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ASIA
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HYVÄKSYMISPÄÄTÖS
Todentajan hyväksymispäätös 56/715/2011

RATKAISU
Todentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen
Energiavirasto muuttaa Enemi Oy (jäljempänä todentaja) todentajan hyväksymispäätöstä
56/715/2011.
Uutena pätevyysalueena todentajalle hyväksytään Biokaasu.
Uutena pätevyysalueena todentajalle hyväksytään Puupolttoaine.
Pätevyysalueen Vesivirtaus hyväksyntä poistetaan todentajalta.
Todentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä varmentamisen
kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.
Hyväksymispäätöksen muutos astuu voimaan 3.2.2014.

Voimassaolo
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olevan todentajan hyväksymispäätöksen voimassaolon päättymiseen saakka.

PERUSTELUT
Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) (jäljempänä
tuotantotukilaki) 40 §:n 3 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin.
Tuotantotukilain 42 §:n mukaan Energiavirasto voi muuttaa todentajaksi hyväksymistä
koskevassa päätöksessä määriteltyä pätevyysaluetta. Pätevyysalueen muuttamiseen sovelletaan
mitä 38 §:ssä ja 39 §:n 1 momentissa säädetään todentajaksi hyväksymisestä ja sen
edellytyksistä. Energiavirasto voi myös muuttaa päätöksessä annettua määräystä, jos se on
tarpeen sen varmistamiseksi, että todentajan tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. Määräyksen
muuttamiseen sovelletaan mitä 39 §:n 2 momentissa säädetään hyväksymispäätöksen sisällöstä.
Energiavirasto voi tarvittaessa edellyttää, että todentaja toimittaa uuden akkreditointipäätöksen
tai lausunnon pätevyydestään. Energiavirasto voi todentajan muutoshakemuksen tai
akkreditointielimen uuden akkreditointipäätöksen tai lausunnon perusteella muuttaa aikaisempaa
päätöstään.
Enemi Oy on jättänyt 7.1.2014 Energiavirastolle hakemuksen todentajan hyväksymispäätöksen
muuttamiseksi uuden akkreditointipäätöksen perusteella. Enemi Oy on Mittatekniikan
keskuksen akkreditointiyksikön 19.12.2013 antaman akkreditointipäätöksen 324/63/2013
mukaan pätevä varmentamaan yllä ratkaisuosassa mainitulla pätevyysalueella.
Enemi Oy on hakemuksessaan poistanut pätevyysalueen Vesivirtaus.
Jos Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö antaa tämän muutospäätöksen aikana
uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä muutospäätöksestä
tai jos akkreditointiyksikön päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä
muutospäätöksessä ole otettu huomioon, on hakijan tehtävä hyväksymispäätöksen
muutoshakemus. Akkreditointiyksikön uusi päätös on samalla toimitettava Energiavirastolle.
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla
voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin (tuotantotukilaki 40 § 3 momentti).
Ilmoitus sellaisesta toiminnan muutoksesta, joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on
toimitettava Energiavirastoon yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.
Energiavirasto arvioi tuleeko hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen takia tuotantotukilain 42
§:n 1 momentin perusteella.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 40 § ja 42.

MUUTOKSENHAKU
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Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä
Johtaja Pekka Ripatti
Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

MAKSU
1500 €

LIITTEET
Valitusosoitus ja ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

JAKELU
Enemi Oy

TIEDOKSI
Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö FINAS
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VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakuoikeus
Energiaviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä 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 Kouvolan 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. Kouvolan 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 hallinto-oikeudelle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää.
Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Kouvolan hallinto-oikeuteen, jonka osoite on:
Kouvolan hallinto-oikeus
Kauppalankatu 43 C
PL 401
45101 KOUVOLA
faksi: 029 56 42350
sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi
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OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN
Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

