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ENERGIAVIRASTON PÄÄTÖS TEHORESERVIN HANKINTAMENETTELYN 
KESKEYTYMISESTÄ JA ASIAN RAUKEAMISESTA 

 

Asia 

Tehoreservin hankintaa koskevan hankintamenettelyn keskeytyminen ja asian rau-

keaminen.  

 

Hankintayksikkö 

Energiavirasto 

 

Hankinnan kohde 

Hankinnan kohteena on sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmis-

tava tehoreservi Suomen sähköjärjestelmään kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023. 

Energiavirasto on 27.5.2022 päättänyt kyseiselle kaudelle tarvittavan tehoreservin 

suuruudeksi 600 MW. Energiavirasto on pyytänyt tarjouksia tehoreservikapasitee-

tista ja hinnasta, jolla voimalaitoksen, sähkövaraston, tehoreservikuorman tai näi-

den yhdistelmän haltija on valmis sisällyttämään hallinnassaan olevan kohteen te-

horeservijärjestelyn piiriin ajalle 1.11.2022-31.10.2023. 

Hankintaan sovelletaan sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmis-

tavasta tehoreservistä annettua lakia (117/2011, jäljempänä ’tehoreservilaki’).  

Yksikön haltija on voinut tarjota tehoreservijärjestelmään voimalaitosyksikköä, 

sähkönkulutuksen joustoon kykenevää kohdetta tai sähkövarastoyksikköä.  

 

Hankintamenettely 

Energiavirasto on 2.6.2022 julkaissut tarjouspyynnön tehoreservikapasiteetista 

kaudelle 1.11.2022-31.10.2023. Hankinta on toteutettu tehoreservilain 5 §:n mu-

kaisena avoimena menettelynä. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että Energiavi-

rasto tekee hankinnasta kirjallisen päätöksen kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen perusteella.  

Hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä on ollut mahdollista toimittaa Energiavirastoon 

15.6.2022 klo 12.00 mennessä. Energiavirasto on vastaanottanut kaksi lisäkysy-

mystä, joihin vastaukset toimitettiin 22.6.2022. 

Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 29.7.2022. Energiavirasto on vastaanot-

tanut yhden tarjouksen määräaikaan mennessä.  
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Energiavirasto on tehoreservilain 5 §:n 3 momentin mukaisesti kuullut järjestelmä-

vastaavaa kantaverkonhaltijaa hankintamenettelyyn osallistuvan tarjouksen mu-

kaisen voimalaitoksen soveltuvuudesta toimia tehoreservinä. 

Energiavirasto on hallintolain 34 §:n mukaisesti kuullut tarjouksen jättänyttä tar-

joajaa tarjouksen mahdollisesta hylkäämisestä.  

Energiavirasto on päätöksellä 16.9.2022 hylännyt tarjouspyynnön johdosta jätetyn 

tarjouksen tehoreservilain 7 §:n 2 ja 3 kohtien nojalla.  

 

Päätös 

Tehoreservin hankintamenettely keskeytyy ja asian käsittely raukeaa.  

 

Perustelut 

Energiavirasto on vastaanottanut yhden tarjouksen tehoreservikapasiteetin tar-

jouspyyntöön. Energiavirasto on erillisellä päätöksellään 16.9.2022 katsonut, että 

tarjouksessa on ollut tehoreservilain 7 §:n 2 kohdan mukainen hylkäämisperuste 

eikä se ole täyttänyt hankintamenettelyn ehtoja, ja tarjous on siten hylätty tehore-

servilain 7 §:n 2 ja 3 kohtien nojalla. 

Energiavirasto ei ole saanut asiassa muita tarjouksia. Näin ollen tehoreservin han-

kinnassa kaudelle 2022-2023 ei ole jätetty yhtään hyväksyttävää tarjousta.  

Tarjousten puuttuessa tehoreservin hankintamenettely keskeytyy ja asian käsittely 

Energiavirastossa raukeaa.  

Koska kyseessä on asiantilan toteava päätös, se ei ole oikeudenkäynnistä hallinto-

asioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n mukainen ratkaisu, johon voisi hakea muu-

tosta valittamalla.  

 

Sovelletut säännökset 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. Tämä päätös ei sisällä oikeudenkäyn-

nistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua rat-

kaisua, josta voisi valittaa mainitun lain mukaisessa järjestyksessä. 
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Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Henri Hämäläinen puh. 029 5050 145, 

henri.hamalainen@energiavirasto.fi. 

 

 

 

  

Jakelu Työ- ja elinkeinoministeriö / Energiaosasto 

 

Fingrid Oyj 

  

 

Maksutta 


