
1. YLEISTÄ 

Pohjolan Voiman kilpailuoikeuspolitiikka määritte-
lee yhteiset periaatteet siitä, miten kilpailuoikeuden 
sääntöjä noudatetaan Pohjolan Voima -konsernin 
kaikessa toiminnassa.  

Pohjolan Voiman kilpailuoikeusohjeistus käsittää 
kilpailuoikeuspolitiikan lisäksi Pohjolan Voima Oyj:n 
hallituksen hyväksymät kilpailuoikeusohjeen, parhaat 
menettelytavat sekä ohjeen kilpailuviranomaisen 
tarkastusta varten.  

Kilpailuoikeuspolitiikkaa ja muuta kilpailuoikeusoh-
jeistusta noudatetaan koko Pohjolan Voima -konser-
nissa. Kilpailuoikeusohjeistus koskee kaikkia Pohjo-
lan Voimassa työskenteleviä sekä sen hallinnossa 
toimivia henkilöitä, eli emoyhtiön ja tytäryhtiöiden 
toimitusjohtajia sekä hallitusten, valiokuntien, toi-
mikuntien sekä työryhmien jäseniä ja varajäseniä 
heidän osallistuessaan Pohjolan Voiman toimintaan 
tai sen toiminnan valvontaan. 

2. TOIMINTAPERIAATTEET

Pohjolan Voiman keskeinen tavoite on yhtiön ener-
giantuotannon tehokkuus ja edullisuus. Yhtiössä 
tiedostetaan kilpailulainsäädännön merkitys tehok-
kaan taloudellisen toiminnan suojelemisen keskeise-
nä elementtinä, jonka perusperiaatteet ovat linjassa 
yhtiön tavoitteiden kanssa.  

Pohjolan Voiman periaatteisiin kuuluu kilpailulain ja 
muiden toimintaa säätelevien lakien ja määräysten 
noudattaminen. 

Lain mukaisen toiminnan varmistamiseksi jokaisen 
Pohjolan Voima -konsernissa työskentelevän tulee 
noudattaa Pohjolan Voiman kilpailuoikeusohjeistusta.  

Kilpailuoikeusohjeistuksella ja sen tehokkaalla täy-
täntöönpanolla varmistetaan, että yhtiön parhaat 
toimintatavat ja kilpailulainsäädäntö tunnetaan ja 
ymmärretään sekä että niitä noudatetaan konsernin 
kaikilla tasoilla. Tavoitteena on, että konsernin työnte-
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kijät tiedostavat kiellettyjen menettelytapojen lisäk-
si kilpailuoikeudellisesti riskialttiit menettelytavat. 
Kaikissa tulkinnanvaraisissa tai muuten epäselvissä 
tilanteissa tulee olla yhteydessä konsernin lakiasiai-
nosastoon.  
Lakiasiainjohtaja vastaa keskitetystä kilpailuoikeus-
asioiden koordinoinnista sekä kilpailuoikeusohjeis-
tuksen täytäntöönpanon varmistamisesta. Toiminnan 
kilpailulainsäädännön mukaisuuden seurantaan 
kuuluu henkilöstön kouluttaminen ja sisäisten kilpai-
luoikeudellisten tarkastusten suorittaminen.  

Pohjolan Voima Oyj:n hallitus pidetään informoituna 
kilpailuoikeusasioista. Yhteydenpito kilpailuviran-
omaisiin koordinoidaan aina yhdessä Pohjolan Voima 

Oyj:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa osakkaita 
kilpailuoikeusasioista. 

3. POLITIIKAT JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johta-
mista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja 
tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on 
johdettu politiikan periaatteista.  

Kilpailuoikeuspolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima 
Oyj:n hallitus. Lakiasiainjohtaja vastaa politiikasta ja 
sen päivittämisestä. 

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkaitamme: laaja joukko 
suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoi-
malla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia 
sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia.

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. 
Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi


