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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi energiamarkki-
noilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluis-
ta. Lain tavoitteena on edistää loppukäyttäji-
en energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä. 
Lain keskeisenä päämääränä on luoda edelly-
tykset ja puitteet energiatehokkuutta paranta-
vien ja energiansäästöä aikaansaavien päätös-
ten tekemiselle energian mittausta, laskutusta 
ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon 
antamista sääntelemällä. Lailla edistettäisiin 
energiansäästöä ja vähennettäisiin energian-
tuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupääs-
töjä sekä saavutettaisiin kustannussäästöjä 
energian loppukäyttäjille. 

Lakia sovellettaisiin kaikkiin energiayhti-
öihin, jotka myyvät tai jakelevat loppukäyttä-
jille sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, 
kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lailla 
säädettäisiin energiayhtiöille velvollisuus tar-
jota loppukäyttäjille energian mittaamiseen ja 
laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vai-
kutusta energiatehokkuuden parantumiseen. 
Energian vähittäismyyjä velvoitettaisiin toi-
mittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen 
raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi 

energiayhtiöille säädettäisiin velvollisuus 
toimittaa viranomaisille energiankulutusta 
koskevia tietoja. Esitys täydentäisi elinkei-
noelämän energiatehokkuussopimusjärjes-
telmää. Energiatehokkuussopimuksiin kirja-
tut ja niissä edellytetyt toimenpiteet energia-
yhtiöille ovat pääsääntöisesti yhteneväiset tai 
vaativammat kuin tästä laista energiayhtiöille 
aiheutuvat velvoitteet ovat lukuun ottamatta 
vaatimusta antaa pyynnöstä selvitys energian 
myyntiä koskevista tiedoista, jotka olisivat 
energiatehokkuuden seuraamisen ja edistä-
misen kannalta tarpeellisia. 

Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytän-
töön energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 
93/76/ETY kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(2006/32/EY). Muilta osin direktiivi pannaan 
täytäntöön valtiovallan ja eri toimijoiden vä-
lillä solmituilla energiatehokkuussopimuksil-
la ja erikseen ehdotettavalla lailla julkisyhtei-
söjen energiantehokkuudesta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Eurooppa-neuvosto korosti maaliskuussa 
2007 antamassaan toimintasuunnitelmassa, 
että EU:ssa on lisättävä energiatehokkuutta, 
jotta voitaisiin saavuttaa komission vihreässä 
kirjassa vuodelle 2020 asetettu 20 prosentin 
säästötavoite, ja kehotti jäsenvaltioita käyt-
tämään tähän tarkoitukseen tehokkaasti hyö-
dyksi kansallisia energiatehokkuuden toimin-
tasuunnitelmiaan. Samalla Eurooppa-
neuvosto vaati energiatehokkuuden toiminta-
suunnitelmasta marraskuussa 2006 annetuis-
sa energianeuvoston päätelmissä korostettu-
jen toimien perusteellista ja nopeaa täytän-
töönpanoa. Nämä toimet liittyvät liikenteen 
energiatehokkuuteen, energiaa käyttävien 
laitteiden tehokkuutta koskeviin vähimmäis-
vaatimuksiin, energiankuluttajien energiate-
hokkuuteen ja energian säästämiseen tähtää-
vään käyttäytymiseen, energiateknologiaan ja 
innovaatioihin sekä rakennusten energian-
säästöön. 

Ehdotetulla lailla on tarkoitus saattaa voi-
maan Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi energian loppukäytön tehokkuudesta 
ja energiapalveluista sekä neuvoston direktii-
vin 93/76/ETY kumoamisesta (2006/32/EY). 
Lailla pantaisiin täytäntöön energiapalveludi-
rektiivin 6 artiklan 1 kohdan alakohta a ja 
13 artikla, joissa säädetään energiankäyttöä 
koskevan tilastotiedon toimittamisesta ener-
giansäästötoimien suunnittelua ja toimeenpa-
noa varten sekä energiankulutuksen mittaa-
misesta ja asiakkaille energiankulutuksesta 
annettavasta palautetiedosta. Helmikuussa 
2009 annettu valtioneuvoston asetus sähkön-
toimitusten selvityksestä ja mittauksesta 
(66/2009) sisältää sähkön mittaamista koske-

vat säännökset, jotka ovat riittävät sähkön 
osalta myös energiapalveludirektiivin toi-
meenpanon kannalta. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö  

Lainsäädäntö ja sen kehitys viime vuosina 
Sähkömarkkinalain (386/1995) 1 §:ssä on 

säädetty kaikille lain piiriin kuuluville yri-
tyksille velvoite edistää energian säästäväistä 
ja tehokasta käyttöä omassa ja asiakkaidensa 
toiminnassa. Sähkömarkkinalaissa ja sen no-
jalla annetuissa säädöksissä on säädetty vel-
voitteita sähköntoimituksen selvityksestä ja 
mittauksesta. Valtioneuvoston asetus sähkön-
toimituksen selvityksestä ja mittauksesta 
(66/2009) määrittää vähimmäismittaustiedot 
eri käyttäjäryhmille sekä sen mitä tietoja ja 
millä aikataululla verkonhaltija siirtää sähkön 
myyjille. Verkonhaltijoille nykyisin kuuluvia 
sähköntoimitusten mittaukseen liittyviä ylei-
siä tehtäviä on asetuksessa täsmennetty siten, 
että verkonhaltijan tulee mittausta järjestäes-
sään pyrkiä edistämään asiakkaidensa teho-
kasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä säh-
könkäytön ohjausmahdollisuuksien hyödyn-
tämistä. Säännöksellä pyritään varmista-
maan, että verkonhaltijat huomioisivat ener-
giatehokkuusnäkökulman ja asiakkaiden 
sähkönkulutuksen ohjaustarpeet nykyistä te-
hokkaammin mittauspalveluiden tarjonnassa. 
Tässä asetuksessa säädetään myös, että vuo-
teen 2014 mennessä sähkön kulutuksen mit-
tauksen tulee perustua tuntimittauksen ja mit-
taustiedon etäluentaan. Jakeluverkonhaltija 
voisi poiketa tietyin edellytyksin tuntimit-
tausvelvoitteesta enintään 20 prosentissa ja-
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keluverkon sähkönkäyttöpaikoista. Energia-
markkinavirasto on antanut lisäksi sähkö-
markkinalain nojalla määräyksen sähköener-
giaa ja sähkön siirtoa koskevien laskujen erit-
telystä (367/441/2006). 

Maakaasumarkkinalaissa (508/2003) sää-
detään vastaavasti kuin sähkömarkkinalaissa, 
että maakaasumarkkinoilla toimivien yritys-
ten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa 
maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista 
sekä edistää omassa ja asiakkaittensa toimin-
nassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä 
käyttöä. Lain nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa maakaasumarkkinoista 
(622/2000) säädetään muun muassa siitä, että 
verkonhaltijan tulee järjestää maakaasukaup-
pojen selvityksen ja laskutuksen perustana 
oleva mittarointi ja mittareiden lukeminen 
sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoitta-
minen maakaasumarkkinoiden osapuolille. 
Energiamarkkinavirasto on antanut lisäksi 
maakaasumarkkinalain nojalla määräyksen 
maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa kos-
kevien laskujen erittelystä (314/01/2000). 

Laissa sähkön alkuperän varmentamisesta 
ja ilmoittamisesta (1129/2003) puolestaan 
säädetään menettelyistä, joita käyttäen voi-
malaitoksen haltija voi varmentaa erikseen 
säädetyillä tuotantotavoilla ja erikseen sääde-
tyistä energialähteistä tuottamansa sähkön 
alkuperän sekä sähkön alkuperän ilmoitta-
mista koskevista sähkönmyyjän vähimmäis-
velvoitteista. Laissa säädetään myös siitä, et-
tä sähkönmyyjän tulee ilmoittaa sähkönkäyt-
täjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden 
liitteissä sekä myynninedistämisaineistossa 
Suomessa myymänsä sähkön alkuperää kos-
kevia tietoja. Lain nojalla annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa sähkön alkuperän il-
moittamisesta (233/2005) säädetään puoles-
taan muun muassa siitä, että sähkön alkuperä 
on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatuis-
sa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä vähin-
tään kerran kalenterivuodessa sekä suoraan 
sähkönkäyttäjille jaetussa tai lähetetyssä 
myynninedistämisaineistossa. 

Sähkön ja maakaasun osalta on edellä ku-
vatuin tavoin jo säädetty erinäisten tietojen 
antamisesta loppukäyttäjille. Samoin loppu-
käyttäjillä on mahdollisuudet saada tietoja 
sähkön alkuperään liittyen. Sähkö- ja maa-
kaasumarkkinalaeissa säädettyjä velvoitteita 

on noudatettu hyvin, mutta ne on nähty riit-
tämättömiksi palveluiksi, jotta loppukäyttäjä 
voisi parantaa riittävästi kustannustehokasta 
energian loppukäytön tehokkuutta. 
 
Energiatehokkuussopimukset 
 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 
on sopimusalueista laajin sisältäen koko teol-
lisuuden, palvelualat, energiantuotannon sekä 
kaukolämmön ja sähkön siirron, jakelun ja 
vähittäismyynnin. Rakenteellisesti elinkei-
noelämän energiatehokkuussopimus toimii 
siten, että työ- ja elinkeinoministeriön, Elin-
keinoelämän keskusliiton ja toimialaliittojen 
välillä on voimassa puitesopimus elinkei-
noelämän energiankäytön tehostamisesta 
vuosille 2008—2016. Siinä määritetään so-
pimusosapuolten keskinäiset velvoitteet sekä 
toimet, jotka kohdistuvat sopimusjärjestel-
mään liittyviin yrityksiin. 

Yritys liittyy sopimusjärjestelmään allekir-
joittamalla liittymisasiakirjan, jonka myötä 
yritys sitoutuu toimenpideohjelmiin kirjattui-
hin toimenpiteisiin. Toimenpideohjelmat 
ovat muuten toimialakohtaisia, mutta ener-
giavaltaiselle teollisuudelle on sen erityispiir-
teiden vuoksi laadittu oma toimenpideohjel-
ma. Yritykset, joilla ei vielä ole oman toimi-
alan toimenpideohjelmaa, voivat liittyä elin-
keinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan. 
Uusi toimialaliitto voi liittyä puitesopimuk-
seen, kun toimialalle on laadittu toimenpide-
ohjelma ja se on hyväksytty puitesopimuksen 
johtoryhmässä. 

Kuntasektorin sopimusjärjestelmässä on 
kaksi vaihtoehtoista sopimusmallia. Suurille 
ja keskikokoisille kunnille on työ- ja elinkei-
noministeriön ja kunnan kahdenvälinen ener-
giatehokkuussopimus. Pienille kunnille on 
Motiva Oy:n hallinnoima energiaohjelma, 
johon kunta liittyy allekirjoittamalla liitty-
misasiakirjan. Energiatehokkuussopimuksen 
voi solmia yli 5 000 asukkaan kaupunki ja 
kunta sekä kuntayhtymät, joiden energian-
käyttö on yli 5 000 MWh/vuosi. Energiaoh-
jelmaan voivat liittyä alle 20 000 asukkaan 
kaupungit ja kunnat sekä kuntayhtymät, joi-
den asukasmäärä on 5 000—20 000 ja kun-
tayhtymät, joiden energiankäyttö on 5 000—
20 000 MWh/vuosi, voivat valita energiate-
hokkuussopimuksen tai energiaohjelman. 
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Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jake-
lutoiminnan energiatehokkuussopimuksen 
(HÖYLÄ III) valtiovallan sopimuskumppa-
neita ovat Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, 
Öljy- ja Kaasulämmitysyhdistys, Suomen 
Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualo-
jen Liitto (SBL) ry, Öljyalan Palvelukeskus 
Oy ja joukko öljyalan yrityksiä. 

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus 
vuosille 2008—2016 koskee linja- ja paikal-
lisliikennettä mukaan lukien rautatie-, metro- 
ja raitiovaunuliikenne. Sopimuksella tavoitel-
laan henkilökuljetusten alalla yhdeksän pro-
sentin parannusta energiatehokkuuteen vuo-
teen 2016 mennessä. 

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiate-
hokkuussopimuksen vuosille 2008—2016 al-
lekirjoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöminis-
teriö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 
ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja VR Osa-
keyhtiö. Sopimuksella tavoitellaan tavaran-
kuljetus- ja logistiikka-alalla yhdeksän pro-
sentin parannusta energiatehokkuuteen vuo-
teen 2016 mennessä. 

Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto AS-
RA ry:n kunnallisia ja yleishyödyllisiä 
asuinkiinteistöjä koskeva sopimus solmittiin 
marraskuussa 2002 ja se ulottuu vuoden 2012 
loppuun saakka. Tällä alueella vastuuminis-
teriönä on ympäristöministeriö. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja EU:n lain-

säädäntö 

Ruotsi 
 

Ruotsissa on sähkön tuntimittaus jo katta-
vasti käytössä. Laki edellyttää, että kaikki 
sähkönkäyttöpaikat on varustettu tuntimitta-
uksella viimeistään vuoden 2009 aikana. 
 
Tanska 
 

Tanskan liikenne- ja energiaministeri alle-
kirjoitti elokuussa 2006 sähkön-, maakaasun, 
kaukolämmön ja öljyn jakeluyhtiöiden edus-
tajien kanssa sopimuksen, jossa yhtiöt sitou-
tuvat erityisiin energiansäästötavoitteisiin. 
Sopimuksen myötä energiayhtiöiden velvoit-
teet päivittyivät vuoden 2005 energiansäästö-
sopimuksen mukaiseksi. Säästöjen keinona 

ovat yhtiöiden toteuttamat, niiden asiakkai-
siin kohdistuvat energiansäästötoimet, joiden 
valinnassa yhtiöillä on suurempi vapausaste 
kuin aiemmin. Elokuussa 2006 solmittu so-
pimus sisältää yrityskohtaisen säästötavoit-
teen. Velvoitteiden tämänhetkinen koko-
naismäärä on yhteensä n. 3 PJ vuodessa. 
Määrää on suunniteltu kasvatettavan. 

Nykyisen säästösopimusjärjestelmän poh-
jalle on suunniteltu valkoisten sertifikaattien 
järjestelmää, jossa saavutetuilla säästöillä 
voisi käydä kauppaa tarkoitusta varten luo-
dulla markkinapaikalla. Tämä on suunniteltu 
toteutettavan vuonna 2008 tehtävän poliitti-
sen energiansäästösopimuksen väliarvioinnin 
jälkeen. 
 
Iso-Britannia 
 

Isossa-Britanniassa on vuodesta 2002 ollut 
käytössä kaasun ja sähkön jakeluyrityksille 
määrättyihin velvoitteisiin perustuva järjes-
telmä energiatehokkuuden edistämiseksi, jos-
sa energiayhtiön on toteutettava hankkeita, 
joilla heidän asiakkaansa säästävät energiaa. 

Järjestelmä perustuu Ison-Britannian säh-
kö- ja kaasumarkkinoiden sääntelyviran-
omaisen Ofgemin jokaiselle sähkön- tai kaa-
sun toimittajalle, jolla on vähintään 50 000 
asiakasta, asettamalle yksilölliselle energia-
tehokkuuden parantamisvelvoitteelle. Toi-
mittajille asetetut yksilölliset tavoitteet jae-
taan niiden asiakasmäärän mukaisessa suh-
teessa Ison-Britannian kauden 2005—2008 
energiatehokkuuden parantamisen kokonais-
tavoitteesta. Energianjakelijat saavat periä 
kuluttaja-asiakkailtaan kiinteän maksun toi-
minnan rahoittamiseksi. 

Ison-Britannian hallitus on julkistanut syk-
syllä 2008 suunnitelman, jonka tavoitteena 
on saada käyttöön etäluettavat tuntimittarit 
sekä sähkön- että kaasunjakelussa kaikille 
asiakkaille vuoteen 2020 mennessä. Riittävät 
lain tasoiset säännökset tavoitteen toteuttami-
selle on annettu 2008, mutta tarkempia tekni-
siä ja aikatauluun liittyviä säännöksiä ei ole 
vielä annettu. 
 
Alankomaat 
 

Alankomaissa on ollut jo 1990-luvun alusta 
saakka käytössä vapaaehtoiset sopimukset 
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valtiovallan ja elinkeinoelämän välillä ener-
giansäästöstä. Sopimustoimintaa hyödynne-
tään energiapalveludirektiivin toimeenpanos-
sa artiklan 6.2 antaman mahdollisuuden mu-
kaan kuten Suomessakin. Energian mittaami-
seen ja laskutukseen liittyvät energiapalvelu-
direktiivin vaatimukset sisältyvät pääosin jo 
voimassa oleviin sähkö- ja maakaasumarkki-
noita koskeviin säännöksiin. Joitakin tarken-
tavia säännöksiä, kuten kaukolämmön myyn-
tiin liittyen, on valmistelussa. 
 
Euroopan unioni 
 

Energiapalveludirektiivi tuli voimaan tou-
kokuussa 2006. Energiapalveludirektiivi 
koskee lähtökohtaisesti kaikkea muuta ener-
gian loppukäyttöä kuin päästökaupan piirissä 
olevia yrityksiä, lentoliikennettä ja meren-
kulkua. Energiapalveludirektiivi määrää jä-
senvaltioille yhdeksän prosentin ohjeellisen 
energiansäästötavoitteen jaksolle 2008—
2016. Säästötavoite määritetään energiayksi-
köissä käyttäen lähtöarvona vuosien 2001–
2005 soveltamisalaan kuuluvan energiankäy-
tön keskiarvoa. Suomen osalta yhdeksän 
vuoden säästötavoite on 17,8 TWh. Säästöta-
voitteeseen voidaan sisällyttää tietyin edelly-
tyksin ns. varhaistoimia vuodesta 1995 lähti-
en ja erikseen perustelluissa tapauksissa vuo-
desta 1991 lähtien, edellyttäen, että toimien 
säästövaikutus on voimassa vielä vuonna 
2016. 

Jäsenvaltioiden tulee laatia Energiapalve-
ludirektiivin voimassaolon aikana kolme 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa, 
joissa esitetään kansalliset toimet sekä rapor-
toidaan saavutetut säästövaikutukset. Ener-
giapalveludirektiivissä on energiayhtiöille 
velvoitteita, jotka liittyvät asiakkaiden ener-
giankäyttöä koskevien tietojen toimittami-
seen viranomaisille sekä energiansäästöä 
edistävien tietojen jakamiseen asiakkaille. 
Jäsenvaltiot voivat muuten itse valita ne toi-
met ja keinot, joilla ohjeellinen säästötavoite 
pyritään saavuttamaan. Säästöjen todentami-
seksi jäsenvaltioiden on luotava energian-
säästötoimille kattava seurantajärjestelmä, 
jonka yksityiskohdat tarkentuvat komitolo-
giamenettelyssä. 

Energiansäästöohjelmassa (2003—2006) 
on Suomessa arvioitu saavutettavan keski-

määrin 0,5 prosentin vuotuinen energiansääs-
tö. Energiapalveludirektiivin mukaisen 9 
prosentin säästötavoitteen saavuttaminen yh-
deksän vuoden aikana edellyttää kattavaa 
varhaistoimien kartoittamista ja niiden sääs-
tövaikutusten selvittämistä. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Valtioneuvosto asetti eduskunnalle selon-
tekona marraskuussa 2008 antamassaan pit-
kän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa 
Suomen strategiseksi tavoitteeksi energian 
loppukulutuksen kasvun pysäyttämisen ja 
kääntämisen laskuun siten, että energian lop-
pukulutus vuonna 2020 olisi noin 310 TWh 
eli lähes 11 prosenttia pienempi kuin perus-
urassa. Pitemmän aikavälin visiona on, että 
vuoteen 2050 mennessä energian loppukulu-
tusta tulisi alentaa edelleen vähintään kol-
manneksella vuoden 2020 määrästä. Tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää energiankäy-
tön tehostamista erityisesti asumisessa, ra-
kentamisessa ja liikenteessä. 

Energian loppukulutuksen kasvun taittami-
nen ja kääntäminen laskuun edellyttää, että 
energian käyttäjät saadaan tehostamaan ener-
giankäyttöään ja säästämään energiaa. Tätä 
varten energian käyttäjä tarvitsee luotettavaa 
tietoa energian kulutuksestaan ja energian-
säästömahdollisuuksistaan. Riittävän usein 
tehty, mittarin luentaan perustuva laskutus ja 
kuluttajan energiankäytöstä annettu palaute- 
ja vertailutieto auttavat energiankäyttäjiä 
tunnistamaan oman energiankäyttönsä tason 
ja herättävät pohtimaan energiansäästötoi-
mia. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä ener-
giayhtiöille ei ole säädetty velvollisuutta tar-
jota loppukäyttäjille energiapalveluita tai 
velvollisuutta toimittaa loppukäyttäjälle vuo-
tuista raporttia tämän energiankäytöstä. 
Energiayhtiöille ei ole myöskään voimassa 
olevassa lainsäädännössä asetettu velvolli-
suutta toimittaa viranomaisille energiankulu-
tusta koskevia tietoja.  

Sen sijaan energiayhtiöt, osittain yhteis-
työssä valtion energiahallinnon kanssa, ovat 
kehittäneet energian säästäväiseen ja tehok-
kaaseen käyttöön liittyvää asiakasneuvontaa 
ja viestintää jo vuosikymmenten ajan. Vuon-
na 1997 toimialan ja valtiovallan välillä sol-
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mitut energiansäästösopimukset (sähkön siir-
to- ja jakeluala, kaukolämpöala ja öljylämmi-
tyskiinteistöjä koskeva Höylä) edellyttivät 
sopimuksiin liittyviltä yrityksiltä käytännön 
toimia asiakkaidensa energiansäästön edis-
tämisessä. Sopimuksen piirissä oli noin 80 
prosenttia sähkön jakelusta ja vajaat 70 pro-
senttia kaukolämmön myynnistä. Sopimuk-
seen liittyvän vuosiraportoinnin mukaan so-
pimustoiminnassa mukana olevista sähkön 
jakeluyrityksistä lähes 60 prosenttia antoi pa-
lauteraportin kotitalousasiakkailleen ja yli 90 
prosenttia puhelinneuvontaa. Vastaavasti 
kaukolämpöalan yrityksistä yli 80 prosenttia 
antoi kulutuksen seurantaraportin asiakkail-
leen ja jokseenkin kaikki antoivat puhelin-
neuvontaa. 

Joulukuussa 2007 solmittuun uuteen elin-
keinoelämän energiankäytön tehostamista 
koskevaan puitesopimukseen vuosille 
2008—2016 sisältyy energiapalveluja koske-
va toimenpideohjelma, jonka mukaiset toi-
met pitkälti sisältävät energiapalveludirektii-
vin energiayhtiöiden palveluvelvoitetta kos-
kevat vaatimukset. Sopimus kattaa sähkön 
sekä kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen 
myynnin ja jakelun. Puitesopimukseen on jo 
liittynyt sekä sähkön myynti- että verkkoyh-
tiöitä ja kaukolämpöyhtiöitä siten, että näillä 
kaikilla aloilla on vähintään 75 prosenttia 
myydystä energiasta sopimustoiminnan pii-
rissä. Työ- ja elinkeinoministeriön, ympäris-
töministeriön ja Öljy- ja kaasualan keskuslii-
ton sekä polttoaineen tukkumyyjien kanssa 
solmittu Höylä III-sopimus öljylämmitys-
kiinteistöjen ja liikenteen energiatehokkuu-
desta sisältää puolestaan näiden alojen ener-
giapalveludirektiivin edellyttämiä toimia. 

Energiapalveludirektiivin ohjeellinen 
9 prosentin energiansäästötavoite päästökau-
pan ulkopuolisilla sektoreilla vuosina 2008—
2016 on tarkoitus saavuttaa pääosin energis-
tehokkuussopimusten avulla sekä esityksillä 
laeiksi energiayhtiöiden energiatehokkuus-
palveluista ja julkisyhteisöjen energiansääs-
tön edistämisestä. Energiatehokkuussopi-
muksen energiapalveluja koskeva toimenpi-
deohjelma koskee sähkön myyntiä, siirtoa ja 
jakelua sekä kaukolämpö- ja kaukojäähdytys-
toimintaa. Sopimukseen liittyvät yritykset si-
toutuvat toteuttamaan toimenpideohjelman 
mukaiset toimet ja raportoimaan toimistaan 

vuosittain Motivan sopimusten seurantajär-
jestelmään. Näihin toimiin sisältyy energia-
palveludirektiivin mukaisen mittauksen jär-
jestäminen ja myös asiakkaille annettava pa-
lautetieto. Sopimukseen liittynyt energia-alan 
yritys on sitoutunut antamaan asiakkailleen 
myös energiatehokkuuteen liittyvää neuvon-
taa. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Lain tavoitteina on edistää energian loppu-
käyttäjien energian tehokasta ja säästäväistä 
käyttöä. Lain keskeisenä päämääränä on luo-
da edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta 
parantavien ja energiansäästöä aikaan saavi-
en päätösten tekemiselle. Aktivoimalla ja 
motivoimalla energiankäyttäjiä muuttamaan 
kulutustottumuksiaan energian säästämiseksi 
ja tekemään energiansäästöinvestointeja pa-
rannetaan edellytyksiä saavuttaa energiapal-
veludirektiivin 9 prosentin energiansäästöta-
voite vuonna 2016 ja kansallisen ilmasto- ja 
energiastrategian tavoite energian loppukäy-
tön kääntämisestä laskuun siten, että se olisi 
310 terawattituntia vuonna 2020. Lailla edis-
tettäisiin myös kestävää kehitystä ja vähen-
nettäisiin energiantuotannon aiheuttamia 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavutettaisiin 
kustannussäästöjä energian loppukäyttäjille. 

Esityksen keskeisenä sisältönä on energia-
yhtiöiden velvollisuus tarjota loppukäyttäjille 
sellaisia energiapalveluita, joilla on vaikutus-
ta energiatehokkuuden parantumiseen. Ener-
gian mittaaminen pitäisi järjestää niin, että 
energian käytön laskutus voisi pääsääntöises-
ti perustua mitattuun energian kulutukseen. 
Energian vähittäismyyjä velvoitettaisiin toi-
mittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen 
raportti energiankäytöstä.  Lisäksi energiayh-
tiöille säädettäisiin velvollisuus toimittaa vi-
ranomaisille energiankulutusta koskevia tie-
toja. 

Suurin osa energian vähittäismyyjistä ja 
myös sähkön toimittamisesta asiakkaille huo-
lehtivista jakeluverkkoyhtiöistä on liittynyt 
valtiovallan ja elinkeinoelämän väliseen 
energiatehokkuussopimukseen ja ne ovat si-
toutuneet samalla toteuttamaan sopimukseen 
sisältyvää energiapalvelujen toimenpideoh-
jelmaa. Energiatehokkuussopimus ja ener-
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giapalvelujen toimenpideohjelma ovat osa 
energiapalveludirektiivin toimeenpanoa. Yri-
tys, joka toimii sopimuksen ja toimenpideoh-
jelman mukaisesti täyttää käytännössä tämän 
lain velvoitteet energiankäyttäjille annetta-
vista energiatehokkuuspalveluista. Vaatimus 
energiapalveludirektiivin 6 artiklan mukai-
sesta energian myyntiä koskevasta selvityk-
sestä, joka olisi erikseen sitä pyytäessä toimi-
tettava energiatehokkuuden seurantaa ja edis-
tämistä varten, olisi kuitenkin yksinomaan 
lailla säädetty velvollisuus. Kun sopimuk-
seen liittyminen on vapaaehtoista, lakia tarvi-
taan, jotta voidaan varmistaa energiankulut-
tajien oikeus ja mahdollisuus saada energia-
palveludirektiivin edellyttämät palvelut myös 
silloin kun kyseiselle kuluttajalle energiaa 
toimittava yritys ei ole liittynyt sopimukseen. 

Sähkön käyttäjille annettavan palautetiedon 
antajaksi voitaisiin määrätä joko sähkön mit-
taamisesta vastaava jakeluverkkoyhtiö tai 
sähkön vähittäismyyjä. Verkonhaltija on alu-
eellinen monopoli ja asiakassuhde sähkön-
käyttäjään on luonteeltaan pysyvä. Samalla 
sen toimintaa rajoittaa verkkotoiminnan vi-
ranomaisvalvonta. Sähkön vähittäismyyjällä 
on avoimessa kilpailutilanteessa puolestaan 
suurempi tarve kehittää asiakaspalvelua ja 
erottua kilpailijoistaan. Sähkön kulutuksen 
mittaustiedot on mittausta koskevan valtio-
neuvoston asetuksen mukaan välitettävä säh-
kön myyjälle, joten myös myyjällä on asiak-
kaidensa kulutustiedot palauteraportin anta-
mista varten. Jakeluverkkoyhtiö ja sähkön 
vähittäismyyjä sitoutuvat kumpikin energia-
tehokkuussopimuksen energiapalveluja kos-
kevaan toimenpideohjelmaan liittyessään 
neuvomaan asiakkaitaan energian tehokkaas-
sa ja säästäväisessä käytössä sekä antamaan 
palautetietoa asiakkaansa energiankulutuk-
sesta. 

Kun jo valtaosa sekä sähkön vähittäismyy-
jistä että jakeluverkkoyhtiöistä on liittynyt 
energiatehokkuussopimukseen ja näin sitou-
tunut vapaaehtoisesti palautetiedon antami-
seen asiakkailleen, on palauteraporttia kos-
kevalla säännöksellä käytännössä sopimus-
toimintaa täydentävä luonne. Säädöksellä 
varmistetaan myös sellaisten asiakkaiden, 
joille sähköä myyvä tai jakeleva yritys ei ole 
liittynyt sopimukseen, palautetiedon saanti. 
Velvoite palauteraportin antamiseen ehdote-

taan annettavaksi sähkön vähittäismyyjälle. 
Velvoite historiatiedon antamiseen ei ulottui-
si asiakassuhteen alkamista edeltävään ai-
kaan. Sähkön käyttäjällä on käytössään myös 
edellisenä vuonna saamansa raportti, joten 
hän pystyy halutessaan vertaileman sähkön 
kulutushistoriaa myös vaihdettuaan sähkön 
myyjää. 

Tehokkaat ja kohdennetut energiansäätö-
toimet edellyttävät hyvää ja ajanmukaista tie-
toa siitä, missä ja miten energiaa käytetään. 
Yhdistämällä energiankulutustietoja muihin 
käytettävissä oleviin tietoihin voidaan arvioi-
da energiansäästöpotentiaaleja ja suunnitella 
tietyille kohderyhmille suunnattuja, energia-
tehokkuutta edistäviä toimia. Lakiin otettai-
siin säännös, joka velvoittaisi energian myy-
jät antamaan pyydettäessä, ei kuitenkaan 
useammin kuin kerran vuodessa, loppukäyt-
täjiään koskevia aggregoituja tilastotietoja vi-
ranomaisille. Näiden tietojen olisi oltava riit-
tävät, jotta energiatehokkuusohjelmia voi-
daan suunnitella ja panna täytäntöön asian-
mukaisella tavalla ja jotta energiapalveluja ja 
muita energiatehokkuutta parantavia toimen-
piteitä voidaan edistää ja seurata. Toisaalta 
tietojen keräämisen ja ylläpidon kustannusten 
pitäisi olla kohtuulliset ja suhteessa niiden 
avulla saatavaan hyötyyn. Näiden tietojen 
pyytämisestä vastaisi Energiamarkkinaviras-
to. Niiden pyytämisestä päätettäisiin vasta 
sen jälkeen, kun tietojen antamisen kustan-
nuksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuk-
sista energiansäästön toteuttamisessa olisi 
käytettävissä yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Lakiesitykseen sisältyvä energiapalvelui-
den tarjonta asiakkaille tulee pääosin toteu-
tumaan jo käynnissä olevan vapaaehtoisen 
energiatehokkuussopimuksen puitteissa. 
Säädös tarvitaan sen vuoksi, jotta myös nii-
den energiayhtiöiden asiakkaat, joiden ener-
giatoimittaja ei ole liittynyt tai liity energia-
tehokkuussopimukseen, saa palauteraportin 
energiankäytöstään ja energiapalveludirektii-
vin mukaiset mittauspalvelut. Tässä laissa 
asetettaisiin vähimmäisvelvoite kaikille 
energiayhtiöille ja siten varmistettaisiin kaik-
kien energian loppukäyttäjien oikeus saada 
kyseisiä palveluja energiantoimittajaltaan. 
Lailla asetettaisiin vähimmäisvaatimukset 
palautteen antamisesta ja mittauspalveluista. 
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4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Yleistä 

Energiansäästötoimiin ryhtyminen edellyt-
tää yleensä tietoa energiankulutuksesta ja 
keinoista, joilla energiankäyttöä voi tehostaa. 
Sähkön kulutukseen liittyvän palautteen an-
tamisen vaikutuksia sähkön kulutukseen on 
selvitetty mm. 1990-luvun alkupuolella 
kauppa- ja teollisuusministeriön pääosin ra-
hoittamassa kuluttajien käyttäytymisen ja 
energiansäästön tutkimusohjelmassa tehdyssä 
tutkimuksessa. Sen mukaan palautetietoa 
saaneet kuluttajat säästivät 3—5 prosenttia 
energiaa verrattuna kontrolliryhmään, jolle 
palautetietoa ei annettu. Kun suurin osa 
energiayhtiöistä on jo liittynyt energiatehok-
kuussopimukseen ja käytännössä sitoutunut 
lakiesityksen mukaisiin toimiin energianku-
lutuksen mittaamisessa ja palautetiedon an-
tamisessa, lain suoranainen energiansäästö-
vaikutus jäänee pieneksi. Laki kuitenkin 
varmistaa energiapalveludirektiivin toimeen-
panon ja kaikkien energiankuluttajien pää-
semisen näiden energiatehokkuuspalvelujen 
piiriin. 
 
Mittaaminen ja laskutus 
 

Sähkön mittaamisesta sähkömarkkinalain 
nojalla jo annetut säännökset ovat riittävät di-
rektiivin 13 artiklan toteuttamiseksi. Kauko-
lämmön ja kaukojäähdytyksen vähittäismyy-
jän on esityksen mukaan tarjottava asiakkail-
leen energian todellisen kulutuksen mittaavaa 
mittaria, kun on kyse uudesta liittymästä ja 
muulloinkin kuin se on teknisesti mahdollista 
ja taloudellisesti kohtuullista. Kaukolämmön 
ja kaukojäähdytyksen käytön seurannan kan-
nalta kulutuksen mittaus kuukausittain on 
riittävä. Käytössä olevat mittarit täyttävät 
pääsääntöisesti jo nyt tämän vaatimuksen, jo-
ten lakiesitys ei käytännössä edellytä uusia 
toimia, vaan varmistaa direktiivin vaatimuk-
sen toteutumisen myös jatkossa. 

Esitys edellyttää sähkön, kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen sekä verkkomaakaasun 
todettuun kulutukseen perustuvan laskutuk-
sen vähintään kolme kertaa vuodessa. 
 

Palautetiedon antaminen loppukäyttäjille ja 
selvitys energian myynnistä 
 

Useimmat sähkön ja kaukolämmön toimit-
tajat antavat säännöllisesti palautetietoa asi-
akkailleen energiankulutuksesta. Joillakin pa-
lautetieto sisältää myös vertailun muiden 
käyttäjien keskimääräiseen kulutukseen. 
Useimmiten palautejakson energiankulutu-
tusta verrataan vain asiakkaan aikaisempaan 
kulutukseen. Lakiesitys yhdenmukaistaisi pa-
lautetiedon antamisen loppukäyttäjille. Säh-
köä, verkkomaakaasua, kaukolämpöä ja kau-
kojäähdytystä myyvät yritykset velvoitettai-
siin esittämään kuluttajan energiankäyttöä 
koskeva historiatieto ja vertailu vastaavien 
loppukäyttäjien energiankäyttöön. Palautetie-
toa pitäisi antaa vähintään kerran vuodessa. 
Osa energian toimittajista joutunee täyden-
tämään tai muuttamaan asiakastietojärjestel-
määnsä, jotta edellytetty palautetieto voidaan 
hallita ja antaa. Palautetiedon antamista var-
ten ei kuitenkaan tarvitsisi hankkia eikä re-
kisteröidä uudenlaisia henkilötietoja, vaan jo 
nykyisin useimmissa asiakastietojärjestelmis-
sä olevat henkilötiedot ovat riittävät palaute-
tiedon antamiseen, joten esityksessä ei ole 
tarpeen säätää henkilötietojen käsittelystä. 
Laissa ei ole tarkemmin määritetty palaute-
tiedon antamistapaa. Tarkoitus on, että siinä 
voidaan hyödyntää myös erilaisia yleisesti 
käytössä olevia sähköisiä palveluja. 

Vertailu vastaaviin kuluttajaryhmiin edel-
lyttää tietopankkia, johon sopivalla tavalla 
ryhmitelty tieto on kerätty. Olisi tarkoituk-
senmukaista, että tätä tietopankkia kehitettäi-
siin alan toimijoiden ja viranomaisten yhteis-
työnä tavoitteena valtakunnallinen, laajasti 
käytössä oleva ja riittävän usein päivitettävä 
tietopankki, jota voitaisiin mahdollisesti 
hyödyntää laajemminkin energiatehokkuus-
toiminnassa. Tietopankista ei kuitenkaan 
säädettäisi tässä laissa, vaan sen kehittämi-
sestä ja ylläpidosta sovittaisiin osapuolten 
kesken. 

Viranomaisen pyynnöstä annettava selvitys 
energianmyynnistä edellyttäisi todennäköi-
sesti ainakin osan sähkön, maakaasun, kau-
kolämmön ja kaukojäähdytyksen vähittäis-
myyjien asiakastietojen täydentämistä tai 
päivittämistä, jotta energiatehokkuuden seu-
rannan ja edistämisen kannalta riittävän tark-
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koja yhteenvetotietoja esimerkiksi kuluttaja-
ryhmittäin voitaisiin antaa. Yhteenvetotiedot 
eivät sisältäisi yksittäistä henkilöä tai yritystä 
koskevia tietoja, joten tietojen antamiseen ja 
säilyttämiseen liittyen ei ole tarpeen säätää 
henkilötietojen tai liikesalaisuuksien käsitte-
lystä. 
 
4.2 Taloudelliset vaikutukset 

Hallituksen esityksessä esitetyn palvelu-
velvoitteen asettaminen aiheuttaa niille ener-
gian vähittäismyyjille, jotka eivät vielä anna 
palautetietoa asiakkailleen, pienehkön lisä-
kustannuksen.  Todelliseen kulutukseen pe-
rustuva laskutus ja siihen liittyvä mittarin-
luenta aiheuttavat myös lisäkustannuksia 
energianmyyjille. Sähkön mittaamisesta ja 
taseselvityksestä helmikuussa 2009 annettu 
valtioneuvoston asetus (66/2009) edellyttää, 
että sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen 
sähköntuotannon mittauksen tulee perustua 
tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluen-
taan (tuntimittausvelvoite). Asetuksessa on 
siirtymäsäännös vuoden 2013 loppuun saak-
ka. Sähkön mittaamisen osalta tämä esitys ei 
aiheuta lisäkustannuksia. Kaukolämmön- ja 
jäähdytyksen todellista kulutusta ja sen ajoit-
tumista mittaavien mittareiden tarjoamisvel-
voitteesta aiheutuvat tavanomaista korke-
ammat kustannukset voidaan periä mittarin 
tilanneelta asiakkaalta. Selvityksen antami-
nen energian myynnistä aiheuttaisi lisäkus-
tannuksia sähkön, maakaasun, kaukolämmön 
ja kaukojäähdytyksen vähittäismyyjille. 
Mahdollista pyyntöä valmisteltaessa on var-
mistettava, ettei tietojen toimittamisesta ai-
heudu vähittäismyyjille kohtuuttomia kus-
tannuksia ja että selvitystietojen kysymisen 
ja käsittelyn kustannukset suhteessa niiden 
avulla saatuun hyötyyn energiatehokkuuden 
edistämisessä ovat kohtuulliset. 

Esityksen kokonaisvaikutukset sähkön, 
kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hintaan 
ovat pienehköt, kun valtaosa energiayhtiöistä 
toteuttaa joka tapauksessa vähintään lakiesi-
tyksen tasoiset toimet energiatehokkuusso-
pimuksen puitteissa. 

Esityksen mukaisella palautetiedolla ja las-
kutusmenettelyillä arvioidaan saavutettavan 
kotitalouksien sähkönkäyttöön 5—10 prosen-
tin vähenemä. Myös muiden energiamuoto-

jen osalta palautetiedon ja laskutusmenettely-
jen vaikutus energiankäyttöön arvioidaan 
olevan samansuuntainen. Kun esityksen kus-
tannusvaikutukset energiayhtiöille arvioidaan 
pienehköiksi, niin lakiesityksen ei arvioida 
lisäävän energiankäyttäjien kustannuksia. 

Lain valvonnan ja toimeenpanon vaikutuk-
set valtion talouteen ovat vähäiset. Jos ag-
gregoituja energiankulutustietoja kysellään 
määrävälein, aiheutuu kyselyn valmistelusta, 
suorittamisesta ja saadun tiedon käsittelystä 
lisäkustannuksia lähinnä työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle ja Energiamarkkinavirastolle. Toi-
saalta kyselyissä saatua tietoa hyödynnettäi-
siin energiansäästötoiminnassa, joten valtion 
kokonaiskustannukset eivät tästä olennaisesti 
kasvaisi. Esityksellä ei arvioida olevan muita 
kansantaloudellisia vaikutuksia. 
 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksellä on vähäiset vaikutukset viran-
omaisten toimintaan. Energiamarkkinaviras-
tolle arvioidaan aiheutuvan esityksestä lisä-
ystä työmäärään 0,5—1 henkilötyövuoden 
verran. Resurssikysymyksiin otetaan erikseen 
kantaa kehyspäätös- ja talousarvioprosesseis-
sa. 
 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Esitys parantaa sellaisten energiayhtiöiden 
asiakkaiden, jotka eivät ole energiatehok-
kuussopimusten piirissä, edellytyksiä energi-
ansäästöön. Kun suurin osa energiankäytöstä 
tullee olemaan sopimustoiminnan piirissä, 
niin lakiesityksen energiansäästövaikutus 
jäänee pienehköksi. 
 
4.5 Muut vaikutukset  

Esityksellä ei ole tasa-arvovaikutuksia tai 
muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
 
5  Asian valmistelu  

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto  

Lakiesitys on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriössä. Valmistelun aikana on la-
kiehdotusta käsitelty myös sidosryhmistä 
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koostuvissa kokouksissa. Näissä kokouksissa 
on ollut edustettuina Energiateollisuus ry, Öl-
jy- ja Kaasualan Keskusliitto ry ja energiayh-
tiöitä.  
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen  

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 
hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: oikeusministeriö, valtiova-
rainministeriö, ympäristöministeriö, Kulutta-
javirasto, Kilpailuvirasto, Energiamarkkina-
virasto, Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
Suomen ympäristökeskus, Motiva Oy, Ener-
giateollisuus ry, Öljy- ja Kaasualan Keskus-
liitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologia-
teollisuus ry, Öljy- ja kaasulämmitys Yhdis-

tys ry, Kuluttajat – Konsumenterna r.y, 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
ry, Suomen yrittäjät ry, Akava ry, SAK ry, 
STTK ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suo-
men Kuluttajaliitto, Suomen luonnonsuojelu-
liitto ry ja Greenpeace. 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä   

Energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi on tarkoitus 
saattaa Suomen lainsäädäntöön kahdella la-
kiehdotuksella. Tämän esityksen lisäksi 
eduskunnalle annetaan esitys laiksi julkisyh-
teisöjen energiatehokkuudesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut   

1 §. Lain soveltamisala. Lain tarkoitusta 
koskeva 1 momentin säännös on muotoiltu 
yleiseksi ja laajaksi. Energiamarkkinoilla toi-
mivien yritysten tulisi edistää asiakkaittensa 
toiminnassa energian tehokasta ja säästäväis-
tä käyttöä. Lain keskeisenä päämääränä on 
luoda edellytykset energiatehokkuutta paran-
tavien ja energiansäästöä aikaansaavien pää-
tösten tekemiselle. 

Energiamarkkinoilla toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluista annettavan lain 
soveltamisala olisi laaja, sillä lakia sovellet-
taisiin kaikkiin niihin yrityksiin, jotka myy-
vät sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä 
tai polttoainetta. Soveltamisalassa ei olisi ra-
joitteita yrityksen kokoon tai myydyn energi-
an määrään liittyen. Lain velvoitteet, joista 
säädetään jäljempänä, on pääsääntöisesti ase-
tettu energian vähittäismyyjille ja osa lain 
velvoitteista on asetettu polttoaineiden osalta 
tukkumyyjille. 

Sähkön ja maakaasun kulutuksen mittaami-
sen ja laskutuksen osalta olisi lisäksi voimas-
sa, mitä sähkömarkkinalaissa (386/1995) se-
kä maakaasumarkkinalaissa (508/2000) ja 
niiden nojalla säädetään. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä säädettävät 
määritelmät on pyritty pitämään energiapal-
veludirektiivin kanssa yhtenäisinä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
energian vähittäismyyjällä tarkoitetaan luon-
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
myy ammattimaisesti energiaa loppukäyttä-
jille. Energian vähittäismyyjän määritelmä 
olisi laaja. Ainoastaan sellaiset energian vä-
hittäismyyjät, jotka myisivät energiaa satun-
naisesti taikka ei-ammattimaisesti, olisivat 
energian vähittäismyyjän määritelmän ulko-
puolella. Laissa säädettyjen velvoitteiden 
ulottaminen muillekin kuin ammattimaisesti 
energiaa myyville tahoille voisi muodostua 
kohtuuttomaksi kyseisille tahoille. Vähit-
täismyyjinä ei pidettäisi muun muassa ei-
ammattimaisesti polttopuita myyviä tahoja 
taikka sellaisia liikehuoneistojen- tai huo-

neenvuokraustoimintaa harjoittavia yrityksiä, 
jotka ostavat kiinteistölleen sähköä ja myyvät 
tai jyvittävät sen vuokralaisilleen. Määritel-
män perusteella myös sellainen lämpöyrittä-
jyys, jossa lämpöyrittäjä hoitaa ainoastaan 
kiinteistön lämmityksen eli myy palveluja, ei 
energiaa, jäisi lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle. 

Pykälän 2 kohdan mukaan polttoaineen 
tukkumyyjällä tarkoitettaisiin luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka myy poltto-
ainetta energian vähittäismyyjille. Polttoai-
neiden tukkumyyjiä olisivatkin siten kaikki 
myyntiketjussa mukana olevat polttoaineiden 
myyjät, jotka myyvät polttoainetta edelleen 
vähittäismyyjille. 

Polttoaineella tarkoitettaisiin 3 kohdan mu-
kaan verkkomaakaasua ja liikennepolttoai-
neena käytettävää maakaasua, nestekaasua, 
kivi- ja ruskohiiltä, raskasta ja kevyttä polt-
toöljyä, turvetta, biopolttoaineita sekä liiken-
nepolttoaineita lukuun ottamatta ilmailussa ja 
meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita. Il-
mailussa ja meriliikenteessä käytettävät polt-
toaineet on rajattu polttoaineen määritelmän 
ulkopuolelle sen vuoksi, että ne on rajattu 
myös energiapalveludirektiivissä energian 
määritelmän ulkopuolelle. Maakaasu on tässä 
laissa määritelty toisaalta liikennepolttoai-
neena käytettäväksi maakaasuksi ja verkko-
maakaasuksi, jolla 4 kohdan mukaan tarkoi-
tetaan maakaasuputkistoa pitkin loppukulu-
tuspaikkaan toimitettavaa maakaasua. Jako 
on tehty sen vuoksi, että laissa säädettävät 
velvoitteet kohdistuen verkkomaakaasuun 
ovat rinnastettavissa sähköön sekä kauko-
lämpöön ja kaukojäähdytykseen ja liikenne-
polttoaineena käytettävään maakaasuun koh-
distuvat velvoitteet on rinnastettavissa mui-
hin polttoaineisiin.  

Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin loppu-
käyttäjä, jolla tarkoitetaan luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä, joka ostaa energiaa 
omaa loppukäyttöään varten. Energia olisi 
ostettava omaa loppukäyttöä varten. Kauko-
lämmön osalta siten asunto-osakeyhtiöt olisi-
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vat loppukäyttäjiä, eivät huoneistojen asuk-
kaat.  

3 §. Mittaaminen ja laskutus. Pykälässä 
säädettäisiin energiapalveludirektiivin 13 ar-
tiklassa säädetyistä seikoista. 1 momentissa 
säädettäisiin loppukäyttäjille annettavista 
energiansäästöä tukevista mittaamiseen ja 
laskutukseen liittyvistä palveluista. Energi-
ankäytön muuttamiseksi hintatietojen, ener-
giankulutusta ja energiatehokkuutta paranta-
via toimenpiteitä koskevien tietojen välittä-
minen loppukäyttäjille on erittäin tärkeää.  

Pykälän 1 momentin 1 kohtaan sisällytet-
täisiin energiapalveludirektiivin 13 artiklan 
1 kohdassa säädetyt seikat. Direktiivissä sää-
detään siitä, että jäsenvaltioiden on varmis-
tettava, että sähkön, maakaasun, kaukoläm-
mityksen ja/tai kaukojäähdytyksen ja kotita-
louksien lämpimän käyttöveden loppukäyttä-
jille tarjotaan, sikäli kuin se on teknisesti 
mahdollista, taloudellisesti järkevää ja oike-
assa suhteessa mahdollisiin energiansäästöi-
hin, kilpailukykyisin hinnoin käyttäjäkohtai-
set mittarit, jotka kuvaavat tarkasti loppu-
käyttäjän todellista energiankulutusta ja an-
tavat tiedot sen todellisesta ajoittumisesta. 
Kun olemassa oleva mittari korvataan, on ai-
na tarjottava kilpailukykyisin hinnoin käyttä-
jäkohtaista mittaria, paitsi jos se on teknisesti 
mahdotonta tai se ei ole kustannustehokasta, 
kun otetaan huomioon pitkän aikavälin arvi-
oidut mahdolliset säästöt. Käyttäjäkohtaista 
mittaria on tarjottava kilpailukykyisin hin-
noin aina kun on kyse uuteen rakennukseen 
tai sellaiseen rakennukseen, johon kohdiste-
taan direktiivissä 2002/91/EY tarkoitettuja 
merkittäviä kunnostustöitä, sijoitettavasta 
uudesta liittymästä. Pykälän 1 momentin 
1 kohdassa säädettäisiin siten siitä, että ener-
gian vähittäismyyjän olisi tarjottava kauko-
lämmön ja kaukojäähdytyksen loppukäyttä-
jille sellaista mittaria, joka mittaa energian 
todetun kulutuksen sekä antaa tietoa kulutuk-
sen ajoittumisesta aina silloin kun on kyse 
uudesta liittymästä. Muissakin tilanteissa ky-
seistä mittaria on tarjottava, jos mittarin tar-
joaminen on teknisesti mahdollista ja koko-
naiskustannuksiltaan kohtuullista. Lailla ei 
säädettäisi mahdollisesti kalliimman mittarin 
kustannuksista taikka kustannusten maksa-
jasta. Uuden mittarin kustannusten kohdis-

tamisessa voitaisiin noudattaa kullakin alla 
vallitsevaa käytäntöä.  

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan sisällytet-
täisiin energiapalveludirektiivin 13 artiklan 
2 kohdassa säädetyt seikat. Direktiivin 13 ar-
tiklan 2 kohdassa säädetään siitä, että jäsen-
valtioiden on varmistettava, että energian ja-
kelijoiden, jakeluverkon haltijoiden ja ener-
gian vähittäismyyntiyritysten suorittama las-
kutus perustuu, kun se on tarkoituksenmu-
kaista, todelliseen energiankulutukseen, ja 
laskutus tapahtuu selkeällä ja ymmärrettäväl-
lä tavalla. Laskun mukana on asetettava saa-
taville asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen sen-
hetkisistä energiakustannuksista. Pykälän 
1 momentin 2 kohdan mukaisesti energian 
vähittäismyyjän olisi siten esitettävä kauko-
lämpöä ja kaukojäähdytystä koskevassa las-
kussa tai sen liitteessä erittely siitä, miten 
energian hinta muodostuu. Kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen osalta käytettäisiin samo-
ja termejä kuin sähkön osalta on säädetty 
sähkömarkkinalaissa. Sähkömarkkinalain 
13 §:ssä säädetään verkkopalvelun hinnan 
muodostumisen esittämisestä ja 23 §:ssä sää-
detään siitä, että sähkönmyyjän tulee esittää 
laskutuksessa asiakkaalleen erittely siitä, mi-
ten sähkön hinta muodostuu. 

Energiapalveludirektiivin 13 artiklan 
3 kohdassa säädetään siitä, että jäsenvaltioi-
den on varmistettava, että energian jakelijat 
ja energian vähittäismyyntiyritykset asetta-
vat, kun se on tarkoituksenmukaista, laskuis-
saan, sopimuksissaan, liiketoimissaan ja/tai 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai niiden 
mukana loppukäyttäjien saataville selkeällä 
ja ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot:  

a) energian voimassa olevat tosiasialliset 
hinnat ja todellinen kulutus; 

b) loppukäyttäjän nykyisen energiankulu-
tuksen ja saman kauden edellisen vuoden ku-
lutuksen vertailu mieluiten graafisessa muo-
dossa; 

c) milloin mahdollista ja hyödyllistä, ver-
tailut saman käyttäjäluokan keskimääräiseksi 
arvioidun tai vertailukohdan muodostavan 
energiankäyttäjän kanssa; 

d) kuluttajajärjestöjen, energiatoimistojen 
tai vastaavien elinten yhteystiedot, sisältäen 
myös Internet-sivustojen osoitteet, joilta voi-
daan saada tietoa saatavilla olevista energia-
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tehokkuutta parantavista toimenpiteistä, ver-
tailukelpoisista loppukäyttäjäprofiileista 
ja/tai energiaa käyttävien laitteiden objektii-
visista teknisistä tiedoista. Direktiivin 13 ar-
tiklan 3 kohdassa säädetyistä seikoista sää-
dettäisiin polttoaineiden osalta 3 ja 4 kohdis-
sa. Sähkön, verkkomaakaasun, kaukolämmön 
ja kaukojäähdytyksen osalta asioista säädet-
täisiin 4 pykälässä. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaan sisällytet-
täisiin siten vaatimus siitä, että polttoaineen 
osalta olisi ilmoitettava loppukäyttäjälle las-
kussa, sopimuksessa, kuitissa tai niiden liit-
teenä yksilöidyt tiedot polttoaineen yksikkö-
hinnasta ja toimitetun polttoaineen määrästä. 
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä polttoaineiden, kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen osalta energian hinnan 
muodostumisesta, joten asiasta olisi tärkeää 
säätää. Polttoaineiden osalta ei ole nähty tar-
koituksenmukaiseksi säätää vaatimuksia lop-
pukäyttäjien oman kulutuksen tai saman 
käyttäjäluokan vertailutietojen esittämisestä. 
Syynä siihen on lähinnä se, että polttoaineita 
ostetaan tavallisesti useammasta paikasta, ei-
kä myyjällä ole yleensä tietoa ostajan energi-
ankäytöstä, joten vertailutietojen esittäminen 
olisi varsin vaikeaa tai mahdotonta. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaan sisällytet-
täisiin energiapalveludirektiivin 13 artiklan 
3 kohdassa säädetyt seikat polttoaineiden 
osalta mukaan lukien liikennepolttoaineena 
käytettävä maakaasu. Energian vähittäismyy-
jän olisi siten 1 momentin 4 kohdan mukai-
sesti asetettava kuitissa, laskussa tai muulla 
sopivalla tavalla polttoaineen loppukäyttäjän 
saataville tietoja energiatehokkuutta paranta-
vista toimenpiteistä sekä sellaisten tahojen 
yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiate-
hokkuutta parantavista toimenpiteistä. Vähit-
täismyyjä voisi itse valita tehokkaimman ta-
van asettaa vaaditut tiedot loppukäyttäjien 
nähtäville. Jos tietoja ei aseteta saataville 
kuittiin tai laskuun niin ne voidaan esittää 
myös esimerkiksi internetissä siten, että kui-
tissa on tulostettuna sellaisen internetsivun 
osoite, jolta saa kyseisiä tietoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetty 
velvoite koskisi myös liikennepolttoaineena 
käytettävää maakaasua, mutta ei verkkomaa-
kaasua. Verkkomaakaasun osalta laskuissa 

esitettävistä tiedoista säädetään maakaasu-
markkinalain nojalla annetuissa asetuksissa 
ja määräyksissä. 

Energiapalveludirektiivin 13 artiklan 
2 kohdassa on säädetty, että todelliseen kulu-
tukseen perustuva laskutus on suoritettava 
niin usein, että käyttäjät pystyvät säätele-
mään omaa energiankulutustaan. Näin ollen 
pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että 
energian vähittäismyyjän olisi suoritettava 
sähköä, verkkomaakaasua, kaukolämpöä ja 
kaukojäähdytystä koskeva todelliseen ener-
giankulutukseen perustuva laskutus vähin-
tään kolme kertaa vuodessa. Laskutuksen oli-
si perustuttava todettuun energiankulutuk-
seen, mutta todettu energiankulutus olisi 
mahdollista todentaa myös loppukäyttäjän 
toimittamien energiankulutusta koskevien 
tietojen perusteella. Todettuun energiankulu-
tukseen perustuvasta laskutuksesta voitaisiin 
erityistapauksissa poiketa, jos todelliseen 
energiankulutukseen perustuvan mittauksen 
ja laskutuksen järjestäminen ei olisi mahdol-
lista tai se olisi kustannuksiltaan kohtuutonta. 
Sähkön osalta on jo sähkömarkkinalain no-
jalla säädetty jakeluverkkoyhtiölle mahdolli-
suus tietyissä tapauksissa toimittaa sähköä 
ilman mittausta. Myöskään pienimuotoisessa 
verkkomaakaasun, kaukolämmön taikka 
kaukojäähdytyksen käytössä ei ole aina tar-
koituksenmukaista järjestää mittausta. Mo-
mentin siirtymäsäännös olisi 10 §:ssä. 

4 §. Raportin antaminen loppukäyttäjälle. 
Energian vähittäismyyjän olisi 4 pykälän 
1 momentin mukaan toimitettava loppukäyt-
täjälle vähintään kerran vuodessa sähkön, 
verkkomaakaasun, kaukolämmön ja kauko-
jäähdytyksen osalta raportti loppukäyttäjän 
energian käytöstä. Sähkön osalta raportin an-
tovelvollisuus rajattaisiin jakeluverkkoon (al-
le 110 kV) liitettyihin asiakkaisiin. Suurjän-
nitteellä sähköä ostavat lähinnä paljon ener-
giaa käyttävät teollisuuslaitokset, joilla 
yleensä on omat energian käytön seurantajär-
jestelmät, eikä sähkön myyjällä yleensä ole 
riittävän yksityiskohtaisia tietoja näiden yri-
tysten energiankäyttöön liittyvistä prosesseis-
ta. Raportin toimittamisen ajankohdan vähit-
täismyyjä voisi päättää itse, kunhan jokaisel-
le loppukäyttäjälle toimitetaan raportti kerran 
vuodessa. Raportin antotavasta ei säädettäisi 
laissa. Lähtökohtana olisi, että raportti on ol-
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tava helposti asiakkaan saatavilla. Se voitai-
siin toimittaa kirjallisena taikka sähköisessä 
muodossa, jos loppukäyttäjä on antanut tähän 
suostumuksensa. Raportti palvelisi loppu-
käyttäjän mahdollisuuksia seurata omaa 
energiankäyttöä, sillä raportissa olisi oltava 
loppukäyttäjän energiankulutus raportin ajan-
jaksolta ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta 
kuitenkin enintään siltä ajalta kuin asiakas-
suhde on kestänyt. Pääsääntöisesti vaaditun 
raportin ajanjakson pituus olisi yksi vuosi, 
joten loppukäyttäjän energiankulutusta kos-
kevat tiedot ulottuisivat neljälle vuodelle. 
Lailla säädettäisiin vähimmäisvelvoite, joten 
luonnollisesti ei olisi mitään estettä sille, jos 
vähittäismyyjä haluaa tarjota tietoja myös pi-
demmältä ajalta. Loppukäyttäjä voisi tehdä 
vertailuja suhteessa muihin loppukäyttäjiin, 
sillä raportissa olisi oltava vertailutietoja 
loppukäyttäjän energiankulutuksesta verrat-
tuna muihin vastaaviin loppukäyttäjiin niiltä 
osin kuin niitä on saatavilla. Lailla ei kuiten-
kaan velvoitettaisi loppukäyttäjiä antamaan 
vähittäismyyjälle tietoja vertailutietojen poh-
jaksi, joten vertailutietoja olisi tarjottava lop-
pukäyttäjille sellaisella yksityiskohtaisuuden 
tasolla kuin niitä voidaan vähittäismyyjän 
kohtuudella olettaa saavan. Lisäksi raporttiin 
olisi liitettävä tietoa energiatehokkuutta pa-
rantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen 
yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiate-
hokkuutta parantavista toimenpiteistä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että vähittäismyyjällä ei olisi raportin anta-
misvelvollisuutta, jos todelliseen energianku-
lutukseen perustuvan mittauksen ja laskutuk-
sen järjestäminen ei olisi mahdollista tai se 
olisi kustannuksiltaan kohtuutonta. 

Pykälän 3 momentissa on säädetty raportin 
toimittamisesta energiayhtiön vaihdostilan-
teessa. Energian vähittäismyyjän vaihtuessa 
energiankäyttöä koskeva raportti olisi toimi-
tettava kolmen kuukauden kuluessa energian 
myyntiä koskevan sopimuksen päättymisestä. 
Jos loppukäyttäjän ja energian vähittäismyy-
jän välinen sopimus on kestänyt vähemmän 
kuin kuusi kuukautta tai edellisen raportin 
toimittamisesta on enintään kuusi kuukautta, 
energiankäyttöä koskevaa raporttia ei tarvit-
sisi toimittaa. Raportin toimittamisvelvolli-
suutta ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi ti-
lanteessa, jossa loppukäyttäjä vaihtaa energi-

antoimittajaa alle kuuden kuukauden välein, 
sillä muutaman kuukauden seurantatiedosta 
ei ole varsinaista hyötyä energiatehokkuus-
toimia suunniteltaessa. Lisäksi energiantoi-
mittajaa usein vaihtavan loppukäyttäjän voi-
daan katsoa olevan pääsääntöisesti hyvin pe-
rillä omasta energiankulutuksestaan. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sähkön 
mittaamisesta huolehtivan verkonhaltijan 
velvollisuudesta antaa palautetietoa varten 
tarvittavat loppuasiakkaan sähkön mittaus-
tiedot sähkön myyjälle maksutta. Verkonhal-
tija voisi sisällyttää tiedon hallinnasta ja vä-
littämisestä aiheutuvat kustannukset verkko-
liiketoiminnan kuluihin ja periä ne asiakkail-
taan osana sähkön siirtomaksua. 

Pykälän 5 momentissa valtioneuvostolle 
annettaisiin toimivalta asetuksella säätää tar-
vittaessa energian käyttöä koskevan raportin 
sisällöstä. 

5 §. Selvitys energian myynnistä. Energia-
palveludirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdassa on säädetty, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että energian jakelijat ja/tai ja-
keluverkon haltijat ja/tai energian vähittäis-
myyntiyritykset antavat pyydettäessä, ei kui-
tenkaan useammin kuin kerran vuodessa, 
loppukäyttäjiään koskevia aggregoituja tilas-
totietoja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
viranomaisille tai toimistoille, tai muulle ni-
metylle elimelle edellyttäen, että jälkimmäi-
nen puolestaan toimittaa saadut tiedot ensiksi 
mainitulle. Näiden tietojen on oltava riittävät, 
jotta energiatehokkuusohjelmia voidaan 
suunnitella ja panna täytäntöön asianmukai-
sella tavalla ja jotta energiapalveluja ja muita 
energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä 
voidaan edistää ja seurata. Näihin tietoihin 
voi kuulua aiempia tietoja ja niihin on kuu-
luttava tuoreita tietoja loppukäyttäjien kulu-
tuksesta, tarvittaessa myös kuormitusjakau-
mista, asiakassegmenteistä ja asiakkaiden 
maantieteellisestä jakautumisesta, samalla 
kun luonteeltaan yksityisen tai kaupallisesti 
arkaluonteisen tiedon osalta on soveltuvan 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti säilytettä-
vä sen loukkaamattomuus ja luottamukselli-
suus. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on val-
tioneuvoston ohjesäännön perusteella hallin-
to- ja täytäntöönpanovastuu 4 artiklan 1 koh-
dassa mainitun tavoitteen osalta asetettujen 
puitteiden yleisestä valvonnasta ja seurannas-
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ta. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi ni-
mennyt Motiva Oy:n energiapalveludirektii-
vin 4 artiklan 4 kohdan mukaiseksi toimis-
toksi hoitamaan energiansäästön seurantaa ja 
raportointia. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin siitä, että energiaa myyvän yrityksen 
on pyydettäessä toimitettava Energiamarkki-
navirastolle enintään kerran vuodessa selvi-
tys energian myyntiä koskevista tiedoista. 
Energiamarkkinavirasto voisi pyytää sähkön, 
verkkomaakaasun, kaukolämmön ja kauko-
jäähdytyksen osalta tietoja energian koko-
naismyynnistä ja sen ajoittumisesta, loppu-
käyttäjien energiankulutuksesta kuluttaja-
ryhmittäin, loppukäyttäjien maantieteellisestä 
jakautumisesta asiakasryhmittäin sekä hin-
noittelusta ja hintarakenteesta. Polttoaineiden 
osalta mukaan lukien liikennepolttoaineena 
käytettävä maakaasu, Energiamarkkinaviras-
to voisi pyytää polttoainelajeittain tiedot 
polttoaineen kokonaismyynnistä ja sen ajoit-
tumisesta, myynnin maantieteellisestä jakau-
tumisesta sekä polttoaineen hinnasta. Hin-
noittelua ja hintarakennetta koskevien tieto-
jen pyytäminen voisi tulla kyseeseen sen 
vuoksi, että energiapalveludirektiivin 10 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistet-
tava, että poistetaan sellaiset siirto- ja jakelu-
tariffeihin sisältyvät kannustimet, jotka tar-
peettomasti lisäävät siirrettävän tai jaeltavan 
energian määrää. Hintarakennetta koskevilla 
tiedoilla kyettäisiin havaitsemaan mahdolli-
sia direktiivin 10 artiklassa tarkoitettuja kan-
nustimia. Tietoja ei pyydettäisi joka vuosi 
automaattisesti, vaan tietoja pyydettäisiin ai-
noastaan silloin kun se olisi tarpeen ja vain 
sellaisia tietoja, jotka olisivat energiapalvelu-
jen ja energiatehokkuuden seuraamisen ja 
edistämisen kannalta tarpeellista, eivätkä ne 
olisi jo muuten saatavilla ja käytettävissä. 
Pyydettyjen tietojen julkisuudesta olisi voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tietojen 
toimitusvelvollisuudesta sähkön, verkko-
maakaasun, kaukolämmön ja kaukojäähdy-
tyksen osalta. Tietojen luovutusvelvollisuus 
olisi vähittäismyyjällä. Tämä olisi luontevaa, 
koska vähittäismyyjällä on jo käytettävissä 
4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
vertailutietoja loppukäyttäjistä. Näitä tietoja 

voidaan hyödyntää pykälässä myös yhteen-
vetotietojen antamisessa. 

Polttoaineiden osalta, mukaan lukien lii-
kennepolttoaineena käytettävä maakaasu, tie-
tojen toimitusvelvollisuus olisi pykälän 
2 momentin mukaisesti kuitenkin polttoai-
neiden tukkumyyjällä. Polttoaineita myyviä 
tahoja on hyvin paljon, joten hyvin pienille 
vähittäismyyjille selvityksen tekeminen voisi 
olla myös kohtuuton taakka. Myös viran-
omaisnäkökulmasta katsottuna selvitysten 
pyytäminen polttoaineiden osalta tukkumyy-
jiltä on hallinnollisesti helpompaa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, että 
tiedot on luovutettava Energiamarkkinaviras-
ton pyytämässä muodossa ja maksutta. Tieto-
ja ei kuitenkaan voisi pyytää energian vähit-
täismyyjältä tai polttoaineiden tukkumyyjältä 
kuin enintään kolmen vuoden ajanjaksolta. 

Jotta tietojen saanti pystytään turvaamaan, 
on tarkoituksenmukaista säätää 4 momentis-
sa, että energian vähittäismyyjän ja polttoai-
neen tukkumyyjän on säilytettävä tietoja vä-
hintään neljän vuoden ajan. 

Pykälän 5 momentissa valtioneuvostolle 
annettaisiin toimivalta asetuksella säätää tar-
vittaessa energian myyntiä koskevien tietojen 
sisällöstä. 

6 §. Valvonta. Energiamarkkinaviraston 
tehtävänä olisi valvoa tämän lain noudatta-
mista. 

7 §. Virheen ja laiminlyönnin korjaaminen. 
Pykälän 1 momentissa säädetään tilanteesta, 
jossa joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säädöksissä säädettyjä 
velvoitteitaan. Energiamarkkinaviraston on 
silloin velvoitettava kyseinen taho korjaa-
maan virhe tai laiminlyönti. Velvoitepäätök-
sessä voidaan määrätä, millä tavoin virhe tai 
laiminlyönti tulee korjata. 

8 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädetään siitä, 
että energiamarkkinavirasto voisi asettaa 
7 §:ssä tarkoitetun velvoitepäätöksensä te-
hosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettami-
sessa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi 
noudatetaan uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädettyä menettelyä. 

9 §. Muutoksenhaku. Energiamarkkinavi-
raston päätökseen haetaan muutosta hallinto-
lainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. 
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10 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. 
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2010.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siirty-
mäajasta 4 §:ssä tarkoitetun energiankäyttöä 
koskevan raportin toimittamiselle. Raportti 
on toimitettava loppukäyttäjille ensimmäisen 
kerran viimeistään vuonna 2011, joten ener-
giayhtiöillä olisi vuosi 2010 aikaa varautua 
raportin toimeenpanoon liittyviin seikkoihin. 
Lisäksi säädettäisiin siitä, että energiayhtiöil-
lä olisi velvollisuus sisällyttää 4 §:ssä tarkoi-
tettuun raporttiin ja 5 §:ssä tarkoitettuun sel-
vitykseen tietoja aikaisintaan vuodesta 2010 
lukien, vaikka pykälissä säädetäänkin tieto-
jen sisällyttämisestä kolmen vuoden ajalta. 
Näin ollen energiayhtiöille ei tulisi takautu-
via velvoitteita kerätä raportissa ja selvityk-
sessä vaadittuja tietoja. Jotta tiedon keruu ja 
tarvittavat valmistelut sekä mahdolliset muu-
tokset asiakastietojärjestelmiin vertailutieto-
jen antamiseksi 4 §:n mukaisessa raportissa 
ehditään asianmukaisesti tehdä, siirtymä-
säännös velvoittaisi näiden tietojen sisällyt-
tämiseen palauteraporttiin vasta vuonna 
2012. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 3 §:n 
3 momentissa säädettyyn todettuun energia-
kulutukseen perustuvaan vähintään kolme 
kertaa vuodessa suoritettavaan laskutukseen 
siirtymäsäännös. Todettuun energiankulutuk-
seen perustuva vähintään kolme kertaa vuo-
dessa tapahtuva laskutus olisi toteutettava 
viimeistään 1.1.2014 lukien ja siihen saakka 
todelliseen energiankulutukseen perustuva 
laskutus olisi suoritettava vähintään kerran 
vuodessa.  
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Energiamarkkinoilla toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluista annettavaan la-
kiin sisältyy valtuussäännökset energian 
käyttöä koskevan raportin sisältöön sekä 
energian myyntiä koskevien tietojen sisäl-
töön ja esittämistapaan liittyen. Näistä ei ole 
tarkoituksenmukaista ottaa säädöksiä lakiin, 
vaan lakiin ehdotetaan otettavaksi valtuudet 
valtioneuvostolle antaa tarvittaessa yksityis-
kohtaisempia säädöksiä. 

Lakiehdotuksen 4 §:ssä, jossa säädetään 
palautetiedon antamisesta loppukäyttäjille, 
valtioneuvostolle annettaisiin toimivalta ase-
tuksella säätää tarvittaessa energian käyttöä 
koskevan raportin sisällöstä. 

Lakiehdotuksen 5 §:ssä, jossa säädetään 
energian myyntiä koskevan selvityksen an-
tamisesta, valtioneuvostolle annettaisiin toi-
mivalta asetuksella säätää tarvittaessa energi-
an myyntiä koskevien tietojen sisällöstä ja 
niiden toimittamisesta.  
 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-
tilla tai elinkeinolla. Nyt ehdotettava laki ei 
sisällä rajoituksia elinkeinonharjoittamisen 
vapauteen, vaikka lailla annetaankin lisää 
tehtäviä energia-alalla toimiville yhtiöille. 

Lakiehdotuksessa ei puututa omaisuuden 
suojan piirissä oleviin asioihin.  

Muutoksenhakua ja täytäntöönpanoa kos-
kevat säännökset eivät ole ristiriidassa perus-
tuslain säännösten kanssa, koska Energia-
markkinaviraston tekemiin hallintopäätöksiin 
haetaan muutosta hallintolainkäyttölain mu-
kaisesti.  

Lakiehdotus sisältää säännöksiä valtioneu-
voston asetuksenantovallasta. Ehdotuksen 
mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä 4 §:n mukaisen energi-
an käyttöä koskevan raportin sisällöstä sekä 
5 §:n mukaisesta energian myyntiä koskevien 
tietojen sisällöstä ja niiden toimittamisesta. 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lail-
la on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteista. Ehdotetut valtuutus-
säännökset on rajoitettu koskemaan teknis-
luonteisia yksityiskohtia, eikä niihin sisälly-
tettäisi henkilötietoja. Lakiehdotuksen nor-
minantovaltuudet eivät näin ollen ole ristirii-
dassa perustuslain 80 §:n kanssa, eivätkä 
myöskään perustuslain 10 §:n yksityisyyden 
suojaa koskevien säännösten kanssa.  
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Energiamarkkinoilla toimiville yrityksille 
säädettyjä velvoitteita antaa loppukäyttäjälle 
energiansäästöä tukevia palveluja ei ole kat-
sottu perustuslain 124 §:ssä tarkoitetuksi 
muulle kuin viranomaiselle annetuksi julki-
seksi hallintotehtäväksi. 

Edellä mainituilla perusteilla hallitus kat-
soo, että ehdotettu laki voidaan säätää taval-
lisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 

energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään energiamarkkinoilla 
toimivien yritysten velvollisuudesta pyrkiä 
edistämään energian tehokasta ja säästäväistä 
käyttöä asiakkaittensa toiminnassa. 

Tätä lakia sovelletaan yrityksiin, jotka 
myyvät tai jakelevat sähköä taikka myyvät 
kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoai-
netta (energia). 

Sähkön ja maakaasun kulutuksen mittaami-
sen ja laskutuksen osalta on lisäksi voimassa 
mitä sähkömarkkinalaissa (386/1995) sekä 
maakaasumarkkinalaissa (508/2000) ja nii-
den nojalla säädetään. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) energian vähittäismyyjällä luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, joka myy am-
mattimaisesti energiaa loppukäyttäjille; 

2) polttoaineen tukkumyyjällä luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka myy poltto-
ainetta energian vähittäismyyjille; 

3) polttoaineella verkkomaakaasua ja lii-
kennepolttoaineena käytettävää maakaasua, 
nestekaasua, kivi- ja ruskohiiltä, raskasta ja 
kevyttä polttoöljyä, turvetta, biopolttoainetta 
sekä liikennepolttoainetta lukuun ottamatta 
ilmailussa ja meriliikenteessä käytettäviä 
polttoaineita;  

4) verkkomaakaasulla maakaasuputkistoa 
pitkin loppukulutuspaikkaan toimitettavaa 
maakaasua; 

5) loppukäyttäjällä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ostaa energiaa 
omaan loppukäyttöönsä. 
 

3 § 

Mittaaminen ja laskutus 

Energian vähittäismyyjän on annettava 
loppukäyttäjälle energiansäästöä tukevia mit-
taamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja. 
Myyjän on:  

1) tarjottava kaukolämmön ja kaukojäähdy-
tyksen loppukäyttäjille sellaista mittaria, joka 
mittaa energian todetun kulutuksen sekä an-
taa tietoa kulutuksen ajoittumisesta aina, kun 
liittymä on uusi sekä muulloinkin, kun mitta-
rin tarjoaminen on teknisesti mahdollista ja 
kokonaiskustannuksiltaan kohtuullista; 

2) esitettävä kaukolämpöä ja kaukojäähdy-
tystä koskevassa laskussa tai sen liitteessä 
erittely siitä, miten energian hinta muodos-
tuu;  

3) ilmoitettava polttoaineen loppukäyttäjäl-
le laskussa, sopimuksessa, kuitissa tai niiden 
liitteenä yksilöidyt tiedot polttoaineen yksik-
köhinnasta ja toimitetun polttoaineen määräs-
tä; 

4) asetettava kuitissa, laskussa tai muulla 
sopivalla tavalla polttoaineen loppukäyttäjän 
saataville tietoa energiatehokkuutta paranta-
vista toimenpiteistä sekä sellaisten tahojen 
yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiate-
hokkuutta parantavista toimenpiteistä. 

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädet-
ty polttoaineita koskeva ilmoitusvelvollisuus 
ei koske verkkomaakaasua. 

Energian vähittäismyyjän on laskutettava 
sähkö, verkkomaakaasu, kaukolämpö ja kau-
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kojäähdytys todettuun energiakulutukseen 
perustuen vähintään kolme kertaa vuodessa. 
Todettuun energiankulutukseen perustuvasta 
laskutuksesta voidaan kuitenkin poiketa, jos 
todettuun energiankulutukseen perustuvan 
mittauksen ja laskutuksen järjestäminen ei 
ole mahdollista tai se on kustannuksiltaan 
kohtuutonta. 
 

4 § 

Raportin antaminen loppukäyttäjälle 

Energian vähittäismyyjän on toimitettava 
vähintään kerran vuodessa sähkön jakelu-
verkkoon liitetylle sekä verkkomaakaasua, 
kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä käyttävälle 
loppuasiakkaalle raportti tämän energian 
käytöstä. Raportissa on ainakin oltava: 

1) tiedot loppukäyttäjän energiankulutuk-
sesta raportin ajanjaksolta ja sitä edeltäneeltä 
kolmelta vuodelta, kuitenkin enintään siltä 
ajalta, jonka asiakassuhde on kestänyt; 

2) vertailutietoja loppukäyttäjän energian-
kulutuksesta verrattuna muihin vastaaviin 
loppukäyttäjiin; 

3) tietoa energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystie-
toja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä. 

Vähittäismyyjällä ei ole 1 momentissa tar-
koitettua raportointivelvollisuutta, jos todelli-
seen energiankulutukseen perustuvan mitta-
uksen järjestäminen ei ole mahdollista tai se 
on kustannuksiltaan kohtuutonta. 

Jos energian vähittäismyyjä vaihtuu, ener-
giankäyttöä koskeva raportti on toimitettava 
loppukäyttäjälle kolmen kuukauden kuluessa 
energian myyntiä koskevan sopimuksen päät-
tymisestä. Jos loppukäyttäjän ja energian vä-
hittäismyyjän välinen sopimus ei ole kestänyt 
kuutta kuukautta tai edellisen raportin toimit-
tamisesta on enintään kuusi kuukautta, ei 
1 momentissa tarkoitettua raporttia tarvitse 
toimittaa. 

Sähköenergian mittaamisesta huolehtivan 
verkonhaltijan on annettava raporttia varten 
tarvittavat tiedot sähköenergian kulutuksesta 
sähkön myyjälle maksutta. 

Tarkemmat säännökset energian käyttöä 
koskevan raportin sisällöstä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

5 § 

Selvitys energian myynnistä 

Energian vähittäismyyjän on toimitettava 
Energiamarkkinavirastolle tämän pyynnöstä 
sähköä, verkkomaakaasua, kaukolämpöä ja 
kaukojäähdytystä koskevat tiedot: 

1) energian kokonaismyynnistä ja sen ajoit-
tumisesta; 

2) loppukäyttäjien energiankulutuksesta 
kuluttajaryhmittäin; 

3) loppukäyttäjien maantieteellisestä jakau-
tumisesta asiakasryhmittäin; 

4) hinnoittelusta ja hintarakenteesta. 
Polttoaineen tukkumyyjän on toimitettava 

polttoaineita mukaan lukien liikennepolttoai-
neena käytettävä maakaasu koskevat tiedot 
polttoainelajeittain: 

1) polttoaineen kokonaismyynnistä ja sen 
ajoittumisesta; 

2) myynnin maantieteellisestä jakautumi-
sesta; 

3) polttoaineen hinnasta. 
Energiamarkkinavirasto saa pyytää 1 ja 

2 momentissa tarkoitettuja tietoja enintään 
kerran vuodessa ja enintään kolmen vuoden 
ajalta. Tiedot on luovutettava Energiamark-
kinaviraston pyytämässä muodossa ja mak-
sutta. 

Vähittäismyyjän on säilytettävä 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot ja polttoaineen tukku-
myyjän 2 momentissa tarkoitetut tiedot vä-
hintään 4 vuotta. 

Tarkemmat säännökset tietojen sisällöstä ja 
niiden toimittamisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 

6 § 

Valvonta 

Energiamarkkinavirasto valvoo tämän lain 
noudattamista. 
 

7 § 

Virheen ja laiminlyönnin korjaaminen  

Energiamarkkinaviraston on velvoitettava 
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä velvoit-
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teitaan rikkova korjaamaan virheensä tai lai-
minlyöntinsä. Päätöksessä voidaan määrätä, 
millä tavoin virhe tai laiminlyönti on korjat-
tava. 
 

8 § 

Pakkokeinot 

Energiamarkkinavirasto voi tehostaa 
7 §:ssä tarkoitettua päätöstään uhkasakolla. 
Uhkasakon asettamisesta ja sen tuomitsemi-
sesta maksettavaksi säädetään uhkasakko-
laissa (1113/1990). 
 

9 § 

Muutoksenhaku 

Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 
 

10 § 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä  kuuta 

20   . 
Tämän lain 4 §:ää sovelletaan 1 päivästä 

tammikuuta 2011. Energian vähittäismyyjän 
ei tarvitse sisällyttää 4 §:ssä tarkoitettuun ra-
porttiin pykälän 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitettuja tietoja ajalta ennen vuotta 2010. 
Saman pykälän 1 momentin 2 kohdan mukai-
sia vertailutietoja on sisällytettävä raporttiin 
viimeistään vuonna 2012. Tietoja 5 §:ssä tar-
koitettuun selvitykseen ei saa pyytää ajalta 
ennen vuotta 2010. 

Tämän lain 3 §:n 3 momentissa säädetty 
todettuun energiankulutukseen perustuva 
laskutus vähintään kolme kertaa vuodessa on 
toteutettava viimeistään vuoden 2014 alusta. 
Siihen saakka todelliseen energiankulutuk-
seen perustuva laskutus on suoritettava vä-
hintään kerran vuodessa.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 
 

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009 
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