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Direktiivin säännöksiä vastaavia kansallisia säännöksiä on lisäksi seuraavissa olemassa olevissa säädöksissä, joiden
julkaisemisen yhteydessä ei ole erikseen viitattu direktiiviin:
1) Suomen perustuslaki (731/1999) 11.6.1999, muutettu viimeksi (1112/2011) 4.11.2011;
2) valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta (621/2000) 21.6.2000;
3) sähkömarkkinalaki (386/1995) 17.3.1995, muutettu viimeksi (669/2012) 30.11.2012;
4) valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista (65/2009) 5.2.2009;
5) valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 17.8.2006, muutettu viimeksi
(359/2011) 14.4.2011;
6) laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 10.6.1994, muutettu viimeksi (1584/2009)
22.12.2009;
7) maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 5.2.1999, muutettu viimeksi (958/2012) 21.12.2012;
8) vesilaki (587/2011) 27.5.2011;
9) ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4.2.2000, muutettu viimeksi (560/2012) 19.10.2012;
10) ydinenergialaki (990/1987) 11.12.1987, muutettu viimeksi (499/2013) 28.6.2013;
11) valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
(84/2012) 28.2.2012;
12) valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
(83/2012) 28.2.2012;
13) päästökauppalaki (311/2011) 8.4.2011, muutettu viimeksi (396/2013) 7.6.2013;
14) hallintolaki (434/2003) 6.6.2003, muutettu viimeksi (581/2010) 11.6.2010;
15) laki Finanssivalvonnasta (878/2008) 19.12.2008, muutettu viimeksi (254/2013) 12.4.2013;
16) osakeyhtiölaki (624/2006) 21.7.2006, muutettu viimeksi (756/2012) 14.12.2012;
17) laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) 22.12.2009;
18) laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä (772/1988) 26.8.1988, muutettu
viimeksi (1425/2007) 28.12.2007;
19) arvopaperimarkkinalaki (495/1989) 26.5.1989, muutettu viimeksi (1492/2011) 29.12.2011;
20) laki toimeentulotuesta (1412/1997) 30.12.1997, muutettu viimeksi (1006/2012) 28.12.2012;
21) laki Energiamarkkinavirastosta (507/2000) 11.2.2000;
22) laki kuluttajaneuvonnasta (800/2008) 5.12.2008, muutettu viimeksi (676/2012) 30.11.2012;
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23) laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) 12.1.2007;
24) kuluttajansuojalaki (38/1978) 20.1.1978, muutettu viimeksi (207/2013) 15.3.2013;
25) velkakirjalaki (622/1947) 31.7.1947, muutettu viimeksi (889/2010) 22.10.2010;
26) laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 21.5.1999, muutettu viimeksi (302/2013) 19.4.2013;
27) kilpailulaki (948/2011) 12.8.2011, muutettu viimeksi (123/2013) 31.1.2013;
28) kuntalaki (365/1995) 17.3.1995, muutettu viimeksi (325/2012) 15.6.2012;
29) tilintarkastuslaki (459/2007) 13.4.2007, muutettu viimeksi (1454/2011) 22.12.2011;
30) kirjanpitoasetus (1339/1997) 30.12.1997, muutettu viimeksi (547/2008) 28.8.2008;
31) kirjanpitolaki (1336/1997) 30.12.1997, muutettu viimeksi (399/2013) 7.6.2013;
32) sähköturvallisuuslaki (410/1996) 14.6.1996, muutettu viimeksi (1280/2010) 21.12.2010;
33) valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta (233/2005) 14.4.2005;
34) laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003) 19.12.2003;
35) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
4.2.2005;
36) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista
(922/2006) 19.10.2006;
37) työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (809/2008)
9.12.2008;
38) valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) 5.2.2009;
39) valtion virkamieslaki (750/1994) 19.8.1994, muutettu viimeksi (177/2013) 1.3.2013;
40) valtion virkamiesasetus (971/1994) 14.11.1994, muutettu viimeksi (575/2012) 25.10.2012;
41) laki valtion talousarviosta (423/1988) 13.5.1988, muutettu viimeksi (1096/2009) 11.12.2009;
42) asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 11.12.1992, muutettu viimeksi (1277/2011) 15.12.2011.

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Tavoite, soveltamisala ja määritelmät

1 §

Tavoitteet

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa
edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäris-
tön kannalta kestävästi toimiville kansallisille
ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroo-
pan unionin sähkön sisämarkkinoille siten,
että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailu-
kykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset palve-
luperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille.
Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat
terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun
turvaaminen sähkön tuotannossa ja toimituk-
sessa sekä kohtuullisten ja tasapuolisten pal-
veluperiaatteiden ylläpitäminen sähköverkko-
jen toiminnassa.

Sähköalan yritysten tehtäviin kuuluu huo-
lehtia asiakkaittensa ja verkkonsa käyttäjien
sähkönhankintaan liittyvistä palveluista sekä
edistää omassa ja näiden toiminnassa sähkön
tehokasta ja säästäväistä käyttöä.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähkömarkkinoihin,
joilla tarkoitetaan sähkön tuotantoa, tuontia,
vientiä ja toimitusta sekä sähkönsiirtoa ja
-jakelua. Lain II osan sekä 7 ja 12 luvun
säännöksiä ei sovelleta puolustushallintoon.

Lain verkonhaltijaa koskevia säännöksiä
sovelletaan luvanvaraista sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavaan elinkeinonharjoittajaan,
jolla on hallinnassaan Suomessa sijaitsevaa
sähköverkkoa, jollei Energiamarkkinavirasto
ole päätöksellään vapauttanut verkonhaltijaa
luvanvaraisuudesta.

Lain vähittäismyyjää koskevia säännöksiä
sovelletaan sähköntoimittajaan, joka toimit-
taa sähköä jakeluverkonhaltijan jakeluverkon
kautta välittömästi loppukäyttäjille, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköverkolla toisiinsa liitetyistä sähkö-

johdoista, sähköasemista sekä sähköverkon
käyttöä ja sähköverkkopalveluiden tuotta-
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mista palvelevista muista sähkölaitteista ja
sähkölaitteistoista, järjestelmistä ja ohjelmis-
toista muodostettua kokonaisuutta, joka on
tarkoitettu sähkön siirtoon tai jakeluun;

2) jakeluverkolla sähköverkkoa, jonka ni-
mellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolt-
tia;

3) suurjännitteisellä jakeluverkolla nimel-
lisjännitteeltään 110 kilovoltin paikallista tai
alueellista sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei
ole liittymisjohto ja joka ei ylitä valtakunnan
rajaa;

4) rajayhdysjohdolla kahden kantaverkon-
haltijan verkot toisiinsa yhdistävää sähköjoh-
toa siihen kuuluvine laitteistoineen;

5) liittymisjohdolla yhtä sähkönkäyttöpaik-
kaa taikka yhtä tai useampaa voimalaitosta
varten rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä
tai liittyjät liitetään sähköverkkoon;

6) sähköverkkotoiminnalla sähköverkon
asettamista vastiketta vastaan sähkön siirtoa
tai jakelua ja muita sähköverkon palveluja
tarvitsevien käyttöön; sähköverkkotoimintaan
kuuluvat verkonhaltijan harjoittama sähkö-
verkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja
käyttö, verkon käyttäjien sähkölaitteiden liit-
täminen sähköverkkoon, sähkön mittaus,
asiakaspalvelu sekä muut sähkön siirtoon tai
jakeluun liittyvät toimenpiteet, jotka ovat tar-
peen verkonhaltijan sähköverkossa tapahtu-
vaa sähkön siirtoa tai jakelua ja muita verkon
palveluja varten;

7) sähkönsiirrolla sähkön kuljettamista
kantaverkossa sähkökaupan osapuolien vä-
lillä;

8) sähkönjakelulla sähkön kuljettamista ja-
keluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluver-
kossa sähkökaupan osapuolien välillä;

9) verkonhaltijalla elinkeinonharjoittajaa,
jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka
harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimin-
taa tässä verkossa;

10) jakeluverkonhaltijalla verkonhaltijaa,
jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai suur-
jännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa
luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä
verkossa;

11) sähköntoimituksella sähkön myyntiä
käyttöä tai jälleenmyyntiä varten;

12) vähittäismyynnillä sähkön toimitusta
jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta vä-
littömästi loppukäyttäjille;

13) sähköntuotannolla sähkön tuottamista;
14) pienimuotoisella sähköntuotannolla

voimalaitosta tai usean voimalaitoksen muo-
dostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enin-
tään kaksi megavolttiampeeria;

15) tuottajalla sähköä tuottavaa luonnol-
lista henkilöä tai oikeushenkilöä;

16) asiakkaalla sähkön tukkuasiakasta tai
loppukäyttäjää;

17) tukkuasiakkaalla luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka ostaa sähköä jälleen-
myyntiä varten;

18) loppukäyttäjällä asiakasta, joka ostaa
sähköä omaan käyttöönsä;

19) verkon käyttäjällä luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa sähköä
sähköverkkoon tai jolle sitä toimitetaan säh-
köverkosta;

20) kuluttajalla kuluttajansuojalain
(38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kulut-
tajaa;

21) sähköalan yrityksellä luonnollista tai
oikeushenkilöä, joka harjoittaa ainakin yhtä
seuraavista toiminnoista: sähkön tuotanto,
siirto, jakelu, toimitus tai osto ja joka on
vastuussa näihin toimintoihin liittyvistä kau-
pallisista, teknisistä tai ylläpitotehtävistä, lu-
kuun ottamatta loppukäyttäjää;

22) ministeriöllä työ- ja elinkeinoministe-
riötä;

23) ETA-valtiolla Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaa valtiota;

24) kolmannella maalla muuta valtiota
kuin Euroopan unionin jäsenvaltiota;

25) taseselvityksellä kunkin taseselvitys-
jakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen
selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin
sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase ja
tasepoikkeama;

26) tasesähköllä sähköä, jolla valtakunnal-
liseen tasevastuuseen kuuluvia tehtäviä hoi-
tava yksikkö (tasesähköyksikkö) tasapainottaa
sähkömarkkinoiden osapuolen sähkönhankin-
nan ja sähköntoimituksen yhtä suuriksi;

27) tasevastaavalla sähkömarkkinoiden
osapuolta, joka tasapainottaa sähkön tuotan-
tonsa ja hankintansa sekä sähkön käyttönsä ja
toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön
toimittamalla tasesähköllä;

28) vertikaalisesti integroituneella yrityk-
sellä sähköalan yritystä tai sähköalan yritys-
ten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai sa-

3588/2013



moilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko
suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa ja jossa
yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin
joko sähkön siirtoa tai jakelua ja ainakin joko
sähkön tuotantoa tai toimittamista;

29) omistussuhteessa olevalla yrityksellä
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan
g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilin-
päätöksistä annetun seitsemännen neuvoston
direktiivin 83/349/ETY 41 artiklassa tarkoi-
tettua sidosyritystä ja 33 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua osakkuusyritystä sekä samoille
osakkeenomistajille kuuluvia yrityksiä;

30) tarjouskilpailulla menettelyä, jossa
suunnitellut lisävaatimukset ja varakapasi-
teetti katetaan toimituksilla uudesta tai ole-
massa olevasta tuotantokapasiteetista;

31) energiatehokkuutta edistävällä kysyn-
nänhallinnalla yleistä tai yhdennettyä lähes-
tymistapaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa
sähkönkulutuksen määrään ja ajankohtaan
primaarienergian kulutuksen ja huippukuor-
mitusten vähentämiseksi suosimalla tuotanto-
kapasiteetin lisäämiseen tähtäävien investoin-
tien sijasta sellaisia investointeja, jotka teh-
dään energiatehokkuutta edistäviin tai muihin
toimenpiteisiin, jos tällaiset investoinnit ovat
tehokkain ja taloudellisin vaihtoehto ottaen
huomioon vähentyneen energiankulutuksen
myönteiset ympäristövaikutukset sekä siihen
liittyvät toimitusvarmuutta ja jakelukustan-
nuksia koskevat näkökohdat;

32) sähköntoimitussopimuksella sähkön
toimittamisesta tehtyä sopimusta, lukuun ot-
tamatta sähköjohdannaisia;

33) sähköjohdannaisella rahoitusvälinei-
den markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin
93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6 tai
7 kohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä,
jonka kohde-etuus on sähkö;

34) määräysvallalla oikeuksia, sopimuksia
tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai yh-
dessä asiaan liittyvät tosiasialliset ja oikeu-
delliset olosuhteet huomioon ottaen antavat
mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutus-
valtaa yrityksessä, erityisesti:

a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoi-
keuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoi-
hin;

b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden perus-
teella saadaan ratkaiseva vaikutusvalta yri-
tyksen toimielinten kokoonpanossa, äänes-
tyksissä tai päätöksissä.

II OSA

SÄHKÖVERKOT

2 luku

Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus

4 §

Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus

Sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suo-
messa sijaitsevassa sähköverkossa vain Ener-
giamarkkinaviraston myöntämällä luvalla
(sähköverkkolupa). Sähköverkkolupaa ei
voida siirtää toiselle.

Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta,
jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän si-
säistä sähköntoimitusta.

5 §

Sähköverkkoluvan myöntäminen

Sähköverkkolupa myönnetään, jos hakija
täyttää hakemuksensa mukaiselle sähköverk-
kotoiminnalle asetetut tekniset, taloudelliset
ja organisatoriset vaatimukset. Sähköverkko-
lupa myönnetään toistaiseksi tai erityisestä
syystä määräajaksi.

Sähköverkkolupaan voidaan liittää luvan
myöntämisen edellytysten kannalta tarpeelli-
sia ehtoja. Sähköverkkolupaa tai sen ehtoja
voidaan muuttaa luvanhaltijan suostumuk-
sella tai muulloinkin, jos muutos perustuu
lainsäädännön muuttumiseen, muutoksenha-
kutuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai
jos muutos on välttämätön toiminnan edelly-
tyksissä tapahtuneiden olennaisten muutosten
vuoksi.

Energiamarkkinaviraston on ilmoitettava
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Euroopan komissiolle kantaverkonhaltijalle
myönnetystä sähköverkkoluvasta. Luvan
myöntäminen on lisäksi julkaistava Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

6 §

Sähköverkkoluvan hakijaa koskevat yleiset
vaatimukset

Sähköverkkoluvan hakijan on täytettävä
seuraavat yleiset vaatimukset:

1) hakija on yhteisö tai laitos;
2) hakijan organisaatio vastaa sen harjoit-

taman sähköverkkotoiminnan laajuutta ja
luonnetta;

3) hakijalla on palveluksessaan riittävä
henkilöstö, joka vastaa sen harjoittaman
verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta;

4) hakijalla on palveluksessaan sellainen
käytön johtaja sekä, jos hakija suorittaa säh-
kötöitä, sähkötöiden johtaja, joka täyttää säh-
köturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla
säädetyt kelpoisuusvaatimukset;

5) hakijalla on taloudelliset edellytykset
kannattavaan sähköverkkotoimintaan;

6) hakijalla on päätösvalta sähköverkon
käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitta-
viin varoihin sekä päätösvalta tehdä verkon
käyttäjien kanssa liittymissopimuksia ja säh-
köverkkosopimuksia;

7) jos hakija harjoittaa sähköverkkotoimin-
nan lisäksi muuta toimintaa tai jos hakija
harjoittaa sekä kantaverkkotoimintaa että ja-
keluverkkotoimintaa, hakija on esittänyt sel-
vityksen, että nämä toiminnat on eriytetty
toisistaan siten kuin 12 luvussa säädetään.

7 §

Kantaverkonhaltijaa koskevat lisä-
vaatimukset

Hakijan, joka hakee kantaverkonhaltijan
sähköverkkolupaa, on 6 §:ssä säädettyjen
vaatimusten lisäksi omistettava Suomessa si-
jaitseva kantaverkko ja täytettävä 5 luvussa
säädetyt vaatimukset kantaverkonhaltijan
riippumattomuudesta. Riippumattomuuden
on oltava varmennettu 5 luvussa ja verkkoon
pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittä-
vässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o

1228/2003 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
714/2009, jäljempänä sähkökauppa-asetus,
3 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Hakijan, joka on kuulunut vertikaalisesti
integroituneeseen yritykseen, on 1 momen-
tissa säädettyjen vaatimusten lisäksi esitet-
tävä selvitys siitä, että vertikaalisesti integroi-
tuneessa yrityksessä kantaverkonhaltijalle
kuuluvia tehtäviä hoitanutta henkilöstöä ei
ole siirretty sähköntuotantoa tai -toimitusta
harjoittaville yrityksille.

8 §

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
sähköverkkolupa

Energiamarkkinavirasto määrää sähkö-
verkkoluvassa yhden kantaverkonhaltijan
järjestelmävastaavaksi kantaverkonhaltijaksi.

Hakijan, joka hakee järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan sähköverkkolupaa, on 6
ja 7 §:ssä säädettyjen vaatimusten lisäksi täy-
tettävä seuraavat vaatimukset:

1) hakija on järjestänyt tasesähköyksikön
toiminnot erillisen toimintayksikkönsä tai ko-
konaan omistamansa tytäryhtiön tehtäväksi;
ja

2) hakija on järjestänyt valtakunnallisen
taseselvityksen hoitamiseen liittyvät toimin-
not tasesähköyksikön tehtäväksi tai toisista
ETA-valtioista olevien kantaverkonhaltijoi-
den kanssa yhteisesti omistamansa osakkuus-
yhtiön tehtäväksi.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
sähköverkkoluvassa voidaan asettaa ehtoja,
jotka liittyvät:

1) järjestelmävastaavan tehtäviin ja niiden
hoitamiseen;

2) järjestelmävastaavan velvollisuuksiin ja
niiden täyttämiseen;

3) järjestelmävastaavan oikeuksiin ja nii-
den käyttämiseen.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija voi
Energiamarkkinaviraston myöntämällä lu-
valla antaa valtakunnalliseen taseselvitykseen
liittyvät toiminnot toisista ETA-valtioista ole-
vien kantaverkonhaltijoiden kanssa yhteisesti
omistamansa osakkuusyhtiön tehtäväksi. Lu-
papäätökseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä sääde-
tään sähköverkkoluvan myöntämisestä ja 3
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momentissa säädetään järjestelmävastaavalle
kantaverkonhaltijalle sähköverkkoluvassa
asetettavista ehdoista.

9 §

Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupa

Energiamarkkinavirasto määrää jakeluver-
konhaltijan sähköverkkoluvassa jakeluver-
konhaltijan maantieteellisen vastuualueen ja-
keluverkon osalta. Energiamarkkinavirasto
voi sähköverkkoluvan myöntämisen jälkeen
muuttaa painavasta syystä jakeluverkonhalti-
jan vastuualuetta.

Jakeluverkonhaltija voi sopia toisen sähkö-
verkkoluvan haltijan kanssa vastuualueen
muutoksesta. Muutoksesta on ilmoitettava
alueen liittyjille ja Energiamarkkinaviras-
tolle.

Jakeluverkonhaltija, jonka vastuualuetta
siirtyy toiselle luvanhaltijalle, on vastuussa
alueesta siihen saakka, kunnes siirrosta on
asianmukaisesti ilmoitettu alueen liittyjille ja
Energiamarkkinavirastolle. Energiamarkkina-
virasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoi-
tuksessa annettavista tiedoista sekä ilmoitus-
menettelystä.

10 §

Jakeluverkonhaltijaa koskevat lisä-
vaatimukset

Hakijan, joka hakee sähköverkkolupaa
sähköverkkotoiminnan harjoittamiseen jake-
luverkossa, on 6 §:ssä säädettyjen vaatimus-
ten lisäksi täytettävä 6 luvussa oikeudellisesti
eriytetylle jakeluverkkotoiminnalle asetetut
vaatimukset, jos:

1) hakijan 400 voltin sähköverkossa siir-
retty vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen
viimeksi päättyneen kalenterivuoden aikana
vähintään 200 gigawattituntia; ja

2) hakija toimii osana sähköntuotantoa
tai -toimitusta harjoittavaa yritystä tai saman
tahon määräysvallassa olevaa yritysryhmää.

11 §

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa

myönnetään hakemuksesta hakijalle, joka
harjoittaa sähköverkkotoimintaa maantieteel-
lisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalu-
eella taikka yhteisiä palveluja tarjoavalla alu-
eella sijaitsevassa jakeluverkossa tai suurjän-
nitteisessä jakeluverkossa, jossa ei toimiteta
sähköä kuluttajille, jos:

1) erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen
liittyvistä syistä kyseisen verkon käyttäjien
toiminnot tai tuotantoprosessi muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden; tai

2) kyseisessä verkossa jaellaan sähköä en-
sisijaisesti verkon omistajalle tai verkonhalti-
jalle taikka niihin omistussuhteessa oleville
yrityksille.

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa ei
kuitenkaan saa myöntää hakijalle, jonka säh-
köverkossa toimitetaan sähköä kuluttajille,
ellei kysymyksessä ole sähköntoimitus pie-
nelle määrälle kuluttajia, joilla on työsuhtee-
seen perustuvia tai vastaavia yhteyksiä haki-
jaan.

Suljettuun jakeluverkkoon ja suljetun jake-
luverkon haltijaan sovelletaan, mitä tässä
laissa säädetään suurjännitteisestä jakeluver-
kosta ja jakeluverkosta sekä jakeluverkonhal-
tijasta, ellei erikseen toisin säädetä. Lupapää-
tökseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään
sähköverkkoluvan myöntämisestä.

12 §

Eräiden rajayhdysjohtojen vapauttaminen
sähköverkkoluvasta

Energiamarkkinavirasto voi yksittäistapa-
uksessa määräajaksi sallia sähköverkkotoi-
minnan harjoittamisen ilman sähköverkkolu-
paa, jos verkonhaltijalle on myönnetty sähkö-
kauppa-asetuksen 17 artiklan mukainen poik-
keuslupa. Vapautus voidaan myöntää enin-
tään sähkökauppa-asetuksen 17 artiklan mu-
kaisen poikkeusluvan voimassaoloajaksi.
Vapautusta ei voida siirtää toiselle.

Vapautuksen saaneeseen verkonhaltijaan ei
sovelleta tämän lain verkonhaltijaa koskevia
säännöksiä. Energiamarkkinavirasto voi kui-
tenkin luvanvaraisuudesta vapauttamista kos-
kevassa päätöksessään asettaa ehtoja, jotka
koskevat verkkoon pääsyä kysymyksessä ole-
vassa rajayhdysjohdossa sekä käyttöturvalli-
suutta. Verkkoon pääsyä koskevat ehdot voi-
vat liittyä:
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1) siirtokapasiteetin jakamiseen;
2) ylikuormituksesta aiheutuvien tulojen

jakamiseen;
3) rajayhdysjohdon käyttäjiltä perittäviin

maksuihin.

3 luku

Sähköverkon rakentaminen

13 §

Jakeluverkon rakentaminen

Jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus ra-
kentaa jakeluverkkoa vastuualueellaan.

Muut saavat rakentaa vastuualueelle jake-
luverkkoa, jos:

1) kysymyksessä on liittymisjohto tai vara-
syöttöyhteys, jolla sähkönkäyttöpaikka liite-
tään vastuualueen jakeluverkonhaltijan säh-
köverkkoon;

2) kysymyksessä on liittymisjohto tai vara-
syöttöyhteys, jolla yksi tai useampi voimalai-
tos liitetään vastuualueen jakeluverkonhalti-
jan tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon;

3) kysymyksessä on kiinteistön tai sitä vas-
taavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko;

4) verkonhaltija antaa toiselle suostumuk-
sen verkon rakentamiseen.

14 §

Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin sähköjohdon rakentamiseen on pyydet-
tävä hankelupa Energiamarkkinavirastolta.
Valtakunnan rajan ylittävän, nimellisjännit-
teeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjoh-
don rakentamiseen on pyydettävä hankelupa
ministeriöltä. Valtakunnan rajan ylittävän
sähköjohdon rakentamiseen myönnettyä han-
kelupaa ei voida siirtää toiselle.

Hankelupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäi-
sen sähköjohdon rakentamiseen.

Hankeluvassa ei määrätä sähköjohdon reit-
tiä. Ennen hankeluvan myöntämistä ei johto-
reitille tarvitse olla 17 §:n mukaista aluevara-
usta eikä kunnan suostumusta. Lupapäätök-
sestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annetun lain
(468/1994) mukainen arviointi on otettu huo-
mioon.

15 §

Hankeluvan hakeminen

Hankelupahakemuksessa esitettävistä tie-
doista ja selvityksistä säädetään valtioneu-
voston asetuksella. Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetussa laissa tarkoitet-
tua hanketta koskevaan hakemukseen on lii-
tettävä mainitun lain mukainen arviointise-
lostus.

16 §

Hankeluvan myöntäminen

Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön
siirron turvaamiseksi tarpeellista. Valtakun-
nan rajan ylittävän sähköjohdon hankeluvan
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että
sähköjohdon rakentaminen on muutoinkin
sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuo-
roisuuden kannalta tarkoituksenmukaista.

Jos hakemus ei koske valtakunnan rajan
ylittävää sähköjohtoa, on hankelupa 1 mo-
mentin estämättä myönnettävä:

1) liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyttö-
paikka taikka yksi tai useampi voimalaitos
liitetään lähimpään nimellisjännitteeltään vä-
hintään 110 kilovoltin sähköverkkoon;

2) sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhal-
tija rakentaa vastuualueellaan tai vastuualu-
eeltaan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yh-
distää jakeluverkonhaltijan sähköverkon osat
toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköver-
kon toiseen sähköverkkoon.

Hankelupaan voidaan liittää luvan edelly-
tysten kannalta tarpeellisiksi katsottavia eh-
toja.

17 §

Kunnan asemaa koskevat säännökset

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin sähköjohdon reitille tulee saada kun-
nan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon si-
joittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden
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ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun
lain (603/1977) mukaisessa lunastusmenette-
lyssä ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin
kaavassa tätä varten varatulle alueelle. Kunta
ei saa evätä suostumusta tai asettaa sen
myöntämiselle ehtoja ilman alueiden käytön
suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liitty-
viä taikka muihin seikkoihin perustuvia päte-
viä syitä, jos epäämisestä tai ehdoista aiheu-
tuu sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle
kohtuutonta haittaa.

Jakeluverkonhaltijan on huolehdittava, että
jakeluverkon rakentamista koskevasta suun-
nittelusta tiedotetaan kunnille. Jakeluverkon-
haltijan on yhdessä vastuualueensa kuntien
kanssa muutoinkin huolehdittava riittävästä
yhteistoiminnasta siten, että kuntien maan-
käyttöä koskevat näkökohdat tulevat verkon
sijoittamisessa huomioon otetuiksi.

4 luku

Verkonhaltijan yleiset velvollisuudet ja
verkkopalvelujen hinnoittelu

18 §

Verkkopalvelujen tarjonnan yleiset
periaatteet

Verkonhaltijan on tarjottava sähköverk-
konsa palveluita sähkömarkkinoiden osapuo-
lille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Palve-
luiden tarjonnassa ei saa olla perusteettomia
tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti rajoitta-
via ehtoja.

19 §

Verkon kehittämisvelvollisuus

Verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatui-
sen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa
käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää säh-
köverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoi-
hin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen
vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullis-
ten tarpeiden mukaisesti.

Sähköverkko on suunniteltava ja rakennet-
tava ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

1) sähköverkko täyttää sähköverkon toi-
minnan laatuvaatimukset ja sähkönsiir-
ron sekä -jakelun tekninen laatu on muu-
toinkin hyvä;

2) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut
toimivat luotettavasti ja varmasti silloin, kun
niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa
olevia ilmastollisia, mekaanisia ja muita ul-
koisia häiriöitä;

3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut
toimivat mahdollisimman luotettavasti nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa
(1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa;

4) sähköverkko toimii yhteensopivasti säh-
köjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvitta-
essa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa;

5) sähköverkkoon voidaan liittää vaati-
mukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja voimalai-
toksia;

6) verkonhaltija kykenee muutoinkin täyt-
tämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla
asetetut velvollisuudet.

Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta sää-
detään erikseen.

20 §

Liittämisvelvollisuus

Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuul-
lista korvausta vastaan liittää sähköverk-
koonsa tekniset vaatimukset täyttävät säh-
könkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-
alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja
teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia
sekä syrjimättömiä, ja niissä on otettava huo-
mioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja
tehokkuus.

Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä
koskevat tekniset vaatimukset sekä kohtuulli-
nen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsit-
telee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt.

Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän
pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtai-
nen arvio liittymiskustannuksista sekä arvio
liittymän toimitusajasta.

21 §

Siirtovelvollisuus

Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta
vastaan myytävä sähkön siirto- ja jakelupal-
veluja niitä tarvitseville sähköverkkonsa siir-
tokyvyn rajoissa.
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22 §

Verkonhaltijan tehtävät sähköntoimitusten
mittauksessa

Verkonhaltijan on järjestettävä sähköver-
kossaan taseselvityksen ja laskutuksen perus-
tana oleva sähköntoimitusten mittaus sekä
mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen
sähkömarkkinoiden osapuolille. Laskutuk-
sessa tarvittavat mittaustiedot on ilmoitettava
sähkön toimittajalle sähkönkäyttöpaikka- tai
mittauskohtaisesti.

Verkonhaltijan on mittauspalvelua järjestä-
essään pyrittävä edistämään verkon käyttä-
jien tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä
sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien
hyödyntämistä.

Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua
joko omana työnä tai hankkia palvelun. Pal-
velu voidaan hankkia tällöin myös sähkökau-
pan muulta osapuolelta.

Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten
mittauksesta sähköverkoissa annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Säännökset voivat
koskea:

1) sähkönkäyttöpaikan ja voimalaitoksen
varustamista mittauslaitteistolla;

2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle ase-
tettavia vaatimuksia;

3) mittauslaitteiston lukemista;
4) mittaustiedon hyödyntämistä;
5) mittauspalveluissa käytettävää aikajao-

tusta.

23 §

Sähköverkon häviöenergian hankinta

Verkonhaltijan on hankittava sähköverk-
konsa häviöenergia sekä sähköverkkonsa
käyttöä palveleva varavoima avointen, syrji-
mättömien ja markkinapohjaisten menettely-
jen mukaisesti.

24 §

Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoitte-
lua koskevat yleiset säännökset

Verkkopalvelujen myyntihintojen ja
-ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden
on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kai-

kille verkon käyttäjille. Niistä saa poiketa
vain erityisistä syistä. Kuluttajille suunnatut
myyntiehdot on lisäksi esitettävä selkeällä ja
ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisäl-
tyä sopimusten ulkopuolisia esteitä kulutta-
jien oikeuksien toteutumiselle.

Verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava
kokonaisuutena arvioiden kohtuullista.

Verkkopalvelujen hinnoittelussa ei saa olla
perusteettomia tai sähkökaupan kilpailua il-
meisesti rajoittavia ehtoja. Siinä on kuitenkin
otettava huomioon sähköjärjestelmän toimin-
tavarmuus ja tehokkuus sekä kustannukset ja
hyödyt, jotka aiheutuvat voimalaitoksen liit-
tämisestä verkkoon.

25 §

Liittymispistehinnoittelu

Verkonhaltijan on osaltaan järjestettävä
edellytykset sille, että verkon käyttäjä voi
sopia kaikista verkkopalveluista sen verkon-
haltijan kanssa, jonka verkkoon on liittynyt.

Verkonhaltijan on osaltaan järjestettävä
edellytykset sille, että verkon käyttäjä saa
asianomaiset maksut suorittamalla oikeuden
käyttää liittymispisteestään käsin koko maan
sähköverkkoa ulkomaanyhteyksiä lukuun ot-
tamatta.

26 §

Sähköntoimittajan vaihtamiseen liittyvät
verkonhaltijan suoritteet

Verkonhaltija ei saa periä erillistä maksua
sähköntoimittajan vaihtamiseen liittyvistä
suoritteistaan.

27 §

Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja
tunnuslukujen julkaiseminen

Verkonhaltijan on julkaistava verkkopal-
velujensa yleiset myyntiehdot ja -hinnat sekä
niiden määräytymisperusteet.

Verkonhaltijan on ilmoitettava Energia-
markkinavirastolle verkkopalvelujensa voi-
massa olevat myyntiehdot ja -hinnat sekä nii-
den määräytymisperusteet. Energiamarkkina-
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virasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoi-
tuksessa annettavista tiedoista sekä ilmoitus-
menettelystä.

Verkonhaltijan on julkaistava verkkopal-
velujensa hintatasoa, verkkotoiminnan tehok-
kuutta, laatua ja kannattavuutta, sähköverk-
konsa kehittämistä sekä sähköverkkoonsa
liittyviä, sähkömarkkinoiden toimintaa ku-
vaavia tunnuslukuja. Energiamarkkinavirasto
voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä
tunnuslukuja julkaisemisvelvollisuus koskee,
mitä kaavoja ja ohjeita tunnuslukuja lasketta-
essa noudatetaan sekä miten tunnusluvut jul-
kaistaan.

28 §

Verkonhaltijan varautumissuunnittelu

Verkonhaltijan on asianmukaisella suun-
nittelulla varauduttava normaaliolojen häiriö-
tilanteisiin ja valmiuslaissa tarkoitettuihin
poikkeusoloihin. Verkonhaltijan on laadittava
varautumissuunnitelma sekä osallistuttava
tarpeellisessa laajuudessa huoltovarmuuden
turvaamiseen tähtäävään valmiussuunnitte-
luun. Varautumissuunnitelma on päivitettävä
vähintään kerran kahdessa vuodessa ja sil-
loin, kun olosuhteissa tapahtuu merkittäviä
muutoksia.

Tarkempia säännöksiä varautumissuunni-
telman sisällöstä voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. Säännökset voivat koskea yh-
teiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, vä-
estön toimeentulon taikka elinkeinoelämän
toimintakyvyn varmistamiseksi tarpeellista
sähköverkkojen toiminnan sekä sähkönsiir-
ron tai -jakelun järjestelyä.

Varautumissuunnitelma ja siihen tehtävät
muutokset on toimitettava Huoltovarmuus-
keskukselle. Huoltovarmuuskeskuksella on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa suunni-
telman vastaanottamisesta vaatia verkonhalti-
jaa tekemään muutoksia varautumissuunnitel-
maan, jos suunnitelma ei täytä säädettyjä vaa-
timuksia.

Huoltovarmuuskeskuksen on velvoitettava
verkonhaltija korjaamaan rikkomuksensa tai
laiminlyöntinsä, jos tämä rikkoo tai laiminlyö
tässä pykälässä säädettyjä velvollisuuksiaan.
Päätöksessä voidaan määrätä, millä tavoin
rikkomus tai laiminlyönti on korjattava.

Huoltovarmuuden turvaamiseen tähtää-
västä valmiussuunnittelusta säädetään erik-
seen.

29 §

Verkonhaltijan yhteistoimintavelvollisuus
häiriötilanteissa

Verkonhaltijan on toimittava häiriötilan-
teissa häiriöiden poistamiseksi ja niiden vai-
kutusten rajoittamiseksi yhteistyössä muiden
sähköverkonhaltijoiden ja toiminta-alueensa
pelastusviranomaisten, poliisin, kuntien vi-
ranomaisten ja tieviranomaisten sekä muiden
yhdyskuntateknisten verkkojen haltijoiden
kanssa. Verkonhaltijan on osallistuttava häi-
riötilanteissa toiminta-alueeseensa liittyvän
tilannekuvan muodostamiseen ja toimitettava
tilannekuvan muodostamisesta vastaavalle vi-
ranomaiselle sitä varten tarvittavat tiedot.

Jakeluverkonhaltijan on järjestettävä 1 mo-
mentissa tarkoitettua yhteistyötä varten erilli-
nen viestiyhteys valvomoonsa tai muuhun ti-
laan, josta johdetaan verkonhaltijan toimenpi-
teitä häiriötilanteen poistamiseksi.

30 §

Kantaverkonhaltijan ja oikeudellisesti eriyte-
tyn jakeluverkonhaltijan oikeus hankkia ja

toimittaa sähköä

Kantaverkonhaltija ja oikeudellisesti eriy-
tettyä jakeluverkkotoimintaa harjoittava ver-
konhaltija voi hankkia ja toimittaa sähköä,
jos toiminnan tarkoituksena on:

1) sähköverkon häviöenergian hankinta;
2) järjestelmävastuuseen kuuluvien tehtä-

vien hoitaminen;
3) siirtorajoitusten hallinta;
4) verkon rakentamista, käyttöä ja kunnos-

sapitoa palvelevien siirrettävien varavoima-
koneiden käyttö ja niillä tuotetun sähkön toi-
mitus verkkoon;

5) omakäyttösähkön hankinta yhteisön toi-
mitiloihin, sähköasemille tai linkkiasemiin
taikka muihin näitä vastaaviin yhteisön koh-
teisiin;

6) jakeluverkonhaltijan sähköntoimitus tä-
hän lakiin perustuvan velvollisuuden nojalla
loppukäyttäjälle tilanteessa, jossa vähittäis-
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myyjän toimitus on keskeytynyt myyjästä ai-
heutuvasta syystä.

5 luku

Kantaverkkoa ja kantaverkonhaltijaa
koskevat säännökset

31 §

Kantaverkon määritelmä ja kantaverkkoon
kuuluvien sähköjohtojen ja laitteistojen

nimeäminen

Kantaverkkoa ovat:
1) nimellisjännitteeltään vähintään 110 ki-

lovoltin sähköjohdoista, sähköasemista ja
muista laitteistoista koostuva valtakunnalli-
nen yhtenäinen sähkön siirtoverkko;

2) kantaverkonhaltijan hallinnassa oleva,
nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovol-
tin rajayhdysjohto.

Kantaverkonhaltijan on nimettävä ja jul-
kaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjoh-
dot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin
siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan val-
vontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän
kuukautta ennen valvontajakson alkamista.
Kantaverkonhaltijan on ennen nimeämistä
varattava verkkonsa käyttäjille sekä asiaan
liittyville viranomaisille ja muille sidosryh-
mille tilaisuus lausua mielipiteensä nimeä-
misehdotuksesta. Kantaverkonhaltija voi
poistaa julkaisemastaan nimeämispäätöksestä
sähköjohtoja, sähköasemia ja muita laitteis-
toja ennen seuraavan valvontajakson alka-
mista vain painavasta syystä.

Kantaverkonhaltijan nimeämispäätös ja
sen muutokset on toimitettava Energiamark-
kinavirastolle. Energiamarkkinavirastolla on
oikeus kolmen kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta vaatia kantaverkon-
haltijaa tekemään muutoksia nimeämispää-
tökseen, jos päätös ei ole lainmukainen.

Kantaverkonhaltijan verkkopalvelun sopi-
muspuolella on oikeus saattaa kantaverkon-
haltijan julkaiseman nimeämispäätöksen tai
sen muutoksen lainmukaisuus Energiamark-
kinaviraston tutkittavaksi kuukauden kulu-
essa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkais-
sut päätöksensä. Tutkimuspyynnön tekijällä
on valitusoikeus Energiamarkkinaviraston

tutkimuspyynnön johdosta antamaan päätök-
seen.

32 §

Kantaverkonhaltijan riippumattomuus

Kantaverkonhaltijan on varmistettava, että
sen organisaatiossa ja päätöksenteossa:

1) samalla henkilöllä tai henkilöillä ei ole
oikeutta:

a) käyttää suoraan tai välillisesti määräys-
valtaa sähkön tai maakaasun tuotantoa tai
toimittamista harjoittavassa yrityksessä ja
käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa
kantaverkonhaltijaan tai kantaverkkoon näh-
den taikka käyttää suoraan tai välillisesti
2 momentissa tarkoitettuja oikeuksia kanta-
verkonhaltijaan tai kantaverkkoon nähden;
eikä

b) käyttää suoraan tai välillisesti määräys-
valtaa kantaverkonhaltijaan tai kantaverk-
koon nähden ja käyttää suoraan tai välillisesti
määräysvaltaa sähkön tai maakaasun tuotan-
toa tai toimittamista harjoittavassa yrityk-
sessä taikka käyttää suoraan tai välillisesti
2 momentissa tarkoitettuja oikeuksia sähkön
tai maakaasun tuotantoa tai toimittamista har-
joittavaan yritykseen nähden;

2) samalla henkilöllä tai samoilla henki-
löillä ei ole oikeutta nimittää kantaverkonhal-
tijan hallintoneuvoston, hallituksen tai kanta-
verkonhaltijaa lain mukaan edustavan toimi-
elimen jäseniä ja käyttää suoraan tai välilli-
sesti määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai toi-
mittamista harjoittavassa yrityksessä taikka
käyttää suoraan tai välillisesti 2 momentissa
tarkoitettuja oikeuksia sähkön tuotantoa tai
toimittamista harjoittavaan yritykseen näh-
den;

3) sama henkilö ei ole hallintoneuvoston,
hallituksen tai yritystä lain mukaan edustavan
toimielimen jäsen sekä kantaverkonhaltijassa
että sähkön tuotantoa tai toimittamista har-
joittavassa yrityksessä.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tettuja oikeuksia ovat:

1) oikeus käyttää äänivaltaa;
2) oikeus nimittää hallintoneuvoston, halli-

tuksen tai yritystä lain mukaan edustavan toi-
mielimen jäseniä;

3) enemmistöosuuden omistaminen.
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Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö on
valtio tai muu julkinen elin, kahta erillistä
julkista elintä, jotka käyttävät määräysvaltaa
yhtäältä kantaverkonhaltijassa tai kantaver-
kossa ja toisaalta sähkön tai maakaasun tuo-
tantoa tai toimittamista harjoittavassa yrityk-
sessä, ei katsota 1 momenttia sovellettaessa
samaksi henkilöksi.

Loppukäyttäjää, joka harjoittaa sähkön
tuotantoa tai toimittamista joko suoraan tai
sellaisen yrityksen kautta, jossa sillä on mää-
räysvalta joko yksin tai yhdessä toisen loppu-
käyttäjän kanssa, ei katsota 1 momentin
1 kohtaa sovellettaessa sähkön tuotantoa tai
toimittamista harjoittavaksi yritykseksi edel-
lyttäen, että loppukäyttäjä tai -käyttäjät sekä
määräysvallan alainen yritys ovat vuotuisena
keskiarvona mitattuna sähkön nettokäyttäjiä
ja että niiden kolmansille osapuolille toimit-
taman sähkön taloudellinen arvo on vähäinen
niiden muuhun liiketoimintaan nähden.

33 §

Kantaverkonhaltijan riippumattomuuden
varmentaminen

Edellä 32 §:ssä tarkoitettu kantaverkonhal-
tijan riippumattomuus on varmennettava tä-
män pykälän ja sähkökauppa-asetuksen 3 ar-
tiklan mukaista menettelyä noudattaen. Var-
mentamismenettelyssä voidaan myöntää kan-
taverkonhaltijalle poikkeus 32 §:n 1 momen-
tin vaatimuksista, jos kantaverkko on kuulu-
nut 3 päivänä syyskuuta 2009 vertikaalisesti
integroituneeseen yritykseen ja on tehty jär-
jestelyjä, jotka takaavat kantaverkonhaltijalle
tehokkaamman riippumattomuuden kuin säh-
kön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/72/EY, jäljem-
pänä sähkömarkkinadirektiivi, V luvun sään-
nökset edellyttävät.

Kantaverkonhaltijan on ilmoitettava Ener-
giamarkkinavirastolle kaikista suunnitelluista
liiketoimista ja muista sen organisaatioon tai
päätöksentekoon vaikuttavista toimenpiteistä,
jotka voivat edellyttää sen uudelleenarvioin-
tia, ovatko liiketoimet tai toimenpiteet 32 §:n
vaatimusten mukaisia.

Energiamarkkinaviraston on aloitettava
varmennusmenettely:

1) kun kantaverkonhaltija tekee 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen;

2) omasta aloitteestaan, jos sen tiedossa
on, että suunniteltu muutos kantaverkon
omistajien tai kantaverkonhaltijan suhteen
saattaa johtaa 32 §:n vastaiseen menettelyyn
tai jos sillä on syytä epäillä, että tällainen
menettely on saattanut tapahtua;

3) Euroopan komission perustellusta pyyn-
nöstä.

Energiamarkkinaviraston on tehtävä väli-
päätös kantaverkonhaltijan riippumattomuu-
den varmentamista koskevassa asiassa neljän
kuukauden kuluessa kantaverkonhaltijan te-
kemän ilmoituksen tai Euroopan komission
pyynnön saapumisesta. Välipäätös katsotaan
tehdyksi, jos Energiamarkkinavirasto ei ole
antanut päätöstä tämän ajan kuluessa. Ener-
giamarkkinaviraston on ilmoitettava viipy-
mättä välipäätöksestään Euroopan komissi-
olle varmentamisen saattamiseksi päätökseen
sähkökauppa-asetuksen 3 artiklan mukaisessa
menettelyssä. Energiamarkkinaviraston on
toimitettava ilmoituksen mukana Euroopan
komissiolle asian käsittelyn kannalta merki-
tykselliset tiedot. Välipäätökseen ei saa hakea
erikseen muutosta.

34 §

Kantaverkonhaltijan velvollisuus ilmoittaa
kolmansista maista tulevista omistajista

Kantaverkonhaltijan on ilmoitettava Ener-
giamarkkinavirastolle tilanteesta, joka joh-
taisi siihen, että kolmannesta maasta oleva
henkilö tai kolmansista maista olevat henkilöt
hankkivat määräysvallan kantaverkkoon tai
kantaverkonhaltijaan.

Energiamarkkinaviraston on ilmoitettava
viipymättä ministeriölle ja Euroopan komis-
siolle, jos:

1) kantaverkonhaltijan riippumattomuuden
varmentamista pyytää kantaverkon omistaja
tai kantaverkonhaltija, joka on kolmannesta
maasta olevan henkilön tai kolmansista
maista olevien henkilöiden määräysvallassa;

2) Energiamarkkinavirasto on muutoin
saanut tietoonsa tilanteen, joka johtaisi sii-
hen, että kolmannesta maasta oleva henkilö
tai kolmansista maista olevat henkilöt hank-
kivat määräysvallan kantaverkkoon tai kanta-
verkonhaltijaan.
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35 §

Kantaverkonhaltijan riippumattomuuden
varmentaminen kolmansista maista

tulevan omistuksen osalta

Kantaverkonhaltijan riippumattomuus on
varmennettava tässä pykälässä säädetyn me-
nettelyn mukaisesti 34 §:ssä tarkoitetussa ti-
lanteessa.

Energiamarkkinaviraston on tehtävä väli-
päätös kantaverkonhaltijan riippumattomuu-
den varmentamista koskevassa asiassa neljän
kuukauden kuluessa kantaverkonhaltijan te-
kemän ilmoituksen saapumisesta. Välipää-
tökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Ener-
giamarkkinaviraston on ilmoitettava viipy-
mättä välipäätöksestään ministeriölle ja Eu-
roopan komissiolle sekä pyydettävä ministe-
riöltä 36 §:ssä tarkoitettu lausunto ja Euroo-
pan komissiolta lausunto siitä, täyttääkö
kantaverkonhaltija sähkömarkkinadirektiivin
9 artiklan vaatimukset. Energiamarkkinavi-
raston on toimitettava ilmoituksen mukana
ministeriölle ja Euroopan komissiolle asian
käsittelyn kannalta merkitykselliset tiedot.

Energiamarkkinaviraston on tehtävä kah-
den kuukauden kuluessa 2 momentissa ja
36 §:ssä tarkoitetuille Euroopan komission
lausunnoille varattujen määräaikojen päätty-
misestä lopullinen päätöksensä kantaverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentamisesta.
Energiamarkkinaviraston on lopullista pää-
töstä tehdessään otettava Euroopan komis-
sion lausunto mahdollisimman tarkasti huo-
mioon. Jos Euroopan komissio ei ole toimit-
tanut lausuntoaan säädetyssä määräajassa,
katsotaan, ettei sillä ole Energiamarkkinavi-
raston välipäätöksen johdosta huomautetta-
vaa.

Energiamarkkinaviraston on annettava
kielteinen ratkaisu kantaverkonhaltijan riip-
pumattomuuden varmentamiseen, jos:

1) ei ole osoitettu, että kantaverkonhaltija
täyttää 32 §:n vaatimukset; tai

2) ministeriö on antanut Energiamarkkina-
virastolle 36 §:n mukaisesti lausunnon, jonka
mukaan sille ei ole osoitettu, että varmennuk-
sen myöntäminen ei vaaranna energian toimi-
tusvarmuutta kansallisesti tai Euroopan unio-
nissa.

Energiamarkkinaviraston on liitettävä mi-

nisteriön ja Euroopan komission lausunnot
lopulliseen päätökseensä.

36 §

Ministeriön lausunto toimitusvarmuudesta

Ministeriön on annettava Energiamarkkina-
virastolle lausunto siitä, vaarantaako 34 §:ssä
tarkoitetussa tilanteessa myönnetty kantaver-
konhaltijan riippumattomuuden varmennus
energian toimitusvarmuutta kansallisesti tai
Euroopan unionissa. Lausunto on toimitettava
Energiamarkkinavirastolle siten, että virastolle
jää riittävästi aikaa lausunnon käsittelyyn. Mi-
nisteriön on asiaa harkitessaan otettava huo-
mioon:

1) ne Euroopan unionin oikeudet ja velvol-
lisuudet asianomaista kolmatta maata koh-
taan, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeu-
desta, myös sellaisesta yhden tai useamman
kolmannen maan kanssa tehdystä sopimuk-
sesta, jossa Euroopan unioni on sopimuspuo-
lena ja jossa käsitellään energian toimitusvar-
muuteen liittyviä seikkoja;

2) ne Suomen oikeudet ja velvollisuudet
kolmatta maata kohtaan, jotka johtuvat Suo-
men ja kyseisen kolmannen maan välisistä
sopimuksista edellyttäen, että ne ovat Euroo-
pan unionin oikeuden mukaisia;

3) muut tapaukseen ja asianomaiseen kol-
manteen maahan liittyvät erityiset tosiseikat
ja olosuhteet.

Ministeriön on pyydettävä lausuntoansa
varten Euroopan komissiolta lausunto siitä,
vaarantaako varmennuksen myöntäminen
energian toimitusvarmuuden Euroopan unio-
nissa. Ministeriön on omassa lausunnossaan
otettava Euroopan komission lausunto mah-
dollisimman tarkasti huomioon. Ministeriö
voi poiketa Euroopan komission lausunnosta,
jos varmennuksen myöntäminen vaarantaa
energian toimitusvarmuuden Suomessa tai
muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Ministeriön lausuntoon ei saa erikseen ha-
kea muutosta.

37 §

Liiketoimen täytäntöönpano

Kantaverkonhaltija tai osapuolet eivät saa
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ryhtyä 33 §:n 2 momentissa tai 34 §:n 1
momentissa tarkoitettuun liiketoimeen tai toi-
menpiteeseen, ennen kuin kantaverkonhalti-
jan riippumattomuus on varmennettu liiketoi-
men tai toimenpiteen osalta, ellei tässä laissa
toisin säädetä tai asian käsittelyssä toisin
määrätä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä osa-
keyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin mukaisen lunastusvelvollisuuden tai
-oikeuden käyttämistä eikä luvan myöntä-
mistä mainitun lain 16 luvussa tarkoitettuun
sulautumiseen. Sulautumista ei kuitenkaan
saa rekisteröidä, ennen kuin kantaverkonhal-
tijan riippumattomuus on varmennettu sulau-
tumisen osalta.

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta
päätökseen, joka koskee kantaverkonhaltijan
hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä lain
mukaan edustavan toimielimen jäsenen ni-
mittämistä.

38 §

Toimenpiteet kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmentamisen epäämisen joh-

dosta

Markkinaoikeus voi Energiamarkkinavi-
raston esityksestä määrätä liiketoimen tai toi-
menpiteen purettavaksi, jos kantaverkonhalti-
jan riippumattomuuden varmentaminen on
evätty liiketoimen tai toimenpiteen osalta.
Energiamarkkinaviraston on ennen esityksen
tekemistä neuvoteltava osapuolten kanssa lii-
ketoimen tai toimenpiteen vapaaehtoisesta
purkamisesta. Jos liiketoimen tai toimenpi-
teen vapaaehtoisesta purkamisesta sovitaan,
Energiamarkkinavirasto määrää noudatetta-
vat ehdot.

39 §

Kantaverkonhaltijan riippumattomuuden var-
mentamista koskevan päätöksen muuttaminen

Energiamarkkinavirasto voi aiemman pää-
töksen estämättä tehdä uuden päätöksen kan-
taverkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
tamista koskevassa asiassa, jos kantaverkon-

haltija tai osapuolet ovat antaneet virheellisiä
tai harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut
olennainen vaikutus asian ratkaisuun, tai jos
liiketoimi tai toimenpide on pantu täytäntöön
37 §:n vastaisesti. Uusi päätös voidaan antaa
vain painavasta syystä, jos aiemman päätök-
sen lainvoimaiseksi tulosta taikka liiketoimen
tai toimenpiteen täytäntöönpanosta on kulu-
nut enemmän kuin viisi vuotta.

40 §

Kantaverkon toiminnan laatuvaatimukset

Kantaverkko on suunniteltava ja rakennet-
tava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

1) verkko täyttää Euroopan unionin lain-
säädännössä asetetut verkon käyttövarmuutta
ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;

2) verkko täyttää järjestelmävastaavalle
kantaverkonhaltijalle sähköverkkoluvassa
asetetut verkon käyttövarmuutta ja luotetta-
vuutta koskevat ehdot;

3) verkon toiminta ei häiriydy sähköjohto-
jen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasva-
vista puista;

4) verkon siirtokapasiteetti on riittävä var-
mistamaan edellytykset järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan vastuualueen säilyttämi-
seen yhtenäisenä sähkökaupan tarjousalu-
eena.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija voi
kuitenkin poiketa 1 momentin 4 kohdan vaa-
timuksesta:

1) jos on kysymys järjestelmävastuun täyt-
tämiseen liittyvästä sähkönhankinnasta tai ta-
sesähkökaupasta ja poikkeaminen on tarkoi-
tuksenmukaista sähköjärjestelmän toiminta-
varmuuden tai tehokkuuden kannalta;

2) jos merkittävä sähköntuotannon ja kulu-
tuksen välisen tasapainon muutos aiheuttaa
vastuualueen osien välisen siirtokapasiteetin
pysyvän tai pitkäaikaisen ylikuormituksen,
jota kantaverkonhaltijan ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon toiminnassaan
ja jonka edellyttämiä verkon kehittämistoi-
menpiteitä hänen ei kohtuudella voida edel-
lyttää toteuttavan niin nopeasti, että vastuu-
alueen jakaminen tarjousalueisiin voidaan
välttää.
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41 §

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

Kantaverkonhaltijan on laadittava kanta-
verkkoansa ja sen yhteyksiä toisiin sähkö-
verkkoihin koskeva kymmenvuotinen kehit-
tämissuunnitelma. Kantaverkonhaltijan on
käytettävä kehittämissuunnitelmaa pohjana
sähkökauppa-asetuksessa säädetyn unionin
laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laa-
timisessa. Kehittämissuunnitelmalla ei ole
muita oikeusvaikutuksia kantaverkonhalti-
jalle, verkon käyttäjille tai kantaverkonhalti-
jaa valvoville viranomaisille. Kehittämis-
suunnitelma on päivitettävä kahden vuoden
välein.

Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä:
1) suunnitelma investoinneista, joiden to-

teuttaminen johtaa 19 §:n 1 momentissa tar-
koitetun verkon kehittämisvelvollisuuden ja
kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten täyt-
tämiseen;

2) suunnitelma rajayhdysjohtoja koske-
vista investoinneista, jotka ovat tarpeen te-
hokkaasti toimiville kansallisille ja alueelli-
sille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unio-
nin sähkön sisämarkkinoille;

3) selvitys kehittämissuunnitelman laatimi-
sessa käytetyistä menetelmistä sekä suunni-
telman perustana olevista, sähkön kulutuksen
ja tuotannon kehitystä koskevista ennusteista
ja muista oletuksista.

Kehittämissuunnitelma on julkaistava.
Kantaverkonhaltijan on ennen kehittämis-
suunnitelman julkaisemista varattava verk-
konsa käyttäjille sekä asiaan liittyville viran-
omaisille ja muille sidosryhmille tilaisuus
lausua mielipiteensä kehittämissuunnitel-
masta.

42 §

Kantaverkonhaltijoiden välinen
korvausjärjestelmä

Kantaverkonhaltijan tehtävänä on hoitaa
sähkökauppa-asetuksessa säädettyyn kanta-
verkonhaltijoiden väliseen korvausjärjestel-
mään liittyvät tehtävät.

43 §

Sähkön tuontia ja vientiä
koskevat siirtomaksut

Kantaverkonhaltijan on perittävä 25 §:n
2 momentissa tarkoitetun liittymispistehin-
noittelun piiriin kuuluvan siirtomaksun li-
säksi erillinen siirtomaksu verkkoonsa tule-
vasta ja siitä lähtevästä sähkön tuonnista ja
viennistä, jollei Suomea sitovista kansainväli-
sistä velvoitteista tai kantaverkonhaltijan te-
kemistä, vastavuoroisiin sähköjärjestelmän
toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen sekä
markkinaedellytyksiin perustuvista sopimuk-
sista muuta johdu. Siirtomaksun on täytettävä
24 §:ssä säädetyt edellytykset.

44 §

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
vastuualue

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
vastuualueeseen kuuluu valtakunnan alue
Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa vastuualueellaan järjestelmävastuun
piiriin kuuluvista tehtävistä sekä muista kan-
taverkonhaltijalle kuuluvista tehtävistä, joista
säädetään tässä laissa ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä sekä sähkökauppa-ase-
tuksessa ja sen nojalla annetuissa säännök-
sissä.

45 §

Järjestelmävastuu

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknisestä
toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä
huolehtii valtakunnalliseen tasevastuuseen
kuuluvista tehtävistä ja valtakunnallisesta ta-
seselvityksestä tarkoituksenmukaisella ja säh-
kömarkkinoiden osapuolten kannalta tasa-
puolisella ja syrjimättömällä tavalla (järjes-
telmävastuu). Järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää järjes-
telmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja
palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehit-
tää sähköverkkoaan ja muita järjestelmävas-
tuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan
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sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, että
ne toimivat tehokkaasti ja että edellytykset
tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueelli-
sille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unio-
nin sähkön sisämarkkinoille voidaan turvata.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija voi
asettaa järjestelmävastuun toteuttamiseksi
tarpeellisia ehtoja sähkön siirtojärjestelmän
sekä siihen liitettyjen voimalaitosten ja kuor-
mien käyttämiselle. Ehtoja voidaan soveltaa
yksittäistapauksissa sen jälkeen, kun Energia-
markkinavirasto on ne vahvistanut. Vahvis-
tettuja ehtoja voidaan soveltaa muutoksenha-
usta huolimatta, jollei valitusviranomainen
toisin määrää.

Tarkempia säännöksiä järjestelmävastuun
toteuttamistavasta ja sisällöstä voidaan antaa
ministeriön asetuksella.

46 §

Valtakunnallinen tasevastuu

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa koko ajan käynnissä olevasta sähkön-
tuotannon ja -kulutuksen välisen hetkellisen
tasapainon ylläpitämisestä vastuualueellaan
(valtakunnallinen tasevastuu). Valtakunnalli-
seen tasevastuuseen sisältyvät kaikki sen hoi-
tamisen edellyttämät toimenpiteet ja resurssit,
jotka on toteutettava tai joiden käytettävyys
on varmistettava kunkin taseselvitysjakson
ajaksi.

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseen
tarvittavan sähkön hankintaehtojen sekä tase-
sähkön kauppaehtojen on oltava tasapuolisia
ja syrjimättömiä sähkömarkkinoiden osapuo-
lille, eikä niissä saa olla perusteettomia tai
sähkökaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia
ehtoja. Ehdoissa on kuitenkin otettava huo-
mioon sähköjärjestelmän toimintavarmuu-
desta ja tehokkuudesta johtuvat vaatimukset.
Ehtojen on lisäksi tarjottava verkon käyttä-
jille asianmukaisia kannustimia sähkön syö-
tön ja oton tasapainottamiseksi.

Tasesähkön hinnoittelun on oltava koh-
tuullista.

47 §

Valtakunnallinen taseselvitys

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija

vastaa vastuualueensa sähkötaseen sekä vas-
tuualueensa tasevastaavien sähkötaseiden sel-
vittämisestä (valtakunnallinen taseselvitys).
Valtakunnallisessa taseselvityksessä selvite-
tään kunkin taseselvitysjakson osalta tasesäh-
köyksikön ja tasevastaavien väliset tasepoik-
keamat sekä tasesähköyksikön ja muiden
kantaverkonhaltijoiden vastuualueilla toimi-
vien tasesähköyksiköiden väliset tasepoik-
keamat. Jos valtakunnallisessa taseselvityk-
sessä noudatettavan taseselvitysjakson pi-
tuutta ei ole säädetty sähkökauppa-asetuk-
sessa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä,
säädetään taseselvitysjakson pituus valtioneu-
voston asetuksella.

48 §

Järjestelmävastuuseen liittyvien palvelujen
ehtojen julkaiseminen

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
on julkaistava ja ilmoitettava Energiamarkki-
navirastolle järjestelmävastuuseen kuuluvien
palvelujensa voimassa olevat myynti- ja han-
kintaehdot ja niiden määräytymisperusteet,
myynti- ja hankintahinnat ja niiden määräyty-
misperusteet sekä 45 §:n 2 momentissa tar-
koitetut ehdot.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä julkaistavista ja ilmoitetta-
vista tiedoista sekä julkaisu- ja ilmoitusme-
nettelystä.

49 §

Sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän
tiedonvaihdon kehittäminen

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
tehtävänä on sähkökaupan ja taseselvityksen
edellyttämän tiedonvaihdon kehittäminen.
Kehittämistoiminnalla on edistettävä tehok-
kaasti sekä sähkömarkkinoiden osapuolien,
verkonhaltijoiden ja tasevastaavien kannalta
tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua
tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon kehittämiseen
kuuluvat ainakin:

1) sanomaliikennestandardien kehittämi-
nen sekä siihen liittyvään kansainväliseen ke-
hitystyöhön osallistuminen;

2) tiedonvaihtoon liittyvien menettelytapo-
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jen kehittäminen sekä siihen liittyvään kan-
sainväliseen kehitystyöhön osallistuminen;

3) sanomaliikennestandardien ja tiedon-
vaihtoon liittyvien menettelytapojen muutta-
mista koskevien ehdotusten tekeminen minis-
teriölle;

4) sanomaliikenteen testipalvelun ylläpito;
5) tiedonvaihtoon liittyvä tiedottaminen,

koulutus ja neuvonta;
6) sanomaliikennestandardien ja tiedon-

vaihtoon liittyvien menettelytapojen noudat-
tamisen seuranta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tehtävät
rahoitetaan erillisillä maksuilla, joita järjes-
telmävastaava kantaverkonhaltija on oikeu-
tettu keräämään kantaverkkopalvelun, tase-
palvelun ja 1 momentissa tarkoitetun palve-
lun käyttäjiltä. Maksuilla voidaan kattaa jär-
jestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle teh-
tävän hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset ja kohtuullinen voitto. Maksu-
jen määräytymisperusteiden tulee olla tasa-
puolisia ja syrjimättömiä. Maksut ja niiden
määräytymisperusteet on julkaistava.

6 luku

Jakeluverkkoa ja jakeluverkonhaltijaa
koskevat säännökset

50 §

Suurjännitteisen jakeluverkon toiminnan laa-
tuvaatimukset

Suurjännitteinen jakeluverkko on suunni-
teltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidet-
tävä siten, että:

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttö-
varmuutta ja luotettavuutta koskevat vaati-
mukset;

2) verkon toiminta ei häiriydy sähköjohto-
jen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasva-
vista puista.

51 §

Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset

Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennet-
tava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan

kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttö-
varmuutta ja luotettavuutta koskevat vaati-
mukset;

2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai
lumikuorman seurauksena ei aiheuta asema-
kaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia
kestävää sähkönjakelun keskeytystä;

3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai
lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla
kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon
käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjake-
lun keskeytystä.

Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttö-
paikkaan sovellettavan tavoitetason 1 mo-
mentin 3 kohdasta poiketen paikallisten olo-
suhteiden mukaisesti, jos:

1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei
ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yh-
teyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää
maantielauttayhteyttä; tai

2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus
on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden ai-
kana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 mo-
mentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen
edellyttämien investointien kustannukset oli-
sivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen
suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen si-
jainnin vuoksi.

52 §

Jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Jakeluverkonhaltijan on laadittava jakelu-
verkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma,
joka sisältää toimenpiteet, joiden toteuttami-
nen johtaa 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaati-
musten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakelu-
verkossa. Kehittämissuunnitelma on päivitet-
tävä kahden vuoden välein.

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kah-
den kalenterivuoden jaksoihin jaoteltuina yk-
sityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakelu-
verkon luotettavuutta ja varmuutta ja jotka
toteuttamalla jakeluverkko täyttää 51 ja
119 §:ssä säädetyt vaatimukset. Kehittämis-
suunnitelmassa on verkon käyttäjien kohtuul-
listen tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huo-
miota sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen säh-
könsaannin varmistamiseen, joihin on sijoit-
tunut yhteiskunnan johtamisen tai turvalli-
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suuden, väestön toimeentulon taikka elinkei-
noelämän toimintakyvyn varmistamisen
kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Ke-
hittämissuunnitelmaan sisältyvien sähköjoh-
tojen sijoittelussa on mahdollisuuksien mu-
kaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä muiden
yhdyskuntateknisten verkkojen kanssa.

Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät
muutokset on toimitettava Energiamarkkina-
virastolle. Energiamarkkinavirastolla on oi-
keus kuuden kuukauden kuluessa suunnitel-
man vastaanottamisesta päätöksellään vaatia
jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia ke-
hittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäillä,
että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät toi-
menpiteet eivät johda 51 ja 119 §:ssä säädet-
tyjen vaatimusten täyttämiseen tai jos kehittä-
missuunnitelma ei täytä 2 momentissa säädet-
tyjä vaatimuksia.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä kehittämissuunnitelmassa an-
nettavista tiedoista sekä suunnitelman toimit-
tamisesta Energiamarkkinavirastolle.

53 §

Jakeluverkonhaltijan liittymisehdot

Jakeluverkonhaltijalla on oltava julkiset
yleiset sopimusehdot enintään 20 kilovoltin
nimellisjännitteellä jakeluverkkoon liittyville
verkon käyttäjille.

54 §

Sähkönjakelupalvelujen aikajaotus
jakeluverkossa

Jakeluverkonhaltijan on tarjottava jakelu-
verkkonsa käyttäjille näiden tarpeisiin sovel-
tuvia erilaisia sähkönjakelupalveluja.

55 §

Etäisyydestä riippumaton sähkönjakelun
hinnoittelu jakeluverkossa

Sähkönjakelun hinta ei jakeluverkossa saa
riippua siitä, missä verkon käyttäjä maantie-
teellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualu-
eella. Jakeluverkonhaltijan toisistaan maan-
tieteellisesti erillään sijaitsevissa vastuualu-
een osissa tulee kuitenkin soveltaa omia jake-

luhintoja. Energiamarkkinavirasto voi yksit-
täistapauksessa myöntää poikkeuksen säh-
könjakelun erillisten hintojen soveltamisesta,
jos jakeluverkonhaltijan vastuualueen osien
kustannustasot ja hinnoitteluperusteet eivät
poikkea merkittävästi toisistaan.

56 §

Sähköntuotannon verkkopalvelumaksuja
koskevat erityissäännökset jakeluverkossa

Sähköntuotantoon käytetyt verkkopalvelut
on hinnoiteltava jakeluverkossa tämän osan
muiden säännösten estämättä seuraavasti:

1) pienimuotoisen sähköntuotannon sähkö-
verkkoon liittämisestä veloitettavaan mak-
suun ei saa sisällyttää sähköverkon vahvista-
misesta aiheutuvia kustannuksia;

2) sähkön tuotannolta veloitettavilla jake-
lumaksuilla tulee kattaa suhteellisesti pie-
nempi osuus jakeluverkon kustannuksista
kuin sähkön kulutukselta perittävillä jakelu-
maksuilla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä, joissa säädetään säh-
köntuotannon jakelumaksuista ja niiden mää-
rittämistavasta jakeluverkossa sekä sähkön-
tuotannon jakelumaksuille asetettavista, siir-
rettyyn energiamäärään suhteutetuista raja-ar-
voista, joita jakeluverkonhaltijan on nouda-
tettava.

57 §

Jakeluverkonhaltijan laskutus jakeluverkossa

Jakeluverkonhaltijan on esitettävä laskus-
saan jakeluverkkonsa käyttäjälle erittely siitä,
miten sähkönjakelun hinta muodostuu. Jake-
luverkonhaltijan on kuluttajille lähetettävissä
laskuissa annettava tiedot asiakasvalitusten
tekemistä varten sekä kuluttajille suunnatussa
laskutuksessaan tietoja kuluttajien käytettä-
vissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä.
Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun tulee
sisällyttää, sekä siitä tavasta, jolla tiedot tulee
laskussa esittää.

Jakeluverkonhaltijan on tarjottava kulutta-
jille erilaisia maksutapoja sähkönjakelun las-
kujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoeh-
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doissa ei saa olla perusteettomia eikä eri asia-
kasryhmiä syrjiviä ehtoja. Maksutapojen eh-
doissa voidaan huomioida eri maksutapojen
tarjoamisesta jakeluverkonhaltijalle aiheutu-
vien kustannusten kohtuulliset erot. Jos jake-
luverkonhaltija tarjoaa kuluttajille ennakko-
maksujärjestelmää, on järjestelmän heijastet-
tava riittävästi kuluttajan arvioitua todennä-
köistä vuotuista sähkönkulutusta.

58 §

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ohjata
verkon käyttäjien varautumista

Jakeluverkonhaltijan on annettava liitty-
jälle liittymissopimusta koskevassa tarjouk-
sessa tiedot jakeluverkon toimitusvarmuuden
tasosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista
liittymispisteessä.

Jakeluverkonhaltijan on vähintään kahden
vuoden välein toimitettava jakeluverkkonsa
käyttäjille ohjeita varautumisesta sähkönjake-
lun häiriöihin.

Jakeluverkonhaltijan on annettava jakelu-
verkkonsa käyttäjälle tämän pyynnöstä tai
omasta aloitteestaan yksilöllisiä varautumis-
ohjeita, jos tämän sähkönkäyttö edellyttää
verkonosassa sovellettavaa tavanomaista toi-
mitusvarmuutta parempaa sähkönsaannin
varmistamista. Verkonhaltijan on tällöin ver-
kon käyttäjän pyynnöstä esitettävä arvio siitä,
olisiko varautuminen edullisempaa tehdä ver-
kon käyttäjän omilla toimenpiteillä vai jake-
luverkkoa kehittämällä.

59 §

Jakeluverkonhaltijan tiedottaminen verkon
käyttäjille häiriötilanteissa

Jos sähkönjakelu keskeytyy jakeluverkossa
merkittävässä laajuudessa, jakeluverkonhalti-
jan on tiedotettava siitä viipymättä jakelu-
verkkonsa käyttäjille. Samalla on annettava
arvio vian tai keskeytyksen kestosta ja laa-
juudesta.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen
ilmoitusten sisällöstä ja muodosta.

60 §

Oikeudellisesti eriytetty jakeluverkkotoiminta

Jos jakeluverkonhaltija, jonka 400 voltin
jakeluverkossa siirretty vuotuinen sähkö-
määrä on ollut kolmen viimeksi päättyneen
kalenterivuoden aikana vähintään 200 giga-
wattituntia, toimii osana sähkön tuotantoa tai
toimitusta harjoittavaa yritystä tai saman ta-
hon määräysvallassa olevaa yritysryhmää, tu-
lee verkonhaltijan olla oikeudelliselta muo-
doltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteol-
taan riippumaton yrityksen tai yritysryhmän
sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista
(oikeudellisesti eriytetty jakeluverkkotoi-
minta). Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverk-
kotoimintaa koskeva yritysrakenteen muutos
on pantava täytäntöön kahden vuoden kulu-
essa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona
tässä momentissa tarkoitettu kynnysarvo on
täyttynyt.

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoi-
mintaa harjoittavan verkonhaltijan on varmis-
tettava, että sen tuotemerkki erottuu yrityksen
tai yritysryhmän sähkön tuotantoa ja toimitta-
mista harjoittavien yksiköiden tuotemer-
keistä. Verkonhaltijan on viestinnässään
esiinnyttävä omalla nimellään ja tuotemerkil-
lään.

Ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä oikeudellisesti eriytettyä
jakeluverkkotoimintaa harjoittavan verkon-
haltijan organisaation ja päätöksenteon riip-
pumattomuuteen liittyvistä vaatimuksista,
joita sovelletaan verkonhaltijaan, jolla on vä-
hintään 50 000 verkon käyttäjää. Nämä vaati-
mukset voivat liittyä:

1) verkonhaltijan johtoon kuuluvien henki-
löiden riippumattomuuden varmistamista
koskevista työsuhde-eduista päättämiseen;

2) verkonhaltijan velvollisuuteen laatia oh-
jelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että
verkonhaltija toteuttaa sille sähköverkonhalti-
jana kuuluvat velvollisuudet syrjimättömästi.

61 §

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoimin-
taa harjoittavan verkonhaltijan johdon

riippumattomuus

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoi-
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mintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on
vähintään 50 000 verkon käyttäjää, johtoon
kuuluva ei saa toimia sähköntuotannosta
tai -toimituksesta vastaavan yrityksen toimi-
tusjohtajana taikka hallituksen eikä sitä vas-
taavan toimielimen jäsenenä, jos verkonhal-
tija ja yritys ovat saman tahon määräysval-
lassa.

62 §

Suljettua jakeluverkkoa koskevat
erityissäännökset

Edellä 23, 28, 29, 50—52, 54 ja
57—59 §:n säännöksiä ei sovelleta suljettuun
jakeluverkkoon ja suljetun jakeluverkon hal-
tijaan.

III OSA

SÄHKÖNTUOTANTO JA -TOIMITUS

7 luku

Sähköntuotanto

63 §

Uutta sähköntuotantokapasiteettia koskeva
tarjouskilpailu

Valtioneuvosto voi päättää sähkön riittä-
vyyden turvaamiseksi uutta sähköntuotanto-
kapasiteettia tai kysynnänhallintatoimia kos-
kevan julkisen tarjouskilpailun järjestämi-
sestä. Päätös voidaan tehdä, jos sähkön tar-
jonta suunnitteilla ja rakenteilla olevat voi-
malaitokset ja rajayhdysjohdot sekä toteutet-
tavat energiatehokkuutta edistävät
kysynnänhallintatoimet huomioon ottaen ei
riitä täyttämään sähkön kysyntää Suomessa
eikä sähkön riittävyyttä voida turvata muilla
toimenpiteillä.

Tarjouskilpailun järjestämistä koskevassa
päätöksessä määrätään:

1) tarjouspyyntöön sisällytettävät tiedot
edellytetyistä sopimusehdoista ja menettely-
tavat, joita tarjoajien on noudatettava; sekä

2) perusteet, joiden mukaan tarjoajat vali-
taan ja sopimus tehdään.

Tarjouskilpailun järjestämisestä päättää
valtioneuvoston yleisistunto. Ministeriö päät-

tää tarjouksen hyväksymisestä. Ministeriön
tehtävänä on myös tarjouskilpailun täytän-
töönpano.

Tarkemmat säännökset tarjouskilpailussa
noudatettavasta menettelystä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

64 §

Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä
poistamista koskevat ilmoitukset

Tuottajan tulee ilmoittaa Energiamarkkina-
virastolle voimalaitoksen rakentamissuunni-
telmasta ja käyttöönottamisesta sekä voima-
laitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käy-
töstä poistamisesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkemmat säännökset ilmoi-
tusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenet-
telystä.

65 §

Voimalaitosten huoltoseisokit

Tuottajan tulee ilmoittaa Energiamarkkina-
virastolle teholtaan vähintään 100 megavolt-
tiampeerin suuruisen erillistä sähkön tuotan-
toa harjoittavan voimalaitoksensa suunnitel-
lusta huoltoseisokista, joka ajoittuu 1 päivän
joulukuuta ja 28 päivän helmikuuta väliselle
ajalle. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi
kuukautta ennen huoltoseisokin suunniteltua
alkamisajankohtaa. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkemmat säännökset ilmoi-
tukseen sisällytettävistä tiedoista sekä ilmoi-
tusmenettelystä.

Energiamarkkinavirasto voi määrätä siirtä-
mään 1 momentissa tarkoitetun voimalaitok-
sen huoltoseisokin muuksi kuin 1 päivän jou-
lukuuta ja 28 päivän helmikuuta väliseksi
ajaksi, jos on perusteltua syytä epäillä, että
sähkön tarjonta ei riittäisi täyttämään sähkön
kysyntää Suomessa huoltoseisokin ilmoitet-
tuna ajankohtana. Päätös huoltoseisokin siir-
tämisestä on tehtävä vähintään kolme kuu-
kautta ennen huoltoseisokin ilmoitettua alka-
misajankohtaa. Siirtoa koskevaa päätöstä ei
saa tehdä, jos huoltoseisokin siirtäminen ai-
heuttaisi vaaran voimalaitoksen teknisestä
viasta tai vaarantaisi voimalaitoksen käyttö-
turvallisuuden. Energiamarkkinaviraston tu-
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lee kuulla Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa
ja, jos huoltoseisokki koskee ydinvoimalai-
tosta, Säteilyturvakeskusta ennen siirtoa kos-
kevan päätöksen tekemistä. Siirtoa koskevaa
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta, jollei valitusviranomainen ole
kieltänyt päätöksen täytäntöönpanoa tai mää-
rännyt sitä keskeytettäväksi.

8 luku

Sähköntoimittajan sopimustietojen
säilyttäminen

66 §

Sähköntoimittajan sopimustietojen
säilyttäminen

Sähköntoimittajan on säilytettävä merki-
tykselliset tiedot kaikista sähköntoimitussopi-
muksiin liittyvistä liiketoimistaan ja suunta-
viivoja koskevassa Euroopan komission ase-
tuksessa tai päätöksessä säädetyt tiedot säh-
köjohdannaisiin liittyvistä liiketoimistaan
tukkuasiakkaiden ja kantaverkonhaltijoiden
kanssa vähintään viiden vuoden ajan sen tili-
kauden päättymisestä, jonka kuluessa liike-
toimi on suoritettu. Säilytettäviä tietoja ovat
ainakin:

1) liiketoimen kesto;
2) toimitukseen ja selvitykseen liittyvät

menettelytavat;
3) toimituksen määrä;
4) toteutusaika;
5) hinta;
6) sopijapuolen yksilöivät tiedot;
7) tiedot selvittämättä jääneistä sopimuk-

sista.

9 luku

Sähkön vähittäismyynti

67 §

Toimitusvelvollisuus

Vähittäismyyjän, jolla on huomattava
markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuu-
alueella, on toimitettava vastuualueella säh-
köä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä
muille loppukäyttäjille, joiden käyttöpaikka

on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pää-
sulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan
ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowatti-
tuntia vuodessa (toimitusvelvollisuus). Jos ja-
keluverkonhaltijan vastuualueella ei ole vä-
hittäismyyjää, jolla on huomattava markkina-
voima, on toimitusvelvollisuus sillä vähittäis-
myyjällä, jonka toimitetun sähkön määrällä
mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuu-
den piirissä olevien loppukäyttäjien hankki-
masta sähköstä on kyseisellä vastuualueella
suurin.

Vähittäismyyjällä, jolla on toimitusvelvol-
lisuus, on oltava julkiset sähkön myyntiehdot
ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet
toimitusvelvollisuuden piirissä oleville lop-
pukäyttäjille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia
eikä sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja.
Kuluttajille suunnatut myyntiehdot on lisäksi
esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä ta-
valla, eikä niihin saa sisältyä sopimusten ul-
kopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien to-
teutumiselle.

Energiamarkkinavirasto voi määrätä tässä
pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän toimit-
tamaan sähköä 2 momentissa tarkoitetuilla
ehdoilla toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
ville loppukäyttäjille.

68 §

Vähittäismyyjän myyntiehtojen ilmoittaminen
Energiamarkkinavirastolle

Vähittäismyyjän, jolla on huomattava
markkinavoima, tulee toimittaa 67 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut vähittäismyyntiehdot ja
-hinnat sekä niiden määräytymisperusteet
Energiamarkkinavirastolle ennen niiden käyt-
töönottamista.

Vähittäismyyjän tulee ilmoittaa Energia-
markkinavirastolle tai tämän määräämälle
yhteisölle vähittäismyyntiehdot ja -hinnat,
joilla vähittäismyyjä tarjoaa yleisesti sähköä
kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille, joi-
den käyttöpaikka on varustettu enintään
3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joiden säh-
könkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään
100 000 kilowattituntia vuodessa.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset, mitä vähittäismyyntiehtoihin
ja -hintoihin sekä niiden määräytymisperus-
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teisiin liittyviä tietoja sille tulee toimittaa,
miten tiedot tulee eritellä sekä miten tiedot
tulee toimittaa.

69 §

Vähittäismyyjän laskutus

Vähittäismyyjän on esitettävä laskussa lop-
pukäyttäjälle erittely siitä, miten sähkön hinta
muodostuu sekä tieto sopimuksen voimassa-
oloajasta. Vähittäismyyjän on kuluttajille lä-
hetettävissä laskuissa annettava tiedot asia-
kasvalitusten tekemistä varten sekä kulutta-
jille suunnatussa laskutuksessaan tietoja ku-
luttajien käytettävissä olevista riitojenratkai-
sumenettelyistä. Energiamarkkinavirasto voi
antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja
laskuun tulee sisällyttää, sekä siitä tavasta,
jolla tiedot tulee laskussa esittää.

Vähittäismyyjän on toimitettava loppu-
lasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa
siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on
päättynyt.

Vähittäismyyjän on tarjottava kuluttajille
erilaisia maksutapoja sähkölaskujen maksa-
miseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla
perusteettomia eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä
ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huo-
mioida eri maksutapojen tarjoamisesta vähit-
täismyyjälle aiheutuvien kustannusten koh-
tuulliset erot. Jos vähittäismyyjä tarjoaa ku-
luttajille ennakkomaksujärjestelmää, on jär-
jestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan
arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönku-
lutusta.

Vähittäismyyjän laskutuksesta säädetään
lisäksi energiamarkkinoilla toimivien yritys-
ten energiatehokkuuspalveluista annetussa
laissa (1211/2009).

70 §

Vähittäismyyjän tunnuslukujen julkaiseminen
ja ilmoittaminen Energiamarkkinavirastolle

Vähittäismyyjän on julkaistava toimitta-
mansa sähkön keskimääräistä hintatasoa ku-
vaavia tietoja.

Vähittäismyyjän on ilmoitettava Energia-
markkinavirastolle sähkönmyyntitoimintansa
laajuutta, toimittamansa sähkön keskimää-

räistä hintatasoa sekä sähkönmyyntitoimin-
taansa liittyviä, sähkömarkkinoiden toimi-
vuutta kuvaavia tietoja.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä siitä, mitä tunnuslukuja jul-
kaisemis- ja ilmoittamisvelvollisuus koskee,
mitä kaavoja ja ohjeita tunnuslukuja lasketta-
essa noudatetaan sekä miten sähkön keski-
määräistä hintatasoa kuvaavat tunnusluvut
julkaistaan.

10 luku

Sähköntoimitus kiinteistön sisäisen
sähköverkon kautta

71 §

Sähkön mittaus kiinteistön sisäisessä
sähköverkossa

Kiinteistönhaltijan on järjestettävä toimite-
tun sähkön mittaus asianmukaisella tavalla,
jos sähkö toimitetaan loppukäyttäjille kiin-
teistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän si-
säisen sähköverkon kautta. Sähkön mittaus
tulee tällöin järjestää siten, että jos loppu-
käyttäjä haluaa vaihtaa sähköntoimittajaa,
huoneistokohtaisen mittauslaitteiston mit-
taama sähkönkulutus voidaan helposti ja tek-
nisesti luotettavalla tavalla etäluentaominai-
suutta tai mittauslaitteiston lähettämiä mitta-
uspulsseja hyväksi käyttäen sekä yhdistää
kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän
mitattuun kokonaiskulutukseen että erottaa
siitä. Mittaus tulee järjestää myös siten, että
siitä aiheutuvat kustannukset ovat loppukäyt-
täjille ja sähköntoimittajille mahdollisimman
pienet.

Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten
mittauksesta kiinteistön tai sitä vastaavan
kiinteistöryhmän sisäisessä sähköverkossa
annetaan valtioneuvoston asetuksella. Sään-
nökset voivat koskea:

1) huoneiston varustamista mittauslaitteis-
tolla;

2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle ase-
tettavia vaatimuksia;

3) mittauslaitteiston lukemista;
4) mittaustiedon hyödyntämistä.
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72 §

Loppukäyttäjän mahdollisuus sähköntoimi-
tukseen jakeluverkon kautta

Kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä,
että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä
sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopi-
mus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakelu-
verkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteis-
tönhaltijan tulee luovuttaa loppukäyttäjälle
tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäi-
seen sähköverkkoon. Jos sähkö toimitetaan
kiinteistössä loppukäyttäjille kiinteistön tai
sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen säh-
köverkon kautta, on loppukäyttäjän korvat-
tava kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen
liittyvistä muutostöistä aiheutuvat kustannuk-
set siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluver-
kon kautta.

IV OSA

SÄHKÖMARKKINOIDEN TOIMIJOI-
DEN VELVOLLISUUDET

11 luku

Sähkömarkkinoiden toimijoiden velvolli-
suudet sähköjärjestelmässä

73 §

Tasevastuu

Sähkömarkkinoiden osapuoli on vastuussa
siitä, että sen sähköntuotanto ja sähkönhan-
kintasopimukset kattavat sen sähkönkäytön ja
sähköntoimitukset kunkin taseselvitysjakson
aikana (tasevastuu).

Tarkemmat säännökset tasevastuun sisäl-
löstä ja tasevastuun täyttämiseen liittyvistä
menettelytavoista annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

74 §

Taseselvitys

Verkonhaltija ja tasevastaava ovat velvolli-
sia huolehtimaan taseselvityksestä. Taseselvi-
tyksen tulee perustua sähkön mittaukseen tai

mittauksen ja tyyppikuormituskäyrän yhdis-
telmään sekä toimituksia koskeviin ilmoituk-
siin siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään. Tarkemmat säännökset
taseselvityksen sisällöstä ja taseselvityksessä
käytettävistä menetelmistä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Jos taseselvityksessä
noudatettavan taseselvitysjakson pituutta ei
ole säädetty sähkökauppa-asetuksessa tai sen
nojalla annetuissa säännöksissä, säädetään ta-
seselvitysjakson pituus valtioneuvoston ase-
tuksella.

Sen lisäksi, mitä 4 luvussa säädetään verk-
kopalveluista, on taseselvityspalveluja tarjot-
tava tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin
sähkömarkkinoiden osapuolille. Taseselvitys-
palvelujen tarjonnassa ei saa olla perusteetto-
mia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti ra-
joittavia ehtoja.

75 §

Ilmoitusvelvollisuus

Sähkömarkkinoiden osapuolen ja verkon-
haltijan on huolehdittava vastuulleen kuulu-
vien sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen
sekä taseselvityksen edellyttämien ilmoitus-
ten tekemisestä. Kukin ilmoitus on tehtävä
sille asetetussa määräajassa sekä sille säädet-
tyä ilmoitusmenettelyä noudattaen. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. Ministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
ilmoitusmenettelystä.

76 §

Salassapitovelvollisuus

Edellä II osassa ja tässä luvussa tai niiden
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja
tehtäviä hoidettaessa saatujen ja laadittujen
asiakirjojen sekä niihin sisältyvien tietojen
salassapitovelvollisuuteen samoin kuin näitä
tehtäviä hoidettaessa saatuja tietoja koske-
vaan vaitiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyt-
tökieltoon sekä salassapitovelvollisuuden rik-
komiseen sovelletaan viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22
ja 23 §:ää sekä 24 §:n 1 momentin 20 kohtaa
myös silloin, kun kysymys ei ole asiakirjasta,

23588/2013



johon mainittua lakia sen 4 §:n mukaan so-
velletaan.

12 luku

Toimintojen eriyttäminen

77 §

Velvollisuus eriyttää sähköliiketoiminnat

Sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen on
eriytettävä sähköverkkotoiminta muista säh-
köliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot
muista yrityksen harjoittamista liiketoimin-
noista.

Verkonhaltijan on eriytettävä toisistaan
seuraavat sähköverkkotoiminnan osa-alueet:

1) kantaverkkotoiminta ja jakeluverkkotoi-
minta;

2) jakeluverkkotoiminnat, joita harjoite-
taan toisistaan maantieteellisesti erillään si-
jaitsevissa vastuualueen osissa, jos osissa so-
velletaan 55 §:ssä tarkoitettuja omia sähkön-
jakelun hintoja.

Sähköliiketoimintoja ei eriytetä toisistaan
ja muista liiketoiminnoista, jos liiketoiminta
on määrältään tai suhteessa yrityksen harjoit-
tamiin muihin liiketoimintoihin verrattuna
vähäistä. Ministeriön asetuksella säädetään,
milloin liiketoiminta on merkitykseltään vä-
häistä.

78 §

Eriyttämisvelvollisuuden sisältö

Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa sitä,
että tilikausittain on laadittava tuloslaskelma
ja tase eriytettäville sähköliiketoiminnoille
sekä yhdistetty tuloslaskelma ja tase muille
yrityksen harjoittamille liiketoiminnoille. Tu-
loslaskelma ja tase, joiden tulee olla yrityk-
sen kirjanpidosta johdettavissa, on laadittava
kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukai-
sesti.

79 §

Kunnallisen laitoksen eriyttäminen

Sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnalli-
sen laitoksen sähköliiketoimintoja koskeva

kirjanpito tulee tilikausittain eriyttää kunnan
muusta kirjanpidosta sekä kunnan muiden
laitosten kirjanpidosta. Laitokselle tulee laa-
tia oma tuloslaskelma ja tase.

80 §

Eriytettyjen tilinpäätösten laatiminen

Liiketapahtumat ja tase-erät on kirjattava
liiketoimintojen tuloslaskelmiin ja taseisiin
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset
tulot ja menot sekä tase-erät on kirjattava
tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä lasken-
nallisesti eri toiminnoille siten, että aiheutta-
misperiaate mahdollisuuksien mukaan toteu-
tuu.

Poistojen on eriytetyissä tilinpäätöksissä
perustuttava hankintamenoihin. Laadittaessa
eriytettyä tilinpäätöstä ensimmäistä kertaa
käyttöomaisuuden hankintamenot on sisällyt-
tävä siihen suunnitelman mukaisilla poistoilla
vähennettyinä.

Valittua eriyttämismenettelyä on noudatet-
tava jatkuvasti, jollei sen muuttamiseen ole
perusteltua syytä. Muutoksista on tehtävä sel-
vitys eriytetyn tilinpäätöksen yhteydessä.

81 §

Eriytettyjen tilinpäätösten tarkastaminen

Sähköliiketoimintaa harjoittavan yhteisön
sekä kunnan tai valtion laitoksen tilintarkas-
tajien tulee tarkastaa eriytettyjen toimintojen
tuloslaskelmat, taseet ja niiden lisätiedot
osana yhteisön, kunnan tai laitoksen lakisää-
teistä tilintarkastusta.

82 §

Eriytettyjen tilinpäätösten julkaiseminen

Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätök-
set tulee julkaista. Tilinpäätökset tulee liittää
sähköliiketoimintaa harjoittavan yrityksen tai
konsernin taikka kunnan, kuntayhtymän tai
valtion laitoksen viralliseen tilinpäätökseen
sekä julkaistavaan vuosikertomukseen taikka
vuosikertomusta vastaavaan sidosryhmien
saataville toimitettuun muuhun julkiseen
asiakirjaan.
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83 §

Eriyttämistä koskevat täydentävät säännökset

Ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä:

1) perusteista, joiden mukaan tulot ja me-
not sekä tase-erät kirjataan eri liiketoimin-
noille;

2) perusteista, joiden mukaan yksittäistä
sähköliiketoimintoa koskevat tulot ja menot
sekä tase-erät kirjataan;

3) yhteisten tulojen ja menojen sekä tase-
erien kirjaamisesta eri liiketoiminnoille;

4) eriytettyjen tuloslaskelmien ja taseiden
sekä verkonhaltijan tuloslaskelman ja taseen
kaavasta;

5) eriytettyihin tilinpäätöksiin sekä verkon-
haltijan tilinpäätökseen sisällytettävistä lisä-
tiedoista;

6) eriytettyjen tilinpäätösten sekä verkon-
haltijan tilinpäätöksen toimittamisesta Ener-
giamarkkinavirastolle.

Eriytettyjen tilinpäätösten yhteydessä tulee
julkaista tilinpäätösten laatimisperusteita sel-
ventäviä tietoja sekä verkonhaltijan toimintaa
kuvaavia tunnuslukuja. Energiamarkkinavi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä,
mitä tietoja ja tunnuslukuja julkaisemisvel-
vollisuus koskee, sekä miten tiedot ja tunnus-
luvut julkaistaan.

Energiamarkkinavirasto voi perustellusta
syystä myöntää yksittäistapauksessa poikke-
uksen tässä laissa edellytetystä tavasta eriyt-
tää toiminnot, jos eriyttäminen lain vaatimus-
ten mukaisesti olisi kohtuutonta.

V OSA

SÄHKÖSOPIMUKSET

13 luku

Sähkösopimuksia koskevat säännökset

84 §

Luvun soveltamisala ja määritelmät

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan liitty-
missopimukseen, sähköverkkosopimukseen
ja sähkönmyyntisopimukseen. Sähköverk-
kosopimukseen ja sähkönmyyntisopimukseen

luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain,
jos sopimuksen osapuolena oleva loppukäyt-
täjä ostaa sähköä vähittäismyyjältä pääasiassa
omaan käyttöönsä. Tämän luvun vähittäis-
myyjää koskevia säännöksiä sovelletaan
myös sähköntoimittajaan, joka toimittaa säh-
köä loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vas-
taavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköver-
kon kautta.

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) liittymissopimuksella jakeluverkonhalti-

jan ja sähkönkäyttöpaikan omistajan tai halti-
jan (liittyjä) välistä sopimusta sähkönkäyttö-
paikan liittämisestä nimellisjännitteeltään
enintään 20 kilovoltin jakeluverkkoon; jos
liittymissopimus siirretään, siirronsaajaan so-
velletaan, mitä liittyjästä säädetään;

2) sähköverkkosopimuksella jakeluverkon-
haltijan ja loppukäyttäjän välistä sopimusta,
joka koskee sähkönjakelua jakeluverkon
kautta, ja muuta siihen liittyvää verkkopalve-
lua;

3) sähkönmyyntisopimuksella vähittäis-
myyjän ja loppukäyttäjän välistä sopimusta
sähköntoimituksesta loppukäyttäjälle.

85 §

Pakottavuus

Tämän luvun säännöksistä ei saa sopimuk-
sin poiketa kuluttajan vahingoksi.

Jollei jäljempänä toisin säädetä, sovelle-
taan tämän luvun säännöksiä muutoin vain,
jos muuta ei johdu sopimuksesta, sopijapuol-
ten omaksumasta käytännöstä taikka kauppa-
tavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä
sopijapuolia sitovana.

86 §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat
tiedot

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen
liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä
loppukäyttäjälle tiedot sopimukseen sovellet-
tavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla ole-
vista sopimuksen sisältöä koskevista vaihto-
ehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoehdoista.
Vähittäismyyjän on annettava ennen sähkön-
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myyntisopimuksen tekemistä vastaavat tiedot
loppukäyttäjälle.

Liittyjälle ja loppukäyttäjälle on annettava
ainakin seuraavat tiedot:

1) palveluntarjoajan nimi ja yhteystiedot;
2) tarjottu suoritus tai palvelu ja sen laatu

sekä liittymissopimuksen kysymyksessä ol-
lessa liittymän toimitusaika;

3) sopimuksen mukaiseen suoritukseen tai
palveluun liittyvät mahdolliset ylläpitopalve-
lut;

4) menetelmät, joiden kautta liittyjä tai
loppukäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai sii-
hen liittyviin ylläpitopalveluihin sovelletta-
vista maksuista;

5) sopimuksen voimassaoloaika sekä sopi-
muksen uusimiseen ja päättämiseen sovellet-
tavat ehdot;

6) sovellettavat vahingonkorvaukset ja
muut hyvitykset, jos suorituksen tai palvelun
laatu ei vastaa sovittua;

7) tiedot käytettävissä olevista valitusme-
nettelyistä ja riitojenratkaisumenettelyistä
sekä niiden vireillepanosta;

8) tiedot kuluttajalle kuuluvista oikeuk-
sista, jotka esitetään laskuissa taikka jakelu-
verkonhaltijan tai vähittäismyyjän internetsi-
vulla.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on
kirjattava sovitussa muodossaan sopimuk-
seen tai vahvistusilmoitukseen. Sopimuksen
tai vahvistusilmoituksen mukana kuluttajalle
on annettava tieto sähkömarkkinadirektiivin
3 artiklan 16 kohdassa tarkoitetusta energian-
kuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiamark-
kinaviraston internetosoite, jossa se on saata-
villa. Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän
on pyynnöstä annettava kopio tarkistuslis-
tasta kuluttajalle.

87 §

Sopimuksen tekeminen

Liittymissopimus on tehtävä kirjallisesti.
Jakeluverkonhaltija ei saa vedota ehtoon, jota
ei ole merkitty liittymissopimukseen tai josta
ei ole muutoin sovittu kirjallisesti.

Sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntiso-
pimus on tehtävä kirjallisesti, jos sopijapuoli
sitä vaatii.

Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla

loppukäyttäjällä tulee olla mahdollisuus
tehdä vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka
sisältää sähköntoimituksen lisäksi sähkönja-
kelun sisältämän palvelun.

88 §

Vahvistusilmoitus

Jos sähköverkkosopimusta tai sähkön-
myyntisopimusta ei ole tehty kirjallisesti, ja-
keluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän on lä-
hetettävä loppukäyttäjälle tiedot tehdystä so-
pimuksesta sekä siihen sovellettavista hin-
noista ja muista ehdoista (vahvistusilmoitus).
Jos sopimus on tehty kuluttajan kanssa kulut-
tajansuojalain 6 luvussa tarkoitetussa koti-
myynnissä tai etämyynnissä, on vahvistusil-
moituksen täytettävä kotimyyntiasiakirjalle
tai etämyyntiin liittyvälle vahvistukselle sää-
detyt vaatimukset. Vahvistusilmoitus on lähe-
tettävä viivytyksettä ja viimeistään kahden
viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Sopimus katsotaan tehdyksi vahvistusil-
moituksen ehdoin, jollei loppukäyttäjä vah-
vistusilmoituksessa mainitussa huomautus-
ajassa ole ilmoittanut sopijapuolelleen, ettei
hän pidä ilmoitusta sopimusta vastaavana.
Huomautusajan on oltava vähintään kolme
viikkoa vahvistusilmoituksen lähettämisestä.
Kuluttajan oikeudesta peruuttaa koti- tai etä-
myynnissä tehty sopimus säädetään kulutta-
jansuojalain 6 luvussa.

Sopimuksen tekemisen ja loppukäyttäjän
tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelle-
taan vahvistusilmoituksen mukaisia sopimus-
ehtoja, jollei muuta näytetä sovitun.

89 §

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Liittymissopimus, sähköverkkosopimus ja
sähkönmyyntisopimus voidaan tehdä ole-
maan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päät-
tyy purkamisen tai irtisanomisen johdosta.
Määräaikainen sopimus päättyy määräajan
umpeuduttua. Jos liittyjä tai loppukäyttäjä on
kuluttaja, hän saa kuitenkin irtisanoa myös
määräaikaisen liittymis- ja sähköverkkosopi-
muksen samalla tavalla kuin toistaiseksi voi-
massa olevan sopimuksen.
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Toistaiseksi voimassa olevat sähköverk-
kosopimus ja sähkönmyyntisopimus päätty-
vät ilman eri toimenpiteitä, kun kyseistä säh-
könkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus
päättyy.

90 §

Liittymissopimuksen irtisanominen

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta. Liittyjä ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta, jos kyseistä sähkönkäyttöpaik-
kaa koskeva muun loppukäyttäjän tekemä
sähköverkkosopimus tai sähkönmyyntisopi-
mus on voimassa.

Liittymissopimuksen irtisanomisaika ei saa
olla yhtä kuukautta pitempi.

Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa.

91 §

Sähköverkkosopimuksen irtisanominen

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa kulut-
tajan sähköverkkosopimusta. Muun sähkö-
verkkosopimuksen jakeluverkonhaltija saa ir-
tisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen voi-
massa on lainsäädännön muutoksen tai olo-
suhteiden olennaisen muutoksen takia hänen
kannaltaan kohtuutonta.

Sähköverkkosopimuksen irtisanomisaika
on loppukäyttäjälle kaksi viikkoa ja jakelu-
verkonhaltijalle kolme kuukautta.

Tämän pykälän säännöksistä ei saa poiketa
loppukäyttäjän vahingoksi.

92 §

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen

Vähittäismyyjä ei saa irtisanoa sähkön-
myyntisopimusta, kun toimitusvelvollisuuden
piiriin kuuluva loppukäyttäjä on kuluttaja.
Toimitusvelvollisuuden piirissä olevan muun
sähkönmyyntisopimuksen vähittäismyyjä saa
irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen voi-
massa on lainsäädännön muutoksen tai olo-
suhteiden olennaisen muutoksen takia hänen
kannaltaan kohtuutonta.

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika
on loppukäyttäjälle kaksi viikkoa ja vähittäis-
myyjälle kolme kuukautta. Toimitusvelvolli-
suuden ulkopuolella olevan sopimuksen irti-
sanomisaika on vähittäismyyjälle kaksi viik-
koa.

Jos kuluttajan kanssa on tehty määräaikai-
nen sähkönmyyntisopimus kahta vuotta pi-
temmäksi ajaksi, kuluttaja saa kahden vuoden
kuluttua irtisanoa sopimuksen samalla tavalla
kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuk-
sen.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännök-
sistä ei saa poiketa toimitusvelvollisuuden
piirissä olevan loppukäyttäjän vahingoksi.

93 §

Sopimusehtojen muuttaminen

Jakeluverkonhaltija saa muuttaa liittymis-
sopimuksen ja sähköverkkosopimuksen sekä
vähittäismyyjä sähkönmyyntisopimuksen
mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja
vain:

1) sopimuksessa yksilöidyllä perusteella
edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennai-
sesti muutu; vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa
muuttaa tällä perusteella määräaikaista säh-
könmyyntisopimusta;

2) jos muutos perustuu lainsäädännön
muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen,
jota jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei
ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtä-
essä; tai

3) jos muutokseen on erityistä syytä olo-
suhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentu-
neiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen
uudistamisen tai energian säästämiseksi tar-
peellisten toimenpiteiden toteuttamisen joh-
dosta; vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa näillä
perusteilla muuttaa määräaikaista sopimusta.

Jakeluverkonhaltijalla ja vähittäismyyjällä
on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin vä-
häisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopi-
muksen keskeiseen sisältöön.

Jos jakeluverkonhaltijan vastuualue muut-
tuu, jakeluverkonhaltijalla on oikeus muuttaa
sähkönjakelun hintaa 55 §:ssä säädetyn yhte-
näisen hinnoittelun toteuttamiseksi. Jos yksit-
täisten verkon käyttäjien maksuihin aiheutuu
merkittäviä muutoksia, Energiamarkkinavi-
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rasto hyväksyy ennen uuden hinnoittelun
käyttöönottoa siirtymäajan, jonka kuluessa
muutokset on toteutettava.

Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän on
lähetettävä sopijapuolelleen ilmoitus siitä,
miten ja mistä ajankohdasta hinnat tai muut
sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutok-
sen peruste. Vähittäismyyjän ilmoituksessa
on mainittava, onko sopijapuolella oikeus ir-
tisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy
kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen
päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämi-
sestä.

94 §

Oikeus pidättyä maksusta viivästyksen vuoksi

Jos liittymää ei ole kytketty jakeluverkon-
haltijan viivästyksen vuoksi ajankohtana, jol-
loin liittymismaksu tai osa siitä sopimuksen
mukaan erääntyy maksettavaksi, liittyjällä on
oikeus pidättyä maksusta, kunnes liittymä on
kytketty. Liittymän kytkemisen jälkeen liitty-
jällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista
osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen
perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

Jos sähköntoimitusta ei ole vähittäismyy-
jän viivästyksen vuoksi aloitettu sovittuna
ajankohtana, loppukäyttäjä on velvollinen
maksamaan sopimukseen perustuvat maksut
vasta siitä lukien, kun sähköntoimitus on
aloitettu. Sähköntoimituksen aloittamisen jäl-
keen loppukäyttäjällä on oikeus pidättyä
maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on
tarpeen viivästykseen perustuvan korvaus-
vaatimuksen vakuudeksi.

95 §

Vakiokorvaus liittymän kytkemisen
viivästyessä

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä
on 5 prosenttia liittymismaksusta kahdelta
ensimmäiseltä alkaneelta viivästysviikolta ja
tämän jälkeen 10 prosenttia liittymismaksusta
jokaiselta alkaneelta viivästysviikolta. Vakio-

korvauksen enimmäismäärä on 30 prosenttia
liittymismaksusta. Se on kuitenkin enintään
3 000 euroa. Vakiokorvauksen enimmäis-
määrää voidaan tarkistaa valtioneuvoston
asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti.
Vakiokorvausta laskettaessa käytetään perus-
teena niitä maksuja, joita jakeluverkonhaltija
yleisesti liittymisestä perii ilman erityis-
oloista johtuvia korotuksia.

Liittyjällä on tämän pykälän estämättä kui-
tenkin oikeus saada vahingostaan 96 §:n no-
jalla vakiokorvauksen ylittävä korvaus.

Jos jakeluverkonhaltijan suoritusta kohtaa
96 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu este,
jakeluverkonhaltijalla ei ole velvollisuutta
vakiokorvauksen maksamiseen.

96 §

Vahingonkorvaus viivästyksen vuoksi

Liittyjällä ja loppukäyttäjällä on oikeus
korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii vii-
västyksen vuoksi, jollei sopijapuolena oleva
jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä osoita,
että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdolli-
suuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä,
jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää
ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja
jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuu-
della olisi voinut välttää tai voittaa.

Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota jakelu-
verkonhaltija tai vähittäismyyjä on käyttänyt
apunaan sopimuksen täyttämisessä, jakelu-
verkonhaltija tai vastaavasti vähittäismyyjä
vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudestaan
vain, jos myös mainittu henkilö olisi 1 mo-
mentin mukaan vapaa vastuusta.

Välillisen vahingon jakeluverkonhaltija tai
vähittäismyyjä on velvollinen korvaamaan
vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huoli-
mattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä
vahinkona pidetään:

1) ansion menetystä, joka liittyjälle tai lop-
pukäyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai siitä
johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimuk-
seen perustuvasta velvoitteesta;

3) sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olen-
naista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista
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taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rin-
nastettavaa olennaista haittaa;

4) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoi-
tavaa vahinkoa.

97 §

Virhe

Sähkönjakelussa ja muussa verkkopalve-
lussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos
sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä,
mitä voidaan katsoa sovitun, tai kun kulutta-
jan laskutus on virheellinen tai viivästynyt.
Sähköntoimituksessa ei kuitenkaan katsota
olevan virhettä, vaikka vähittäismyyjän las-
kutus on virheellinen tai viivästynyt, jos vä-
hittäismyyjä osoittaa, että virheellisyys tai
viivästys on johtunut hänen vaikutusmahdol-
lisuuksiensa ulkopuolella olevasta tekijästä,
jonka seurauksia hän ei kohtuudella olisi voi-
nut välttää tai estää. Jollei toisin ole sovittu,
sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa
sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö
ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia
standardeja taikka jos sähkönjakelu tai säh-
köntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti
keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää kes-
keytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen
vähäisenä.

98 §

Hinnanalennus virheen vuoksi

Loppukäyttäjällä on oikeus virheen perus-
teella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.
Jos virhe perustuu sähkönjakelun keskeytyk-
seen, hinnanalennuksen määrä on vähintään
kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta siir-
topalvelumaksusta.

99 §

Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Loppukäyttäjällä on oikeus korvaukseen
vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.
Jakeluverkonhaltija tai 100 §:ssä tarkoitettu
vähittäismyyjä on tällöin velvollinen korvaa-

maan 96 §:n 3 momentissa tarkoitetun välilli-
sen vahingon vain, jos virhe tai vahinko joh-
tuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

100 §

Vakiokorvaus sähkönjakelun tai sähköntoimi-
tuksen keskeytymisen vuoksi

Loppukäyttäjällä on ilman eri vaatimusta
oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen
yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella va-
kiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija tai
vähittäismyyjä, joka toimittaa sähköä loppu-
käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, ei
osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimi-
tuksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutus-
mahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota hänen ei kohtuudella voida edel-
lyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja
jonka seurauksia hän ei kaikkea huolelli-
suutta noudattaen olisi voinut välttää tai voit-
taa.

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän
vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:

1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ol-
lut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin
24 tuntia;

2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ol-
lut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin
72 tuntia;

3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ol-
lut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin
120 tuntia;

4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on
ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän
kuin 192 tuntia;

5) 150 prosenttia, kun keskeytysaika on
ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän
kuin 288 tuntia;

6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on
ollut vähintään 288 tuntia.

Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa
maksettavien vakiokorvausten määrä on kui-
tenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta
siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos
sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen
keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuo-
den ajalle, jyvitetään keskeytymisestä mak-
settava vakiokorvaus enimmäismäärää lasket-
taessa kullekin kalenterivuodelle sen perus-
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teella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhun-
kin kalenterivuoteen kohdistuu. Vakiokorva-
uksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa
valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muu-
tosta vastaavasti.

Jos loppukäyttäjälle maksetaan verkkopal-
velun keskeytymisen johdosta 2 momentissa
tarkoitettu vakiokorvaus, hänellä ei ole oi-
keutta 98 §:ssä säädettyyn hinnanalennuk-
seen saman keskeytyksen johdosta.

Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa loppukäyttäjän vahingoksi.

101 §

Vastuutahot

Loppukäyttäjällä on aina oikeus esittää vir-
heeseen sekä 100 §:ssä tarkoitettuun sähkön-
jakelun keskeytymiseen perustuvat vaatimuk-
sensa jakeluverkonhaltijalle lukuun ottamatta
myyjän virheelliseen tai viivästyneeseen las-
kuun perustuvia vaatimuksia. Vaatimus on
esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun lop-
pukäyttäjä havaitsi virheen tai sähkönjakelun
keskeytymisen taikka hänen olisi pitänyt se
havaita ja hänellä oli vaatimuksen esittämi-
seksi tarvittavat tiedot jakeluverkonhaltijasta.

Jakeluverkonhaltija vastaa virheestä kulut-
tajalle, jollei jakeluverkonhaltija kohtuulli-
sessa ajassa vaatimuksesta tiedon saatuaan
ilmoita kuluttajalle virheestä vastuussa ole-
vaa vähittäismyyjää, joka ottaa vastattavak-
seen virheestä aiheutuvan vahingonkorvauk-
sen tai hinnanalennuksen.

Jakeluverkonhaltija ja vähittäismyyjä, joka
toimittaa sähkön kiinteistön tai sitä vastaavan
kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon
kautta, vastaa 100 §:ssä tarkoitetusta sähkön-
jakelun tai sähköntoimituksen keskeytymi-
sestä loppukäyttäjälle. Jakeluverkonhaltija
vastaa sähkönjakelun keskeytymisestä ver-
kossaan tämän lisäksi myös loppukäyttäjälle,
joka ostaa sähkön hänen jakeluverkkoonsa
liittyneen kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta,
jollei jakeluverkonhaltija kohtuullisessa
ajassa vaatimuksesta tiedon saatuaan ilmoita
loppukäyttäjälle vähittäismyyjää, joka ottaa
vastattavakseen sähkönjakelun keskeytymi-
seen perustuvan vakiokorvauksen.

102 §

Sähkönjakelun keskeyttäminen vähittäismyy-
jästä johtuvasta syystä

Jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää säh-
könjakelua vähittäismyyjästä johtuvasta
syystä, ennen kuin jakeluverkonhaltija on il-
moittanut loppukäyttäjälle sähkönjakelun
keskeyttämisestä ja sen syystä. Jakeluverkon-
haltijan on huolehdittava siitä, että kulutta-
jalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen
viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää säh-
köntoimitusta toimitusvelvollisuuden piirissä
olevalle loppukäyttäjälle, ennen kuin Ener-
giamarkkinavirasto on 67 §:n nojalla määrän-
nyt uuden vähittäismyyjän.

Loppukäyttäjän on korvattava jakeluver-
konhaltijalle tässä pykälässä tarkoitetusta
sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset. Jos loppukäyttäjä ja jakeluver-
konhaltija eivät sovi korvauksesta, Energia-
markkinavirasto määrää korvauksen suuruu-
den.

103 §

Sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeyt-
täminen loppukäyttäjästä johtuvasta syystä

Sähkönjakelu tai sähköntoimitus voidaan
keskeyttää, jos loppukäyttäjä on olennaisesti
laiminlyönyt jakeluverkonhaltijalle tai vähit-
täismyyjälle tulevien maksujen suorittamisen
tai on muutoin olennaisesti rikkonut sopi-
mukseen perustuvia velvoitteitaan. Ennen
sähkönjakelun tai sähköntoimituksen kes-
keyttämistä loppukäyttäjälle on lähetettävä
kirjallinen huomautus maksun laiminlyön-
nistä tai muusta sopimusrikkomuksesta sekä
aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomau-
tuksen lähettämisestä erillinen katkaisuvaroi-
tus. Kuluttajalle lähettävässä katkaisuvaroi-
tuksessa on mainittava, miten kuluttajan on
meneteltävä, jotta hän voi vedota tässä pykä-
lässä mainittuihin oikeuksiin sekä ohjattava
kuluttajaa asian selvittämisessä ja maksu-
vaihtoehtojen löytämisessä. Sähkönjakelun
tai sähköntoimituksen saa katkaista aikaisin-
taan viiden viikon kuluttua siitä, kun maksu
on erääntynyt tai muusta sopimusrikkomuk-
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sesta on ensimmäisen kerran ilmoitettu lop-
pukäyttäjälle eikä sopimusrikkomusta ole oi-
kaistu ajoissa ennen varoitettua katkaisuajan-
kohtaa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut lop-
pukäyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän on
joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai
muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa il-
man omaa syytään, sähkönjakelun tai säh-
köntoimituksen saa keskeyttää aikaisintaan
kahden kuukauden kuluttua maksun eräpäi-
västä.

Sähkönjakelua tai sähköntoimitusta ei saa
maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää
vakituisena asuntona käytettävästä rakennuk-
sesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riip-
puvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhti-
kuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on
kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn mak-
sun eräpäivästä.

Sähkönjakelua tai sähköntoimitusta ei saa
maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää
kohteesta, jossa onnettomuuksien ehkäisemi-
seksi vaadittavat turvajärjestelyt ovat riippu-
vaisia sähköstä ja jossa sähkönjakelun tai
sähköntoimituksen keskeyttäminen aiheuttaa
onnettomuusvaaran, ennen kuin on kulunut
neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäi-
västä. Tämän momentin säännöksestä ei saa
sopimuksin poiketa.

104 §

Liittymissopimuksen purkaminen

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa
liittymissopimus, jos liittyjä on olennaisesti
rikkonut liittymissopimukseen perustuvia
velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oi-
kaistu jakeluverkonhaltijan kirjallisesti il-
moittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Jakeluverkonhaltijan on lähetettävä sopi-
muksen purusta sopijapuolelle kirjallinen il-
moitus, jossa on mainittava purkuperuste ja
sopimuksen päättymisaika.

105 §

Jakeluverkonhaltijan oikeus purkaa sähkö-
verkkosopimus ja vähittäismyyjän oikeus pur-

kaa sähkönmyyntisopimus

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa

sähköverkkosopimus ja vähittäismyyjällä
sähkönmyyntisopimus, jos:

1) loppukäyttäjä on olennaisesti rikkonut
asianomaiseen sopimukseen perustuvia vel-
voitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oi-
kaistu jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyy-
jän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa
määräajassa; tai

2) sähkönjakelu tai sähköntoimitus sopi-
muksessa tarkoitettuun sähkönkäyttöpaik-
kaan on keskeytetty 103 §:n 1 momentissa
säädetyllä perusteella ja keskeytys on jatku-
nut vähintään yhden kuukauden.

Sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyynti-
sopimuksen saa kuluttajan maksuviivästyk-
sen perusteella purkaa vain 1 momentin
2 kohdassa mainitussa tapauksessa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, sähköverkkosopimus ja sähkönmyynti-
sopimus saadaan purkaa heti, jos loppukäyt-
täjä on syyllistynyt sähkön anastamiseen, ja-
keluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän vas-
tuulla olevien laitteiden tahalliseen vahingoit-
tamiseen tai näiden puolelta asetettujen sinet-
tien murtamiseen.

Jakeluverkonhaltijan tai vastaavasti vähit-
täismyyjän on lähetettävä sopimuksen pu-
rusta sopijapuolelleen kirjallinen ilmoitus,
jossa on mainittava purkuperuste ja sopimuk-
sen päättymisaika.

Tämän pykälän 1 momentin säännöksistä
ei saa poiketa toimitusvelvollisuuden piirissä
olevan loppukäyttäjän vahingoksi.

VI OSA

VALVONTA JA SEURAAMUKSET

14 luku

Ohjaus ja valvonta

106 §

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät

Ministeriön tehtävänä on lain täytäntöön-
panon yleinen ohjaus ja seuranta.

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on val-
voa tämän lain sekä sen nojalla annettujen
säännösten ja viranomaisten määräysten nou-
dattamista sekä tämän lain nojalla annettujen
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lupapäätösten noudattamista. Valvonnasta
säädetään erikseen sähkö- ja maakaasumark-
kinoiden valvonnasta annetussa laissa
(590/2013).

Huoltovarmuuskeskus valvoo 28 §:ssä sää-
dettyä verkonhaltijan varautumissuunnittelua.

Kuluttaja-asiamies valvoo 13 luvussa tar-
koitettujen sopimusten ehtojen lainmukai-
suutta kuluttajansuojan kannalta.

15 luku

Seuraamukset

107 §

Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat
säännökset

Joka 20 tai 21 §:n, 67 §:n 1 tai 3 momentin
tai 103 §:n vastaisella menettelyllä aiheuttaa
toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan
aiheuttamansa vahingon.

Edellä 19, 40, 50 ja 51 §:n vastaisella
menettelyllä toiselle aiheutettuun vahinkoon
ei sovelleta vahingonkorvauslakia (412/1974).

108 §

Luvaton sähköverkkotoiminnan
harjoittaminen

Joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa il-
man 2 luvussa tarkoitettua lupaa taikka ra-
kentaa sähköjohdon ilman 14 §:ssä tarkoitet-
tua hankelupaa, on tuomittava luvattomasta
sähköverkkotoiminnan harjoittamisesta sak-
koon, jollei teosta muussa laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta.

109 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 76 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan.

VII OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

16 luku

Erinäiset säännökset

110 §

Maakaapeleita vaarantava työ ja maakaape-
leiden sijainnin selvittäminen

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön,
vesirakennustyöhön, verkonrakennustyöhön
tai muuhun sähkökaapeleiden läheisyydessä
tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn suoritta-
jan on työturvallisuuden varmistamiseksi ja
vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijait-
seeko työalueella sähkökaapeleita.

Verkonhaltijan on annettava maksutta
1 momentissa tarkoitettua työtä koskevan
suunnitelman laatijalle sekä työn suorittajalle
tiedot kohteen läheisyydessä sijaitsevista säh-
kökaapeleista. Verkonhaltijan on saatettava
tiedot sähkökaapeleidensa sijainnista tietojen
käyttöön oikeutettujen saataville digitaali-
sessa muodossa sekä annettava työn suoritta-
jalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja
ohjeet.

Sähkökaapeleiden sijaintia koskevia tietoja
on käsiteltävä ja säilytettävä siten, että tiedot
ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saata-
villa ja ettei tietoturva vaarannu.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä sähkökaapeleiden si-
jaintitietojen:

1) tallennusmuodosta ja -tarkkuudesta;
2) tallennusjärjestelmän toiminnallisista

ominaisuuksista ja tietoturvavaatimuksista;
3) tallennusjärjestelmien yhteensopivuu-

desta.

111 §

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet jakeluverkon
läheisyydessä sijaitsevassa metsässä

Jakeluverkonhaltija saa ilman omistajan tai
haltijan lupaa kaataa ja poistaa jakeluverkon
läheisyydessä sijaitsevia puita ja muita kas-
veja, jos se on tarpeen sähkönjakelun keskey-
tyksen poistamiseksi tai keskeytysten ennal-
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taehkäisemiseksi. Toimenpiteillä ei saa ai-
heuttaa omistajalle kohtuutonta haittaa ver-
rattuna siihen hyötyyn, joka niillä saavute-
taan jakeluverkon varmuudelle. Toimenpiteet
on rajattava siten, että ne kohdistuvat jakelu-
verkon varmuudelle ilmeisen riskin aiheutta-
viin puihin tai kasveihin. Jakeluverkonhalti-
jan tai toimenpiteiden toteuttajan palveluk-
sessa olevalla on tässä tarkoituksessa oikeus
liikkua yksityisellä alueella ja asettaa maas-
toon tarpeellisia merkkejä.

Jakeluverkonhaltijan on muissa kuin kii-
reellisissä tapauksissa varattava kiinteistön
tai alueen omistajalle ja haltijalle tilaisuus
suorittaa 1 momentissa mainitut toimenpiteet
itse. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava il-
man ennakkoilmoitusta suorittamastaan toi-
menpiteestä kiinteistön tai alueen omistajalle
ja haltijalle.

112 §

Korvaukset ennaltaehkäisevän toimenpiteen
aiheuttamasta haitasta ja vahingosta

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, kun-
nalla yleisen alueen omistajana ja haltijana
sekä valtiolla yleisen tiealueen omistajana ja
haltijana on oikeus saada täysi korvaus hai-
tasta ja vahingosta, joka on aiheutunut 111
§:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä.

Jos korvauksesta ei ole sovittu ennalta, on
korvausvaatimus tehtävä jakeluverkonhalti-
jalle kolmen vuoden kuluessa haitan tai va-
hingon syntymisestä. Jollei korvauksesta so-
vita, asia ratkaistaan kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun
lain mukaisessa järjestyksessä.

113 §

Kunnan oikeus harjoittaa sähköliiketoimin-
taa alueensa ulkopuolella

Kunta tai sen määräysvallassa oleva yh-
teisö voi harjoittaa sähköverkkotoimintaa
sekä sähköntuotantoa ja -toimitusta myös
kunnan alueen ulkopuolella.

114 §

Muutoksenhaku

Energiamarkkinaviraston ja Huoltovar-
muuskeskuksen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Energiamarkkinaviraston 31, 52 ja 65 §:n
nojalla antamaan päätökseen haetaan kuiten-
kin muutosta valittamalla markkinaoikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Asian käsittelystä markkinaoikeudessa sääde-
tään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetussa laissa (100/2013).

Ministeriön tämän lain nojalla antamaan
päätökseen sekä hallinto-oikeuden ja markki-
naoikeuden antamaan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Markkinaoikeuden päätöstä on va-
lituksesta huolimatta noudatettava, jollei kor-
kein hallinto-oikeus toisin määrää. Energia-
markkinavirastolla on oikeus hakea valitta-
malla muutosta muutoksenhakutuomioistui-
men päätökseen, jolla tämä on kumonnut sen
antaman päätöksen tai muuttanut sitä.

115 §

Energiamarkkinaviraston päätöksen täytän-
töönpanokelpoisuus

Edellä 114 §:n 2 momentissa tarkoitettua
Energiamarkkinaviraston päätöstä on nouda-
tettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
Energiamarkkinavirasto päätöksessään toisin
määrää. Muutoksenhakutuomioistuimella on
lisäksi oikeus antaa määräyksiä päätösten
täytäntöönpanosta siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään.

116 §

Viranomaisten suoritteista perittävät maksut

Tämän lain mukaiset ministeriön ja Ener-
giamarkkinaviraston suoritteet ovat maksulli-
sia. Maksuista säädetään valtion maksuperus-
telaissa (150/1992).
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17 luku

Voimaantulo

117 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan sähkömarkkinalaki
(386/1995), jäljempänä kumottu laki. Kumo-
tun lain nojalla annetut asetukset ja Energia-
markkinaviraston määräykset jäävät voi-
maan.

118 §

Kantaverkonhaltijan riippumattomuuden var-
mentamista ja sähköverkkolupia koskevat

siirtymäsäännökset

Lain voimaan tullessa toimivan kantaver-
konhaltijan on kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta pyydettävä 33 §:n mukaista kan-
taverkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
tamista Energiamarkkinavirastolta.

Lain voimaan tullessa toimivan kantaver-
konhaltijan on toimitettava sähköverkkolupa-
hakemuksensa Energiamarkkinavirastolle
kuukauden kuluessa siitä, kun Energiamark-
kinaviraston päätös kantaverkonhaltijan riip-
pumattomuuden varmentamisesta on saanut
lainvoiman. Energiamarkkinavirasto voi en-
nen sähköverkkolupahakemuksen ratkaise-
mista muuttaa määräajaksi järjestelmävastaa-
van kantaverkonhaltijan voimassa olevan
sähköverkkoluvan ehtoja tämän lain säännös-
ten edellyttämällä tavalla. Muun verkonhalti-
jan on toimitettava 2 luvussa tarkoitettu lupa-
hakemuksensa Energiamarkkinavirastolle
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta. Verkonhaltijalle kumotun lain nojalla
myönnetty sähköverkkolupa tai sen 4 §:n
2 momentin nojalla myönnetty vapautus säh-
köverkkoluvasta toimivat tämän lain mukai-
sena sähköverkkolupana siihen asti, kunnes
Energiamarkkinavirasto on tehnyt lainvoi-
maisen päätöksen uudesta lupahakemuksesta.

Energiamarkkinaviraston ei jakeluverkon-
haltijan lupahakemusta käsitellessään tarvitse
kuulla jakeluverkonhaltijan naapureina olevia
toisia jakeluverkonhaltijoita, jos lupahake-

muksessa ei ole ehdotettu muutettavaksi jake-
luverkonhaltijalle aiemmassa sähköverkkolu-
vassa määrättyä vastuualuetta.

119 §

Jakeluverkon toimintavarmuutta koskeva
siirtymäsäännös

Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 §:n
1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaati-
mukset vastuualueellaan viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2028. Vaatimusten on täytyt-
tävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019
vähintään 50 prosentilla jakeluverkon kai-
kista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lu-
kien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2023 vähintään 75 prosentilla jakeluverkon
kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois
lukien.

Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkon-
haltijan hakemuksesta jatkaa vähintään
75 prosenttia jakeluverkon käyttäjistä koske-
vaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä
enintään 31 päivään joulukuuta 2025 ja erit-
täin painavista syistä enintään 31 päivään
joulukuuta 2028 sekä kaikkia jakeluverkon
käyttäjiä koskevaa täytäntöönpanoaikaa pai-
navista syistä enintään 31 päivään joulukuuta
2032 ja erittäin painavista syistä enintään
31 päivään joulukuuta 2036. Täytäntöönpa-
noajan jatkamisen edellytyksenä on, että ja-
keluverkonhaltija on osoittanut, että 51 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vaati-
musten täyttäminen edellyttää jakeluverkon-
haltijalta lain voimaantuloajan tilanteen mu-
kaan määritettynä jakeluverkonhaltijoiden
keskiarvoa merkittävästi suuremman osuuden
keski- ja pienjännitejohdoista muuttamista il-
majohdoista maakaapeleiksi ja että jakeluver-
konhaltija joutuu vaatimusten täyttämiseksi
uusimaan ennenaikaisesti merkittävän mää-
rän jakeluverkkoa. Hakemus täytäntöönpano-
ajan jatkamisesta on tehtävä viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2017.

120 §

Jakeluverkon kehittämissuunnitelmaa
koskeva siirtymäsäännös

Jakeluverkonhaltijan on toimitettava en-
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simmäinen 52 §:ssä tarkoitettu jakeluverkon
kehittämissuunnitelmansa Energiamarkkina-
virastolle 30 päivään kesäkuuta 2014 men-
nessä. Energiamarkkinaviraston oikeus vaatia
jakeluverkonhaltijaa muuttamaan tätä suunni-
telmaa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2015.

121 §

Taseselvitysjaksoa koskeva siirtymäsäännös

Valtakunnallisessa taseselvityksessä ja ta-
seselvityksessä sovelletaan tunnin pituista ta-
seselvitysjaksoa siihen asti, kunnes siitä erik-
seen säädetään.

122 §

Sähkösopimuksia koskevat
siirtymäsäännökset

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain
voimaantuloa tehtyihin liittymis-, sähkö-
verkko- ja sähkönmyyntisopimuksiin. Ennen
lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen liit-
tymismaksun palauttamisesta tai vakuuden
luovuttamisesta sovelletaan kuitenkin ennen
tämän lain voimaantuloa sovellettuja ehtoja.

Jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on ol-
lut keskeytyneenä lain tullessa voimaan, kat-
sotaan 100 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohtaa
sovellettaessa keskeytysajan alkaneen lain
voimaan tullessa. Sähkönjakelun tai sähkön-
toimituksen keskeytymisen vuoksi maksetta-
van vakiokorvauksen enimmäismäärä on

1 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana
oleva keskeytys on alkanut ennen 1 päivää
tammikuuta 2016 ja 1 500 euroa, jos vakio-
korvauksen perustana oleva keskeytys on al-
kanut ennen 1 päivää tammikuuta 2018.

123 §

Maakaapeleiden sijainnin selvittämistä
koskeva siirtymäsäännös

Ennen lain voimaantuloa rakennettuja
maakaapeleiden sijaintia koskevat tiedot on
saatettava digitaaliseen muotoon viimeistään
31 päivä joulukuuta 2014.

124 §

Siirtopalvelujen erillistä hinnoittelua koskeva
siirtymäsäännös

Lain 55 §:n säännöstä siirtopalvelujen eril-
lisestä hinnoittelusta sovelletaan jakeluver-
konhaltijan maantieteellisesti toisistaan eril-
lään sijaitseviin vastuualueen osiin, jotka on
muodostettu 27.12.2004 jälkeen.

125 §

Varautumissuunnitelman laatimista koskeva
siirtymäsäännös

Verkonhaltijan on toimitettava ensimmäi-
nen 28 §:ssä tarkoitettu varautumissuunnitel-
mansa Huoltovarmuuskeskukselle viimeis-
tään 30 päivänä kesäkuuta 2014.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2013
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