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Asia 

Uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 

(446/2007, ”jakeluvelvoitelaki”) 3 a §:n mukainen vahvistuspäätöksen peruuttami-

nen 

Asianosainen 

Etelä-Savon Energia Oy, y-tunnus: 0940995-3 

BioSairila Oy, y-tunnus: 2740947-1 

BioHauki Oy, y-tunnus: 2571226-6 

Vireilletulo 

7.10.2022 

Ratkaisu 

Energiavirasto peruuttaa Etelä-Savon Energia Oy:lle, BioSairila Oy:lle ja BioHauki 

Oy:lle (jäljempänä myös ”jakelija”) 21.1.2022 annetun jakeluvelvoitelain 3 a §:n 

mukaisen vahvistuspäätöksen (dnro 3064/745/2021, dnro 8883/070405/2021, jäl-

jempänä myös ”vahvistuspäätös”) 1.1.2023 alkaen. 

Energiaviraston on päätettävä, että vahvistuspäätös peruutetaan, jos jakelija tekee 

asiaa koskevan hakemuksen. Vahvistuspäätöksen peruuttaminen tulee voimaan ai-

kaisintaan hakemuksen jättämisajankohtaa seuraavana kalenterivuonna. 

Selostus asiasta 

Asianosainen on jättänyt Energiavirastolle 7.10.2022 jakeluvelvoitelain 3 a §:n mu-

kaisen vahvistuspäätöksen peruutushakemuksen dnro 2233/070405/2022 (jäljem-

pänä myös ”peruutushakemus”).  

Asia on kuvattu seuraavassa asiakirjassa: 

1. Peruutushakemus (7.10.2022) 
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Perustelut 

Vahvistuspäätöksen peruuttaminen 

Jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisesti Energiaviraston on päätettävä, että vahvis-

tuspäätös peruutetaan, jos jakeluvelvoitelain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu jake-

lija tekee asiaa koskevan hakemuksen. Vahvistuspäätöksen peruuttaminen tulee 

kuitenkin voimaan aikaisintaan hakemuksen jättämisajankohtaa seuraavana kalen-

terivuonna. 

Energiavirasto on 21.1.2022 antanut Etelä-Savon Energia Oy:lle, BioSairila Oy:lle 

ja BioHauki Oy:lle vahvistuspäätöksen kaasumaisten polttoaineiden jakelijan sisäl-

lyttämisestä vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. 

Etelä-Savon Energia Oy, BioSairila Oy ja BioHauki Oy on hakenut vahvistuspäätök-

sen peruuttamista johtuen BioHauki Oy:n sulautumisesta Etelä-Savon Energia 

Oy:öön 30.9.2022. 

Etelä-Savon Energia Oy, BioSairila Oy ja BioHauki Oy on esittänyt peruutushake-

muksessa riittävät tiedot vahvistuspäätöksen peruuttamiseksi. 

Energiaviraston johtopäätökset 

Energiavirasto peruuttaa jakeluvelvoitelain 3 a §:n mukaisella päätöksellään jake-

lijan vahvistuspäätöksen 1.1.2023 alkaen.  

Sovelletut säännökset 

Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) 3 § 

ja 3 a § 

Muutoksenhaku 

Tähän päätöksen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa 

(434/2003) säädetään. Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. 

Lisätiedot 

Tarvittaessa päätöksestä antaa lisätietoja tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, 

sähköposti kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 133. 

Liitteet 1. Oikaisuvaatimusohje 

 

Jakelu Etelä-Savon Energia Oy, BioSairila Oy ja BioHauki Oy 

Maksu Maksutta 
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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. 

Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaan-

ottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi säh-

köisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vas-

taan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoitta-

mana aikana. Määräaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. 

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapun-

päivä, 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 oikaisuvaa-

timuksen tekijälle voidaan toimittaa; 

• päätös, johon haetaan oikaisua;  

• miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi; sekä  

• perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 

oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hä-

nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on 

muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja ko-

tikunta. 
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Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

• oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys mää-

räajan 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 ylei-

sen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen 

niin määrää. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen  

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, 

jonka osoite on: 

Energiavirasto 

Lintulahdenkuja 2 A 

00530 HELSINKI  

 

sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi 

 

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, 

ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lail-

lista estettä. 
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