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365 Hankinta Oy
Puolikkotie 8
02230 ESPOO

Asia
365 Hankinta Oy:n tasevastuujärjestelyjä koskeva menettely

Asianosainen
365 Hankinta Oy

Vireilletulo
15.4.2020

Selostus asiasta
Energiavirasto on 15.4.2020 käynnistänyt oma-aloitteisen tutkinnan koskien 365
Hankinta Oy:n (jäljempänä myös asianosainen) tasevastuu- ja taseselvitysjärjestelyjä. Internetsivuillaan www.365hankinta.fi asianosainen ilmoittaa muun muassa
olevansa vuonna 2019 perustettu sähkönmyyntiyhtiö, joka tarjoaa sopimuksia koko
Suomen alueella. Energiavirasto havaitsi valvontatoimenpiteitä toteuttaessaan,
että 365 Hankinta Oy ei ollut rekisteröitynyt kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:lle sähkömarkkinoiden osapuoleksi tai ilmoittautunut valtakunnallisen taseselvittäjän
eSett Oy:n ylläpitämään markkinaosapuolten rekisteriin vähittäismyyjäksi tasevastuun ja taseselvityksen järjestämistä varten.
Selvityspyyntö 365 Hankinta Oy:lle ja 365 Hankinta Oy:n vastaus
Energiavirasto lähetti 365 Hankinta Oy:lle 15.4.2020 selvityspyynnön, jossa on
pyydetty selvitystä erityisesti siitä, onko 365 Hankinta Oy aloittanut sähköntoimitukset sähkönkäyttäjille, onko sillä voimassaolevia sähköntoimitussopimuksia,
joissa se toimii avoimena toimittajana, miksi 365 Hankinta Oy ei ole rekisteröitynyt
taseselvitysyksikössä tasevastuun ja taseselvityksen järjestämistä varten, onko
365 Hankinta Oy osoittanut tasevastaavan sen avoimille toimituksille, onko 365
Hankinta Oy:llä tasevastaava kullakin mittausalueella, jonne se toimittaa sähköä ja
kuka on tämä tasevastaava, onko 365 Hankinta Oy:llä sähkömarkkinoiden osapuolitunnusta, onko 365 Hankinta Oy tehnyt rekisteröitymisilmoituksen niiden mittausalueiden taseselvittäjille, jonne toimittaa sähköä sekä miksi 365 Hankinta Oy ei ole
aloittanut datahubin käyttöönoton edellyttämiä valmistelutoimia.
365 Hankinta Oy pyysi 11.5.2020 toimittamallaan sähköpostiviestillä lisäaikaa selvityspyyntöön vastaamiseksi 31.5.2020 saakka. Energiavirasto myönsi lisäaikaa
selvityksen toimittamiselle 19.5.2020 saakka.
365 Hankinta Oy toimitti selvityksen 9.6.2020. Selvityksessä todetaan, että yhtiö
on ilmoittautunut sähkönmyyjäksi ja järjestänyt avoimen toimituksensa ja tasevastuunsa eSett Oy:n kanssa alkaen 1.7.2020. Selvitykseen on liitetty asianosaisen ja
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eSett Oy:n välinen kirjeenvaihto, josta asia ilmenee. Yhtiö on todennut lisäksi solmineensa Fingrid Oyj:n kanssa tiedonvaihdon palvelusopimuksen, Ediel-sertifiointisopimuksen sekä odottavansa Fingrid Datahub Oy:ltä sopimuksia datahubiin liittymiseksi, jota varten yhtiöllä on valmiina käyttöönottosuunnitelma. Asianosainen
kertoo selvityksessään aloittavansa toimitukset 1.7.2020, ja on ilmoittanut Suomessa toimiville jakeluverkonhaltijoille tulostaan markkinoille.
Selvityksen liitteenä olevasta kirjeenvaihdosta käy ilmi, että 365 Hankinta Oy:n
tasevastaavana toimii Energykey OÜ.
Selvityspyyntö eSett Oy:lle ja eSett Oy:n vastaus
Energiavirasto pyysi 20.5.2020 päivätyllä selvityspyynnöllään pohjoismaiselta
taseselvitysyksiköltä eSett Oy:ltä selvitystä siitä, onko 365 Hankinta Oy rekisteröitynyt vähittäismyyjäksi taseselvitysyksikköön, onko se osoittanut tasevastaavan
suorittamilleen avoimille toimituksille tai onko se osa katkeamatonta avointen toimitusten ketjua, jonka välityksellä tasevastaava tasapainottaa sen toimitukset sekä
onko 365 Hankinta Oy:llä tasevastaava kullakin mittausalueella, jonne se toimittaa
sähköä.
eSett Oy vastasi selvityspyyntöön 28.5.2020. Selvityksen mukaan eSett Oy:n
taseselvitysjärjestelmässä ei ole minkäänlaista tietoa yhtiöstä nimeltä 365 Hankinta
Oy, mutta että yhtiö on 27.5.2020 vastaanottanut 365 hankinta Oy:n ilmoituksen
aikomuksestaan tulla sähkön vähittäismyyjäksi 1.7.2020 alkaen tasevastaavanaan
Energykey AS. Selvityksen mukaan 365 Hankinta Oy ei ole selvityksen toimittamiseen mennessä ollut osana eSett Oy:n suorittamaa pohjoismaista taseselvitystä.
365 Hankinta Oy:tä ei ollut selvityksen toimittamiseen mennessä rekisteröity eSett
Oy:n taseselvitysjärjestelmään.
Tietopyyntö Kilpailu- ja kuluttajavirastolle koskien 365 Hankinta Oy:n tekemiä
sähkönmyyntisopimuksia
Energiavirasto pyysi 4.6.2020 hallintolain (434/2003) 10 §:n nojalla Kilpailu- ja
kuluttajavirastolta asiakirjoja koskien 365 Hankinta Oy:n tekemiä sähkönmyyntisopimuksia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimitti Energiavirastolle kuluttajilta saadut
21.4.2020 ja 28.4.2020 päivätyt sopimusvahvistukset 365 Hankinta Oy:n ja kuluttaja-asiakkaiden välillä tehdyistä sähkönmyyntisopimuksista sekä 25.5.2020 päivätyn ennakkolaskun.
Lisäselvityspyyntö 365 Hankinta Oy:lle
Energiavirasto varasi 9.6.2020 päivätyllä kirjeellä 365 Hankinta Oy:lle mahdollisuuden tutustua eSett Oy:n antamaan selvitykseen sekä lausua siitä. Lisäksi Energiavirasto varasi asianosaiselle mahdollisuuden lausua Kilpailu- ja kuluttajavirastolta saaduista sopimusasiakirjoista. 365 Hankinta Oy ei toimittanut lausuntoa koskien näitä
selvityksiä.
eSett Oy:n ilmoitus 3.7.2020
eSett Oy toimitti Energiavirastolle 3.7.2020 sähköpostitse tiedon siitä, että 365 Hankinta Oy on rekisteröitynyt eSettille vähittäismyyjäksi 1.7.2020 alkaen ja
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tasevastaavaksi on ilmoittautunut Energykey OÜ. eSett Oy:n suuntaan tilanne on
kuitenkin 3.7.2020 näyttänyt siltä, että toimitukset eivät olleet vielä alkaneet.
Lisäselvityspyyntö eSett Oy:lle
Energiavirasto pyysi eSett Oy:ltä lisäselvitystä 5.10.2020 koskien 365 Hankinta Oy:n
sähköntoimitusten alkamisajankohtaa, eSett Oy:n mahdollisuutta varmistua siitä,
että jonkin tietyn toimijan toimitukset ovat alkaneet sekä eSett Oy:n näkemystä siihen, miksi asianosaisen toimitukset eivät olleet alkaneet asianosaisen itsensä ilmoittamassa aikataulussa.
eSett Oy on 13.10.2020 toimittamassaan selvityksessään todennut, että 365 Hankinta Oy:llä ei ole missään vaiheessa ollut raportoituja sähköntoimituksia eSett Oy:n
taseselvitysjärjestelmään. Energiaviraston edellisen kuulemisen jälkeen yhtiön tasevastaava on kuitenkin vaihtunut, ja asianosaisen tasevastaava on 22.9.2020 alkaen
ollut Elia Försäljning Ab.
Selvityksen mukaan eSett Oy:n ei ole mahdollista varmistua sähkönmyyjien toimituksista, vaan eSett Oy on verkkoyhtiöiden raportoimien tietojen varassa. Verkkoyhtiöt ovat vastuullisia raportoimaan rakenteelliset tiedot ja mittaustiedot eSett Oy:n
suuntaan aikalukkojen puitteissa. eSett Oy:llä ei ole myöskään näkyvyyttä sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden välisiin sopimuksiin ja kommunikointiin.
Koska 365 Hankinta Oy:lle ei ole raportoitu sähkönmyyjien toimituksia eSett oy:n
taseselvitysjärjestelmään, eSett Oy:n mukaan 365 Hankinta Oy:n toimitusten on tullut kirjautua jonkin toisen myyjän nimiin, mikäli he ovat olleet aktiivisia vähittäismarkkinoilla ja tehneet myyntisopimuksia kuluttajille.
Energiaviraston lisäselvityspyyntö 365 Hankinta Oy:lle
Energiavirasto pyysi 365 Hankinta Oy:ltä lisäselvitystä 2.11.2020 sekä varasi asianosaiselle mahdollisuuden lausua eSett Oy:n 13.10.2020 toimittamasta selvityksestä.
Selvityspyynnössä Energiavirasto pyysi selvitystä siitä, milloin 365 Hankinta Oy:n
sähköntoimitukset ovat alkaneet, milloin asianosainen on rekisteröitynyt taseselvitysyksikköön, miksi 365 Hankinta Oy:n toimituksia ei ole kirjattu yhtiön omiin nimiin,
kirjataanko toimitukset jonkin muun yhtiön nimiin sekä käyttääkö 365 Hankinta Oy
jonkin toisen osapuolen osapuolitunnusta sähköntoimitusta ja taseselvitystä koskevassa viestinvaihdossa.
365 Hankinta Oy toimitti vastineen 7.12.2020 Energiaviraston muistutettua yhtiötä
selvityspyyntöön vastaamisesta. Vastineessaan asianosainen on todennut sähköntoimitusten alkaneen 1.6.2020, ja että tarvittavat rekisteröinnit on tehty eSett Oy:lle
sekä verkkoyhtiöille. Kysymykseen toimitusten rekisteröitymisestä toisen osapuolen
nimiin asianosainen toteaa CRM-järjestelmänsä toimitukseen tulleen viivästyksiä.
365 Hankinta Oy:llä on yhteistyösopimus Fi-Nergy Voima Oy:n kanssa fyysisestä toimituksesta ja siihen liittyvästä tiedonvaihdosta. Tästä johtuen asianosaisen toimituksia koskevassa tiedonvaihdossa on käytetty Fi-Nergy Voima Oy:n osapuolitunnusta, ja tähän yhteistyösopimukseen liittyen asianosainen toteaa, että Energiaviraston selvityspyynnössään käyttämä ilmaisu toisen osapuolen osapuolitunnuksen
käyttämisestä on tietyllä tavalla harhaanjohtavaa.
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Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Energiaviraston toimivalta
Sähkömarkkinalain (588/2013) 106 §:n 2 momentin mukaan Energiaviraston tehtävänä on valvoa sähkömarkkinalain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten määräysten noudattamista sekä sähkömarkkinalain nojalla annettujen
lupapäätösten noudattamista. Valvonnasta säädetään erikseen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa (590/2013, jäljempänä myös valvontalaki).
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 5 §:n mukaan Energiaviraston tehtävänä on valvoa kyseisen lain 2 §:ssä tarkoitetun kansallisen ja
unionin lainsäädännön ja viranomaisten määräysten noudattamista sekä hoitaa
muut 2 §:ssä tarkoitetussa lainsäädännössä sille asetetut tehtävät.
Valvontalain 9 §:n mukaan Energiaviraston on velvoitettava kyseisen lain 2 §:ssä
tarkoitetussa kansallisessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjä velvoitteita rikkonut tai laiminlyönyt korjaamaan rikkomuksensa tai laiminlyöntinsä.
Päätöksessä voidaan määrätä, millä tavoin rikkomus tai laiminlyönti tulee korjata.
Sähkömarkkinalaki (588/2013)
Sähkömarkkinalain 73 §:n mukaan sähkömarkkinoiden osapuoli on vastuussa siitä,
että sen sähköntuotanto ja sähkönhankintasopimukset kattavat sen sähkönkäytön
ja sähköntoimitukset kunkin taseselvitysjakson aikana (tasevastuu).
Tarkemmat säännökset tasevastuun sisällöstä ja tasevastuun täyttämiseen liittyvistä menettelytavoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Sähkömarkkinalain 75 §:n mukaan sähkömarkkinoiden osapuolen ja verkonhaltijan
on huolehdittava vastuulleen kuuluvien sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen
sekä taseselvityksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä. Kukin ilmoitus on tehtävä sille asetetussa määräajassa sekä sille säädettyä ilmoitusmenettelyä noudattaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. Ministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ilmoitusmenettelystä.
Valtioneuvoston
(66/2009)

asetus

sähköntoimitusten

selvityksestä

ja

mittauksesta

Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä mittausasetus) 1 §:n 1 kohdan mukaan avoimella toimituksella
tarkoitetaan sähköntoimitusta, jossa sähköntoimittaja toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön, sekä sähköntoimitusta, jossa sähköntoimittaja tasapainottaa asiakkaan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä sähkönkäytön ja -toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tasatunnin aikana.
Mittausasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sähkömarkkinoiden osapuolella tulee olla avoin toimittaja osapuolen sähköntuotantoa ja -hankintaa sekä
sähkönkäyttöä ja -toimitusta varten. Avoimen toimittajan tulee osoittaa
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sähkömarkkinoiden osapuolelle suorittamalleen avoimelle toimitukselle tasevastaava, joka tämän avoimen toimituksen tai siihen ulottuvan katkeamattoman
avointen toimitusten ketjun välityksellä tasapainottaa kysymyksessä olevana avoimeen toimitukseen perustuvan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä sähkönkäytön
ja -toimituksen osapuolelle.
Mittausasetuksen 2 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan sähköntoimittajan ja 2 momentissa tarkoitetun sähköntuottajan on rekisteröidyttävä tasevastuun ja taseselvityksen järjestämistä varten taseselvitysyksikössä ennen kuin se aloittaa sähköntoimitukset asiakkailleen.

Perustelut
Rekisteröityminen taseselvitysyksikköön
eSett Oy:n 28.5.2020 toimittaman selvityksen mukaan 365 Hankinta Oy on
27.5.2020 toimittanut ennakkoilmoituksen aikomuksestaan tulla sähkön vähittäismyyjäksi 1.7.2020 alkaen. eSett Oy:n 3.7.2020 Energiavirastolle toimittaman sähköpostin mukaan 365 Hankinta Oy on rekisteröitynyt eSett Oy:lle vähittäismyyjäksi
1.7.2020 alkaen. 365 Hankinta Oy on 7.12.2020 toimittamassaan selvityksessään
todennut aloittaneensa sähköntoimitukset loppuasiakkailleen 1.6.2020.Energiavirasto katsoo, että 365 Hankinta Oy on siten sähköntoimittajana toimittanut sähköä
loppukäyttäjille ennen rekisteröitymistään taseselvitysyksikössä. 365 Hankinta
Oy:n olisi tullut mittausasetuksen 2 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan rekisteröityä
eSett Oy:lle ennen sähköntoimitusten aloittamista. 365 Hankinta Oy on menetellyt
mittausasetuksen 2 luvun 3 §:n 4 momentin vastaisesti, kun se ei ole rekisteröitynyt taseselvitysyksikköön ennen kuin se on aloittanut sähköntoimitukset asiakkailleen.
Tasevastuun järjestäminen
Energiavirasto on selvityspyynnössään 15.4.2020 tiedustellut 365 Hankinta Oy:ltä
myös tasevastaavan nimeämisestä. 365 Hankinta Oy ei ole ottanut asiaan kantaa
10.6.2020 toimittamassaan selvityksessä, mutta selvityksensä ohessa toimitetusta
liitteestä sekä eSett Oy:n toimittamasta selvityksestä ilmenee, että 365 Hankinta
Oy:n tasevastaavana on 1.7.2020 alkaen toiminut Energykey AS. eSett Oy:n
13.10.2020 toimittaman selvityksen mukaan tasevastaava on vaihtunut 22.9.2020
alkaen.
Mittausasetuksen 2 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan avoimen toimittajan tulee
osoittaa sähkömarkkinoiden osapuolelle suorittamalleen avoimelle toimitukselle tasevastaava. Energiavirasto toteaa, että säännöksessä avoimella toimittajalla tarkoitetaan sähköntoimittajaa, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön tai joka tasapainottaa asiakkaan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä
sähkönkäytön ja -toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai
vastaanottamalla ylijäämän kunkin tasatunnin aikana.
365 Hankinta Oy:n 7.12.2020 toimittaman selvityksen mukaan sen sähköntoimitukset ovat alkaneet 1.6.2020, jolloin asianosainen ei ollut vielä rekisteröitynyt
taseselvitysyksikköön vähittäismyyjäksi. Asianosaisen 10.6.2020 toimittaman selvityksen liitteenä olevasta eSett Oy:n, tasevastaava EnergyKey AS:n sekä
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asianosaisen välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että asianosaisella on
ollut EnergyKey AS:n kanssa sopimus kulutuksesta ja tuotannosta, jonka mukaan
EnergyKey AS toimii 365 Hankinta Oy:n tasevastaavana 1.7.2020 alkaen. eSett
Oy:n 13.10.2020 toimittaman selvityksen mukaan EnergyKey AS on toiminut asianosaisen tasevastaavana 1.7.2020–22.9.2020. Energiavirasto katsoo, että sähköntoimittajan tulee osoittaa suorittamilleen avoimille toimituksille tasevastaava
viimeistään silloin, kun se aloittaa toimituksen sähkömarkkinoiden osapuolelle.
Koska 365 Hankinta Oy:n ja EnergyKey AS:n välisen sopimuksen sekä eSett Oy:n
toimittaman selvityksen mukaan EnergyKey AS toimii 365 Hankinta Oy:n tasevastaavana 1.7.2020 alkaen, ei asianosaisella ole toimitusten alkaessa 1.6.2020 ollut
osoitettuna toimituksilleen tasevastaavaa. 365 Hankinta Oy on menetellyt mittausasetuksen 2 luvun 1 §:n 2 momentin vastaisesti, kun se ei ole ennen 1.7.2020
aloittamiensa toimitusten osalta osoittanut suorittamilleen avoimille toimituksille
tasevastaavaa.

Ratkaisu
365 Hankinta Oy on toiminut mittausasetuksen 2 luvun 3 §:n 4 momentin vastaisesti, kun se ei ole rekisteröitynyt tasevastuun ja taseselvityksen järjestämistä varten taseselvitysyksikössä ennen kuin se on aloittanut sähköntoimitukset asiakkailleen.
365 Hankinta Oy on menetellyt mittausasetuksen 2 luvun 1 §:n 2 momentin vastaisesti, kun se ei ole osoittanut suorittamilleen avoimille toimituksille tasevastaavaa ennen 1.7.2020 aloittamiensa toimitusten osalta.
365 Hankinta Oy:n ja EnergyKey AS:n välisen sopimuksen ja eSett Oy:lle tehdyn
ilmoituksen mukaisesti asianosainen on osoittanut avoimille toimituksilleen tasevastaavan ja rekisteröitynyt taseselvitysyksikössä 1.7.2020 alkaen. Lainvastainen
asiantila on korjaantunut ja Energiavirasto ei edellytä 365 Hankinta Oy:ltä toimenpiteitä.
Energiavirasto päättää asian käsittelyn.

Sovelletut säännökset
Sähkömarkkinalaki (588/2013) 73, 75 ja 106 §
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 5 ja 9 §
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009)
2 luvun 1 § 2 mom., 2 luvun 3 § 4 mom.

Muutoksenhaku
Valitusosoitus 365 Hankinta Oy:lle on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa lakimies Otso Liikanen, otso.liikanen@energiavirasto.fi, puh. 029 505 0188.
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Jakelu

365 Hankinta Oy

Tiedoksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Energiateollisuus

Maksutta

Valitusosoitus

Liite 1

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus hallintopäätöksestä
Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valituskelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu 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 vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
Kun valituksen tekemisen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädettyjen 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 vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut; sekä
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. 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 valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos
se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan 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 selvitys 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. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

