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Päätös 1 (16) 

Salassa pidettävä  

JulkL (621/1999) 24.1 § 20k 

1959/472/2019 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

Teollisuuskatu 1 

29200 HARJAVALTA 

Asia
Energiaviraston päätös koskien Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n energian tukkumark-

kinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 noudattamisesta. 

Asianosainen 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy  

Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta 

Y-tunnus: 1591728-4 

Selostus asiasta 

Markkinatapahtumat 

Energiavirasto on käynnistänyt tutkinnan asiassa saatuaan 26.10.2019 ilmoituk-

sen, jonka mukaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (jäljempänä myös asianosainen) 

toiminnassa on havaittu piirteitä, jotka ovat voineet viitata energian tukkumarkki-

noiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (jäljempänä myös REMIT-asetus) 8 ja 9 artiklan 

vastaiseen toimintaan. Asiassa on tullut tutkittavaksi, onko asianosainen laiminlyö-

nyt asetuksen mukaisia velvoitteitaan jättämällä rekisteröitymättä 9 artiklan edel-

lyttämällä tavalla ja/tai käymällä kauppaa  raportoi-

matta siellä suorittamistaan liiketoimista ja kauppoja koskevista toimeksiannoista 

asetuksen 8 artiklan edellyttämällä tavalla. 

Energiaviraston saaman tiedon mukaan asianosainen on käynyt toistuvasti ja sään-

nönmukaisesti kauppaa 
1 Asianosainen on ollut   koko REMIT-sääntelyn 

voimassaolon ajan.2 Asianosainen ei ole tänä aikana rekisteröitynyt markkinaosa-

puoleksi Energiavirastolle, eikä sillä siten ole ollut markkinaosapuolen yksilöivää ns. 

ACER-koodia. ACER:lle (jäljempänä myös virasto) REMIT-asetuksen 8 artiklan no-

jalla raportoidun sähkön kaupankäyntidatan tarkastelun perustella ei myöskään ole 

nähtävissä, että asianosainen olisi raportoinut jatkuvan raportointivelvoitteen pi-

rissä olevia liiketoimiaan ja kauppoja koskevia toimeksiantojaan 7.10.2015 alkaen. 

1

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tuk-
kumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta tuli voimaan 28.12.2011 
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 Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n asiassa antama selvitys 

Energiavirasto pyysi 11.6.2019 Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä selvityksen yhtiön 

toiminnasta koskien REMIT-asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisten velvoitteiden nou-

dattamista 31.7.2019 mennessä. Asianosainen antoi asiassa määräajassa kirjalli-

sen selvityksen, joka on päivätty 31.7.2019.  

 Energiaviraston selvityspyynnössään esittämät kysymykset ja asianosaisen vastaukset 

1.1.1 Kuvaus asianosaisen liiketoiminnasta sähkön tukkumarkkinalla. 

Toimimme sähkön tukkumarkkinalla   jota 

kautta hankimme  

 

1.1.2 Kuvaus asianosaisen kaupankäynnin käytännön järjestelyistä ja toteutuk-

sesta sähkön tukkumarkkinalla 

Kaupankäynti on järjestetty siten, että  

  

  

 

1.1.3 Selvitys siitä, onko markkinaosapuoli rekisteröitynyt REMIT-asetuksen 9 ar-

tiklan mukaisesti CEREMP-rekisteriin. 

Emme ole rekisteröityneet CEREMP-rekisteriin. 

1.1.4 Selvitys siitä, onko ja missä markkinaosapuoli raportoinut mahdolliset kaupat 

REMIT-asetuksen 8 artiklan edellyttämällä tavalla ACER:lle. 

Inhimillisen virheen vuoksi emme ole toistaiseksi raportoineet tekemiämme kaup-

poja REMIT 8 artiklan edellyttämällä tavalla. 

1.1.5 Selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin asianosainen on mahdollisesti ryhtynyt 

asiassa 

Tämän selvityspyynnön saatuamme olemme ryhtyneet välittömiin toimiin rekiste-

röinnin ja kauppojen raportoinnin kuntoon saattamiseksi. Kun olemme saaneet 

osapuolen rekisteröinnin kuntoon tulemme valtuuttamaan 

 tekemään puolestamme tarvittaman raportoinnin ACER:lle jatkossa näiden 

kauppojen osalta. 

 Asianosaisen kuuleminen päätösluonnoksesta 

Energiavirasto varasi asianosaiselle 14.4.2020 mahdollisuuden esittää näkemyk-

senä Energiaviraston esittämästä päätösluonnoksesta sekä siinä asetetusta rikesa-

kon määrästä. Asianosainen ei toimittanut lausuntoa määräajassa. Energiaviraston 

oltua yhteydessä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n edustajaan sovittiin asianosaisen 
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kanssa lisäajasta lausunnon toimittamiseksi, ja määräajaksi asetettiin 26.6.2020. 

Asianosainen toimitti lausunnon 26.6.2020. 

Lausunnossaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy vaatii, että Energiavirasto 

1) poistaa tai kohtuullistaa rikesakkoa koskevan ehdotuksensa ja 

2) poistaa päätöksestä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:tä, sen liiketoimintaa ja osa-

puolten välisiä keskusteluja koskevat kohdat julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 

20 kohdan nojalla 

Lausunnossa Energiavirastoa on pyydetty täsmentämään, mihin Energiavirasto viit-

taa sillä, kun se on päätösluonnoksessaan esittänyt, että asianosaisen ”toiminnassa 
on havaittu piirteitä, jotka ovat voineet viitata energian tukkumarkkinoiden ehey-

destä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sen (EU) N:o 1227/2011 (jäljempänä myös REMIT-asetus) 8 ja 9 artiklan vastai-

seen toimintaan.” 

Lausunnossaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy on todennut lisäksi seuraavaa: 

”Mikäli kyse on vain REMIT-raportoinnin viivästymisestä, NNH haluaa tuoda esiin, 

ettei sen  kau-

pankäynnissä ei ole pyritty mihinkään sellaiseen toimintaan, joka vaarantaisi tuk-

kumarkkinoiden toimivuutta tai läpinäkyvyyttä. NNH:n toiminnalla  

ei ole ollut vaikutusta energiamarkkinoiden toimivuuteen. Ky-

seessä ei ole sisäpiiritiedon käyttö tai sen julkistamisen laiminlyönti eikä myöskään 

markkinoiden manipulointi tai sen yritys.  osalta kyseessä on 

  ja asianosaisen vaikutukset siihen ovat olleet vä-

häiset. 

NNH:n sähköhankinnat ja kaupankäynti on järjestetty siten, että 

 

 

Myönnämme, ettemme ole riittävästi ymmärtäneet ja huomioineet REMIT-asetuk-

sen ja raportoinnin julkisuusvaatimuksia sähköhankintoihimme liittyen ennen Ener-

giaviraston lähestymistä. Ottaen huomioon erityisesti sen, että  

, NNH:n toi-

minnassa ei missään nimessä ole ollut kyse tahallisuudesta tai tuottamuksellisuu-

desta, vaan kyse on ollut ymmärtämättömyydestä ja inhimillisestä laiminlyönnistä. 

Energiaviraston kesän 2019 yhteydenoton jälkeen NNH on pyrkinyt hoitamaan RE-

MIT-raportoinnin kuntoon  

. Asiasta on olemassa myös yhtiön johtoryhmän päätös kesältä 2019. Asia 

jäi syksyllä valitettavasti kesken keskinäisten väärinymmärrysten ja puutteellisen 

kommunikaation takia.  

NNH on Energiaviraston lähestymisen johdosta ryhtynyt toimenpiteisiin kaupan-

käynnin raportoinnin järjestämiseksi edustajiemme välityksellä. Raportointihake-

mus  on tehty kesäkuussa 2020 ja osapuolet ovat tänään sopineet, 

että  aloittaa NNH:n spot-toimitusten REMIT-raportoinnin 27.6.2020 

alkaen. 



Päätös 4 (16) 

Salassa pidettävä   

JulkL (621/1999) 24.1 § 20k  

 1959/472/2019 

 

 

 

Osapuolet ovat lisäksi sopineet, että 7.10.2015-26.6.2020 puuttuvalta ajalta  

 ja Norilsk Nickel Harjavalta 

Oy päättävät ensi viikolla (vko 27/2020) ratkaisusta, jolla raportointi suoritetaan 

tehokkaimmalla tavalla. Tätä varten  on tänään ti-

lattu kaupankäynnin historiadata ja se toimitetaan ACER’iin niin pian kuin mahdol-

lista. NNH informoi Energiavirastoa, kun se on tehty. 

Tämän johdosta NNH esittää, että julkinen varoitus olisi riittävä seuraus tapahtu-

neesta laiminlyönnistä ja vähäisestä rikkomuksesta. Jos Energiavirasto kuitenkin 

päätyy määräämään rikesakon, pyydämme edellä mainitut seikat huomioon ottaen 

kohtuullistamaan rikesakkoa alentamalla sen määrää. NNH katsoo, ettei sen toi-

minta täytä tuottamuksellisuutta tai muita sellaisia tunnusmerkkejä, joilla voidaan 

perustella rikesakkoa asteikon yläpäästä. 

NNH vaatii, että asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisistä liikesalaisuuksista, 

samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityi-

sen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, kun tiedon antaminen niistä aiheuttaisi 

elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, poistetaan julkistettavasta päätök-

sestä. Erityisesti vaatimus koskee eri osapuolten nimiä, NNH:n toimittamia lausun-

toja yhtiön toiminnasta asiassa sekä sakon määrää.” 

Asianosaisen selvitys 29.6.2020 

Asianosainen toimitti 29.6.2020 selvityksen, josta ilmeni, että yhtiön energian tuk-

kumarkkinoilla tekemien liiketoimien raportointi on aloitettu 26.6.2020, ja yhtiön 

liiketoimia on raportoitu myös takautuvasti aikavälillä 19.11.2019–24.6.2020.  

Asiaan liittyvä lainsäädäntö 

 Energiaviraston toimivalta 

Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan 

Energiavirasto hoitaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista 

säädetään REMIT-asetuksessa sekä sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädök-

sissä ja täytäntöönpanosäädöksissä. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (587/2013, jäljempänä 

myös valvontalaki) 2 §:n 8 kohdan mukaan valvontalakia sovelletaan niiden val-

vonta- ja seurantatehtävien hoitamiseen, jotka säädetään Energiaviraston tehtä-

viksi energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1227/2011, jäljempänä RE-

MIT-asetus, sekä sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöön-

panosäädöksissä. 

Valvontalain 5 §:n mukaan Energiaviraston tehtävänä on valvoa 2 §:ssä tarkoitetun 

kansallisen ja unionin lainsäädännön ja viranomaisten määräysten noudattamista 

sekä hoitaa muut 2 §:ssä tarkoitetussa lainsäädännössä sille annetut tehtävät. 

Valvontalain 20 a §:n mukaan Energiavirasto voi määrätä rikemaksun elinkeinon-

harjoittajalle tai tämän puolesta toimivalle henkilölle, joka tahallaan tai huolimat-

tomuudesta rikkoo tai laiminlyö velvollisuuden: 
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1) toimittaa REMIT-asetuksen 8 artiklan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädök-

sessä säädettyjä tietoja energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista tai 

kauppaa koskevista toimeksiannoista; 

2) rekisteröityä REMIT-asetuksen 9 artiklan mukaisesti. 

Rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun suuruutta arvioita-

essa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle 

määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. 

Valvontalain 34 §:n mukaan siinä laissa tarkoitettu seuraamusmaksu ja rikemaksu 

korkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen 

ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Seuraamusmaksu ja 

rikemaksu saadaan kuitenkin panna täytäntöön vain lainvoimaisen tuomion tai pää-

töksen perusteella. Maksun täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus. 

REMIT-asetus 

2 artikla  

REMIT-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaan tukkutason energiatuotteilla tarkoi-

tetaan seuraavia sopimuksia ja johdannaisia riippumatta siitä, missä ja miten niillä 

käydään kauppaa:  

a) sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, jos niihin perustuva toimitus tapah-

tuu unionissa;  

b) unionissa tuotettuun, kaupankäynnin kohteena olevaan tai toimitettavaan säh-

köön tai maakaasuun liittyvät johdannaiset;  

c) unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät sopimukset;  

d) unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät johdannaiset.  

Sähkön tai maakaasun toimitusta ja jakelua loppuasiakkaiden käyttöön koskevat 

sopimukset eivät ole tukkutason energiatuotteita. Sopimukset, jotka koskevat säh-

kön tai maakaasun toimitusta ja jakelua loppuasiakkaille, joilla on 5 kohdan toi-

sessa alakohdassa säädettyä rajaa suurempi kulutuskapasiteetti, katsotaan kuiten-

kin tukkutason energiatuotteiksi. 

Asetuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaan energian tukkumarkkinoilla tarkoitetaan 

mitä tahansa unionissa sijaitsevaa markkinaa, jossa käydään kauppaa tukkutason 

energiatuotteilla. 

8 artikla 

REMIT-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan markkinaosapuolten tai niiden puo-

lesta toimivien 4 kohdan b–f alakohdassa lueteltujen henkilöiden tai viranomaisten 

on toimitettava virastolle tiedot energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoi-

mista ja myös kauppaa koskevista toimeksiannoista. Toimitettaviin tietoihin on si-

sällyttävä ainakin ostettujen ja myytyjen tukkutason energiatuotteiden tarkka mää-

rittely, sovittu hinta ja määrä, toteutuspäivät ja -ajat, liiketoimen osapuolet ja 
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edunsaajat sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Vaikka markkinaosapuolilla on 

kokonaisvastuu, niiden ilmoitusvelvollisuuden katsotaan tulleen täytetyksi, kun 

vaaditut tiedot on saatu 4 kohdan b–f alakohdassa luetellulta henkilöltä tai viran-

omaiselta. 

REMIT-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a-c alakohtien mukaan komissio laatii luette-

lon sopimuksista ja johdannaisista, mukaan luettuina kauppaa koskevat toimeksi-

annot, joista on määrä ilmoittaa 1 kohdan mukaisesti, ja tarvittaessa liiketoimien 

ilmoittamiselle asetetuista asianmukaisista alarajoista, hyväksyy 1 kohdan mukai-

sesti toimitettavien tietojen ilmoittamista koskevat yhtenäiset säännöt ja säätää, 

mihin mennessä ja missä muodossa nämä tiedot on ilmoitettava. 

REMIT- asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b-f alakohtien mukaan tiedot toimittaa 1 

kohdan soveltamiseksi 

b) markkinaosapuolen puolesta toimiva kolmas osapuoli; 

c) kauppojen ilmoitusjärjestelmä; 

d) järjestäytynyt markkina, kauppojen täsmäytysjärjestelmä tai liiketoimia ammat-

timaisesti järjestävä muu henkilö; 

e) johdannaistransaktioista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä anne-

tun, sovellettavan unionin lainsäädännön nojalla rekisteröity tai tunnustettu kaup-

patietorekisteri; tai 

f) toimivaltainen viranomainen, joka on saanut kyseisen tiedon direktiivin 

2004/39/EY 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai arvopaperimarkkinaviranomainen, 

jos se on saanut kyseisen tiedon johdannaistransaktioista, keskusvastapuolista ja 

kauppatietorekistereistä annetun, sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti. 

9 artikla  

REMIT-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan markkinaosapuolten, jotka suoritta-

vat virastolle 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettavia liiketoimia, on rekiste-

röidyttävä sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat si-

joittautuneet tai joissa he asuvat tai, mikäli ne eivät ole sijoittautuneet unioniin tai 

eivät asu siellä, sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jossa ne toi-

mivat. 

Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan saman artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

markkinaosapuolten on toimitettava rekisteröintilomake kansalliselle sääntelyvi-

ranomaiselle, ennen kuin ne suorittavat liiketoimia, jotka on ilmoitettava virastolle 

8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/20143 

2 artikla 

 
3 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden ehey-

destä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 
ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi. 
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Komission täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaan ’järjestäytyneellä 
markkinapaikalla’ tai ’järjestäytyneellä markkinalla’  

a) monenvälistä järjestelmää, joka tuo yhteen useiden kolmansien osapuolten tuk-

kutason energiatuotteita koskevat osto- ja myynti-intressit tai helpottaa niiden yh-

teen tuomista siten, että tuloksena on sopimus;  

b) mitä tahansa muuta järjestelmää, jossa useiden kolmansien osapuolten tukku-

tason energiatuotteita koskevat ostoja myynti-intressit voivat olla keskenään vuo-

rovaikutuksessa siten, että tuloksena on sopimus. 

Niihin kuuluvat esimerkiksi sähkö- ja kaasupörssit, kaupanvälittäjät ja muut liike-

toimia ammattimaisesti järjestävät henkilöt sekä Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton direktiivin 2014/65/EU 4 artiklassa tarkoitetut kauppapaikat. 

3 artikla 

Komission täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavista sopi-

muksista on ilmoitettava virastolle:  

a) Unionissa toimitettavaan sähköön tai maakaasuun liittyvien tukkutason energia-

tuotteiden osalta on ilmoitettava seuraavista sopimuksista:  

i) sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat päivänsisäisten markkinoiden aikaiset 

ja päivänsisäiset sopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta 

siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko ky-

seessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;  

ii) sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat vuorokausimarkkinoiden aikaiset so-

pimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten 

kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai 

jatkuva kaupankäynti;  

iii) sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat kahta päivää edeltävät sopimukset, 

kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa 

toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva 

kaupankäynti;  

iv) sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat viikonloppusopimukset, kun toimitus 

tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja 

erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;  

v) sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat toimituspäivän jälkeiset sopimukset, 

kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa 

toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva 

kaupankäynti;  

vi) muut sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, kun toimitusaika on yli kaksi 

vuorokautta ja toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten 

kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai 

jatkuva kaupankäynti;  
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vii) sähkön tai maakaasun toimitussopimukset yksittäiseen käyttöpaikkaan, jonka 

tekninen kulutuskapasiteetti on vähintään 600 GWh/vuosi;  

(…) 

7 artikla  

Komission täytäntöönpanoasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan vakioituja sopi-

muksia sekä kauppaa ja huutokauppaa koskevia toimeksiantoja koskevat tiedot on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sopimuksen tekemistä tai 

toimeksiannon tekemistä seuraavana arkipäivänä.  

Kaikista sopimukseen tai kauppaa koskevaan toimeksiantoon tehdyistä muutok-

sista tai niiden päättymisestä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 

viimeistään muuttamista tai päättymistä seuraavana arkipäivänä.  

Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan huutokauppamarkkinoilla, joilla toimeksi-

annot eivät ole julkisesti nähtävissä, on ilmoitettava ainoastaan tehdyt sopimukset 

ja lopulliset toimeksiannot. Niistä on ilmoitettava viimeistään huutokauppaa seu-

raavana työpäivänä.  

Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan kaupanvälittäjien suulliset toimeksiannot, 

jotka eivät näy sähköisillä ruuduilla, on raportoitava vain viraston pyynnöstä.  

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaan vakioimattomia sopimuksia koskevat tiedot, 

vakioimattomaan sopimukseen tehdyt muutokset, vakioimattoman sopimuksen 

päättyminen ja 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut liiketoimet on 

ilmoitettava kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä, muuttamisesta tai päät-

tymisestä.  

Asetuksen 7 artiklan 6 kohdan mukaan ennen ilmoitusvelvollisuuden voimaantulo-

päivää tehtyjä ja ilmoitusvelvollisuuden voimaantulopäivänä voimassa olevia ener-

gian tukkutason sopimuksia koskevat tiedot on ilmoitettava virastolle 90 päivän 

kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitusvelvollisuutta aletaan soveltaa kyseisiin sopi-

muksiin. Ilmoitettavien tietojen on katettava vain tiedot, jotka voidaan poimia 

markkinatoimijoilla olevista tiedostoista. Niihin kuuluvat ainakin Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (1) 44 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (2) 40 artiklan 2 kohdassa tarkoi-

tetut tiedot. 

12 artikla 

Komission täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan 

saman asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 

7 päivästä lokakuuta 2015 lähtien, lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan b alakoh-

dassa tarkoitettujen sopimusten yhteydessä. 

Perustelut 

 Kysymyksen asettelu 
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Asiassa on kysymys siitä, onko asianosainen toiminnassaan laiminlyönyt REMIT-

asetuksen 8 artiklan mukaisen raportointivelvollisuuden sekä 9 artiklan mukaisen 

rekisteröintivelvollisuuden noudattamisen. 

 Asian oikeudellinen arviointi 

Energiavirasto on tutkinut asiassa ilmenneiden tosiseikkojen perusteellä täyttääkö 

asianosaisen toiminta REMIT-asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaiset velvoitteet.   

REMIT-asetuksen ja komission täytäntöönpanoasetuksen velvoitteiden rikko-

minen 

Asianosainen on Energiavirastolle toimittamansa selvityksen mukaan  

 käynyt kauppaa vuodesta 2011 lähtien   

 

 Energian tukkumarkkinalla 

tehdyt liiketoimet ja kauppaa koskevat toimeksiannot on raportoitava energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER:lle REMIT-asetuksen 8 artiklan mu-

kaisesti täytäntöönpanoasetuksen 7 artiklan mukaisissa määräajoissa. Komission 

täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan markkina-

osapuolten on 7.10.2015 alkaen tullut ilmoittaa täytäntöönpanoasetuksen 6 artik-

lan 1 kohdan mukaisesti tiedot järjestäytyneillä markkinapaikoilla toimitetuista tuk-

kutason energiatuotteista sekä täsmäytetyistä ja avoimista toimeksiannoista.  

Energiaviraston  saaman markkinadatan ja kaupankäyntitietojen 

perusteella on todettavissa, että asianosainen on käynyt ainakin 7.10.2015 lähtien 

ja käy päätöksentekohetkelläkin säännöllisesti kauppaa  

 . Näitä energian tukkumarkkinoilla suoritettuja lii-

ketoimia ei kuitenkaan ollut raportoitu ennen 26.6.2020 REMIT-asetuksen ja ko-

mission täytäntöönpanoasetuksen edellyttämällä tavalla. Asianosainen on myös 

selvityksessään todennut selvästi, että ”inhimillisen virheen vuoksi emme ole tois-

taiseksi raportoineet tekemiämme kauppoja REMIT 8 artiklan edellyttämällä ta-

valla”. Edelleen Energiaviraston ACER:lta saaman kauppa- ja tarjousdatan perus-

teella on selvää, että kyseinen raportointidata Suomen kaupankäyntialueelta ei ole 

sisältänyt lainkaan asianosaisen energian tukkumarkkinoilla tekemiä liiketoimia tai 

kauppoja koskevia toimeksiantoja eikä näitä tietoja myöskään ole raportoinut Ener-

giavirastolla olevan tiedon mukaan asianosaisen puolesta kukaan muukaan REMIT-

asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b-f alakohdissa tarkoitettu taho ennen 26.6.2020. 

Näin ollen Energiavirasto katsoo, ettei asianosaisen tekemiä kyseisiä liiketoimia tai 

kauppoja koskevia toimeksiantoja ole raportoitu raportointivelvollisuuden voimaan 

astumisesta alkaen 7.10.2015 ACER:lle REMIT-asetuksen 8 artiklan edellyttämällä 

tavalla. 

Koska asianosainen on tehnyt tukkumarkkinoilla liiketoimia, jotka sen olisi pitänyt 

ilmoittaa ACER:lle REMIT-asetuksen 8 artiklan sekä komission täytäntöönpanoase-

tuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla, koskee sitä myös RE-

MIT-asetuksen 9 artiklan mukainen velvollisuus rekisteröityä kansalliselle säänte-

lyviranomaiselle. 



Päätös 10 (16) 

Salassa pidettävä   

JulkL (621/1999) 24.1 § 20k  

 1959/472/2019 

 

 

 

Asianosainen on kaupparekisteriotteen mukaan Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, 

joten sen voidaan katsoa sijoittautuneen Suomeen, jolloin relevantti kansallinen 

sääntelyviranomainen on tässä tapauksessa Energiavirasto. Suomalaisten ja Suo-

messa toimivien REMIT-sääntelyn piiriin kuluvien tukkumarkkinaosapuolten tulee 

rekisteröityä Energiavirastolle. REMIT-asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan ar-

tiklan 1 kohdassa tarkoitettujen markkinaosapuolten on toimitettava rekisteröinti-

lomake kansalliselle sääntelyviranomaiselle, ennen kuin ne suorittavat liiketoimia, 

jotka on ilmoitettava virastolle 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Energiaviraston 

 saaman markkinadatan ja kaupankäyntitietojen perusteella asian-

osainen on tehnyt 7.10.2015 alkaen   liiketoimia, 

jotka sen olisi tullut ilmoittaa ACER:lle REMIT-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mu-

kaisesti. 

Asianosainen on selvityksessään nimenomaisesti todennut, että se ei ole rekiste-

röitynyt Energiaviraston markkinaosapuolten rekisteröinnissä käyttämään CE-

REMP-rekisteriin. ACER:n ylläpitämästä REMIT Portal -palvelusta käy niin ikään ilmi, 

että kyseisellä toimijalla ei ole selvityspyynnön lähettämisen hetkellä ollut Suo-

messa tai muussakaan EU-maassa rekisteröitymisen yhteydessä annettavaa ACER-

koodia. 

Energiavirasto toteaa edellä mainitun perusteella, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

on laiminlyönyt REMIT-asetuksen 8 artiklan velvoitteen raportoida ACER:lle tiedot 

energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista ja kauppaa koskevista toi-

meksiannoista 7.10.2015 alkaen sekä rikkonut 9 artiklan mukaista velvoitetta re-

kisteröityä jättäessään rekisteröitymättä Energiavirastolle viimeistään siinä vai-

heessa, kun se on tehnyt Energian tukkumarkkinoilla REMIT-asetuksen 8 artiklan 

mukaisesti ACER:lle raportoitavia liiketoimia tai tehnyt kauppoja koskevia toimek-

siantoja. 

Energiavirastolle toimittamassaan selvityksessä asianosainen on kertonut ryhty-

vänsä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin Energiaviraston selvityspyynnössä 

mainittujen laiminlyöntien osalta. 

Energiavirasto toteaa, että asianosainen on täyttänyt rekisteröitymisvelvoitteensa 

22.11.2019, eli noin neljä kuukautta siitä, kun se on kertonut Energiavirastolle ryh-

tyvänsä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Komission täytäntöönpanoasetuksen 

3 artiklan mukaisista liiketoimista ja kauppoihin liittyvistä toimeksiannoista asian-

osainen ei sen sijaan ollut raportoinut ennen 26.6.2020 REMIT-asetuksen 8 artiklan 

edellyttämällä tavalla täytäntöönpanoasetuksen 7 artiklan edellyttämissä aikara-

joissa siitä huolimatta, että se on rekisteröitymisensä jälkeen käynyt kauppaa  

 Suomen tarjousalueella . 

 Rikemaksun määrääminen 

Valvontalain 20 a §:n mukaan Energiavirasto voi määrätä rikemaksun elinkeinon-

harjoittajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö REMIT-

asetuksen 8 ja 9 artiklassa asetettuja velvoitteita. Rikemaksun suuruus perustuu 

kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kes-

toaika. Kyseistä lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (50/2014 vp) yksityis-

kohtaisten perustelujen mukaan rikemaksun tarkoituksena on yhtäältä ehkäistä 
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markkinoita kohtaan tunnetun epäluottamuksen syntymistä, ja toisaalta korostaa 

erityisesti oikea-aikaisen tiedon merkitystä markkinoiden luotettavalle toiminnalle. 

Edellä kerrotun mukaisesti Energiavirasto katsoo, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

on toiminut asiassa REMIT-asetuksen 8 ja 9 artiklan vastaisesti 7.10.2015 alkaen, 

kun se ei ole rekisteröitynyt Energiavirastolle ennen kuin se on suorittanut liiketoi-

mia, jotka on ilmoitettava ACER:lle, eikä ole toimittanut REMIT-asetuksen 8 artiklan 

nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä säädettyjä tietoja energian tukku-

markkinoilla suoritetuista liiketoimista tai kauppaa koskevista toimeksiannoista ai-

kavälillä 7.10.2015–26.6.2020. Energiavirasto huomauttaa, että jokaisen markki-

natoimijan velvollisuutena on olla selvillä sen toimintaan liittyvistä säännöksistä ja 

varmistaa niiden noudattaminen toiminnassaan. Asianosaisen selvityksessä laimin-

lyönnin on todettu johtuneen inhimillisestä erehdyksestä, mutta Energiavirasto kat-

soo asianosaisen mahdollisen tietämättömyyden toimialaa koskevasta sääntelystä 

ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen verkkaisuuden osoittavan, että yhtiön toi-

minta on ollut vähintäänkin huolimatonta. 

Energiavirasto pitää asianosaisen REMIT-asetuksen 8 artiklan mukaisen velvoitteen 

laiminlyöntiä laadultaan vakavana sen vuoksi, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy on 

laiminlyönyt velvoitteen toimittaa tietoja tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoi-

mista ja kauppaa koskevista toimeksiannoista kokonaisuudessaan, kun se ei ole 

toimittanut tietoja yhdestäkään kaupasta tai toimeksiannosta velvoitteen voimaan-

tulon ja 26.6.2020 välisellä ajalla. Rekisteröintivelvoitteen laiminlyöntiä voidaan pi-

tää vakavana senkin vuoksi, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy on rekisteröitynyt 

vasta neljä kuukautta sen jälkeen, kun Energiavirasto on pyytänyt selvitystä sen 

laiminlyönneistä.  

Energiavirasto pitää asianosaisen REMIT-asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisten vel-

voitteiden laiminlyöntejä vakavina myös ottaen huomioon niiden kestoajan sekä 

asianosaisen energian tukkumarkkinoilla suorittaman kaupankäynnin suuren volyy-

min vuoksi  

. Energian tukkumarkkinatuotteita on hankittu koko 

ilmoitusvelvollisuuden voimassaolon ajan  

 Asianosainen ei ole myös-

kään viipymättä ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin Energiaviraston pyydettyä 

11.6.2019 selvitystä yhtiön toiminnasta sähkön tukkumarkkinoilla ja yhtiön itsen-

säkin todettua 31.7.2019 päivätyssä selvityksessään laiminlyöneensä REMIT-ase-

tuksen ja komission täytäntöönpanoasetusten mukaisia velvoitteitaan. Laiminlyön-

nin vakavuutta korostaa edelleen, että asianosainen on jatkanut liiketoimien suo-

rittamista energian tukkumarkkinoilla raportoimatta suorittamistaan liiketoimista ja 

kauppoihin liittyvistä toimeksiannoista ACER:lle ennen 26.6.2020.  

Moitittavaa asianosaisen toiminnassa on myös se, että rekisteröitymisvelvoitteen 

ja raportointivelvoitteen täyttäminen on seurannut Energiaviraston aloitteellisuu-

desta. Asianosainen on rekisteröinyt vasta Energiaviraston toimenpiteiden jälkeen, 

ja tietojen ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen on aloitettu vasta 26.6.2020. 

Asianosainen on myös viitannut siihen, että kyseessä ei ole sisäpiiritiedon väärin-

käyttö tai sen julkistamisen laiminlyönti eikä myöskään markkinoiden manipulointi 

tai sen yritys. Vaikka näitä väärinkäytöksiä voitaisiin pitää raportointivelvoitteen 

laiminlyöntiä vakavampina, Energiavirasto katsoo, että tiedon saaminen energian 
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tukkumarkkinoiden toiminnasta on ensiarvoisen tärkeää väärinkäytösten estä-

miseksi, ja raportointivelvoitteen laiminlyöminen on pitkän kestonsa vuoksi erityi-

sen moitittavaa. 

Energiavirasto katsoo, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminta osoittaa vaka-

vaa piittaamattomuutta markkinoilla noudatettavaa sitovaa lainsäädäntöä kohtaan. 

Asianosainen on päätösluonnosta koskevassa lausunnossaan todennut, että se ei 

ole pyrkinyt sellaiseen toimintaan, joka vaarantaisi tukkumarkkinoiden toimivuutta 

tai läpinäkyvyyttä, ja että sen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta energiamarkkinoi-

den toimivuuteen. Energiavirasto kuitenkin toteaa, että markkinaosapuolten suo-

rittamien energian tukkumarkkinatuotteilla tekemiensä liiketoimien ja kauppoja 

koskevien toimeksiantojensa raportointi ACER:lle on keskeisessä asemassa REMIT-

asetuksen velvoitteiden valvonnan mahdollistamisen ja markkinoiden väärinkäy-

tösten estämisen kannalta. Energiavirasto katsoo, että Norilsk Nickel Harjavalta 

Oy:n tekemillä laiminlyönneillä on myös laajemmin negatiivisia vaikutuksia mark-

kinoiden asianmukaisen läpinäkyvyyden toteutumiselle, minkä lisäksi kyseiset lai-

minlyönnit vääristävät markkinoiden seurantaa ja valvontamahdollisuuksien toteu-

tumista asianmukaisesti. Energian tukkumarkkinoiden toimivuus ei ole raportointi- 

ja rekisteröitymisvelvoitteiden rikkomusten ja niistä määrättävien seuraamusten 

arvioinnin kannalta olennaista. 

Valvontalain 20 a §:n 2 momenttia koskevien hallituksen esityksen yksityiskohtais-

ten perustelujen mukaan rikemaksun kohteena olevan henkilön taloudellinen 

asema voidaan ottaa huomioon rikemaksun suuruutta arvioitaessa. Energiavirasto 

katsoo, että julkisten taloustietojen perusteella asianosaisen maksukykyä ei ole 

syytä epäillä eikä asteikon yläpäästä määrättävää rikemaksua voida pitää kohtuut-

tomana suhteessa yhtiön liiketoiminnan kokoon ja maksukykyyn. 

Ottaen huomioon rikkomusten laadun, laajuuden ja kestoajan sekä asianosaisen 

esittämät näkökohdat Energiavirasto pitää asianmukaisena rikesakon määränä 

70 000 euroa. 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on päätösluonnosta koskevassa lausunnossaan vaati-

nut Energiavirastoa poistamaan tai alentamaan rikesakkoa koskevan ehdotuk-

sensa. Energiavirasto katsoo, että rikemaksun poistamiselle tai sen alentamiselle 

ei ole perusteita. 

Asianosainen on päätösluonnosta koskevassa lausunnossaan esittänyt, että julki-

nen varoitus olisi riittävä seuraus tapahtuneesta laiminlyönnistä ja vähäisestä rik-

komuksesta. Energiavirasto toteaa, että valvontalain 20 b §:n mukaista julkista 

varoitusta ei REMIT-asetuksen 8 ja 9 artiklan rikkomuksesta voida määrätä, ja 

edellä esitetyn mukaisesti asianosaisen rikkomus on ollut laadultaan vakava, laaja 

ja pitkäkestoinen. Tästä syystä Energiavirasto katsoo, että rikemaksun määräämi-

nen on oikeasuhtainen toimenpide. 

Ratkaisu 

Norilsk Nickel Harjavalta on toiminut asiassa energian tukkumarkkinoiden ehey-

destä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sen (EU) N:o 1227/2011 8 ja 9 artiklan vastaisesti. 
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Energiavirasto määrää valvontalain 20 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle asiassa yhteisen rikemaksun REMIT-asetuksen 8 ja 

9 artiklan velvoitteiden laiminlyönnistä, yhteensä suuruudeltaan seitsemänkym-

mentätuhatta (70 000,00) euroa, ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. 

Sovelletut säännökset 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päi-

vänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuu-

desta 2, 8 ja 9 artikla 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä joulu-

kuuta 2014, tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tar-

kasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi 2, 3, 7 ja 12 artikla 

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 2, 5, 9, 20 a ja 34 

§ 

Muutoksenhaku 

Valitusosoitus asianosaiselle markkinaoikeuteen on päätöksen liitteenä. 

Lisätietoja 

Lisätietoja päätöksestä antaa lakimies Otso Liikanen, otso.liikanen@energiavi-

rasto.fi, puh. 029 5050 188 

Liitteet Valitusosoitus asianosaiselle 

Jakelu Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus hallintopäätöksestä  

Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla si-

ten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus-

kelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jä-

tetty tutkimatta. 

Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdis-

tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 

se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Valitusviranomainen 

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on markkinaoikeus. 

Valituksen tekeminen ja valitusaika 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 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. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. 

Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoitta-

masta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäi-

vänä. 

Kun valituksen tekemisen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-

päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimit-

taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviran-

omaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 

aukioloajan päättymistä. 

Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-

nassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädetty-

jen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930). 
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Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava:  

 

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi (vaatimukset);  

• vaatimusten perustelut; sekä 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-

distu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on il-

moitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä tuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valit-

taja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin va-

lita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir-

jat. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 

vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos 

se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määrä-

ajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

• asiamiestä käytettäessä valtakirja, sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeuteen, jonka 

osoite on: 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI  

faksi: 029 56 43314 
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sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun 

kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse 

toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä. 

Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 

vastuulla. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 2050 euroa. Tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa mak-

sua ei peritä.  
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