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Yrityskaupan hyväksyminen: Jyväskylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lap-
peenrannan Energia Oy, Savon Voima Oyj / Kombo Energia Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 9.8.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Jyväs-
kylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Sa-
von Voima Oyj (jatkossa ”ilmoittaja”) perustavat yhteisyritys Kombo Energia 
Oy:n, joka huolehtii kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä.  

Jyväskylän Energia -konsernin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuo-
tanto, myynti ja jakelu sekä veden jakelu ja myynti sekä palvelut näihin liit-
tyen. 

Kuopion Energia -konsernin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotan-
to, myynti ja jakelu. 

Lappeenrannan Energia -konsernin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön 
tuotanto, myynti ja jakelu sekä veden ja maakaasun jakelu ja myynti. 

Savon Voima -konsernin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, 
myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. 

Kombo Energia Oy (jatkossa ”yhteisyritys”) tulee harjoittamaan sähkö-
kauppaan liittyvää liiketoimintaa, jolla tarkoitetaan sähkön loppukäyttäjille 
tarjottavia sähkön kulutukseen liittyviä palveluita, kuten sähkön vähittäis-
myyntiä kuluttajille ja yhteisöasiakkaille, sähkön tukkukauppaa sekä aurin-
kosähköpalveluita, sähkösalkunhallintapalveluja, kulutuksenjoustopalveluja 
ja sähköisen liikenteen palveluja loppukäyttäjille. 

Yrityskauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa osapuolet siirtävät 
sähkönmyyntiliike-toimintansa, mukaan lukien kaikki sähkönmyynnin asiak-
kaansa, perustettavaan uuteen yhteisyritykseen. 

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat käsittävät sähkön siirtopalvelun 
kunkin osapuolen omalla toimialueellaan ylläpitämässä säännellyssä säh-
kön jakelu- ja alueverkoissa. Markkina on alueellinen ja rajautuu kunkin 
osapuolen toimialueen mukaan. Sähkön siirto- ja jakelun on säänneltyä 
toimintaa ja markkinoille tulo vaatii toimiluvan. Kullakin paikallisella jakelu-
verkolla on sähkömarkkinalakiin ja Energiaviraston myöntämään toimilu-
paan perustuva yksinoikeus sähkön siirtoon jakelu- ja alueverkoissa omalla 
toimialueellaan. 

Kunkin osapuolen yritysryhmään kuuluu tällä hetkellä sähkön siirtoa jakelu- 
ja alueverkossa harjoittava verkkoyritys. Ilmoittajan mukaan osapuolten 
paikallisten jakeluverkkojen välillä ei ole päällekkäisyyksiä. Kullakin osapuo-
lella on omalla toimialueellaan 100 prosentin markkinaosuus. Jakeluverkko-
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ja ei siirretä perustettavaan yhteisyritykseen eikä yrityskauppa muutoinkaan 
suoraan vaikuta osapuolten sähkön siirtoon jakelu- ja alueverkoissa. 

Yrityskauppaan liittyvät ilmoittajan mukaan lisäksi seuraavat palvelut ja 
markkinasegmentit, jotka siirtyvät yhteisyritykseen: sähkön vähittäismyynti 
loppuasiakkaille, aurinkosähköpalvelut, sähköisen liikenteen palvelut, säh-
köön liittyvät salkunhallintapalvelut ja kysyntäjoustopalvelut. Kyseiset mark-
kinat ovat vähintään koko Suomen laajuiset. Ilmoittajan mukaan yrityskau-
pan osapuolten markkinaosuudet jäävät kullakin markkinalla alle 5 prosent-
tiin, myöskään perustettavan yhteisyrityksen markkinaosuudet eivät edellä 
mainituilla markkinoilla ylitä yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta anne-
tun asetuksen (1012/2011) liitteessä edellytettyä 15 prosentin markkina-
osuutta. 

Lisäksi ilmoittaja tunnistaa sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinat, 
mutta nämä toiminnot eivät siirry yhteisyritykseen. Ilmoittajan mukaan osa-
puolten yhteenlaskettu markkinaosuus sähkön tuotannon ja tukkumyynnin 
markkinalla on alle 5 prosenttia. 

 
Ottaen huomioon osapuolten rajalliset markkinaosuudet sekä keskittymän 
jälkeen markkinoille jäävien yritysten huomattava määrä sekä sähkön vähit-
täismyynnissä että muilla järjestelyn kohteena olevilla markkinoilla, yritys-
kaupalla ei ole KKV:n arvion mukaan haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yhteis-
yrityksen perustamisella ei ole vaikutusta jakeluverkkoihin, sillä niitä ei siir-
retä yhteisyritykseen.  

KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla oli-
si haitallisia vaikutuksia. Lausunnonantajien mukaan yhteisyrityksellä ei ole 
merkittävää vaikutusta markkinoiden toimintaan eikä se ei olennaisesti estä 
tehokasta kilpailua. Eräs lausunnonantaja näki positiivisena sen, että yhdis-
tymisessä tuotannon ja tukkumyynnin markkinat erotetaan loppuasiakas-
markkinasta, mikä lausunnonantajan näkemyksen mukaan vähentää osal-
taan vertikaalista integraatiota. Lausunnonantajan mukaan tämä antaa yh-
teisyritykselle paremmat mahdollisuudet kehittää palveluitaan, mikä osal-
taan tehostaa kilpailua ja asiakkaan etujen mukaista. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
(948/2011) 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen 
markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Jyväskylän 
Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Savon 
Voima Oyj perustavat yhteisyritys Kombo Energia Oy:n.  
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Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Anu Ala-Outinen, puhelin 
029 505 3010, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Erikoistutkija  Anu Ala-Outinen 
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