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Määräys 
 

sähkön vähittäismyyjän sähkönmyyntihintojen ilmoittamisesta Energiamarkkinavirastolle 
 

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2006 
________________ 

 
Energiamarkkinavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (386/1995, muutettu 1172/2004) 6 lu-

vun 22 §:n 3 momentin nojalla: 
 

1 §  
Soveltamisala 

 
Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 22 § 1 ja 2 momenteissa tarkoitettuun sähkön vä-

hittäismyyjän vähittäismyyntiehtojen ja –hintojen toimittamiseen Energiamarkkinavirastolle. 
 

2 §  
Toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien hintojen ilmoittaminen 

 
Sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueel-

la tai johon sovelletaan huomattavan markkinavoiman omaavan vähittäismyyjän velvoitetta sähkö-
markkinalain 21 § 2 momentin perusteella, tulee ilmoittaa sähkömarkkinalain 21 § 3 momentissa 
tarkoitetut vähittäismyyntihintansa Energiamarkkinavirastolle. Lisäksi vähittäismyyjän tulee toimit-
taa sähkömarkkinalain 21 § 3 momentissa tarkoitetut myyntiehtonsa Energiamarkkinavirastolle, 
mikäli ne poikkeavat kuluttajan kannalta olennaisella tavalla alalla yleisesti noudatetuista sähkön-
myyntiehdoista. 

 
Sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava Energiamarkkinavirastolle edellä 1 momentissa tarkoite-

tuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin muutokset tulevat voi-
maan ja siinä on yksilöitävä, milloin muutokset tulevat voimaan. 

 
 

3 § 
Muiden kuin toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien hintojen ilmoittaminen 

 
Sähkön vähittäismyyjän tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle sähkön vähittäishinnat, joilla 

vähittäismyyjä tarjoaa yleisesti sähköä kuluttajille sekä muille sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaik-
ka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan 
sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi onko vähittäis-
myyjän tarjoama hinta voimassa toistaiseksi, määräajan, vai vaihteleeko hinta seuraten jotain indek-



siä (esim. sähkön pörssihintaa). Lisäksi vähittäismyyjän tulee ilmoittaa sellaisista sähkönmyynti-
tuotteeseen liittyvistä ehdoista, jotka poikkeavat kuluttajan kannalta olennaisella tavalla alalla ylei-
sesti noudatetuista sähkönmyyntiehdoista.  

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna sähkön tarjoamisena pidetään myös sähkön tarjoamista tietylle 

maantieteellisesti rajatulle alueelle, mikäli alue on vähintään samankokoinen kuin Energiamarkki-
naviraston hintatietojärjestelmässä valittavissa oleva alueen rajaus (esim. kunta, postinumeroalue tai 
jakeluverkonhaltijan vastuualue). Edellä 1 momentissa tarkoitetusta sähkön tarjoamisesta ei ole 
kuitenkaan kyse silloin, kuin tarjous edellyttää asiakkaan jäsenyyttä tai osakkuutta jossakin yhtei-
sössä. 

  
Sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava Energiamarkkinavirastolle edellä 1 momentissa tarkoite-

tuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin muutokset tulevat voi-
maan ja siinä on yksilöitävä, milloin muutokset tulevat voimaan. 

 
 

4 § 
Tietojen toimittamistapa Energiamarkkinavirastolle 

 
Tämän määräyksen 2 ja 3 §:issä tarkoitetut hintatiedot tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle 

sähköisesti syöttämällä ne internetissä Energiamarkkinaviraston hintatietojärjestelmään. Tietojen 
syöttäminen edellyttää, että Energiamarkkinavirasto on hyväksynyt myyjän järjestelmän käyttäjäksi, 
myyjä on nimennyt tietojen syöttämiseen oikeutetun luonnollisen henkilön ja että tällä on käytös-
sään järjestelmään kirjautumisen edellyttämät tunnisteet. 

 
Tämän määräyksen 2 ja 3 §:issä tarkoitetut myyntiehdot tulee toimittaa Energiamarkkinavirastol-

le kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen virasto@energiamarkkinavirasto.fi.  
 
 

5 § 
Voimaantulo 

 
Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006 ja on voimassa toistaiseksi. Samalla ku-

moutuu kauppa- ja teollisuusministeriön 13 päivänä joulukuuta 1995 antama päätös sähkön vähit-
täismyyjän myyntiehtojen ja –hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomai-
selle (1424/1995).  

 
6 § 

Tiedonsaanti ja julkaiseminen 
 
Tämä määräys on julkaistu Energiamarkkinaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa 

Energiamarkkinavirastosta: 
 
Osoite  Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI 
Puhelin  (09) 6220 360 
Telekopio  (09) 6220 911 
WWW-sivusto http://www.energiamarkkinavirasto.fi/ 
 
 
 



Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2006 
 
 
 
 
Johtaja   Asta Sihvonen-Punkka 
 
 
 
Lakimies   Antti Kivipuro 
 
 


