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Sähkömarkkinatoimikunnan toimintamalli

• Markkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolten 

välillä. Toimikunta on neuvoa-antava elin, joka auttaa Fingridiä pohjoismaisten ja eurooppalaisten 

sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Toimikunta ei tee muodollisia päätöksiä.

• Käsiteltävät aiheet koskevat sähkömarkkinoiden toimintaa sekä niiden kehittämistä vastaamaan 

sähköjärjestelmän murrokseen. Markkinatoimikuntaan kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään 

kaksitoista jäsentä edustaen monipuolisesti erityyppisiä markkinatoimijoita. Jäsenen toimikausi on 

kolme kalenterivuotta. 

• Markkinatoimikunnan pääasiallinen toimintamuoto ovat kokoukset. Toimikunta kokoontuu 4 kertaa 

vuodessa. Toiminta on avointa ja julkista. Kokouksen asialista, kokouksessa esitettävä materiaali ja 

kokousmuistio julkaistaan Fingridin internet-sivuilla.

• Toimikunnan toiminnassa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä. Kokouksissa ei 

käsitellä yritysten luottamuksellista tietoa eikä muuta tietoa, jolla voi olla merkitystä yritysten kilpailu-

ja markkinakäyttäytymiseen. 



Kilpailuoikeudellinen 

ohjeistus Fingridin

asiakastoimikunnille

Toimikunnat 2022



Kartellikielto - Kiellettyjä ovat:

• Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset

• sopimukset, elinkeinonharjoittajien 

yhteenliittymien päätökset sekä 

elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut 

menettelytavat, 

• joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, 

rajoittaa tai vääristää kilpailua 

• tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, 

rajoittuu tai vääristyy

Erityisesti kielletty menettelytavat

• 1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto-

tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

• 2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, 

markkinoita, teknistä kehitystä taikka 

investointeja;

• 3) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;

• 4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden 

samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia 

ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan 

epäedulliseen kilpailuasemaan; ...

Kielletyt kilpailunrajoitukset
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Kilpailijoiden välinen tiedonvaihto kartellikiellon vastaista, jos se on omiaan poistamaan epävarmuuden 

yritysten markkinakäyttäytymisestä.



Asiakastoimikuntia koskevia ohjeita

Kokouksissa selkeät 
esityslistat, 

esitysaineistot, pöytäkirjat 

Kokousmateriaalit 
julkaistaan 

samanaikaisesti sekä 
jäsenille että ulkopuolisille

Ei käsitellä asioita, joista 
ei ole saatavissa tietoa 
julkisista lähteistä eikä 
asioita, joilla voi olla 

vaikutusta 
markkinakäyttäytymiseen

Kilpailulainsäädännön 
noudattaminen ohjeessa 

esimerkkiluettelo 
luottamuksellista tiedoista, 

joita kokouksissa ei tule 
käsitellä

Keskustelun siirtyessä 
kielletylle alueelle, 

käsittely keskeytetään
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Ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen

Ohjeistus käydään läpi toimikunnissa

Uuden jäsenen on aina tutustuttava niihin

Ohjeiden noudattamista valvovat erityisesti 
Fingridin edustajat toimikunnissa ja 
puheenjohtajat

Antti Kivipuro 29.1.20207
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