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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköntuotan-
non eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamises-
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
sähköntuotannon eräiden tehoreservien käyt-
tävyyden varmistamisesta. Esityksen tavoit-
teena on sähköjärjestelmän kireän tehotilan-
teen vuoksi luoda edellytykset sähköntuotan-
non ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmis-
tavan tehoreservin ylläpitämiselle. Esityksel-
lä pyritään varmistamaan alhaisen käyttöas-
teen vuoksi poistumisuhan alaisena olevan 
lauhdevoimakapasiteetin käytettävyys ja lai-
tosten sähköntuotantokapasiteetin tarjoami-
nen markkinoille talvikauteen ajoittuvan 
huippukulutuskauden aikana. Samalla vä-
hennettäisiin riskiä joutua tehotasapainon yl-
läpitämiseksi turvautumaan sähkönkulutuk-
sen rajoittamiseen. 

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä ta-
sapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitä-
miseksi ehdotetaan perustettavaksi järjestel-
mä, johon voimalaitosten haltijat voisivat 
korvausta vastaan tarjota vaatimukset täyttä-
viä voimalaitosyksiköitään. Vastineeksi kor-
vauksesta järjestelmään tarjottujen voimalai-
tosyksiköiden haltijat sitoutuisivat varmista-
maan yksiköiden käyttövalmiuden ja käyttä-
mään niitä järjestelmän sääntöjen edellyttä-
mällä tavalla. 

Järjestelmään kuuluvat voimalaitosyksiköt 
tulisi pitää 1.12.—28.2. välisenä aikana sel-
laisessa valmiudessa, joka mahdollistaisi yk-
siköiden sähköntuotannon verkkoon enintään 
12 tunnin kuluessa siitä, kun niiden tuotta-
maa sähköä nähdään tarvittavan markkinoil-
la. Voimalaitosyksiköille asetettaisiin sään-

nöt, joiden mukaisesti niiden tuottamaa säh-
köä tulisi tarjota markkinoille. Sähköntuotta-
jan tulisi tehdä yksikön käynnistyspäätös jo-
ko sähkömarkkinoille tehdyn tarjouksen hy-
väksymisen johdosta tai järjestelmävastuu-
seen määrätyn kantaverkonhaltijan antaman 
käynnistyskehotuksen perusteella. 

Järjestelmän kustannukset rahoitettaisiin 
sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntä-
miseen perustuvilla erillisillä maksuilla, joita 
järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkon-
haltija olisi oikeutettu keräämään siirtopalve-
luiden käyttäjiltä siirto- ja rajasiirtopalvelusta 
perittävien maksujen yhteydessä. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män hoitaminen ehdotetaan annettavaksi 
sähkömarkkinalain mukaiseen järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
tehtäväksi. Järjestelmän yksityiskohdat mää-
rittelevät säännöt ja ehdot tulisi saattaa enna-
kolta Energiamarkkinaviraston hyväksyttä-
viksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Tavoitteena 
on, että tehoreservin ylläpitoa koskeva järjes-
telmä olisi käytössä jo talvikaudella 2006—
2007. Ehdotettu laki on tarkoitettu määräai-
kaiseksi järjestelyksi, joka olisi voimassa tal-
vikauden 2010—2011 loppuun asti. Tämän 
jälkeen lauhdutussähkön tarpeen uskotaan 
yleisesti vähentyvän uuden ydinvoimalai-
tosyksikön valmistumisen myötä. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla 
koko ajan tasapainossa keskenään, koska 
sähköä ei voi varastoida sähköjärjestelmässä. 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sähkön-
kulutuksen huiput ajoittuvat muutamiin tal-
ven kylmimpiin päiviin. Leutoina talvina saa-
tetaan jäädä selvästi huippukulutusta alem-
malle tasolle.  

Suomen sähkönkulutus on kasvanut useita 
vuosia tasaisesti runsaat kaksi prosenttia 
vuodessa. Huippukulutuksen määrä puoles-
taan on kasvanut keskimäärin noin 300 me-
gawattia vuodessa. Oma tuotantokapasiteet-
timme ei nykyisin riitä kattamaan huippuku-
lutusta. Kulutushuippu on yli 1000 megawat-
tia huippukuormituskaudella käytettävissä 
olevaa tuotantokapasiteettia suurempi. Koti-
maisen sähköntuotantokoneiston lisäksi säh-
könhankintaan käytetään rajayhdysjohtoja 
Ruotsiin, Venäjälle ja Norjaan. Lisäksi lop-
puvuodesta 2006 otetaan käyttöön uusi meri-
kaapeliyhteys Viroon. Tiukentuneet teho-
tasapainotilanteet Luoteis-Venäjän sähköver-
kossa sekä Ruotsissa johtivat kuitenkin tam-
mikuussa 2006 siihen, että Venäjä ja Ruotsi 
rajoittivat sähkön vientiä Suomeen turvatak-
seen oman sähkönsaantinsa. 

Voimalaitoksia ajetaan Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan muodostamilla pohjois-
maisilla sähkömarkkinoilla muuttuvien tuo-
tantokustannusten asettamassa järjestyksessä. 
Voimalaitokset, joiden muuttuvat tuotanto-
kustannukset ovat kalleimmat, käynnistetään 
ajojärjestyksessä viimeisinä vasta siinä tilan-
teessa, kun sähkönkulutus on suurimmillaan. 
Vuosittaisia käyttötunteja tällaisille voimalai-
tokselle kertyy tavallisina talvina joitakin 
kymmeniä. Leutoina talvina niitä ei käytetä 
lainkaan. Vähäisen käyttötarpeen vuoksi 
sähkömarkkinat eivät pysty takaamaan näille 
voimalaitoksille riittävää tuottoa, joka kattai-
si laitosten ylläpidon ja määräaikaishuollot. 
Sähköjärjestelmän ja sähkönkäyttäjien näkö-
kulmasta kyseisten voimalaitosten tuotanto-
kapasiteettia kuitenkin tarvitaan markkinoilla 

huippukulutuskautena. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Tilanne normaalioloissa 

Vuonna 1995 annetun sähkömarkkinalain 
(386/1995) tavoitteena on ollut parantaa säh-
kömarkkinoiden toimivuutta ja siten turvata 
tehokas ja kilpailukykyinen sähkön tuotanto-
järjestelmä Suomeen. Uudistuksella on pyrit-
ty vähentämään kilpailun esteitä sekä pois-
tamaan tarpeetonta sääntelyä sähköntuotan-
nossa. Kilpailua lisäämällä on tehostettu 
voimavarojen käyttöä ja aikaansaatu kustan-
nussäästöjä sähkönkäyttäjille ja kansantalou-
delle. 

Sähkömarkkinalailla kumottiin sähköhuol-
lon alueellista suunnittelua koskeva järjes-
telmä. Tässä järjestelmässä tehtiin 20 alueel-
lista arviota sähkön hankinnasta ja kulutuk-
sesta seuraavien viiden vuoden aikana. Li-
säksi valtakunnalliset sähköntuottajat ilmoit-
tivat voimalaitoshankkeensa suoraan kauppa- 
ja teollisuusministeriöön. Sähkömarkkinalail-
la poistettiin myös sähkölakiin (319/1979) si-
sältynyt voimalaitosrakentamisen luvanvarai-
suus. Voimalaitosten rakentamiseen liittyvis-
sä lupamenettelyissä on erillisiä säännöksiä 
edelleen ydinenergialaissa (990/1987) sekä 
vesilaissa (264/1961) ja muualla ympäristö-
lainsäädännössä. Näillä säännöksillä ei ole 
suoraa liittymäkohtaa sähkön toimitusvar-
muuteen. 

Energiamarkkinavirasto on sähkömarkki-
nalain 16 §:n nojalla määrännyt kantaver-
konhaltija Fingrid Oyj:n järjestelmävastuu-
seen vastaamaan maan sähköjärjestelmän 
teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuu-
desta sekä huolehtimaan valtakunnalliseen 
tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä tarkoi-
tuksenmukaisella ja sähkömarkkinoiden osa-
puolten kannalta tasapuolisella ja syrjimät-
tömällä tavalla. Järjestelmävastuuseen mää-
rätyn kantaverkonhaltijan tehtävänä on huo-
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lehtia, että sähköntuotannon ja kulutuksen 
välinen tasapaino säilyy Suomen sähköjärjes-
telmässä kunkin tunnin aikana. 

Fingridin tehtävät järjestelmävastaavana on 
yksityiskohtaisesti määrätty yhtiön sähkö-
verkkoluvassa. Järjestelmävastaava määritte-
lee Suomen kantaverkossa ylläpidettävän 
käyttövarmuustason, ylläpitää siihen liittyviä 
järjestelmäteknisiä vaatimuksia ja sopii jär-
jestelmän teknisen toimivuuden turvaavista 
menettelytavoista järjestelmän osapuolten 
kanssa. Lisäksi järjestelmävastaava huolehtii 
taajuuden ylläpidosta ja valtakunnallisen te-
hotasapainon ylläpidosta kunkin tunnin aika-
na sekä siihen sopimussuhteissa olevien ta-
sevastaavien tarvitsemasta tasesähkötoimin-
nosta. Järjestelmävastaavan tehtävänä on 
vastata kantaverkon ja hallinnassaan olevien 
rajajohtojen siirtojen hallinnasta, verkon 
normaalitilan toiminnasta, käytönvalvonnasta 
sekä huolehtia vakavien häiriöiden selvittä-
misestä ja sähköjärjestelmän normaalitilaan 
palauttamisesta. 

Pohjoismaiset järjestelmävastaavat ovat 
tehneet keskenään sopimuksen yhteisistä pe-
riaatteista sähköjärjestelmän käytössä. Järjes-
telmävastaavat ylläpitävät ja tarvittaessa ot-
tavat käyttöön tarvittavia tuotantoreservejä ja 
ylläpitävät yhteistä pohjoismaista säätösäh-
kömarkkinaa järjestelmän tasapainon ylläpi-
tämiseksi. 

Sähkömarkkinalain 16 b §:n ja sen nojalla 
annettujen, tasevastuuta koskevien säännös-
ten mukaan sähköjärjestelmän normaalissa ti-
lanteessa kukin sähkömarkkinoiden osapuoli 
on vastuussa omasta sähkötaseestaan eli siitä, 
että osapuolen sähkönhankinta kattaa osa-
puolen sähkönkäytön. Kukin osapuoli vastaa 
periaatteessa omasta sähköntoimitusvarmuu-
destaan järjestelmävastuuseen määrätyn kan-
taverkonhaltijan vastuun päätyttyä käyttö-
tunnin jälkeen. Osapuolilla on myös mahdol-
lisuus huolehtia oman toimitusvarmuutensa 
ylläpitämisestä parhaaksi katsomallaan taval-
la. 

Sähkömarkkinalakiin lisättiin joulukuussa 
2004 kaksi uutta säännöstä, joilla annettiin 
viran-omaisille lisätoimivaltuuksia sähkön-
toimitusvarmuuden turvaamiseksi. 

Sähkömarkkinalain 35 §:n nojalla valtio-
neuvosto voi päättää sähkön riittävyyden tur-
vaamiseksi uutta sähköntuotantokapasiteettia 
tai kysynnänhallintatoimia koskevan julkisen 

tarjouskilpailun järjestämisestä. Päätös voi-
daan tehdä vain siinä tapauksessa, että säh-
kön tarjonta, suunnitteilla ja rakenteilla ole-
vat sähköntuotantolaitokset ja siirtoyhteydet 
sekä toteutettavat energiatehokkuutta edistä-
vät kysynnänhallintatoimet huomioon ottaen, 
ei riitä täyttämään sähkön kysyntää Suomes-
sa eikä sähkön riittävyyttä voida turvata 
muilla toimenpiteillä. 

Lain 36 a §:n nojalla Energiamarkkinavi-
rasto voi puolestaan määrätä siirtämään vä-
hintään 100 megavolttiampeerin voimalai-
toksen suunnitellun huoltoseisokin ajankoh-
taa 1.12.—28.2. välisen huippukulutuskau-
den ulkopuolelle, jos on perusteltua syytä 
epäillä, että sähkön tarjonta ei riittäisi täyt-
tämään sähkön kysyntää Suomessa huol-
toseisokin ilmoitettuna ajankohtana. 

Sähkön kulutusta joudutaan vähentämään, 
jos edellä kuvatusta sähköntuotannon teho-
tasapainon varmistamisesta huolimatta säh-
kön kysyntä uhkaa kasvaa tuotantoa suu-
remmaksi. Säännöstelyn toteuttavat järjes-
telmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija 
sekä muut verkonhaltijat. Tällöin sähköä jae-
taan huomioiden yhteiskunnan elintärkeät 
toiminnot, mahdolliset viranomaismääräyk-
set, suunnitelmat ja velvollisuudet sekä val-
litsevat olosuhteet. Yrityskohtaisten valmius-
suunnitelmien mukaisesti varmistetaan tär-
keimpien kulutuskohteiden sähkönsaanti ja 
toiminta säännöstelyssä. Verkonhaltijat saa-
vat säännöstelykäskyn Fingridiltä, jolla on 
järjestelmävastaavana mahdollisuus asettaa 
tarpeellisia ehtoja sähkön siirrolle sekä voi-
malaitosten ja kuormien käyttämiselle. Säh-
kön säännöstelyssä ei pystytä erottelemaan 
niitä sähkönkäyttäjiä, joiden sähköntoimittaja 
on vajauksen aiheuttanut. 

Sähköntuottajien ja verkkoyhtiöiden lisäksi 
myös sähkönkäyttäjillä on mahdollisuus va-
rautua sähköntoimituskatkoksiin omilla va-
ravoimajärjestelyillä, mikäli häiriötön säh-
könsaanti on välttämätöntä, kuten puolustus-
voimissa, valvonta- ja vartiointitehtävissä, 
sairaaloissa, rahoitusalalla tai maataloudessa. 
Vapaaehtoisiin varautumisjärjestelyihin kuu-
luvat myös sopimukset irtikytkettävistä 
kuormista. 
 
2.1.2. Varautuminen poikkeusoloihin 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
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lain (1390/1992) tarkoituksena on poikkeus-
olojen varalta turvata väestön toimeentulon, 
maan talouselämän ja maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömät taloudelliset toimin-
not. Huoltovarmuuden turvaamiseksi kaikis-
sa oloissa on luotava ja ylläpidettävä riittävä 
valmius hyödykkeiden tuottamiseksi sekä 
tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ulkomaan-
kaupan ohjaamiseksi. 

Huoltovarmuuden ylläpitämisen taso on 
määrätty valtioneuvoston päätöksessä huol-
tovarmuuden tavoitteista (350/2002). Päätök-
sen mukaan huoltovarmuuden yleistavoittee-
na on kansallisiin toimenpiteisiin ja voimava-
roihin perustuva huoltovarmuus. Kansallisen 
varautumisen rinnalla Euroopan unionissa to-
teutetut varautumistoimenpiteet, kansainväli-
sestä energiaohjelmasta tehty sopimus (nk. 
IEA-sopimus, SopS 115/1991) sekä eri mai-
den kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset 
taloudellisesta yhteistyöstä kriisitilanteissa 
muodostavat huoltovarmuuden osan. Varau-
tumisen lähtökohtana on 12 kuukautta kestä-
vä valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitettu krii-
sitilanne, johon voi sisältyä puolustustilalais-
sa (1083/1991) tarkoitettu puolustustila. 
Huoltovarmuuden kannalta keskeisin uhka 
on kriisitilanne, jossa mahdollisuus tuottaa 
tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden 
kannalta kriittisiä tavaroita ja palveluita on 
väliaikaisesti vaikeutunut. Huoltovarmuus 
mitoitetaan siten, että väestön elinmahdolli-
suudet, yhteiskunnan välttämättömät toimin-
not ja maanpuolustuksen materiaaliset edel-
lytykset eivät vaarannu. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaan energi-
an saatavuuden turvaamiseksi edistetään 
useisiin polttoaineisiin ja hankintalähteisiin 
perustuvaa energiantuotantoa. Kotimaista 
energiantuotantoa ja kotimaisten polttoainei-
den käyttöä kehitetään energian saatavuuden 
turvaamiseksi. Maamme erikoisolojen vuoksi 
pidetään energian huoltovarmuustaso Euroo-
pan unionin velvoitteet sekä IEA-sopi-
mukseen sisältyvät velvoitteet ylittävällä ta-
solla. Lämmön ja sähköenergian tuotantoka-
pasiteetti, laitoksilla tarvittavat polttoaineet 
sekä jakelu- ja siirtoverkosto varaudutaan yl-
läpitämään 12 kuukauden ajan perushuoltota-
solla. Tuontiin perustuvan energian saanti-
häiriön varalta ja kansainvälisten sopimus-
velvoitteiden täyttämiseksi pidetään var-
muusvarastoissa tuontipolttoaineita siten, että 

maassa on keskimäärin viiden kuukauden 
normaalikulutusta vastaavat tuontipoltto-
ainevarastot. Energian tuotantoa ja kulutusta 
varaudutaan ohjaamaan säännöstely- ja muin 
toimenpitein huoltovarmuuden kannalta tar-
koituksenmukaisesti ja kansainvälisten sopi-
musvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Valmiuslain mukaisiin toimenpiteisiin voi-
daan ryhtyä poikkeusoloissa, kun välttämät-
tömien polttoaineiden ja muun energian sekä 
raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin 
vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muus-
ta vaikutukseltaan näihin verrattavasta kan-
sainvälisen vaihdannan äkillisestä häiriinty-
misestä aiheutuu vakava uhka väestön toi-
meentulolle tai maan talouselämän perusteil-
le. Edellytyksenä on lisäksi, että tilanteen 
hallitseminen ei ole mahdollista viranomai-
sen säännönmukaisin toimivaltuuksin. Val-
miuslain mukaisten poikkeusolojen vallitessa 
valtioneuvosto voidaan oikeuttaa tasavallan 
presidentin asetuksella käyttämään valmius-
lain mukaisia toimivaltuuksia. Sähköhuollon 
varautuminen perustuu ensisijaisesti alalla 
toimivien yritysten vapaaehtoiseen valmius-
suunnitteluun. 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

2.2.1. Euroopan yhteisö 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2003/54/EY sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
96/92/EY kumoamisesta, jäljempänä sähkön 
sisämarkkinadirektiivi, sisältää säännöksiä, 
joilla pyritään varmistamaan sähkön toimi-
tusvarmuutta Euroopan yhteisön sisämarkki-
noilla. 

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan jä-
senvaltiot voivat yleisen taloudellisen edun 
nimissä asettaa perustamissopimuksen 86 ar-
tiklan mukaisesti sähköalalla toimiville yri-
tyksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
voivat koskea muun muassa turvallisuutta ja 
toimitusvarmuutta. Näiden velvoitteiden on 
oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrji-
mättömiä ja todennettavia. Niillä on myös 
turvattava, että EU:n sähköalan yritykset 
voivat tarjota jäsenvaltioiden kuluttajille pal-
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velujaan tasapuolisesti. 
Artikla 4 velvoittaa jäsenmaita varmista-

maan toimitusvarmuuteen liittyvien kysy-
mysten seurannan. Tehtävään määrätyn vi-
ranomaisen on erityisesti seurattava sähkön 
tarjonnan ja kysynnän tasapainoa kansallisil-
la markkinoilla, odotetun tulevan kysynnän 
tasoa, suunnitteilla tai rakenteilla olevan lisä-
kapasiteetin määrää sekä verkkojen laatua ja 
niiden ylläpidon tasoa samoin kuin toimenpi-
teitä kysyntähuippujen kattamiseksi ja yhden 
tai useamman sähkön toimittajan toimitusva-
jausten hoitamiseksi. 

Artikla 7 edellyttää, että jäsenvaltioiden on 
luotava avoin ja syrjimätön järjestelmä uuden 
tuotantokapasiteetin tai energiatehokkuutta 
edistävien kysynnänhallintatoimien tarjous-
kilpailu-menettelyyn. Tarjouskilpailumenet-
telyä saa kuitenkin käyttää ainoastaan silloin, 
kun uutta kapasiteettia tai energiatehokkuutta 
edistäviä kysynnänhallintatoimia ei synny 
markkinaperteisesti riittävästi toimitusvar-
muuden turvaamiseksi. 
 
CBT-asetus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sella (EY) N:o 1228/2003 verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa, jäljempänä CBT-asetus, on 
tarkoitus vahvistaa rajat ylittävää sähkökaup-
paa varten säännöt Euroopan yhteisön jäsen-
valtioiden välisille rajayhdysjohdoille. Ase-
tuksella muun muassa luodaan rajat ylittävi-
en sähkövirtojen korvausmekanismi ja vah-
vistetaan yhdenmukaistetut periaatteet rajat 
ylittäviä siirtoja koskeville maksuille. Ase-
tuksen 3 artiklassa säädetään siirtoverkonhal-
tijoiden välisestä korvausjärjestelmästä, joka 
edellyttää erillisten siirtomaksujen poistamis-
ta sisämarkkinoiden käytössä olevista jäsen-
valtioiden välistä rajayhdysjohdoista. Ra-
jayhdysjohtojen haltijat saavat järjestelmään 
kuuluvan yhteisen rahaston kautta korvauk-
sen niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu 
niiden verkoissa siirrettävistä rajat ylittävistä 
sähkövirroista. Korvauksen maksavat niiden 
kansallisten siirtoverkkojen haltijat, joista ra-
jat ylittävät sähkövirrat ovat peräisin, ja nii-
den, joihin ne päätyvät. Korvausjärjestelmän 
yksityiskohdista on tarkoitus säätää asetuk-
sen 8 artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivois-
sa, jotka komissio hyväksyy sääntelykomite-

an avustamana. Järjestelmää koskevia suun-
taviivoja ei kuitenkaan ole toistaiseksi annet-
tu. Sen sijaan toistaiseksi sovelletaan järjes-
telmävastaavien kantaverkonhaltijoiden so-
pimaa korvausjärjestelmää. 

Asetuksen 7 artiklassa säädetään uusia ra-
jayhdysjohtoja koskevasta poikkeusmenette-
lystä, jonka nojalla uudet rajayhdysjohdot 
voidaan eräissä tilanteissa vapauttaa sähkön 
sisämarkkinadirektiivin mukaisista keskeisis-
tä verkonhaltijan velvoitteista, kuten avoi-
men ja syrjimättömän verkkoon pääsyn an-
tamisesta kolmansille osapuolille kyseiseen 
rajayhdysjohtoon. Rajayhdysjohdot eivät täl-
löin ole sisämarkkinoiden käytettävissä, vaan 
niiden siirtokapasiteetti on varattu ensisijai-
sesti johdon omistajien käyttöön. 
 
Sähkön toimitusvarmuusdirektiivi 

Sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruk-
tuuri-investointien turvaamiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/89/EY, jäljempänä sähkön toimitus-
varmuusdirektiivi, tavoitteena on varmistaa 
EY:n sähkön sisämarkkinoiden toiminta tur-
vaamalla sähkön toimitusvarmuus ja riittävät 
rajajohtoinvestoinnit jäsenvaltioiden välillä. 
Direktiivi sisältää säännöksiä muun muassa 
sähkön tarjonnan ja kysynnän välisen tasa-
painon ylläpitämisestä. 

Direktiivin 5 artiklan 1 kohta edellyttää jä-
senvaltioiden toteuttavan tarkoituksenmukai-
set toimenpiteet tasapainon säilyttämiseksi 
sähkönkysynnän ja sähköntuotantokapasitee-
tin saavuuden välillä. Jäsenvaltioiden on eri-
tyisesti vaadittava siirtoverkonhaltijoita var-
mistamaan, että tasapainon ylläpitämistä var-
ten on käytettävissä riittävä varatuotantoka-
pasiteetti taikka hyväksymään niiden rinnalla 
tai vaihtoehtona vastaavia markkinapohjaisia 
toimenpiteitä. 

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan jä-
senvaltiot voivat toteuttaa sähkön tarjonnan 
ja kysynnän välisen tasapainon ylläpitämi-
seksi myös lisätoimenpiteitä, kuten tarjous-
kilpailumenettelyt tai kaikki vastaavat avoi-
met ja syrjimättömät menettelyt sähkön si-
sämarkkinadirektiivin 7 artiklan mukaisesti. 

Sähkön toimitusvarmuusdirektiivi on pan-
tava kansallisesti täytäntöön 24 helmikuuta 
2008 mennessä. 
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2.2.2. Pohjoismaat ja pohjoismaiset säh-
kömarkkinat 

Yhteispohjoismaista ratkaisua huipputeho-
kysymyksen ratkaisemiseksi on selvitetty 
Pohjois-maiden ministerineuvoston toimek-
siannosta vuodesta 2001 lähtien. Selvitystyö 
on tapahtunut neljän Pohjoismaan ministeri-
öiden virkamiesten sekä järjestelmävastaavi-
en kantaverkonhaltijoiden välisenä yhteis-
työnä. Selvitystyö ei kuitenkaan yrityksistä 
huolimatta ole toistaiseksi johtanut yhtenäi-
seen huipputehoratkaisuun. Pohjoismaiden 
energiaministerit antoivat viimeksi syyskuus-
sa 2006 pohjoismaisten kantaverkonhaltijoi-
den järjestön Nordelin tehtäväksi selvittää 
yhteistä pitkän aikavälin ratkaisua riittävän 
huipputehokapasiteetin varmistamiseksi. 

Suomea lukuun ottamatta muut yhteis-
markkina-alueeseen kuuluvat Pohjoismaat 
ovat säätäneet kansallisia järjestelmiä huip-
putehon varmistamiseksi. 

Ruotsissa ensimmäinen tehoreservijärjes-
telmä otettiin käyttöön vuonna 2001. Nykyi-
sin käytössä oleva järjestelmä perustuu hei-
näkuussa 2003 voimaan tulleeseen lakiin te-
horeservistä (lag om effektreserv 2003:436). 
Järjestelmävastaavalle kantaverkkoviran-
omaiselle Svenska Kraftnätille annettiin lailla 
vastuu enintään 2 000 megawatin suuruisen 
tehoreservin varmistamisesta. Svenska kraft-
nät on tehnyt tehoreservin varmistamiseksi 
toimijoiden kanssa sopimuksia sekä huippu-
tuotantokapasiteetin ylläpitämisestä että säh-
könkäytön vähentämisestä. Laki antaa 
Svenska Kraftnätille toimivallan päättää, mil-
loin varattua tehoreserviä otetaan käyttöön 
sekä myydä tuotettu sähkö markkinoille joko 
säätösähkömarkkinan tai sähköpörssin päivit-
täismarkkinan kautta. Järjestelmän kustan-
nukset rahoitetaan tasevastaavilta perittävillä 
maksuilla. Sähkön myynnistä saatavat tulot 
pienentävät järjestelmästä aiheutuvia kustan-
nuksia. Ruotsin tehoreservijärjestelmä on 
määräaikainen. Sen voimassa olo päättyy 
1 maaliskuuta 2008. Hallituksen esityksen 
mukaan tavoitteena on tehokysymyksen rat-
kaiseminen pitkällä aikavälillä markkinape-
rusteisesti. 

Norjassa kantaverkkoyhtiö Statnettillä on 
energialain (lov om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. 1990 nr. 50; energiloven) nojalla 

annettuun järjestelmävastuuta koskevaan, 
Norjan vesistö- ja energiahallituksen määrä-
ykseen (forskrift om systemansvar 2004 nr. 
1532) perustuva velvoite tarjota riittävästi 
huippukapasiteettia säätösähkömarkkinoiden 
ylössäätöön. Tätä varten on perustettu sää-
tösähköoptiomarkkina, jossa lyhytaikaisilla 
sopimuksilla varmistetaan riittävä reservi. 
Järjestelmässä Statnett arvioi, tarvitaanko 
säätösähkömarkkinalla enemmän kapasiteet-
tia kuin sitä markkinaperusteisesti olisi tar-
jolla ja kerää tarjouksia sähköntuottajilta ja -
käyttäjiltä. Sopimuksessa option myyjä sitou-
tuu antamaan tarjouksia säätösähkömarkki-
noille kello kuuden ja kahdenkymmenenkah-
den välillä. Norjan teho-optiojärjestelmä vai-
kuttaa pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin si-
ten, että kapasiteettia siirtyy sähköpörssin 
päivittäismarkkinoilta säätösähkömarkkinoil-
le. Tällöin päivittäismarkkinoiden hinta nou-
see ja se kannustaa lämpövoiman tuottajia li-
säämään tarjontaa päivittäismarkkinoille. 
Tämä pienentää vesivoiman tuotantoa Nor-
jassa ja parantaa tehotilannetta Norjassa. Jär-
jestelmä on yksinkertainen toteuttaa lähes 
täysin vesivoimaan perustuvassa tuotantojär-
jestelmässä. 

Tanskassa vuoden 2000 alussa voimaan 
tulleessa sähköntoimituslaissa (lov om elfor-
syning) säädetään järjestelmävastaaville kan-
taverkonhaltijoille kattava vastuu toimitus-
varmuuden ylläpidosta ja koko sähköjärjes-
telmän toimivuudesta. Lain voimaan tulon 
jälkeen järjestelmävastaavilla kantaverkon-
haltijoilla oli sähköntuottajien kanssa sopi-
mukset vähimmäistuotantokapasiteetin yllä-
pidosta. Sopimusten perusteella tuotantoyhti-
öt Energi E2 ja Elsam tuottivat maksua vas-
taan vähimmäismäärän kapasiteettia järjes-
telmävastaavan käytettäväksi. Sopimukset 
päättyivät vuoden 2003 lopussa. Tanskan 
suuren reservikapasiteetin vuoksi nykyiset 
sopimukset koskevat ainoastaan verkon tek-
nisiä tuotantoreservejä.  
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Suomen sähkönkulutus on kasvanut useita 
vuosia tasaisesti runsaat kaksi prosenttia 
vuodessa. Huippukulutuksen määrä puoles-
taan on kasvanut keskimäärin noin 300 me-
gawattia vuodessa. Huippukulutuksen kasvu 
ei ole tasaista, sillä siihen vaikuttavat myös 
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pakkasjaksojen ankaruus ja kesto. Tähän asti 
korkein sähkönkulutus, noin 14 800 mega-
wattia yhden tunnin keskiarvona, mitattiin 
tammikuussa 2006. Suomen oma sähköntuo-
tantokapasiteetti on huippukuormituskaudella 
noin 13 650 megawattia. Suomen sähköntuo-
tantokapasiteetti ei pysty ilman sähköntuon-
tia kattamaan odotettavissa olevaa huippuku-
lutusta. Kulutushuippu on yli 1000 megawat-
tia huippukuormituskaudella käytettävissä 
olevaa kotimaista tuotantokapasiteettia suu-
rempi.  

Sähköntuotannon ja –kulutuksen välinen 
tasapaino on viime vuosina kiristynyt koko 
pohjoismaisella markkina-alueella. Merkittä-
vää ylikapasiteettia Pohjoismaista on ainoas-
taan Tanskassa. Pohjoismaisten järjestelmä-
vastaavien kantaverkonhaltijoiden järjestön 
Nordelin uusimman, vuotta 2008 koskevan 
ennusteen mukaan Pohjoismaiden sähköjär-
jestelmä pystyy itsenäisesti kattamaan säh-
könkysynnän keskimääräisissä olosuhteissa. 
Tilanne on sen sijaan huonompi ennakoiduis-
sa ääritilanteissa kuivina vesivuosina sekä 
kylminä talvipäivinä. Pohjoismaiden sähkö-
järjestelmä on tällöin riippuvainen sähkön-
tuonnista. Pohjoismaisesta sähköstä noin 
puolet tuotetaan vesivoimalla. Vuotuiset 
vaihtelut vesivoimatuotannon määrissä ovat 
suuria, enimmillään jopa kaksi kolmasosaa 
Suomen sähkönkulutuksesta. Nordel arvioi 
tuotantovajeen suuruudeksi poikkeuksellisen 
alhaisen vesivoimatuotannon vuonna 22 mil-
jardia kilowattituntia. Eräissä osissa poh-
joismaista sähköjärjestelmää on tällöin riski 
sähkön säännöstelytoimenpiteistä. Vastaa-
vasti Nordel arvioi kerran kymmenessä vuo-
dessa esiintyvän kylmän talvipäivän aikana 
pohjoismaisen sähköntuotantokapasiteetin 
jäävän 1 900 megawattia arvioitua kuormi-
tusta pienemmäksi. Tällaisessa tilanteessa te-
hovajetta olisi Suomen lisäksi myös Norjassa 
ja Ruotsissa. Nordel arvioi pohjoismaisen 
sähköjärjestelmän joutuvan koetukselle täl-
laisessa tilanteessa. 

Pohjoismaiden sähköjärjestelmän tuonti-
riippuvuuden arvioidaan jatkuvan lähivuosi-
na. Pitkällä tähtäimellä pohjoismaisten 
markkinoiden arvioidaan kuitenkin säilyttä-
vän kohtuullisen tasapainon sähköntuotan-
non, -tuonnin ja -kulutuksen välillä. 

Kotimaisen sähköntuotantokoneiston lisäk-
si Suomen sähkönhankintaan käytetään ra-

jayhdysjohtoja Ruotsiin, Venäjälle ja Nor-
jaan. Lisäksi loppuvuodesta 2006 otetaan 
käyttöön uusi merikaapeliyhteys Viroon. 
Sähkön tuonti Suomeen Ruotsista, Venäjältä 
ja Norjasta on viime talveen saakka toiminut 
luotettavasti satunnaisia teknisiä ongelmia 
lukuun ottamatta. Tiukentunut tehotasapaino-
tilanne Ruotsissa ja Venäjällä johti tammi-
kuussa 2006 kuitenkin siihen, että molemmat 
maat rajoittivat sähkön vientiä Suomeen tur-
vatakseen oman sähkönsaantinsa. Venäjän 
sähkönviennille asetetut rajoitukset olivat en-
simmäisiä laatuaan, mutta niiden oletetaan 
Luoteis-Venäjän sähköverkon tehotasapainon 
jatkuvasti heikentyessä toistuvan jatkossa 
useammin. Myös Etelä-Ruotsin sähköverkon 
pullonkaulojen aiheuttamat siirtorajoitukset 
saattavat lähivuosina uusiutua Ruotsin ja 
Suomen välisissä rajayhdysjohdoissa, jos 
verkon pullo-kaulojen hallinnan sääntöihin ei 
löydetä pohjoismaisten järjestelmävastaavien 
välisissä neuvotteluissa parannuksia. Loppu-
vuodesta 2006 alkava sähköntuonti Virosta 
hajauttaa tuontiin liittyviä riskejä, mutta yh-
dysjohdon pienen siirtotehon vuoksi vaikutus 
ei ole kovin suuri. 

Suomessa on joukko viime vuosina vähäi-
sessä käytössä olleita lämpövoimalaitosyksi-
köitä, jotka eivät ole pystyneet toimimaan 
sähkömarkkinoilla markkinaehtoisesti. Vä-
häisen käyttötarpeen vuoksi sähkömarkkinat 
eivät pysty takaamaan näille alhaisen käyttö-
asteen voimalaitoksille riittävää tuottoa kat-
tamaan laitosten ylläpidon ja määräaikais-
huollot. Sähkömarkkinauudistuksen seurauk-
sena sähköntuottajat puolestaan ovat markki-
nalähtöisesti tehostaneet toimintaansa. Kehi-
tyksen seurauksena näiden laitosten omistajat 
ovat osittain siirtäneet niitä markkinakäytöstä 
pitkäaikaissäilytykseen ja tuoneet esille myös 
mahdollisuuden poistaa laitokset kokonaan 
käytöstä. Sähköjärjestelmän ja sähkönkäyttä-
jien näkökulmasta kyseisten voimalaitosten 
tuotantokapasiteettia kuitenkin tarvitaan 
markkinoilla huippukulutuskautena. Jos pois-
tumisuhan alla olevat laitokset poistuvat käy-
töstä, kasvaa riippuvuus tuontisähköstä jopa 
yli 2000 megawattiin. 

Huippukulutuskauden tarpeisiin vastaavan 
uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen 
markkinaehtoisesti Suomeen on myös varsin 
epätodennäköistä. Voimalaitosten rakenta-
misprojektit kestäisivät joka tapauksessa joi-
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takin vuosia. 
Sähköntuotantokapasiteettimme kasvaa 

merkittävästi, kun Olkiluodon kolmas, tehol-
taan 1600 megawatin ydinvoimayksikkö 
valmistuu vuoden 2010 paikkeilla. Sen lisäk-
si vuoteen 2010 mennessä on valmistumassa 
pienempiä voimalaitoksia, joiden teho olisi 
yhteensä noin 300—400 megawattia. Edellä 
kuvatun kehityksen perusteella voidaan arvi-
oida, että Suomen sähkönhankinta olisi uu-
den ydinvoimayksikön käyttöönottoon saak-
ka entistä selvemmin alijäämäinen ja riippu-
vainen sähköntuonnista, jos alhaisen käyttö-
asteen sähköntuotantokapasiteetti poistuisi 
lopullisesti käytöstä. 

Yhteispohjoismainen ratkaisu huipputeho-
kysymyksen ratkaisemiseksi ei näyttäisi lähi-
vuosina todennäköiseltä. Suomea lukuun ot-
tamatta muut Pohjoismaat ovat säätäneet 
kansallisia järjestelmiä huipputehon varmis-
tamiseksi. Suomessa tuotannon ja kulutuksen 
välisen tasapainon varmistaminen perustuu 
osapuolikohtaiselle vastuulle oman sähkön-
hankinnan kattavuuden varmistamisesta. 
Sähköjärjestelmän tehovajaustilanteessa ei 
kuitenkaan teknisesti ole mahdollista erotella 
tasevastuunsa luotettavasti hoitaneita säh-
könkäyttäjiä niistä sähkönkäyttäjistä, joiden 
sähköntoimittajat eivät pysty vastaamaan 
velvoitteistaan. Jos tehovajauksen johdosta 
jouduttaisiin rajoittamaan sähkönkäyttöä, 
kohdistuisivat rajoitukset elintärkeitä toimin-
toja lukuun ottamatta kaikkiin niihin sähkön-
käyttäjiin, joilla ei ole riittävää varavoimaa 
käytössä. Sähkönkäytön rajoittamisesta ai-
heutuisi yhteiskunnalle, elinkeinoelämälle ja 
kuluttajille mittavat kustannukset. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Esityksen tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on sähkön toimitus-
varmuuden turvaamiseksi luoda edellytykset 
sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasa-
painoa varmistavan tehoreservin ylläpitämi-
selle sähköjärjestelmän kireän tehotilanteen 
ajaksi siihen saakka, kunnes viides ydinvoi-
mayksikkö otetaan käyttöön. 

Esityksen tavoitteena on varmistaa alhaisen 
käyttöasteen vuoksi poistumisuhan alaisena 
olevan lauhdevoimakapasiteetin käytettävyys 

ja ryhmään kuuluvien laitosten sähköntuotan-
tokapasiteetin tarjoaminen markkinoille tal-
vikauteen ajoittuvan huippukulutuskauden 
aikana. Tavoitteena on, että voimalaitoksen 
haltijat pitäisivät järjestelmään kuuluvat 
voimalaitosyksikkönsä 1.12.—28.2. välisenä 
aikana sellaisessa valmiudessa, joka mahdol-
listaisi yksiköiden sähköntuotannon verk-
koon enintään 12 tunnin kuluessa siitä, kun 
niiden tuottamaa sähköä nähdään tarvittavan 
markkinoilla. 

Esityksellä pyritään vähentämään riskiä sii-
tä, että sähköjärjestelmän tehotasapainon yl-
läpitämiseksi jouduttaisiin turvautumaan 
sähkönkulutuksen rajoittamiseen. Tehoreser-
vin ylläpitoa koskevan järjestelmän vaiku-
tukset sähkön tarjontaan sekä sähkön mark-
kinahintaan pyritään rajoittamaan mahdolli-
simman vähäisiksi, kuitenkin ottaen huomi-
oon järjestelmän tavoitteena oleva sähkön 
toimitusvarmuuden lisääminen. 
 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksen valmistelun yhteydessä on tar-
kasteltu useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja 
sähköjärjestelmän kiristymässä olevaan teho-
tilanteeseen varautumiseksi. 

Voimassa olevat huolto- ja toimitusvar-
muutta koskevat säännökset eivät sovellu kä-
sillä olevan tehotasapainon ylläpitoa koske-
van riskin poistamiseen. 

Valmiuslain mukaisiin toimenpiteisiin voi-
daan ryhtyä ainoastaan lain tarkoittamissa 
poikkeusoloissa, joista on kysymys silloin, 
kun välttämättömien polttoaineiden ja muun 
energian sekä raaka-aineiden ja muiden tava-
roiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymises-
tä taikka muusta vaikutukseltaan näihin ver-
rattavasta kansainvälisen vaihdannan äkilli-
sestä häiriintymisestä aiheutuu vakava uhka 
väestön toimeentulolle tai maan talouselämän 
perusteille. Edellytyksenä on lisäksi, että ti-
lanteen hallitseminen ei ole mahdollista vi-
ranomaisen säännönmukaisin toimivaltuuk-
sin. Käsillä olevassa tilanteessa on kysymys 
varautumisesta sähköjärjestelmän kannalta 
säännönmukaisiin riskeihin. 

Sähkömarkkinalain 35 §:n mukaista uuden 
tuotantokapasiteetin tarjouskilpailua koske-
van säännöksen soveltaminen edellyttäisi, et-
tä käytettävissä olisi huomattavasti pitempi 
ajanjakso tarpeellisten investointien toteut-
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tamiseksi. Kyseinen säännös on myös tarkoi-
tettu viimeiseksi keinoksi taata sähkön saanti 
sellaisessa tilanteessa, jossa sähkömarkkinat 
toimivat erittäin heikosti. Tämän vuoksi kyn-
nys säännöksen käytölle on oltava erittäin 
korkea. Näköpiirissä ei ole sellaista tilannet-
ta. 

Yhteispohjoismaista ratkaisua huipputeho-
kysymyksen ratkaisemiseksi on selvitetty 
Pohjoismaiden ministerineuvoston toimek-
siannosta vuodesta 2001 lähtien. Yhteispoh-
joismainen ratkaisu ei kuitenkaan näyttäisi 
lähivuosina todennäköiseltä. 

Sähköntuottajien keskinäisen kapasiteetti-
järjestelmän perustamiseen ei ole mahdolli-
suutta kilpailulainsäädännön sisältämän ho-
risontaalisen yhteistyön kiellon vuoksi. Sen 
tyyppinen järjestelmä, jossa keskenään kil-
pailevat tuottajat läheisessä yhteistyössä so-
pisivat sähkön tuotantoon liittyvistä asioista, 
ei myöskään jo lähtökohtaisesti sovi kilpail-
luille markkinoille. 

Hallitus antoi syksyllä 2002 esityksen 
114/2002 vp. sähkömarkkinalain muuttami-
sesta niin sanotulla hidasta varakapasiteettia 
koskevalla järjestelmällä. Ehdotettu järjes-
telmä olisi ollut määräaikainen markkina-
reservijärjestelmä. Eduskunta ei ehtinyt käsi-
tellä esitystä ennen kevään 2003 vaaleja, jol-
loin lakiesitys raukesi. Esityksen mukaan 
Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä olisi ol-
lut vakavan tehopulan hoitoon tarkoitetun hi-
taan varakapasiteetin ylläpitoa koskevien so-
pimusten solmiminen sähköntuottajien kans-
sa. Sähköntuottajien osallistuminen järjes-
telmään olisi ollut vapaaehtoista. Huoltovar-
muuskeskus olisi korvannut sähköntuottajille 
järjestelmään kuuluvan hitaan varakapasitee-
tin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset huol-
tovarmuusmaksulla sähkönkäyttäjiltä kerä-
tyistä varoista. Huoltovarmuuskeskuksen teh-
tävänä olisi ollut myös valvoa sopimusten 
noudattamista. Järjestelmän käyttöönotto-
kynnys olisi ollut korkea ja kytketty tilantei-
siin, jossa fyysinen sähkö olisi loppumassa. 
Järjestelmää ei olisi voinut käyttää sähkön 
markkinahinnan alentamiseen. Päätöksen jär-
jestelmään kuuluvien voimalaitosten käyt-
töönotosta olisi tehnyt Huoltovarmuuskes-
kus. Päätös olisi edellyttänyt Fingridin anta-
maa varoitusta vakavan tehopulan uhasta. 
Esitystä arvosteltiin erityisesti sähköntuotta-
jien taholta, koska viranomaisen roolia pidet-

tiin järjestelmässä liian suurena ja järjestel-
mää epäiltiin käytettävän sähkön markkina-
hintojen leikkaamiseen. 

Esitykseen sisältyvän tehoreservin ylläpi-
toa koskeva järjestelmä sisältää samoja piir-
teitä kuin hallituksen esityksessä 114/2002 
vp. ehdotettu järjestelmä. Esitettävä teho-
reservijärjestelmä perustuisi kuitenkin tar-
kempiin säännöksiin ja olisi siten lähtökoh-
diltaan avoimempi edeltävään esitykseen ver-
rattuna. Keskeisenä toimijana järjestelmässä 
olisi järjestelmävastaavaksi määrätty kanta-
verkonhaltija, jota valvoisi Energiamarkki-
navirasto. Esityksellä pyrittäisiin joustavaan 
ja markkinalähtöiseen toimintamalliin. Kus-
tannukset rahoitettaisiin sähköjärjestelmän ja 
kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla 
erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuu-
seen määrätty kantaverkonhaltija olisi oikeu-
tettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. 
 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä ta-
sapainoa varmistavan sähköntuotannon teho-
reservin ylläpitämiseksi ehdotetaan perustet-
tavaksi erillinen julkisen palvelun velvoittee-
seen perustuva järjestelmä, johon voimalai-
tosten haltijat voisivat korvausta vastaan tar-
jota sähkötuotannon tehoreservissä olevia, 
vaatimukset täyttäviä voimalaitosyksiköi-
tään. Vastineeksi korvauksesta järjestelmään 
tarjottujen voimalaitosyksiköiden haltijat si-
toutuisivat tehoreservin käyttösopimuksessa 
varmistamaan kyseisten yksiköiden käyttö-
valmiuden ja käyttämään kyseisiä yksiköitä 
järjestelmän sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

Tavoitteena olisi, että voimalaitoksen halti-
jat pitäisivät järjestelmään kuuluvat voima-
laitosyksikkönsä talvikaudella 1.12.—28.2. 
välisenä aikana sellaisessa valmiudessa, joka 
mahdollistaisi yksiköiden sähköntuotannon 
verkkoon enintään 12 tunnin kuluessa siitä, 
kun niiden tuottamaa sähköä nähdään tarvit-
tavan markkinoilla. Voimalaitosyksikön 
käynnistyspäätös tulisi tehdä joko sähkö-
markkinoille tehdyn tarjouksen hyväksymi-
sen johdosta tai voimalaitosyksikön järjes-
telmävastuuseen määrätyltä kantaverkonhal-
tijalta saaman käynnistyskehotuksen perus-
teella. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män hoitaminen ehdotetaan annettavaksi 
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sähkömarkkinalain 16 §:n nojalla järjestel-
mävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
tehtäväksi. Tehoreservin ylläpitoa koskevan 
järjestelmän hoitaminen olisi järjestelmävas-
tuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle eril-
linen lakisääteinen tehtävä, joka ei kuuluisi 
sähkömarkkinalaissa säädettyyn järjestelmä-
vastuuseen. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män kustannukset rahoitettaisiin sähköjärjes-
telmän ja kantaverkon hyödyntämiseen pe-
rustuvilla erillisillä maksuilla, joita järjestel-
mävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija 
olisi oikeutettu keräämään siirtopalveluiden 
käyttäjiltä siirto- ja rajasiirtopalvelusta perit-
tävien maksujen yhteydessä. 

Tehoreservin ylläpitoa koskeva järjestelmä 
pyrittäisiin saamaan käyttöön jo talvikaudelle 
2006—2007. Järjestelmä olisi tarkoitettu 
määräaikaiseksi järjestelyksi, joka olisi voi-
massa talvikauden 2010—2011 loppuun asti. 
Tämän jälkeen lauhdutussähkön tarpeen us-
kotaan yleisesti vähentyvän uuden ydinvoi-
malaitosyksikön valmistumisen myötä. Mää-
räaikainen järjestelmä olisi tarkoituksenmu-
kaista pyrkiä purkamaan kesken ehdotetun 
kauden, mikäli tehoreservien ylläpitämiseksi 
luotaisiin lain voimassaoloaikana vastaava 
yhteispohjoismainen järjestelmä tai periaat-
teet. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Vaikutukset sähkön toimitusvarmuu-
teen 

Esitetyn järjestelmän vaatimukset täyttäviä 
lauhdutusvoimalaitosyksiköitä arvioidaan 
olevan Suomen sähköjärjestelmässä viisi 
kappaletta. Niiden yhteenlaskettu sähköntuo-
tantoteho on noin 800 megawattia. Yksiköis-
tä kaksi käyttää polttoaineena raskasta polt-
toöljyä, kaksi kivihiiltä ja yksi maakaasua. 
Yksiköiden tarjoaminen järjestelmään olisi 
niiden haltijoille vapaaehtoista. Kaikkia vaa-
timukset täyttäviä yksiköitä ei tämän vuoksi 
välttämättä tarjota järjestelmään. Järjestel-
män ulkopuolelle jäävät voimalaitosyksiköt 
toimisivat todennäköisesti kuitenkin markki-
noilla niiden haltijoiden omien sitoumusten 
täyttämiseksi. 

Esityksellä pyrittäisiin varmistamaan, että 
sähköntuotantokapasiteettimme ei tulisi mer-

kittävää vähennystä tilanteessa, jossa oma 
kapasiteettimme ei enää riitä kattamaan 
huippukulutusta ja olemme kasvavassa mää-
rin tuontisähkön varassa. Ilman järjestelmään 
osallistuvaksi arvioitua runsasta 500 mega-
wattia huipunaikainen kapasiteetti laski sel-
västi alle 13 000 megawatin, kun toteutunut 
huippukulutus tammikuussa 2006 oli noin 
14 800 megawattia. Huippukulutuksen arvi-
oidaan nousevan talvella 2006—2007 yli 
15 000 megawattiin. 

Ehdotuksella varmistettaisiin lisäksi, että 
järjestelmässä mukana oleva kapasiteetti on 
talvikaudella nopeassa käynnistysvalmiudes-
sa ja tekee säännöllisesti tarjouksia markki-
noille. Tällöin mahdollisen nopean sähkön-
tuotannon ja -kulutuksen välisen tasapainon 
muutoksen, kuten pakkasen vuoksi kasva-
neen kysynnän, voimalaitosten vikaantumi-
sen tai sähköntuonnin rajoituksen, vaikutuk-
set sähköntarjontaan ja markkinahintaan 
pehmenisivät. Jos kyseistä kapasiteettia ei 
olisi käytettävissä kuvatuissa tilanteissa, voi-
si markkinahinta nousta nopeasti erittäin 
korkealle tasolle, kuten välillä on tapahtunut. 
Ehdotettu järjestelmä myös nostaisi vakavan 
tehopulan syntymisen kynnystä ja vähentäisi 
siten riskiä joutua sähköjärjestelmän teho-
tasapainon ylläpitämiseksi rajoittamaan säh-
kön käyttöä.  
 
4.2. Taloudelliset vaikutukset 

4.2.1. Taloudelliset vaikutukset sähkölai-
tosyrityksiin 

Tehoreservin ylläpidon vuotuiset kustan-
nukset arvioidaan noin 10—15 miljoonaksi 
euroksi. Kustannusten määrään vaikuttaa 
voimalaitosten haltijoiden tekemien tarjous-
ten suuruus sekä järjestelmään tarjottujen 
voimalaitosten lukumäärä. Järjestelmän kus-
tannukset rahoitettaisiin sähköjärjestelmän ja 
kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla 
erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuu-
seen määrätty kantaverkonhaltija olisi oikeu-
tettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä 
siirto- ja rajasiirtopalvelusta perittävien mak-
sujen yhteydessä. Järjestelmän kustannuksis-
ta arvioidaan aiheuttamisperiaatteen mukai-
sesti kohdistuvan suomalaisille osapuolille 
noin 50 prosenttia, Venäjältä sähköä tuoville 
osapuolille noin 40 prosenttia ja Virosta säh-
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köä tuoville osapuolille noin 10 prosenttia. 
Tehoreservin ylläpidosta voimalaitosyksi-

kön haltijalle maksettava korvaus määräytyi-
si lähtökohtaisesti voimalaitoksen haltijan te-
kemän tarjouksen perusteella. Korvaus ei sai-
si ylittää sitä, mikä on tarpeen tehoreservin 
käyttösopimuksessa asetettujen velvoitteiden 
täyttämisestä aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi. Vaihtoehdossa, jossa laitokset sul-
jetettaisiin lopullisesti, voimalaitosten halti-
joille aiheutuisi alasajo- ja purkukustannuk-
sia. 

Järjestelmävastuuseen määrätylle kanta-
verkonhaltijalle järjestelmän hoitamisesta ai-
heutuneet kustannukset katettaisiin järjestel-
män rahoittamiseksi perittävällä maksulla. 
Maksuun voisi sisältyä myös kohtuullinen 
korvaus järjestelmän hoitamisesta. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män vaikutukset sähkön tarjontaan sekä säh-
kön markkinahintaan on pyritty rajoittamaan 
mahdollisimman vähäisiksi. Järjestelmää ei 
ole tarkoitettu käytettäväksi sähkön markki-
nahintojen alentamiseen. Järjestelmään kuu-
luvien voimalaitosten markkinoille tarjoama 
sähköntuotanto kuitenkin loiventaisi mahdol-
lisia, tehotasapainon äkillisistä muutoksista 
aiheutuvia sähkönhintapiikkejä. Tämä vähen-
täisi näissä harvoissa tilanteissa muiden säh-
köntuottajien saamia myyntituloja. Järjestel-
män vaikutukset sähkön markkinahintaan jäi-
sivät vähäisiksi. Tämän vuoksi järjestelmän 
ei myöskään arvioida vähentävän halukkuut-
ta investoida uuteen sähköntuotantokapasi-
teettiin. Uutta huippuvoimakapasiteettia ei 
muutoinkaan ole toteutettu viime vuosina 
markkinalähtöisesti. 
 
4.2.2. Taloudelliset vaikutukset sähkön-

käyttäjiin 

Esitetyllä järjestelmällä ei ole tarkoitus 
vaikuttaa sähkön markkinahintaan. Tämän 
vuoksi esityksen vaikutukset sähkönkäyttäji-
en sähköenergiasta maksamaan hintaan jäisi-
vät vähäisiksi. Järjestelmän arvioidaan loi-
ventavan silloin tällöin korkeita sähkönhinta-
piikkejä. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan 
suurta merkitystä sähkönkäyttäjien sähkö-
energiastaan maksamaan vuosikustannuk-
seen. 

Järjestelmän kustannusten voidaan katsoa 
kohdentuvan aina lopulta kaikelle kulutetulle 

sähkölle. Järjestelmän vuosikustannukset ta-
saisesti kaikelle Suomessa kulutetulle sähköl-
le jaettuna olisivat noin 0,015 senttiä kilo-
wattitunnilta. Tämä on noin kaksi promillea 
pienkuluttajan maksamasta sähkön koko-
naishinnasta. 
 
4.2.3. Kansantaloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei itsessään arvioida olevan 
merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. 
Järjestelmän vaihtoehtoiskustannuksena voi-
daan kuitenkin pitää niitä kustannuksia, jotka 
ilman esitettyjä toimenpiteitä aiheutuisivat 
yhteiskunnalle, elinkeinoelämällä ja kulutta-
jille sähkönkäytön rajoittamisesta mahdolli-
sessa tehovajaustilanteessa. Nämä kustan-
nukset olisivat mittavat ja ylittäisivät monin-
kertaisesti järjestelmän kustannusvaikutukset 
sekä vaikutukset sähkönmarkkinahintaan. 
 
4.3. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
viranomaisten toimintaan. Viranomaisten, 
lähinnä Energiamarkkinaviraston valvonta-
työn määrä lisääntyisi arvioilta yhden henki-
lötyökuukauden vuodessa nykyiseen verrat-
tuna. Myös kauppa- ja teollisuusministeriön 
tulisi seurata järjestelmän täytäntöönpanoa. 
Hallituksen esityksestä aiheutuva lisätyön 
määrä olisi viranomaisille niin vähäinen, ettei 
sillä ole budjettitaloudellisia vaikutuksia. 
Energiamarkkinavirasto perisi esityksen mu-
kaisesta sääntöjen ja ehtojen vahvistamisesta 
valtion maksuperustelain (150/1992) mukai-
sen suoritemaksun. 
 
4.4. Ympäristövaikutukset 

Lakiehdotuksilla ei olisi merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia nykytilaan verrattuna, koska 
järjestelmään tulevia voimalaitosyksiköitä 
käytettäisiin sähköntuotantoon todennäköi-
sesti vain muutama vuorokausi vuodessa. 
Järjestelmään kuuluvilta voimalaitosyksiköil-
tä edellytettäisiin myös voimassa olevia ym-
päristölupia. 

Järjestelmään kuuluvien voimalaitosyksi-
köiden tuottaman sähkön voidaan arvioida 
korvaavan osaksi muualla Pohjoismaisissa tai 
Saksassa kivihiililauhdutuslaitoksissa tuotet-
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tua sähköä. Ehdotus ei vaikuttaisi Euroopan 
yhteisön tasolla hiilidioksidipäästöjen koko-
naismäärään, koska voimalaitoksille ei 
myönnettäisi tähän tarkoitukseen lisää pääs-
töoikeuksia. Voimalaitosten olisi ostettava 
mahdollisesti tarvitsemansa lisäpäästöoikeu-
det markkinoilta. 
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 
tammikuussa ja maaliskuussa 2006 kaksi 
keskustelutilaisuutta merkittävimpien säh-
köntuottajien ja -käyttäjien sekä viranomais-
ten kanssa sähkömarkkinoiden ja erityisesti 
sähköntuotantokapasiteetin tilasta. Keskuste-
lutilaisuuksien tuloksena oli yhteinen näke-
mys, että sähköntuotannon kapasiteettitilanne 
on lähivuosina huolestuttava ja että poistu-
misuhan alaisen kapasiteetin ylläpito tulisi 
turvata.  

Hallituksen esitys pohjautuu järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
Fingridin toukokuussa 2006 tekemään ehdo-
tukseen poistumisuhan alaisen lauhdevoima-
kapasiteetin käyttövalmiuden säilyttämisestä. 
Esitys on valmisteltu ehdotuksen pohjalta 
kauppa- ja teollisuusministeriön, Energia-
markkinaviraston ja Fingridin yhteistyönä. 
Valmistelussa on lisäksi hyödynnetty useita 
kauppa- ja teollisuusministeriössä aikaisem-
min laadittuja selvityksiä ja esityksiä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
Sähkömarkkinoiden varmuus -työryhmä eh-
dotti huhtikuussa 2000 antamassaan raportis-
sa, että julkisen vallan toimesta tulisi luoda 
valmiudet hidasta reservikapasiteettia koske-
valle järjestelmälle, joka perustuisi julkista 
valtaa edustavan tahon ja sähköntuottajien 
välisille sopimuksille reservikapasiteetin yl-
läpidosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
Sähkömarkkinalain 5-vuotishuoltotyöryhmä 
ehdotti lokakuussa 2001 antamassaan rapor-
tissa hallituksen esityksen muotoon laadittua 
esitystä hitaan reservikapasiteetin ylläpitämi-
sestä. 

Hallitus antoi syksyllä 2002 esityksen 
114/2002 vp. sähkömarkkinalain muuttami-
sesta, johon sisältyi myös ehdotus hidasta va-
rakapasiteettia koskevaksi järjestelmäksi. 

Eduskunta ei ehtinyt käsitellä esitystä ennen 
kevään 2003 vaaleja, jolloin lakiesitys rauke-
si. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
valtiovallan roolia sähköntoimitusvarmuu-
dessa selvittävä työryhmä käsitteli marras-
kuussa 2003 annetussa raportissaan laajasti 
sähkön kysynnän ja tarjonnan välisen tasa-
painon ylläpitoon liittyviä kysymyksiä sekä 
varautumisjärjestelmiä sähkökapasiteetin 
niukkuustilanteiden varalle. 
 
5.2. Lausunnot ja niiden huomioonotta-

minen 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan Fingridin ehdotusta poistu-
misuhan alaisen lauhdevoimakapasiteetin 
käyttövalmiuden säilyttämisestä on esitelty 
sähköalan yritysten edustajille eri yhteyksis-
sä. Mallia on esitelty muun muassa Fingridin 
asiakkaiden neuvottelukunnan kokouksissa, 
tasevastaaville pidetyssä tilaisuudessa sekä 
voimajärjestelmätoimikunnan kokouksissa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti ke-
sä—heinäkuussa 2006 lausuntokierroksen 
Fingridin ehdotuksesta sekä sitä täydentäväs-
tä, ministeriön valmistelemasta muistiosta, 
jossa kuvattiin ehdotetun järjestelmän edel-
lyttämiä säädösmuutostarpeita. Lausunnon 
antoivat seuraavat 14 tahoa: ulkoasianminis-
teriö, Energiamarkkinavirasto, Kilpailuviras-
to, Huoltovarmuuskeskus, Elinkeinoelämän 
keskusliitto ry, Energiateollisuus ry, Metsä-
teollisuus ry, Metallinjalostajat ry, Fingrid 
Oyj, Helsingin Energia, MVM Energiatieto 
Oy, Pohjolan Voima Oy, RAO Nordic Oy 
sekä Suomen ElFi Oy. 

Lausunnon antajat katsoivat yleisesti esite-
tyn kaltaisen järjestelmän tarpeelliseksi. Lau-
sunnot jakautuvat sen sijaan voimakkaasti 
järjestelmän rahoitusta koskevan ehdotuksen 
suhteen. Myös järjestelmän piiriin kuuluvien 
voimalaitosyksiköiden tuottaman sähkön tar-
joamiseen markkinoille liittyvät periaatteet 
jakoivat voimakkaasti lausunnon antajien 
mielipiteet. 

Lausuntokierroksella ollutta ehdotusta on 
tarkennettu lausunnoissa esitettyjen näke-
mysten pohjalta. Esitys perustuu keskeisiltä 
periaatteiltaan lausuntokierroksella olleeseen 
ehdotukseen. 
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6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Tasavallan presidentti on antanut 11 elo-
kuuta 2006 eduskunnalle hallituksen esityk-
sen polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön 
toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 100/2006 vp). Esityk-
sessä ehdotetaan säädettäväksi laki polttotur-
peesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun 
sähkön syöttötariffista. Päällekkäisen tukijär-
jestelmän välttämiseksi olisi tarpeen sulkea 
syöttötariffijärjestelmän piiriin kuuluvat voi-
malaitokset tässä esityksessä ehdotetun teho-
reservien ylläpitoa koskevan järjestelmän so-
veltamispiiristä. 
 
 
6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-

muksista ja velvoitteista 

6.2.1. Sähkön tuonti kolmansista maista 

Yhteisölainsäädäntö 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on muun 
muassa tapauksissa Costa v. Enel 6/64 ja 
Almelo C-393/92 katsonut sähkön olevan ta-
vara ja tämän perusteella sähkön tuontiin so-
veltuvat tavarankauppaa koskevat säännök-
set. Sähkön erityispiirteenä verrattuna tyypil-
lisempiin tavaroihin on varastoimismahdolli-
suuden puute.  

Sähkön tuontiin kolmansista maista eli 
muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista 
ei lähtökohtaisesti sovelleta yhteisön sisä-
markkinoita koskevia säännöksiä vaan kaup-
paa koskevat kansainväliset sopimusmäärä-
ykset. Tämän vuoksi sähkön sisämarkkinadi-
rektiiviin ja sähkön toimitusvarmuusdirektii-
viin ei sisälly aineellisoikeudellisia säännök-
siä kolmansien maiden kanssa käytävästä 
sähkökaupasta.  

Perustamissopimuksen 23 artiklan mukaan 
yhteisö muodostaa tulliliiton, joka käsittää 
kaiken tavaroiden kaupan ja merkitsee, että 
tuontitullit sekä kaikki vaikutukseltaan vas-
taavat maksut ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden 
välillä ja että toteutetaan yhteinen tullitariffi 
suhteessa kolmansiin maihin. 

Kauppapolitiikka kuuluu yhteisötoimival-

lan piiriin Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen 133 artiklan nojalla. Tavaroiden 
tuontiin kolmansista maista yhteisön alueelle 
sovelletaan yhteistä järjestelmää, joka perus-
tuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 3285/94 
tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestel-
mästä. Tavaroiden tuonti kolmansista maista 
yhteisön alueelle on pääsääntöisesti vapaata 
eikä niille ole asetettu määrällisiä rajoituksia. 

Tavaroiden tuontiin voidaan kuitenkin so-
veltaa EU-tasoisia valvonta- ja suojatoimia, 
jos tuonnin kehitys aiheuttaa tai uhkaa aihe-
uttaa vakavaa haittaa samanlaisten tai kilpai-
levien tuotteiden tuottajalle yhteisössä. Li-
säksi tuontiin voidaan soveltaa poikkeusta-
pauksissa kieltoja, määrällisiä rajoituksia tai 
valvontatoimia perusteilla, jotka vastaavat 
EY-sopimuksen 30 artiklan mukaisia oikeut-
tamisperusteita. Tällaisia oikeuttamisperus-
teita ovat kiellot ja rajoitukset, jotka ovat pe-
rusteltuja muun muassa yleisen järjestyksen 
tai turvallisuuden sekä ihmisten tai eläinten 
terveyden tai elämän suojelemiseksi. Valvon-
ta- ja suojatoimiin ryhtyminen on poikkeuk-
sellista ja tämän vuoksi edellytyksiä ryhtyä 
tällaisiin toimiin tulkitaan suppeasti. 
 
ETA-sopimus 

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuk-
sen (ETA-sopimus) tavoitteena on luoda 
edellytykset tavaroiden, palveluiden, henki-
löiden ja pääomien vapaalle liikkuvuudelle 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ETA-
sopimukseen kuuluvien Euroopan vapaa-
kauppasopimuksen EFTA:n jäsenvaltioiden 
välille. 

Norja on ETA-sopimuksen nojalla velvol-
linen panemaan täytäntöön sähkön sisämark-
kinadirektiivin ja sähkön toimitusvarmuusdi-
rektiivin. EFTA:n valvontaviranomainen 
valvoo, että direktiivejä sovelletaan yhteisö-
oikeuden mukaisesti. Norja on avannut säh-
kömarkkinansa kilpailulle jo 1990-luvun 
alussa ja muodostaa osan pohjoismaisia säh-
kömarkkinoita. 
 
WTO/GATT-sopimus 

Tavarankauppaa koskevaan GATT-
sopimukseen (SopS 4 ja 5/1995) sisältyy 
määräyksiä muun muassa suosituimmuuspe-
riaatteesta, kansallisesta kohtelusta sekä mää-
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rällisten rajoitusten kiellosta. GATT-
sopimuksen 3 artiklan mukaan toisesta sopi-
muspuolesta tuoduille tuotteille myönnetään 
kansallinen kohtelu sisäisen myynnin ja 
myyntiin tarjoamisen osalta. Tämän kohdan 
määräykset eivät estä erilaisten sisäisten kul-
jetusmaksujen asettamista, jotka perustuvat 
yksinomaan kuljetusvälineiden taloudelliseen 
toimintaan eivätkä tuotteen kansalliseen al-
kuperään. 

GATT-sopimuksen määräysten soveltami-
sesta poikkeaminen on mahdollista muun 
muassa ehtyvien luonnonvarojen säilyttämi-
seksi tai kansallisen turvallisuuden vuoksi. 
Näitä poikkeuksia voidaan soveltaa vain ra-
joitetuissa tapauksissa. 

GATT-sopimuksen alueellisia integraa-
tiojärjestelyitä koskeva artikla mahdollistaa 
tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden muo-
dostamisen GATT-jäsenten kesken. Tällais-
ten integraatiojärjestelyiden tulee merkitä li-
sääntyvää kaupan vapautta, ei uusien estei-
den luomista. Kolmansiin maihin kohdistuvat 
tullimaksut ja muut kauppaa koskevat sään-
nökset eivät saa olla rajoittavampia kuin vas-
taavat säännökset, joita sovellettiin ennen in-
tegraatiojärjestelyn muodostamista. Artiklan 
katsotaan soveltuvan Euroopan yhteisöön. 
Kyseinen artikla myöntää poikkeus-
mahdollisuuden GATT-sopimuksen suosi-
tuimmuusperiaatteesta, mutta on tulkinnan-
varaista soveltuuko se myös määrällisiin ra-
joituksiin. 
 
Euroopan yhteisön sekä Venäjän kump-
panuus- ja yhteistyösopimus 

Euroopan yhteisö on solminut Venäjän 
kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
(EYVL L 327, 28 marraskuuta 1997), joka 
on tullut voimaan joulukuussa 1997. Sopi-
muksen tarkoituksena on edistää sopimus-
puolten välistä kauppaa ja markkinatalouteen 
perustuvia taloudellisia suhteita. Sopimuksel-
la ei pyritä varsinaiseen vapaakauppa-alueen 
perustamiseen. 

Sopimuksessa on tavarankauppaa koskevia 
määräyksiä, joiden nojalla Venäjältä peräisin 
olevat tuotteet tulisi tuoda yhteisöön pää-
sääntöisesti ilman määrällisiä rajoituksia. 
Sopimuksen 11 artiklan mukaan toisesta so-
pimuspuolesta tuoduille tuotteille myönne-
tään kansallinen kohtelu sisäisen myynnin ja 

myyntiin tarjoamisen osalta. Tämän kohdan 
määräykset eivät estä erilaisten sisäisten kul-
jetusmaksujen soveltamista, jotka perustuvat 
yksinomaan kuljetusvälineiden taloudelliseen 
toimintaan eivätkä tuotteen kansalliseen al-
kuperään. 

Sopimus ei 19 artiklan mukaan estä sellai-
sia tuontia koskevia kieltoja ja rajoituksia, 
jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden sekä ihmisten tai eläinten ter-
veyden ja elämän suojelemiseksi. Nämä kiel-
lot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuol-
ten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 
 
6.2.2. Tehoreservin ylläpitoa koskevan 

järjestelmän rahoitus suhteessa 
kansainvälisiin sopimuksiin ja vel-
voitteisiin 

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
sisältyvät velvoitteet 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män tulee täyttää Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksessa asetetut velvoitteet. Jär-
jestelmän rahoitusta on tarpeen arvioida suh-
teessa näihin velvoitteisiin. 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan tehtäväksi ehdotettu tehoreservin 
ylläpitoa koskevan järjestelmän hoitaminen 
on perustamissopimuksen 86 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettu yleisiin taloudellisiin tarkoi-
tuksiin liittyvän palvelun tuottamista koskeva 
tehtävä. Kyseisen säännöksen mukaan täl-
laista tehtävää hoitavaan yritykseen sovelle-
taan perustamissopimuksen määräyksiä ja 
kilpailusääntöjä siltä osin kuin ne eivät oi-
keudellisesti tai tosiasiallisesti estä yritystä 
hoitamasta sille uskottuja erityistehtäviä. 
Kaupan kehitykseen ei saa vaikuttaa tavalla, 
joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 

Keskeisimmät reunaehdot järjestelmän ra-
hoitukselle perustuvat perustamissopimuksen 
asettamaan syrjimättömyysvaatimukseen. Pe-
rustamissopimuksen 12 artiklan syrjintäkiel-
lon mukaan kaikki kansalaisuuteen perustuva 
syrjintä on lähtökohtaisesti kiellettyä perus-
tamissopimuksen soveltamisalalla. Säännök-
sen sisältö konkretisoituu perustamissopi-
muksen erityisaloja koskevan sääntelyn, täs-
sä tapauksessa sähkön sisämarkkinadirektii-
vin ja CBT-asetuksen sekä sähkön toimitus-
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varmuusdirektiivin kautta. EY:n kilpailu-
sääntöjä koskevat periaatteet määritellään pe-
rustamissopimuksen 81—86 artikloissa. 

Järjestelmän rahoituksen järjestämisessä on 
otettava huomioon myös EY:n perustamisso-
pimuksen tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta johtuvat reunaehdot. Perusta-
missopimuksen 23 artiklan mukaan yhteisö 
muodostaa tulliliiton, joka käsittää kaiken ta-
varoiden kaupan ja merkitsee, että tuontitullit 
sekä kaikki vaikutukseltaan vastaavat maksut 
ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä ja että 
toteutetaan yhteinen tullitariffi suhteessa 
kolmansiin maihin. Tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta koskevia säännöksiä sovelletaan 
myös kolmansista maista tuleviin tuotteisiin, 
jotka ovat vapaassa vaihdannassa jäsenvalti-
oiden alueella. 

Perustamissopimuksen 28 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset ra-
joitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat 
toimenpiteet ovat kiellettyjä. Perustamisso-
pimuksen 30 artikla antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden 28 artiklan säännöksen es-
tämättä asettaa sellaisia tuontia koskevia 
kieltoja ja rajoituksia, jotka ovat perusteltuja 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä 
ihmisten tai eläinten terveyden ja elämän 
suojelemiseksi. Yhteisön tuomioistuin on so-
veltamiskäytännössään hyväksynyt 30 artik-
lan nojalla energian tuontiin liittyvien mää-
rällisten rajoitusten asettamisen huoltovar-
muuteen pohjautuvan kansallisen turvalli-
suus-vaatimuksen perusteella (asia Campus 
Oil 72/83). Nämä kiellot tai rajoitukset eivät 
kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syr-
jintään tai osapuolten välisen kaupan peitel-
tyyn rajoittamiseen. 

Perustamissopimuksen säännöksiä tulkitta-
essa on otettava huomioon sähkön sisämark-
kinadirektiivin 21 artiklan 2 kohtaan sisälty-
vä vastavuoroisuuslauseke. Sen mukaan epä-
tasapainon välttämiseksi sähkömarkkinoiden 
avautumisen yhteydessä voidaan kieltää säh-
köntoimitussopimukset, jotka tehdään jäsen-
valtiosta toiseen, jos asiakas ei ole kilpailuun 
oikeutettu asiakas myös siinä jäsenvaltiossa, 
josta sähkö toimitetaan. Vastavuoroisuuden 
puuttuessa jäsenvaltioilla on siten oikeus lau-
sekkeen tarkoittamien määrällisten rajoitus-
ten asettamiseen toisista jäsenvaltioista tule-
valla sähköntuonnille. 
 

Muut kansainväliset sopimusvelvoitteet 

Sähkön tuontia Venäjältä koskevat voimas-
saolevat valtiosopimukset rajoittuvat Euroo-
pan yhteisön ja Venäjän väliseen kump-
panuus- ja yhteistyösopimukseen. Sopimuk-
sen mukaan toisesta sopimuspuolesta tuo-
duille tuotteille myönnetään kansallinen koh-
telu sisäisen myynnin ja myyntiin tarjoami-
sen osalta. 

Sopimuksen 11 artikla antaa sopimuspuo-
lille mahdollisuuden soveltaa erilaisia sisäisiä 
kuljetusmaksuja, jos maksut perustuvat yk-
sinomaan kuljetusvälineiden taloudelliseen 
toimintaan, eivätkä tuotteen kansalliseen al-
kuperään. Venäjältä tapahtuvaan sähköntuon-
tiin sovelletaan nykyiselläänkin sähköjärjes-
telmän ja verkon hyödyntämiseen perustuvia 
maksuja, jotka ovat samantyyppisiä ehdotuk-
seen sisältyvän maksun kanssa. 

Sopimus antaa sopimuspuolille myös mah-
dollisuuden asettaa sellaisia tuontia koskevia 
kieltoja ja rajoituksia, jotka ovat perusteltuja 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä 
ihmisten tai eläinten terveyden ja elämän 
suojelemiseksi. Ottaen huomioon EY:n pe-
rustamissopimuksen vastaavaa säännöstä 
koskevan soveltamiskäytännön voidaan arvi-
oida, että sopimuksen perusteella myös Ve-
näjältä tapahtuvalle energian tuonnille voitai-
siin asettaa määrällisiä rajoituksia, joiden pe-
rusteena on huoltovarmuuteen pohjautuva 
kansallisen turvallisuuden vaatimus. Nämä 
kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa ol-
la keino mielivaltaiseen syrjintään tai osa-
puolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittami-
seen. 
 
Järjestelmän rahoitusta koskevien säännösten 
arviointi suhteessa kansainvälisiin sopimuk-
siin ja velvoitteisiin 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män rahoitusta koskevat säännökset on laa-
dittu siten, että ne täyttäisivät Suomea sitovat 
Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
sekä kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvät 
velvoitteet. Ehdotetun järjestelmän rahoitta-
miseksi kerättävät siirtomaksut kohdistuisi-
vat suomalaisten toimijoiden ohella myös 
venäläisiin ja virolaisiin sähköntuojiin. Venä-
jän ja Viron sähkömarkkinoita ei ole vasta-
vuoroisesti avattu suomalaisille toimijoille. 
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Käyttöön otettava Viron tuontiyhteys toimii 
Energiamarkkinaviraston helmikuussa 2005 
myöntämän poikkeusluvan turvin vuoden 
2013 loppuun saakka niin sanottuna kaupalli-
sena johtona, johon ei sovelleta keskeisiä si-
sämarkkinasääntöjä. Euroopan yhteisön ja 
Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyö-
sopimuksen 11 artikla antaa sopimuspuolille 
mahdollisuuden soveltaa kuljetusvälineiden 
toimintaan perustuvia sisäisiä kuljetusmaksu-
ja. Sähköjärjestelmän ja kantaverkon käyt-
töön perustuvan maksun asettaminen Viron 
tuonnille puolestaan voidaan arvioida sähkön 
sisämarkkinadirektiivin 21 artiklan 2 kohdan 
vastavuoroisuuslausekkeen pohjalta. Maksu 
olisi jäsenvaltioiden välisen kaupan näkö-
kulmasta ja virolaisten toimijoiden kannalta 
lievempi toimenpide kuin sähköntuonnin ko-
konaan kieltävä määrällinen rajoitus. 

Viime kädessä ehdotettujen säännösten 
konkreettinen sisältö määriteltäisiin järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan lain 8 §:n nojalla asettamissa maksuissa, 
jotka Energiamarkkinaviraston olisi vahvis-
tettava ennen niiden käyttöönottamista. Suo-
mea sitovat kansainväliset sopimukset ja vel-
voitteet sitoisivat myös järjestelmävastuu-
seen määrättyä kantaverkonhaltijaa sekä 
Energiamarkkinavirastoa niiden hoitaessa 
ehdotettuun lakiin sisältyviä tehtäviään. 
 
6.2.3. Tehoreservin ylläpidosta maksetta-

van korvauksen suhde Euroopan 
yhteisön valtiontukisääntelyyn 

Tehoreservin ylläpitämisessä ja sen tuotta-
man sähkön tarjoamisessa markkinoille on 
kysymys sähkön sisämarkkinadirektiivin 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesta yleisiin ta-
loudellisiin tarkoituksiin liittyvästä julkisen 
palvelun velvoitteesta. Kohdassa todetaan, 
että ottaen täysin huomioon perustamissopi-
muksen asiaa koskevat määräykset ja erityi-
sesti sen 86 artiklan, jäsenvaltiot voivat ylei-
sen taloudellisen edun nimissä asettaa sähkö-
alalla toimiville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka voivat koskea muun muas-
sa turvallisuutta ja toimitusvarmuutta. Näi-
den velvoitteiden on oltava selkeästi määri-
teltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennetta-
via, ja niillä on turvattava se, että yhteisössä 
toimivat sähköalan yritykset voivat tarjota jä-
senvaltioiden kuluttajille palvelujaan tasa-

puolisesti. 
Kun julkinen sektori myöntää rahoitusta 

yrityksille, on toimenpidettä tarpeen arvioida 
suhteessa Euroopan yhteisön valtiontukimää-
räyksiin. EY:n valtiontukisääntöjä koskevat 
periaatteet määritellään yhteisön perustamis-
sopimuksen 87—89 artikloissa. Valtiontukea 
läheisesti sivuavaa, julkisen palvelun velvoit-
teesta maksettavaa korvausta puolestaan 
sääntelee 86 artiklan 2 kohta. 

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 koh-
dan mukaan valtiontuet ovat lähtökohtaisesti 
kiellettyjä. Perustamissopimuksessa määritel-
lään kuitenkin poikkeukset, joiden nojalla tu-
kitoimenpiteet voidaan hyväksyä (86 artiklan 
2 kohta sekä 87 artiklan 2 ja 3 kohdat) yh-
teismarkkinoille soveltuviksi. Mikäli kysees-
sä on valtiontuki, tulee toimenpide 88 artik-
lan 3 kohdan säätämän pääsäännön mukaan 
ilmoittaa eli notifioida komissiolle ennen täy-
täntöönpanoa. Joissain tilanteissa ennakkoil-
moitusvelvollisuudesta voidaan poiketa. 
Näistä poikkeuksista on määräyksiä muun 
muassa komission tiedonannossa julkisen 
palvelun velvoitteesta maksettavana korva-
uksena myönnettävää valtiontukea koskevik-
si yleisiksi puitteiksi (2005/C 297/04). 

Perustamissopimuksen 86 artiklan 2 koh-
dan mukaan yleisiin taloudellisiin tarkoituk-
siin liittyvien palveluiden osalta on mahdol-
lista poiketa valtiontukea koskevista määrä-
yksistä, mikäli valtiontukisääntöjen noudat-
taminen estäisi palvelun toteuttamisen ja mi-
käli toimenpiteellä ei vaaranneta yhteismark-
kinoiden toimivuutta. Jäsenvaltion on rahoit-
taessaan palveluvelvoitteiden toteuttamista 
noudatettava 86 artiklan 2 tulkintakäytäntöä. 
Valtiontukisäännöt ja niihin liittyvä ennak-
koilmoitusvelvollisuus voidaan välttää, mikä-
li julkisen palvelun velvoitteen toimeksianto 
noudattaa Euroopan yhteisön tuomioistuimen 
Altmark Trans -tuomion (asia C-280/00) 
määrittelemiä kriteereitä. 

Altmark Trans -tuomiossa määritellään nel-
jä kriteeriä, joiden tulee täyttyä, jotta kysees-
sä ei olisi perustamissopimuksessa tarkoitettu 
valtiontuki. Ensinnäkin edunsaajayrityksen 
tehtäväksi on tosiasiallisesti annettava julki-
sen palvelun velvoitteiden täyttäminen. Nä-
mä velvoitteet on määriteltävä selvästi. Toi-
seksi ne perusteet, joiden perusteella korvaus 
lasketaan, on etukäteen vahvistettava objek-
tiivisesti ja läpinäkyvästi. Kolmanneksi kor-
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vaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen, jotta 
voidaan kattaa kaikki ne kustannukset tai osa 
kustannuksista, joita julkisen palvelun vel-
voitteiden täyttäminen edellyttää. Neljännek-
si, jos palveluntuottajaa ei valita julkisia 
hankintoja koskevassa menettelyssä, tarvitta-
vien kustannusten taso tulee määritellä ver-
taamalla niitä siihen, mitä hyvin johdetulle ja 
vastaavankaltaisia palveluja tuottamaan ky-

kenevälle keskivertoyritykselle koituisi ky-
seisten velvoitteiden täyttymisestä. 

Ehdotettu tehoreservin ylläpitoa koskeva 
palveluvelvoite ja siitä maksettava korvaus 
on määritelty kyseisen tuomion kriteerien 
mukaisesti. Tämän vuoksi tehoreservin yllä-
pidosta maksettavaan korvaukseen ei sovel-
lettaisi EY:n valtiontukisääntöjä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tavoitteena on 
sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi 
luoda edellytykset toimenpiteille, joilla mah-
dollistetaan sähköntuotannon ja -kulutuksen 
välistä tasapainoa varmistavan sähköntuo-
tannon tehoreservin ylläpitäminen. 
 
2 luku. Toimenpiteet tehoreservin yllä-

pitämiseksi 

2 §. Tehoreservin ylläpitoa koskeva järjes-
telmä. Sähköntuotannon ja -kulutuksen välis-
tä tasapainoa varmistavan sähköntuotannon 
tehoreservin ylläpitämiseksi ehdotetaan pe-
rustettavaksi erillinen julkisen palvelun vel-
voitteeseen perustuva järjestelmä, johon 
voimalaitosten haltijat voisivat korvausta 
vastaan tarjota sähköntuotannon tehoreser-
vissä olevia, vaatimukset täyttäviä voimalai-
tosyksiköitään. Vastineeksi korvauksesta jär-
jestelmään tarjottujen voimalaitosyksiköiden 
haltijat sitoutuisivat tehoreservin käyttöso-
pimuksessa varmistamaan kyseisten yksiköi-
den käyttövalmiuden ja käyttämään kyseisiä 
yksiköitä järjestelmän sääntöjen edellyttä-
mällä tavalla. 

Tavoitteena olisi, että voimalaitoksen halti-
jat pitäisivät järjestelmään kuuluvat voima-
laitosyksikkönsä talvikaudella 1.12.—28.2. 
välisenä aikana sellaisessa valmiudessa, joka 
mahdollistaisi yksiköiden sähköntuotannon 
verkkoon enintään 12 tunnin kuluessa siitä, 
kun niiden tuottamaa sähköä nähdään tarvit-
tavan markkinoilla. Voimalaitosyksikön 
käynnistyspäätös tulisi tehdä joko sähkö-
markkinoille tehdyn tarjouksen hyväksymi-
sen johdosta tai voimalaitosyksikön järjes-
telmävastuuseen määrätyltä kantaverkonhal-
tijalta saaman käynnistyskehotuksen perus-
teella. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män hoitaminen ehdotetaan annettavaksi 
sähkömarkkinalain 16 §:n nojalla järjestel-
mävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
tehtäväksi. Järjestelmävastuuseen määrättynä 

kantaverkonhaltijana toimii sähköjärjestel-
mässämme Finrid Oyj. Tehoreservin ylläpi-
toa koskevan järjestelmän hoitaminen olisi 
järjestelmävastuuseen määrätylle kantaver-
konhaltijalle erillinen lakisääteinen tehtävä, 
joka ei kuuluisi sähkömarkkinalaissa säädet-
tyyn järjestelmävastuuseen. 

3 §. Voimalaitoksille asetettavat vaatimuk-
set. Pykälässä säädettäisiin ne vaatimukset, 
jotka tehoreservin ylläpitoa koskevaan järjes-
telmään tarjottavien voimalaitosyksiköiden 
tulisi täyttää, jotta ne voitaisiin hyväksyä jär-
jestelmään. Asetettaville vaatimuksille olisi 
keskeistä, että ne rajaisivat järjestelmän pii-
riin vain sellaisia viime vuosina vähäisessä 
käytössä olleita ja sen vuoksi poistumisuhan 
alaisia lämpövoimalaitosyksiköitä, jotka ei-
vät ole pystyneet toimimaan sähkömarkki-
noilla markkinaehtoisesti. 

Koska kyseeseen tulevia voimalaitosyksi-
köitä ei niiden ominaisuuksien vuoksi käy-
tännössä voida hyödyntää kaupallisesti ny-
kyisillä sähkömarkkinoilla, olisi julkisen pal-
velun velvoitteeseen perustuvalla järjestel-
mällä vain vähäinen vaikutus sähköntuottaji-
en väliseen kilpailutilanteeseen sähkömark-
kinoilla. Käytännössä kyseiset voimalai-
tosyksiköt ovat viime vuosina jo olleet mark-
kinoiden ulkopuolella. Lisääntyvän sähkön-
kulutuksen seurauksena sähköjärjestel-
määmme uhkaavan tehopulan johdosta näi-
den voimalaitosten mahdollinen käytöstä 
poistaminen sen sijaan aiheuttaisi ilmeisen 
kapasiteettivähennyksen sähköntuotantoom-
me ja heikentäisi siten sähköntoimitusvar-
muutta Suomessa. 

Toinen keskeinen lähtökohta asetettaville 
vaatimuksille olisi, että järjestelmään tarjotun 
kapasiteetin tulisi pystyä suorituskyvyltään 
täyttämään järjestelmälle asetetut vaatimuk-
set. Järjestelmään tarjotun kapasiteetin omi-
naisuudet eivät saisi muodostua esteeksi ky-
seisten voimalaitosten käyttämiselle järjes-
telmän edellyttämällä tavalla. 

Järjestelmään voitaisiin tarjota Suomen 
sähköjärjestelmään liitettyä erillistä lauhdu-
tusvoimalaitosyksikköä. Lain soveltamisalan 
ulkopuolelle rajattaisiin sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa harjoittavien voimalaitosyk-
siköiden lauhdeosat. Sähkön lauhdutustuo-
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tannolla tarkoitettaisiin laissa muuta lämpö-
voimalaitoksen sähköntuotantoa kuin Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/8/EY hyötylämmön tarpeeseen perus-
tuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 
92/42/ETY muuttamisesta (niin sanottu 
CHP-direktiivin) liitteen II mukaisesti määri-
tettyä yhteistuotantoa.  

Voimalaitosyksikön tulisi myös olla liitetty 
Suomen sähköjärjestelmään, koska ehdotetun 
järjestelmän tarkoituksena on turvata sähkön-
toimitusvarmuutta Suomessa. Järjestelmän 
toimivuuden edellytyksenä on, että sen piiriin 
kuuluvat voimalaitosyksiköt ovat Suomen 
järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan jär-
jestelmävastuun mukaisen ohjausvallan alai-
sia. Tämä edellytys ei täyty muiden maiden 
järjestelmävastaavien kantaverkonhaltijoiden 
ohjausvallan piiriin kuuluvien voimalaitosten 
osalta. Myös ulkomailla sijaitseva, Suomen 
sähköjärjestelmään suoraan liitetty voimalai-
tos voisi tulla hyväksytyksi järjestelmään, 
mikäli se täyttäisi voimalaitoksille asetettavat 
vaatimukset ja olisi Suomen järjestelmävas-
tuun mukaisen ohjausvallan alainen. 

4 §. Tehoreservin hankinta. Tehoreservin 
hankinnan tulisi perustua julkistettujen perus-
teiden pohjalta tapahtuvaan avoimeen ja syr-
jimättömään menettelyyn. Kapasiteetin tar-
joaminen järjestelmään olisi vaatimukset 
täyttävien voimalaitosten haltijoille vapaaeh-
toista. 

Tehoreservin hankintaan ei edellytettäisi 
käytettäväksi pelkästään tarjouskilpailume-
nettelyä, koska järjestelmän tarkoituksena on 
pyrkiä saamaan sen piiriin mahdollisimman 
suuri osa vaatimukset täyttävistä voimalai-
tosyksiköistä edellyttäen kuitenkin, että tarjo-
tun yksikön hinta ei ylitä hyväksyttäviä kus-
tannuksia. Hankinta voitaisiin toteuttaa tä-
män vuoksi myös muuta avointa ja syrjimä-
töntä menettelyä noudattaen. Olennaista olisi, 
että järjestelmävastuuseen määrätty kanta-
verkonhaltija tarjoaa kaikille vaatimukset 
täyttävien voimalaitosyksiköiden haltijoille 
yhtäläisen mahdollisuuden tarjota kapasiteet-
tiaan järjestelmään. 

Tehoreservin hankinta ei kuuluisi hallituk-
sen esitykseen 50/2006 vp. sisältyvän vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankintoja kos-
kevan lakiehdotuksen soveltamispiiriin. Mai-

nitun lain soveltamisalaksi on ehdotettu säh-
köverkkotoiminnan harjoittamista, sähkön 
toimittamista näihin verkkoihin sekä sähkö-
markkinalain tarkoittaman järjestelmävas-
tuun hoitamista. Nyt ehdotetun lain mukai-
nen kapasiteetin hankinta ei kuulu mihinkään 
mainituista toiminnoista, sillä se on verkko-
toiminnasta ja järjestelmävastuusta erillinen 
tehtävä. Mainittua hankintalakia ei myöskään 
sovellettaisi siinä tarkoitettuun energiahuol-
toon liittyvän energian hankkimiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin perus-
teista, joilla voimalaitoksen haltijan tekemä 
tarjous voitaisiin hylätä. Tarjous voitaisiin 
ensinnäkin hylätä jos tarjottu voimalaitosyk-
sikkö ei täytä niitä vaatimuksia, jotka lain 
3 §:ssä on voimalaitoksille asetettu. Edelleen 
tarjous voitaisiin hylätä, jos olisi syytä epäil-
lä, että tarjotun kapasiteetin hinta johtaa ti-
lanteeseen, jossa voimalaitoksen haltijan 
saama korvaus ylittäisi ehdotetussa laissa 
tarkoitetun julkisen palvelun velvoitteen täyt-
tämisestä aiheutuvat hyväksyttävät kustan-
nukset. Tarjousten tulisi esimerkiksi täyttää 
komission tiedonannossa 2005/C 297/04 ase-
tetut yhteisön puitteet, jotka koskevat julki-
sen palvelun velvoitteesta maksettavana kor-
vauksena myönnettävää valtiontukea. Kol-
manneksi tarjous voitaisiin hylätä myös siinä 
tapauksessa, että tarjous ei muutoin vastaa 
niitä ehtoja, joita tarjouspyynnössä tai tar-
jousmenettelylle on asetettu. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tarjo-
uksen hylkäämiseen johtavasta menettelystä. 
Mikäli järjestelmävastuuseen määrätty kan-
taverkonhaltija katsoisi, ettei tarjousta voitai-
si hyväksyä, sen tulisi siirtää asia Energia-
markkinaviraston ratkaistavaksi. Siirtoilmoi-
tuksessa olisi ilmoitettava myös esteen syyt. 
Energiamarkkinaviraston tehtävänä olisi täs-
sä tapauksessa päättää, onko tarjous hylättä-
vä. Energiamarkkinaviraston päätös olisi 
muutoksenhakukelpoinen. 

5 §. Tehoreservin käyttösopimus. Järjes-
telmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija 
tekisi hyväksytyn tarjouksen tehneen voima-
laitoksen haltijan kanssa sopimuksen järjes-
telmään hyväksytyn voimalaitosyksikön 
käyttövalmiuden ylläpitämisestä ja käytöstä. 
Voimalaitoksen haltija sitoutuisi siten oma-
aloitteisesti antamansa tahdonilmauksensa 
perusteella järjestelmän mukaisen julkisen 
palvelun velvoitteen täyttämiseen. 
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Tehoreservin käyttösopimuksessa määrät-
täisiin säännöt voimalaitosyksikön käyttö-
valmiuden ylläpidolle, yksikön käytölle sekä 
sen tuottaman sähkön tarjoamiseen markki-
noille. Järjestelmävastuuseen määrätyn kan-
taverkonhaltijan tulisi julkaista säännöt siten, 
että ne olisivat kaikkien markkinaosapuolien 
saatavilla. Julkaisemisvelvoite ei koskisi kui-
tenkaan tehoreservin käyttösopimukseen si-
sältyviä yksittäistä voimalaitosyksikköä kos-
kevia sopimusehtoja kuten voimalaitoksen 
haltijalle maksettavan korvauksen määrää. 

Voimalaitoksen haltija sitoutuisi tehoreser-
vin käyttösopimuksessa pitämään voimalai-
tosyksikön sopimuksen edellyttämässä käyt-
tövalmiudessa sekä käyttämään yksikköä ja 
tarjoamaan yksikön tuottaman sähkön mark-
kinoille sopimuksen edellyttämällä tavalla. 
Käyttösopimuksessa voitaisiin sopia myös 
menettelystä, joka mahdollistaisi järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
erikseen myöntämällä luvalla voimalaitosyk-
sikön käyttämisen voimalaitoksen haltijan 
omaan lukuun tapahtuvaan sähköntuotan-
toon. Tältä osin toiminta ei kuuluisi ehdote-
tussa laissa tarkoitetun julkisen palvelun vel-
voitteen piiriin ja sellaista voisi tapahtua tä-
män vuoksi vain poikkeustapauksissa. Toi-
minta ei myöskään saisi heikentää julkisen 
palvelun velvoitteen täyttämistä. 

6 §. Voimalaitosyksikön tuottaman sähkön 
tarjoaminen markkinoille. Järjestelmän pii-
riin kuuluvien voimalaitosyksiköiden tuotta-
man sähkön tarjoaminen markkinoille tapah-
tuisi pääsääntöisesti voimalaitosyksikön hal-
tijan toimesta. Voimalaitosyksiköiden käyn-
nistäminen tapahtuisi joko tuottajan tekemien 
myyntitarjousten toteutuessa tai järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan ke-
hotuksesta. Järjestelmävastuuseen määrätty 
kantaverkonhaltija ei osallistuisi pääsääntöi-
sesti sähkökauppaan voimalaitosyksiköiden 
tuottamalla sähköllä. Järjestelmävastuuseen 
määrätty kantaverkonhaltija voisi kuitenkin 
ostaa järjestelmän piiriin kuuluvien yksiköi-
den tuottamaa sähköä sähköjärjestelmää tu-
kevilla sähkökaupoilla eli niin sanotuilla te-
hokaupoilla. 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija asettaisi säännöt, joilla järjestel-
mään kuuluvien voimalaitosyksiköiden tuot-
tama sähkö tulisi tarjota markkinoille. Ener-
giamarkkinaviraston tulisi päätöksellään hy-

väksyä nämä säännöt ennen niiden käyttöön-
ottamista. Kyseiset säännöt olisivat julkisen 
palvelun velvoitteen ydinaluetta ja niiden 
noudattamatta jättäminen merkitsisi teho-
reservin käyttösopimuksen sekä julkisen pal-
velun velvoitteen rikkomista. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män vaikutukset sähkön tarjontaan markki-
noille sekä sähkön markkinahintaan pyrittäi-
siin rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi, 
kuitenkin ottaen huomioon järjestelmän ta-
voitteena oleva sähkön toimitusvarmuuden 
lisääminen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
voimalaitosyksikön tuottaman sähkön mark-
kinoille tarjoamista koskevat säännöt tulisi 
asettaa siten, ettei niillä perusteettomasti vai-
kutettaisi sähkön tarjontaan ja sähkön hinnan 
määräytymiseen markkinoilla. Tämä tavoite 
huomioitaisiin esimerkiksi tarjousten raken-
teen määrittelyssä. Nimenomaisesti ehdotet-
taisiin, että voimalaitosyksikön tuottama 
sähkö olisi tarjottava markkinoille hinnalla, 
joka ei saa alittaa raskasta polttoöljyä poltto-
aineenaan käyttävän lauhdutusvoimalaitok-
sen muuttuvia kustannuksia, joihin on lisätty 
tuotantoon tarvittavien päästöoikeuksien ar-
vo. Tämä merkitsisi sitä, että järjestelmän 
piiriin kuuluvat yksiköt tulisivat voimalaitos-
ten ajojärjestyksessä markkinoille vasta kau-
palliselta pohjalta toimivien voimalaitosten 
jälkeen. 

7 §. Voimalaitoksen haltijalle maksettava 
korvaus. Tehoreservin ylläpidosta maksetta-
va korvaus määräytyisi lähtökohtaisesti jär-
jestelmään kapasiteettia tarjoavien voimalai-
tosten haltijoiden tekemien tarjousten perus-
teella. Maksettavan korvauksen tulisi kuiten-
kin täyttää komission tiedonannossa 2005/C 
297/04 asetetut yhteisön puitteet, jotka kos-
kevat julkisen palvelun velvoitteesta makset-
tavana korvauksena myönnettävää valtiontu-
kea. Tämän varmistamiseksi lakiin ehdote-
taan säännöstä maksettavalle korvaukselle 
asetettavasta ehdottomasta ylärajasta. 

Ehdotuksen mukaan järjestelmään kuulu-
van voimalaitosyksikön haltijalle maksettava 
korvaus ei saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen 
tehoreservin käyttösopimuksessa asetettujen 
velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien kus-
tannusten kattamiseksi, kun otetaan huomi-
oon tähän liittyvät tulot ja velvoitteen täyttä-
misestä saatava kohtuullinen tuotto. Voima-
laitoksen haltijan tekemä tarjous voitaisiinkin 
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lain 4 §:ään ehdotetun säännöksen nojalla hy-
lätä, jos olisi syytä epäillä, että tarjotun kapa-
siteetin hinta johtaa tilanteeseen, jossa voi-
malaitoksen haltijan saama korvaus ylittäisi 
julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä 
aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset. Vas-
taavasti lain 13 §:ään ehdotetun säännöksen 
nojalla voitaisiin periä takaisin voimalaitok-
sen haltijalle maksettu korvaus, jos jälkikä-
teen havaittaisiin, että korvaus on ylittänyt 
hyväksyttävänä pidettävän tason. 

8 §. Järjestelmän rahoitus. Ehdotettu teho-
reservin ylläpitoa koskeva järjestelmä hyö-
dyttäisi kokonaisuutena kaikkia Suomen säh-
köjärjestelmää ja kantaverkkoa sähkönsiir-
toon hyödyntäviä osapuolia. Tämän vuoksi 
sen kustannukset rahoitettaisiin sähköjärjes-
telmän ja kantaverkon hyödyntämiseen pe-
rustuvilla erillisillä maksuilla, joita järjestel-
mävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija 
olisi oikeutettu keräämään siirtopalveluiden 
käyttäjiltä siirto- ja rajasiirtopalvelusta perit-
tävien maksujen yhteydessä. Suomen sähkö-
järjestelmää ja kantaverkkoa sähkönsiirtoon 
hyödyntävinä osapuolina tulisi ottaa huomi-
oon Suomen sähköjärjestelmään liitetty säh-
köntuotanto ja -kulutus sekä sellainen säh-
köntuonti, joka tapahtuu muiden kuin sähkön 
sisämarkkinadirektiivin mukaisilla sisämark-
kinasäännöillä toimivien rajayhteyksien kaut-
ta. Tällaista sähköntuontia on tällä hetkellä 
Venäjän tuontiyhteyksillä sekä jatkossa myös 
Viron tuontiyhteydellä. Tällaiset tuontiyh-
teydet toimivat Suomen sähköjärjestelmän 
näkökulmasta sähköntuotannon kaltaisesti 
pääsääntöisesti kiinteiden sähköntuontisopi-
musten pohjalta. Järjestelmävastaavat kanta-
verkonhaltijat puolestaan vastaavat sisä-
markkinasäännöillä toimivien rajayhteyksien 
käytöstä sähköverkoille asetettujen yhtenäis-
ten toimintasääntöjen mukaisesti. Näillä toi-
mintasäännöillä pyritään ohjaamaan sisä-
markkina-alueen kansallisten sähköverkkojen 
toimintaa siten, että nämä sähköverkot muo-
dostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden sähkön 
sisämarkkinoita varten. Maksun asettamiselle 
sisämarkkinasäännöillä toimivien yhteyksien 
kautta tapahtuvalle sähköntuonnille ei tällai-
sessa tilanteessa olisi tarvetta sähköjärjestel-
män näkökulmasta. 

Maksuilla voitaisiin kattaa järjestelmävas-
tuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle jär-
jestelmän hoitamisesta aiheutuneet kohtuulli-

set kustannukset. Maksuun voisi sisältyä 
myös kohtuullinen korvaus järjestelmän hoi-
tamisesta. 

Järjestelmän rahoittamiseksi perittävien 
maksujen tulisi perustua siihen epätasapai-
noon, jonka siirtopalvelun käyttäjä aiheuttaa 
Suomen sähköjärjestelmässä sähkönhankin-
nan ja -kulutuksen välille. Siirtopalvelun 
käyttäjien aiheuttama epätasapaino ja epäta-
sapainon riski sähkönhankinnan ja -kulu-
tuksen välillä vaihtelevat erilaisten toimijoi-
den välillä. Tätä epätasapainoa ja sen riskiä 
kuvaavia suureita voisivat olla esimerkiksi 
suomalaisten voimalaitosten tuotantovaje ja 
muilla kuin sisämarkkinasäännöillä toimivil-
la rajayhteyksillä eri syistä ilmenevät tuonnin 
rajoitukset. Näiden vaikutuksia tarkasteltai-
siin sähköjärjestelmän näkökulmasta toimija-
ryhmittäin, koska toimijakohtainen tarkastelu 
johtaisi monimutkaiseen ja yksityiskohtai-
seen järjestelmään. Toimijakohtainen tarkas-
telu olisi määräaikaisessa järjestelmässä epä-
tarkoituksenmukaista siitä kokonaisuuden 
kannalta saataviin lisähyötyihin verrattuna. 
Maksujen määrään vaikuttaisi myös siirto-
palvelun käyttäjän suhteellinen osuus sähkö-
järjestelmän ja kantaverkon hyödyntämisestä. 
Tällöin aiheuttamisperiaatteen mukaan paitsi 
maksujen määrä, myös niiden määräytymis-
perusteet voisivat vaihdella erilaisten toimi-
joiden välillä. Perittävien maksujen määräy-
tymisperusteiden tulisi kohdella toimijoita ja 
toimijaryhmiä tasapuolisesti ja syrjimättö-
mästi. Määräytymisperusteissa voisi olla ero-
ja eri toimijaryhmien välillä, mutta erojen tu-
lisi perustua objektiivisesti määriteltyihin kri-
teereihin. 

Määräytymisperusteiden yhteneväisyyttä 
tapahtuneisiin tilanteisiin verrattuna tulisi 
tarkastella myös lain voimassaoloaikana. 
Tarkastelu tulisi tehdä viimeistään kahden 
huippukulutuskauden kokemusten perusteel-
la. Tarvittaessa määräytymisperusteita tulisi 
muuttaa tämän tarkastelun pohjalta. 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija asettaisi maksujen määräytymispe-
rusteet. Energiamarkkinaviraston tulisi pää-
töksellään hyväksyä määräytymisperusteet 
ennen niiden käyttöönottamista. Järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tu-
lisi julkaista maksujen määräytymisperusteet. 
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3 luku. Valvonta ja seuraamukset 

9 §. Valvonta. Lain täytäntöönpanon ylei-
nen ohjaus ja seuranta olisivat kauppa- ja te-
ollisuusministeriön tehtävänä. 

Energiamarkkinaviraston tehtävänä olisi 
valvoa lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamista. Valvontatehtävä kohdis-
tuisi järjestelmävastuuseen määrättyyn kan-
taverkonhaltijaan sekä tehoreservin käyttö-
sopimuksen solmineisiin voimalaitosten hal-
tijoihin näiden täyttäessä tässä laissa tarkoi-
tettuja julkisen palvelun velvoitteitaan. Ener-
giamarkkinaviraston valvontatoimivalta ja-
kautuisi 10 §:ssä säädettyyn etukäteiseen 
valvontatoimivaltaan sekä jälkikäteiseen toi-
mivaltaan. Energiamarkkinavirasto myös rat-
kaisisi asiat, joissa jouduttaisiin päättämään 
voimalaitoksen haltijan tarjouksen hylkäämi-
sestä. 

10 §. Energiamarkkinaviraston vahvista-
mat säännöt ja ehdot. Pykälään ehdotetaan 
säännöksiä Energiamarkkinavirastolle kuulu-
vasta etukäteisestä toimivallasta järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
asettamien sääntöjen ja ehtojen voimaan 
saattamisessa. Etukäteisen toimivallan piiriin 
kuuluisivat tässä pykälässä säädetyt tapauk-
set. Etukäteinen toimivalta merkitsisi sitä, et-
tä järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija ei saisi ottaa käyttöön sääntöjä ja 
ehtoja ennen kuin Energiamarkkinavirasto 
olisi antanut niitä koskevan vahvistuspäätök-
sen. Virasto ei olisi vahvistuspäätöstä antaes-
saan sidottu sille esitettyihin ehtoihin, vaan 
virastolla olisi oikeus poiketa esityksestä. 

Energiamarkkinaviraston etukäteisen toi-
mivallan piiriin kuuluisivat ensinnäkin sään-
nöt tehoreservin ylläpitoa koskevaan järjes-
telmään kuuluvien voimalaitosyksiköiden 
käyttövalmiuden ylläpidolle, yksiköiden käy-
tölle sekä niiden tuottaman sähkön tarjoami-
seen markkinoille. Tämän lisäksi Energia-
markkinaviraston tulisi hyväksyä etukäteen 
järjestelmän rahoittamiseksi perittävien mak-
sujen määräytymisperusteet. 

11 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädettäisiin 
valvontaviranomaisen toimivaltuuksista pan-
na täytäntöön lakiin sisältyvät velvoitteet. 
Erotuksena 10 §:n mukaisesta toimivallasta, 
tämän pykälän mukainen toimivalta olisi jäl-
kikäteistä toimivaltaa. Toimivaltuudet vastai-

sivat sisällöltään Energiamarkkinaviraston 
muihin valvontatehtäviin liittyviä toimival-
tuuksia. 

Jos joku rikkoisi tai laiminlöisi ehdotetussa 
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädettyjä velvoitteitaan, Energiamarkkinavi-
raston olisi velvoitettava hänet korjaamaan 
virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepää-
töksessä voitaisiin määrätä, millä tavoin vir-
he tai laiminlyönti tulisi korjata. 

Energiamarkkinavirasto voisi asettaa vel-
voitepäätöksensä taikka tietojenantovelvoi-
tetta koskevan päätöksensä tehosteeksi uhka-
sakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen tuo-
mitsemisessa maksettavaksi noudatettaisiin 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä me-
nettelyä. 

12 §. Julkisen palvelun velvoitteen rikko-
minen. Pykälässä säädettäisiin laissa ehdotet-
tuun järjestelmään perustuvan julkisen palve-
lun velvoitteen rikkomisen seurauksista. 
Rikkomisen seurauksena voisi olla teho-
reservin käyttösopimuksen purkaminen ja 
maksettujen korvausten takaisin periminen. 
Lievissä tapauksissa voisi tulla kysymykseen 
myös pelkkä maksettujen korvausten takaisin 
periminen. 

Päätöksen tehoreservin käyttösopimuksen 
irtisanomisesta ja maksettujen korvausten ta-
kaisin perinnästä tekisi Energiamarkkinavi-
rasto. Viraston olisi tehtävä päätös neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun rikkomus on 
tullut sen tietoon. 

Tehoreservin käyttösopimus voitaisiin 
määrätä purettavaksi ensinnäkin, jos voima-
laitoksen haltija olisi tahallaan rikkonut jul-
kisen palvelun velvoitetta, johon hän on si-
toutunut tehoreservin käyttösopimuksessa. 
Rikkominen koskisi tässä tapauksessa teho-
reservin käyttösopimuksessa asetettuja sään-
töjä voimalaitosyksikön käyttövalmiuden yl-
läpidolle, yksikön käytölle sekä sen tuotta-
man sähkön tarjoamiseen markkinoille. 

Tehoreservin käyttösopimus voitaisiin 
määrätä purettavaksi myös siinä tapauksessa, 
että voimalaitoksen haltija olisi ehdotetun 
lain tarkoittamaa julkisen palvelun velvoitet-
ta täyttäessään tarjonnut järjestelmään kuulu-
van voimalaitosyksikön tuottamaa sähköä 
markkinoille sellaisella hinnalla, jonka ilmei-
senä tarkoituksena on sähkön markkinahin-
nan nostaminen kyseisen ajankohdan yleistä 
hintatasoa selvästi korkeammalle tasolle. Jär-
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jestelmän piiriin kuuluvien voimalaitosyksi-
köiden tuottaman sähkön tarjoaminen mark-
kinoille tapahtuisi pääsääntöisesti voimalai-
tosyksikön haltijan toimesta. Voimalaitosyk-
siköt toimisivat Suomen hinta-alueella säh-
kön markkinahinnan määräävinä voimalai-
toksina niissä tilanteissa, joissa niiden tuotan-
toa tarvittaisiin sähkön kysynnän kattami-
seen. Tässä tilanteessa olisi tärkeää, että jär-
jestelmän kautta korvausta saavien voimalai-
tosten tuottamaa sähköä ei tarjottaisi markki-
noille sellaisella hinnalla, jonka ilmeisenä 
tarkoituksena olisi sähkön markkinahinnan 
nostaminen kyseisen ajankohdan yleistä hin-
tatasoa korkeammalle tasolle. Ehdotetun jär-
jestelmän tarkoituksena ei kuitenkaan olisi 
säännellä sähkön markkinahintaa. Tässä ta-
pauksessa rikkomuksen tahallisuutta ei tar-
vitsisi osoittaa, mutta voimalaitoksen haltijan 
toiminnan ja hintatarjouksen poikkeaman 
yleisestä hintatasosta tulisi olla niin selvä, et-
tä toiminnan tarkoitus olisi ilmeinen. Arvi-
oinnissa tulisi ottaa huomioon, että tämän 
kaltaisissa tilanteissa yksittäisillä sähköntuot-
tajilla ei välttämättä ole yksiselitteistä kuvaa 
tulevasta sähkön markkinahinnan tasosta. 
Samoin tulisi ottaa huomioon se, että hinta-
tarjouksen tekemiselle on asetettu tiettyjä vä-
himmäisvaatimuksia lain 6 §:ssä. 

Energiamarkkinavirasto voisi myös vel-
voittaa voimalaitoksen haltijan palauttamaan 
tehoreservin käyttösopimuksen perusteella 
saamat korvaukset, jos tehoreservin käyttö-
sopimus olisi purettu 1 momentin mukaisesti 
tai jos voimalaitoksen haltija olisi muutoin 
rikkonut tehoreservin käyttösopimusta. Kor-
vaukset voitaisiin määrätä palautettaviksi 
rikkomuksen laatu huomioon ottaen joko ko-
konaan tai osittain. 

13 §. Korvauksen palauttaminen ja ta-
kaisinperintä. Virheellisesti, liikaa tai ilmei-
sen perusteettomasti maksetun korvauksen 
johdosta sekä tehoreservin käyttösopimuksen 
purkamisen tai rikkomisen johdosta tapahtu-
vaan korvauksen palauttamiseen ja takaisin-
perintään sovellettaisiin, mitä valtionavustus-
laissa (688/2001) säädetään valtionavustuk-
sen palauttamisesta ja takaisinperinnästä, ell-
ei laissa toisin säädettäisi. Palautus ja viiväs-
tysseuraamus tuloutettaisiin tehoreservien yl-
läpitoa koskevaan järjestelmään. 

Energiamarkkinavirasto hoitaisi korvauk-
sen palauttamista ja takaisinperintää koske-

vissa asioissa valtionavustuslaissa valtion-
apuviranomaiselle säädettyjä tehtäviä sekä 
tekisi päätöksen korvauksen takaisinperin-
nästä ja viivästysseuraamuksesta. Palautus ja 
viivästysseuraamus pantaisiin täytäntöön il-
man erillistä tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan tehtävänä olisi kuitenkin huoleh-
tia palautuksen ja viivästysseuraamuksen pe-
rimisestä. 

14 §. Tietojen antaminen Energiamarkki-
navirastolle. Pykälässä säädettäisiin valvon-
taviranomaisen valvontatehtävän kannalta 
tarpeellisista tietojensaantioikeuksista. Oi-
keudet vastaisivat sisällöltään Energiamark-
kinaviraston muihin vastaaviin valvontateh-
täviin liittyviä tietojensaantioikeuksia. 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan ja voimalaitoksen haltijan tulisi 
antaa Energiamarkkinavirastolle laissa tar-
koitettujen valvontatehtävien hoitamiseksi 
tarpeelliset tiedot. Energiamarkkinavirastolla 
olisi oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus 
valvottavan hallinnassa olevissa tiloissa, jot-
ka eivät kuulu kotirauhan piiriin. 
 
 
4 luku. Täydentävät säännökset ja 

voimassaolo 

15 §. Järjestelmään liittyvien toimintojen 
eriyttäminen. Pykälässä säädettäisiin teho-
reservin ylläpitoa koskevan järjestelmän kus-
tannusten seurannan edellyttämästä toiminto-
jen eriyttämisestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tu-
lisi eriyttää tehoreservin ylläpitoa koskevan 
järjestelmän hoitaminen muista yrityksen 
harjoittamista liiketoiminnoista siten kuin 
sähkömarkkinalain 28—34 §:ssä säädetään. 
Järjestelmän hoitaminen voitaisiin antaa 
myös järjestelmävastuuseen määrätyn kanta-
verkonhaltijan kokonaan omistaman tytäryh-
tiön tehtäväksi. Eriyttämisvaatimus koskisi 
tässä tilanteessa myös tytäryhtiötä, jos tämä 
harjoittaa järjestelmän hoitamisen lisäksi 
myös muita liiketoimintoja. 

Sähkömarkkinalain 34 b § sisältää sään-
nöksiä, jotka rajoittavat järjestelmävastuu-
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seen määrätyn kantaverkonhaltijan oikeutta 
harjoittaa sähkönhankintaa ja -myyntiä. Jotta 
ehdotetun lain säännökset eivät olisi ristirii-
dassa mainitun lainkohdan kanssa, ehdote-
taan lakiin selventävää säännöstä, joka antai-
si järjestelmävastuuseen määrätylle kanta-
verkonhaltijalle oikeuden harjoittaa sähkön-
hankintaa ja -myyntiä järjestelmän hoidon 
edellyttämässä laajuudessa. 

16 §. Muutoksenhaku. Energiamarkkinavi-
raston tämän lain nojalla antamaan päätök-
seen haettaisiin muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Tämä on hallintolainkäyttömme ylei-
nen käytäntö. 

Pykälässä annettaisiin myös erityissäännös 
Energiamarkkinaviraston etukäteiseen toimi-
valtaan kuuluvien päätösten täytäntöön-
panokelpoisuudesta. Energiamarkkinaviras-
ton 10 §:n nojalla tekemä päätös voitaisiin 
ehdotuksen mukaan panna täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. Kyseinen säännös 
olisi tarpeen sen vuoksi, että ilman sitä yleis-
tä etua palvelevan järjestelmän täytäntöönpa-
no voisi lykkääntyä kokonaisuudessaan muu-
toksenhaun johdosta. 

17 §. Asetuksenantovaltuus. Tarkemmat 
säännökset lain täytäntöönpanosta annettai-
siin tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.  

18 §. Voimassaolo. Ehdotettu laki olisi tar-
koitettu määräaikaiseksi järjestelyksi, joka 
olisi voimassa talvikauden 2010—2011 lop-
puun asti. Tämän jälkeen lauhdutussähkön 
tarpeen uskotaan yleisesti vähentyvän uuden 
ydinvoimalaitosyksikön valmistumisen myö-
tä. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Lain täytäntöönpanosta annettaisiin tarvit-
taessa tarkemmat säännökset valtioneuvoston 
asetuksella. Lain täytäntöönpanon kannalta 
keskeiset yksityiskohdat ratkaistaisiin kui-
tenkin Energiamarkkinaviraston lain 10 §:n 
nojalla antamilla vahvistuspäätöksillä. Tä-
män vuoksi ei välttämättä olisi tarvetta antaa 
asetustasolla yksityiskohtaisia säännöksiä 
lain täytäntöönpanosta. 
 

3.  Voimaantulo ja  voimassaolo 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Tavoitteena 
on, että tehoreservin ylläpitoa koskeva järjes-
telmä olisi käytössä jo talvikaudella 2006—
2007. Ehdotettu laki on tarkoitettu määräai-
kaiseksi järjestelyksi, joka olisi voimassa tal-
vikauden 2010—2011 loppuun asti. Tämän 
jälkeen lauhdutussähkön tarpeen uskotaan 
yleisesti vähentyvän uuden ydinvoimalai-
tosyksikön valmistumisen myötä. Määräai-
kainen järjestelmä olisi tarkoituksenmukaista 
pyrkiä purkamaan kesken ehdotetun kauden, 
mikäli tehoreservien ylläpitämiseksi luotai-
siin lain voimassaoloaikana vastaava yhteis-
pohjoismainen järjestelmä. 
 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaa-
ranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 

Verkonhaltijan määrääminen järjestelmä-
vastuuseen merkitsee perustuslakivaliokun-
nan mukaan lailla säädettyjen julkisten hal-
lintotehtävien antamista muulle kuin viran-
omaiselle (PeVL 4/2000 vp). Perustuslakiva-
liokunta on ottanut myös sähkömarkkinalain 
mukaiseen järjestelmävastuuseen kantaa lau-
sunnossaan PeVL 62/2002 vp. Tehoreservin 
ylläpitoa koskevan järjestelmän ylläpitämi-
nen ja hoitaminen voidaan rinnastaa maakaa-
su- ja sähkömarkkinalaeissa tarkoitettuun jär-
jestelmävastuuseen. 

Maakaasumarkkinalakia (508/2000) kos-
kevassa lausunnossaan perustuslakivaliokun-
ta on katsonut, että yhden verkonhaltijan 
määrääminen järjestelmävastuuseen on maa-
kaasuverkkotoiminnan luonteen vuoksi pe-
rusteltua ja tarkoituksenmukaista. Edelleen 
valiokunta on katsonut, ettei toiminnan tosi-
asiallisen luonteen vuoksi ole syytä olettaa, 
että järjestely sellaisenaan vaarantaisi hyvän 
hallinnon vaatimuksia taikka muiden ver-
konhaltijoiden perusoikeuksia tai oikeustur-
vaa. Järjestelmävastuussa olevan kantaver-
konhaltijan järjestelmävastuun toteuttamisek-
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si asettamien ehtojen kohteena olevien yri-
tysten oikeusturvan varmistamiseksi valio-
kunta on kuitenkin katsonut, että perustuslain 
124 §:n vaatimusten täyttämiseksi sähkö-
markkinaviranomaisen tulisi vahvistaa mai-
nitut ehdot ennen niiden käyttöönottamista. 

Perustuslakivaliokunnan järjestelmävastuu-
ta koskevat kannanotot esitetään otettavaksi 
huomioon myös tehoreservin ylläpitoa kos-
kevan järjestelmän sääntelyssä. Ehdotettu 
sääntely on perustuslakivaliokunnan aikai-

semman käytännön mukainen eikä näin ollen 
olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Ehdo-
tukseen liittyvän valtionsääntöoikeudellisen 
näkökohdan vuoksi hallitus toteaa, että tarvit-
taessa esityksestä voitaisiin pyytää perustus-
lakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 



 HE 228/2006 vp  
  
 

28

Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tavoitteena on sähkön toimi-
tusvarmuuden turvaamiseksi luoda edelly-
tykset toimenpiteille, joilla mahdollistetaan 
sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasa-
painoa varmistavan sähköntuotannon teho-
reservin ylläpitäminen. 
 

2 luku 

Toimenpiteet tehoreservin ylläpitämiseksi 

2 § 

Tehoreservin ylläpitoa koskeva järjestelmä 

Sähkömarkkinalain (386/1995) 16 §:n no-
jalla järjestelmävastuuseen määrätyn kanta-
verkonhaltijan tehtävänä on tämän lain mu-
kaisesti ylläpitää järjestelmää sähköntuotan-
non tehoreservin käytettävyyden varmistami-
seksi. Voimalaitosten haltijat voivat tarjota 
järjestelmään sähköntuotannon tehoreservis-
sä olevia voimalaitosyksiköitä, joiden käyt-
tövalmiuden ne sitoutuvat varmistamaan ja 
joita ne sitoutuvat käyttämään ennalta määri-
tettyjen käyttöperiaatteiden mukaisesti järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan kanssa tekemänsä tehoreservin käyttöso-
pimuksen nojalla. 

Tehoreservin ylläpitoa koskevan järjestel-
män tavoitteena on varmistaa, että järjestel-
mään kuuluvat voimalaitosyksiköt ovat enin-
tään 12 tunnin käynnistysvalmiudessa 
1.12.—28.2. välisenä aikana ja enintään yh-
den kuukauden käynnistysvalmiudessa muu-
na aikana sekä tuottavat tarvittaessa sähköä 
markkinoille järjestelmän sääntöjen mukai-
sella tavalla. 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija maksaa voimalaitoksen haltijoille 
korvauksen järjestelmän mukaisen julkisen 
palvelun velvoitteen täyttämisestä. 
 
 

3 § 

Voimalaitoksille asetettavat vaatimukset 

Voimalaitoksen haltija voi tarjota järjes-
telmään Suomen sähköjärjestelmään liitettyä 
erillistä lauhdutusvoimalaitosyksikköä, joka 
täyttää seuraavat vaatimukset: 

1) yksikön käyttöaika 1.6.2004—31.5.2006 
välisenä aikana on ollut keskimäärin enintään 
200 tuntia vuodessa; 

2) yksikön käynnistysaika on enintään 
12 tuntia 1.12.—28.2. välisenä aikana ja 
enintään yksi kuukausi muuna aikana; 

3) yksikkö kykenee käynnissä ollessaan 
vähintään 10 megawatin suuruiseen tehon-
lisäykseen 10 minuutin kuluessa kehotukses-
ta; 

4) yksikköön kohdistuvat ympäristöluvat ja 
-vaatimukset eivät estä yksikön käyttämistä 
täydellä teholla vähintään 200 tuntia 1.12.—
28.2. välisenä aikana; 
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5) yksikkö ei kuulu polttoturpeesta lauhdu-
tusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttöta-
riffista annetun lain (   /20  ) soveltamisalaan. 
 
 

4 § 

Tehoreservin hankinta 

Tehoreservin hankinnan on perustuttava 
julkistettujen perusteiden pohjalta tapahtu-
vaan avoimeen ja syrjimättömään menette-
lyyn. 

Voimalaitoksen haltijan tekemä tarjous 
voidaan hylätä, jos: 

1) tarjottu voimalaitosyksikkö ei täytä ase-
tettuja vaatimuksia; 

2) on syytä epäillä, että tarjotun kapasitee-
tin hinta johtaa tilanteeseen, jossa voimalai-
toksen haltijan saama korvaus ylittäisi tässä 
laissa tarkoitetun julkisen palvelun velvoit-
teen täyttämisestä aiheutuvat hyväksyttävät 
kustannukset; 

3) tarjous ei muutoin vastaa tarjouspyyn-
nön tai -menettelyn ehtoja. 

Mikäli järjestelmävastuuseen määrätty kan-
taverkonhaltija katsoo, ettei tarjousta voida 
hyväksyä, sen on siirrettävä asia Energia-
markkinaviraston ratkaistavaksi. Siirtoilmoi-
tuksessa on ilmoitettava esteen syyt. Ener-
giamarkkinaviraston tehtävänä on tässä tapa-
uksessa päättää, onko tarjous hylättävä. 
 

5 § 

Tehoreservin käyttösopimus 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija tekee voimalaitoksen haltijan 
kanssa sopimuksen järjestelmään hyväksytyn 
voimalaitosyksikön käytöstä. Tehoreservin 
käyttösopimuksessa määrätään säännöt voi-
malaitosyksikön käyttövalmiuden ylläpidol-
le, yksikön käytölle sekä sen tuottaman säh-
kön tarjoamiseen markkinoille. Säännöt tulee 
julkaista. 

Voimalaitoksen haltija on velvollinen pi-
tämään voimalaitosyksikön käyttösopimuk-
sen edellyttämässä käyttövalmiudessa sekä 
käyttämään yksikköä ja tarjoamaan yksikön 
tuottaman sähkön markkinoille käyttösopi-
muksen edellyttämällä tavalla.  
 

6 § 

Voimalaitosyksikön tuottaman sähkön tar-
joaminen markkinoille 

Voimalaitosyksikön tuottama sähkö on tar-
jottava markkinoille hinnalla, joka ei saa alit-
taa raskasta polttoöljyä polttoaineenaan käyt-
tävän lauhdutusvoimalaitoksen muuttuvia 
kustannuksia, joihin on lisätty tuotantoon 
tarvittavien päästöoikeuksien arvo. 

Järjestelmävastuuseen määrätty kantaver-
konhaltija asettaa säännöt, joilla järjestel-
mään kuuluvien voimalaitosyksiköiden tuot-
tama sähkö tulee tarjota markkinoille. Sään-
nöt tulee asettaa siten, ettei niillä perusteet-
tomasti vaikuteta sähkön tarjontaan ja sähkön 
hinnan määräytymiseen markkinoilla. 
 

7 § 

Voimalaitoksen haltijalle maksettava korvaus 

Järjestelmään kuuluvan voimalaitosyksikön 
haltijalle maksettava korvaus ei saa ylittää si-
tä, mikä on tarpeen tehoreservin käyttösopi-
muksessa asetettujen velvoitteiden täyttämi-
sestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, 
kun otetaan huomioon tähän liittyvät tulot ja 
velvoitteen täyttämisestä saatava kohtuulli-
nen tuotto.  
 

8 § 

Järjestelmän rahoitus 

Tehoreservin ylläpitoa koskeva järjestelmä 
rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon 
hyödyntämiseen perustuvilla erillisillä mak-
suilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty 
kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään 
siirtopalveluiden käyttäjiltä siirto- ja rajasiir-
topalvelusta perittävien maksujen yhteydes-
sä. Maksuilla voidaan kattaa järjestelmävas-
tuuseen määrätylle kantaverkonhaltijalle täs-
tä laista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä 
kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitami-
sesta. Maksujen tulee perustua siihen epäta-
sapainoon, jonka siirtopalvelun käyttäjä ai-
heuttaa sähköjärjestelmässä sähkönhankin-
nan ja -kulutuksen välille. Maksujen määräy-
tymisperusteiden tulee olla tasapuolisia ja 
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syrjimättömiä. Määräytymisperusteet tulee 
julkaista. 
 

3 luku 

Valvonta ja seuraamukset 

9 § 

Valvonta 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä 
on lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta. 

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on val-
voa lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
noudattamista. 
 

10 § 

Energiamarkkinaviraston vahvistamat sään-
nöt ja ehdot 

Energiamarkkinaviraston tulee päätöksel-
lään vahvistaa ennen käyttöönottamista: 

1) säännöt tehoreservin ylläpitoa koske-
vaan järjestelmään kuuluvien voimalaitosyk-
siköiden käyttövalmiuden ylläpidolle, yksi-
köiden käytölle sekä niiden tuottaman säh-
kön tarjoamiseen markkinoille; 

2) tehoreservin ylläpitoa koskevan järjes-
telmän rahoittamiseksi perittävien maksujen 
määräytymisperusteet. 
 

11 §  

Pakkokeinot 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetty-
jä velvoitteitaan, Energiamarkkinaviraston on 
velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voi-
daan määrätä, millä tavoin virhe tai laimin-
lyönti tulee korjata. 

Energiamarkkinavirasto voi asettaa 1 mo-
mentissa tarkoitetun velvoitepäätöksensä 
taikka tässä laissa säädettyä tietojenantovel-
voitetta koskevan päätöksensä tehosteeksi 
uhkasakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen 
tuomitsemisessa maksettavaksi noudatetaan 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä me-
nettelyä. 

12 § 

Julkisen palvelun velvoitteen rikkominen 

Energiamarkkinavirasto voi neljän kuukau-
den kuluessa rikkomuksen havaitsemisesta 
määrätä tehoreservin käyttösopimuksen pu-
rettavaksi, jos voimalaitoksen haltija: 

1) on tahallaan rikkonut julkisen palvelun 
velvoitetta, johon hän on sitoutunut teho-
reservin käyttösopimuksessa; 

2) on julkisen palvelun velvoitetta täyttäes-
sään tarjonnut järjestelmään kuuluvan voima-
laitosyksikön tuottamaa sähköä markkinoille 
sellaisella hinnalla, jonka ilmeisenä tarkoi-
tuksena on sähkön markkinahinnan nostami-
nen kyseisen ajankohdan yleistä hintatasoa 
selvästi korkeammalle tasolle. 

Energiamarkkinavirasto voi velvoittaa 
voimalaitoksen haltijan palauttamaan korva-
ukset, jotka järjestelmävastuuseen määrätty 
kantaverkonhaltija on käyttösopimuksen pe-
rusteella maksanut voimalaitoksen haltijalle, 
jos tehoreservin käyttösopimus on purettu 
1 momentin mukaisesti tai jos voimalaitok-
sen haltija on muutoin rikkonut tehoreservin 
käyttösopimusta. 
 

13 § 

Korvauksen palauttaminen ja takaisinperintä 

Virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteet-
tomasti maksetun korvauksen johdosta sekä 
tehoreservin käyttösopimuksen purkamisen 
tai rikkomisen johdosta tapahtuvaan korva-
uksen palauttamiseen ja takaisinperintään so-
velletaan, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään valtionavustuksen pa-
lauttamisesta ja takaisinperinnästä, ellei tässä 
laissa toisin säädetä. Palautus ja viivästysseu-
raamus tuloutetaan tehoreservin ylläpitoa 
koskevaan järjestelmään. 

Energiamarkkinavirasto hoitaa korvauksen 
palauttamista ja takaisinperintää koskevissa 
asioissa valtionavustuslaissa valtionapuvi-
ranomaiselle säädettyjä tehtäviä sekä tekee 
päätöksen korvauksen takaisinperinnästä ja 
viivästysseuraamuksesta. Palautus ja viiväs-
tysseuraamus pannaan täytäntöön ilman eril-
listä tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. 
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Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan tehtävänä on huolehtia palautuk-
sen ja viivästysseuraamuksen perimisestä. 
 

14 § 

Tietojen antaminen Energiamarkkinaviras-
tolle 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan ja voimalaitoksen haltijan on an-
nettava Energiamarkkinavirastolle tässä lais-
sa tarkoitettujen valvontatehtävien hoitami-
seksi tarpeelliset tiedot. Energiamarkkinavi-
rastolla on oikeus tarkastaa tietojen oikeelli-
suus valvottavan hallinnassa olevissa tiloissa, 
jotka eivät kuulu kotirauhan piiriin. 
 

4 luku 

Täydentävät säännökset ja voimassaolo 

15 § 

Järjestelmään liittyvien toimintojen eriyttä-
minen 

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan tulee eriyttää tehoreservin ylläpi-
toa koskevan järjestelmän hoitaminen muista 
yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista si-
ten kuin sähkömarkkinalain 28—34 §:ssä 
säädetään. Järjestelmän hoitaminen voidaan 
antaa myös järjestelmävastuuseen määrätyn 
kantaverkonhaltijan kokonaan omistaman ty-

täryhtiön tehtäväksi. 
Järjestelmävastuuseen määrätyllä kanta-

verkonhaltijalla on oikeus harjoittaa sähkön-
hankintaa ja -myyntiä järjestelmän hoidon 
edellyttämässä laajuudessa. 
 

16 § 

Muutoksenhaku  

Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Energiamarkkinaviras-
ton 10 §:n nojalla tekemä päätös voidaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 

17 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella. 
 

18 § 

Voimassaolo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20   ja on voimassa 28 päivään helmikuuta 
2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 
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