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LYHENTEET 

ACER  The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Energia-alan 

sääntelyvirasto) 

AML  Arvopaperimarkkinalaki 

CESR  Committee of European Securities Regulators (Euroopan arvopaperi-

markkinavalvojien komitea) 

DGCOMP Directorate-General for Competition (Euroopan komission kil-

pailupääosasto) 

EBA European Banking Authority (Euroopan pankkiviranomainen) 

EIOPA the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Euroo-

pan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)  

EMV Energiamarkkinavirasto 

EMIR  European Market Infrastructures Regulation (EU) No 648/2012 (asetus 

OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä) 

ENC European Competition Authorities’ Network (Euroopan kilpailuviran-

omaisten verkosto) 

ERGEG European Regulators' Group for Electricity and Gas (eurooppalaisten 

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöorganisaatio) 

ESMA  European Securities and Markets Authority (Euroopan unionin rahoi-

tusvalvontaviranomainen) 

EU  Euroopan unioni 

Fiva Finanssivalvonta 

HE hallituksen esitys 

KKO  Korkein oikeus 

MAD Market Abuse Directive 2003/6/EC (markkinoiden väärinkäytön estä-

mistä koskeva direktiivi) 

MiFID Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC (rahoi-

tusmarkkinadirektiivi) 

NRA  National Regulatory Authority (kansallinen sääntelyviranomainen) 

NCA National Competition Authority (kansallinen kilpailuviranomainen) 

OTC Over the Counter (kahdenvälinen kaupankäynti)  



6 

 

REMIT Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency 

(EU) No 1227/2011 (asetus energian tukkumarkkinoiden seurannasta, 

eheydestä ja tarkasteltavuudesta) 

RL Rikoslaki 

RIS  Registered Information System (rekisteröity tietopalvelu)  

RRM Registered Reporting Mechanism (rekisteröity raportointijärjestelmä) 

SEUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto 

Spot on-the-spot markets (välittömän vaihdon markkinat) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Markkinat_%28taloustiede%29
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1 JOHDANTO 

Euroopan komissio halusi varmistaakseen Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinoiden 

eheyden ja kilpailukykyisen kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen kuluttajien ja 

markkinaosapuolten edun ja markkinoiden luottamuksen takaamiseksi selvitti yhdes-

sä rahoitusmarkkinavalvojista ja sähkö- ja kaasualan viranomaisista koostuvan työ-

ryhmän kanssa sähkö- ja kaasumarkkinoita koskeva lainsäädännön tilan. Selvityksen 

mukaan lainsäädäntö oli riittämätöntä, ja jotta markkinoiden eheyteen liittyviin ky-

symyksiin voitaisiin puuttua asianmukaisesti, Euroopan unionissa säädettiin sähkö- 

ja kaasumarkkinoiden erityispiirteet huomioon ottava Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetus energian tukkumarkkinoiden seurannasta, eheydestä ja tarkasteltavuu-

desta (EU) N:o 1227/2011 (jäljempänä myös REMIT; Regulation on wholesale ener-

gy market integrity and transparency). REMIT astui voimaan joulukuussa 2011.  

REMIT asettaa kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille yhtenäiset säännöt, jotka 

kieltävät markkinoiden väärinkäytön energian tukkumarkkinoilla. REMIT velvoittaa 

markkinaosapuolet ilmoittamaan markkinatiedot sekä julkaisemaan erikseen määri-

teltyä tukkumarkkinoihin liittyvää sisäpiiritietoa. Energia-alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyövirasto (jäljempänä myös ACER; Agency for Cooperation of Energy Regu-

lators) on velvollinen seuraamaan ja valvomaan energian tukkumarkkinoita tiiviissä 

yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, jona Suomessa toimii Ener-

giamarkkinavirasto. Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävät muodostuvat mark-

kinoiden valvonta- ja täytäntöönpanotehtävistä, kansallisten rekisterien hallinnoinnis-

ta, viranomaisyhteistyöstä, markkinoiden väärinkäytön epäilyn tutkimisesta sekä 

asiaan kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta väärinkäytösten korjaamiseksi. Tut-

kielman kirjoitus vaiheessa REMIT:n mukaisia valvonta- ja täytäntöönpanovaltuuk-

sien kansallista säätämistä valmistelee Työ- ja elinkeinoministeriön asettama lakityö-

ryhmä.  

1.1 Tutkielman tarkoitus ja rajaukset 

Tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on vastata siihen, että mitkä ovat REMIT:ssä 

säädetyt Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten energian tukkumarkkinoi-
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den seuranta- ja valvontatehtävät? Toisena selvitän, minkä lainsäädännön nojalla 

energian tukkumarkkinoita valvontaan? Minkä viranomaisen toimivaltaan kuuluu 

kyseisten markkinoiden valvonta? Kolmanneksi tutkimuskysymykseksi on asetettu 

se, että onko muilla valvontaviranomaisilla Suomen kansallisen sääntelyviranomai-

sena toimivan Energiamarkkinaviraston valvonta- ja täytäntöönpanotoimivallan 

kanssa yhteneviä tehtäviä tai toimivaltaa energian tukkumarkkinoiden valvonnassa? 

Euroopan energiamarkkinoiden sääntelyä ja markkinavalvontaa voi tarkastella eri 

näkökulmista, kuten muun muassa hallinnon-, sääntelyalan tai markkinavalvontaa 

harjoittavan viranomaistehtävien näkökulmista. Hallinnonalan näkökulmasta tarkas-

teltuna näkökulma on markkinavalvontaa harjoittava viranomainen, sääntelyalaa 

tarkastellessa näkökulmana on markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleva tuote ja 

markkinavalvonnan näkökulmasta asiaa tarkasteltuna kohteena ovat valvontatoimen-

piteet ja niiden täytäntöönpano. Tutkielmassa käsitellään energian tukkumarkkinoita 

koskevaa lainsäädäntöä lähinnä hallinnonalan näkökulmasta, jossa tarkastellaan vi-

ranomaisten markkinavalvontatehtävien toteuttamis- ja täytäntöönpanokeinoja käy-

tännön näkökulmasta. Sivuten myös muita edellä esitettyjä näkökulmia, jotta tutki-

muksen kohteesta saisi hyvän kokonaiskuvan. 

Tutkimus koskee Euroopan energian tukkumarkkinoita ja sen viranomaisvalvontaa 

rajaten ulkopuolelle markkinoiden kehitystä koskevan politiikan ja lainsäädännön. 

Valvontaviranomaisten osalta tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kansainväliset 

toimijat. Tutkielmassa määritellään markkinoiden väärinkäyttökiellot siinä laajuu-

dessa, kuin se on tarkoituksenmukaista kokonaisuuden ja viranomaistehtävien hah-

mottamiseksi. Rahoitusmarkkinalainsäädännön tutkiminen markkinoiden väärinkäy-

tön kieltojen osalta on perusteltua, koska sitä osittain sovelletaan energiamarkkinoille 

myöhemmin kerrotulla tavalla ja myös, koska REMIT:ä tulee tulkita yhdenmukaises-

ti rahoitusmarkkinalainsäädännön kanssa. Rahoitusmarkkinasäännöksien vertaami-

nen vastaaviin REMIT:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeviin säännöksiin palvelee 

tarkoitusta kartoittaa energian tukkumarkkinoiden valvonnan sääntely yhteen ja jotta 

markkinoista valvovien viranomaisten tehtävien laajuus ja toimivaltarajat selvenevät. 

Tutkimuksessa markkinoiden väärinkäyttöä koskevalla terminologialla tarkoitetaan 

nimenomaisesti REMIT:n säännösten mukaista sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, mark-
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kinamanipulaatiota ja sisäpiiritiedon julkaisematta jättämistä, mikäli toisin ei ole 

sanottu, erotuksena tutkimuksessa käsiteltyyn rahoitusmarkkinasäännöksiin. 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi kuudesta erillisestä luvusta ja johtopäätöksistä. 

Tutkimus jakautuu asiallisesti energian tukkumarkkinoiden ja markkinoiden väärin-

käyttökieltojen määrittelyyn, energiamarkkinoiden valvontaviranomaisten esittelyyn 

ja REMIT:n mukaisten markkinavalvontatehtävien pääpiirteittäiseen esittelyyn sekä 

selvitykseen markkinavalvonnan toimivaltasuhteista. 

Tutkielmani ensimmäinen luku sisältää johdannon, joka koostuu tutkielman tarkoi-

tuksesta ja rajauksista, johon olen kuvannut tutkimuskysymykset, rakenteesta sekä 

tutkimuksessa käyttämäni tutkimusmenetelmän ja lähdeaineiston esittelystä. 

Tutkielman toisessa luvussa määritetään energian tukkumarkkinat, siellä toimivat 

markkinaosapuolet ja kaupankäyntikeinot tukkutason energiatuotteiden vaihdantaan 

sekä toimivien markkinoiden edellytykset. Luvussa kokoan energian tukkumarkki-

noita koskevat säännökset yhteen. Markkinoita koskeva lainsäädäntöä on jaettu use-

aan eri Euroopan unionin ja kansallisen tason säädöksiin, joten tutkielmassa lainsää-

däntöä tarkastellaan energiatuotteiden vaihdantaa, energian tukkumarkkinoiden vää-

rinkäytön kieltoa ja sen valvontaa sekä energia-alaa koskevan sääntelyn näkökulmas-

ta.  

Tutkielman kolmannessa luvussa esitellään markkinoiden väärinkäyttöä koskevat 

kiellot pääpiirteittäin siinä laajuudessa, jonka katson tarpeelliseksi markkinoiden 

valvontatehtävien ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Lähestymistapana on sisäpiiri-

tiedon väärinkäytön ja markkinoiden manipulaation kieltojen määritelmien ja edelly-

tysten esitteleminen soveltaen niihin rahoitusmarkkinoiden vastaavien kieltojen teo-

riaa soveltuvilta osin. 

Tutkielman neljännen luvussa syvennytään energian tukkumarkkinoiden valvontaan 

viranomaisnäkökulmasta esitellen markkinavalvojat ja niiden toimintamalleihin sekä 

markkinalähtöisen markkinavalvonnan itsesääntelyyn. Energiamarkkinoiden valvon-
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ta tehtäviä on säädetty yleisille hallintoviranomaisille, energiamarkkina-, rahoitus-

markkina- ja kilpailuviranomaiselle ja erityisille valvontaviranomaisille, kuten ener-

giamarkkinaviranomaiset ja kansalliset esitutkinta- ja täytäntöönpanoviranomaiset ja 

oikeuslaitokset. Energian tukkumarkkinoiden nykyisen valvonnan laajuudesta oikean 

kokonaiskäsityksen, esittelen tutkimuksessani nykyiset energiamarkkinoita valvovat 

kansalliset ja EU -tason viranomaiset sekä niiden tehtävät energian tukkumarkkinoi-

den seurannassa, valvonnassa ja täytäntöönpanossa toimivaltuuksineen. Luvun lo-

pussa esittelen, REMIT:n mukaisen seurantajärjestelmän vielä kansallisesti puuttues-

sa, rahoitusmarkkinalainsäädännön seuraamusjärjestelmän, jossa sanktiot jakautuvat 

rikosoikeudellisiin, hallinnollisiin ja yksityisoikeudellisiin seuraamuksiin. 

Tutkimukseen valittu näkökulma korostuu viidennessä luvussa perehdyttäessä ener-

gian tukkumarkkinoille säädettyihin ACER:n ja kansallisten sääntelyviranomaisten 

markkinavalvonnan tehtäviin ja keinoihin yksityiskohtaisemmin. Luvussa esitellään 

REMIT:n mukaisen energian tukkumarkkinoiden seuranta- ja valvontamenettelyn 

käytännön näkökulmasta.  

Tutkimuksen kuudennessa luvussa havainnollistan, hyödyntäen tutkielman muissa 

luvuissa esiteltyä tietoa energian tukkumarkkinoiden valvontamenetelmistä ja -

viranomaisista, energian tukkumarkkinoiden markkinavalvojien toimivallan rajapin-

toja ja mahdollisia energian tukkumarkkinoiden markkinavalvonnassa ilmeneviä 

päällekkäisiä toimivaltasuhteita.  

Tutkimukseni lopuksi kokoan johtopäätökset, jossa vastaan 1.1 Tutkimuksen tarkoi-

tus -kappaleessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja lähdeaineisto 

Tutkimussuunnitelma on rakennettu taloustieteellisen laadullisen tutkimuksen mu-

kaisesti, jossa ei yleensä rakenneta hypoteeseja, vaan kuvataan tutkimuksen pääpiir-

teinen kulku ja eri vaiheiden suhteet toisiinsa (Koskinen & Alasuutari & Peltonen 

2005:59).  
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Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena 

on Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön sekä muuhun virallisaineistoon poh-

jautuen tutkia REMIT:n mukaisia energian tukkumarkkinoiden viranomaistehtäviä. 

Tutkimus on osittain oikeusdogmaattinen, sillä siinä on oikeustieteellisen tutkimuk-

sen piirteitä. Oikeustieteestä tutkimuksessa yhdistyy sekä yksityisoikeuden, hallinto-

oikeuden että rikosoikeuden oikeudenalat. Tutkimuksen rahoitusmarkkinoita koske-

vat kysymykset kuuluvat yhtiöoikeuden ja siihen läheisesti yhteydessä olevaan rahoi-

tusmarkkinaoikeuteen. Hallinto-oikeudellista oikeudenalaa tutkimuksessa edustavat 

viranomaisten markkinoiden seuranta- ja valvontamenettelyt sekä seuraamusten osal-

ta hallinnollisten sanktioiden käyttö markkinoiden väärinkäytön kieltoa rikottaessa. 

Rikosoikeuden alaan taas liittyvät rikosoikeudellisten markkinoiden väärinkäytöstä 

aiheutuvien seuraamusten käsittely. Tämä kuitenkin jää tutkimuksessani vähemmälle 

siitä syystä, ettei REMIT:n markkinoiden väärinkäytön kiellon rikkomisesta aiheutu-

via seuraamuksia ole implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön tutkielman kirjoi-

tusvaiheessa. Tutkimuksessa viranomaistehtävien toteuttamisesta yhdistyvät tieteel-

linen tutkimus ja käytännölliset tavoitteet. 

Lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti energia- ja rahoitusmarkkinoita koskevaa 

Euroopan unionin lainsäädäntöä ja sen kansallista toimeenpanoa ja muuta kansallista 

lainsäädäntöä sekä lainsäädännön esitöitä. Lähdeaineistossa korostuu sääntelyn Eu-

roopan unioni -lähtöisyys ja energiamarkkinoiden yhtenäistämispyrkimys jäsenvalti-

oiden kesken ja toisaalta energiamarkkinoita koskevan lainsäädännön yhtenäisyys 

rahoitus- ja kilpailulainsäädännön ja käytänteiden kanssa. 

Tutkimuksen toissijaisina oikeuslähteinä on käytetty ACER:n 22.4.2013 antamaa 3. 

painosta ohjeesta ” Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of 

the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale ener-

gy market integrity and transparency”. ACER:n on lisäksi antanut 23.10.2012 suosi-

tuksensa energian tukkumarkkinoiden tehokkaan ja tuloksekkaan seurannan turvaa-

miseksi sekä liiketoimia koskeviin tietoihin ja kauppaa koskeviin toimeksiantoihin 

”Recommendations to the Commission as regards the records of wholesale energy 

market transactions, including orders to trade, according to Article 8 of Regulation 

(EU) No 1227/2011” Euroopan komission täytäntöönpanosäännökseksi. Täytäntöön-

panosäädökset ovat tutkielman kirjoitushetkellä vahvistamatta, joten tutkielmassa 
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esitetty ACER:n antamaan Suositus (2012) ja siinä tehdyt linjaukset ovat mahdollisia 

muutoksille. Toissijaisina oikeuslähteinä on käytetty myös oikeuskirjallisuutta ja 

aiheesta kirjoitettuja artikkeleja, mutta säännöksen uutuuden vuoksi oikeuskirjalli-

suuden ja artikkelien saatavuus on hyvin rajallista. Sen sijaan rahoitusmarkkinoita 

koskevaa oikeuskirjallisuutta on käytetty soveltuvilta osin tutkimuksessani. Tutki-

mukseni ei sisällä oikeuskäytäntöä, joskin tutkimuksessa on esitelty isoimmat ener-

giamarkkinoiden väärinkäyttötapaukset lähihistoriasta hyvin yleisellä tasolla. 
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2 ENERGIAN TUKKUMARKKINAT  

Energiamarkkinoiden kansainvälinen vapautuminen ja markkinainstrumenttien käyt-

tö energiamarkkinoilla maapallon ympäristökysymysten asettamien haasteiden rat-

kaisemiseksi on luonut uusia energia-, ympäristö
1
- ja hyödykemarkkinoita. Yhteistä 

näille markkinoille, kuten kaikille finanssialan innovaatioille, on enenevä tarve lisätä 

markkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta sekä yhdenmukaisia sääntöjä Euroopan 

energian tukkumarkkinoilla. Siinä, missä markkinoiden kehittymisen taustalla ovat 

edellä esitetyt eri politiikkojen vaikutukset ja ympäristöasiat, niin energian markki-

noiden kehittämiseen käytettävät keinot ovat rahoitusmarkkinoilla käytettyjä talou-

dellisia menetelmiä.  

Energiamarkkinoita koskeva lainsäädäntö on keskeinen Euroopan komission uudis-

tuksen kohde viime vuosina tapahtuneiden energian hinnan muutosten ja finanssikrii-

sin johdosta. Euroopan energiamarkkinoita on vapautettu niin sanotuilla energian 

sisämarkkinapaketeilla. Viimeisin kolmas energian sisämarkkinapaketti ei sisältänyt 

säädöksiä energian kaupankäynnistä, minkä johdosta Euroopan komissio pyysi selvi-

tystä energian tukkumarkkinoiden väärinkäyttöä koskevan lainsäädännön tarpeesta ja 

energiamarkkinoiden eheyden varmistamisesta energia-alan ryhmiltä Committee of 

European Securities Regulators (CESR) and the European Regulators' Group for 

Electricity and Gas (ERGEG)
2
. Selvityksen perusteella energiamarkkinoille räätälöi-

tiin REMIT, jossa säädetyt menettelytapasäännökset on tarkoitettu turvaamaan ener-

giamarkkinoita niille ominaisilta väärinkäytöksiltä. Ominaista sähkö- ja maakaasu-

markkinoille on hinnan riippuvuuden herkkyys saatavilla olevaan kapasiteettiin syys-

tä, että varastointikelvoton energia tuotetaan kulutushetkellä. (Euroopan komissio 

2010b) 

REMIT:n 2 artiklan 6 kohta määrittää energian tukkumarkkinoiden tarkoittavan mitä 

tahansa unionissa sijaitsevaa markkinaa, jossa käydään kauppaa energian tukkutason 

tuotteilla.  ACER on tarkentanut REMIT:n määritelmää energian tukkumarkkinoista 

ja katsoo niiden käsittävän unionin sähkön ja maakaasun tasemarkkinat sekä unionin 

                                                 
1
 Muun muassa päästöoikeus- ja ”vihreiden sertifikaattien” –markkinat. 

2
 Lisää annetuista lausunnoista: CESR/08-527, CESR/08-998, CESR/08-739 
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sähkö- ja maakaasumarkkinat, joissa energia toimitetaan päivänsisäisenä ja päivit-

täin, seuraavana päivänä tai kahden päivän kuluessa, sisältäen viikonlopputuotteet eli 

niin sanotut on-the-spot -markkinat, unionin fyysiset sähkö- ja maakaasumarkkinat, 

sisältäen fyysiset johdannaissopimukset ja ei-standardoidut pitkäaikaissopimukset, 

unionin sähkön ja maakaasun siirtokapasiteettimarkkinat, sähkö- ja maakaasu- ja 

niiden siirtotuotteiden johdannaismarkkinat, joista on käyty kauppaa tai toimitettu 

unionissa, mukaan lukien taloudelliset OTC -markkinat (ACER:n Ohje 2013:15–16). 

REMIT:n määritelmä tukkutason energiatuotteista ei rajaa kaupantekotapaa, -paikkaa 

tai markkinaosapuolta, jonka johdosta ACER:n Suosituksessa (2012) N:o 2 tulkitaan 

REMIT:n soveltamisalaan kuuluvaksi myös OTC -kaupan eli organisoidun energia-

markkinapaikan ulkopuolella tapahtuvan kaupankäynnin
3
. Kaupankäyntiä, joka käy-

dään yritysten välillä ilman markkinapaikkaa suoraan tai välittäjän välityksellä, kut-

sutaan OTC (over the counter) eli kahdenväliseksi kaupankäynniksi. OTC -

kaupankäynnissä vaihdannan kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisten 

markkinoiden hintoihin (Knüpfer & Putkonen 2011:216), kuten raaka-aineiden hin-

toihin.   

Energian tukkutason energiantuotteista käydään kauppaa muun muassa säännellyillä 

markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, suoran tai meklarien 

kautta tapahtuvan pörssin ulkopuolisella OTC -kaupankäynnillä ja kahdenvälisin 

sopimuksin (REMIT:n johdantolauseessa 5). Euroopan komissio on arvioinut, että 

energian tukkumarkkinoilla on päivittäin 6 000 tai jopa 10 000 liiketointa (European 

Commission 2010). Suomen energian tukkumarkkinoiden kannalta tärkein markki-

napaikka on Pohjoismaiden yhteinen markkinapaikka Nord Pool
4
, jossa on vuonna 

2012 vaihdettu 77 prosenttia koko Pohjoismaiden sähköstä. Rahoitusvälineiden vaih-

danta Pohjoismaissa on puolestaan keskittynyt NASDAQ OMX -pörssiin, jossa 

vuonna 2008 Nord Poolilta ostama NASDAQ OMX Commodities -liiketoiminta 

kauppaa Pohjoismaisia ja kansainvälisiä hyödykejohdannaisia
5
. Markkinapaikat ja 

kahdenvälinen kaupankäynti nivoutuu yhteen hinnanmuodostuksen välityksellä, sillä 

                                                 
3
 Huomioitavaa on, että ACER:n määritelmä poikkeaa Euroopan markkinarakenneasetuksen 2(7) 

artiklan OTC -johdannaisen määritelmästä, koska asetuksen määritelmiä sovelletaan ainoastaan Mi-

FID:n 4(1) mukaisilla säännellyillä markkinoilla vaihdannan kohteena oleviin rahoitusvälineisiin eikä 

energiahyödykkeisiin. (ACER Suositus 2012:11). 
4
 Nord Pool toimii Tanskassa, Virossa, Suomessa, Liettuassa, Norjassa ja Ruotsissa. 

5
 Lisää NASDAQ OMX:n toiminnasta www.nasdaqomx.com. 
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organisoitujen kauppapaikkojen julkistamia hintoja käytetään yleisesti OTC- ja 

muissa sopimuksissa pohjana (Michetti 2012:5).  

2.1 Toimivien energian tukkumarkkinoiden edellytykset 

REMIT:llä haluttiin säätää energian tukkumarkkinoiden kaupankäyntiä koskevat 

menettelytapasäännökset markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Markkinoiden 

toimivuutta on tutkinut muun muassa Zuffrey & Tschanz-Norton (1997) lainsäädän-

nön vaikutuksesta markkinoiden toimivuuteen ja Michetti (2012) energian tukku-

markkinoiden eheyden ja tarkasteltavuuden vaikutuksesta markkinoihin. Toimivia 

markkinoita tukevat markkinoiden tekninen, tiedollinen ja institutionaalinen tehok-

kuus, joita on mahdollista tukea lainsäädännöllä. Teknisellä tehokkuudella mahdol-

listetaan järjestelmässä sijoittajien tiedonsaantia, neuvottelua, toimeksiantojen täy-

täntöönpanoa ja suorittamista mahdollisimman nopeasti, edullisesti ja turvallisesti. 

Järjestelmien automatisoituminen on parantanut tätä markkinoiden toimintaedellytys-

tä. Markkinoiden informaatiotehokkuudella tarkoitetaan markkinoiden kykyä muo-

dostaa kaupankäynnin kohteena olevan tuotteet hinta siitä tiedosta, mikä markkinoil-

la on saatavilla. Institutionaalisella tehokkuudella taas tarkoitetaan markkinoiden 

kykyä osoittaa pitkäaikaista luotettavuutta markkinaosapuolille. Institutionaalista 

tehokkuutta lisää riittävä sääntely ja markkinoiden itsesääntely. (Zufferey & 

Tschanz-Norton 1997:134–142) Markkinoiden eheydellä on myös vaikutusta loppu-

kuluttajien energiakustannuksiin, sillä niiden kustannukset määräytyvät tukkumark-

kinoiden hintojen pohjalta. Michettin (2012:3,8) mukaansa markkinoiden eheyden 

lisääminen edesauttaa markkinoilla olevan tiedon oikeudenmukaista käyttämistä. 

Markkinoiden eheyttä lisäämällä vältetään markkinoiden väärinkäyttö ja muihin 

markkinoilla toimiviin osapuoliin kohdistuva loukkaava käytös. Michetin mukaan 

markkinoiden tarkasteltavuuden lisääminen taas parantaa markkinoiden tasoa, vähen-

tää kilpailua haittaavia käytänteitä ja lisää markkinaosapuolten luottamusta markki-

noiden oikeudenmukaiseen hinnanmuodostukseen.  

ACER:n selvitys vaikutusten arvioinnista energian tukkumarkkinoilla osoitti, että 

markkinoiden erityispiirteinä tunnettujen jäsenvaltioiden rajat ylittävän kaupan 

käynnin, yhtenäisten energian hyödyke- ja johdannaismarkkinoiden ja energian kulu-

tus- ja kaupankäyntipaikkojen erillisyys yhdessä epäyhtenäisen lainsäädännön ja 



16 

 

markkinoiden herkkyyden markkinoiden väärinkäytöksille johtavat siihen, markki-

noilla toimivien markkinaosapuolten, jäsenvaltioiden ja loppujen lopuksi kuluttajien 

luottamuksen puutteeseen energiamarkkinoiden toimivuudesta. Markkinoilla toimi-

vien tahojen luottamus energiamarkkinoihin ACER:n selvityksen mukaan lisää pit-

käaikaisia investointeja, parantaa tukkutason energiatuotteiden hinnan muodostuksen 

arviointia ja markkinoille pääsyä. (Euroopan komissio 2010a:22) 

REMIT on säädetty edistämään energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkastelta-

vuutta kehittämällä avoimempaa ja oikeudenmukaisempaa kilpailua energian tukku-

markkinahintojen tasapainoisella ja kilpailukykyisellä kysynnän ja tarjonnan vuoro-

vaikutuksella, markkinoiden läpinäkyvyyttä osapuolten yhdenvertaisella ja samanai-

kaisella pääsyllä käsiksi olennaiseen markkinatietoon sekä estämällä markkinoiden 

väärinkäytöstä koituvan hyödyn. (REMIT:n 1-2 johdantolauseet) Toimivat energian 

tukkumarkkinat vaikuttavat koko energiajärjestelmään mahdollistaen energian oston 

hallitulla riskillä ja uusien kilpailijoiden tulon markkinoille kaikista energian toimi-

tusketjun osista
 
 edistäen näin kilpailua (Michetti 2012:3,5). 

2.2 Tukkutason energiatuotteiden vaihdantaa koskeva lainsäädäntö 

Energian tukkumarkkinoihin sovellettavaa lainsäädäntöä tarkasteltaessa tulee ottaa 

huomioon myös osittain siihen sovellettava rahoitusmarkkinalainsäädäntö. REMIT:n 

1 artiklan 2 kohdan mukaan REMIT:n markkinoiden väärinkäytöstä koskevia sään-

nöksiä ei sovelleta rahoitusvälineisiin, joihin sovelletaan markkinoiden väärinkäyttö-

direktiiviä 2003/6/EY (myöhemmin myös MAD, Market Abuse Directive). Markki-

noiden väärinkäyttödirektiivin 1 artiklan 3 kohdan mukaisia rahoitusvälineitä ovat 

johdannaiset ja muut rahoitusvälineet, joista käydään kauppaa säännellyillä markki-

noilla tai niitä on haettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Rahoitusvälineiden 

markkinat -direktiivin 2004/39/EY (jäljempänä myös MiFID, Markets in Financial 

Instruments Directive) 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdan mukaisesti rahoitusvälineil-

lä tarkoitetaan direktiivin liitteen 1 C-jaksossa esitettyjä välineitä niin kuin ne on 

Euroopan komission rahoitusvälineiden markkinadirektiivin täytäntöönpanoasetuk-
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sen (EU) No 1287/2006 38 ja 39 artikloissa määritetty
6
. ACER korostaa Ohjeessaan 

(2013), että energiajohdannaiseen, joka määritellään rahoitusvälineeksi, mutta jolla ei 

käydä kauppaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 15 ala-

kohdan mukaisilla säännellyillä markkinoilla, ei sovelleta rahoitusmarkkinalainsää-

dännön, vaan REMIT:n markkinoiden väärinkäytön kiellon säädöksiä (ACER Ohje 

2013:11). Rahoitusmarkkinalainsäädännön soveltaminen energiajohdannaisiin on 

osoittanut hillitsevän energian hinnan vaihtelua. Euroopan komissio on arvioinut, että 

vuonna 2009 rahoituslainsäädännän soveltamisalaan kuului noin 16 % sähkön kau-

pankäynnistä (Euroopan komissio 2010a:12–13).  

Suomessa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin mukainen rahoitusvälineiden 

määritelmä on implementoitu sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 10 §:ään. Näin 

ollen kyseistä määritelmää sovelletaan energiajohdannaisiin, jotka katsotaan rahoi-

tusvälineiden markkinat direktiivin mukaisiksi rahoitusvälineiksi, ja niihin sovelle-

taan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 9 artiklaa ja komission kolmannen direk-

tiivin (2003/72/EY) säännöksiä
7
. Energian tukkumarkkinoiden kannalta tärkeimmät 

rahoitusmarkkinoita koskevat rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja markki-

noiden väärinkäyttödirektiivin säännökset on implementoitu Suomessa arvopaperi-

markkinalakiin (746/2012; myöhemmin myös AML). Suomen rahoitusmarkkinalain-

säädäntö uudistettiin 1.1.2013. AML:n markkinoiden väärinkäyttösäännösten sovel-

tamisala ennakoi Euroopan komission tulevaa muutosta rahoitusvälineiden markkinat 

-direktiivin ja markkinoiden väärinkäyttödirektiivin rahoitusvälineen määritelmän 

yhdenmukaistamista. AML on muutettu koskemaan rahoitusvälineiden markkinat -

direktiivissä ja sijoituspalvelulain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja rahoitusvälineitä. 

Asetusehdotuksen markkinoiden väärinkäytöstä tullessa voimaan se korvaa pääosin 

AML:n 12–14 lukujen säännökset. (HE 32/2012:155) Lainsäädännön ohella rahoi-

tusmarkkinoita velvoittavat lakia alemmantasoiset säännökset, joita Suomessa ovat 

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sekä valtionvarainministeriön lainsäädäntöä 

täydentävät päätökset ja asetukset. Lainsäädäntöä täydentää markkinoiden itsesäänte-

ly, josta enemmän tutkimuksen 4.2 Itsesääntely -kappaleessa. 

                                                 
6
 ACER on määritellyt energiajohdannaistuotteita suosituksessaan komission täytäntöönpanoasetuk-

seksi (ACER Suositus 2012:9–11). 
7
 Lisäksi sovellettaessa kyseisiä säännöksiä, tulee ottaa huomioon CESR:n ohjeet CESR/04-505b, 

CESR/06-562b ja CESR/09-219, jotka on julkaistu Saatavilla: 

<http://www.esma.europa.eu/index.php>. Viitattu 10.8.2013.  

http://www.esma.europa.eu/index.php
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Euroopan rahoitusmarkkinalainsäädäntö on kokonaisuudistuksen alla ja eräänä uu-

distamistarpeeseen johtaneena syynä on ollut energiamarkkinoiden erityispiirteisiin 

kuuluva suuri hinnan vaihtelu ja se, etteivät rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 

energiamarkkinoilla kaupanvaihdossa yleisesti käytetyt hyödykejohdannaiset kuulu-

neet suurimmalta osin rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin soveltamisalaan 

(Nijman 2012:471). Euroopan komissio on antanut esityksen asetuksesta rahoitusvä-

lineiden markkinoista korvaamaan voimassaolevan rahoitusvälineiden markkinat -

direktiivin (Euroopan komissio 2011c). Edelleen Nijmanin (2012:471) näkemyksen 

mukaan komission esitetty rahoitusvälineiden markkinat - direktiiviehdotus voimaan-

tullessaan vaikuttaisi vahvasti energiamarkkinoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin. Esi-

tyksessä direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin entisestään niin, että hyödykejoh-

dannaisten välittäjät tulisivat direktiivin soveltamisalaan ja välittäjiä koskisivat direk-

tiivin mukaiset velvoitteet. Direktiiviehdotuksessa soveltamisalaan ei kuitenkaan 

kuuluisi energiayhtiöiden hyödykejohdannaisten vaihdanta omaan lukuunsa.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. elokuuta 2012 voimaan astuneella asetuksel-

la OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EU) N:o 

648/2012 (jäljempänä myös EMIR-asetus)
8
 on säädetty pienentämään rahoitusmark-

kinakriisiin johtaneita riskejä ja täydentämään rahoitusvälineiden markkinat -

direktiiviä, jonka soveltamisalaan OTC–johdannaiset eivät kuulu sekä lisäämään 

johdannaisten avoimuutta ja sitä kautta vähentämään kaupankäynnistä aiheutuvaa 

riskiä markkinoille (EMIR johdantolause 1 ja 4). EMIR:n 1 artiklan 1–2-kohtien mu-

kaan asetuksella vahvistetaan Euroopan unionin alueelle yhdenmukaiset määritykset 

ja kahdenväliseen riskienhallintaan liittyvät vaatimukset OTC–

johdannaissopimuksille, johdannaissopimuksia koskevia raportointivaatimukset ja 

keskusvastapuolten sekä kauppatietorekisterien toiminnan harjoittamista koskevat 

vaatimukset. EMIR:ä sovelletaan keskusvastapuoliin ja niiden määritysosapuoliin, 

finanssialalla toimiviin vastapuoliin ja kauppatietorekistereihin, ja sitä sovelletaan 

niin säädettäessä finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin ja markkinapaikkoihin. 

EMIR:llä myös vahvistetaan perusteet eri OTC -johdannaissopimuslajien kuulumi-

sesta asetuksen määritysvelvollisuuden piiriin. Asetuksessa säännellyn perusteella 

                                                 
8
Asetuksen täytäntöönpanemiseksi hallitus on antanut esityksen eduskunnalle laiksi Finanssivalvon-

nasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 4/2013. 
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arvopaperimarkkinaviranomaiset ovat laatineet Euroopan komission vahvistamat 

tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa päätetään yksityiskohtaisesti EMIR:n sovel-

tamisesta tiettyyn OTC -johdannaissopimuslajiin. (EMIR johdantolause 16) Useim-

mat energiajohdannaiset eivät käytännössä kuulu EMIR:n soveltamisalaan, sillä ne 

eivät ylitä finanssialan ulkopuolisten vastapuolten määrityskynnysarvoa (Nijman 

2012:471), mutta EMIR:n mukaista raportointia tulee ottaa huomioon energian tuk-

kumarkkinoilla olevien energiajohdannaisten seurannassa ja raportoinnissa (ACER 

Suositus 2012:N:o 2). 

Rahoitusmarkkinalainsäädännön uudistukset eivät välittömästi vaikuta tukkutason 

energiatuotteiden vaihdantaan, sillä ne kuuluvat pääsääntöisesti MiFID:n ja EMIR:n 

soveltamisalueen ulkopuolelle, ja kaupankäyntiin sovelletaan pääsääntöisesti RE-

MIT:n säännöksiä. MiFID:n ja uuden rahoitusvälineiden markkinat -

direktiiviehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien kaupankäyntialustojen 

syntyminen. EMIR:n tarkoituksena on sen sijaan keskittää johdannaiskaupankäynti 

keskitettyjen välityskeskusten kautta. Säännösten tavoitteet vaikuttavat välillisesti 

energiamarkkinoihin vähentämällä markkinariskiä (Nijman 2012:473–474). 

2.3 Energian tukkumarkkinoiden väärinkäytön kieltoa ja valvontaa koskeva 

lainsäädäntö 

Energiamarkkinoille räätälöity REMIT ja sen markkinoiden väärinkäytön kieltoa 

koskevat säännöt on säädetty turvaamaan energiamarkkinat niille ominaisilta väärin-

käytöksiltä. REMIT:ssä kielletään energian tukkumarkkinoita vahingoittavat käytän-

nöt; 3 artiklassa sisäpiiritiedon käytön kaupankäynnissä ja 5 artiklassa markkinoiden 

manipuloinnin (REMIT:n 1(2) artikla) ja säädetään yhteiset säännöt markkinatiedon 

julkistamiselle. ACER:n Ohjeen (2013) luvun 2 mukaan REMIT:ä sovelletaan myös 

energiajohdannaisiin, jotka katsotaan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja rahoi-

tusvälineiden markkinat -direktiivin säännösten mukaan rahoitusvälineiksi, mutta 

joiden vaihdanta ei tapahdu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 4 artiklan 1 

kohdan 14 alakohdan mukaisilla säännellyillä markkinoilla. 

Sen sijaan REMIT:n markkinoiden väärinkäytön kieltoa koskevia säännöksiä ei so-

velleta tukkutason energiatuotteiden kauppaan, jotka määritellään rahoitusvälineiksi, 
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ja joihin sovelletaan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 9 artiklaa
9
. Lisäksi mark-

kinoiden väärinkäyttödirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan direktiiviä sovelletaan 

rahoitusvälineisiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla 

vähintään yhdessä jäsenvaltiossa tai niistä on tehty hakemus kaupankäynnin kohteek-

si ottamiseksi, riippumatta siitä, toteutetaanko itse liiketoimi kyseisillä markkinoilla. 

Markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 9 artiklan 2 kohdan mukaan markkinoiden 

väärinkäyttödirektiivin säännöksiä sisäpiiritiedon käyttökiellosta sovelletaan myös 

kaikkiin rahoitusvälineisiin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 

markkinoilla jäsenvaltiossa, mutta joiden arvo on sidoksissa ensimmäisessä alakoh-

dassa tarkoitettuun rahoitusvälineeseen. Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi sisältää 

rahoitusmarkkinoiden yhteiset säännöt markkinatiedon julkistamiselle ja sanktioista 

sisäpiiritiedon käyttämiselle ja markkinoiden manipuloinnille. Euroopan komissio on 

antanut markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla varsin yksityiskohtaiset säädök-

set; komission määritelmädirektiivin, komission sijoitussuositusdirektiivin, komissi-

on kolmannen direktiivin ja komission takaisinostoasetuksen. Käytännössä markki-

noiden väärinkäyttödirektiiviä sovelletaan säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin 

kohteena oleviin energiajohdannaisiin.  

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen markkinoiden väärinkäyttöä koskevaksi 

asetukseksi korvaamaan voimassa olevan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (Eu-

roopan komissio 2011a).
10

 Nijman (2012:472) mukaan markkinoiden väärinkäyttöä 

koskeva asetusehdotus vaikuttaa energiamarkkinoihin kattamalla kaikki rahoitusväli-

neet, joista käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla laajentaen näin rahoitusväli-

neiden informaation vaikutuksen laajemmaksi kuin vain rahoitusmarkkinat, muun 

muassa koskemalla energiamarkkinoita ja antamalla viranomaisille laajemmat tutkin-

ta- ja sanktiointivaltuudet.  

EU:n kilpailuoikeus perustuu Euroopan unionin perustamissopimuksen 102 ja 102 

artikloihin ja sen tavoitteena on luoda vapaa pääsy markkinoille ja estää suurien 

markkinoilla toimivien osapuolten sopimaton menettely. Suomessa kilpailuoikeudes-

                                                 
9
 Kyseisiin rahoitusvälineisiin tulee soveltaa MAD 9 artiklan lisäksi CERS:n ohjeita CERS/04-505b, 

CERS/06-562b ja CERS/09-219. Katso www- sivut: <http://www.esma.europa.eu/index.php> 
10

 Ehdotusta KOM (2011) 651 lopullinen on muutettu 25.7.2012 ehdotuksella KOM (2012) 421 lopul-

linen. 

http://www.esma.europa.eu/index.php


21 

 

ta säädetään kilpailulaissa (948/2011), jonka tarkoituksena on terveen ja toimivan 

taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Michettin 

(2012:3 ja 8) näkemyksen mukaan REMIT täydentää kilpailuoikeutta kaikkien 

markkinaosapuolien oikeudella saada käytettäväkseen markkinatieto ja sääntelyllä, 

jonka tarkoituksena on estää tiedon hyödyntäminen epäoikeudenmukaisessa kilpai-

lussa markkinoilla. 

2.4 Energia-alan lainsäädäntö 

Energian sisämarkkinoiden luomiseksi sähkön ja maakaasun kauppaan on annettu 

viimeisimpänä kolmas energian sisämarkkinapaketti sisältäen Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (jäljempänä myös sähkömarkki-

nadirektiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY maakaasun 

sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoami-

sesta (jäljempänä myös maakaasumarkkinadirektiivi), Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen (EY) N:o 713/2009 energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövi-

raston perustamisesta (jäljempänä yhteistyövirastoasetus), Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 

rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 

(jäljempänä myös sähkökauppa-asetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 715/2009 maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyk-

sistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (jäljempänä myös maakaasu-

verkkoasetus). Kolmannen energian sisämarkkinapaketin tarkoituksena on avata yh-

teiset energia- ja maakaasumarkkinat Euroopassa sekä luoda yhteiset käytänteet säh-

kön ja maakaasun tuotannolle, jakelulle, siirrolle ja toimitukselle, kuluttajansuojalle 

sekä sähkön ja maakaasun siirtoverkkojen toiminnalle
11

. Sähkö- ja maakaasumarkki-

nadirektiivien tarkoituksena on myös lisätä energiamarkkinoiden avoimuutta ja luot-

tamusta markkinoiden toiminnassa velvoittamalla energiatoimittajia tietojen säilyt-

tämiseen ja kansallista sääntelyviranomaista markkinoiden seuraamiseen mahdollis-

ten kilpailun vääristymien havaitsemiseksi.  

                                                 
11

 DG Energy (2011). 
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Suomessa kolmas energian sisämarkkinapaketti on implementoitu tarvittavilta osin 

energiamarkkinalainsäädännön uudistuksella, joka tuli voimaan 1.9.2013. Kolmas 

energian sisämarkkinapaketti täytäntöönpantiin Suomessa sähkömarkkinalailla 

(558/2013), lailla sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) ja lailla 

Energiamarkkinavirastosta (591/2013) sekä lailla maakaasumarkkinalain muuttami-

sesta (589/2013). Esityksen keskeisimpiä muutoksia ovat sisämarkkinasääntöjen te-

hokkaan täytäntöönpanon takaamisen edellyttävä kansallisen sääntelyviraston tehtä-

vien ja toimivaltuuksien harmonisointi, sähkön siirtoverkon omistuksen tosiasiallinen 

eriyttäminen sähkön tuotannosta ja myynnistä sekä kuluttajansuojan parantaminen 

vähittäismarkkinoilla (HE 20/2013:9). 

Kolmannen energian sisämarkkinapaketin pääasiallisena tarkoituksena on sähkö- ja 

maakaasumarkkinoiden vapauttaminen, eivätkä säännökset sisällä energian tukku-

markkinoilla toimiville markkinaosapuolten menettelytapaohjeita, eivätkä säännöksiä 

energian tukkumarkkinoiden eheyden varmistamiseksi, joiden asettamiseksi säädet-

tiin nimenomaisesti REMIT (Euroopan komissio 2010a:14). 

2.5 Markkinaosapuolet 

Energiamarkkinoiden vapauttamisen myötä tapahtuneen energian hyödyke- ja joh-

dannaiskauppamarkkinoiden yhdentyminen on perinteisesti markkinoilla toimineiden 

energiayhtiöiden lisäksi houkutellut myös muita markkinaosapuolia markkinoille 

(Euroopan komissio 2010b:3). REMIT:n mukaisen energian tukkumarkkinoilla toi-

mivan markkinaosapuolen tulee noudattaa REMIT:ssä sillä säädettyjä velvoitteita; 4 

artiklan 1 kohdan sisäpiiritiedon julkaisuvelvoitetta, 8 artiklan 1 kohdan raportointi-

velvoitetta ja 9 artiklan 1 kohdan rekisteröitymisvelvoitetta. Markkinaosapuolia kos-

kevien velvoitteiden johdosta, onkin erityisen tärkeää määrittää markkinaosapuoli 

tarkoin, jotta markkinoilla toimiminen ei esty velvoitteiden noudattamattomuuden 

vuoksi.   

REMIT:n 2 artiklan 7 kohdan mukaan markkinaosapuolella tarkoitetaan ”luonnollis-

ta ja oikeushenkilöä, mukaan luettuna siirtoverkonhaltijat, joka ryhtyvät liiketoimiin 

tai antavat kauppaa koskevia toimeksiantoja yksillä tai useammilla energian tukku-

markkinoilla”. ACER:n mukaan REMIT:n määritelmä käsittää myös EU- ja EEA -
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alueiden ulkopuoliset markkinaosapuolet. ACER:n tulkinta laajentaa edelleen mark-

kinaosapuolen määritelmää ja vastaa näin laajuudeltaan REMIT:n 9 artiklan 1 koh-

dan mukaisia osapuolia, joilla on velvollisuus rekisteröityä kansalliseen rekisteriin. 

(ACER Ohje 2013:18).  

ACER on Ohjeessaan (2013) tulkinnut REMIT:n markkinaosapuolen määritelmää ja 

täsmentänyt määritelmän kattavan ainakin seuraavat tahot: 

– Energia-alan yrityksiä ovat sähköalan yritykset,
12

 joilla tarkoitetaan luonnollista tai 

oikeushenkilöä, joka harjoittaa sähkön tuotantoa, siirtoa, jakelua, toimitusta tai ostoa 

sekä maakaasualan yritykset,
13

 joilla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, 

joka harjoittaa maakaasun, myös nesteytetyn maakaasun, tuotantoa, siirtoa, jakelua, 

toimitusta, ostoa tai varastointia. Sähkön tai maakaasun tuottajaa, jolla tarkoitetaan 

sähköä tuottavaa
14

 luonnollista tai oikeushenkilöä, maakaasun osalta edellä kuvattua 

maakaasualan yritystä
15

 sekä maakaasun rahtaajaa. 

– Tukkuasiakkaita ovat luonnolliset tai oikeushenkilöt,
 16

 jotka ostavat sähköä jäl-

leenmyyntiä varten ja luonnolliset tai oikeushenkilöt,
17

 jotka ostavat maakaasua jäl-

leenmyyntiä varten sekä loppukäyttäjät, jotka ostavat sähköä
18

 tai maakaasua
19

 

omaan käyttöönsä ja joka muodostaa yhtenäisen vähintään 600 GWh kokonaiskapa-

siteetin omaavan taloudellisen yksikön. 

– Siirtoverkonhaltijat, joita ovat luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka harjoittavat 

siirtotoimintaa ja ovat vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa ke-

hittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä 

                                                 
12

 Katso määritelmä sähkömarkkinadirektiivi (2009/72/EY) artikla 2(35) ja sähkömarkkinalaki 3 § 20 

kohta. 
13

 Katso määritelmä maakaasumarkkinadirektiivi (2009/73/EY) artikla 2(1) ja laki maakaasulain 

muuttamisesta 3 §:n 10 kohta. 
14

 Katso määritelmä sähkömarkkinadirektiivi (2009/72/EY) artikla 2(2) ja sähkömarkkinalaki 3 § 14 

kohta. 
15

 Katso määritelmä maakaasumarkkinadirektiivi (2009/73/EY) artikla 2(1) ja laki maakaasulain 

muuttamisesta 3 §:n 6 kohta. 
16

 sähkömarkkinadirektiivi (2009/72/EY) artikla 2(8) ja sähkömarkkinalaki 3 § 16 kohta. 
17

 maakaasumarkkinadirektiivin artikla 2(29) ja laki maakaasulain (508/2000) muuttamisesta 3 §:n 21 

kohta. 
18

 sähkömarkkinadirektiivi artikla 2(9) 
19

 maakaasumarkkinadirektiivin artikla 2(27) ja laki maakaasulain muuttamisesta 3 §:n 20 kohta. 
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sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset energian siirtovaati-

mukset pitkällä aikavälillä
20

, varastointilaitteiston haltijat,
 21

 joita ovat luonnolliset 

tai oikeushenkilöt, jotka harjoittavat varastointitoimintaa ja on vastuussa varaston 

hoidosta ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijat,
 22

 joita ovat luonnolli-

set tai oikeushenkilöt, jotka harjoittavat maakaasun nesteyttämistä, nesteytetyn maa-

kaasun tuontia, purkamista tai kaasuttamista sekä on vastuussa nesteytetyn maakaa-

sun käsittelylaitoksen toiminnasta. 

– sijoituspalveluyritystä, joita ovat rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 4(1) 

artiklan mukaiset oikeushenkilöt, joiden tavanomaisena ammatti‑ tai liiketoimintana 

on yhden tai useamman sijoituspalvelun ammattimainen tarjoaminen kolmansille 

osapuolille ja/tai yhden tai useamman sijoitustoimen ammattimainen harjoittaminen. 

Sijoituspalvelulain (747/2012) 9 §:n 1 kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksellä tar-

koitetaan suomalaista osakeyhtiötä tai eurooppayhtiölaissa (742/2004) tarkoitettua 

eurooppayhtiötä, jolla on lakien mukainen toimilupa tarjota sijoituspalvelua ja 2 

kohdan mukaan ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä liiketoimintana sijoituspalve-

luja tarjoavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on saanut 3 luvun 1 §:ssä 

tarkoitettua toimilupaa vastaavan toimiluvan muussa valtiossa kuin Suomessa. 

2.6 Tukkutason energiatuote      

Hyödykemarkkinoilla käytävällä fyysisellä energiakaupalla tarkoitetaan REMIT:n 2 

artiklan 4 kohdan a ja c alakohtien mukaisia unionin sisäisiä sähkön tai maakaasun 

toimitussopimuksia ja sähkön tai maakaasun siirtoa koskevia sopimuksia. ACER:n 

Ohjeen (2013) kappaleessa 3.3 fyysisen energiakaupan katsotaan käsittävän päivän-

sisäisen, samana päivänä, seuraavana päivänä, kahden päivän kuluessa, viikonlopuk-

si, pitkäaikaisen tai minkä tahansa markkinoilla yleisesti hyväksytyn toimitusajan 

kuluessa toimitettavan tai siirrettävän sähkön tai maakaasun kaupan. Tukkutason 

energiatuotteiden ulkopuolelle on rajattu REMIT:n 2 artiklan 4 kohdan toisen ala-

                                                 
20

 sähkömarkkinadirektiivi ja maakaasumarkkinadirektiivin artiklat 2(4) ja sähkömarkkinalaki 3 § 6 

kohta ja laki maakaasulain (508/2000) muuttamisesta 3 §:n 5 kohta. 
21

 maakaasumarkkinadirektiivin artikla 2(10) ja laki maakaasulain (508/2000) muuttamisesta 3 §:n 15 

kohta. 
22

 maakaasumarkkinadirektiivin artikla 2(12) ja laki maakaasulain (508/2000) muuttamisesta 3 §:n 17 

kohta. 
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kohdan sähkön tai maakaasun toimitus- ja jakelusopimuksissa alle 600 gigawattitun-

nin kulutuskapasiteetin omaaville loppuasiakkaille
23

. Siihen sisältyy tämän asiakkaan 

kaikki kulutus yhtenä taloudellisena yksikkönä, sikäli kuin kulutus tapahtuu markki-

noilla, joissa tukkuhinnat kytkeytyvät toisiinsa.  

Johdannaismarkkinoilla käytävällä tukkutason energiatuotteiden johdannaiskaupalla 

tarkoitetaan REMIT:n 2 artiklan 4 kodan b ja d alakohtien mukaisia unionissa tuotet-

tuun, kaupankäynnin kohteena olevaan tai toimitettavaan sähköön tai maakaasuun 

liittyviä johdannaisia ja unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyviä 

johdannaisia. Energiamarkkinoilla yleisimmin käytettyjä johdannaisia ovat futuurit, 

swapit ja optiot, joilla markkinaosapuolet siirtävät tulevaisuudessa tapahtuvan ener-

giatuotteen muun muassa kaasun, sähkön, öljyn, hiilen ja päästöoikeuden vaihdannan 

ennalta sovittuun hintaan (Nijman 2012:469). Sen sijaan ACER katsoo päästöoike-

uksien ja vihreiden sertifikaattien jäävän REMIT:n tukkutason energiatuotteen mää-

ritelmän ulkopuolelle, vaikkakin niitä koskevilla sopimuksilla voi olla merkittävä 

vaikutus energian tukkumarkkinoiden hinnanmuodostukseen, sillä ne eivät täytä 

REMIT:n 2 artiklan 4 kohdan määritelmää tukkutason energiatuotteista (ACER Oh-

je:15). Nijmanin (2012:469) mukaan johdannaisten käytöllä on tarkoitus hallita pa-

remmin energiamarkkinoiden erityispiirteistä johtuvan energiatuotteiden hinnan 

vaihtelun vaikeaa ennustettavuutta.  

                                                 
23

 Kulutuskapasiteetilla tarkoitetaan REMIT:n 2(5) artiklassa loppuasiakkaan joko sähkön tai maakaa-

sun kulutusta tämän käyttäessä täysimääräisesti tuotantokapasiteettiaan. 
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3 ENERGIAN TUKKUMARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTÖN KIELTO 

Energiamarkkinat ovat kohdanneet ajan saatossa erilaisia kriisejä. Amundsen & 

Bergman (2006) ovat tutkineet artikkelissaan Californian vuosien 2000–2001 sähkö-

kriisin ja Pohjoismaiden vuosien 2002–2003 energian toimituskriisin syitä ja verran-

neet näitä kahta merkittävää energiamarkkinoita kohdannutta kriisiä toisiinsa. Lisäksi 

USA:n energiamarkkinoita on kohdannut laaja markkinoiden väärinkäyttö, niin sa-

nottu Amaranth -tapaus, jossa rahasto nostatti energian hintaa keräämällä huomatta-

vat määrät maakaasujohdannaisia tehden niillä huomattavat voitot.
24

 Finanssikriisin 

ja viimeaikaisten markkinoiden väärinkäytösskandaalien myötä säädösehdotukset ja -

uudistukset sekä tarve tiukemmalle markkinoiden valvonnalle on lisääntynyt. Erityi-

sesti valvonta- ja tutkintavaltuuksien vahvistaminen ja rikosoikeudellisten sanktioi-

den säätäminen ja soveltaminen on korostunut. (Häyrynen 2009:17). Euroopan ko-

mission mukaan yleisesti vilpillisen toiminnan mahdollisuus markkinoilla vaikuttaa 

markkinoiden julkiseen luottamukseen, hidastaa investointeja, lisää energiatuotteiden 

hintojen epävakautta ja korottaa hintoja. Euroopan komissiolla ei ole tällä hetkellä 

tietoa Euroopan energian tukkumarkkinoille kohdistuvasta hintamanipulaatiosta. 

Tämän syynä on se, etteivät kansalliset viranomaiset ole voineet tutkia energiamark-

kinoita Euroopan laajuisesti viranomaisilta puuttuessa kaupankäyntiä koskevat jä-

senvaltioiden rajat ylittävät tiedot sekä Euroopan laajuiset tai alueelliset yhteistyötä 

koskevat toimivaltuudet ja käytännön menettelyt. (Euroopan komissio 2010a). 

Energian tukkumarkkinoilla kielletyiksi säädettyjä markkinoiden väärinkäytön muo-

toja ovat sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinamanipulaatio. REMIT ja markki-

noiden väärinkäyttödirektiivi sen kansallisine täytäntöönpanoineen sisältävät kyseiset 

kiellot, joita sovelletaan säännöksen soveltamisalan mukaisesti tukkutason energia-

tuotteisiin. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan lainsäädännön soveltamisesta 

energian tukkumarkkinoilla on käsitelty tarkemmin tutkielman 2.3 ”Energian tukku-

markkinoiden väärinkäytön kieltoa ja valvontaa koskeva lainsäädäntö” -kappaleessa. 

                                                 
24

 Lisää Californiaa, Pohjoismaita ja USA:ta kohdanneista markkinoiden väärinkäytöksistä Amundse-

nin & Bergmanin (2006) artikkelissa ” Why has the Nordic electricity market worked so well?”. 
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3.1 Sisäpiiritiedon väärinkäyttö 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä pidetään rahoitusmarkkinoiden yhtenä merkittävimpänä 

luotettavuutta heikentävänä ilmiönä sekä vaikeimmin estettävänä ja paljastettavana 

markkinoiden väärinkäytön muotona (Häyrynen 2009:110). Häyrynen (2006:26–28) 

on tutkinut sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon sääntelyn tarkoitusta rahoitusmarkki-

noilla, jossa kiellon tarkoituksena on markkinoiden informaatioasymmetriaan puut-

tuminen niin, että sillä joko rajataan sallitun informaatioasymmetrian hyödyntäminen 

markkinoilla tai kannustetaan markkinaosapuolia keräämään tietoa markkinoilta. 

Informaatioasymmetria nähdään joko tavoiteltavana tai kiellettynä ilmiönä. Tavoitel-

taessa markkinaosapuolten mahdollisimman tehokasta tiedonhankintaa sisäpiiritie-

don käytön sallimisen katsotaan lisäävän markkinoiden toimivuutta ja hinnanmuo-

dostusta. Toisaalta sisäpiirikaupan salliminen markkinoilla on tutkittu tehokkuutta ja 

tiedontuotantoa lisääväksi keinoksi, mutta sisäpiirikaupan salliminen voi kannustaa 

yhtiöitä ottamaan epätarkoituksen mukaisia riskejä toiminnassaan kurssin muuttami-

seksi ja tehdä markkinoista tehottomat vähentämällä muiden markkinaosapuolten 

halukkuutta markkinatiedon keräämiseen ja sijoittamiseen markkinoille. Useimmissa 

maissa ja myös Suomessa, on päädytty sisäpiiritiedon käytön kieltämiseen markki-

noilla.  

Rahoitusmarkkinoita sääntelevän markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 1 artiklan 1 

kohdan mukaisen sisäpiiritiedon määritelmän
25

 soveltaminen sähkö- ja maakaasu-

markkinoihin on ollut vaikeaa markkinoiden erityispiirteiden vuoksi. Tästä johtuen 

REMIT:ssä on säädetty erityisesti energian tukkumarkkinoiden erityispiirteet huomi-

oon ottaen sisäpiirikauppaa koskevasta kiellosta (Euroopan komissio 2010:13). Kiel-

to sisäpiiritiedon hyödyntämiseen kaupankäynnissä koskee REMIT:n 3 artiklan 1 

kohdan mukaan henkilöitä, joiden halussa on tukkutason energiatuotteeseen liittyvää 

sisäpiiritietoa. Energian tukkumarkkinoilla sisäpiiriläisiksi asemansa, omistuksensa, 

työtehtäviensä tai muun artiklan mukaisen suhteen kautta katsottavat henkilöt on 

määritelty tarkemmin REMIT:n 3 artiklan 2 kohdan a-e alakohdissa ja kyseiset hen-

kilöt eivät saa 3 artiklan 1 kohdan a-c alakohtien perusteella käyttää hallussaan ole-

                                                 
25

 MAD:n sisäpiiritiedon määritelmää on tarkennettu edelleen komission määritelmädirektiivissä N:o 

2003/124/EY 
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vaa sisäpiirintietoa yrittääkseen, suositellakseen ja hankkiakseen tai luovuttaakseen 

sisäpiirintietoa koskevaa tukkutason energiatuotetta tai ilmaista kyseistä sisäpiirintie-

toa toiselle henkilölle ilman aseman suomaa valtuutusta. REMIT:n tukkutason ener-

giatuotteiden sisäpiiriläisen määritelmä on säädetty vastaamaan markkinoiden vää-

rinkäyttödirektiivin vastaavaa määritelmää, mutta eroaa Suomen rahoitusmarkkinoita 

sääntelevän AML:n 12 luvun 3-4 §:n mukaisesta energian hyödykejohdannaisiin 

sovellettavasta määritelmästä, joka on jaettu sisäpiiriläisen ja lähipiiriläisen määri-

telmään.  

Sisäpiirintiedon tulee täyttää REMIT:n 2 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan tiedon mää-

ritelmä ja 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan tiedon luonnetta koskevat neljä edellytys-

tä; täsmällinen, julkistamaton tieto
26

, joka liittyy suoraan tai välillisesti tukkutason 

energiatuotteeseen ja julkistettaessa, sillä olisi todennäköisesti huomattava vaikutus 

kyseisten tuotteiden hintoihin.   

3.1.1 Sisäpiiritieto 

Knuts (2011:32–41) jäsentää AML (495/1989) 5:1.1
27

 mukaisen sisäpiirintiedon ra-

hoitusmarkkinoilla liikkeeseenlaskijatietoon, markkinatietoon ja itsetietoon tuke-

maan arviointia sisäpiirintiedon täsmällisyysedellytyksen täyttymisestä. Samaa jaot-

telua voidaan soveltaa energiamarkkinoilla olevaan sisäpiirintiedon määrittelemiseen 

seuraavassa kappaleessa esitetyllä tavalla. 

Liikkeellelaskijalta ja liikkeellelaskijaan välittömästi liittyvästä tiedosta peräisin ole-

vaa tietoa on energian tukkumarkkinoilla määritelmän mukaisesta liikkeellelaskija-

tietoa REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan sähkömarkkina- ja maakaasuverk-

koasetusten nojalla julkistettava tieto, mukaan lukien mainittujen asetusten nojalla 

annetut suuntaviivat ja verkkosäännöt. ACER:n Ohjeen (2013) 2 kappaleen mukaan 

sähkömarkkina- ja maakaasuverkkoasetusten nojalla julkistettava tieto voi korostua 

                                                 
26

 Tiedonantovelvollisuuden toteutumisesta ja sisäpiiritiedon julkaisemisen informaatiokanavista ar-

vopaperimarkkinoilla on kirjoittanut Annola, V., Informaatio, sisäpiiri, markkinat. Arvopaperimark-

kinaoikeudellinen tutkimus informaatioepätasapainosta arvopaperikaupassa. 2005, Turun yliopiston 

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A:114, s. 253 – 277. 
27

 AML (495/1989) on Knuts:n kirjoittaman jälkeen kumottu AML (/2012) 
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tai tehdä tietyn tiedon julkistamisen tarpeettomaksi, sillä asetukset säätävät tiedon 

julkistamisesta jaksoittain, säännöllisesti ja jäsennellysti, joten se poikkeaa tapaus-

kohtaiseen harkintaan ja jäsentelyyn pohjautuvasta sisäpiiritiedosta. Lisäksi RE-

MIT:n 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista unionin tai kansallisen tason sään-

nösten tai määräysten, markkinasääntöjen ja asianomaisilla energian tukkumarkki-

noilla noudatettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti esitettävät tiedot, joilla 

on todennäköisesti huomattava vaikutus tukkutason energiatuotteiden hintoihin, voi-

daan katsoa Knutsin tarkoittamaksi liikkeellelaskijatiedoksi. ACER nostaa Ohjeen 

(2013) kappaleessa 5.6 tämän hetkisen markkinatietämyksen perusteella REMIT:n 2 

artiklan 1 kohdan a-c alakohtien mukaisen tiedon ensisijaisesti ymmärrettäväksi sisä-

piiritiedoksi. 

Markkinatietoa rahoitusmarkkinoilla on Knutsin mukaan välillinen tieto liikkeelle-

laskijasta, joka kuvaa markkinakehitystä. Lisäksi Häyrynen (2009:114) katsoo rahoi-

tusmarkkinoilla markkinatiedoksi tietoa arvopapereita koskevista toimeksiannoista. 

Energian tukkumarkkinoilla rahoitusmarkkinoiden määritelmän vastaavaa sisäpiiri 

markkinatietoa on REMIT:n 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen tieto, joka 

koskettaa sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi- ja kulutuslaitosten tai siirto-

verkkojen kapasiteettia ja käyttöä tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapa-

siteettia ja käyttöä, mukaan lukien tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta 

tai ennakoimattomasta käytöstä poissa olosta.  

Itsetiedolla rahoitusmarkkinoilla Knuts (2011:41) tarkoittaa toimijan tietoa omista 

tulevista toimistaan. Energian tukkumarkkinoilla itsetietona voidaan pitää tämän 

määritelmän mukaisesti lähinnä REMIT:n 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista 

muuta tietoa, jota järkevästi toimiva markkinaosapuoli todennäköisesti käyttäisi 

eräänä perustana päätökselleen toteuttaa tukkutason energiatuotteeseen liittyvä liike-

toimi tai antaa sen kauppaa koskeva toimeksianto. 

AML, johon markkinoiden väärinkäyttödirektiivi on kansallisesti implementoitu, 12 

luvun 2 §:n 1
28

 ja 2 momenttien mukaista sisäpiiritiedon määritelmästä
29

, pykälän 2 

                                                 
28

 Pykälän 1 momentti vastaa pääpiirteiltään kumotun AML (495/1989) 5 luvun 1 §:n 1 momenttia. 
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momenttia sovelletaan energian tukkumarkkinoilla hyödykejohdannaisiin: ”Hyödyk-

keeseen tai päästöoikeuteen perustuvaan johdannaissopimukseen liittyvällä sisäpiiri-

tiedolla tarkoitetaan säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kau-

pankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaan hyödykkeeseen tai pääs-

töoikeuteen perustuvaan johdannaissopimukseen liittyvää luonteeltaan täsmällistä 

tietoa, joka ei ole ollut markkinoiden saatavissa tietojen julkistamista koskevien 

säännösten tai määräysten taikka hyväksyttyjen markkinatapojen mukaisesti, tai joka 

yleisesti toimitetaan markkinoille ja jonka markkinoilla toimivat voivat odottaa saa-

vansa.” Pykälän 2 momentti on arvopaperimarkkinalain esitöiden mukaan sovelta-

misalaltaan laajempi kuin rahoitusvälineiden määritelmä markkinoiden väärinkäyttö-

direktiivin 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja komission kolmannen direk-

tiivin (2004/72/EY) 4 artiklassa, joissa on katsottu, etteivät yleinen sisäpiiritiedon 

määritelmä sovellu hyödykejohdannaisiin (HE 32/2012 vp:156). AML:n hyödyke-

johdannaisia koskeva säädös sisältää samat tietoa koskevat edellytykset kuin RE-

MIT:n sisäpiiritiedon määritelmä. ACER tarkentaa Ohjeen (2013) kappaleessa 5.2 

sisäpiiritiedon määritelmää niin, ettei ACER:n mukaan tiedon välttämättä tarvitse 

koskea kaupankohteena olevaa energiatuotetta, vaan tieto voi koskea mitä tahansa 

REMIT:n piirissä olevaa asiaa tai muuta tietoa. Edellytyksenä on, että tiedolla voi-

daan katsoa olevan huomattava vaikutus tukkutason energiatuotteiden hintoihin.  

3.1.2 Sisäpiiritiedon edellytykset 

REMIT:n 2 artiklan 1 kohdan mukaan ”tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmäl-

listä, jos se viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, joiden voidaan koh-

tuudella olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka 

voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, ja jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen pe-

rusteella voidaan tehdä johtopäätös edellä tarkoitettujen olosuhteiden tai tapahtu-

man mahdollisesta vaikutuksesta tukkutason energiatuotteiden hintoihin”. ACER:n 

Ohjeen (2013) kappaleen 5.2 mukaisen tiedon täsmällisyyden arviointiperusteena 

tulee ottaa huomioon tapauskohtaisesti tiedon laatu ja asiayhteys. REMIT:n johdan-

tolauseen 12 mukaan säädöksen sisäpiiritiedon sääntelyalan ulkopuolelle on rajattu 

                                                                                                                                          
29

 AML:n mukainen sisäpiiritiedon tulee täyttää myös samat edellytykset. Edellytyksistä enemmän HE 

137/2004 vp. ja KKO 2009:1 ja Kko 2006:110. 
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markkinaosapuolten kaupankäyntisuunnitelmat ja -strategiat sekä energiatuotteiden 

kauppaa koskevien liiketoimien perustana sähkömarkkina- ja maakaasuverkkoasetus-

ten että niiden perusteella annettujen suuntaviivojen ja verkkosääntöjen mukaista 

julkaistavaa tietoa.  

Tiedon tulee olla julkistamatonta tietoa, jotta se voidaan katsoa sisäpiirintiedoksi. 

ACER:n Ohjeen (2013) 5.3 kohdan mukaan tieto on julkistettu, kun se on saatettu 

julkiseen tietoon määrittelemättömälle määrälle yksilöitä. Tiedon julkaisemiseen on 

REMIT:n 4 artiklan 1 kohdassa markkinaosapuolia koskeva velvoite julkistaa hallus-

saan oleva sisäpiirintieto tehokkaalla tavalla ja oikea-aikaisesti. Tieto tulee saattaa 

laajasti markkinoille niin, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tietoon. ACER on 

Ohjeen (2013) kappaleessa 5.3 täsmentänyt, että merkityksetöntä on se, julkistaako 

tiedon markkinaosapuoli vai joku toinen osapuoli, vastuun tiedon julkaisemisesta 

säilyessä kuitenkin aina markkinaosapuolella.  

Sisäpiirintieto liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan tukkutason energia-

tuotteeseen. Tukkutason energiatuote on määritelty tutkielman 2.6. Tukkutason ener-

giatuote -kappaleessa käy ilmi, että energian tukkumarkkinoilla kaupankäynnin koh-

teena oleviin tukkutason energiatuotteisiin sovelletaan tuotteesta riippuen joko RE-

MIT:ä tai rahoitusmarkkinalainsäädäntöä. Sen sijaan REMIT:n 4 artiklan 1 kohdan 

mukainen sisäpiiritiedon julkaisemisvelvoite koskee yrityksiä ja laitoksia, joiden 

omistuksesta, määräysvallasta tai toimintavastuusta vastaa markkinaosapuoli. Tästä 

johtuen ACER on Ohjeen (2013) kappaleessa 2 painottanut, että sisäpiirintiedon jul-

kistamisvelvollisuus koskee kaikkia tukkutason energiatuotteita huolimatta sitä so-

velletaanko tuotteeseen muutoin REMIT:n vai rahoitusmarkkinalainsäädäntöä.  

Viimeisenä edellytyksenä tiedolla on, että tiedolla on todennäköisesti huomattava 

vaikutus tukkutason energiatuotteiden hintoihin, jotta sitä pidetään sisäpiirintietona. 

ACER tulkitsee kyseisen kriteerin supistavan asetuksen laajaa tiedon soveltamisalaa 

tietoon, jolla on varteenotettavasti ratkaiseva vaikutus energiatuotteiden hintaan. To-

dellista vaikutusta hintaan ei edellytetä edellytyksen täyttymiseksi. ACER:n Ohjeen 

(2013) kappaleessa 5.4 listataan arviointiin vaikuttavat edellytykset, joita ovat: asi-

anosaisen markkinaosapuolen toiminta, markkina-asema, markkinoiden erityispiir-

teet, kuten markkinoiden koko, kysynnän ja tarjonnan tasapaino, asiaankuuluvan 
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tarjouskäyrän jyrkkyys korreloituna kysyntään ja tuotteiden saatavuuteen, tarjonnan 

muutoksesta julkistettu tieto, ajankohta ja kaikki muut markkinamuuttujat, joiden 

voidaan katsoa vaikuttavan huomattavasti kyseisessä tapauksessa tukkutason ener-

giatuotteiden hintoihin. Edellytyksen arviointiin tulee myös käyttää tietoa aikaisem-

min markkinoihin vaikuttaneeseen tietoon. ACER:n Ohjeen (2013) kappaleen 5.1 

mukaan tiedon vaikutusedellytystä energiatuotteiden hintaan tulee arvioida yhdessä 

tiedon täsmällisyysedellytyksen kanssa, sillä ne ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, 

vaikka ne voidaankin erottaa itsenäisiksi edellytyksiksi. Häyrynen (2006:26) pitää 

tiedon olennaisuuden vaatimusta markkinoita turvaavana, markkinaosapuolia tiedon-

hakuun kannustavana ja uutta tietoa tuottavana vaatimuksena ilman sisäpiirintiedon 

väärinkäyttöön liittyviä riskejä. 

Markkinaosapuolia koskeva sisäpiiritiedon julkaisemisvelvollisuus koskee aiemmin 

kuvatun mukaisesti kaikkia yrityksiä ja laitoksia, jolloin REMIT:n mukainen sisäpii-

rintiedon määritelmä ja sitä koskevat edellytykset koskevat kaikkia energian tukku-

markkinoilla toimivia markkinaosapuolia. Näin ollen rahoitusmarkkinalainsäädän-

nöllä ei sinänsä ole merkitystä julkaisuvelvoitteeseen, vaikkakin REMIT:n 1 artiklan 

1 kohdan mukaan energian tukkumarkkinoita vahingoittavien käytänteiden kieltävien 

sääntöjen tulee olla johdonmukaisia rahoitusmarkkinoilla käytettyjen sääntöjen kans-

sa.  

3.2 Markkinamanipulaatio 

Häyrynen (2009:223) on tutkimuksessaan esittänyt, että rahoitusmarkkinoille sääde-

tyn markkinoiden manipuloinnin kiellon tarkoituksena on suojata markkinoilla toi-

mivia osapuolia informaatioasymmetrialta, jolla tarkoitetaan osapuolien tietämättö-

myyttä arvopaperin
30

 hinnanmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä. Häyrysen mu-

kaan markkinoiden manipuloinnin keinot ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet huo-

mattavasti teknisen kehityksen, markkinoiden kansainvälistymisen ja uusien sijoitus-

instrumenttien myötä. Häyrysen & Kurenmaan (2006:63) mukaan kansainvälisesti ja 

                                                 
30

 Tässä tutkimuksessa arvopaperia voi verrata tukkutason energiatuotteeseen. 
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kuten myös Suomessa kurssin (markkinoiden) manipuloinnin
31

 ehkäisemisessä ja 

paljastamisessa pidetään erityisen tärkeänä markkinoiden roolia itsesääntelyn ja 

oman valvonnan kautta. 

REMIT:n 5 artikla kieltää osallistumasta markkinamanipulaatioon tai sen yritykseen 

energian tukkumarkkinoilla. Markkinamanipulaatio toimintana on taas määritelty 

REMIT:n 2 artiklan 2 kohdassa, ja sillä tarkoitetaan liiketoimen suorittamista tai sen 

toimeksiannon antamista tukkutason energiatuotteiden kauppaan, jossa toteutuu ky-

seisen artiklan 2 kohdan a–b alakohtien koskeva toiminta markkinoiden manipuloi-

miseksi tai 3 kohdan a–b alakohtien yritys manipuloida markkinoita. 

REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan (a)(i) alakohdan ja 3 kohdan (a)(i) alakohdan mukaan 

markkinamanipulaatioina tai sen yrityksenä pidetään toimintaa, jossa ”annettaan tai 

todennäköisesti annettaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tarjonnasta, kysynnäs-

tä tai hinnasta”. Kyseisenä toimintana ACER pitää muun muassa näennäiskauppaa
32

 

(”wash trades”), samanhintaisten- ja määrällisten yhtenevien osto- ja myyntitoimek-

siantojen samanaikaista antamista (”improper matched orders”) ja toimeksiantojen 

antamista ilman aikomusta niiden toteuttamiseen (”placing order with no intention of 

executing them”)
33

. (ACER:n Ohje (2013) kappale 6.4.1 ja Häyrynen 2009:229–232) 

REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan (a)(ii) alakohdan ja 3 kohdan (a)(ii) alakohdan mukai-

sena markkinamanipulaationa tai sen yrityksenä pidetään toimintaa, jossa ”turvataan 

tai pyritään turvaamaan hinnan turvaaminen keinotekoiselle tasolle”
34

. Kyseisenä 

toimintana ACER pitää muun muassa pyrkimystä vaikuttaa toimeksiannoilla päivän 

virallisiin avaus- tai päätöskursseihin (”marking the close”), markkinahinnan vääris-

tämistä markkina-asemalla (”abusive squeeze”), kaupankäyntiä toisella markkinalla 

niin, että käyttäytyminen vaikuttaa saman tai vastaavan tukkutason energiatuotteen 

hinnanmuodostukseen toisilla markkinoilla (”cross-market-manipulation”) ja ener-

giatuotteen pidättämistä markkinoiden ulottumattomissa hinnan nousun aikaansaami-

seksi (”physical withholding”) (ACER:n Ohje 2013:kappale 6.4.2). 

                                                 
31

 Suomen tämän hetkisen arvopaperimarkkinoita koskevassa kirjallisuudessa markkinoiden manipu-

loinnista käytetään AML:n 14 luvun mukaista termiä ”kurssin vääristäminen”. 
32

 Katso myös komission määritelmädirektiivi 4 art. c) kohta. 
33

 Katso myös komission määritelmädirektiivi 4 art. f) kohta. 
34

 Katso MAD 1 artikla 2 kohta 
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REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan (a)(iii) alakohdan ja 3 kohdan (a)(iii) alakohdan mu-

kaisena markkinamanipulaationa tai sen yrityksenä pidetään toimintaa, jossa ”käyte-

tään tai pyritään käyttämään vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tarjonnassa, kysyn-

nässä tai hinnassa energian tukkumarkkinoiden hyväksyttyjen markkinatapojen vas-

taisesti”. Kyseisenä toimintana ACER pitää muun muassa väärän tai harhaanjohta-

van tiedon levittämistä mediassa tukkutason hinnanmuodostuksen saattamiseksi ha-

lutulle tasolle (”scalping”), nostamalla arvopaperin hintaa julkistamalla harhaanjoh-

tavaa tietoa ja kurssinnousun toteuduttua myymällä arvopaperit (”pump and dump”), 

ostotarjousten asettamista tietäen, että myyntitarjoukset on asetettu samanaikaisesti 

(”circular trading”) sekä kahden välittäjän etukäteen sopimaa kaupankäyntiä (”pre-

arranged trading”) (ACER:n Ohje (2013) kappale 6.4.3). 

REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisena 

markkinamanipulaationa tai sen yrityksenä pidetään toimintaa, jossa ”levitetään tie-

toa tiedotusvälineissä, myös internetissä, ja muilla keinoin, joka antaa tai on omiaan 

antamaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjon-

nasta, kysynnästä tai hinnasta”
35

. Kyseisenä toimintana ACER pitää muun muassa 

väärän tai harhaanjohtavan viestin julkaisemista internetissä tai lehdistötiedotteessa 

ja toimintamallia, jolla annetaan väärä kuva tukkutason energiatuotteen kysynnästä 

tai tarjonnasta (ACER:n Ohje (2013) kappale 6.4.4). 

REMIT:n 2 artiklan 2 kohdan markkinoiden manipuloinnin tai artiklan 3 kohdan 

yrityksen manipuloida markkinoita määritelmä vastaa markkinoiden väärinkäyttödi-

rektiivin 3 artiklan määritelmää rahoitusmarkkinoiden markkinoiden manipuloinnin 

ja sen yrityksen määritelmästä. Markkinoiden väärinkäyttödirektiivin markkinoiden 

manipuloinnin kieltoa koskevat artiklat ovat implementoitu Suomessa AML:n 14 

luvun 3 §:n
36

 markkinoiden vääristämisen kieltona. Markkinoiden manipuloinnin 

tekijäpiiriä ei ole rajattu REMIT:n 5 artiklassa, markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 

3 artiklassa eikä AML:n 14 luvun 3 §:ssä, joten kuka tahansa voi syyllistyä markki-

namanipulaatioon ja kurssin vääristämiseen kyseisten säännösten soveltamisalueella.  

                                                 
35

 Katso myös MAD 1 artiklan 2 kohta. 
36

 Pykälä on AML:n muutoksessa muutettu vastaamaan MAD:n säännöksiä muun muassa sovelta-

misalan osalta koskemaan arvopaperia kurssin vääristämisen sijaan (HE 32/2012 vp.:164–165). 
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4 MARKKINAVALVONTA 

Markkinoiden väärinkäytönvalvonta jaetaan asiallisesti ennakolliseen markkinaval-

vontaan viranomaisvalvonnan ja markkinoiden itsesääntelyn sekä jälkikäteiseen val-

vontaan valvonnan, tutkinnan ja seuraamusjärjestelmän muodossa (Häyrynen 

(2006:51). Häyrysen mukaan valvontaan suunnattujen resurssien suuntaaminen suo-

raan ennakolliseen valvontaan vähentäisi markkinoiden väärinkäyttöön johtavia ris-

kitekijöitä. Markkinasääntelyn ja -valvonnan tulisi olla Häyrysen mukaan järjestettyä 

niin, että markkinoiden väärinkäytön ennaltaehkäisemiseksi ne viestittävät riittävää 

kiinnijäämisriskiä, rangaistustaso ja laajat toimivaltuudet valvonnassa, tutkinnassa ja 

sanktioinnissa sekä näiden toimeenpanossa. Nämä toimet parantavat niin markkina-

osapuolten kuin yleistä luottamusta markkinoihin.  Häyrynen (2009:22,43–44 ja 39). 

Rikosoikeudelliset menettämisseuraamukset ovat taas keino puuttua tehokkaasti jäl-

kikäteisesti markkinoiden väärinkäytöksellä saavutettuun hyötyyn. (Häyrynen 

2009:25). 

Markkinavalvonnan tilaa on Suomessa viime aikoina arvioitu Euroopan unionin kor-

kean tason asiantuntijoiden työryhmän antamien EU:n finanssimarkkinoita koskevien 

suosituksien
37

 myötä ja rahoitusmarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhtey-

dessä. Rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevien tavoitteiden tarkastelu suhteessa 

energiamarkkinoiden valvontaan on perusteltua molempien lainsäädännön valvonnan 

kohdistuessa energiamarkkinoihin, sillä energiajohdannaisiin sovellettavan arvopape-

rimarkkinalain markkinoiden väärinkäytön kieltoa koskevien säännösten ja REMIT:n 

1 artiklan 3 kohdan mukaisen viranomaisia koskevan tavoitteen siitä, että markkinoi-

den sääntöjen noudattamista valvotaan yhteen sovitetusti, jos toimet liittyvät yhteen 

tai useampaan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin soveltamisalaan kuuluvaan ra-

hoitusvälineeseen ja REMIT:n soveltamisalaan kuuluvaan tukkutason energiatuottee-

seen. Lisäksi REMIT:sä on säädetty velvoite yhdenmukaiseen valvontamenetelmään 

kyseisissä tapauksissa. Rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamisesta annetussa 

esityksessä rahoitusmarkkinoiden valvonnan osalta tavoiteltiin valvonnan tehosta-

mista, jonka osaltaan katsotaan ylläpitävä tehokkaita ja luotettavia markkinoita. Esi-
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 Lisää suosituksista saatavilla: <http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/>. Viitattu 

10.8.2013. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/
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tyksessä tehokkaan rahoitusmarkkinoiden valvonnan katsottiin edellyttävän tehok-

kaan rajat ylittävän valvontajärjestelmän luomista, suomalaisten valvontaintressien 

varmistamista suhteessa Suomessa toimiviin ulkomaisiin toimijoihin, riittävien sekä 

lainalaisuusperiaatteen mukaisesti tarkkarajaisten että suhteellisuusperiaatteen mu-

kaisten toimivaltuuksien asettamista viranomaisille, velvoitteita markkinaosapuolille 

noudattaa asetettuja vaatimuksia ja läpinäkyvyyskysymysten ratkaisua. (HE 

32/2012:68–69) Markkinoiden väärinkäyttödirektiivin soveltamisesta saa REMIT:n 

valvontatehtävien hoitamiseen hyvää ohjeistusta, mutta markkinoiden väärinkäyttö-

direktiiviä tulkittaessa tulisi huomioida markkinoiden väärinkäyttödirektiivin men-

neillään oleva kokonaisuudistus (Johnston & Block 2012:142). 

REMIT:n tavoitteena on 19 johdantolauseen mukaan markkinaosapuolia koskevien 

hallinnollisten kustannusten minimointi ja päällekkäisten ilmoittamisvelvoitteiden 

poistaminen. Nijmanin (2012:474) mukaan eri viranomaisille hajautettu markkina-

valvonta voi aiheuttaa markkinaosapuolten keskuudessa epätietoisuutta, korottaa 

käsittelykustannuksia ja aiheuttaa kaksinkertaista raportointia kansallisten rekisterien 

pyytäessä toimittamaan tiedot eri muodoissa. Markkinaseurannasta markkinaosapuo-

lille aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi sekä yh-

denmukaisten käytänteiden takaamiseksi Euroopan komissio antaa markkinaseuran-

taa koskevat yksityiskohtaisemmat suositukset täytäntöönpanosäännöksin. Samasta 

syystä markkinaosapuolia koskevan raportointivelvollisuuden voi siirtää kolmannelle 

osapuolelle ja rahoitusmarkkinoiden kanssa kaksinkertainen raportointivelvollisuus 

pyritään poistamaan viranomaisyhteistyöllä. (REMIT 19 johdantolause) Lisäksi 

ACER on antanut REMIT:n 9 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen eurooppalaisen 

markkinaosapuolten rekisterin muodosta vähentääkseen markkinaosapuolten ja kan-

sallisten sääntelyviranomaisten kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä taatakseen 

markkinaosapuolille helpon ja kevyen rekisteröitymisprosessin (ACER:n päätös 

1/2012:4).  

REMIT:n 13 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät kansallisille sääntelyviran-

omaisille tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet kansallisten markkinoiden 
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seuranta- ja valvontatehtävien hoitamiseksi tehokkaasti
38

. Kansallisen sääntelyviran-

omaisen tulee käyttää valtuuksia oikeasuhteisesti ja kansallisen lainsäädännön mu-

kaisesti. (REMIT 28 johdantolause) Suomessa viranomaisia velvoittaa Perustuslain 2 

§:n 3 momentin mukaisen lakisidonnaisuuden vaatimus ja hallintolain (434/2003) 

hallinnon oikeusperiaatteet.   

ACER:lle on säädetty tehtäväksi edesauttaa REMIT:n yhtenäistä soveltamista kaik-

kialla unionissa ja edistää johdonmukaista soveltamista rahoitusmarkkinoiden lain-

säädännön soveltamisen kanssa (REMIT 27 johdantolause).  

4.1 Energian tukkumarkkinoiden markkinavalvojat 

Energian tukkumarkkinoiden viranomaisvalvonta jakautuu Euroopan unionin viran-

omaisvalvontaan ja jäsenvaltioiden kansalliseen valvontaan. Euroopan unionin toi-

miessa yhä keskeisemmässä roolissa Euroopan energiamarkkinoiden sääntelyssä, 

unionin lainsäädäntöä valvomaan on perustettu unionin viranomaisia: energiamark-

kinoita koskien rahoitusmarkkinoille ESMA (jäljempänä ESMA; the European Secu-

rities and Markets Authority
39

), energiamarkkinoille ACER ja kilpailualalle Euroo-

pan komissio valvomaan unionin lainsäädännön toteutumista ja yhtenäistä sovelta-

mista kaikissa jäsenvaltioissa. Kansallisella tasolla Suomessa energiamarkkinoita 

valvovat tahot ovat Energiamarkkinavirasto, Finanssivalvonta ja Kuluttaja- ja kilpai-

luvirasto. 

Keskeisin energian tukkumarkkinoita ohjaava ja valvova viranomainen on Euroopan 

unionin kolmannessa energian sisämarkkinapaketissa sovitulla yhteistyövirastoase-

tuksella perustettu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviranomainen, 

ACER. ACER:n tehtävänä on sähkö- ja kaasumarkkinoiden yhtenäistäminen Euroo-

pan alueella, kansallisten sääntelyviranomaisten avustaminen jäsenvaltiossa suoritet-

tavien sääntelytehtävien toteuttamisessa yhteisön tasolla ja kansallisten sääntelyvi-

ranomaisten toiminnan koordinoiminen (yhteistyövirastoasetus 1 artikla). ACER on 

                                                 
38

 Lakityöryhmä asetettu 19.6.2013 valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä Työ- ja Elinkeinominis-

teriön asettamispäätöksellä (TEM/1280/00.04.01.2013). 
39

 Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteasta (CERS) tuli 1.1.2011 virallisesti Euroopan ar-

vopaperimarkkinaviranomainen (ESMA). 
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perustettu korvaamaan yhteistyöeliminä Euroopan tasoisten yhteistyöelinten ener-

giamarkkinoita koskevissa asioissa European Regulators’ Group for Electricity and 

Gas (ERGEG), the Electricity Forum (Florence) ja Gas Regulatory Forum (Madrid). 

ACER:lla on katsotaan olevan parhaat edellytykset unionin tasoiseen tehokkaaseen 

markkinaseurantaan, koska se omaa Euroopan unionin laajuisen asiantuntemuksen 

sähkö- ja maakaasumarkkinoista ja -järjestelmistä (REMIT johdantolause 17). Tä-

män johdosta yhteistyövirastoasetuksessa säädettyjen tehtävien lisäksi ACER:lle on 

säädetty REMIT:ssä velvollisuus energian tukkumarkkinoiden seurantaan, unionin 

markkinaosapuolten rekisterin ylläpitämiseen, ohjeiden ja päätösten antamiseen 

REMIT:n soveltamisesta ja markkinoiden väärinkäytön tutkinnan ohjaamiseen vi-

ranomaisyhteistyössä. Muita REMIT:ssä ACER:lle säädettyjä tehtäviä ovat velvolli-

suus toimittaa Euroopan komissiolle vuosittain kertomus REMIT:n nojalla toteute-

tusta toiminnasta, oikeus antaa Euroopan komissiolle suosituksia markkinoiden ehey-

teen ja sisämarkkinoiden toimintaan johtavista parannuksista ja arvioida markkinoi-

den tarkasteltavuutta lisääviä toimia.  

Suomessa lain Energiamarkkinavirastosta (591/2013) 1 §:n mukaan sähkö- ja maa-

kaasumarkkinoiden valvontaa ja seurantaa, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimi-

vuuden edistämistä sekä energiapolitiikan ja kasvihuonekaasujen päästökaupan toi-

meenpanotehtäviä hoitaa Energiamarkkinavirasto. Energiamarkkinavirastolla tarkoi-

tetaan REMIT:n 2 artiklan 10 kohdan mukaista kansallista sääntelyviranomaista. 

Energiamarkkinavirastosta annetun lain mukaan virasto hoitaa 1 §:n 3 momentin 

mukaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Lailla sähkö- ja maa-

kaasumarkkinoiden valvonnasta Energiamarkkinaviraston tehtäväksi asetettiin säh-

kö- ja maakaasumarkkinadirektiivien sekä sähkökauppa-, maakaasuverkko- ja yhteis-

työvirastoasetusten mukainen kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien, toimival-

tuuksien ja riippumattomuuden harmonisointi. Lain esitöiden mukaan Energiamark-

kinaviraston toimivaltaa ja toimivaltuuksia täsmennetään niin, että viranomaisen etu- 

ja jälkikäteinen toimivalta säilyisi ennallaan, asettaen energiamarkkinoiden seuranta-

vastuu yhteistyössä muiden kansallisten viranomaisten kanssa, kuitenkin niin, ettei 

niille markkinoiden seurantaan liittyviä säädettyjä tehtäviä siirrettäisi Energiamark-

kinavirastolle (HE 20/2013:53–54). 
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REMIT:n 2 artiklan 9 kohdan mukainen toimivaltainen rahoitusvalvontaviranomai-

nen on unionin tasolla rahoitusmarkkinaviranomaiseksi perustettu Euroopan arvopa-

perimarkkinaviranomainen ESMA. ESMA kuuluu vuonna 2010 perustettuun Euroo-

pan unionin finanssivalvontajärjestelmään, johon kuuluvat ESMA:n lisäksi Euroopan 

pankkiviranomainen muodostaen Euroopan valvontaviranomaisen ja Euroopan va-

kuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja yhteiskomitea ja järjestelmäriskikomitea. Suo-

messa REMIT:n 4 artiklan 9 kohdan mukaisena toimivaltaisena rahoitusvalvontavi-

ranomaisena toimii rahoitus- ja vakuutusalan lupa- ja valvontaviranomainen Finans-

sivalvonta
40

, joka valvoo muun muassa pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiötä, sijoitus-

palveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä (www.finanssivalvonta.fi). Unionin ja 

kansallisen tason rahoitusmarkkinaviranomaisten tehtävänä on valvoa energian tuk-

kumarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä, joihin sovelletaan 

rahoitusmarkkinalainsäädäntöä. 

REMIT:n 1 artiklan 3 kohdan mukaisella kansallisella kilpailuviranomaisella tarkoi-

tetaan EU:n kilpailuviranomaisten verkoston (jäljempänä ECN; European Competiti-

on Authorities’ Network) jäseniä, joilla tarkoitetaan Euroopan komission johdolla 

1.5.2004 perustettua EU:n kilpailuviranomaisten verkoston ECN:n viranomaisten 

yhteistyön lisäämiseksi EU:n kilpailuoikeuden alalla ja kilpailuoikeuden soveltami-

sen lisäämiseksi jäsenvaltioissa. Kilpailuoikeuden täytäntöönpanoon osallistuu Eu-

roopan komission kilpailupääosasto (DGCOMP; Directorate-General for Competiti-

on), jäsenvaltion kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet. REMIT:ssä tarkoitetun kan-

sallisella kilpailuviranomaisen tehtäviä hoitaa Suomessa Kilpailu- ja kuluttajaviras-

toa, josta annetun lain (661/2012) 1 §:n mukaan viraston tehtävänä on kilpailu- ja 

kuluttajapolitiikan toteuttaminen, markkinoiden toimivuuden varmistaminen, kilpai-

lulain (948/2011) ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano sekä kuluttajan taloudel-

lisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen. REMIT:n 1 artiklan 2 kohdan mukaan 

Euroopan komissiolla ja kansallisilla kilpailuviranomaisilla on toimivalta kilpailu-

säännösten noudattamisen valvontaan energiamarkkinoilla. Kilpailu- ja kuluttajavi-

raston tehtävänä energiamarkkinoilla on kilpailulain 31 §:n mukaan selvittää kilpai-

lunrajoituksia ja niiden vaikutuksia, ryhtyä toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai 
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sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai 

elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua elinkeinonharjoittajien 

välisillä kielletyillä kilpailunrajoituksilla tai määräävän markkina-aseman väärinkäy-

töllä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa 

tarkoitetulla tavalla ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan 

kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. 

4.2 Itsesääntely 

Markkinoiden itsesääntelyllä tarkoitetaan toisen tahon kuin viranomaisen suorittamaa 

markkinoiden sääntelyä, jolla ei ole lainsitovuutta. Suomessa käytettyjä itsesääntelyn 

muotoja ovat sopimusperusteinen itsesääntely, sopimusperusteinen yhteissääntely ja 

lainsäädännön tukema itsesääntely (HE 32/2010:66–67). Sopimusperusteinen it-

sesääntely perustuu sopimusvapauteen osapuolten kesken. Sopimusperusteista it-

sesääntelyä ovat muun muassa arvopaperipörssien säännöt, julkisen kaupankäynnin 

säännöt listayhtiöille, arvopaperien kaupankäyntisäännöt, sisäpiiriohjeet ja Corporate 

Covernance -suositukset. Sopimusperusteista yhteissääntelyä ovat rahoitusmarkki-

noilla eri etujärjestöjen säännöt, joihin kyseisen alan viranomaiset osallistuvat kuul-

tavina tai edustettuina. Sopimusperusteista yhteissääntelyä harjoittaa Suomen rahoi-

tusmarkkinoilla muun muassa Tilintarkastuslautakunta ja Arvopaperimarkkinayhdis-

tys. Lainsäädännön tukemalla itsesääntelyllä tarkoitetaan yhteissääntelyn muotoa, 

jossa itsesääntelyelimellä on lainsäädännössä määritelty rooli. Suomessa rahoitus-

markkinoiden kyseinen itsesääntelyn muoto on säädetty tehtäväksi Keskuskauppa-

kamarin yrityskauppalautakunnalle.  

Eri toimijat markkinoilla ovat velvoitettuja harjoittamaan itsesääntelyä erinäisillä 

lainsäädöksillä. REMIT:n 15 artikla velvoittaa ammattimaisesti tukkutason energia-

tuotteilla liiketoimintaa harjoittavia tahoja perustamaan ja ylläpitämään tehokkaita 

järjestelyjä ja menettelyjä energian tukkumarkkinoilla tapahtuvan markkinoiden vää-

rinkäytön havaitsemiseksi. Vastaava rahoitusmarkkinoilla toimivia osapuolia koske-

va velvoite on implementoitu lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) 2 

luvun 18 §:ään, jonka mukaan pörssin on järjestettävä riittävä ja luotettava valvonta 

varmistamaan tämän lain ja arvopaperimarkkinalain sekä niiden nojalla annettujen 

säännösten ja määräysten, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöön-
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panoasetuksen sekä pörssin sääntöjen noudattaminen pörssitoiminnassa. Pörssien on 

lisäksi saatettava Finanssivalvonnan tietoon menettely, joka ilmeisesti on vastoin 1 

momentissa tarkoitettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka pörssin sääntöjä, jollei 

menettelyä viipymättä oikaista tai asiaintila muutoin korjaannu. Olennaisista tai tois-

tuvista rikkomuksista on tehtävä kuitenkin aina ilmoitus.  

Erityisesti energian tukkumarkkinoita koskevaa itsesääntelyä Suomessa ovat markki-

napaikkojen säännöt. Nord Poolissa kauppaa käyvät markkinapuolet sitoutuvat nou-

dattamaan sopimusperusteisen itsesääntelyn mukaisesti Rulebook -

yksityisoikeudellisia sopimuksia (Nord Pool Spot). Nord Pool Spot:n markkinoiden 

menettelytapaohjeiden (Market Conduct Rules 27.5.2013:Section 5) mukaan mark-

kinaosapuolten tulee julkaista ohjeiden mukaiset tiedot sähkön tuotannosta, kulutuk-

sesta tai siirrosta kiireellisenä markkinaviestinä (jäljempänä UMMs). Nord Poolin 

markkinavalvontayksikkö (Market Surveillance) seuraa markkinoiden menettelyoh-

jeiden noudattamista, valvoo markkinoiden väärinkäytön kiellon rikkomista ja mark-

kinaosapuolien UMMs:ssa antamien markkinatietojen oikeudenmukaisuutta. Mark-

kinavalvontayksikkö ilmoittaa mahdolliset menettelyohjeiden tai kansallisen lainsää-

dännön rikkomusepäilyt viranomaiselle. Vastaavasti markkinaosapuolen tulee julkis-

taa markkinaosapuolen omistaman tai hallitseman laitoksen sähkön tuotantoon, kulu-

tukseen tai siirtoon liittyvä tieto, jolla on vaikutusta Pohjoismaisiin energiamarkki-

noihin NASDAQ OMX:n johdannaismarkkinoiden menettelytapaohjeiden mukaises-

ti UMMs:nä (NASDAQ OMX Market Conduct Rules Commodity Derivatives 

29.4.2013:Section 4). NASDAQ OMX:n pohjoismainen markkinavalvontayksikkö 

valvoo pörssin sääntöjen ja määräyksien noudattamista ja käynnistää sääntöjen rik-

komuksista aiheutuvat prosessit (NASDAQ OMX).  

Lisääntynyt EU-lainsäädäntö ja sen kansalliseen lainsäädäntöön täytäntöönpanossa 

asettamat reunaehdot ovat kaventaneet itsesääntelyn alaa. Rahoituslainsäädännön 

uudistuksen itsesääntelyn merkityksestä rahoitusmarkkinoilla tehdyn arvion mukaan 

itsesääntelyllä voidaan luoda ja edistää hyvää markkinatapaa sekä joustavasti ottaa 

huomioon niin lainsäädäntömuutokset, markkinoiden kehittyminen kuin valvonnassa 

ilmenevät puutteet. Lisäksi itsesääntelyn on arvioitu lisäävän markkinaosapuolten 

sitoutumista markkinasäännöksiin ja varmistavan markkinaosapuolien omaavan 

markkina-asiantuntemuksen hyödyntämisen kaupankäyntipaikoilla. (HE 32/2012 
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vp:67–68 ja Häyrysen 2006:401–403) mukaan itsesääntelyllä suoritetun markkina-

valvonnan uskottavuutta on kritisoitu itsesääntelytahojen vähäisellä halukkuudella 

puuttua väärinkäytöksiin ja itsesääntelyn nojalla annettujen julkistamattomien sank-

tioiden tehottomuuteen ennaltaehkäisevän vaikutuksen osalta. Michetti (2012:26–27) 

pitää REMIT:n säätämistä itsesääntelyä energiamarkkinoilla yhtenäistävänä ja kehit-

tävänä, sillä hänen mukaan REMIT yhtenäistää erilaiset itsesääntelyn säännöt Eu-

roopan markkinoille. 

4.3 Seuraamusjärjestelmä 

Seuraamusjärjestelmä toimii Häyrysen (2009:22) mukaan markkinoiden väärinkäy-

tön ennaltaehkäisevänä vaikutuksena, jonka vaikuttavuuteen vaikuttavat kiinnijää-

misriski ja kiinnijäämisestä aiheutuvat riittävän kovat seuraamukset. Energian tuk-

kumarkkinoiden valvonnan järjestämiseksi on REMIT:ssä säädetty seuraamusjärjes-

telmästä energian tukkumarkkinoiden väärinkäytöksille.  

Energian tukkumarkkinoiden väärinkäytöstä langetettavien seuraamusten säätäminen 

kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja niitä on sovellettava kansallisen lainsäädännön 

ja oikeusjärjestyksen mukaisesti (REMIT johdantokappale 31). REMIT:n 18 artiklan 

mukaisesti jäsenvaltioiden on tullut ilmoittaa seuraamusjärjestelmää koskevasta kan-

sallisesta lainsäädännöstä Euroopan komissiolle viimeistään 29. päivänä kesäkuuta 

2013. Tutkielman kirjoitushetkellä Suomessa on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä 

on muun muassa REMIT:n mukaisten seuraamusten saattaminen Suomen lainsää-

däntöön. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä energian tukkumarkkinoita koskevien säännösten rik-

komuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja huolehtia niiden täytän-

töönpanosta
41

. Seuraamuksien on oltava REMIT:n 18 artiklan 1 kohdan mukaan ”te-

hokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia
42

 ja niiden on ilmennettävä rikkomuksen 

luonnetta, kestoa ja vakavuutta, kuluttajille aiheutuvaa vahinkoa sekä sisäpiirintie-

toon että markkinoiden manipulointiin perustuvasta kaupankäynnistä saatavaa po-
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 Lakityöryhmä asetettu 19.6.2013 valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä Työ- ja Elinkeinominis-

teriön asettamispäätöksellä (TEM/1280/00.04.01.2013). 
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 Seuraamuksien edellytykset vastaavat MAD 14(1) artiklan mukaisia edellytyksiä. 
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tentiaalista hyötyä”. REMIT:n 31 johdantokappaleen mukaan REMIT:n perusteella 

säädettävien kansallisten seuraamusten on vastattava jäsenvaltioiden markkinoiden 

väärinkäyttödirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä käyttöön ottamia seuraamuksia 

huomioiden sekä sähkö- ja maakaasukaupan että johdannaistuotteiden yhteys. Rahoi-

tusmarkkinoilla sisäpiirintiedon väärinkäyttö tai kurssin vääristäminen johtavat joko 

rikoslain (300/2005; jäljempänä myös RL) 51 luvun
43

  rikosoikeudellisiin, AML 15 

luvun mukaisiin hallinnollisiin tai yksityisoikeudellisiin vahingonkorvausjärjestel-

män mukaisiin seuraamuksiin. Seuraamusjärjestelmä on toteutettu niin, että vaka-

vimmat teot on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa, joiden lisäksi säännösten tai mää-

räysten rikkomisesta, joita ei ole säädetty rangaistavaksi rikoslaissa voi antaa hallin-

nollisia seuraamuksia. 

Rahoitusmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi asetetuille tavoitteille rikoslain 

säännösten merkitys on suuri. Rikosoikeuden tehtävänä on osoittaa tiettyjen toimin-

tatapojen paheksuttavuus ja estää uusien ei-toivottujen toimintamallien syntyminen. 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevan tunnusmerkistön soveltaminen on jossain 

määrin vakiintunut Suomessa, mutta kurssin vääristämistä
44

 koskevan tunnusmerkis-

tön soveltaminen on jäänyt vieraammaksi sitä koskevien tuomioistuinratkaisuiden 

vähäisyyden vuoksi. Rahoitusmarkkinoiden väärinkäytöksiä koskevien säännösten 

tulkinnan ja yksittäistapausten arvioinnin tekee haastavaksi niiden erottaminen nor-

maaleista transaktioista, koska seuraamukset aiheutuvat sinänsä normaalista liike-

toiminnasta, joka on vain tietyllä tavalla toteutettuna katsottava rikokseksi. Myös 

markkinoiden jatkuvan kehittymisen vuoksi joustavaksi kirjoitettu sääntely voi aihe-

uttaa tulkinnanvaraisuutta. (Häyrynen & Kurenmaa 2006:8 ja 11–12) 

Hallinnolliset seuraamukset ovat tarkoitettu käytettäviksi tapauksissa, joissa ei ole 

tarkoituksenmukaista käyttää rikosprosessia ultima ratio -periaatteen
45

 mukaisesti, ja 

joissa rikkomusta on pidettävä siinä määrin vähäisenä, että rikosoikeudellisista toi-

menpiteistä luopuminen on perusteltua rikkomuksen vähäisyyden vuoksi, tai rikosoi-

keudellisen vastuun soveltaminen ei ole perusteltua tai tarkoituksenmukaista, mutta 

                                                 
43

 Luku on muutettu 1.1.2013 arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistuksessa, muuttaen luvussa 

käytettyjä käsitteitä ja soveltamisalaa
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 REMIT:ssä toiminta on säädetty markkinoiden manipuloinnin kielloksi. 
45

 Ultima ratio -periaatteen mukaan rikosoikeuteen tulisi turvautua vasta viimeisenä keinona. 
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markkinoiden luottamuksen säilyttämisen vuoksi tekoa ei voida pitää hyväksyttävänä 

ja kynnys markkinoiden väärinkäytön ennaltaehkäisyyn pysyy matalana. Lisäksi vä-

häiset väärinkäytöt voivat aiheuttaa niihin puuttumattomana laaja-alaista kumulatii-

vista vahinkoa markkinoille ja markkinaosapuolille. Hallinnollisten seuraamusten 

käyttö luo vastuu- ja seurantajärjestelmän vähäisemmille teoille, joihin ei puututa 

rikosoikeudellisin keinoin niin, että niiden suojatavoitteiden ja säännösten merkitys 

säilyy. Hallinnollisten seuraamusten edut rikosprosessiin verrattuna ovat vastuun 

arvioiminen objektiivisten kriteerien nojalla, matalampi näyttökynnys, lain tavoittei-

den ja sääntelyn taustalla olevien periaatteiden parempi toteutuminen, säännösten 

pysyminen markkinoiden kehityksen perässä, reaaliargumenttien huomioiminen, 

nopeus ja kustannustehokkuus. (Häyrynen 2009:25–29)   

Rahoitusmarkkinoita koskevat AML 15 luvussa ja Finanssivalvonnasta annetun lain 

4 luvussa säädetyt hallinnolliset seuraamukset; rikemaksu, julkinen huomautus ja 

seuraamusmaksu. Sähkö- ja maakaasudirektiivien edellyttämiä seuraamusvaihtoehto-

ja on säädetty lain 4 luvussa laajempana kuin direktiivien edellyttäminä vertikaalisi-

na integroituneiden yritysten rikkomuksina niin, että seuraamukset koskevat kaikkia 

verkonhaltijoita yritysrakenteesta riippumatta. Seuraamusmaksumenettely vastaa 

kilpailulain (948/2011) mukaista seuraamusmaksumenettelyä ja seuraamusmaksun 

määrää Energiamarkkinaviraston kirjallisesta esityksestä Markkinaoikeus. (HE 

20/2013 vp:53–54) 

Rahoitusmarkkinarikosten harvat syytteet ja tuomiot sekä rikosoikeudellisen seuraa-

musjärjestelmän tehottomuus on kansainvälinen ilmiö. Finanssivalvonnan tutkimien 

väärinkäytöstapausten, tekemien tutkintapyyntöjen ja antamien hallinnollisten seu-

raamuksien määrä ei ole noussut, kun taas muissa EU -maissa kyseisten toimien 

määrä on noussut finanssikriisin seurauksena. (Häyrynen (2009:16–17 ja 24) Unio-

nin tekemän rahoitusmarkkinoiden seuraamusjärjestelmiä koskevan selvityksen pe-

rusteella Suomessa rahamääräisten seuraamusten taso on kansainvälisesti alhainen ja 

kohdistuu vain osaan rahoitusmarkkinoilla ilmenneistä väärinkäytöksistä (CERS 

2008).  

Euroopan komission direktiiviehdotus sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipu-

loinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista
 

(Euroopan komissio 
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2011b)
46

 on Euroopan komission tiedonannon mukaisesti edennyt jäsenvaltioiden 

oikeusministeriöiden hyväksyttäväksi (Euroopan komissio 2012a). Direktiiviehdo-

tuksen säännösten mukaan jäsenvaltiot velvoitettaisiin kriminalisoimaan markkinoi-

den väärinkäyttönä sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja markkinamanipulaatio sekä sää-

tämään kansallisen harkinnan mukaan tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seu-

raamukset väärinkäytöksille. Seuraamuksien harmonisointia koskeva direktiiviesitys 

koskee markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 14 artiklan mukaisien seuraamuksien 

harmonisointia, joten REMIT:n seuraamuksia ei tulla direktiivillä harmonisoimaan. 

Välillisesti direktiiviehdotus vaikuttaa kuitenkin REMIT:n mukaisiin seuraamuksiin, 

sillä niiden tulee vastata jäsenvaltioiden markkinoiden väärinkäyttödirektiivin täytän-

töönpanon yhteydessä käyttöönottamia seuraamuksia. 
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 Komissio on 25.7.2012 tehnyt muutosehdotuksen alkuperäiseen direktiiviehdotukseensa 

(KOM(2012) 420 lopullinen). 
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5 ENERGIAN TUKKUMARKKINOIDEN SEURANTA- JA VALVONTA-

MENETTELY  

Energian tukkumarkkinoiden seuranta, markkinatiedon kerääminen ja markkinoiden 

väärinkäytön tutkimisen koordinointi ja asetuksen soveltamisen ohjeistaminen on 

pääsääntöisesti REMIT:ssä säädetty ACER:n tehtäväksi. ACER:lla on katsottu ole-

van unionin tasoiseen markkinoiden seurantaan parhaat edellytykset, viraston tunti-

essa energiamarkkinat unionin laajuisesti ja omatessaan tarvittavan asiantuntemuksen 

unionin tason sähkö- ja kaasumarkkinoiden toiminnasta (REMIT:n johdantolause 

17). Euroopan komission tehtävänä energian tukkumarkkinoiden valvonnassa on 

antaa täytäntöönpanosäännökset toimitettavista markkinatiedoista, yhtenäisistä sään-

nöistä ja tiedon ilmoitusmuodosta. REMIT 1 artikla 1 kohdan velvoittaa kuitenkin 

ACER:n ja kansalliset viranomaiset tiiviiseen yhteistyöhön energian tukkumarkki-

noiden seurannan toteuttamiseksi.
47

 Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäviä ovat 

markkinaseurannassa avustamisen lisäksi markkinoiden väärinkäytön kieltojen nou-

dattamisen ja sisäpiirintiedon julkistamisen seuraaminen sekä markkinatiedon vas-

taanottaminen rinnakkain ACER:n kanssa ja ammattimaisesti liiketoimia järjestävien 

henkilöiden markkinoiden väärinkäytön epäilyilmoituksen käsittely.  

Lisäksi REMIT:ssä edellytetään kansallisilta sääntelyviranomaisilta, jäsenvaltioiden 

toimivaltaisilta rahoitusvalvontaviranomaisilta ja kansallisilta kilpailuviranomaisilta 

yhteistyötä toimivan, yhtenäinen ja rajat ylittävän markkinavalvonnan toteuttamisek-

si. Valvontaviranomaisilta edellytetään vastavuoroista tiedon vaihtoa, yhteen sovitet-

tua, johdonmukaista ja yhtenäistä viranomaistoimintaa energian tukkumarkkinoiden 

valvonnassa. Edellä kuvatun yhteistyön ja markkinavalvonnan käytänteiden yhte-

näistämisen mahdollistamiseksi REMIT:ssä velvoitetaan ACER:n vastuulle mahdol-

listaa tiedon vaihdannan toteuttaminen asiaankuuluvien viranomaisten välillä. (RE-

MIT 4, 22 ja 29 johdantolauseet) 

REMIT:n energian tukkumarkkinoiden seuranta- ja valvontatehtävät otetaan asteit-

taan käyttöön ja on sidottu Euroopan komission REMIT:n 8 artiklan 2 kohdan mu-

kaisten täytäntöönpanosäädösten antamiseen. Kolmen kuukauden kuluttua täytän-
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töönpanosäädösten antamisesta kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on otettava 

kansalliset rekisterit käyttöön. Markkinaosapuolilla on rekisteröitymisvelvollisuus 

kansallisiin rekistereihin ennen liiketoimen aloittamista ja heidän markkinatiedon 

raportointivelvollisuus alkaa kuuden kuukauden päästä Euroopan komission täytän-

töönpanosäädösten antamisesta. Jäsenvaltioiden tehtävänä on lisäksi säädettävä kan-

sallisille sääntelyviranomaisille tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ja markkinoiden 

väärinkäytön kiellon rikkomuksiin sovellettavat seuraamukset 29. päivään kesäkuuta 

2013 mennessä
48

. (REMIT 13(1) ja 18(1) artiklat) 

5.1 Markkinaosapuolten rekisteröinti  

Markkinaosapuolen on harjoittaakseen REMIT:n ilmoitusvelvollisuuden mukaisia 

liiketoimia energian tukkumarkkinoilla, rekisteröidyttävä REMIT:n 9 artiklan mukai-

sesti sijoitus- tai asuinpaikkansa jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja 

ilmoitettava mahdollisista muutoksista kyseiselle rekisterinpitäjälle. Raportointivel-

vollisuuden henkilöulottuvuus vastaa REMIT:n 2 artiklan 7 kohdan mukaista määri-

telmää markkinaosapuolesta (ACER Ohje: kappale 4.2). 

Hallinnollisella rekisteröimismenettelyllä kansallinen viranomainen kerää valvonta-

viranomaisten tietoon energian tukkumarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavat mark-

kinaosapuolet. Rekisteröitymisen laiminlyönti voi johtaa markkinaosapuolen asetta-

miseen liiketoimintakieltoon (REMIT 13 artikla). Euroopan unionin ulkopuolisien 

markkinaosapuolten tulee rekisteröityä sijaintimaan kansalliselle viranomaiselle.  

Markkinaosapuolten rekisteröinti on suunniteltu toteutettavaksi kansallisten säänte-

lyviranomaisten ylläpitäminä kansallisina rekistereinä ja ACER:n ylläpitämänä 

markkinaosapuolten eurooppalaisena rekisterinä, johon kansalliset sääntelyviran-

omaiset toimittavat kansalliseen rekisteriin rekisteröityjen markkinaosapuolten tie-

dot. Eurooppalainen rekisteri tulee mahdollistamaan kansallisten rekisterien pitämi-

sen samassa järjestelmässä (ACER Ohje:kappale 4.4). Eurooppalaiseen markkina-

osapuolten rekisteriin kerätään ACER:n päätöksen 7 kohdan mukaisesti tietoja, jotka 
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 Tutkielman kirjoitusvaiheessa kyseisiä valtuuksia ja seuraamuksia ei ollut säädetty Suomen kansal-

liseen lainsäädäntöön.  
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selventävät kuvaa markkinaosapuolten yritysrakenteesta, erityisesti yhteyksistä mui-

hin markkinaosapuoliin. 

5.1.1 Kansallinen rekisteri 

REMIT:n 9 artikla velvoittaa kansallisia sääntelyviranomaisia ylläpitämään ajan-

tasaista kansallista rekisteriä markkinaosapuolista. Kansallisen markkinaospuolien 

rekisteröimisen tulee alkaa kolme kuukautta siitä, kun komissio on vahvistanut täy-

täntöönpanosäännökset. REMIT:n 9 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisen rekisterin 

tulee sisältää riittävät tiedot markkinaosapuolen yksilöimiseksi. Markkinaosapuolen 

riittäväksi yksilöimiksesi kansallisen sääntelyviranomaisen on kerättävä kansalliseen 

rekisteriin tiedot arvonlisäveronumerosta, markkinaosapuolen kotipaikasta, tiedot 

toiminta- ja liiketoimintapäätöksistä vastaavista henkilöistä ja kaupankäynnin tosi-

asiallisesta valvojasta tai edunsaajasta. Kansallisen sääntelyviranomaisen tulee osoit-

taa myös jokaiselle markkinaosapuolelle ainutkertainen tunniste. REMIT ei sinänsä 

rajoita tarkempien tietojen keräämistä kansalliseen rekisteriin, mikäli kansallisen 

toimivallan perusteella kansalliseen rekisteriin kerätään muita tarpeelliseksi katsomi-

aan tietoja. REMIT:n ohella kansallisen rekisterin ylläpitämisessä tulee noudattaa 

kansallista lainsäädäntöä, kuten kansalliset tietosuojaa ja julkisuutta koskevia sään-

nöksiä. Suomessa kansallisessa rekisterissä asiointiin sovelletaan muun muassa hal-

lintolakia ja kielilakia (423/2003). Lisäksi kansalliseen rekisteriin tallennettavat yksi-

löintitiedot toiminta- ja liiketoimintapäätöksistä vastaavista henkilöistä ja kaupan-

käynnin tosiasiallisesta valvojasta ja edunsaajasta sisältävät henkilötietolaissa 

(523/1999) tarkoitettuja henkilötietoja, jonka johdosta kansallinen markkinaosapuo-

lia koskeva rekisteri muodostaa kyseisessä laissa tarkoitetun henkilörekisterin. 

Michetti (2012:13) on esittänyt näkemyksensä siitä, että kansallisia rekisterejä kos-

kevien yhtenäisten sääntöjen puuttumisen heikentää markkinaosapuolia koskevan 

tiedon keräämisen yhdenmukaisuutta markkinaosapuolten toimiessa eri jäsenvaltiois-

sa eri kielillä, muodossa ja vaatimuksilla.  

Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat myös velvollisia toimittamaan ajantasaiset 

tiedot rekisteröidyistä markkinaosapuolista, uudet rekisteröitymiset ja tietojen muu-

tokset ACER:n perustamaan ja ylläpitämään markkinaosapuolten eurooppalaiseen 

rekisteriin ACER:n tietojen toimittamista koskevan päätöksen 1/2012 mukaisesti. 
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ACER:n päätös 1/2012 sisältää yksityiskohtaiset ohjeet markkinaosapuolista kerättä-

vistä tiedoista.  

Rekisterissä on oltava tieto markkinaosapuolesta oikeudellisesta luonteesta yksilöin-

ti- ja yhteystietoineen, arvonlisäveronumero, yksilöivä EIC -koodi (Energy Identifi-

cation Code of the market participant), kotisivujen URL, paikka missä sisäpiirintieto 

julkistetaan ja kansalliseen rekisteriin rekisteröitymisajankohta (ACER:n päätös 

1/2012, liite 1 kappale 1). Vastaavat tiedot rekisteröidään markkinaosapuolen ilmoit-

tamasta osapuolesta, jolle on siirtänyt REMIT:n mukaisen raportointivelvoitteensa 

(ACER:n päätös 1/2012, liite 1 kappale 5). Yksilöinti-, yhteys- ja arvonlisäverovel-

vollisuustietojen keräämisen tarkoituksena on yksilöidä markkinaosapuoli, joiden 

perusteella valitaan myös markkinaosapuolen oikea kansallinen rekisteri. Sisäpiirin-

tiedon julkistamispaikka ja kotisivutieto palvelevat sisäpiirintiedon julkistamista ja 

markkinaseurantaa sisäpiirikaupan kiellon osalta. 

Rekisterissä on oltava markkinaosapuolen luonnollisia henkilöiden, jotka vastaavat 

kaupankäynnistä tai toimintaa koskevista päätöksistä tai toimivat niissä yhteyshenki-

lönä, tehtävänimike, yksilöinti- ja yhteystiedot (ACER:n päätös 1/2012, liite 1 kappa-

le 2). REMIT:n 3 artiklan 2 kohdan mukaan sisäpiirinkauppaa koskeva kielto koskee 

a -kohdan yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä ja c -kohdan mukaan 

henkilöitä, jotka ovat saaneet sisäpiirintiedon käyttöönsä työtään, ammattiaan tai 

tehtäviään suorittaessaan. Näin ollen kyseisten henkilöiden rekisteröinti palvelee 

sisäpiirinkaupan kiellon valvontaa. 

Rekisterissä on oltava tiedot markkinaosapuolen kaupankäynnin tosiasiallisesta val-

vojasta tai edunsaajasta, joista tulee ilmoittaa yksilöinti- ja yhteystiedot ja mahdolli-

set arvonlisäverovelvollisuustieto ja oikeudellisen muoto (ACER:n päätös 1/2012, 

liite 1 kappale 3). REMIT:n 3 artiklan 2 kohdan mukaan sisäpiirikauppaa koskeva 

kielto koskee a -kohdan yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä ja b -

kohdan mukaan henkilöitä, joilla on omistusosuus yrityksen pääomaan. Näin ollen 

kyseisten tahojen rekisteröiminen palvelee sisäpiirinkaupan kiellon valvontaa. 

Rekisterissä on oltava myös markkinaosapuolen sidosyrityksen nimi, arvonlisävero-

velvollisuustieto ja suhteen laatu; emo-, tytäryhtiö tai muu vastaava yhteenliittymä 
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(ACER:n päätös 1/2012, liite 1 kappale 4). Sidosyrityksien rekisteröiminen palvelee 

myös sisäpiirinkaupan kiellon valvontaa selventämällä yrityksen sidoksia markkina-

valvojalle.  

5.2 Energian tukkumarkkinoiden seuranta  

Euroopan komission mukaan tiukka jäsenvaltioiden rajat ylittävä markkinaseuranta 

on välttämätöntä täysin toimivien ja yhtenäisten energian tukkumarkkinat turvaami-

seksi ja markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi ja estämiseksi (REMIT 3 ja 17 

johdantolauseet). ACER:n markkinatiedon keräämisen vaikutuksesta markkinaval-

vontaan keräämien kokemuksien mukaan markkinatiedon keräämisellä saadaan etu-

painotteisesti käyttöön markkinaosapuolia koskeva sisäpiirintieto, eikä kyseisen tie-

don jälkikäteiseen etsimiseen kulu resursseja (ACER Suositus 2012:32).  

Viranomaisten markkinaseurannan tehokkuuden edellytyksenä on markkinoita kos-

kevien tietojen säännöllinen ja varhainen toimittaminen energian tuotantoon, varas-

tointiin ja kulutukseen liittyvistä laitoksista sekä siirtoverkkojen kapasiteetista että 

sen käytöstä (REMIT 18 johdantolause). Osapuolten edun mukaista on, että markki-

naseurannan kohteena oleva tieto on täsmällistä, jotta mahdollinen markkinoiden 

väärinkäytösten tutkinta perustuu täsmälliseen tietoon (ACER selvitys 2012:11). 

ACER:lle on säädetty velvollisuus REMIT:n 7 artiklan 1 kohdan mukaan seurata ja 

arvioida tukkutason energiatuotteiden kauppaa keräämällä REMIT:n 8 artiklassa 

määritettyjen markkinatietojen sisäpiirintietoon ja markkinamanipulaatioon perustu-

van kaupankäynnin havaitsemiseksi ja estämiseksi. REMIT:n 8 artiklassa säädetään 

markkinaseurannan perustaksi kerättävistä tiedoista ja tietojen raportointivelvolli-

suudesta, jonka toteuttamiseksi ACER on antanut Euroopan komissiolla suosituksen-

sa täytäntöönpanoasetuksiksi, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin raportointia ja 

raportoitavaa markkinatietoa koskevat asiat. 

ACER seuraa markkinoita yhteistyössä kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa, 

jolle on asetettu REMIT:n 7 artiklan 2 kohdassa yhteistyövelvoite energian tukku-

markkinoiden seurannan toteuttamiseksi aluetasolla ja yhdessä ACER:n kanssa. 

REMIT:n 7 artiklan 1-2 kohtien mukaan kansallisilla viranomaisilla on myös mah-
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dollisuus itsenäisen markkinatietojen keräämisen kansallisiin tarkoituksiin ja kansal-

lisen markkinavalvojan perustamisen. Euroopan komission tarkoituksena ei ole 

markkinaseurannan toteuttaminen yksinomaan EU-tasolla, vaan jäsenvaltioiden tie-

don käyttäminen markkinoista ja markkinatiedon saaminen taataan subsidiariteettipe-

riaatteella (ACER selvitys 2012:19). Kansallisella sääntelyviranomaisella on oikeus 

saada ACER:n hallussa olevat markkinatiedot kansalliseen käyttöön, mikäli kansalli-

set järjestelmät täyttävät toiminnalliselle luotettavuudelle asetetut vaatimukset.  

Markkinaosapuolten energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista ja toi-

meksiannoista sekä laitosten kapasiteettia ja käyttöä koskevien tietojen raportointi-

velvollisuus on jäsennetty Knutsin tutkimuksessa sisäpiirisääntelystä arvopaperi-

markkinoilla ja siinä sisäpiirintiedon raportointivelvollisuudesta käytetyn jaon mu-

kaisesti henkilö-, instrumentti- ja toimintaulottuvuuteen. 

Knutsin (2011:340) mukaan henkilöulottuvuudella tarkoitetaan niitä henkilöitä tai 

viranomaisia, joiden ilmoituksen kaupankäynnistä katsotaan täyttävän markkinaosa-

puolen raportointivelvollisuuden. Kokonaisvastuu raportointivelvollisuuden täyttä-

misestä on aina markkinaosapuolilla, jotka on määritetty tutkimuksen 2.5 Markkina-

osapuolet -luvussa. Tästä poikkeuksena REMIT:n 8 artiklan 4 kohdan b-f alakohtien 

mukaiset kauppojen ilmoitusjärjestelmät ja kauppojen täsmäytysjärjestelmät, jotka 

ovat yleisesti markkinaosapuolten käytössä energian johdannaissopimusten ilmoit-

tamisessa (ACER Suositus 2012:30), järjestäytyneet markkinat
49

 tai liiketoimia am-

mattimaisesti järjestävät muut henkilöt, voivat toimittaa markkinatiedon markkina-

osapuolen raportointivastuun täyttämiseksi.  

Markkinatieto kerätään markkinaosapuolilta tai olemassa olevista lähteistä. ACER on 

Suosituksessa (2012) N:o 7 esittänyt, että EMIR:n nojalla rekisteröity tai tunnustettu 

kauppatietorekisteri tai toimivaltainen viranomainen, joka on saanut raportoitavan 

markkinatiedon rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 25 artiklan 3 kohdan, tai 

ESMA, jos se on saanut raportoitavan markkinatiedon unionin lainsäädännön nojalla, 
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 Järjestäytyneellä markkinapaikalla tai järjestäytyneillä markkinoilla tarkoitetaan energian vaihdan-

taa, välittäjän alustaa tai kauppojen täsmäytysjärjestelmää ja vastaava toiminta, joka toimii energian 

vaihdannassa tai välittäjän alustana Euroopan unionin ulkopuolella (ACER Suositus 2012:10). 
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toimittavat markkinatiedot ACER:lle viranomaisyhteistyönä kaksoisraportoinnin 

ehkäisemiseksi. 

Raportointivelvollisuuden instrumenttiulottuvuudella tarkoitetaan rahoitusmarkki-

noilla sitä, mitkä rahoitusvälineet ovat raportointivelvollisuuden kohteena (Knuts 

2011:340). ACER:lla on toimivaltuudet kerätä energian tukkumarkkinoilta tarkastel-

tavaksi tietoa energian tukkumarkkinoiden liiketoimista ja säännellystä tiedosta
50

. 

REMIT:n 8 artiklan 2 kohdan mukaista tietoa energian tukkumarkkinoilla tapahtuvis-

ta liiketoimien sopimuksista ja johdannaisista. ACER on Suosituksessa (2012) N:o 3 

ehdottanut, että johdannaiset, jotka on määritelty rahoitusvälineiden markkinat -

direktiivin liitteen 1 C jakson 4-10 kohtien mukaisiksi rahoitusvälineiksi, kuten ne on 

implementoitu asetuksen (EU) No 1287/2006 38 ja 39 artikloihin ja suosituksen liit-

teen III mukaiset sopimukset kuuluisivat markkinaseurannan piiriin, jotka puolestaan 

perustuvat REMIT:n 2 artiklan 4 kohdan mukaiseen tukkutason energiatuotteen mää-

ritelmään. Säännellyn tiedon osalta, joka koostuu REMIT:n 8 artiklan 5 kohdan mu-

kaisista laitoksia koskevista tiedoista
51

.  

Toimintaulottuvuus määrittää markkinaosapuolen velvoitteet siitä, millainen markki-

natieto täyttää raportointivelvollisuuden, josta markkinaosapuolen tulee ilmoittaa ja 

mikä liityntä tiedon ilmoittamisen sekä instrumenttiulottuvuuden välillä on
 
(Knuts 

2011:346). REMIT:n 8 artiklan 1 kohdan toisessa lauseessa määritetään toimitettavi-

en tietojen vähimmäissisältö. Tietoihin on sisällyttävä ainakin ostettujen ja myytyjen 

tukkutason energiatuotteiden tarkka määrittely, sovittu hinta ja määrä, toteutuspäivät 

ja -ajat, liiketoimen osapuolet ja edunsaajat sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, 

joista Euroopan komissio antaa tarkemmat tiedot täytäntöönpanosäädöksin. ACER 

on antanut Suosituksen (2012) No 5 siitä, että markkinaosapuolet toimittaisivat kau-

pankäyntiä koskevan tiedon rekisteröidyn raportointijärjestelmän kautta (jäljempänä 

myös RRM; Registered Reporting Mechanism) tiedon täydellisyyden ja laadun ta-

kaamiseksi ja samalla taaten raportointijärjestelmän luotettavuuden sekä vähentäisi 

kaksoisraportoinnin mahdollisuutta. Säännelty tieto tulisi vastaavasti toimittaa rekis-
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Käännös termistä: ”Regulated information” (ACER Suositus 2012:11) 
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 Artiklan mukaiset tiedot vastaavat REMIT:n 4(1) artiklan julkistettavaa sisäpiiritiedon määritelmää. 
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teröidyn tietopalvelun (jäljempänä myös RIS; Registered Information System) kaut-

ta. 

Laajan markkinatiedon kerääminen markkinaosapuolilta ei itsessään takaa energian 

tukkumarkkinoiden eheyttä, koska markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi 

markkinavalvonnalla tulee olla tarvittava osaaminen ja resurssit toimia kriisitilanteen 

tarvitsemalla nopeudella. Nijman (2012:474–475) katsoo, että edelleen REMIT:n 

säännöksissä jää epäselväksi, mitä valvontaviranomaisen tulisi tehdä keräämällään 

markkinatiedolla ja miten viranomaisen toiminta edistää vakaampia rahoitus- ja 

energiamarkkinoita. Markkinoiden tehokkuuden katsotaan liittyvän keskeisesti 

markkinoiden informaatioprosessien tehokkuuteen eli siihen, kuinka nopeasti ja vir-

heettömästi markkinainformaatio heijastuu tuotteiden hinnanmuodostukseen. Häyry-

sen mukaan markkinoiden tehokkuus paranee lisäämällä ja täsmentämällä tiedonan-

tovelvollisuutta. Kattavan ja luotettavan julkistetun tiedon on tutkittu vähentävän 

informaatioasymmetriaa ja parantavan tuotteiden hinnanmuodostusta ja ehkäisevän 

sisäpiirintiedon väärinkäytöksiä. (Häyrynen 2006:30–33)  

ACER:n julkistaa REMIT:n perusteella keräämäänsä markkinatietoa sääntöjen mu-

kaisesti. Tiedon julkaisemisen tarkoituksena on lisätä luottamusta ja edistää tietämys-

tä energian tukkumarkkinoiden toiminnasta. (REMIT:n johdannon 25) REMIT:n 

markkinatiedon julkistamista koskevilla säännöksillä ja markkinaosapuolten rekiste-

röinnillä vähennetään yhtä merkittävimmistä markkinoiden häiriötekijöistä ja ener-

giayhtiöiden ja muiden johdannaisvälittäjien kaupankäyntiin vaikuttavaa informaa-

tioasymmetriaa. Informaatioasymmetrian aiheuttaa markkinoille jakautunut tieto, 

joka on syystä tai toisesta epätäydellisestä tai epätasapuolista eri markkinaosapuolten 

kesken. Informaatioasymmetrian hyväksikäyttö ilmenee markkinoilla muun muassa 

sisäpiiritiedon väärinkäyttö- ja kurssin vääristämisrikoksina (Häyrynen 2006:25). 

5.3 Markkinoiden väärinkäytön kiellon valvonta- ja täytäntöönpano   

Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat REMIT:n 13 artiklassa säädetyn mukaisesti 

velvollisia varmistamaan kansallisesti säädettyjen tutkinta- ja täytäntöönpanoval-

tuuksin, että markkinaosapuolet noudattavat sisäpiirinkauppaa ja markkinamanipu-

laatiota koskevaa kieltoa. Valtuudet voidaan säätää suoraan kansallisen sääntelyvi-
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ranomaisen toimivaltaan, yhteistyönä muiden viranomaisten kanssa tai niin, että kan-

sallisella sääntelyviranomaisen toimivalta on saattaa markkinoiden väärinkäyttöä 

koskevan kiellon rikkominen toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi. 

Lisäksi tutkintavaltuudet voidaan kansallisesti järjestää niin, että kansallinen viran-

omainen voi käyttää niitä yhteistyössä järjestäytyneiden markkinoiden, kauppojen 

täsmäytysjärjestelmien tai liiketoimia ammattimaisesti järjestävien muiden henkilöi-

den kanssa. 

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevien kieltojen noudattamisen valvonta- ja täytän-

töönpanotehtävät ovat kansallisille viranomaisille uusia tehtäviä, joten valmiita käy-

tänteitä niiden toteuttamiseksi ei ole saatavilla. ACER Suositus (2012) sisältää ohjei-

ta valvonnan ja täytäntöönpanon toteuttamiseksi ja markkinoiden väärinkäytön ha-

vaitsemiseksi. Lisäksi käytänteiden tulee olla yhdenmukaisia rahoitusmarkkinavalvo-

jien käytänteiden kanssa, joten kyseisten viranomaisten käyttämät toimintatavat voi-

vat olla hyödyksi valvonta- ja täytäntöönpanotehtävien suunnitteluvaiheessa. 

Tieto markkinoiden väärinkäytön kiellon rikkomisesta voi tulla ilmi valvontaviran-

omaisten tekemässä markkinaseurannassa, valvontatehtäviä suorittaessa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ilmoituksesta epäillessä REMIT:n vastaisia toimia Euroopan 

alueella tai tiedoksi ammattimaisesti liiketoimia tukkutason energiatuotteilla järjestä-

viltä tahoilta, joilla on REMIT:n 15 artiklan mukaisesti velvollisuus perustaa ja yllä-

pitää tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä sisäpiirinkauppaa koskevan kiellon ja 

markkinamanipulaatioon kohdistuvien rikkomusten havaitsemiseksi (REMIT 15 ar-

tikla). ACER on Suosituksen 2012 kappaleessa 7 antanut tarkempia tuntomerkkejä 

sisäpiirintiedon ja markkinoiden manipulaation tunnistamiseksi ja niiden ilmoittami-

seksi valvontaviranomaisille. 

REMIT:n 16 artiklan 4 kohdassa on säädetty ACER:n toimintavaltuuksista havaites-

saan REMIT:n vastaista toimintaa omassa tutkimuksessaan tai analyysissään. 

ACER:n epäillessä markkinoiden väärinkäytön kiellon vastaista toimintaa markki-

noilla, virastolla on oikeus tehdä tieto-, tutkinta- tai korjaustoimenpidepyyntö yhdelle 

tai useammalle kansalliselle viranomaiselle. Asian tutkimiseksi ACER voi koota ja 

sovittaa yhteen kansallisista sääntelyviranomaisista koostuvan tutkintaryhmän, mikä-

li se epäilee rikkomuksen vaikuttaneen yli jäsenvaltion rajojen. REMIT:n 16 artiklan 
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perusteella ACER:lle on säädetty selvä rooli valvonnan ja tutkinnan koordinoinnissa 

Euroopan alueella, jonka määräyksistä epäillyn rikkomuksen tutkinnasta ja toimista 

kansallisella sääntelyvirastolla on oikeus kieltäytyä vain erityisistä jäsenvaltion itse-

määräämisoikeuteen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä tai mikäli asia on jo tutkin-

nassa tai ratkaistu. Menettely estänee tehokkaasti rinnakkaiset tutkintaprosessit.  

Kansalliselle sääntelyviranomaiselle REMIT:n 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti sää-

dettävät tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet tulee rajoittaa tutkinnan tavoitteeseen ja 

ne eivät saa olla kansallisen lainsäädännön vastaisia. Tutkintavaltuuksien tulee sisäl-

tää valvontaviranomaisella olevan oikeuden tutustua asiakirjoihin, puheluihin ja tie-

toliikenteeseen, kuulla ja saada tietoa toimeksiantoon liittyviltä henkilöiltä tai heidän 

päämiehiltään sekä tarkastaa valvottavana oleva kohde paikan päällä. Markkinoiden 

väärinkäyttöä koskevan kiellon vastaisen toiminnan tutkinnan siirtymisen ajankohta 

kansalliselta sääntelyviranomaiselta kansalliselle esitutkintaviranomaiselle on riippu-

vainen kansallisesta lainsäädännöstä. Täytäntöönpanovaltuuksina valvontaviran-

omaisella tulee olla oikeus vaatia REMIT:n ja sen nojalla annettujen säädösten vas-

taisen käytännön lopettamista, vaatia oikeusteitse omaisuuden jäädyttämistä ja/tai 

takavarikoimista ja vaatia tuomioistuinta tai toimivaltaista viranomaista asettamaan 

väliaikaisen ammattitoimintakiellon. Valvonnassa havaitun markkinoiden väärinkäy-

töksen korjaamiseksi tehtävät asianmukaiset toimet ja mahdollisien seuraamuksien 

asettaminen riippuvat kansallisen sääntelyviranomaisen menettelytavoista ja jäsen-

valtion säätämästä seuraamusjärjestelmästä.  

Energian tukkumarkkinoiden valvonnan kehityksen kannalta tärkeässä roolissa ovat 

jäsenvaltioiden, ACER:n ja kansallisten sääntelyviranomaisten tiivis viranomaisyh-

teistyö REMIT:n implementoinnissa jäsenvaltioihin. Valvonta- ja täytäntöönpanoval-

tuuksien säätäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jonka yhteinäisen lopputu-

leman takaamiseksi ACER:lla on myös keskeinen rooli. Jatkossa ACER:n rooli käy-

tänteiden yhtenäistämiseksi ja REMIT:n yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi 

kansallisissa sääntelyviranomaisissa. 
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6 MARKKINAVALVONNAN TOIMIVALTASUHTEET ENERGIAN 

TUKKUMARKKINOILLA 

Energiamarkkinoiden vapauttamisen myötä yhdentyneillä energiamarkkinoilla har-

joitettu markkinavalvonta on voinut tarkoittaa useamman jäsenvaltion lainsäädännön 

soveltamista tapaukseen, useamman kansallisen viranomaisen yhteistyötä valvonnas-

sa tai jopa päällekkäistä markkinoiden väärinkäytösten valvontaa ja tutkimista. Ener-

giamarkkinoiden valvonnasta säännellään EU -tasolla siten kolmannessa energian 

sisämarkkinapaketissa ja REMIT:ssä sekä direktiivien kansallisin täytäntöönpano-

säännöksin. Energiamarkkinoiden erityissääntelyn lisäksi markkinoita koskee kilpai-

lu- ja rahoitusmarkkinalainsäädäntö kuten tutkielman 2.2 ”Tukkutason energiatuot-

teiden vaihdantaa koskeva lainsäädäntö” ja 2.3 ”Energian tukkumarkkinoiden vää-

rinkäytön kieltoa ja valvontaa koskeva lainsäädäntö” -kappaleissa on esitetty.  

On mahdollista, että perinteisten energiamarkkinoiden seurantakäytäntöjen jäsenval-

tio- ja sektorikohtaisuuden vuoksi energian tukkumarkkinoiden kaupankäynti on 

kuulunut päällekkäisen lainsäädännön ja jopa eri jäsenvaltioiden päällekkäisen seu-

rannan piiriin (REMIT johdantolause 6). Michetti (2012:1-3) on tutkinut REMIT:n 

säätämistä edeltävän ajan energiamarkkinoiden valvontaa. Michettin mukaan puuttei-

ta markkinavalvonnassa esiintyi muun muassa markkinoiden väärinkäytön kiellon 

noudattamisessa, kaupankäynnin tarkasteltavuudessa, kaupankäynnin raportoinnissa 

ja rajoitettuna pääsynä kerättyyn markkinatietoon.  

Energiamarkkinoihin sovellettavan kilpailu- ja rahoitusmarkkinalainsäädännön joh-

dosta energiamarkkinaviranomaisten lisäksi myös kilpailu- ja rahoitusmarkkinavi-

ranomaisilla on toimivaltaa markkinavalvontaan, kuten tutkielman 4.1 ”Energian 

tukkumarkkinoiden markkinavalvojat” - kappaleessa on esitetty. Valvontaviran-

omaisten lisäksi kansallisilla poliisi- ja syyttäjäviranomaisilla sekä tuomioistuimilla 

on kansallisesti säänneltyä toimivaltaa markkinoiden väärinkäytösten tutkimisessa ja 

seuraamusten asettamisessa rahoitusmarkkina- ja kilpailulainsäädännöllisten markki-

noiden väärinkäytösten osalta. Tästä väistämättä seuraa viranomaisten toimivallan 

rajanvedon määrittämistä ja yhteensovittamista niin energia- ja kilpailu- kuin rahoi-

tusviranomaisten toiminnassa. 
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Taulukko 1 Energian tukkumarkkinoita koskeva lainsäädäntö ja markkinavalvoja rakenne 

Tukkutason energia-
tuotteet energian tuk-
kumarkkinoilla 

Sisäpiiritiedon 
käyttö kielto 

Markkina-
manipulaatio 

Kielletyt kilpailun-
rajoitukset 

Toimivaltainen 
viranomainen 

Sähkön ja maakaasun 
toimitussopimukset 
REMIT 2(4)(a) 
 

REMIT 3 art 
 

REMIT 5 art 
 

 
 
 

EMV, ACER 

  

KilpailuL 2:5-7 § 
(SEUT art. 101 ja 

102) 
 

KKV (NCAt), 
Euroopan ko-

missio 

Sähköön ja maakaa-
suun liittyvät johdan-
naiset 
REMIT 2(4)(b)  

 
REMIT 3 art 

 
 

REMIT 5 art 
 

 
 

 

EMV, ACER 
 

  

KilpailuL 2:5-7 § 
(SEUT art. 101 ja 

102) 
 

KKV (NCAt), 
Euroopan ko-

missio 

Sähkön ja maakaasun 
siirtoon liittyvät sopi-
mukset 
REMIT 2(4)(c) 

REMIT 3 art 
 

REMIT 5 art 
 

    EMV, ACER 

  

KilpailuL 2:5-7 § 
(SEUT art. 101 ja 

102) 
 

KKV (NCAt), 
Euroopan ko-

missio 

Sähkön ja maakaasun 
siirtoon liittyvät joh-
dannaiset 
REMIT 2(4)(c) 

REMIT 3 art REMIT 5 art 
 
 

 
   EMV, ACER 

 

  
KilpailuL 2:5-7 § 
(SEUT art. 101 ja 

102) 

KKV (NCAt), 
Euroopan ko-

missio 

Energiajohdannaiset, 
jotka katsotaan MiFID 
4(1)(17) art. mukaan 
rahoitusvälineiksi (Si-
joituspalvelu L 1:10 § ja 
MAD 9 art. ) 
 

AML 14.2 § 
(MAD 3 art. ) 

 
AML 14.3 § 
(MAD 5 art) 

 

 
 
 
 

 
Fiva, ESMA 

 

 

RL 51 L RL 51 L 
 
 

esitutkinta- ja 
syyttäjäviran-
omainen, tuo-

mioistuin 
 

  
KilpailuL 2:5-7 § 
(SEUT art. 101 ja 

102) 

KKV (NCAt), 
Euroopan ko-

missio 
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Kuvateksti: Kuvassa on kuvattu REMIT:n 2 artiklan mukaiset ja rahoitusmarkkinalainsäädännön 

mukaiset tukkutason energiatuotteiden kaupankäyntiin sovellettavia markkinoiden väärinkäytön kiel-

lon säännöksiä ja kaupankäyntiä valvovat toimivaltaiset EU -tason ja Suomen kansalliset viranomai-

set. 

6.1 Viranomaisyhteistyö energian tukkumarkkinoiden seurannassa, väärin-

käytön valvonnassa ja tutkinnassa 

ACER:lle on asetettu velvollisuus energian tukkumarkkinoiden seurantaan tiiviissä 

yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, ottaen huomioon päästö-

kauppajärjestelmän ja energian tukkumarkkinoiden väliset vuorovaikutukset. Keino-

na REMIT:n yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa ja markkinoiden väärin-

käyttödirektiivin takaamiseksi, ACER:lla on oikeus antaa ohjeita sen soveltamisesta 

ja hyväksytyistä markkinakäytänteistä sekä velvoittaa kansallisia markkinavalvojia 

toimimaan yhteistyössä (REMIT 27 johdantolause ja 1(1) ja 16(2) artiklat).  

Markkinavalvojien yhteistyön takaamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisia velvoi-

tetaan yhteistyöhön sekä aluetasolla että ACER:n kanssa energian tukkumarkkinoi-

den seurannan toteuttamisessa. Kansallinen markkinaseuranta on mahdollista toteut-

taa kansallisen sääntelyviranomaisen ja kansallinen kilpailuviranomaisen välisenä 

yhteistyönä. (REMIT 7 artikla) Markkinoiden väärinkäytön epäillyssä, joissa val-

vonnan kohde katsotaan sekä markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 9 artiklan mukai-

seksi rahoitusvälineeksi että yhdeksi tai useammaksi REMIT:n tukkutason energia-

tuotteeksi, energia-, rahoitusmarkkina- ja kilpailuviranomaisten on toimittava yhteis-

työssä valvonnan yhteensovittamiseksi (REMIT 1(3)). 

Markkinavalvojan riittävät tiedonsaantivaltuudet edesauttavat markkinoiden väärin-

käytön paljastumista ja kiinnijäämisriskiä sekä ovat edellytys reaaliaikaisesti sään-

nösrikkomusten tutkimiselle (Häyrynen 2006:383–384). Tehokkaan markkinaval-

vonnan toteuttamisen mahdollistamiseksi REMIT:n 10 artiklassa säädetään laajasta 

viranomaisten välisestä tiedonvaihdannasta. ACER:n on edistettävä tiedonvaihdantaa 

käyttämällä toimintamalleja, joka mahdollistaa erityisesti arvopaperimarkkinaviran-

omaisen, kansallisten sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoi-

tusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten ja muiden asiaankuulu-
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vien viranomaisten saamaan käyttöönsä samat energian tukkumarkkinoilla suorite-

tuista liiketoimista ja sopimuksista sekä markkinoiden väärinkäytön kiellon havait-

semiseksi ja estämiseksi kerätyistä tiedoista (REMIT 22 johdantolause ja 10(1) artik-

la). ACER:lle on myös säädetty tarvittavat tiedonsaantioikeudet energiajohdannaisis-

ta kauppatietorekistereistä ja energiatuotteiden liiketoimista arvopaperimarkkinavi-

ranomaisilta (REMIT 10(3-4)). Tiedonsaantivaltuuksien lisäksi REMIT:n 16 artiklan 

3 kohdassa on säädetty vastaavien viranomaisten markkinoiden väärinkäyttöä koske-

van epäilyn ilmoittamisvelvollisuudesta muille valvontaviranomaisille ja tarkemmis-

ta säännöistä siitä, kenellä ilmoittamisvelvollisuus. Lisäksi kolmannen energian si-

sämarkkinapaketin implementoinnissa lainsäädännössä on otettu huomioon kansalli-

sen tiedonvaihdon toteuttaminen Suomessa. Energiamarkkinavirastolle on säädetty 

laaja tiedonluovutusoikeus laissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 28 

§:n mukaisesti markkinavalvontaviranomaisille, mikäli viranomaistehtävien suorit-

taminen vaatii tiedon luovuttamista. Vastaavasti kyseisellä lailla on muutettu kilpai-

lulain 39 §:a ja Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:a niin, että Energiamarkkinavi-

rastolla, Kuluttaja- ja kilpailuvirastolla ja Finanssivalvonnalla on keskenään mahdol-

lisuus luovuttaa tietoja salassapitosäännösten estämättä tehtävien hoitamiseksi.  

Rahoitusmarkkinaviranomaisten toiminnan tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden 

toimintaa varmistamalla asianmukainen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta Euroo-

passa. Viranomaisyhteistyö valvontakäytänteiden yhtenäistämiseksi tehdään valvon-

takollegioissa. Kansallinen valvontavastuu on säilytetty kansallisilla rahoitusvalvon-

taviranomaisilla. (Finanssivalvonta 2013) 

Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten verkoston toimintaperiaat-

teena on, että tutkittavan asian käsittelijänä toimivat aina verkostossa asiaan parhaat 

edellytykset omaavat viranomaiset (Ojala, M. (2011: 318) Sekä Euroopan komissio 

että jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset voivat tehdä yhteisön kilpailusääntöjen no-

jalla päätöksiä kielletyn menettelyn lopettamisesta, määrätä välitoimenpiteitä, tehdä 

yritysten sitoumuksia koskevia päätöksiä tai määrätä yrityksille seuraamusmaksun tai 

uhkasakon (Kuoppamäki 2012: 62). Kilpailuoikeudellisten kysymysten käsittely jae-

taan verkostossa tapauskohtaisesti sille viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset 

asian käsittelyyn ja määräytyy perustamissopimuksen 101 ja 102 artiklojen ja kansal-

lisen kilpailulainsäädännön soveltamisen välinen suhde määräytyy täytäntöön-
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panoasetuksen (1/2003) 3 artiklan mukaan, riippuen siitä, onko kilpailunrajoitus 

omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  

Pääsääntöisesti myös REMIT:n mukaiset markkinoiden väärinkäytösten tutkinta- ja 

täytäntöönpanotehtävät on säädetty kansalliselle sääntelyviranomaiselle. ACER:n 

tehtävänä on koordinoida epäilyksien tutkinta jäsenvaltioissa ACER voi järjestää 

markkinoiden väärinkäytön epäilyn tutkinnan viranomaisyhteistyöryhmänä kansalli-

sista sääntelyviranomaisista sekä kutsua tutkintaryhmän jäseneksi jäsenvaltion toimi-

valtaisen rahoitusvalvontaviranomaisen tai muun asiaankuuluvan viranomaisen edus-

tajan. (REMIT 16(4)) 

Tutkimuksen perustuessa pääosin viranomaisvalvonnan tarkasteluun, on kuitenkin 

hyvä muistaa, että energian tukkumarkkinoita valvontaa harjoitetaan myös itsesään-

telyn keinoin. Yksityisen sektorin itsesääntelyä harjoittavat tahot ovat olleet myös 

mukana energian tukkumarkkinoiden tarkasteltavuuden parantamiseksi laadittujen 

sääntöjen ja valvomisen kehittämisessä (Glanchant & Michetti 2011:17). Itsesäänte-

lyllä on viranomaisvalvonnan ohella suuri rooli rahoitusmarkkinoiden markkinoiden 

väärinkäytön paljastamisessa. Ilmitulevien tapausten määrän on huomattu riippuvan 

arvopaperivälittäjien ja pörssien ilmoituksista epäilyttävistä kaupoista valvontaviran-

omaiselle. (Häyrynen 2009:18) 

Energia-, rahoitusmarkkina- ja kilpailuviranomaisverkoston edellä kuvatun erilaisen 

rakenteen ja valvontamallien vuoksi markkinavalvonnan koordinoimisesta voi keh-

keytyä erityisen haastavaa, erityisesti jos tutkinnankohteena oleva epäily markkinoi-

den väärinkäytöstä kaupankäynnin ylittää eri jäsenvaltioiden rajoja ja tutkintaan osal-

listuu ACER:n ja kansallisten sääntelyviranomaisten lisäksi muita asiaan kuuluvia 

valvontaviranomaisia (Johnston & Block 2012:141). 

REMIT:ssä säädetyt valvontaviranomaisten tiedonsaantia ja -antamista koskevat 

säännökset tukevat markkinaseurannassa ja -valvonnassa tehtävää yhteistyötä eri 

valvontaviranomaisten kesken. Sääntelyn jakaessa eri valvontaviranomaisille toimi-

valtuuksia seurata ja valvoa energian tukkumarkkinoita tahollaan, herää väistämättä 

kysymys siitä, että onko mahdollista, että epäilyttävää markkinatoimintaa seurataan 

päällekkäin eri valvontaviranomaisten toimesta ainakin epäilyttävän toiminnasta teh-
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dyn havainnon jälkeen. Tiedoksiantoa ja -saantia koskevat säännökset kattavat näh-

däkseni kaikkien energian tukkumarkkinoiden valvontaviranomaisten mahdollisuu-

den saada tieto epäilyttävästä toiminnasta markkinoilla, mutta hyvin pitkälle jää kiin-

ni ACER:n toiminnasta se, miten nopeasti ja tehokkaasti tietoa vaihdetaan eri viran-

omaisten kesken niin kansallisten sääntelyviranomaisten kuin rahoitus- ja kilpailu tai 

muiden asiaan kuuluvien viranomaisten kesken. Toimivien yhteistyömallien roolia 

kyseisessä markkinavalvonnassa ei voi kiistää, jotta päällekkäistä markkinoiden seu-

rantaa tai valvontaa ei tapahdu.  

6.2 Energiamarkkinaviraston toimivalta energian tukkumarkkinoiden val-

vonnassa  

Kolmannessa energian sisämarkkinapaketissa kansallisten sääntelyviranomaisten 

asemaa ja toimivaltaa on vahvistettu entisestään erityisesti kansalliseen lainsäätäjään 

nähden. Sähkömarkkinadirektiivin 35 artiklan 4 kohdan ja maakaasumarkkinadirek-

tiivin 39 artiklan 4 kohdan velvoitteet on täytäntöönpantu laissa energiamarkkinavi-

rastosta vahvistamalla nimenomaisesti Energiamarkkinaviraston oikeudellista eroa ja 

toiminnallista itsenäisyyttä teollisuudesta sekä toisista julkisista että yksityisistä yh-

teisöistä kolmannessa energian sisämarkkinapaketissa säädettyjen tehtävien suorit-

tamiseksi. Energiamarkkinavirastolla on sekä etukäteistä että jälkikäteistä toimivaltaa 

sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontatehtävissä. Etukäteistä valvontaa on viras-

ton verkkovalvonta-asioiden vahvistamista koskevat asiat ja jälkikäteisenä valvonta-

na virastolla on toimivaltaa vaatia säännöksiä rikkonutta tahoa korjaamaan toimin-

nasta aiheutuneen virheen tai laiminlyönnin. (HE20/2012 vp:19)  

Kolmannessa energian sisämarkkinapaketissa säädettyjen energiamarkkinoiden seu-

ranta- ja valvonta tehtävien lisäksi kansallisille sääntelyviranomaisille on RE-

MIT:ssä, jossa säädetään kolmannesta energian sisämarkkinapaketista puutuvista 

energiamarkkinoiden kaupankäynnin menettelytapasäännöistä, koska voimassa ole-

van rahoitusmarkkinalainsäädännön ei katsottu kattavan koko energiamarkkinoiden 

kaupankäyntiä, säädetty itsenäisiä tehtäviä energian tukkumarkkinoiden seurantaan, 

tutkintaan ja täytäntöönpanoon. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle säädetyt tehtä-

vät muodostavat Energiamarkkinavirastosta itsenäisen energian tukkumarkkinoiden 

valvojan, jolla on muihin kansallisiin markkinavalvontaviranomaisiin nähden vahvin 
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rooli ja valtuudet energian tukkumarkkinoiden valvonnassa. Kilpailuviranomaisen 

roolin kattaessa koko energian tukkumarkkinoiden valvonnan kilpailuoikeuden alalla 

ja rahoitusmarkkinaviranomaisten seuratessa energian tukkumarkkinoiden kaupan-

käynnistä ainoastaan rahoitusmarkkinalainsäädännön alaan kuuluvia rahoitusvälinei-

tä.  

6.3 Energian tukkumarkkinoiden viranomaistehtävien toimivaltasuhteet kan-

sallisen sääntelyviranomaisen näkökulmasta 

REMIT:n on säädetty yhdenmukaiseksi rahoitusmarkkinoita koskevien sääntöjen 

kanssa REMIT 1 artiklan 1 kohdan eikä 1 artiklan 2 kohdan mukaan asetus rajoita 

markkinoiden väärinkäyttödirektiivin, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja 

Euroopan kilpailuoikeuden REMIT:n soveltamisalan käytäntöihin. Van den Bergh:n 

artikkelissaan ” The Relationship Between Sector Specific Regulation and Competi-

tion Law in the Energy Sector – Living Apart Together” selvittää viranomaisten toi-

mivaltasuhteita energiamarkkinoilla kilpailuoikeuden ja kolmannen energian sisä-

markkinapaketin näkökulmasta. Hän näkee mahdollisia toimivaltasuhteiden päällek-

käisyyksiä Euroopan komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten, Euroopan 

komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten ja ACER:n ja kansallisten sääntely-

viranomaisten välillä energian kolmannessa sisämarkkinapaketissa luodun ACER:n 

ja kansallisten sääntelyviranomaisten vahvennetun itsenäisyyden johdosta (van den 

Bergh 2012:198).  

6.3.1 Vertikaaliset toimivaltasuhteet 

Vertikaalisen toimivallan päällekkäisyyksiä Van den Bergen mukaan voi syntyä so-

vellettaessa kolmannen energian sisämarkkinapaketin säännöksiä ja kilpailuoikeuden 

säännöksiä kansallisten sääntelyviranomaisten ja Euroopan komission välillä kansal-

lisen sääntelyviranomaisen korostetun itsenäisyyden vuoksi, josta seuraa, ettei Eu-

roopan komissiolla ole sitovaa määräysvaltaa kansallisen sääntelyviranomaisen toi-

miin muun muassa suuntaviivat ja verkkokoodien osalta. Toimivaltasuhdekysymyk-

siä voi esiintyä myös kansallisten sääntelyviranomaisten ja ACER:n välillä jäsenval-

tioiden rajat ylittävissä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden kysymyksissä (van den 

Bergh 2012:198–199 ja 201). Lisättäessä REMIT:ssä säädetyt toimivaltasäännökset 
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tarkasteluun, toimivaltasuhteita on huomattavasti enemmälti. Koska tarkoitus on sel-

vittää energian tukkumarkkinoiden valvontaviranomaisten toimivaltasuhteet, mukaan 

tarkasteluun tulee ottaa myös rahoitusmarkkinoita koskeva lainsäädäntö. 

 

Kansalliset sääntelyviranomaiset ja ACER välisissä suhteissa van den Bergh löysi 

artikkelissaan rajat ylittävien sähkö- ja maakaasumarkkinoiden asioissa mahdollisia 

toimivaltakysymyksiä. REMIT:ssä sekä ACER:lle että kansallisille sääntelyviran-

omaisille on säädetty energian tukkumarkkinoiden valvontatehtäviä, joten viran-

omaisten välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. ACER:n tehtävä on varmistaa kan-

sallisten viranomaisten toiminnan yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus, jonka var-

mistamiseksi ACER voi antaa kansallisia sääntelyviranomaisia sitomattomia ohjeita. 

Markkinoiden seuranta on pääasiallisesti ACER:lle säädetty tehtävä, mutta REMIT 

ei estä kansallista markkinaseurantaa eikä ACER:n keräämän markkinatiedon anta-

mista kansallisille sääntelyviranomaisille. Lisäksi ACER:lla on markkinoilla tapah-

tuvan epäilyttävän toiminnan tutkimiseksi valtuudet pyytää kansallisia viranomaisia 

toimittamaan tarvittavaa tietoa ja aloittamaan tarvittava tutkinta sekä perustamaan 

tutkintaryhmän jäsenvaltioiden rajan ylittävien epäilyttävän toiminnan tutkimiseksi. 

ACER:n ohjeita yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi lukuun ottamatta, kan-

sallisilla sääntelyviranomaisilla on velvollisuus toimia ACER:n päättämän toiminnan 

mukaisesti epäilyttävän toiminnan selvittämiseksi, mikäli REMIT:n 16 artiklan 5 

kohdan mukaisesti, mikäli ei osoiteta, että ACER:n pyyntö vaarantaa jäsenvaltion 

itsemääräämisoikeutta tai turvallisuutta, kansalliset oikeudelliset toimet kyseisiä 

henkilöitä vastaan on jo aloitettu tai lopullinen tuomio asiassa on jo annettu. 

ACER:lla ei ole toimivaltaa muihin viranomaisiin, joilla on REMIT:n mukaan toimi-

valtaa valvoa energian tukkumarkkinoita.  

 

REMIT:n säännöksissä ei ole vastaavaa toimivaltakysymystä kansallisten sääntelyvi-

ranomaisten ja Euroopan komission välillä kuin kolmannen energian sisämarkkina-

paketin säännöksissä. Euroopan komissio antaa REMIT:n 8 artiklan 2 kohdan mukai-

sia täytäntöönpanosäädöksiä markkinaseurannan kohteena olevista sopimuksista ja 

johdannaisista ja tietojen ilmoittamista koskevista säännöistä, aikatauluista ja muo-

doista, jotka ovat semmoisenaan kansallisia sääntelyviranomaisia sitovia, vaikka 

eivät liitykään suoranaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaan liittyviin 

kysymyksiin. Kilpailulainsäädännön nojalla Euroopan komissio on myös energian 
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tukkumarkkinoita valvova viranomainen, mutta REMIT ei rajoita Euroopan kilpailu-

oikeuden soveltamista REMIT:n soveltamisalalla. 

 

Energian tukkumarkkinoiden valvontatehtävien toimivaltasuhteita käsiteltäessä on 

tärkeä huomioida kansallisten sääntelyviranomaisten ja ESMA:n toimivaltasuhteet, 

koska markkinoiden valvonnasta vastaa rahoitusmarkkinaviranomaiset niiltä osin 

kun kaupankäynnin kohteena on rahoitusvälineeksi säännelty tuote. ESMA:n rooli 

rahoitusmarkkinoiden valvonnassa ei sisällä valtuuksia tai tehtäviä, jotka voisivat 

aiheuttaa toimivaltakysymyksiä kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa, sillä näh-

däkseni markkinoiden seurantaan tai markkinatiedon keräykseen ei liity tehtäviä, 

joissa olisi ESMA:n ja kansallisen sääntelyviranomaisen välillä rajapintaa.   

6.3.2 Horisontaaliset toimivaltasuhteet 

Horisontaalisia toimivaltakysymyksiä voi ilmetä energian tukkumarkkinoiden val-

vontatehtävissä kansallisen sääntelyviranomaisen näkökulmasta kansalliseen rahoi-

tusmarkkinaviranomaiseen ja kansalliseen kilpailuviranomaiseen nähden.  Horison-

taalisia toimivallan päällekkäisyyksiä energiamarkkinoilla kilpailuoikeuden ja kol-

mannen energian sisämarkkinapaketin näkökulmasta van den Bergh:n artikkelin mu-

kaan ilmetä ACER:n ja Euroopan komission välillä, missä ACER:lla on toimivalta 

jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tapauksissa ja joihin Euroopan komissiolla on niin 

sanottu veto -oikeus sekä kansallisten sääntelyviranomaisten että kansallisten kilpai-

luviranomaisten välillä, koska kansallisia viranomaisia velvoittavat ohjeet eivät luo 

ratkaisua viranomaisten toimivaltakysymyksiin (Van den Bergh 2012:202–204).  

Suomen kansallisen sääntelyviranomaisen Energiamarkkinaviraston ja kansallisen 

rahoitusvalvontaviranomaisen Finanssivalvonnan välisiä toimivaltakysymyksiä ener-

gian tukkumarkkinoiden valvonnassa on otettu huomioon laissa kaupankäynnistä 

rahoitusvälineillä 8 luvun 2 §:ssä säädetään hyödykejohdannaismarkkinoiden val-

vonnasta, jonka mukaan ”valvonnasta vastaavan Finanssivalvonnan on toimittava 

tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä, erityisesti silloin kun pörssi ottaa kaupankäyn-

nin kohteeksi sähkö tai maakaasu johdannaissopimuksen, Energiamarkkinaviraston 

kanssa”. Säännös edellyttää, että Finanssivalvonnan on ennen kyseisiin valvontatoi-

menpiteisiin ryhtymistä kuultava Energiamarkkinavirastoa, jos toimenpiteellä on 
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ilmeisesti olennaista vaikutusta sähkö- tai maakaasumarkkinoiden toimintaan, säh-

kön tai maakaasun toimitusvarmuuteen taikka sähkömarkkinalain tai maakaasumark-

kinalain nojalla järjestelmävastuuseen määrätyn yhteisön toimintaan, jollei asian kii-

reellisyydestä muuta johdu. (HE 32/2012 vp:230). Vastaavasti REMIT:ssä suljetaan 

pois säännösten soveltaminen rahoitusmarkkinalainsäädännön soveltamisalaan liitty-

vien tukkutason energiatuotteiden kauppaan. Näin ollen lainsäädäntö tältä osin on 

hyvin selkeä toimivallan osalta näiden kahden valvontaviranomaisen välillä. Toimi-

valta kysymyksiä voi esiintyä, kun valvontatoimenpiteet kohdistuvat yhtäaikaisesti 

sekä rahoitusmarkkinalainsäädännön että REMIT:n soveltamisalaan liittyviin tukku-

tason energiatuotteisiin. Tällöin valvonta tulee REMIT:n mukaan suorittaa yhteis-

työssä kyseisten viranomaisten kesken. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja -

saantia koskevat säännökset ovat REMIT:ssä kattavat, eikä viranomaisyhteistyö näi-

den osalta esty. 

Energiamarkkinaviraston ja kansallisen kilpailuviranomaisen Kuluttaja- ja kilpailuvi-

raston toimivaltaa koskevat kysymykset energian tukkumarkkinoiden valvonnassa 

ovat REMIT:n osalta yksiselitteiset, sillä REMIT ei estä soveltamisalaansa kuuluviin 

asioihin Euroopan kilpailuoikeuden soveltamista. Kuten kansallisen rahoitusvalvon-

taviranomaisen kanssa, myös kansallisen kilpailuviranomaisen kanssa viranomaisten 

välinen tiedonvaihtoa ja -saantia koskevat säännökset eivät estä viranomaisyhteistyö-

tä. Sen sijaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa Energiamarkkinaviras-

tolla on ylinen valvontatehtävä ja jos käsiteltävänä olevaan valvontatehtävään sovel-

letaan kilpailulain säännöksiä, on Energiamarkkinavirastolla oikeus siirtää kilpailu-

lain koskevilta osin asia käsiteltäväksi Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle (laki sähkö- ja 

maakaasumarkkinoiden valvonnasta 5 § ja 32 §). Säännöksen tarkoituksena ei ole 

siirtää muille viranomaisille kuuluvia muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 

läheisesti liittyviä tehtäviä Energiamarkkinaviraston toimivaltaan, vaan asiaa tutki-

van viranomaisen soveltaman lain ulkopuolelle menevän asian siirtämismahdolli-

suutta niin, että asiasta annettaisiin vain yksi päätös. (HE 20/2013 vp:53 ja 171) Ky-

seinen toimivaltakysymys ei kuulu REMIT:n toimivaltaan, mutta voi vaikuttaa Ener-

giamarkkinaviraston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteistyökäytänteisiin. 

Energian tukkumarkkinoita valvovien viranomaisten toimivaltakysymykset ovat to-

siasiallisia, koska markkinavalvontaa säädetään eri lainsäädöksissä Euroopan unionin 
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ja kansallisella tasolla ja kyseinen lainsäädäntö on säädetty eriaikaisesti, joista vii-

meisimpänä REMIT täyttämään riittämätöntä lainsäädäntöä. Runsaasta energian tuk-

kumarkkinoiden valvontaan kohdistuvasta lainsäädännöstä johtuen, myös valvovia 

viranomaisia on sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla myös useita. Näistä 

seikoista johtuen toimivaltakysymykset ovat moninaisia niin vertikaalisesti kuin ho-

risontaalisesti. Tutkimuksessa käsitellyt toimivaltasuhteet ovat käsitelty Suomen 

kansallisen sääntelyviranomaisen Energiamarkkinaviraston näkökulmasta ja RE-

MIT:n viranomaistehtäviin liittyviä, mutta muitakin toimivaltasuhde kysymyksiä voi 

esiintyä kuten van den Bergh:n tutkimuksesta ilmenee. 

Havaintona toimivaltakysymyksille voi tehdä sen, että viranomaisten välinen tiedon-

saanti ja -siirto oikeudet ovat hyvin laajasti säädettyjä ja tukevat painotettua viran-

omaisyhteistyötä. Lisäksi ACER:n ja kansallisten sääntelyviranomaisten roolit ovat 

selkeästi säännelty. Valvontatehtävissä, joissa esiintyy toimivaltakysymyksiä, on 

puutteellista sääntelyä tai sääntelyn ei ilmeisesti ole katsottu tarpeelliseksi tai yhteis-

työn organisoinnista vastaava viranomainen ei ole katsonut tarpeelliseksi ohjeistaa 

valvontaviranomaisten välistä toimintaa. Näin ollen viranomaisyhteistyön merkitys 

kasvaa erityisesti toimivaltakysymyksien osalta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mitkä ovat REMIT:ssä säädetyt Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten 

energian tukkumarkkinoiden seuranta- ja valvontatehtävät?  

Energian tukkumarkkinoiden väärinkäytön estämiseksi säädetty REMIT sisältää 

ACER:lle ja kansallisille sääntelyviranomaisille uudenlaisia markkinavalvontatehtä-

viä, joskin ne vastaavat hyvin pitkälle rahoitusmarkkinalainsäädännössä säädettyä 

valvontamenettelyä.  

ACER on vuonna 2011 perustettu Euroopan unionin virasto, jonka tehtäväksi RE-

MIT:ssä on säädetty ohjeistaa ja koordinoida kansallisten viranomaisten valvontateh-

täviä energian tukkumarkkinoiden valvonnassa. Tämän tehtävän lisäksi ACER kerää 

markkinatiedon ja pitää eurooppalaista rekisteriä markkinaosapuolista sekä seuraa 

markkinoita markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi. ACER antaa myös RE-

MIT:n kansallista täytäntöönpanoa ohjaavat ja yhdenmukaistavat menettelyohjeet. 

Yhtenäisten menettelytapojen kehittämisen lisäksi ACER:n on rakennettava toimivat 

markkinatiedon keräämis- ja analyysitoiminnot ja yhteistyökanavat muihin valvonta-

viranomaisiin markkinatiedon keräämiseksi, yhtenäisten toimintamenetelmien ta-

kaamiseksi ja viranomaisyhteistyön tekemiseksi. REMIT:n säännöksien vaikutukset 

energian tukkumarkkinoiden eheyteen ja tarkasteltavuuteen ja väärinkäytön estämi-

nen riippuu paljolti asetuksen täytäntöönpanon onnistumisesta Euroopassa ja jäsen-

valtioissa, jossa ACER:lla on merkittävä rooli. 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on ennestään energian sisämarkkinapaketeissa 

säädettyjä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden seuranta-, valvonta- ja täytäntöön-

panotehtäviä. REMIT:n myötä kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävät laajenevat 

energian tukkumarkkinoiden väärinkäytön valvonta- ja täytäntöönpanotehtäviin, joi-

den hoitamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisille sääntelyviranomaisille 

toimivaltuudet. Kansallisten viranomaisten ja oikeusjärjestelmien rakenteelliset erot 

voivat vaikuttaa täytäntöönpanon lopputulokseen ja siten energian tukkumarkkinoi-

den valvontaan jäsenvaltiossa. Siitä miten laajaa markkinavalvontaa jäsenvaltiossa 

harjoitetaan, minkälaiset resurssit valvontaan annetaan ja mahdollisten seuraamusten 

asettaminen ja niiden ankaruus on täysin jäsenvaltiosta riippuvaisia. Tehokkaan 
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markkinavalvonnan aikaansaamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten on myös 

harjoitettava tiivistä yhteistyötä niin ACER:n kuin muiden kansallisten sääntelyvi-

ranomaisten kanssa. 

Energian tukkumarkkinoiden kohdistuvia rikkomuksia koskeva seuraamusjärjestelmä 

on kansallisessa säädäntövallassa. Euroopan komission selvityksessä rahoitusmark-

kinoiden kansallisista seuraamusjärjestelmistä ilmeni eroavaisuuksia jäsenvaltioiden 

kesken muun muassa seuraamusten määräämisessä, muodossa ja rangaistusten tasos-

sa. Kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuudella ja säädettyjen seuraamusten anka-

ruudella on myös oma merkityksensä tehokkaan valvonnan toteutumisessa, sillä 

markkinoiden väärinkäytöstä annetut rangaistukset toimivat ennaltaehkäisevänä esi-

merkkinä markkinoilla. 

Minkä lainsäädännön nojalla energian tukkumarkkinoita valvotaan? Minkä viran-

omaisen toimivaltaan kuuluu kyseisten markkinoiden valvonta?  

Markkinoiden sääntely yksinään ei takaa toimivia markkinoita, vaan sen tarkoitukse-

na on luoda puitteet markkinaosapuolille mahdollisuus toimia markkinoilla ja riittä-

vät keinot puuttua mahdollisiin markkinoiden väärinkäyttöön. Energian tukkumark-

kinoita koskevaa sääntelyä on runsaasti, johtuen siitä, että osaan tukkutason energia-

tuotteista sovelletaan REMIT:n sijasta rahoitusmarkkinalainsäädäntöä. Tämän lisäksi 

markkinoita koskevat energian sisämarkkinapakettien säännökset ja kilpailulainsää-

däntö. Edelle mainitut sovellettavat säädökset takaavat energian tukkumarkkinoiden 

aukottoman valvonnan, josta viimeisimpänä säädettiin REMIT paikkaamaan riittä-

mätöntä sääntelyä, mutta runsas lainsäädäntö luo myös epätietoisuutta markkinoilla 

toimiville. Tämän vuoksi tutkimukseen on koottu energian tukkumarkkinoiden kau-

pankäyntiin sovellettavien markkinoiden väärinkäytön estämiseksi säädetyt säännök-

set ja niitä valvovat toimivaltaiset viranomaiset yhteen taulukkoon havainnollista-

maan ja jäsentämään markkinoihin sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Markkinoihin vaikuttavassa Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen myötä myös 

kansallisessa lainsäädännössä on vireillä laajoja muutoksia, joista keskeisimpiä ovat 

markkinoiden väärinkäyttö- ja rahoitusvälineiden markkinat -direktiivien kokonais-

uudistukset, joiden muutoksilla on suora vaikutus energian tukkumarkkinoilla kau-
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pankäynnin kohteena olevien energiajohdannaisten valvontamenettelyyn. Unohta-

matta Euroopan komission direktiiviesitystä seuraamusjärjestelmän yhtenäistämisek-

si, jolla on tarkoitus yhtenäistää kansallisia seuraamusjärjestelmiä. Epäselvää on, 

missä laajuudessa lainsäädäntömuutokset tulevat vaikuttamaan energian tukkumark-

kinoiden valvontaan ja miten valvontaviranomaisten toimivalta tulee muotoutumaan 

muutoksien jälkeen.  

Energian tukkumarkkinoiden sääntelyn noudattamista valvovat pääasiallisesti ACER 

yhdessä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Markkinoita säännellään kuiten-

kin osittain rahoitusmarkkinalainsäädännössä, joten tämän lainsäädännön valvontaan 

osallistuvat ESMA ja kansalliset rahoitusvalvontaviranomaiset. Markkinoiden kilpai-

lulainsäädännön noudattamista valvovat taas Euroopan komissio ja kansalliset kilpai-

luviranomaiset. Näin ollen energian tukkumarkkinoiden valvontaan osallistuu iso 

joukko unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisia erityisosaamisenaan toimialansa lain-

säädäntö. Valvonnan ja tietotaidon runsaus markkinoiden väärinkäytön ehkäisemi-

sessä ja valvonnassa voidaan katsoa markkinoiden eduksi, mutta asiaa voi myös tar-

kastella tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Tällöin tarkastelun kohteena voisi 

olla markkinavalvojien määrän tarpeellisuus. 

Onko muilla valvontaviranomaisilla Suomen kansallisen sääntelyviranomaisena toi-

mivan Energiamarkkinaviraston valvonta- ja täytäntöönpanotoimivallan kanssa yh-

teneviä tehtäviä tai toimivaltaa energian tukkumarkkinoiden valvonnassa? 

Energiamarkkinaviraston toimivaltaan kuuluu energian tukkumarkkinoiden valvon-

taan REMIT:ssä säädetyt tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka säädetään jäsen-

valtiossa kansallisesti. Energian tukkumarkkinoiden valvontaa tulee harjoittaa yhteis-

työssä muiden energian tukkumarkkinoita valvovien viranomaisten kanssa. Vertikaa-

lisissa toimivaltasuhteissa ei ole ilmennyt päällekkäisyyksiä Energiamarkkinaviras-

ton ja muiden viranomaisten välillä. Näiden toimivaltakysymysten osalta REMIT:n 

sääntely on ilmeisen onnistunutta, koska siinä on selkeästi säädetty unionin ja kansal-

lisen viranomaisen toimivaltasuhteista. Horisontaalisesti sen sijaan Energiamarkki-

navirastolla voi ilmetä toimivaltakysymyksiä kansallisen rahoitusvalvontaviranomai-

sen Finanssivalvonnan kanssa, lähinnä tapauksissa, joissa valvonnan kohteena on 

molempia, REMIT:n ja rahoitusmarkkinalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia 
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tukkutason energiatuotteita. Tämän lisäksi kansallisen kilpailuviranomaisena toimi-

van Kuluttaja- ja kilpailuviraston kanssa toimivaltakysymyksiä voi ilmetä lähinnä 

sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Energian tukku-

markkinoiden väärinkäytön valvonta ei sisällä kilpailuoikeudellisten kysymysten 

valvontaa, eikä näin ollen viranomaisten toiminnassa tule toimivaltakysymyksiä. 

Nähdäkseni valvontaviranomaisten toimivaltasuhteiden tunnistamiseen ja sovittami-

seen REMIT:ssä on säädetty laaja tiedonsaanti ja -vaihto-oikeudet sekä yhteistyövel-

voitteet eri viranomaisten kesken. Lisäksi ACER:n rooli yhteistyön ylläpitämiseksi ja 

valvontamenettelyjen yhtenäistämiseksi viranomaisten kesken on keskeisessä roolis-

sa mahdollisten toimivaltakysymysten ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. 
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