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Hakemus energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyden uusimiseksi, 

kun vastuuhenkilönä toimimisesta on kulunut alle neljä vuotta 

 
Täytäthän lomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot. Energiavirasto kerää, käsittelee ja säilyttää 

hakemuksiin liittyviä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Energiaviraston 

verkkosivuilta: https://energiavirasto.fi/tietosuoja. 

 

Etunimi  

Sukunimi  

Energiakatselmuksen vastuuhenkilönumero 

Löydät numeron vastuuhenkilötodistuksestasi ja 

vastuuhenkilörekisteristä. 

 

 

EV 

Sähköpostiosoite  

Puhelinnumero  

Kotikunta  

Tehtävänimike  

Työnantajan nimi  

Työnantajan osoite  

Työnantajan postinumero  

Työnantajan postitoimipaikka  

Ajankohta, jona olen viimeksi toiminut energia-

tehokkuuslain mukaisen pakollisen energiakat-

selmuksen vastuuhenkilönä. Ilmoita katselmus-

raportin päiväys muodossa pp/kk/vvvv. 

Jos et ole toiminut pakollisen katselmuksen vas-

tuuhenkilönä viimeisen neljän vuoden aikana, il-

moittauduthan Motivan verkkosivujen kautta 

vastuuhenkilökokeeseen, jotta voit osoittaa am-

mattitaitosi ylläpidon. Älä tällöin lähetä tätä ha-

kemuslomaketta. Vastuuhenkilökokeen ilmoit-

tautumisen yhteydessä kerätään tarvittavat tie-

dot. 

 

https://energiavirasto.fi/tietosuoja
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12841623/Rekisteri+yrityksen+energiakatselmuksen+vastuuhenkil%C3%B6ist%C3%A4.pdf/77b8adc4-2b6c-e1f1-9a45-232c3adc9100/Rekisteri+yrityksen+energiakatselmuksen+vastuuhenkil%C3%B6ist%C3%A4.pdf
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Yritys, jolle tein viimeksi yrityksen pakollisen 

energiakatselmuksen. 

 

Energiakatselmusraportin toimittaminen 

Jos sinulla ei ole raporttia hallussa esim. työpai-

kan vaihtamisen tai konsulttisopimuksesi seu-

rauksena, tarkistamme yllä mainitsemasi ener-

giakatselmuksen siirtotiedostosta, että olet toi-

minut siinä vastuuhenkilönä. 

Toimitan hakemukseni liitteenä raportin 

energiakatselmuksesta, jossa viimeksi 

toimin vastuuhenkilönä 

Minun ei ole mahdollista toimittaa raport-

tia energiakatselmuksesta, jossa viimeksi 

toimin vastuuhenkilönä 

Pyydän lähettämään päätöksen Sähköpostitse 

Kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: 

Laskutustiedot 

Ilmoita oikealla puolella olevassa tekstiken-

tässä: 

1. Verkkolaskutusosoite (sis. yrityksen y-tun-

nus, henkilön nimi) TAI 

2. Paperilaskuosoite 

Vastuuhenkilöpätevyyden uusiminen maksaa 

200 € (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Ener-

giaviraston maksullisista suoritteista). 

 

Annan suostumuksen nimeni ja vastuuhenkilö-

numeroni merkitsemiseen vastuuhenkilöpäte-

vyyden uusimista koskevaan päätökseen, jolla 

päätetään samalla kertaa usean henkilön vas-

tuuhenkilöpätevyyden uusimisesta (yhteispää-

tös). 

Jos et anna suostumusta, teemme pätevyytesi 

uusimisesta erillisen päätöksen, jolloin päätök-

sen käsittelyssä kuluu pidempi aika kuin yhteis-

päätöksissä.  

 

 

 

Annan suostumuksen 

 

En anna suostumusta  

Hakemuslomakkeen päiväys 

Merkitse tähän päivä, jona lähetät hakemuslo-

makkeen Energiavirastoon muodossa 

pp/kk/vvvv. 
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Tämä lomake toimitetaan Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostona osoittee-

seen katselmukset@energiavirasto.fi. Toimitathan viestin liitteenä myös energiakatsel-

musraportin energiakatselmuksesta, jossa olet viimeisen neljän vuoden aikana toiminut 

energiatehokkuuslain mukaisen pakollisen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä.   

Jos et voi toimittaa hakemusta sähköpostitse, voit toimittaa sen postitse osoitteeseen: 

Energiavirasto, 

Energiatehokkuus  

Lintulahdenkuja 2 A 

00530 Helsinki 

Lisätietoja: katselmukset@energiavirasto.fi. 

mailto:katselmukset@energiavirasto.fi
mailto:katselmukset@energiavirasto.fi
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