 §:n mukaisesti.
Energiavirasto käsittelee hakemuksen kaikilta osin hallintolain mukaisesti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.
Kun Energiavirasto katsoo hakemuksen sisältävän päätöksenteon kannalta kaikki oleelliset tiedot, siirtyy asia päätösvalmisteluun.
2.7 Hakemusten jättäminen yhdessä
Toiminnanharjoittaja voi halutessaan jättää kerralla käsiteltäväksi useampia asiakokonaisuuteen
kuuluvia hakemuksia, joiden toimivalta kuuluu Energiavirastolle. Energiavirasto käsittelee tällaiset hakemukset yhdessä, mutta ratkaisee kestävyyslain mukaiset asiat ja jakeluvelvoitelain mukaiset asiat erillisillä päätöksillä. Energiavirasto perii hakijalta maksun päätöksestä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä tai sen muuttamisesta sekä maksun päätöksestä biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta.
Mikäli tällainen hakemus koskee kuitenkin ainoastaan kestävyyslain mukaista ennakkotietoa ja
jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa, Energiavirasto ratkaisee molemmat ennakkotietoa
koskevat asiat samalla päätöksellä. Tällöin Energiavirasto perii hakijalta 3000 euron maksun
päätöksestä biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta.
2.8 Energiaviraston suoritteiden maksullisuus
Energiaviraston kestävyysjärjestelmän hyväksymistä ja muuttamista sekä ennakkotietoja koskevat päätökset ovat maksullisia. Maksullisuudesta säädetään Valtion maksuperustelaissa
(150/1992). Energiaviraston päätösten hinnat määräytyvät työ- ja elinkeinoministeriön Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaan.
Energiaviraston kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen kuuluvien suoritteiden hinnasto löytyy
viraston internetsivuilta.
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2.9 Muutoksenhaku
Energiaviraston tekemään ennakkotietopäätökseen ja toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.1
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätökseen, jolla Energiavirasto on päättänyt olla antamatta ennakkotiedon, ei saa hakea muutosta.
Energiavirasto liittää tiedoksiannettavaan päätökseen muutoksenhakuohjeet hallintolain säännösten mukaisesti.

1

Kestävyyslaki 39 §
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3 Kestävyysjärjestelmän hyväksymisen hakeminen
3.1 Yleistä
Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmälleen hyväksymistä Energiavirastolta2.
Hakemuksessa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestävyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä lain 4 luvussa tarkoitettu todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.
Lain perustelujen mukaan keskeisiä tietoja, jotka hakemuksessa tulee esittää, ovat
•

kriteerien täyttymisen arviointiin liittyvät seikat siltä osin kuin niillä on merkitystä biopolttoaineisiin, bionesteisiin tai raaka-aineisiin liittyvän toiminnan kannalta

•

ainetasetta koskevat tiedot

•

selvitys käytettyjen menettelyjen ja ainetaseen tarkkuudesta, luotettavuudesta ja väärinkäytöksiltä suojaamiselta.

Viimeksi mainitun yhteydessä tulee esittää myös, kuinka lain mukainen tietojen säilytys ja todentajan suorittama kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastus on tarkoitus järjestää.
Energiaviraston internetsivulta löytyy ’LOMAKE - Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän
hyväksyminen’. Sillä toiminnanharjoittaja voi hakea Energiavirastolta hyväksymistä kestävyysjärjestelmälleen.
Lomakkeessa vaaditut tiedot tulee kuvata mahdollisimman tarkasti. Mikäli hakemuksessa on
salassapidettäviä tietoja, ne tulee liittää hakemuslomakkeen liitteeksi. Julkisuudesta ja salassapitoperusteista on kerrottu lisää luvussa 2.3.
3.2 Lomakkeen täyttäminen
3.2.1 Kohta 1: Toiminnanharjoittajan tiedot
Kohtaan 1 A toiminnanharjoittajan tulee täydentää toiminnanharjoittajan virallinen nimi, Y-tunnus ja toiminnanharjoittajan viralliset yhteystiedot.
Kohdassa 1 B tulee yksilöidä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöt, joihin Energiavirasto voi olla
yhteydessä hakemuskäsittelyyn liittyvissä asioissa sekä jatkossa mm. kestävyyskriteeriselvityksiin liittyvissä asioissa.
Lomakkeen kohdassa 1 C toiminnanharjoittajan tulee määritellä, millä perusteella se on lain
mukainen toiminnanharjoittaja ja näin ollen oikeutettu hakemaan kestävyysjärjestelmälleen hyväksyntää Energiavirastolta.

2

Kestävyyslaki 13 §
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Kestävyysjärjestelmän hyväksymistä voi hakea ainoastaan kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja. Toiminnanharjoittajan määritelmä löytyy biopolttoaineista ja bionesteistä annetun
lain 4 §:n 9 kohdasta. Sen mukaan toiminnanharjoittaja on oikeushenkilö, joka tuottaa, valmistaa, tuo maahan, luovuttaa kulutukseen tai käyttää raaka-ainetta, biopolttoainetta, bionestettä
tai niitä sisältäviä polttoaineita tai tosiasiallisesti määrää toiminnasta ja johon lakia sovelletaan
2 §:n nojalla.
Toiminnanharjoittajaksi katsotaan siis edellä mainittu taho, joka on joko:
•

biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain mukaisesti jakeluvelvollinen;

•

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaisesti verovelvollinen;

•

päästökauppalain mukainen toiminnanharjoittaja tai lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain mukainen ilma-aluksen käyttäjä; tai

•

valtionavustuksen saaja, jonka avustusta koskevassa päätöksessä 2 §:n mukaisesti määrätty kestävyyden osoittamisesta.

Mikäli kestävyysjärjestelmän hyväksyntää hakeva taho on valtionavustuksen saaja, jonka avustusta koskevassa päätöksessä on määrätty kestävyyden osoittamisesta, tulee avustusta koskeva
päätös toimittaa Energiavirastolle kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemuksen liitteenä.
3.2.2 Kohta 2: Yleistä toiminnanharjoittajasta
Kohdassa 2 on jätetty toiminnanharjoittajalle tilaa tuoda esiin sellaisia seikkoja, jotka toiminnanharjoittaja katsoo tarpeelliseksi esittää hakemuksessaan. Tässä kohdassa voi kuvata esimerkiksi toiminnan luonteen yleisesti, hakemuksen käsittelyn taustaksi.
3.2.3 Kohta 3: Kestävyysjärjestelmän kattamat biopolttoaineet ja bionesteet
Kohdassa 3 toiminnanharjoittajan tulee kuvata kaikki hakemuksessa tarkoitetun kestävyysjärjestelmän kattamat biopolttoaineet ja bionesteet. Sen tarkoituksena on paitsi määritellä kestävyysjärjestelmän kattama toiminta, myös liittää kestävyyden osoittaminen sitä velvoittavaan
säädökseen tai päätökseen.
Biopolttoaineet tulee kuvata sillä tarkkuudella, että Energiavirasto voi tarkastella kestävyysjärjestelmän vaatimuksia oikeisiin biopolttoaineisiin tai bionesteisiin nähden, ja arvioida kriteerien
täyttymisen liittyviä seikkoja siltä osin kuin niillä on merkitystä biopolttoaineisiin, bionesteisiin
tai raaka-aineisiin liittyvän toiminnan kannalta.
Biopolttoaineiden ja bionesteiden määrittelyllä pyritään myös siihen, että kestävyyden osoittamiseen velvoittavaa säädöstä tai päätöstä valvova viranomainen kykenee tarkistamaan, mitä
biopolttoaineita tai bionesteitä kestävyysjärjestelmä koskee.
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Mikäli esimerkiksi toiminnanharjoittaja on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain mukainen verovelvollinen, ja ilmoittaa Verohallinnolle biopolttoaineen kuuluvan tiettyyn veroluokkaan, kyseinen veroluokka tulee ilmoittaa tässä kohdassa biopolttoaineen yksilöinnin yhteydessä.
On syytä korostaa, että ainoastaan tässä kohdassa kuvattujen biopolttoaineiden ja bionesteiden
katsotaan kuuluvan kestävyysjärjestelmän piiriin.
3.2.4 Kohta 4: Kohdassa 3 mainittujen biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoketjujen kuvaus
Kohdassa 4 A toiminnanharjoittajan tulee kuvata tarkasti kohdassa 3 lueteltujen biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineet.
Kohdassa 4 B toiminnanharjoittajan tulee kuvata tarkasti kohdassa 4 lueteltujen biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoketjut. Kohdassa tulee kuvata raaka-aineiden hankintaketjut sekä
biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoprosessit.
Kohdassa 4 B tuotantoketjujen kuvaaminen on tärkeää siitä syystä, että viranomaiset pystyvät
tarkastelemaan kestävyysjärjestelmän vaatimuksia oikeisiin biopolttoaineisiin tai bionesteisiin ja
niiden tuotantoketjuihin nähden, ja arvioimaan kriteerien täyttymisen liittyviä seikkoja siltä osin
kuin niillä on merkitystä biopolttoaineisiin, bionesteisiin tai raaka-aineisiin liittyvän toiminnan
kannalta.
3.2.5 Kohta 5: Ennakkotietohakemukset
Toiminnanharjoittaja voi halutessaan jättää kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevan hakemuksen yhteydessä hakemuksen kestävyyslain mukaisesta ennakkotiedosta ja/tai hakemuksen jakeluvelvoitelain mukaisesta ennakkotiedosta. Tämän ohjeen luvuissa 4 ja 5 on käyty tarkemmin läpi ennakkotietohakemusten jättämistä.
Energiavirasto käsittelee kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemuksen yhteydessä jätetyt
ennakkotietohakemukset yhdessä kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevan hakemuksen
kanssa. Energiavirasto kuitenkin ratkaisee kestävyyslain mukaiset asiat ja jakeluvelvoitelain
mukaiset asiat erillisillä päätöksillä.
Molemmat mahdolliset ennakkotietohakemukset täytetään omille lomakkeilleen kuten tämän
ohjeen luvuissa 4 ja 5 ohjeistetaan.
Hakemuksen kohdassa 5 kysytään, onko hakemuksen liitteenä jakeluvelvoitelain tai kestävyyslain mukaista ennakkotietohakemusta.
Hakemuksen kohdassa 5 A toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa, onko hakemuksen liitteenä
kestävyyslain mukainen ennakkotietohakemus ja/tai jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotietohakemus.
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Hakemuksen kohdassa 5 B toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä hakemuksen liitteenä olevat
kestävyyslain ja/tai jakeluvelvoitelain mukaiset ennakkotietohakemukset.
3.2.6 Kohta 6: Kuvaus kestävyysjärjestelmän perustaksi laaditusta riskinarviosta
Kohdassa 6 toiminnanharjoittajan tulee kuvata tarkasti kestävyysjärjestelmän perustaksi laadittu riskinarvio. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän perustavanlaatuisena vaatimuksena on huolellinen riskinarvio. Sen perusteella toiminnanharjoittajan tulee laatia ja suunnitella
toimenpiteet ja rakenteet, joilla riskejä, esimerkiksi väärinkäytöksiä tai ei-kestävän materiaalin
sekoittumista kestävään, pyritään ehkäisemään. Riskinarviota käsittelee toiminnanharjoittajan
kestävyyskriteeriohjeen luku 3.2.
3.2.7 Kohta 7: Kestävyysjärjestelmän kuvaus
Kohdassa 7 A toiminnanharjoittajan tulee tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuvata kestävyysjärjestelmän toimenpiteet ja rakenteet, joilla pyritään turvaamaan kestävyysjärjestelmän
•

luotettavuus

•

tarkkuus ja

•

väärinkäytöksiltä suojaaminen.

Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen luvussa 3.2 on kuvattu kestävyysjärjestelmälle
asetettuja vaatimuksia tältä osin.
Kohdassa 7 B toiminnanharjoittajan tulee kuvata kestävyysjärjestelmän ainetase ja sen toiminta
mahdollisimman tarkasti. Ainetasetta on käsitelty toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen
luvussa 7.
Kohdassa 7 C toiminnanharjoittajan tulee kuvata menetelmä, jolla kestävyysjärjestelmässä varmistutaan kasvihuonekaasupäästövähenemää koskevan kriteerin täyttymisestä. Mikäli kestävyysjärjestelmä perustuu tältä osin RES-direktiivin liitteen V mukaisiin oletusarvoihin, tulee se
kuvata tässä. Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen luvussa 4.1 on kuvattu tarkemmin
oletusarvojen käytön mahdollisuuksia. Mikäli kestävyysjärjestelmän kasvihuonekaasupäästövähenemän laskeminen perustuu todelliseen päästölaskentaan, tulee laskentamenetelmä kuvata
yksityiskohtaisesti tässä ja mahdollisissa liitteissä. Kasvihuonekaasupäästölaskennan vaatimuksia on kuvattu toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen luvusta 4.1.1 alkaen.
Kohdassa 7 D toiminnanharjoittajan tulee kuvata tarkasti ja yksityiskohtaisesti, kuinka kestävyysjärjestelmässä varmistetaan raaka-aineen alkuperäkriteerien täyttyminen. Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeen luvussa 5 on kuvattu kestävyysjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia tältä osin.
3.2.8 Kohta 8: Liitteet
Toiminnanharjoittajan tulee liittää hakemukseensa todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän
vaatimustenmukaisuudesta. Todentajan lausunto laaditaan lomakkeella ’Todentajan lausunto
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toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta’, joka löytyy Energiaviraston internetsivulta.
Kohdassa 8 A kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemukseen tulee yksilöidä
•

kuka toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän on todentanut,

•

todentamisen päivämäärä ja

•

onko todentaja havainnut kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaiseksi.

Muilta osin todentajan lausunto tulee liittää liitteeksi. Sitä koskevat samat julkisuuslain mukaiset
salassapitoperusteet kuin muihinkin hakemukseen liittyviin asiakirjoihin ja sen mahdollinen salassapito käsitellään tapauskohtaisesti.
Lisäksi kohdassa 8 B tulee yksilöidä myös muut mahdolliset liitteet, mitä kohtaa hakemuksessa
kyseinen liite koskee ja miksi. Hakemuksen kohdassa 5 B kertaalleen mainittuja liitteitä ei tarvitse mainita uudelleen kohdassa 8 B.
Mikäli toiminnanharjoittaja katsoo, että hakemuksen liitteenä on julkisuuslain nojalla salassapidettäviä asiakirjoja, tulee salassa pidettävät liitteet yksilöidä ja salassapidon peruste mainita
kohdassa 8 B.
3.2.9 Kohta 9: Allekirjoitus
Hakemuksen tulee olla toiminnanharjoittajan yhtiöjärjestyksen tai vastaavan mukaisesti allekirjoitettu. Hakemuksessa tulee siis olla sellaisen henkilön tai henkilöiden allekirjoitukset, joilla on
toiminnanharjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Mikäli allekirjoittaja poikkeaa tästä, tulee hakemukseen liittää asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Energiavirasto tarkastaa
hakemuksen allekirjoituksen viran puolesta.
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4 Kestävyysjärjestelmän muuttamisen hakeminen
4.1 Hyväksymispäätöksen muuttaminen
Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut
pysyväksi katsottava muutos3.
Kestävyyslain perustelujen mukaan perusteena hyväksymispäätöksen muuttamiselle voi esimerkiksi olla kestävyysjärjestelmän laajeneminen alueellisesti tai uusiin raaka-aineisiin, kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatettavien menettelyjen muuttaminen tai ainetasetta
koskeva muutos.
Lain ja sen perustelujen perusteella Energiavirasto on linjannut, että muutoshakemus tulee
tehdä olennaisista ja pysyvistä muutoksista. Lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan tulee itse
arvioida, onko muutos niin olennainen, että se vaatii muutoshakemuksen. Myös todentaja voi
vuotuisessa tarkastuksessaan ottaa kantaa siihen, onko järjestelmässä tapahtunut muutoshakemuksen vaativia olennaisia muutoksia.
Muutoshakemus tulee tehdä esimerkiksi seuraavanlaisissa tapauksissa:
•

Kestävyysjärjestelmään sisällytetään uusia raaka-aineita

•

Kestävyysjärjestelmään sisällytetään uusi tuotantolaitos

•

Kestävyysjärjestelmän keskeisten menettelyjen muuttaminen pysyvästi ja olennaisella
tavalla

•

Ainetasetta koskeva pysyvä ja olennainen muutos

•

Muu kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytyksissä tapahtunut olennainen ja pysyvä muutos.

Kestävyyslain mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle 4

3
4

•

pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen perustetta;

•

tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esitetyistä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä;

•

toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;

Kestävyyslaki 17 § 2 momentti
Kestävyyslaki 22 §
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yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen luovuttamisessa tai
käyttämisessä.

Myös näiden ilmoitusten perusteella Energiavirasto voi viran puolesta määrätä toiminnanharjoittajan tekemään muutoshakemuksen.
Muutokset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Mikäli toiminnanharjoittaja ei ole varma siitä, onko
kestävyysjärjestelmän muutos niin olennainen, että se vaatii kestävyysjärjestelmän muuttamisen, tulee asiasta olla yhteydessä Energiavirastoon.
Muutoshakemus tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella (LOMAKE – Toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmän muutos). Lomakkeella tulee kuvata ne seikat, jotka muuttuvat alkuperäiseen hyväksymishakemukseen nähden.
Muutoshakemuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja voi jättää hakemuksen kestävyyslain mukaisesta ennakkotiedosta ja/tai jakeluvelvoitelain mukaisesta ennakkotiedosta. Tällaisessa tapauksessa muutoshakemukseen merkitään hakemuksen liitteenä olevat ennakkotietohakemukset luvun 2.2.5 ohjeiden mukaisesti. Ennakkotietohakemusten jättämisestä kerrotaan ohjeen
luvuissa 4 ja 5.
Hakemukseen on liitettävä todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen.
Muutoshakemus käsitellään samoin menettelyin kuin kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus. Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa kestävyyslain 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti 5.
4.2 Hyväksymispäätöksen määräyksen muuttaminen
Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi
katsottava muutos6. Kestävyyslain perustelujen mukaan määräystä voi esimerkiksi olla tarpeen
muuttaa, kun kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa tai ainetaseen soveltamisessa
noudatettavia menettelyjä on tarpeen tarkistaa EU:n komission tulkintojen perusteella.
Hyväksymispäätöksen määräyksen muuttamisen Energiavirasto voi siis tehdä viran puolesta
eikä siihen tarvita toiminnanharjoittajan hakemusta.
Toistaiseksi Energiavirastossa ei ole tästä soveltamiskäytäntöä.

5
6

Kestävyyslaki 17 § 3 momentti
Kestävyyslaki 17 § 1 momentti
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5 Kestävyyslain mukainen ennakkotietohakemus
5.1 Yleistä
Energiavirasto voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-ainetta pidettävä jätteenä, tähteenä, syötäväksi kelpaamattomana selluloosana tai lignoselluloosana nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia7. Energiaviraston antama kestävyyslain mukainen
ennakkotieto on voimassa toistaiseksi. Energiavirasto voi peruuttaa antamansa ennakkotiedon
lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä.
Energiaviraston internetsivulta löytyy ’LOMAKE – Kestävyyslain mukainen ennakkotietohakemus’, jolla toiminnanharjoittaja voi hakea Energiavirastolta kestävyyslain mukaista ennakkotietoa.
Toiminnanharjoittaja voi hakea kestävyyslain mukaista ennakkotietoa omana hakemuksenaan,
yhdessä kestävyysjärjestelmän hyväksymistä tai muuttamista koskevan hakemuksen kanssa
tai yhdessä jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotietohakemuksen kanssa. Kaikissa tapauksissa
täytetty hakemuslomake tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettuna Energiavirastolle.
Energiavirasto käsittelee yhdessä jätetyt hakemukset yhtenä hakemuksena, mutta ratkaisee
kestävyyslain mukaiset asiat ja jakeluvelvoitelain mukaiset asiat erillisillä päätöksillä. Mikäli
yhdessä jätetyt hakemukset koskevat kuitenkin ainoastaan kestävyyslain mukaista ennakkotietoa ja jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa, Energiavirasto ratkaisee molemmat ennakkotietoa koskevat asiat yhdellä päätöksellä.
Lomakkeen tiedot tulee täyttää mahdollisimman tarkasti. Toiminnanharjoittaja voi toimittaa ennakkotietohakemukseen liittyviä lisätietoja hakemuksen liitteenä.
5.2 Lomakkeen täyttäminen
5.2.1 Kohta 1: Hakijan tiedot
Kohtaan 1 A tulee täyttää toiminnanharjoittajan virallinen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot.
Kohtaan 1 B täytetään toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa, joihin
Energiavirasto voi olla yhteydessä hakemuskäsittelyyn liittyvissä asioissa.
Kohdassa 1 C hakijan tulee ilmoittaa, millä perusteella hakija on kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja. Kestävyyslain mukaista ennakkotietoa voi hakea ainoastaan kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja ja toiminnanharjoittajan määritelmä löytyy kestävyyslain 4 §:n 9
kohdasta. Sen mukaan kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja on oikeushenkilö, joka
tuottaa, valmistaa, tuo maahan, luovuttaa kulutukseen tai käyttää raaka-ainetta, biopolttoainetta, bionestettä tai niitä sisältäviä polttoaineita tai tosiasiallisesti määrää toiminnasta ja johon
lakia sovelletaan kestävyyslain 2 §:n nojalla.

7

Kestävyyslaki 38 §
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Toiminnanharjoittajaksi katsotaan taho, joka on:
•

jakeluvelvoitelain mukaisesti jakeluvelvollinen;

•

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) mukaisesti verovelvollinen;

•

päästökauppalain (311/2011) mukainen toiminnanharjoittaja tai lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) mukainen ilma-aluksen käyttäjä; tai

•

valtionavustuksen saaja, jonka avustusta koskevassa päätöksessä on määrätty kestävyyden osoittamisesta.

5.2.2 Kohta 2: Raaka-aineet
Kohdissa 2 A-C esitetään tiedot raaka-aineista, joiden luokittelua haetaan jätteeksi, tähteeksi,
syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi sovellettaessa nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Mikäli hakemuksella haetaan ennakkotietoa
useille samaan luokkaan kuuluville raaka-aineille, tulee raaka-aineet ja niihin liittyvät tiedot esittää kohdissa 2 A-C selkeästi eroteltuina esimerkiksi väliotsikoita käyttäen.
Kohdassa 2 A esitetään yksilöidyt tiedot raaka-aineista, joiden luokittelua haetaan jätteeksi.
Kohdassa 2 B esitetään yksilöidyt tiedot raaka-aineista, joiden luokittelua haetaan tähteeksi.
Kohdassa tulee myös mainita, haetaanko raaka-aineiden luokittelua myös prosessitähteeksi.
Kohdassa 2 C esitetään yksilöidyt tiedot raaka-aineista, joiden luokittelua haetaan syötäväksi
kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi.
Kaikissa kohdissa esitetään tarkat tiedot raaka-aineista sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Näitä ovat esimerkiksi:
•

Raaka-aineen nimi

•

Tiedot raaka-aineiden alkuperästä

•

Tiedot prosessista, jonka seurauksena raaka-aineet syntyvät

•

Perustelut sille, miksi raaka-aine tulisi katsoa kestävyyslain mukaiseksi jätteeksi, tähteeksi, prosessitähteeksi syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi.

Raaka-aineisiin liittyviä tietoja voidaan toimittaa myös hakemuksen liitteenä. Tällöin lomakkeessa tulee mainita selkeästi, mistä liitteestä raaka-aineisiin liittyvät lisätiedot löytyvät.
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5.2.3 Kohta 3: Liitteet
Kohdassa 3 toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä mahdolliset hakemuksen liitteet.
5.2.4 Kohta 4: Hakemuksen julkisuus
Kohdassa 4 toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa, sisältääkö täytetty hakemuslomake tai hakemuksen liitteet julkisuuslain (621/1999) 24 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja. Mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa katsovansa, että hakemuslomake tai hakemuksen liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tulee kohdassa yksilöidä salassa pidettävät tiedot tarkasti ja mainita
salassapidon peruste.
Ennakkotietohakemuksen ja sen liitteiden julkisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Julkisuusasioita on käyty tarkemmin läpi ohjeen luvussa 2.3.
5.2.5 Kohta 5: Lisätiedot
Kohdassa 5 on varattu toiminnanharjoittajalle tila esittää muita ennakkotietohakemuksen kannalta merkittäviä tietoja.
5.2.6 Kohta 6: Allekirjoitus
Kohdassa 6 esitetään sellaisen henkilön tai henkilöiden allekirjoitukset, joilla on toiminnanharjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Hakemuksen tulee olla toiminnanharjoittajan yhtiöjärjestyksen
tai vastaavan mukaisesti allekirjoitettu. Mikäli allekirjoittaja poikkeaa tästä, tulee hakemukseen
liittää asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Energiavirasto tarkastaa hakemuksen allekirjoituksen viran puolesta.
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6 Jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotietohakemus
6.1 Yleistä
Energiavirasto voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-aine jakeluvelvoitelain
5 §:ssä tarkoitettu raaka-aine. Energiavirasto voi siis hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä,
onko raaka-aine tuplalaskettava raaka-aine, grandfathering -lausekkeen mukainen raaka-aine8
tai onko kyseessä jakeluvelvoitelain 7 prosenttiyksikön katon9 mukainen raaka-aine. Energiaviraston antama jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotieto on voimassa toistaiseksi. Energiavirasto voi peruuttaa antamansa ennakkotietopäätöksen tulkintakäytännön muuttumisen vuoksi
tai muusta erityisestä syystä.
Toiminnanharjoittaja voi hakea Energiavirastolta jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa
Energiaviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella ’LOMAKE – Jakeluvelvoitelain mukainen
ennakkotieto’.
Toiminnanharjoittaja voi hakea jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa omana hakemuksenaan, yhdessä kestävyysjärjestelmän hyväksymistä tai muuttamista koskevan hakemuksen
kanssa tai yhdessä kestävyyslain mukaisen ennakkotietohakemuksen kanssa. Kaikissa tapauksissa täytetty jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotietohakemuslomake tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettuna Energiavirastolle. Energiavirasto käsittelee yhdessä jätetyt hakemukset yhtenä hakemuksena, mutta ratkaisee kestävyyslain mukaiset asiat ja jakeluvelvoitelain
mukaiset asiat erillisillä päätöksillä. Mikäli yhdessä jätetyt hakemukset koskevat ainoastaan kestävyyslain mukaista ennakkotietoa ja jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa, Energiavirasto
ratkaisee molemmat ennakkotietoa koskevat asiat yhdellä päätöksellä.
Lomakkeen tiedot tulee täyttää mahdollisimman tarkasti. Toiminnanharjoittaja voi toimittaa ennakkotietohakemukseen liittyviä lisätietoja hakemuksen liitteenä.

Grandfathering -lausekkeen mukaisella raaka-aineella tarkoitetaan jakeluvelvoitelain 5 §:n 4
mom. 2 kohdan mukaista raaka-ainetta, jonka Energiavirasto on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain nojalla määritellyt jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi ja jota on käytetty toiminnassa olevassa laitoksessa ennen
9.9.2015.
9
Jakeluvelvoitteen 7 prosenttiyksikön katolla tarkoitetaan sitä, että jakeluvelvoitelain 5 §:n 5
mom. mukaan toiminnanharjoittaja saa täyttää jakeluvelvoitteestaan enintään 7 prosenttiyksikköä biopolttoaineilla, jotka on tuotettu paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista sekä
sokerikasveista, öljykasveista ja maatalousmaalla pääasiassa energiakäyttöön viljellyistä pääviljelykasveista.
8
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6.2 Lomakkeen täyttäminen
6.2.1 Kohta 1: Hakijan tiedot
Kohtaan 1 A tulee täyttää toiminnanharjoittajan virallinen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot.
Kohtaan 1 B täytetään toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa, joihin
Energiavirasto voi olla yhteydessä hakemuskäsittelyyn liittyvissä asioissa
Kohdassa 1 C hakijan tulee ilmoittaa, millä perusteella hakija on oikeutettu hakemuksen tekemiseen. Jakeluvelvoitelain 5 a §:n 1 momentin mukaan hakemuksen voi tehdä jakelija, joka
täyttää tai aikoo täyttää jakeluvelvoitettaan kyseisistä raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla
biopolttoaineilla, tai biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 9 kohdassa tarkoitettu
toiminnanharjoittaja, joka käyttää tai aikoo käyttää kyseisiä raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai valmistuksessa.
Jakelijan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita käytetään jakelijan oman jakeluvelvoitteen täyttämiseen tarkoitettujen biopolttoaineiden tuottamisessa tai valmistuksessa.
Toiminnanharjoittajan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita toiminnanharjoittaja käyttää tai aikoo käyttää biopolttoaineiden tuotannossaan tai valmistuksessaan. 10
Edellä kuvattu rajoitus huomioiden hakijan tulee yksilöidä lomakkeessa, millä perusteella hakija
on jakeluvelvoitelain 5 a §:n mukainen taho:
•

jakeluvelvoitelain mukaisesti jakeluvelvollinen;

•

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) mukaisesti verovelvollinen;

•

päästökauppalain (311/2011) mukainen toiminnanharjoittaja tai lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) mukainen ilma-aluksen käyttäjä; tai

•

valtionavustuksen saaja, jonka avustusta koskevassa päätöksessä on määrätty kestävyyden osoittamisesta.

6.2.2 Kohta 2: Raaka-aineet
Kohdassa 2 A-D esitettään tiedot raaka-aineista, joiden luokittelua haetaan jakeluvelvoitelain 5
§:n mukaisiksi.
Kohdissa 2 A ja 2 B ilmoitetaan tiedot käytettävistä raaka-aineista ja sen hyödyntämiseksi tehdyistä yksityiskohtaisista suunnitelmista sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittava
selvitys niiden raaka-aineiden osalta, joiden luokittelua haetaan jakeluvelvoitelain liitteen mukaisiksi. Lomakkeessa on oma kenttä kaikille jakeluvelvoitelain liitteen A-osan alakohdissa a-q
HE 17/2017, hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain
1 §:n muuttamisesta, yksityiskohtaiset perustelut 5 a §.
10
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ja liitteen B-osan alakohdissa a-b luetelluille raaka-aineille. Kohdissa 2 A ja 2 B lomakkeeseen
täytetään vain ne kentät, joiden mukaan raaka-aineita haetaan luokiteltavaksi liitteen mukaisesti. Mikäli hakemuksella haetaan ennakkotietoa useille samaan alakohtaan kuuluville raakaaineille, tulee raaka-aineet ja niihin liittyvät tiedot esittää kentissä selkeästi eroteltuina esimerkiksi väliotsikoita käyttäen.
Kohdissa 2 A ja 2 B esitetään tarkat tiedot kaikista raaka-aineista, joille haetaan ennakkotietoa,
sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Näitä ovat esimerkiksi:
•

Raaka-aineen nimi

•

Tiedot prosessista, jonka seurauksena raaka-aine syntyy

•

Perustelut sille, miksi raaka-aine tulisi katsoa liitteen mukaiseksi raaka-aineeksi

•

Raaka-aineen hyödyntämiseksi koskevat suunnitelmat

Mikäli ennakkotietoa haetaan jakeluvelvoitelain liitteen jätteiksi luokitelluille eli liitteen A-osan
b, c tai d -kohtien mukaisille raaka-aineille, tulee asiassa lisäksi esittää perustelut (esimerkiksi
selvitys tai muu kartoitus) siitä, että jäteraaka-aineen synnyssä ja käsittelyssä on huomioitu
jätehierarkian11 ensisijaisuusjärjestys. Jätehierarkian mukaan jätteen syntymistä ja sen haitallisuutta on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään. Jos jätettä kuitenkin syntyy, on jäte pyrittävä
valmistelemaan uudelleen käyttöön tai pyrittävä kierrättämään. Jos jätteen uudelleen käyttö tai
kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin esimerkiksi energiana.
Mikäli muu hyödyntäminenkään ei ole mahdollista, on jäte loppukäsiteltävä.
Mikäli ennakkotietoa haetaan elintarvike- ja rehuketjujen käyttöön kelpaamattomille teollisuusjätteiden biomassaosuuksille eli jakeluvelvoitelain liitteen A-osan d-kohdan ja liitteen B-osan
mukaisille raaka-aineille, voidaan asiassa esittää lisäksi teknistaloudellisia näkökohtia tai biomassojen elintarvike- ja rehukäyttöä rajoittavia terveysriskejä. Näitä ovat esimerkiksi:
•

Perustelut sille, miksi raaka-aine ei kelpaa elintarvike- tai rehuketjun käyttöön

•

Yleiset jätteen tuottajaan, tuotanto-olosuhteisiin tai raaka-aineen kysyntään liittyvät teknistaloudelliset syyt

•

Terveydelliset riskit raaka-aineen elintarvike- tai rehukäytössä

Jakelijan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita käytetään jakelijan oman jakeluvelvoitteen täyttämiseen tarkoitettujen biopolttoaineiden tuottamisessa tai valmistuksessa.
Toiminnanharjoittajan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita toiminnanharjoittaja käyttää tai aikoo käyttää biopolttoaineiden tuotannossaan tai valmistuksessaan. Lisätietoa
asiasta löytyy ohjeen kohdasta 6.2.1.

Jätehierarkiasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2009/98/EY)
jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 4 artiklassa.
11
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Hakijan on osoitettava ennakkotietohakemuksessaan yksiselitteisesti, että hakija täyttää tai aikoo täyttää jakeluvelvoitettaan kyseisistä raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla (jakelija) tai että hakija aikoo käyttää raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai
valmistuksessa (toiminnanharjoittaja). Tieto voidaan ilmoittaa jokaisen raaka-aineen osalta erikseen tässä kohdassa tai yhteisesti hakemuksen kohdassa 5 Lisätiedot.
6.2.3 Kohta 3: Liitteet
Kohdassa 3 toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä mahdolliset hakemuksen liitteet.
6.2.4 Kohta 4: Hakemuksen julkisuus
Kohdassa 4 toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa, sisältääkö täytetty hakemuslomake tai hakemuksen liitteet julkisuuslain (621/1999) 24 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja. Mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa katsovansa, että hakemuslomake tai hakemuksen liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tulee kohdassa yksilöidä salassa pidettävät tiedot tarkasti ja mainita
salassapidon peruste.
Ennakkotietohakemuksen ja sen liitteiden julkisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Julkisuusasioita on käyty tarkemmin läpi ohjeen luvussa 2.3.
6.2.5 Kohta 5: Lisätiedot
Kohdassa 5 on varattu toiminnanharjoittajalle tila esittää muita ennakkotietohakemuksen kannalta merkittäviä tietoja.
Kohdassa 5 voidaan myös perustella yhteisesti kaikkia hakemuksessa yksilöityjä raaka-aineita
koskevasti, että käytetäänkö raaka-aineita jakelijan oman jakeluvelvoitteen täyttämiseen tarkoitettujen biopolttoaineiden tuottamisessa tai valmistuksessa (jakelija) vai käyttääkö hakija tai
aikooko käyttää raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai valmistuksessa (toiminnanharjoittaja). Lisätietoa ohjeen kohdissa 6.2.1 ja 6.2.2.
6.2.6 Kohta 6: Allekirjoitus
Kohdassa 6 esitetään sellaisen henkilön tai henkilöiden allekirjoitukset, joilla on toiminnanharjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Hakemuksen tulee olla toiminnanharjoittajan yhtiöjärjestyksen
tai vastaavan mukaisesti allekirjoitettu. Mikäli allekirjoittaja poikkeaa tästä, tulee hakemukseen
liittää asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus. Energiavirasto tarkastaa hakemuksen allekirjoituksen viran puolesta.

