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Yrityskaupan hyväksyminen: Pori Energia Oy, Oulun Energia ja Keskusosuus-
kunta Oulun Seudun Sähkö / Pato Osakeyhtiö 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 10.12.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Pori 
Energia Oy, Oulun Energia ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 
hankkivat tätä tarkoitusta varten perustamansa yhteisyrityksen Voimapato 
Oy:n kautta yhteisen määräysvallan Pato Osakeyhtiössä. 

Pori Energia on Porin kaupungin omistama yhtiö, jonka merkittävimmät 
tuotteet ovat sähkö, kaukolämpö, teollisuuden energiapalvelut sekä ura-
kointi- ja kunnossapitopalvelut. 

Oulun Energia on Oulun kaupungin liikelaitos, joka toimii pääasiassa Ou-
lun kaupungin alueella harjoittaen muun muassa sähkön ja lämmön tuotan-
toa sekä jakelua. 

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö omistajina on 12 jäsenosuus-
kuntaa sekä 3 muuta jäsentä. Se tarjoaa asiakkailleen sähköä ja kauko-
lämpöä sekä sähköverkon rakennus- ja kunnossapitopalveluja kahdeksas-
sa Oulun ympäristökunnassa.   

Pato Osakeyhtiö omistaa Kymijoella kolme vesivoimalaitosta, joista yksi 
sijaitsee Vuolenkoskella ja kaksi Myllykoskella.  

Pori Energian liikevaihto vuonna 2012 oli noin 176 miljoonaa euroa, Oulun 
Energian noin 233 miljoonaa euroa, Keskusosuuskunta Oulun Seudun 
Sähkön noin 45 miljoonaa euroa ja Pato Osakeyhtiön noin 7 miljoonaa eu-
roa. Kaikkien yritysten liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. 
Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yri-
tyskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan. 

Ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolten liiketoiminnoissa on päällek-
käisyyttä pääasiassa sähkön tukkumyynnin markkinoilla. Ilmoittajien arvion 
mukaan sähkön tukkumyynnin markkinan koko Suomessa vuonna 2012 oli 
noin 85 TWh, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus 
näillä markkinoilla oli yhteensä alle 7 %. Ilmoittajien mukaan sähkön tuk-
kumyyntimarkkinan suurimpia toimijoita ovat Fortum, Vattenfall, Statkraft, 
E.ON sekä RAO Nordic. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä 
ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

http://www.kkv.fi/
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Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pori Energia Oy, 
Oulun Energia ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö hankkivat yhtei-
sen määräysvallan Pato Osakeyhtiössä. 

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 Keijo Ranta, puhelin 029 505 
3365, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 
 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Tutkija  Sofia Ylieskola 
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