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Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasu-

markkinoita koskevaksi lainsäädännöksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi säh-

kömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta, laki sähkö- ja maakaasu-
markkinoiden valvonnasta sekä laki Ener-
giamarkkinavirastosta. Nykyinen sähkö-
markkinalaki ja Energiamarkkinavirastosta 
annettu laki vastaavasti kumottaisiin. Lisäksi 
esitykseen sisältyvät ehdotukset neljän lain 
muuttamisesta. 

Esityksen päätavoitteena on panna täytän-
töön Euroopan unionin kolmannen energian 
sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset 
sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön. Toisena keskei-
senä tavoitteena on sähkönjakelun nykyisen 
varmuuden ja palvelujen tason nostaminen 
suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja 
haja-asutusalueella vastaamaan jakeluverk-
kojen asiakkaiden ja yhteiskunnan toiminto-
jen kasvaneita vaatimuksia. Edelleen tavoit-
teena on ajanmukaistaa vaikeaselkoinen ja 
osittain vanhentunut sähkömarkkinoita sekä 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa 
koskeva lainsäädäntö.  

Sähkömarkkinalaissa säädettäisiin kanta-
verkonhaltijan omistuksen eriyttämisestä. 
Kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä 
koskevien säännösten noudattamista valvot-
taisiin kantaverkonhaltijan riippumattomuu-
den varmentamista koskevassa menettelyssä. 
Sähkömarkkinalakiin esitetään sisällytettä-
väksi kantaverkon määritelmä sekä säännös 
järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
vastuualueesta. Lisäksi ehdotetaan täsmälli-
sempiä säännöksiä kantaverkon kehittämises-
tä ja kantaverkonhaltijan investointisuunni-
telmien laatimisen avoimuudesta. 

Esityksellä edistettäisiin pääsyä sähkö- ja 
maakaasuverkkoihin. Sähkömarkkinalain liit-
tymisjohdon määritelmää esitetään laajennet-
tavaksi käsittämään useamman voimalaitok-
sen yhteiset liittymisjohdot. Esityksellä hel-
potettaisiin yritysten ja yrittäjien sähkönhan-
kinnan kilpailuttamismahdollisuuksia kiin-

teistöissä, joissa kiinteistönhaltija on rajoitta-
nut sähkön myymisen pelkästään kiinteistön-
haltijan osoittamalle taholle. Maakaasumark-
kinalakiin lisättäisiin säännökset uusiutuvista 
energialähteistä olevan kaasun verkkoon pää-
systä. 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi sään-
nökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden 
parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden va-
rautumisen tehostamisesta. Jakeluverkko oli-
si suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä 
siten, että jakeluverkon vikaantuminen myrs-
kyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheut-
taisi asemakaava-alueella asiakkaalle yli 
kuusi tuntia kestävää sähkönjakelun keskey-
tystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestä-
vää keskeytystä.  Saariston osalta voitaisiin 
noudattaa paikallisiin olosuhteisiin perustu-
vaa toimitusvarmuutta. Jakeluverkonhaltijan 
olisi täytettävä vaatimukset portaittain 
15 vuoden kuluessa. Myös kantaverkolle ja 
suurjännitteisille jakeluverkoille asetettuja 
toimintavarmuuden vaatimuksia täsmennet-
täisiin. Sähköverkonhaltijoille säädettäisiin 
yleinen varautumisvelvoite normaaliolojen 
häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalle. 
Jakeluverkonhaltijoille asetettaisiin lisäksi 
velvollisuus antaa asiakkailleen tietoa säh-
könjakelun häiriön kestosta ja sähköjen pa-
lautumisesta. Asiakkaille sähkökatkoista 
maksettavia vakiokorvauksia ehdotetaan ko-
rotettavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan täsmennyksiä säh-
köä ja maakaasua käyttävien kuluttajien oi-
keuksiin. Sähkönmyyjän vaihtamista esite-
tään helpotettavaksi poistamalla jakeluver-
konhaltijalta mahdollisuus periä maksu yli-
määräisestä mittarinluvusta. Jakeluverkon-
haltijoiden sekä sähkön ja maakaasun vähit-
täismyyjien edellytettäisiin antavan lisäin-
formaatiota asiakkailleen sopimuksia tehtä-
essä sekä asiakkaille lähetettävissä laskuissa 
ja katkaisuvaroituksissa. Esityksessä ehdote-
taan muutoksia myös energialaskutukseen. 
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Laskutuksessa oleva virhe katsottaisiin pal-
velun virheeksi. Ennakkomaksujen tulisi vas-
tata riittävästi arvioitua todennäköistä kulu-
tusta. Kuluttajille tulisi tarjota erilaisia mak-
sutapavaihtoehtoja sähkölaskujen maksami-
seen. Sopimussuhteen päättyessä loppulasku 
tulisi toimittaa asiakkaalle kuuden viikon ku-
luessa. Maakaasumarkkinalakiin esitetään li-
sättäväksi säännös maakaasun käyttäjän oi-
keudesta saada käyttöönsä omat kulutustie-
tonsa. 

Maakaasumarkkinalakiin esitetään lisättä-
väksi säännökset maakaasuvarastojen ja nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitosten halti-
joiden velvoitteista ja näiden laitosten palve-
luiden käyttöoikeudesta sekä toiminnanhar-
joittajien valvonnasta. Maakaasun siirtover-
konhaltijan riippumattomuuden varmentami-
seksi tulisi tehdä erillinen toimitusvar-
muusarviointi, jos siirtoverkonhaltija tulisi 
kolmansista maista olevien henkilöiden mää-

räysvaltaan. Säännöksen noudattamista val-
vottaisiin siirtoverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista koskevassa menette-
lyssä. 

Energiamarkkinaviraston tehtävät, toimi-
valtuudet ja riippumattomuus yhdenmukais-
tettaisiin unionin lainsäädännön vaatimusten 
mukaisiksi. Lisäksi lainsäädäntöön sisällytet-
täisiin säännökset sähkö- ja maakaasumark-
kinalainsäädännön rikkomisen seurauksena 
määrättävästä seuraamusmaksusta. Ehdote-
tuissa laeissa annettaisiin säännökset sähkön- 
ja maakaasunmyyjien energiantoimitussopi-
muksia ja energiajohdannaisiin liittyviä liike-
toimia koskevien tietojen säilyttämisestä sekä 
toimivaltuudet valvontaviranomaisten val-
vontayhteistyöhön. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan ensitilassa. 
 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Euroopan yhteisön kolmanteen energian si-
sämarkkinapakettiin sisältyvä uusi yhteisö-
lainsäädäntö annettiin 13 päivänä heinäkuuta 
2009. Kolmanteen energian sisämarkkinapa-
kettiin sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/72/EY sähkön si-
sämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöis-
tä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta, 
jäljempänä sähkömarkkinadirektiivi, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta, jäljempänä maa-
kaasumarkkinadirektiivi, Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
713/2009 energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta, jäljempänä 
yhteistyövirastoasetus, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuk-
sen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta, jäl-
jempänä sähkökauppa-asetus sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
715/2009 maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta, jäljempänä 
maakaasuverkkoasetus. Sähkö- ja maakaa-
sumarkkinadirektiivit on tullut saattaa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 3 päivään maalis-
kuuta 2011 mennessä. Myös sähkökauppa-
asetus sisältää säännöksiä, jotka edellyttävät 
täydentävän kansallisen lainsäädännön anta-
mista 3 päivään maaliskuuta 2011 mennessä. 

Kolmannen energian sisämarkkinapaketin 
tavoitteena on luoda sisämarkkinat sähkön ja 
maakaasun kauppaan. Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi helmikuussa 2011 päätelmät, joissa 
asetettiin tavoitteeksi sähkön ja maakaasun 
sisämarkkinoiden aikaansaaminen vuoteen 
2014 mennessä. Tavoitteensa toteuttamiseksi 
kolmas sisämarkkinapaketti sisältää laajasti 
vaikuttavia uusia toimenpiteitä sähkön ja 
maakaasun sisämarkkinoiden toimivuuden 
kehittämiseksi. Laajakantoisinta muutosta 

merkitsee sähkön ja maakaasun tukkumark-
kinoita koskevien sääntöjen laatimisen siir-
tyminen unionitason toimielimille. Suomen 
lainsäädäntöön muutoksia edellyttäviä kes-
keisiä uudistuksia ovat kansallisten sääntely-
viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien 
harmonisointi, jolla varmistetaan sisämarkki-
nasääntöjen tehokas täytäntöönpano, sähkön-
siirtoverkon omistuksen tosiasiallinen eriyt-
täminen sähköntuotannosta ja -myynnistä se-
kä vähittäismarkkinoiden kuluttajansuojan 
parantaminen. 

Tapaniksi ja Hannuksi nimetyt talvimyrs-
kyt iskivät joulukuussa 2011 laajoille alueille 
Lounais- ja Etelä-Suomessa. Myrskyjen kaa-
tamien puiden sähkönjakeluverkkojen ilma-
johdoille aiheuttamat vauriot johtivat laajoi-
hin ja osaksi pitkäkestoisiin sähkökatkoihin 
haja-asutusalueella ja maaseututaajamissa. 
Myrskyjen seurauksena aiheutui sähkökatko-
ja yhteensä 570 000 sähkönkäyttäjälle eli 
noin 17 prosentille keski- ja pienjänniteverk-
koihin liittyneistä kaikista sähkönkäyttäjistä. 
Enimmillään ilman sähköä oli yhtäaikaisesti 
300 000 sähkönkäyttäjää eli noin 9 prosenttia 
kaikista sähkönkäyttäjistä. Pitkäaikaisimmat 
raportoidut sähkökatkot kestivät 15 vuoro-
kautta. Monet yhteiskunnan toiminnot, kuten 
esimerkiksi matkapuhelin- ja viestintäverkot, 
kokivat sähkökatkoista aiheutuneita häiriöitä. 
Suurhäiriöitä tai muutoin laajoja häiriöitä 
sähkönjakeluverkoille aiheuttaneita myrskyjä 
tai raskaita lumikuormia on esiintynyt 2000-
luvulla ainakin vuosina 2001, 2004, 2005, 
2010 ja 2011. 

Elinkeinoministeri antoi tammikuussa 2012 
työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolle 
tehtäväksi laatia ehdotuksen toimenpiteistä 
sähkökatkojen vahinkoriskin pienentämiseksi 
sekä kansalaisten ja yritysten sähköverkko-
palveluiden laadun parantamiseksi. 

Hallituksen esityksen keskeisenä tavoittee-
na on panna täytäntöön kolmannen energian 
sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset 
sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöömme. Esityksen 
toisena keskeisenä tavoitteena on sähkönja-
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kelun nykyisen varmuuden ja palvelutason 
tason nostaminen suurhäiriötilanteissa erityi-
sesti haja-asutusalueella ja maaseututaaja-
missa vastaamaan jakeluverkkojen asiakkai-
den ja yhteiskunnan toimintojen kasvaneita 
vaatimuksia. Esityksen kolmantena keskeise-
nä tavoitteena on selventää ja ajanmukaistaa 
vaikeasti sovellettavissa oleva, hajanainen ja 
osittain vanhentunut sähkömarkkinoita sekä 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa 
koskeva lainsäädäntö. 

Keskeiset kansalliset säännökset sähkö- ja 
maakaasumarkkinoista on annettu sähkö-
markkinalaissa (386/1995) ja maakaasu-
markkinalaissa (508/2000). Lisäksi on annet-
tu täydentäviä säännöksiä valtioneuvoston ja 
ministeriön asetuksilla sekä Energiamarkki-
naviraston määräyksillä. Kansalliseen lain-
säädäntöömme on sisällytetty vuonna 2003 
annetun Euroopan yhteisön toisen energian 
sisämarkkinapaketin edellyttämä sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden sääntely.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Sähkömarkkinalaki  

Sähkömarkkinalain tavoitteet 
 

Sähkömarkkinalain (386/1995) tarkoituk-
sena on varmistaa edellytykset tehokkaasti 
toimiville sähkömarkkinoille siten, että koh-
tuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen sähkön 
saanti voidaan turvata. Sen saavuttamisen en-
sisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan 
taloudellisen kilpailun turvaaminen sähkön 
tuotannossa ja myynnissä sekä kohtuullisten 
ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito 
sähköverkkojen toiminnassa. Sähkömarkki-
nalailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä 
on pantu täytäntöön toisen sähkömarkkinadi-
rektiivin (2003/54/EY) vaatimukset Suomes-
sa. 

Sähkömarkkinalailla on luotu edellytykset 
kilpailulle sähkön tuotannossa, ulkomaan-
kaupassa ja myynnissä sekä asetettu säännöt 
sähköverkkojen toiminnalle. Sähköverkot 
ovat niin sanottuja luonnollisia monopoleja, 
sillä rinnakkaisten kilpailevien verkkojen ra-
kentaminen ei ole yleensä taloudellisesti 

mahdollista. Sähkömarkkinalaki edellyttää, 
että sähköverkot muodostavat markkinapai-
kan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin 
ehdoin sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä 
kuin ostajia. Verkkoon pääsy on pyritty te-
kemään mahdollisimman helpoksi kaikille 
sähköverkkopalveluja tarvitseville. 
 
Sähköverkkolupa 
 

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista. 
Luvanvaraisuuden avulla valvotaan sähkö-
markkinalain asettamien velvoitteiden nou-
dattamista. Velvoitteiden vastapainona säh-
köverkonhaltijoille on säädetty sähköverkko-
toiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeuksia, 
joiden tarkoituksena on turvata verkonhalti-
joiden toimintaedellytykset.  

Jakeluverkon osalta sähköverkkoluvassa 
määrätään maantieteellinen vastuualue, johon 
velvoitteet ja oikeudet kohdistuvat. Kanta-
verkonhaltijalle ja alueverkkojen haltijoille 
sen sijaan ei määritellä maantieteellistä vas-
tuualuetta. Niiden osalta oikeudet ja velvolli-
suudet kohdistuvat väljemmin määräytyvään 
toiminta-alueeseen. 

Sähköverkkolupa- ja vastuualuemenettelyn 
tarkoituksena yhdessä verkonrakentamisen 
lupajärjestelmän kanssa on turvata tarkoituk-
senmukaiset investoinnit verkonrakentami-
sessa sekä sähköjärjestelmän ja -verkkojen 
toimintavarmuus. 
 
Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet 
 

Sähköverkonhaltijalla on velvollisuus käyt-
tää, ylläpitää ja kehittää verkkoaan sähkö-
markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Verkon-
haltijan tulee toisin sanoen turvata osaltaan 
sähköjärjestelmän toimivuus ja varmuus sekä 
täyttää asiakkaiden tavanomaiset, kohtuulli-
set verkkopalvelutarpeet. Verkonhaltijan tu-
lee vahvistaa ja laajentaa verkkoaan ottaen 
huomioon nähtävissä oleva siirtotarpeiden 
kasvu. 

Verkonhaltijalla on niin ikään velvollisuus 
liittää kohtuullista korvausta vastaan verk-
koonsa toiminta-alueensa kaikki halukkaat 
verkkopalveluiden tarvitsijat. Velvollisuus on 
voimassa edellyttäen, että verkossa on kapa-
siteettia ja että liittäminen ei vaaranna verkon 
toimintavarmuutta. Liitettävän tulee täyttää 
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verkonhaltijan asettamat, verkon toimivuu-
den edellyttämät tekniset vaatimukset. Toi-
saalta verkonhaltijan velvollisuus kehittää 
sähköverkkoaan asiakkaiden tarpeiden mu-
kaisesti tarkoittaa, että kapasiteettivajaus on 
kohtuuajassa poistettava verkkoa vahvista-
malla. 

Sähkömarkkinalain keskeisimpiä tavoitteita 
on sähköverkkojen avaaminen kaikkien siir-
toa haluavien käyttöön eli siirtovelvoitteen 
säätäminen verkonhaltijoille. Sähkömarkki-
nalaissa verkkoon pääsy on järjestetty niin 
sanotun säännellyn verkkoon pääsyn kautta. 
Kaikilla sähköverkon asiakkailla on oikeus 
verkkoon pääsyyn sähkömarkkinaviranomai-
sen etukäteen vahvistamien yhtäläisten ehto-
jen perusteella. 

Sähköverkko on luonnollinen monopoli ja 
sen tulee tässä asemassa palvella asiakkaita 
yhtenäisin ehdoin. Sähköverkkojen tulee 
muodostaa neutraali markkinapaikka, jossa 
sähkön ostajat ja myyjät voivat kohdata. 
Verkonhaltija ei osallistu sähkökauppaan os-
tajana tai myyjänä kuin erikoistapauksissa. 

Sähköverkonhaltijan on tarjottava siirto-
palveluja kaikille sitä haluaville korvausta 
vastaan. Palvelujen hinnoittelussa on nouda-
tettava sähkömarkkinalaissa säädettyjä peri-
aatteita. 

Verkonhaltija voi perustelluista syistä kiel-
täytyä siirtämästä sähköä. Verkon kapasiteet-
ti voi olla riittämätön, jolloin verkonhaltijan 
on annettava siitä luotettava selvitys. Kapasi-
teettirajoite ei voi pääsääntöisesti olla kui-
tenkaan pysyvä este. Verkonhaltijalla on vel-
voite kehittää verkkoaan asiakkaiden koh-
tuullisten tarpeiden mukaisesti ja kohtuuajas-
sa pyrkiä täyttämään ne. 

Kun samassa sähköverkossa sähköä myy 
useampi kuin yksi myyjä, näiden myyjien 
toimittama sähkö voidaan erottaa toisistaan 
vain sähkön käyttäjäpäässä tehtävillä mitta-
uksilla. Siksi sähkön käyttäjällä tulee olla 
asianmukainen ja järjestelmän vaatimukset 
täyttävä mittauslaitteisto. Sähkön toimitusten 
mittaus on verkkopalvelua, jonka järjestämi-
nen on säädetty verkonhaltijoiden tehtäväksi. 
Yksityiskohtaiset säännökset sähköntoimitus-
ten mittauksesta on annettu valtioneuvoston 
asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä 
ja mittauksesta (66/2009). 
 

Verkkopalvelujen hinnoittelu 
 

Sähköverkkopalvelujen hinnoittelun tulee 
olla kohtuullista. Tällä tarkoitetaan ensinnä-
kin sitä, että hintojen tulee vastata verkko-
toiminnan kustannuksia ja liiketoiminnasta 
saatava tuotto on pidettävä kohtuullisena. 
Kohtuullisen tuoton puolestaan tulee heijas-
taa sitä taloudellisen riskin tasoa, joka säh-
köverkon omistajan verkkotoimintaan sijoit-
tamaan pääomaan kohdistuu toiminnan har-
joittamisesta. Verkonhaltijalla ei ole markki-
noilta tulevaa painetta pitää hintojaan alhaal-
la tai kannustinta tehostaa toimintaansa. Kus-
tannustehottomuus on mahdollista kompen-
soida korkeammilla hinnoilla. Kohtuullisen 
hinnoittelun vaatimukseen sisältyy tämän 
vuoksi sääntelyn kautta asetettu taloudellises-
ti tehokkaaseen toimintaan kannustava ele-
mentti. Verkkopalvelujen hinnoittelun kus-
tannusvastaavuusvaatimuksen johdosta kun-
kin verkonhaltijan palvelujen hintataso mää-
räytyy kunkin sähköverkon oman kustannus-
tason perusteella. 

Sähköverkkopalvelujen hinnoittelun tulee 
lisäksi olla syrjimätöntä. Tämä edellyttää, et-
tä siirtopalveluja myydään kaikille tasapuoli-
sin, asiallisin perustein. Sama palvelu mak-
saa saman hinnan riippumatta asiakkaasta. 
Verkonhaltijan julkistamat tariffit ovat tätä 
sitovia eikä niistä saa poiketa muusta kuin 
perustellusta syystä. 

Sähkömarkkinaviranomainen vahvistaa 
kullekin sähköverkonhaltijalle verkkopalve-
lujen hinnoitteluperiaatteet ennen niiden 
käyttöönottoa neljän vuoden pituisen valvon-
tajakson ajaksi. 

Suomessa sähköverkkojärjestelmä muodos-
tuu monilukuisista, eri omistajien hallitse-
mista verkoista. Sähkömarkkinalaissa sähkö-
verkot nähdään järjestelmänä, jonka verkon-
haltijat tarjoavat yhteistyössä asiakkaiden 
käyttöön erilaisten järjestelmäpalvelujen 
muodossa. Asiakkaan tulee asianomaiset 
maksut maksamalla saada oikeus käyttää ko-
ko maan sähköverkkoa liittymispisteestään 
käsin. Sähkömarkkinalain tavoitteena on, että 
asiakas pääsee käymään kauppaa periaattees-
sa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat liitty-
neet Suomen sähköverkkoon. 1990-luvun 
loppupuolelta lähtien sähkön tukkumarkkinat 
ovat yhdentyneet ensin Pohjoismaissa ja vä-
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hitellen myös muualla Euroopan unionin alu-
eella. 

Sähkökaupan käynnin laajentaminen yhden 
verkon ulkopuolelle on edellyttänyt, että 
verkkopalvelujen hinnoittelussa markkina-
osapuolten maantieteelliset etäisyydet eivät 
vaikuta hintatekijänä. Hinta määräytyy sen 
mukaan, mitä ja minkä laatuisia palveluja 
asiakas järjestelmästä tarvitsee ja missä 
verkkoportaassa ja verkossa hänen liittymis-
pisteensä sijaitsee. Jokaisen verkonhaltijan 
on huolehdittava, että oma hintajärjestelmä 
on yhteensopiva muiden verkkojen järjestel-
miin, joiden kanssa se muodostaa kokonai-
suuden. Tätä hinnoitteluperiaatetta kutsutaan 
sähkömarkkinalaissa pistehinnoitteluksi. 
 
Järjestelmävastuu 
 

Maamme sähköjärjestelmän teknisen toi-
mivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä niin 
sanotusta valtakunnallisesta tasevastuusta 
huolehtii järjestelmävastuuseen määrätty 
kantaverkonhaltija. Järjestelmävastuu tarkoit-
taa verkon käytönvalvontaa ja häiriöiden hal-
lintaa, sähkön tuotannon ja kulutuksen tasa-
painon ylläpitämistä kunkin käyttötunnin ai-
kana ja valtakunnallista sähkökauppojen sel-
vittämistä sekä sähköjärjestelmän kehittämis-
tä. Järjestelmävastaavalla kantaverkonhalti-
jalla on oikeus asettaa verkkoonsa liitettävien 
voimalaitosten sekä muiden verkkojen ja 
suurten kulutuskohteiden käyttämiselle jär-
jestelmävastuun toteuttamiseksi tarpeellisia 
ehtoja. 

Sähkömarkkinaviranomainen vahvistaa jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelui-
den ehdot ennen niiden käyttöönottamista. 
 
Sähköverkon rakentaminen 
 

Sähkömarkkinalaissa säädetään suurjänni-
tejohtoja koskevasta rakentamislupajärjes-
telmästä. Lupajärjestelmä koskee vähintään 
110 kilovoltin eli kanta- ja alueverkon sähkö-
johtoja, mutta ei sähköasemia. Luvan myön-
tää sähkömarkkinaviranomainen, ulko-
maanyhteyksien osalta kuitenkin työ- ja elin-
keinoministeriö. 

Sähköjohtojen rakentamislupajärjestelmällä 
ohjataan suurjännitejohtojen rakentamista 
ennen kaikkea sähköhuollon ja energiapoli-

tiikan näkökulmasta. Lupajärjestelmällä ra-
joitetaan mahdollisia päällekkäisiä ja tarpeet-
tomia johtohankkeita sekä sähkömarkkinoi-
den kehityksen kannalta epätarkoituksenmu-
kaisten rajayhdysjohtojen rakentamista. Lu-
pajärjestelmällä turvataan myös sähkömark-
kinalain säätämien hinnoitteluperiaatteiden 
toteutumista. Lupajärjestelmä helpottaa li-
säksi sähköhuollon tarpeiden ja ympäris-
tönäkökohtien yhteensovittamista. Johdon 
rakentamisluvassa ei kuitenkaan määritellä 
sähköjohdon reittiä. 
 
Sähkön vähittäismyynti ja sähkön käyttäjän 
asema 
 

Sähkömarkkinalaissa markkinaolosuhtei-
siin vaikuttava sääntely kohdistuu suurelta 
osin verkkotoimintaan, kun taas sähköntuo-
tanto ja sen myynti käyttäjille jäävät suurelta 
osin markkinaohjauksen varaan. Sähkön-
myynnissä kenelläkään myyjällä ei ole yk-
sinmyyntioikeutta tietyssä sähköverkossa tai 
tietyllä alueella. Sähkömarkkinalailla on kui-
tenkin varmistettu vähimmäistaso, jolla tur-
vataan kotitalouksien ja muiden pienten säh-
kön käyttäjien asema sekä sähköenergian että 
verkkopalvelujen ostajana. 

Kaikilla Suomessa sähköverkkoon liitetyil-
lä sähkönkäyttäjillä on mahdollisuus kilpai-
luttaa sähkön ostonsa. Myös kiinteistön sisäi-
sen verkon kautta sähkönsä ostavalla kulutta-
jalla on oikeus siirtyä ostamaan sähkönsä 
sähköverkon kautta. Kuluttajien ja pienten 
sähkönkäyttäjien sähkön saannin varmista-
miseksi on lisäksi säädetty toimitusvelvolli-
suudesta. Toimitusvelvollisuudella tarkoite-
taan velvollisuutta toimittaa tietyssä jakelu-
verkossa sähköä kuluttajilla ja muille pienille 
sähkönkäyttäjille yleisesti sovellettavilla jul-
kisilla ehdoilla ja kohtuulliseen hintaan. 
Toimitusvelvollisuus koskee sähkön vähit-
täismyyjää, jolla on huomattava markkina-
voima jakeluverkonhaltijan vastuualueella. 

Toimitusvelvollisella vähittäismyyjällä tu-
lee olla toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
ville asiakkaille julkiset vähittäismyyntiehdot 
ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet, 
joilla asiakkaat saavat ostaa vähittäismyyjältä 
sähköä. Toimitusvelvollisuustariffeilla myy-
tävän sähkön hinnoittelun tulee lisäksi olla 
kohtuullista. 
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Kunkin sähkönkäyttäjän alueella on myös 
sähköverkkoluvan perusteella vastuullinen 
jakeluverkonhaltija, joka on velvollinen kor-
vausta vastaan liittämään jokaisen sähkön 
käyttäjän jakeluverkkoon ja siirtämään kenen 
tahansa myyjän sähköä kuluttajalle. 

Sähkölaskuihin on sisällytettävä erittely, 
josta ilmenee, mistä sähkön ja verkkopalve-
lun hinta muodostuvat. 

Sähkömarkkinalaki sisältää säännökset 
sähkösopimuksia koskevista vähimmäisvaa-
timuksista. Näissä säännöksissä säädetään 
liittymissopimuksiin, sähköverkkosopimuk-
siin ja sähkön vähittäismyyntisopimuksiin 
liittyvistä jakeluverkonhaltijan, vähittäismyy-
jän ja asiakkaan oikeuksista ja velvoitteista. 
Säännöksistä ei voi poiketa kuluttajan vahin-
goksi. 

Sähkön vähittäismyyjä ja verkkopalvelut 
tarjoava verkonhaltija ovat useimmiten säh-
könkäyttäjän kannalta eri tahoja, joilta säh-
könkäyttäjä ostaa sähkön ja verkkopalvelut 
erillisillä sopimuksilla. Liittymis- ja sähkö-
verkkosopimukset on luonteeltaan pitkäai-
kaisia. Sähkön myyntisopimus puolestaan 
uusitaan sähkön kilpailuttamisen yhteydessä. 
Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla säh-
kön käyttäjällä on kuitenkin halutessaan 
mahdollisuus tehdä vähittäismyyjän kanssa 
sopimus, joka sisältää myös sähkön siirron 
edellyttämät verkkopalvelut. 

Sähkösopimuksia koskevissa säännöksissä 
säännellään muun muassa sopimusten teke-
mistä ja päättämistä, sopimusehtojen muut-
tamista, erilaisia viivästyksiä ja niiden seu-
raamuksia, sähköntoimituksen virhettä ja sen 
seuraamuksia sekä sähköntoimituksen kes-
keyttämistä. 

Sähkön toimittaminen sähkön käyttäjälle 
voidaan keskeyttää maksulaiminlyönnin 
vuoksi. Keskeyttämiseen liittyvistä maksu-
kehotuksista ja määräajoista säädetään säh-
kömarkkinalaissa. Keskeyttämisen seurauk-
set voivat olla kuitenkin kohtuuttomia, jos 
sähkö katkaistaan kylmänä vuodenaikana 
asunnosta, jonka lämmitys on riippuvainen 
sähköstä. Tämän vuoksi säädetään, ettei täl-
laisesta asunnosta saa katkaista sähköä loka-
kuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana 
ennen kuin on kulunut neljä kuukautta lai-
minlyödyn maksun eräpäivästä. 
 

Sähköliiketoimintojen eriyttäminen 
 

Sähköalan yrityksissä voi olla integroitu-
neena monia eri liiketoimintoja kuten esi-
merkiksi sähkön tuotantoa, sähköverkkotoi-
mintaa sekä sähkön tukku- ja vähittäismyyn-
tiä. Yrityksissä voi olla usein myös esimer-
kiksi kaukolämpötoimintaa, polttoainemyyn-
tiä, teknistä suunnittelua, laitemyyntiä tai 
asennusta. Osa näistä toiminnoista on mono-
poliasemassa tai määräävässä markkina-
asemassa ja osa toimii kilpailluilla markki-
noilla. Osa sähköalan yrityksistä on lisäksi 
kunnallisia sähkölaitoksia ja toimii osana 
kunnan organisaatiota. Terve ja toimiva kil-
pailu sähkömarkkinoilla edellyttävät, että 
kilpaillut sähköliiketoiminnot toimivat liike-
taloudellisesti kannattavasti eikä niitä tueta 
monopolitoiminnoilla (ristiinsubventointi). 
Edellä kuvatut syyt edellyttävät läpinäky-
vyyttä sähköalan yritysten toiminnalta. Vas-
taavasti edellytetään monopolina toimivilta 
sähköverkoilta neutraalia ja tasapuolista pal-
velua verkkoon pääsyn järjestämisessä. 

Sähköverkkojen toiminnan puolueettomuus 
ja toimintojen läpinäkyvyys pyritään varmis-
tamaan sähkömarkkinalaissa sähköliiketoi-
mintojen eriyttämistä koskevalla säännöstöl-
lä. 

Sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen on 
eriytettävä sähköverkkotoiminta muista liike-
toiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista 
liiketoiminnoista. Lisäksi sähköliiketoimin-
taa harjoittava kunnallinen laitos tulee eriyt-
tää kunnasta. Eriyttämisellä tarkoitetaan sitä, 
että eriytettäville sähköliiketoiminnoille on 
laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja tase. 
Tuloslaskelman ja taseen tulee olla johdetta-
vissa kirjanpidosta ja ne on laadittava sovel-
tuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) mukai-
sesti. Kirjanpidollinen eriyttäminen koskee 
kaikkia sähköalan yrityksiä, jotka harjoittavat 
vähintään kahta sähköliiketoimintaa tai yh-
den sähköliiketoiminnan lisäksi vähintään 
yhtä muuta liiketoimintaa. 

Kirjanpidollisen eriyttämisen lisäksi säh-
kömarkkinalaissa säädetään oikeudellisesti 
eriytetystä sähköverkkotoiminnasta. Oikeu-
dellisesti eritettävää sähköverkkotoimintaa 
harjoittavan verkonhaltijan on oltava oikeu-
delliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen tai 
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yritysryhmän sähköntuotanto- ja -myynti-
toiminnoista. Tämä tarkoittaa vaatimusta 
erillisistä oikeushenkilöistä. Oikeudellisesti 
eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittava 
verkonhaltija ei saa harjoittaa sähkönmyyntiä 
tai -ostoa muutoin kuin tarkasti määritellyis-
sä tilanteissa. Oikeudellisesti eriytettyä säh-
köverkkotoimintaa harjoittavat aina kanta-
verkonhaltija sekä muu verkonhaltija, jonka 
400 voltin sähköverkossa siirretty vuotuinen 
sähkömäärä ylittää pysyvästi 200 gigawatti-
tuntia kalenterivuodessa. Lähes 90 prosenttia 
Suomen jakeluverkoissa siirretystä sähköstä 
siirretään asiakkaille oikeudellisesti eriytet-
tyä sähköverkkotoimintaa harjoittavien jake-
luverkonhaltijoiden toimesta. Oikeudellisesti 
eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittaville 
jakeluverkonhaltijoille, joilla on vähintään 
50 000 asiakasta, on säädetty lisäksi toimin-
nallisia eriyttämisvaatimuksia. 
 
Sähkön toimitusvarmuus 
 

Sähkömarkkinalain tavoitteena on varmis-
taa edellytykset tehokkaasti toimiville säh-
kömarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja 
riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti voidaan 
turvata. Laissa säännellään sähkön laatua toi-
saalta verkonhaltijan yleisten velvoitteiden 
kautta, toisaalta verkonhaltijan ja tämän asi-
akkaan välisen sopimussuhteen sääntelyn 
kautta. Verkonhaltijan yleisten velvoitteiden 
kautta tapahtuvaan sääntelyyn sisältyvät 
säännökset verkon kehittämisvelvollisuudes-
ta sekä verkkopalvelujen hinnoittelusta. Ver-
konhaltijan ja tämän asiakkaan välisen sopi-
mussuhteen kautta tapahtuvaan sähkön laa-
dun sääntelyyn puolestaan sisältyvät sähkön-
toimituksen virhettä sekä pitkäkestoisia toi-
mituskeskeytyksiä koskevat säännökset. 

Verkon kehittämisvelvollisuuden perusteel-
la verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja 
kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toi-
siin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tar-
peiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittä-
vän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. 
Verkonhaltijan yleinen velvollisuus ylläpitää, 
käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sähkö-
markkinoiden tarpeiden mukaisesti tarkoittaa 
muun muassa sitä, että verkonhaltijan tulisi 
pitää verkon käyttövarmuus yleisesti hyväk-
syttävällä tasolla. Lisäksi asiakkaalle tulee 

turvata myös riittävän hyvälaatuisen sähkön 
saanti. Sähkön laatu ja sähkökatkosten tiheys 
ja pituus riippuvat pääasiassa sähköverkon 
rakenteesta ja kunnosta. Verkonhaltijan tulee 
huolehtia, että sähköverkko on riittävässä 
kunnossa myös haja-asutusalueilla. Verkon-
haltijan velvollisuus kehittää verkkoaan ra-
joittuu kuitenkin siihen, mitä voidaan pitää 
kohtuullisena. 

Sähköverkkojen toimitusvarmuuteen voi-
daan vaikuttaa myös verkkopalvelujen hin-
noitteluun kohdistuvan sääntelyn kautta. 
Sähkömarkkinalain verkkopalveluiden hin-
noittelua koskevan 14 §:n soveltamiskäytän-
nön mukaan verkonhaltijan tulot saavat kat-
taa muun muassa verkon ylläpidon, käytön ja 
rakentamisen kohtuulliset kustannukset. Ver-
konhaltijan hintataso voi olla tavallista kor-
keampi suurten investointihankkeiden tai pa-
remman palvelutason vuoksi. Verkkovalvon-
nassa sähkön toimitusvarmuuden turvaami-
nen on hinnoittelutason kohtuullisuuden 
ohella keskeisenä tavoitteena. 

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan säh-
köntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu 
tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan 
katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, säh-
köntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laa-
dultaan vastaa Suomessa noudatettavia stan-
dardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoi-
sesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskey-
tystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuh-
teet huomioon ottaen vähäisenä. Sähkönkäyt-
täjällä on oikeus hinnanalennukseen tai va-
hingonkorvaukseen virheen vuoksi. 

Suomessa nykyisin noudatettavassa stan-
dardissa on lyhyiden keskeytysten esiinty-
mismäärälle normaaleissa käyttöolosuhteissa 
annettu vaihteluväli muutamasta kymmenes-
tä useisiin satoihin keskeytyksiin vuodessa. 
Pitkien häiriökeskeytysten osalta on todettu, 
että niiden vuotuiselle määrälle tai kestolle ei 
ole mahdollista antaa tyypillisiä arvoja johtu-
en eri maiden järjestelmärakenteiden suurista 
eroista sekä kolmansien osapuolien ja sääolo-
jen ennakoimattomista vaikutuksista. Viit-
teellisenä arvona on esitetty, että normaaleis-
sa käyttöolosuhteissa pitkien keskeytysten 
määrä vuodessa voi olla alle 10 tai jopa 50 
alueesta riippuen. Standardin mukaisia arvoja 
sovelletaan sekä pien- että keskijännitever-
kossa. 
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Jollei asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan 
kesken ole toisin sovittu, sähköntoimitus on 
lisäksi virheellinen, jos sähköntoimitus on 
yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt ei-
kä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy 
ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. 
Hallituksen esityksen 162/1998 vp mukaan 
sähkön osalta täydellinen laatu ja toimitus-
varmuus ei ole taloudellisesti järkevä tavoite. 
Siksi sähkönkäyttäjien on sopeuduttava toi-
mituksessa ilmeneviin kohtuullisiin laatuhäi-
riöihin ja keskeytyksiin. Yksiselitteistä tunti-
rajaa sähköntoimituksen virheeksi tulkitta-
valle keskeytykselle ei ole katsottu voitavan 
asettaa, koska virheen määrittelyyn vaikutta-
vat muutkin seikat kuin keskeytyksen kesto. 
Säännöksen perusteluissa on esitetty useita 
erilaisista olosuhteista johtuvia tilanteita, 
joissa usein toistuvissa lyhyissä katkoksissa 
tai yksittäisessä pidempikestoisessa keskey-
tyksessä ei ole kyse lain 27 c §:ssä tarkoite-
tusta virheestä.  

Vuonna 2003 sähkömarkkinalakia täyden-
nettiin 27 f §:ään sisällytetyllä vakiokorva-
usmenettelyllä, jossa sähkönjakelun keskey-
tyksestä jakeluverkonhaltijan asiakkaalle 
maksettavan korvauksen määrä riippuu kes-
keytyksen ajasta ja sähkönkäyttäjän vuotui-
sesta verkkopalvelumaksusta. Vakiokorvauk-
sen määrä vuotuisesta verkkopalvelumaksus-
ta on 1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on 
ollut 12—24 tuntia, 2) 25 prosenttia, kun 
keskeytysaika on ollut 24—72 tuntia, 3) 50 
prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 72—
120 tuntia sekä 4) 100 prosenttia, kun kes-
keytysaika on ollut vähintään 120 tuntia. Va-
kiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalve-
lun keskeytymisen johdosta on kuitenkin 700 
euroa sähkönkäyttäjää kohti. Vakiokorvaus-
säännös perustuu kontrollivastuun periaat-
teelle siten, että verkonhaltijan edellytetään 
ottavan huomioon Suomessa vallitsevat säh-
könjakeluolosuhteet ja varautuvan siihen, et-
tä jakeluverkonhaltija näiden olosuhteiden 
vallitessa pystyy täyttämään sitoumuksensa 
enintään 12 tunnin keskeytyksistä asiakas-
taan kohtaan. Sähkönkäyttäjällä on oikeus 
verkkopalvelun yhtäjaksoisen keskeytymisen 
perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluver-
konhaltija ei osoita, että verkkopalvelun kes-
keytyminen johtuu hänen vaikutusmahdolli-
suuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jo-

ta hänen ei kohtuudella voida edellyttää otta-
van huomioon toiminnassaan ja jonka seura-
uksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudatta-
en olisi voinut välttää tai voittaa. 
 
2.1.2. Maakaasumarkkinalaki 

Maakaasumarkkinalain tavoitteet 
 

Maakaasumarkkinalailla (508/2000) ja sen 
nojalla annetuilla säännöksillä on pantu täy-
täntöön toisen maakaasumarkkinadirektiivin 
(2003/55/EY) vaatimukset Suomessa. Maa-
kaasumarkkinalailla valmistellaan maakaa-
sualaa yhdentyviin eurooppalaisiin maakaa-
sumarkkinoihin, vaikka Suomelta vielä puut-
tuukin yhteys muiden Euroopan unionin jä-
senvaltioiden kaasuverkkoihin. Lain tavoit-
teena on lisäksi parantaa kaasumarkkinoiden 
toimivuutta siinä määrin, kuin se on mahdol-
lista tilanteessa, jossa maamme kaasunhan-
kinta on yhden kaasuntoimittajan varassa. 

Maamme maakaasun hankinta on nykyisin 
yhden maakaasuputkiyhteyden ja yhden 
maakaasun toimittajan varassa. Suomessa 
toimii vain yksi kaasun tukkumyyjä Gasum 
Oy, joka hankkii kaasun Venäjältä. Maakaa-
suverkostamme ei myöskään ole suoraa put-
kiyhteyttä minkään unionin jäsenvaltion yh-
teen liitettyyn maakaasuverkkoon. Toisen 
maakaasumarkkinadirektiivin (2003/55/EY) 
26 artiklan 1 kohdassa oikeutetaan edellä 
mainitut ehdot täyttävät jäsenvaltiot lykkää-
mään tilapäisesti direktiivin täytäntöönpanoa 
muun muassa vaatimukset täyttävien asiak-
kaiden osalta. 

Maakaasumarkkinalain tultua voimaan 
vuonna 2000 on alkanut siirtymäkausi, joka 
jatkuu siihen saakka, kunnes Suomen maa-
kaasuverkosta olisi yhteys jonkin Euroopan 
unionin jäsenvaltion yhteenliitettyyn maa-
kaasuverkkoon tai kun maallamme olisi toi-
nen direktiivin edellytykset täyttävä kaasun-
hankintalähde. Tällainen kaasunhankintaläh-
de voisi olla esimerkiksi suuri nesteytetyn 
maakaasun tuontiterminaali siihen liittyvine 
maakaasuntoimituksineen. 

Maakaasualan sopeuttaminen eurooppalai-
siin markkinoihin on aloitettu mahdollista-
malla maakaasukauppa tietyt edellytykset 
täyttävien tukkuostajien kesken. Maakaasu-
verkonhaltijoille on säädetty velvollisuus 
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myydä kaasun siirtopalveluja edellytykset 
täyttäville tukkuostajille. Tällaisia ostajia 
ovat kaasun käyttäjät ja jälleenmyyjät, jotka 
kuluttavat tai myyvät kaasua vähintään 5 mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa ja jotka lisäksi 
kuuluvat kaasun mittauksen kaukoluennan 
piiriin. Näille asiakkaille annettu oikeus 
hankkia siirtopalveluja verkonhaltijoilta 
mahdollistaa maakaasun hankinnan toiselta 
tarjoajalta kuin monopoliasemassa olevalta 
tukkumyyjältä. Siirtymävaiheessa tällaisena 
toisena tarjoajana olisi maakaasun käyttäjä 
tai jakeluyhtiö, joka jälleenmyisi tukkumyy-
jältä hankkimaansa kaasua. Sekä myyjän että 
ostajan tulee olla siirtopalvelujen hankintaan 
oikeutettuja vaatimukset täyttäviä asiakkaita. 

Maakaasumarkkinalain siirtovelvollisuutta 
koskeva säännös on tarkoitus laajentaa kaik-
kia verkon käyttäjiä koskevaksi siinä vai-
heessa, kun Suomesta olisi putkiyhteys jo-
honkin unionin jäsenvaltion yhteen liitettyyn 
kaasuverkkoon tai kun maallamme olisi toi-
nen kaasunhankintalähde. Tässä tilanteessa 
mahdollisuus poiketa direktiivin verkkojen 
avaamista koskevasta säännöksestä lakkaa ja 
Suomenkin on avattava kaasuverkkonsa di-
rektiivin edellyttämässä laajuudessa. Maa-
kaasuverkon avaamisesta siirtymäkauden 
päätyttyä säädetään lain muutoksella. 
 
Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet 
 

Maakaasumarkkinalain mukaan verkonhal-
tijalla eli luvanvaraisen verkkotoiminnan har-
joittajalla ja maakaasun varastointi- ja käsit-
telylaitteiston haltijalla on velvollisuus käyt-
tää, ylläpitää ja kehittää maakaasuverkkoaan 
ja -laitteistoaan maakaasumarkkinoiden tar-
peiden mukaisesti. Verkon- ja laitteistojen 
haltijan tulee turvata osaltaan järjestelmän 
toimivuus ja varmuus sekä täyttää asiakkai-
den tavanomaiset, kohtuulliset ja taloudelli-
sesti perusteltavissa olevat verkkopalvelutar-
peet siinä maakaasuverkossa, jossa verkon-
haltija harjoittaa maakaasuverkkotoimintaa. 
Verkon- ja laitteistojen haltijan tulee vahvis-
taa verkkoaan ja laitteistojaan ottaen huomi-
oon nähtävissä olevat siirtoon ja laitteistoihin 
liittyvät tarpeet. Verkonhaltijan velvollisuus 
kehittää verkkoaan asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti merkitsee, että kapasiteettivajaus 

on kohtuullisen ajan kuluessa poistettava 
verkkoa vahvistamalla. 

Verkonhaltijalla on velvollisuus liittää koh-
tuullista korvausta vastaan verkkonsa alueel-
la kaikki halukkaat verkkopalveluiden tarvit-
sijat. Velvollisuus on voimassa edellyttäen, 
että verkossa on kapasiteettia ja että liittämi-
nen ei vaaranna verkon toimintavarmuutta. 
Liitettävän tulee täyttää verkonhaltijan aset-
tamat, verkon toimivuuden edellyttämät tek-
niset vaatimukset. 

Maakaasumarkkinalain tärkeimpiä tavoit-
teita on maakaasuverkkojen avaaminen tie-
tyin edellytyksin maakaasun siirtoa haluavien 
käyttöön eli siirtovelvoitteen säätäminen. 
Verkonhaltijan on tarjottava siirtopalveluja 
korvausta vastaan vaatimukset täyttäville asi-
akkaille. Palvelun hinnoittelussa on noudatet-
tava maakaasumarkkinalaissa säädettyjä pe-
riaatteita. Ollakseen oikeutettuja siirtopalve-
lujen hankintaan vähittäismyyjien ja loppu-
käyttäjien on myytävä jakeluverkkojensa 
kautta tai kulutettava käyttöpaikoissaan maa-
kaasua vähintään 5 miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa sekä kuuluttava maakaasun mitta-
uksen kaukoluentajärjestelmän piiriin. 

Verkonhaltija voi kieltäytyä tarjoamasta 
maakaasun siirtämiseen liittyvää palvelua 
vain maakaasumarkkinalaissa säädetyillä pe-
rusteilla. Jos verkonhaltija kieltäytyy siirto-
palvelun tarjoamisesta kapasiteetin puutteen 
vuoksi, verkonhaltijan on annettava siitä luo-
tettava selvitys. Kapasiteettirajoite ei voi kui-
tenkaan olla pysyvä este, koska verkonhalti-
jalla on velvollisuus kehittää verkkoaan asi-
akkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti 
ja kohtuullisessa ajassa pyrkiä ne täyttämään. 

Maakaasun siirrosta vastaava verkonhaltija 
on voinut joutua tai saattaa joutua sitoutu-
maan maakaasun pitkäaikaisessa hankintaso-
pimuksessa kiinteään ota tai maksa -sitou-
mukseen. Jos ota tai maksa -sitoumuksista 
seuraa verkonhaltijalle vakavia taloudellisia 
tai rahoituksellisia vaikeuksia, verkonhaltijal-
le voidaan myöntää tilapäinen lupa kieltäytyä 
siirtopalvelujen tarjoamisesta erikseen yksi-
tyiskohtaisesti määritellyissä tapauksissa. 
Poikkeuslupaa harkittaessa otetaan huomioon 
muun muassa verkonhaltijan mahdollisuudet 
ennakoida markkinatilanne, sitoumusten 
merkitys markkinatilanteen muutoksissa sekä 
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verkonhaltijan tosiasialliset mahdollisuudet 
ja yritykset välttyä haitallisilta vaikutuksilta. 
 
Järjestelmävelvoitteet 
 

Järjestelmävastuuseen asetettu verkonhalti-
ja huolehtii maakaasuverkoston asianmukai-
sesta toiminnasta sekä tarvittavista yhteyksis-
tä ulkomaille. Järjestelmävastaava verkonhal-
tija ei saa toiminnassaan suosia omistajataho-
jaan tai näiden omistamia yrityksiä. Lisäksi 
järjestelmävastuu tulee järjestää siten, että 
markkinaosapuolet voivat luottaa maakaasu-
järjestelmän toimintaan myös poikkeavissa 
tilanteissa. Järjestelmävastuuseen asetetun 
verkonhaltijan tulee huolehtia valtakunnan 
tasolla maakaasukauppojen selvityksestä. 

Maakaasua tuodaan Suomeen vain yhdestä 
hankintalähteestä. Jos kaasun saanti tästä yh-
destä lähteestä eli Venäjältä häiriintyy, ei 
kaasun maahantuojalla eikä millään muulla-
kaan maakaasualan toimijalla ole mahdolli-
suuksia hankkia korvaavaa kaasua. Koska 
häiriöreservejä ei ole käytettävissä siten kuin 
sähköalalla, järjestelmävastaava ei voi sa-
maan tapaan taata kaasun saatavuutta kuin 
sähköalalla. 

Tuontipolttoaineiden saatavuushäiriötilan-
teisiin on varauduttu polttoaineiden var-
muusvarastoinnilla. Varmuusvarastoja ovat 
valtion varmuusvarastot ja polttoaineiden 
maahantuojien ja käyttäjien velvoitevarastot 
(laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoin-
nista 1070/1994). Valtion varmuusvarastot 
on tarkoitettu poikkeusolojen varalle ja nii-
den käyttökynnys on korkea. Valmiuslaissa 
on määritelty poikkeusolojen kriteerit. Poik-
keusoloissa valtioneuvostolle voidaan antaa 
valtuus valvoa ja säännöstellä tavaroiden 
tuontia ja vientiä sekä niiden tuotantoa ja ja-
kelua. 

Velvoite maakaasun velvoitevarastointiin 
on maakaasun maahantuojilla ja maakaasu-
laitoksilla, joilla tulee olla kolmen kuukau-
den kaasunkäyttöä vastaavat velvoitevarastot. 
Koska kaasuvarastoja ei Suomessa ole, nämä 
varastot ovat korvaavan polttoaineen varasto-
ja, joissa on raskasta tai kevyttä polttoöljyä. 
Teollisuudella ja maakaasun pienkäyttäjillä 
ei ole laissa määriteltyä varastointivelvoitet-
ta. Alle 15 miljoonaa kuutiometriä kaasua 
vuodessa kuluttavien kaasunkäyttäjien kaa-

suntarpeen osalta varastointivelvoite on maa-
kaasun maahantuojalla. 

Niitä kaasun käyttäjiä varten, jotka eivät 
teknisistä syistä voi korvata kaasua muilla 
polttoaineilla ja jotka ovat tehneet Gasumin 
kanssa sopimuksen korvaavan kaasun toimi-
tuksista, Gasum on varautunut toimittamaan 
maakaasun saatavuushäiriötilanteessa ilma-
propaanilaitteistolla tuotettua seoskaasua. Tä-
tä toimitettaisiin maakaasuverkon kautta 
käyttäjille. Gasumilla on lisäksi joitakin toi-
mitussopimuksia, joiden mukaiset kaasutoi-
mitukset Gasum voi kaasun saata-
vuushäiriötilanteessa keskeyttää. 

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta 
antaa luvan velvoitevaraston käyttöön, jos 
velvoitevaraston haltijan tuotanto tai kaupal-
linen toiminta on maakaasun saantihäiriön 
vuoksi vaarassa keskeytyä tai olennaisesti 
vähentyä. 

Poikkeusoloissa kaasun jakelua voidaan 
säännöstellä viranomaisten toimesta. Maa-
kaasun tuonnin keskeytyessä kokonaan jou-
dutaan käyttämään korvaavia polttoaineita. 

Saatavuushäiriötilanteessa järjestelmävas-
taavan tulee yhdessä maakaasumarkkinoiden 
muiden osapuolien kanssa ohjata kaasutoimi-
tuksia niin, että toimitushäiriöstä aiheutuvat 
haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. 

Toteutuneet maakaasukaupat tulee selvittää 
jälkikäteen siten, että tiedetään, minkä myy-
jän ja minkä asiakkaan maakaasua on syötet-
ty maakaasuverkkoon ja otettu maakaasuver-
kosta kunkin taseselvitysjakson aikana. Maa-
kaasukauppojen selvitys on verkkotoimin-
taan rinnastettavaa palvelutoimintaa. Verkko-
toiminnasta säädetyt tasapuolisuutta ja syrji-
mättömyyttä koskevat säännökset koskevat 
myös kauppojen selvitystä. 
 
Maakaasun myynti ja maakaasun käyttäjän 
asema 
 

Maakaasumarkkinalaissa markkinaolosuh-
teisiin vaikuttava sääntely kohdistuu erityi-
sesti verkkotoimintaan. Myyjälle, joka on 
asiakkaisiinsa nähden määräävässä markki-
na-asemassa, on säädetty velvoite toimittaa 
maakaasua kohtuulliseen hintaan maakaasun 
käyttäjille. Maakaasun myyjällä tulee olla 
toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asi-
akkaille julkiset myyntiehdot ja -hinnat sekä 
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niiden määräytymisperusteet, joissa ei saa ol-
la kohtuuttomia tai maakaasukaupan kilpai-
lua rajoittavia ehtoja tai rajoituksia. Näistä 
hinnoista ja ehdoista ei saa poiketa muusta 
kuin perustellusta syystä, joka voi olla esi-
merkiksi asiakkaan vaatima poikkeava palve-
lutaso. 

Maakaasun siirtopalvelun hinta ja itse 
maakaasun hinta tulee laskutuksessa erottaa 
toisistaan. 

Maakaasumarkkinalaissa säädetään lisäksi 
kuluttajalle oikeus tehdä myyjän kanssa niin 
sanottu kokonaistoimitussopimus sekä määri-
tellään ne tilanteet, joissa maakaasun toimi-
tus kuluttajalle voidaan keskeyttää. Maakaa-
sun toimittaminen kuluttajalle voidaan kes-
keyttää maksun laiminlyönnin vuoksi. Kes-
keyttämisen seuraukset voivat olla kuitenkin 
kohtuuttomia, jos maakaasun toimitus kat-
kaistaan kylmänä vuodenaikana asunnosta, 
jonka lämmitys on riippuvainen maakaasus-
ta. Tämän vuoksi säädetään, ettei tällaisesta 
asunnosta saa katkaista maakaasun toimitusta 
lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä 
aikana ennen kuin on kulunut neljä kuukautta 
laiminlyödyn maksun eräpäivästä. 
 
Toimintojen eriyttäminen 
 

Maakaasuliiketoimintaa harjoittavissa yri-
tyksissä on usein integroituneena eri liike-
toimintoja kuten esimerkiksi maakaasun 
tuontia, verkkotoimintaa sekä maakaasun 
tukku- ja vähittäismyyntiä. Yritykset voivat 
harjoittaa lisäksi esimerkiksi sähkön myyntiä 
ja jakelua, kaukolämpötoimintaa, teknistä 
suunnittelua, laitemyyntiä ja asennusta. Osa 
näistä toiminnoista on monopoli- tai määrää-
vässä markkina-asemassa ja osa toimii kil-
pailluilla markkinoilla. 

Verkkotoiminta on luonteeltaan luonnolli-
nen monopoli. Yritysten useat muut liiketoi-
minnot, kuten sähkön myynti, tekninen 
suunnittelu, laitemyynti ja asennus, toimivat 
kilpailluilla markkinoilla. 

Maakaasumarkkinalain tavoitteena on 
käynnistää kehitys kohti kilpailtuja maakaa-
sumarkkinoita. Tämä edellyttää, että mono-
politoiminnoilla ei tueta kilpailtuja toimintoja 
(ristiinsubventointi) ja että monopolitoimin-
noista perittävät korvaukset ovat kohtuullisia. 
Tämän ehkäiseminen edellyttää läpinäky-

vyyttä yritysten toimintaan. Maakaasumark-
kinalaissa verkkoliiketoiminnat ja varastoin-
titoiminta on säädetty eriytettäviksi kirjanpi-
dollisesti maakaasun myynnistä ja muista lii-
ketoiminnoista. 

Eriytettävistä toiminnoista on muodostetta-
va omia liiketoimintojaan, joille on laadittava 
tilikausittain tuloslaskelma ja tase. Tässä 
noudatettaisiin soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännöksiä. 

Lisäksi järjestelmävastuutehtävät tulee 
eriyttää omaksi yksikökseen siirtoverkkotoi-
mintoja harjoittavan yhtiön toiminnassa. 
 
Maakaasuverkkolupa 
 

Maakaasuverkkotoiminnan monopoliluon-
ne sekä maakaasuverkon keskeinen asema 
maakaasujärjestelmässä aiheuttavat tarpeen 
valvoa ja säännellä maakaasuverkkotoimin-
taa. Maakaasumarkkinalaissa säädetään maa-
kaasuverkkotoiminta luvanvaraiseksi toimin-
naksi. Maakaasuverkon haltijoiden on haet-
tava toiminnalleen maakaasuverkkolupa. Lu-
pajärjestelmällä pyritään ensisijaisesti mark-
kinoiden toimivuuden edistämiseen. Lisäksi 
verkkolupamenettelyllä pyritään turvaamaan 
tarkoituksenmukaiset investoinnit verkonra-
kentamisessa ja järjestelmän toimintavar-
muus. 

Verkonhaltijan velvoitteet ja oikeudet koh-
distuvat sen maakaasuverkon alueelle, jossa 
toiminnanharjoittaja tosiasiallisesti harjoittaa 
verkkotoimintaansa. Toisin kuin sähkönjake-
luverkkojen osalta sähköverkkoluvassa, 
maakaasunjakeluverkkojen osalta maakaasu-
verkkoluvassa ei määritellä toiminnanharjoit-
tajan maantieteellistä vastuualuetta. Maantie-
teellisen vastuualueen määrittely ei ole tar-
koituksenmukaista, koska kaasun jakelu on 
toistaiseksi kehittymätöntä ja hyvin suppeaa. 
Nykyisin maakaasun jakeluverkkoja on vain 
muutamalla paikkakunnalla ja verkko peittää 
yleensä kunnan alueesta vain pienen osan. 

Luvanvaraista on kaikki maakaasuverkko-
toiminta kiinteistön tai kiinteistöryhmän si-
säistä verkkotoimintaa lukuun ottamatta. 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi yksit-
täistapauksessa vapauttaa verkonhaltijan lu-
vanvaraisuudesta joko määräajaksi tai toistai-
seksi, jos verkonhaltijan maakaasuverkolla 
on vain vähäinen merkitys maakaasun siirron 
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kannalta. Sen sijaan maakaasun myynti ei ole 
luvanvaraista toimintaa. 
 
Hankelupa 
 

Maakaasumarkkinalaissa säädetään hanke-
lupajärjestelmästä, jota sovelletaan maan ra-
jan ylittävien siirtoputkien rakentamishank-
keisiin. Hankeluvan myöntää työ- ja elinkei-
noministeriö. Ulkomaanyhteyksiä koskevan 
hankeluvan avulla viranomainen voi vaikut-
taa siihen, miten Suomen kaasunhankinta ke-
hittyy uudesta tuontiyhteydestä päätettäessä. 

Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä 
on, että maan rajan ylittävän putken raken-
tamisen on oltava maakaasumarkkinoiden 
kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. 
Lupaa harkittaessa otetaan huomioon ener-
giahuollon varmuusnäkökulma ja tarve var-
mistaa tarkoituksenmukaisen kaasujärjestel-
män ylläpito ja kaasunhankinnan kehittämi-
nen. Lupa pääsääntöisesti myönnetään, jos 
edellä mainittuja periaatteita ei vaaranneta. 
 
2.1.3. Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonta 

Energiamarkkinavirasto valvoo sähkö- ja 
maakaasumarkkinalakien sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten noudattamista. Virasto 
valvoo myös sähkökauppa-asetuksen noudat-
tamista. Maan rajan ylittävien sähköjohtojen 
ja maakaasun siirtoputkien rakentamista sekä 
sähkön ja maakaasun tuontia ja vientiä val-
voo kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö. 

Energiamarkkinavirasto on itsenäinen eril-
linen virasto. Virastolla on oma talousarvio 
ja se päättää itsenäisesti tehtäviensä järjestä-
misestä. Energiamarkkinavirasto tekee pää-
töksensä valvontaviranomaisena itsenäisesti. 
Asianosaiset voivat hakea muutosta sen pää-
töksiin riippumattomilta tuomioistuimilta. 
Muutosta viraston päätöksiin haetaan joko 
markkinaoikeudelta (markkinavalvonta-asiat) 
tai alueelliselta hallinto-oikeudelta (lupa-
asiat) korkeimman hallinto-oikeuden toimi-
essa ylimpänä muutoksenhakuasteena. 

Energiamarkkinaviraston toimivalta sähkö- 
ja maakaasumarkkinaviranomaisena sisältää 
sekä etukäteistä että jälkikäteistä toimivaltaa. 
Energiamarkkinaviraston toimivalta on kes-
keisissä verkkovalvonta-asioissa etukäteistä. 

Energiamarkkinavirasto vahvistaa yhtiökoh-
taisilla päätöksillä kaikille sähkö- ja maakaa-
suverkonhaltijoille sekä järjestelmävastuu-
seen määrätylle kantaverkonhaltijalle ja 
maakaasun siirtoverkonhaltijalle noudatetta-
vaksi keskeisimpien palveluiden ehdot ja 
palveluiden hinnoittelua koskevat menetel-
mät ennen niiden käyttöönottamista. Ennalta 
vahvistettavia ehtoja ja menetelmiä ovat 
1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoimin-
nan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi, 2) verkonhaltijan 
siirtopalvelun ehdot, 3) verkonhaltijan liittä-
mispalvelun ehdot ja menetelmät liittämises-
tä perittävien maksujen määrittämiseksi sekä 
4) järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palve-
luiden ehdot ja menetelmät palveluista perit-
tävien maksujen määrittämiseksi. Vahvistus-
päätöksen tulee perustua sähkö- ja maakaa-
sumarkkinalaissa sekä sähkökauppa-
asetuksessa säädettyihin aineellisoikeudelli-
siin perusteisiin. 

Siirtopalvelujen hinnoittelua koskeva vah-
vistuspäätös annetaan neljän vuoden pituisen 
valvontajakson ajaksi, jona aikana verkko-
hinnoittelun tulee olla kokonaisuudessaan 
kohtuullista. Yksittäisenä vuotena tästä voi 
olla poikkeamia. Valvontajakson päätyttyä 
Energiamarkkinavirasto antaa päätöksen, jos-
sa arvioidaan onko hinnoittelu ollut säännös-
ten mukaista. Valvontajakson päätyttyä ver-
konhaltijan tulee Energiamarkkinaviraston 
päätöksen perusteella palauttaa mahdollinen 
ylituotto siirtopalvelujen hintoja alentamalla 
asiakkaille. Merkittävässä ylitystapauksessa 
verkonhaltija maksaa palautettavalle määräl-
le koron koko sen valvontajakson ajalta, jon-
ka kuluessa tämä ylituotto on kertynyt. Mikä-
li verkkotoiminnan tuotto alittaa hyväksyttä-
vänä pidettävän tason, voi verkonhaltija vas-
taavasti kerätä alitusta vastaavan määrän 
korkeampina siirtopalvelumaksuina seuraa-
van valvontajakson kuluessa. 

Varsinaisissa valvonta-asioissa Energia-
markkinaviraston toimivalta on jälkikäteistä 
ja tapauskohtaista. Energiamarkkinaviraston 
on velvoitettava lakia tai sen nojalla annettu-
ja säännöksiä rikkonut taho korjaamaan vir-
heensä tai laiminlyöntinsä. Valvottavien toi-
minnan ohjaaminen tapahtuu tällöin yksit-
täistapauksissa jälkikäteen annettavien rat-
kaisujen kautta. Virasto voi valvontapäätök-
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sessään tarvittaessa määrätä myös nimen-
omaisia korjaavia toimenpiteitä sekä määrätä 
palauttamaan asiakkaalle sellaisia säännösten 
vastaisesti perittyjä maksuja, joiden valvonta 
ei perustu valvontajaksoon. 

Energiamarkkinavirasto toimii lisäksi lu-
paviranomaisena sähkö- ja maakaasumarkki-
nalaeissa säädetyissä lupa-asioissa. 

Kuluttaja-asiamies valvoo sähkö- ja maa-
kaasualan yritysten ja kuluttajien välisiä so-
pimusehtoja koskevien säännösten noudat-
tamista. Sopimusehtojen soveltamista koske-
vat riitatapaukset käsittelee kuluttajariitalau-
takunta tai käräjäoikeus. 

Kilpailuvirasto valvoo kilpailulain 
(948/2011) perusteella muun muassa mää-
räävän markkina-aseman väärinkäyttöä säh-
kö- ja maakaasualalla.  
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö  

2.2.1. Direktiivi sähkön sisämarkkinoita kos-
kevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/54/EY kumoamisesta 

Tavoite 
 

Kolmannen sähkömarkkinadirektiivin ta-
voitteena on vahvistaa yhteiset säännöt säh-
kön tuotannolle, siirrolle, jakelulle ja toimi-
tukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat sään-
nöt, jotta voidaan tehostaa ja yhdentää yhtei-
sön kilpailulle avoimia sähkömarkkinoita. 
Siinä annetaan säännöt, jotka koskevat säh-
köalan järjestämistä ja toimintaa, avointa 
markkinoille pääsyä, tarjouskilpailuihin so-
vellettavia perusteita ja menettelyjä, lupien 
myöntämistä ja verkkojen käyttöä. Siinä 
määritellään myös yleispalvelun velvoitteet 
ja sähkönkuluttajien oikeudet ja selvennetään 
kilpailuvaatimuksia. 

Direktiiviin sisältyviä keskeisiä uusia sään-
nöksiä, jotka edellyttävät täytäntöönpanotoi-
menpiteitä Suomessa ovat siirtoverkkotoi-
minnan omistuksen eriyttäminen sähkön tuo-
tannosta ja toimittamisesta, kansallisten sään-
telyviranomaisten tehtävien ja toimivaltuuk-
sien harmonisointi sekä vähittäismarkkinoi-
den kuluttajansuojan parantaminen. Lisäksi 
direktiivi sisältää lukuisia täsmennyksiä jo 
täytäntöönpantuun toiseen sähkömarkkinadi-

rektiiviin, jotka edellyttävät täytäntöönpano-
toimenpiteitä myös Suomessa. 

Seuraavassa kuvataan kolmannen sähkö-
markkinadirektiivin keskeiset muutokset. 
 
Siirtoverkon omistuksen eriyttäminen 
 

Sähkömarkkinadirektiivin tavoitteena siir-
toverkkotoiminnan omistuksen eriyttämiselle 
on, että sähköntuotantoa tai -toimittamista 
harjoittavat yritykset eivät käyttäisi määräys-
valtaa siirtoverkoissa tai äänivaltaa siirto-
verkkojen toimielimissä eivätkä asettaisi jä-
seniä siirtoverkonhaltijan toimielimiin. Säh-
kömarkkinadirektiivi antaa jäsenvaltioille 
kolme pääasiallista vaihtoehtoista mallia siir-
toverkkojen eriyttämisen täytäntöönpanoon: 
tosiasiallinen eriyttäminen (TSO-malli), itse-
näinen järjestelmävastaava (ISO-malli) ja it-
senäinen siirtoverkonhaltija (ITO-malli). 

Eriyttämissäännöstöön liittyvä keskeinen 
periaate on, että siirtoverkonhaltijaan kohdis-
tuva sääntely tiukkenee sen myötä, mitä vä-
häisemmän riippumattomuuden antavan 
eriyttämismallin mukaan siirtoverkonhaltija 
toimii. Tosiasiallisesti eriytettyyn siirtover-
konhaltijaan kohdistuu perustason sääntely ja 
viranomaisvalvonta. ISO-mallin mukaiseen 
siirtoverkonhaltijaan ja sen omistajiin koh-
distuu lisäsääntelyä ja valvontaa. ITO-mallin 
mukainen siirtoverkonhaltija ja sen omistaja 
joutuvat tiukimman lisäsääntelyn ja valvon-
nan kohteeksi. 

Eriyttämissäännösten täytäntöönpanoa val-
votaan kaikkiin siirtoverkkoihin kohdistuvan 
uuden varmennusmenettelyn kautta. 

Artiklassa 9 säädetään siirtoverkon ja siir-
toverkonhaltijan tosiasiallisesta eriyttämises-
tä (TSO). Artiklan 1 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden on varmistettava että, a) jokainen 
yritys, joka omistaa siirtoverkon, toimii siir-
toverkonhaltijana, b) samalla henkilöllä tai 
henkilöillä ei ole oikeutta i) käyttää suoraan 
tai välillisesti määräysvaltaa tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä ja 
käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon näh-
den tai käyttää suoraan tai välillisesti oikeuk-
sia siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden eikä ii) käyttää suoraan tai välillisesti 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijaan tai siir-
toverkkoon nähden ja käyttää suoraan tai vä-
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lillisesti määräysvaltaa tuotantoa tai toimit-
tamista harjoittavassa yrityksessä tai käyttää 
suoraan tai välillisesti oikeuksia tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen näh-
den, c) samalla henkilöllä tai samoilla henki-
löillä ei ole oikeutta nimittää siirtoverkonhal-
tijan tai siirtoverkon hallintoneuvoston, halli-
tuksen tai yritystä lain mukaan edustavan 
toimielimen jäseniä ja käyttää suoraan tai vä-
lillisesti määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä tai 
käyttää suoraan tai välillisesti oikeuksia tuo-
tantoa tai toimittamista harjoittavaan yrityk-
seen nähden, sekä d) sama henkilö ei voi olla 
yrityksen hallintoneuvoston, hallituksen tai 
yritystä lain mukaan edustavan toimielimen 
jäsen sekä tuotantoa tai toimittamista harjoit-
tavassa yrityksessä että siirtoverkonhaltijassa 
tai siirtoverkossa. Kohdan tarkoittamia oike-
uksia ovat a) oikeus käyttää äänivaltaa, b) oi-
keus nimittää hallintoneuvoston, hallituksen 
tai yritystä lain mukaan edustavan toimieli-
men jäseniä, tai c) enemmistöosuuden omis-
taminen. 

Määräysvallan, äänivallan sekä nimitysval-
lan rajoitukset eivät koske jäsenvaltiota tai 
muuta julkista elintä, jos tämä on asettanut 
kaksi erillistä julkista elintä vastaamaan toi-
saalta siirtoverkonhaltijan ja toisaalta säh-
köntuotanto- tai myyntiyrityksen asioista. 
Määräysvallan, äänivallan sekä nimitysvallan 
rajoituksia ei sovelleta siirtoverkonhaltijan 
osakkaina oleviin loppukäyttäjiin, jotka har-
joittavat sähkön tuotantoa ja/tai myyntiä joko 
suoraan tai sellaisen yrityksen kautta, joissa 
niillä on määräysvalta joko yksin tai yhdessä, 
edellyttäen että loppukäyttäjät ja määräysval-
lan alainen yritys ovat sähkön nettokuluttajia 
ja että niiden kolmansille osapuolille myy-
män sähkön taloudellinen arvo on vähäinen 
niiden muuhun liiketoimintaan nähden. 

Artiklassa 13 säädetään riippumattomasta 
järjestelmävastaavasta (ISO). Riippumatto-
man järjestelmävastaavan nimeäminen on 
vaihtoehtoinen menettely omistuksellisesti 
eriytetyn siirtoverkonhaltijan nimeämiselle. 
Riippumaton järjestelmävastaava harjoittaa 
siirtoverkkotoimintaa sellaisessa siirtover-
kossa, jonka se on vuokrannut siirtoverkon 
omistajalta. 

Artiklan 1 kohdan mukaan siirtoverkon 
kuuluessa vertikaalisesti integroituneeseen 

yritykseen direktiivin voimaantulohetkellä 
jäsenvaltiot voivat myötää poikkeuksia 9 ar-
tiklasta edellyttäen, että komissio hyväksyy 
nimeämisen. 

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi 
hyväksyä ja nimetä riippumattoman järjes-
telmävastaavan, jos a) ehdotettu järjestelmä-
vastaava on osoittanut täyttävänsä 9 artiklan 
1 kohdan b, c ja d alakohdan riippumatto-
muusvaatimukset, b) ehdotettu järjestelmä-
vastaava on osoittanut, että sillä on käytös-
sään tarvittavat taloudelliset, tekniset, fyysi-
set ja henkilöstövoimavarat siirtoverkonhalti-
jan tehtävien suorittamiseksi, c) ehdotettu 
järjestelmävastaava on sitoutunut noudatta-
maan sääntelyviranomaisen valvomaa kym-
menvuotista verkonkehittämissuunnitelmaa, 
d) siirtoverkon omistaja on osoittanut pysty-
vänsä täyttämään 5 kohdan mukaiset velvol-
lisuutensa ja e) ehdokkaana oleva verkonhal-
tija on osoittanut pystyvänsä täyttämään säh-
kökauppa-asetuksen velvoitteet. 

Artiklan 4 kohdan mukaan kukin riippuma-
ton järjestelmävastaava vastaa kolmansien 
osapuolten verkkoon pääsyn myöntämisestä 
ja hallinnoimisesta, johon sisältyy vastuu 
verkkoon pääsystä perittävien maksujen, siir-
torajoitusmaksujen ja siirtoverkonhaltijoiden 
väliseen korvausmekanismiin liittyvien mak-
sujen perimisestä sekä siirtoverkon käytöstä, 
ylläpidosta ja kehittämisestä sekä sen varmis-
tamisesta, että verkko pystyy pitkällä aikavä-
lillä täyttämään kohtuulliset sähkönsiirtovaa-
timukset investointien suunnittelun avulla. 
Siirtoverkkoa kehittäessään riippumaton jär-
jestelmävastaava on vastuussa uuden infra-
struktuurin suunnittelusta, rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Siirtoverkon omistaja ei saa 
olla vastuussa kolmansien osapuolten verk-
koon pääsyn myöntämisestä ja hallinnoimi-
sesta eikä investointien suunnittelusta. 

Artiklan 5 kohdassa säädetään siirtover-
konomistajan velvollisuuksista, jos riippuma-
ton järjestelmävastaava on nimetty. Tällöin 
siirtoverkon omistajan on a) tehtävä asiaan-
kuuluvaa yhteistyötä riippumattoman järjes-
telmävastaavan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaankuuluvaa tukea sen tehtävien 
suorittamisessa ja erityisesti annettava sille 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, b) rahoitettava 
riippumattoman järjestelmävastaavan päät-
tämät ja sääntelyviranomaisen hyväksymät 
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investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että ne rahoittaa mikä tahansa asiasta 
kiinnostunut osapuoli, c) huolehdittava verk-
ko-omaisuuteen liittyvien vastuiden kattami-
sesta lukuun ottamatta sitä osaa vastuusta, 
joka liittyy riippumattoman järjestelmävas-
taavan tehtäviin sekä d) annettava takuut, 
joilla helpotetaan verkon laajennusten rahoi-
tusta. 

Artiklassa 14 säädetään siirtoverkon omis-
tajien eriyttämisestä siinä tilanteessa, että 
riippumaton järjestelmävastaava on nimetty. 
Integroituneeseen yritykseen kuuluvien siir-
toverkon omistajien on oltava riippumatto-
mia muusta siirtoverkkoon liittymättömästä 
toiminnasta ainakin oikeudellisen muotonsa, 
organisaationsa ja päätöksentekonsa osalta. 

Luvussa V säädetään riippumattomasta 
siirtoverkonhaltijasta. Jos siirtoverkko kuu-
luu direktiivin voimaantullessa vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen, jäsenvaltio voi 
nimetä tosiasiallisesti eriytetyn siirtoverkon-
haltijan sijasta riippumattoman siirtoverkon-
haltijan (ITO). Riippumaton siirtoverkonhal-
tija (ITO) vastaa siirtoverkonhaltijan tehtä-
vistä ja käyttää itsenäisesti siirtoverkonhalti-
jalle kuuluvaa päätösvaltaa. Riippumaton 
siirtoverkonhaltija (ITO) omistaa siirtover-
kon, ja se voi olla sähköntuotantoa tai -
myyntiä harjoittavan yrityksen suorassa tai 
välillisessä omistuksessa. Riippumattomaan 
siirtoverkonhaltijaan kohdistuu verkonhalti-
jan riippumattomuutta koskevia lisävaati-
muksia muihin siirtoverkon eriyttämisvaih-
toehtoihin verrattuna. 

Riippumattomalla siirtoverkonhaltijalla tu-
lee olla oma henkilöstö eikä se saa käyttää 
henkilöstöä, joka on integroituneen yrityksen 
palveluksessa. Riippumaton siirtoverkonhal-
tija saa tarjota palveluita integroituneelle yri-
tykselle vain syrjimättömin ehdoin. Säänte-
lyviranomaisen on hyväksyttävä nämä ehdot. 
Integroituneen yrityksen on annettava riip-
pumattoman siirtoverkonhaltijan käyttöön 
tarvittavat varat investointeihin. Riippumat-
tomalla siirtoverkonhaltijalla on oltava oma 
erillinen tuotemerkkinsä. Integroituneen yri-
tyksen tytäryhtiöt, jotka harjoittavat sähkön-
tuotantoa tai -myyntiä eivät saa suoraan tai 
välillisesti omistaa riippumattoman siirtover-
konhaltijan osakkeita eikä se puolestaan saa 
omistaa tällaisten tytäryhtiöiden osakkeita ja 

vastaanottaa osinkotuloja näiltä. Integroitu-
nut yritys ei saa määrittää suoraan tai välilli-
sesti verkon päivittäistä toimintaa ja verkon 
hallinnointia sekä verkon kehittämissuunni-
telman valmistelua. Integroitunut yritys ei 
saa vaatia siirtoverkonhaltijaa hankkimaan 
sen hyväksyntää siirtoverkonhaltijan tehtävi-
en hoitoon liittyvissä asioissa. Siirtoverkon-
haltijan ja integroituneen yrityksen väliset 
kaupalliset ja rahoitukselliset sopimukset on 
hyväksytettävä sääntelyviranomaisella. 

Riippumattomalla siirtoverkonhaltijalla tu-
lee olla valvontaelin, joka huolehtii omistajan 
omistuksen arvon turvaamisesta siirtover-
konhaltijassa. Valvontaelin päättää asioista, 
joilla voi olla merkittävä vaikutus omistajan 
varojen arvoon, rahoitussuunnitelmien hy-
väksymisestä, riippumattoman siirtoverkon-
haltijan velkaantumisasteesta ja osinkojen 
määrästä. Valvontaelin ei saa päättää päivit-
täisistä toiminnoista eikä investointisuunni-
telman valmistelusta. Valvontaelimessä tulee 
olla integroituneen yrityksen edustajia ja ul-
kopuolisten osakkaiden edustajia sekä mah-
dollisia henkilöstön edustajia. Sen jäsenistä 
vähemmistön tulee täyttää erilliset riippumat-
tomuusvaatimukset. Sääntelyviranomainen 
voi vastustaa valvontaelimen jäsenten ni-
meämistä sekä kaikkien jäsenten toimikau-
den ennenaikaista päättämistä. 

Riippumattoman siirtoverkonhaltijan hen-
kilöstön ja hallinnon riippumattomuudelle in-
tegroituneeseen yritykseen nähden on asetet-
tu lisävaatimuksia. Sääntelyviranomainen voi 
vastustaa näiden henkilöiden nimeämistä, 
heidän palvelussuhteensa ehtoja sekä heidän 
toimikautensa ennenaikaista päättämistä. 

Riippumattoman siirtoverkonhaltijan on 
laadittava riippumattomuuden varmistamista 
edistävä ohjelma. Ohjelmaa valvovalla toi-
mihenkilöllä on velvollisuus informoida 
sääntelyviranomaista muun muassa päätök-
sistä, jotka viivästyttävät investointeja. 

Riippumattoman siirtoverkonhaltijan on 
laadittava kymmenvuotinen verkon kehittä-
missuunnitelma, joka on hyväksytettävä 
sääntelyviranomaisella. Jos riippumaton siir-
toverkonhaltija ei toteuta tarpeellisia inves-
tointeja, sääntelyviranomaisella on velvolli-
suus 1) velvoittaa siirtoverkonhaltija teke-
mään investointi, 2) järjestää tarjouskilpailu 
investoinnista tai 3) velvoittaa siirtoverkon-
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haltija osakepääoman korotukseen ja ulko-
puolisten tahojen mukaantuloon osakemer-
kintään. 

Sääntelyviranomaisella on lisäksi oikeus 
osoittaa siirtoverkonhaltijan tehtävät riippu-
mattomalle järjestelmävastaavalle (ISO), jos 
riippumaton siirtoverkonhaltija toistuvasti 
rikkoo sähkömarkkinadirektiivin velvoitteita. 
 
Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja serti-
fiointi 
 

Artikloissa 10 ja 11 säädetään siirtover-
konhaltijoiden nimeämisestä ja sertifioinnista 
sekä menettelyistä, joiden avulla varmiste-
taan siirtoverkonhaltijoiden eriyttämistä kos-
kevien säännösten noudattaminen. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on val-
vottava, että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
jatkuvasti vaatimuksia siirtoverkonhaltijan 
omistuksen eriyttämisestä. Niiden on aloitet-
tava sertifiointimenettely tällaisen vaatimus-
ten noudattamisen varmistamiseksi siirtover-
konhaltijan ilmoituksesta, omasta aloittees-
taan tai komission pyynnöstä. Sääntelyviran-
omaisen on tehtävä alustava päätös siirtover-
konhaltijan sertifioinnista neljän kuukauden 
siirtoverkonhaltijan ilmoituksesta tai komis-
sion pyynnöstä. Sääntelyviranomaisen on 
tämän jälkeen pyydettävä alustavasta päätök-
sestä lausuntoa komissiolta. Sääntelyviran-
omainen päättää siirtoverkonhaltijan sertifi-
oinnista komission lausunnon saatuaan. 
Sääntelyviranomaisen on päätöstä tehdessään 
otettava komission lausunto mahdollisimman 
tarkasti huomioon.  

Artiklassa 11 säädetään siirtoverkonhalti-
joiden sertifioinnista kolmansista maista tu-
levan omistuksen suhteen. Artiklan säännök-
siä sovelletaan siirtoverkonhaltijan sertifioin-
tiin tilanteissa, joissa siirtoverkon omistaja 
tai siirtoverkonhaltija on kolmannesta maasta 
olevan henkilön tai kolmansista maista olevi-
en henkilöiden määräysvallassa. Tässä tapa-
uksessa siirtoverkonhaltijan sertifiointime-
nettelyssä varmennetaan omistuksen eriyttä-
missäännösten noudattamisen lisäksi, että 
kolmannesta maasta tuleva omistus ei vaa-
ranna energian toimitusvarmuutta jäsenvalti-
ossa ja unionissa. Jäsenvaltio voi antaa artik-
lan tarkoittaman toimitusvarmuusarvioinnin 

tekemisen myös muun viranomaisen kuin 
kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäväksi. 
 
Siirtoverkon haltijan tehtävät 
 

Artiklassa 12 säädetään siirtoverkonhaltijan 
harmonisoiduista tehtävistä. Siirtoverkonhal-
tijan tehtäviksi säädetään artiklassa muun 
muassa siirtoverkonhaltijoiden väliseen kor-
vausmekanismiin liittyvien maksujen peri-
minen asiakkailta. Suorittaessaan 12 artiklas-
sa tarkoitettuja tehtäviään siirtoverkonhalti-
joiden on ensisijaisesti pyrittävä edistämään 
markkinoiden yhdentymistä. 
 
 
Kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luot-
tamuksellisuus 
 

Artiklassa 16 säädetään siirtoverkonhaltijan 
hallussa olevien kaupallisesti arkaluonteisten 
tietojen luottamuksellisuudesta. Artikla kos-
kee myös riippumattoman siirtoverkonhalti-
jan omistajaa. Kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja ei saa luovuttaa yrityksen muita toi-
mintoja harjoittaville osille. Siirtoverkon 
omistajan ja yrityksen muiden osien ei tule 
käyttää yhteisiä palveluja lukuun ottamatta 
puhtaasti hallinnollisia tai tietoteknisiä palve-
luja. 
 
 
Jakeluverkkojen viestintä ja tuotemerkkien 
käyttö 
 

Artiklassa 26 säädetään jakeluverkonhalti-
joiden eriyttämisestä. Artiklassa on säännös, 
jonka mukaan vertikaalisesti integroituneet 
jakeluverkonhaltijat eivät etenkään viestin-
nässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen toimituksista huo-
lehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksik-
kö.  
 
Suljetut jakeluverkot 
 

Artiklassa 28 säädetään suljetuista jakelu-
verkoista. Jäsenvaltiot voivat sallia, että kan-
salliset sääntelyviranomaiset tai muut toimi-
valtaiset viranomaiset luokittelevat suljetuksi 
jakeluverkoksi verkon, jossa jaetaan sähköä 
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maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai 
elinkeinoalueella tai yhteisiä palveluja tar-
joavalla alueella ja jossa ei toimiteta sähköä 
kotitalousasiakkaille, jos erityisistä teknisistä 
tai turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisen 
verkon käyttäjien toiminnot tai tuotantopro-
sessi on integroitu tai kyseisessä verkossa 
jaetaan sähköä ensisijaisesti verkon omista-
jalle tai verkonhaltijalle tai niihin omistus-
suhteessa oleville yrityksille. 

Jäsenvaltiot voivat sallia, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset vapauttavat suljetun ja-
keluverkon haltijan direktiivin vaatimukses-
ta, jonka mukaan sen on hankittava verkkon-
sa energian hävikin ja varakapasiteetin kat-
tamiseksi käyttämänsä energia avointen, syr-
jimättömien ja markkinapohjaisten menette-
lyjen mukaisesti sekä direktiivin vaatimuk-
sesta, jonka mukaan tariffit tai niiden lasken-
tamenetelmät hyväksytään 37 artiklan mu-
kaisesti ennen niiden voimaantuloa. Jos va-
pautus myönnetään, sovellettavat tariffit tai 
niiden laskentamenetelmät on tarkistettava ja 
hyväksyttävä 37 artiklan mukaisesti suljetun 
jakeluverkon käyttäjän pyynnöstä. 

Satunnainen käyttö pienessä määrässä koti-
talouksia, joilla on työsuhteeseen perustuvia 
tai vastaavia yhteyksiä jakeluverkon omista-
jaan ja jotka sijaitsevat suljetun jakeluverkon 
piiriin kuuluvalla alueella, ei estä vapautuk-
sen myöntämistä. 
 
 
Kansalliset sääntelyviranomaiset 
 

Direktiivin luku IX käsittelee kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Artiklassa 35 sääde-
tään kansallisten sääntelyviranomaisten ni-
meämisestä ja riippumattomuudesta. Kohdan 
1 mukaan kunkin jäsenvaltion tulee nimetä 
yksi kansallinen sääntelyviranomainen. Koh-
dassa 4 säädetään sääntelyviranomaisen riip-
pumattomuudesta. Kohdan 5 mukaan jäsen-
valtioiden tulee sääntelyviranomaisen riip-
pumattomuuden suojelemiseksi varmistaa, 
että a) sääntelyviranomainen voi tehdä itse-
näisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippu-
matta ja toteuttaa itsenäisesti sille osoitettua 
talousarviota erillisten vuotuisten talousar-
viomäärärahojen perusteella sekä että sillä on 
riittävät henkilöstö- ja taloudelliset voimava-
rat tehtäviensä suorittamiseksi ja b) sääntely-

viranomaisen johtokunnan jäsenet tai, jos 
johtokuntaa ei ole, sääntelyviranomaisen 
ylimmät johtohenkilöt nimitetään vähintään 
viiden mutta enintään seitsemän vuoden toi-
mikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. 

Artiklassa 36 säädetään sääntelyviranomai-
sen toiminnan yleistavoitteista, joita ovat 
a) kilpailulle avointen, varmojen ja ympäris-
tön kannalta kestävien sähkön sisämarkki-
noiden edistäminen yhteisön alueella ja 
markkinoiden tehokas avaaminen kaikille yh-
teisön asiakkaille ja toimittajille läheisessä 
yhteistyössä energia-alan sääntelyviran-
omaisten yhteistyöviraston, muiden jäsenval-
tioiden sääntelyviranomaisten ja komission 
kanssa sekä asianmukaisten edellytysten 
varmistaminen sähköverkkojen tehokasta ja 
luotettavaa käyttöä varten pitkän aikavälin 
tavoitteet huomioon ottaen, b) kilpailulle 
avointen ja moitteettomasti toimivien alueel-
listen markkinoiden kehittäminen yhteisön 
alueella a alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, c) jäsenvaltioiden välisen 
sähkökaupan rajoitusten poistaminen, muun 
muassa sellaisen tarkoituksenmukaisen rajat 
ylittävän siirtokapasiteetin kehittäminen, jol-
la voidaan vastata kysyntään ja parantaa kan-
sallisten markkinoiden yhdentymistä, mikä 
voi edistää sähköenergiavirtoja kaikkialla yh-
teisössä, d) kuluttajien tarpeisiin suuntautu-
neiden varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
sekä syrjimättömien verkkojen kehittämisen 
edistäminen mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti sekä verkon riittävän siirtokyvyn ja 
yleisten energiapoliittisten tavoitteiden mu-
kaisesti energiatehokkuuden edistäminen se-
kä suuri- ja pienimuotoisen uusiutuviin ener-
gialähteisiin perustuvan sähköntuotannon ja 
hajautetun sähköntuotannon integroiminen 
sekä siirto- että jakeluverkkoihin, e) uuden 
tuotantokapasiteetin verkkoon pääsyn helpot-
taminen erityisesti poistamalla uusien mark-
kinoille tulijoiden ja uusiutuvista energialäh-
teistä peräisin olevan sähkön markkinoille-
pääsyn mahdollisia esteitä, f) sen varmista-
minen, että verkonhaltijoille ja verkonkäyttä-
jille tarjotaan sekä lyhyellä että pitkällä aika-
välillä asianmukaisia kannustimia lisätä ver-
kon suorituskykyä ja edistää markkinoiden 
yhdentymistä, g) sen varmistaminen, että asi-
akkaat hyötyvät kansallisten markkinoiden 
tehokkaasta toiminnasta, sekä tehokkaan kil-
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pailun ja kuluttajansuojan varmistamisen 
edistäminen sekä h) yleispalvelun ja julkisten 
palvelujen korkean tason saavuttamisen edis-
täminen sähköntoimituksissa, osallistuminen 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden suoje-
luun ja toimittajan vaihtamisen edellyttämien 
tiedonvaihtomenettelyjen yhteensopivuuden 
edistäminen. 

Artiklassa 37 säädetään sääntelyviranomai-
sen tehtävistä ja toimivaltuuksista, joita ovat 
a) vahvistaa tai hyväksyä avointen kriteerien 
mukaisesti siirto- tai jakelutariffit tai niiden 
laskentamenetelmät, b) varmistaa, että siirto- 
ja jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa verkon 
omistajat, sekä kaikki sähköalan yritykset 
noudattavat tästä direktiivistä ja muusta asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä johtuvia 
velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien ky-
symysten osalta, c) tehdä rajat ylittävissä asi-
oissa yhteistyötä kyseisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisen tai sääntelyviranomais-
ten ja energia-alan sääntelyviranomaisten yh-
teistyöviraston kanssa, d) noudattaa kaikkia 
asiaan liittyviä oikeudellisesti sitovia ener-
gia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövi-
raston ja komission päätöksiä ja panna ne 
täytäntöön, e) antaa vuosittain kertomus toi-
minnastaan ja tehtäviensä suorittamisesta jä-
senvaltioiden asiaankuuluville viranomaisil-
le, virastolle ja komissiolle, f) varmistaa, ett-
ei siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvien 
toimintojen välillä esiinny ristisubventioita, 
g) seurata siirtoverkonhaltijoiden investointi-
suunnitelmia ja esittää vuosikertomuksessaan 
arvio siitä, kuinka siirtoverkonhaltijoiden in-
vestointisuunnitelmat vastaavat yhteisön laa-
juista verkon kehittämissuunnitelmaa, h) seu-
rata verkon varmuutta ja luotettavuutta kos-
kevien sääntöjen noudattamista ja arvioida 
niiden aiempaa toimivuutta sekä vahvistaa tai 
hyväksyä palvelun ja toimitusten laatua kos-
kevia standardeja ja vaatimuksia tai osallis-
tua tähän yhdessä muiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten kanssa, i) seurata avoimuuden 
tasoa, tukkuhinnat mukaan lukien, ja varmis-
taa, että sähköalan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia, j) seu-
rata, miten avoimia ja tehokkaita tukku- ja 
vähittäismyyntimarkkinat ovat ja missä mää-
rin niillä esiintyy kilpailua, mihin kuuluvat 
sähköpörssit, kotitalousasiakkaiden maksa-
mat hinnat, mukaan lukien ennakkomaksu-

järjestelmät, toimittajaa vaihtaneiden asiak-
kaiden määrä, verkosta kytkettyjen asiakkai-
den määrä, ylläpitopalvelujen maksut ja näi-
den palvelujen toteuttaminen ja kotitalous-
asiakkaiden tekemät valitukset, sekä mahdol-
lisia kilpailun vääristymiä tai rajoituksia, mi-
hin sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa tapaukset 
asiaan kuuluvien kilpailuviranomaisten käsi-
teltäviksi, k) seurata rajoittavien sopimuskäy-
täntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksin-
oikeuslausekkeet, joilla voidaan estää muita 
suuria asiakkaita kuin kotitalousasiakkaita 
tekemästä samanaikaisesti sopimuksia use-
amman kuin yhden toimittajan kanssa tai ra-
joittaa niiden vapautta tehdä tällaisia sopi-
muksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille 
kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöis-
tä, l) noudattaa sopimusvapautta keskeytettä-
vissä olevien toimitussopimusten ja pitkän 
aikavälin sopimusten osalta edellyttäen, että 
ne ovat yhteisön lainsäädännön sekä yhteisön 
politiikkojen mukaisia, m) seurata aikaa, 
jonka siirto- ja jakeluverkonhaltijat käyttävät 
liitäntöjen ja korjausten suorittamiseen, 
n) osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvi-
en viranomaisten kanssa muun muassa liit-
teessä I säädettyjen kuluttajansuojatoimenpi-
teiden tehokkuus ja täytäntöönpano, o) jul-
kaista vähintään vuosittain suosituksia 3 ar-
tiklan noudattamisesta toimitushinnoissa ja 
toimittaa suositukset tarvittaessa kilpailuvi-
ranomaisille, p) varmistaa asiakkaiden mah-
dollisuus saada kulutustietoja, kulutustietojen 
tarjoaminen helppotajuisessa yhdenmukaiste-
tussa muodossa kansallisella tasolla valin-
naista käyttöä varten sekä kaikkien asiakkai-
den mahdollisuus saada pikaisesti tällaisia 
liitteessä I olevassa h kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, q) seurata siirtoverkonhaltijoiden, ja-
keluverkonhaltijoiden, toimittajien ja asiak-
kaiden ja muiden markkinaosapuolten ase-
maa ja vastuita koskevien sääntöjen täytän-
töönpanoa sähkökauppa-asetuksen mukaises-
ti, r) seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä 
investointeja suhteessa toimitusvarmuuteen, 
s) seurata yhteisön ja kolmansien maiden 
siirtoverkonhaltijoiden teknistä yhteistyötä, 
t) seurata 42 artiklassa tarkoitettujen suoja-
toimenpiteiden täytäntöönpanoa sekä u) edis-
tää tärkeimpiä markkinamenettelyjä koskevi-
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en tiedonvaihtomenettelyjen yhteensopivuut-
ta aluetasolla. 

Kohdassa 3 säädetään sääntelyviranomai-
sen lisätehtävistä silloin, kun artiklan 13 mu-
kaisesti on nimetty riippumaton järjestelmä-
vastaava. Tällöin sääntelyviranomaisen on a) 
seurattava, että siirtoverkon omistaja ja riip-
pumaton järjestelmävastaava noudattavat 
13 artiklasta johtuvia velvollisuuksiaan, ja 
määrättävä velvollisuuksien rikkomisesta 
seuraamuksia 4 kohdan d alakohdan mukai-
sesti, b) seurattava riippumattoman verkon-
haltijan ja siirtoverkonomistajan välisiä suh-
teita ja välistä tiedonvaihtoa sen varmistami-
seksi, että riippumaton järjestelmävastaava 
noudattaa velvollisuuksiaan, ja erityisesti hy-
väksyttävä sopimukset ja toimittava riitojen-
ratkaisuviranomaisena riippumattoman jär-
jestelmävastaavan ja siirtoverkon omistajan 
välillä kaikissa valituksissa, joita kumpi ta-
hansa osapuoli tekee, c) hyväksyttävä en-
simmäiseen kymmenvuotiseen verkon kehit-
tämissuunnitelmaan sisältyvä investointi-
suunnitelma ja hyväksyttävä monivuotiset 
verkon kehittämissuunnitelmat, jotka riippu-
maton järjestelmävastaava esittää vuosittain, 
d) varmistettava, että riippumattoman järjes-
telmävastaavan perimiin verkkoonpääsytarif-
feihin sisältyy siirtoverkon omistajalle tai 
omistajille maksettava riittävä korvaus verk-
ko-omaisuuden käyttämisestä ja siihen teh-
dyistä uusista investoinneista, edellyttäen että 
ne on tehty taloudellisesti ja tehokkaasti, 
e) voitava suorittaa tarkastuksia myös ennalta 
ilmoittamatta siirtoverkon omistajan ja riip-
pumattoman järjestelmävastaavan toimiti-
loissa sekä f) seurattava niiden ylikuormi-
tusmaksujen käyttöä, jotka riippumaton jär-
jestelmävastaava on kerännyt sähkökauppa-
asetuksenmukaisesti. 

Kohdan 4 mukaan jäsenvaltioiden tulee 
varmistaa, että sääntelyviranomaisilla on 
toimivalta suorittaa kohdissa 1, 3 ja 6 tarkoi-
tetut tehtävät tehokkaalla tavalla. Tätä varten 
sääntelyviranomaiselle tulee olla ainakin val-
tuudet a) tehdä sähköalan yrityksiä sitovia 
päätöksiä, b) tehdä sähkömarkkinoiden toi-
mintaa koskevia tutkimuksia ja päättää sekä 
määrätä tarvittavista ja oikeasuhteisista toi-
menpiteistä tehokkaan kilpailun edistämisek-
si ja markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi. Lisäksi sääntelyviranomai-

sella on oltava tarvittaessa oikeus tehdä yh-
teistyötä kansallisen kilpailuviranomaisen ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten 
tai komission kanssa kilpailulainsäädäntöön 
liittyvän tutkimuksen tekemisessä, c) vaatia 
sähköalan yrityksiltä kaikkia sen tehtävien 
suorittamisen kannalta merkityksellisiä tieto-
ja, mukaan lukien perustelut kolmannen osa-
puolen pääsyn epäämiselle sekä kaikki tiedot 
verkon vahvistamisen edellyttämistä toimen-
piteistä, d) määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia sähköalan yrityk-
sille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, jot-
ka johtuvat tästä direktiivistä tai asiaan liitty-
vistä oikeudellisesti sitovista sääntelyviran-
omaisen tai energia-alan sääntelyviranomais-
ten yhteistyöviraston tekemistä päätöksistä, 
tai ehdottaa toimivaltaiselle tuomioistuimel-
le, että tämä määräisi kyseisiä seuraamuksia. 
Tähän on sisällyttävä toimivalta määrätä tai 
ehdottaa määrättäväksi siirtoverkonhaltijalle 
enintään kymmentä prosenttia sen vuotuises-
ta liikevaihdosta tai vertikaalisesti integroitu-
neelle yritykselle enintään kymmentä pro-
senttia sen vuotuisesta liikevaihdosta vastaa-
via seuraamuksia, jos nämä eivät täytä tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan sekä 
e) tarkoituksenmukaiset valtuudet suorittaa 
tutkintaa ja ratkaista riitoja 11 ja 12 kohdan 
nojalla. 

Kohdan 6 mukaan sääntelyviranomaisilla 
on oltava velvollisuus vahvistaa tai hyväksyä 
riittävän ajoissa ennen niiden voimaantuloa 
ainakin menetelmät, joita käytetään seuraavi-
en seikkojen laskennassa tai niitä koskevien 
ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa: 
a) liittäminen ja pääsy kansallisiin verkkoi-
hin, siirto- ja jakelutariffit tai niitä koskevat 
menetelmät mukaan luettuina. Näiden tariffi-
en tai menetelmien on mahdollistettava tar-
vittavien investointien tekeminen verkkoihin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen toimivuus; b) sellaisten 
tasapainottamispalvelujen tarjonta, jotka suo-
ritetaan mahdollisimman taloudellisesti ja 
jotka tarjoavat verkonkäyttäjille asianmukai-
sia kannustimia sähkön syötön ja oton tasa-
painottamiseksi. Tasapainottamispalvelut on 
tarjottava oikeudenmukaisesti ja syrjimättö-
mästi, ja niiden on perustuttava puolueetto-
miin kriteereihin; ja c) pääsy rajat ylittäviin 
infrastruktuureihin, mukaan lukien kapasitee-
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tin jakoa ja ylikuormituksen hallintaa koske-
vat menettelyt. 

Kohdan 8 mukaan sääntelyviranomaisten 
on tariffeja tai menetelmiä sekä tasapainot-
tamispalveluja vahvistaessaan tai hyväksyes-
sään varmistettava, että siirto- ja jakeluver-
konhaltijoille annetaan sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä asianmukaisia kannustimia 
parantaa tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tu-
kea asiaan liittyviä tutkimustoimia. 

Kohdan 10 mukaan sääntelyviranomaisilla 
on oikeus vaatia, että siirto- ja jakeluverkon 
haltijat tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla. 

Kohdassa 11 säädetään sääntelyviranomai-
sille tehtävistä siirto- tai jakeluverkon halti-
joita koskevista valituksista ja valitusten kä-
sittelyajoista. 

Kohdassa 12 säädetään sääntelyviranomai-
sen päätöksiä koskevista valituksista. 

Kohdan 13 mukaan jäsenvaltioiden on luo-
tava sellaiset asianmukaiset ja tehokkaat me-
netelmät sääntelyn, valvonnan ja avoimuu-
den turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän 
aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien etu-
jen vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta.  

Kohdan 14 mukaan Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vastuussa olevia luonnol-
lisia tai oikeushenkilöitä vastaan toteutetaan 
asianmukaiset toimenpiteet, muun muassa jä-
senvaltioiden kansallisen oikeuden mukaiset 
hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset 
menettelyt, jos tässä direktiivissä säädettyjä 
luottamuksellisuussääntöjä ei ole noudatettu. 

Kohdan 15 mukaan edellä 11 ja 12 kohdas-
sa tarkoitetut valitukset eivät rajoita yhteisön 
oikeuden ja/tai kansallisen oikeuden mukai-
sen muutoksenhakuoikeuden käyttöä. Koh-
dan 12 mukaan sääntelyviranomaisten pää-
tökset tulee perustella. 

Kohdan 17 mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisella tasolla on 
olemassa sopivat järjestelmät, joiden mukai-
sesti osapuoli, jota sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton asianomaisista 
osapuolista ja hallituksista. 

Rajat ylittäviä kysymyksiä koskeva sääntely-
järjestelmä 
 

Artiklassa 38 säädetään rajat ylittävän säh-
könsiirron sääntelystä. Kohdan 1 mukaan 
sääntelyviranomaisten tulee tehdä tiivistä yh-
teistyötä ja toimittaa toisilleen ja sääntelyvi-
ranomaisten yhteistyövirastolle kaikkea di-
rektiivin mukaisten tehtävien suorittamiseksi 
tarvittavaa tietoa. Tiedot tulee pitää luotta-
muksellisina. Kohdan 2 mukaan sääntelyvi-
ranomaisten tulee vähintään alueellisella ta-
solla edistää järjestelyjä, jotka varmistavat 
verkon optimaalisen hallinnoinnin, kehittää 
yhteisiä sähköpörssejä ja rajasiirron kapasi-
teetin jakamista siirtokapasiteetin minimita-
son varmistamiseksi alueella tehokkaan kil-
pailun kehittymiseksi. 

Kohdan 4 mukaan kohdassa 2 tarkoitetut 
toimet on tarvittaessa suoritettava tiiviissä 
yhteydenpidossa muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa ja tämän 
rajoittamatta niiden toimivaltaa. 

Kohdan 5 mukaan komissio voi antaa 
suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyvi-
ranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa 
ja viraston kanssa. 
 
 
Suuntaviivojen noudattaminen 
 

Artiklassa 39 säädetään kansallisten säänte-
lyviranomaisten velvollisuudesta noudattaa 
komission antamia suuntaviivoja. Artiklan 
mukaan mikä tahansa sääntelyviranomainen 
tai komissio voi pyytää sääntelyviranomais-
ten yhteistyövirastolta lausuntoa siitä, onko 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös komis-
sion antamien suuntaviivojen mukainen. Jos 
päätöksen tehnyt sääntelyviranomainen ei 
noudata viraston lausuntoa neljän kuukauden 
kuluessa sen vastaanottamisesta, viraston on 
ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos komissio 
katsoo, että sääntelyviranomaisen päätös he-
rättää vakavia epäilyjä siitä, onko se suunta-
viivojen mukainen, komissio voi ryhtyä toi-
menpiteisiin kansallisen sääntelyviranomai-
sen päätöksen muuttamiseksi. Sääntelyviran-
omaisen on noudatettava päätöksensä muut-
tamista tai peruuttamista koskevaa komission 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa. 
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Komissio antaa suuntaviivoja, joissa kuva-
taan yksityiskohtaisesti artiklan soveltami-
seksi noudatettava menettely. 
 
 
Tietojen säilyttäminen 
 

Artiklassa 40 säädetään tietojen säilyttämi-
sestä viranomaisia varten. Artiklan 1 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden tulee vaatia, että 
sähköntoimittajat säilyttävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuvi-
ranomaisen ja komission saatavilla vähintään 
viisi vuotta asianmukaiset tiedot koskien 
sähköntoimitussopimuksiin ja johdannaisso-
pimuksiin liittyvistä liiketoimista tukku-
markkina-asiakkaiden ja siirtoverkonhaltijoi-
den kanssa. Kohdassa 2 säädetään siitä, mitä 
säilytettäviin tietoihin kuluu. Komissio voi 
antaa suuntaviivoja artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 
 
 
Alueellinen yhteistyö 
 

Artiklassa 6 säädetään jäsenvaltioiden vel-
vollisuudesta tehdä yhteistyötä markkinoiden 
yhdentämiseksi aluetasolla. 
 
 
Kuluttajansuojaa koskeva liite 1 
 

Liitteeseen 1 on lisätty uusia säännöksiä 
toiseen sähkömarkkinadirektiiviin verrattuna. 
Näitä muutoksia ovat: h) asiakkailla on käy-
tettävissään omat kulutustietonsa ja he voi-
vat, nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluit-
ta, antaa mille tahansa rekisteröidylle säh-
köntoimittajalle oikeuden saada mittaritie-
tonsa. Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli 
on velvollinen antamaan nämä tiedot kysei-
selle yritykselle. Jäsenvaltioiden on määritel-
tävä tietojen muoto sekä menettely, jonka 
mukaisesti toimittajat ja kuluttajat voivat 
saada tietoja. Kuluttajalta ei saa periä lisä-
maksua tästä palvelusta; i) asiakkaille tiedo-
tetaan asianmukaisesti todellisesta sähkönku-
lutuksesta ja kustannuksista riittävän usein, 
jotta he voivat säännellä omaa sähkönkulu-
tustaan. Nämä tiedot on annettava sopivin 
väliajoin ottaen huomioon asiakkaan mittaus-
laitteiston ominaisuudet ja kyseessä oleva 

sähkötuote. Tällaisten toimenpiteiden kus-
tannustehokkuus on otettava asianmukaisesti 
huomioon. Kuluttajalta ei saa periä lisämak-
sua tästä palvelusta; sekä j) asiakkaan on saa-
tava tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kuuden viikon kulut-
tua toimittajan vaihtumisesta. 
 
 
2.2.2. Yhteisön tuomioistuimen tuomio C-
439/06 

Yhteisön tuomioistuin on antanut vuonna 
2008 ratkaisun asiassa C-439/06, jossa tuo-
mioistuin tulkitsi toisen sähkömarkkinadirek-
tiivin säännöksiä kolmannen osapuolen verk-
koon pääsyn edellytyksistä. Tässä niin sano-
tussa Citiworks-tapauksessa sähkön myyjä 
halusi toimittaa sähköä asiakkaalle, joka si-
jaitsi lentokenttäalueella. Saksan liittotasa-
vallan lainsäädännön mukaan yksityisillä, 
pienillä jakeluverkoilla oli kuitenkin mahdol-
lisuus hakea poikkeusta verkkoon pääsyn jär-
jestämisestä. Alueella oli yksityinen, lento-
aseman omistama ja operoima jakeluverkko, 
jolle oli myönnetty kyseinen poikkeus.  

Yhteisön tuomioistuimen ratkaisun mukaan 
kaikki verkot, riippumatta verkon koosta ja 
asiakastyypeistä, joilla siirretään sähköä asi-
akkaille ja jotka eivät ole siirtojännite- tai 
suurjänniteverkkoja, kuuluvat direktiivin 
20 artiklan 1 kohdan säännöksen sovelta-
misalaan ja ovat siten direktiivissä tarkoitet-
tua sähkönjakeluverkkoa. Yhteisön tuomiois-
tuimen mukaan Citiworks-tapauksessa myy-
jällä tulee siis olla oikeus toimittaa sähköä 
lentokenttäverkossa olevalle asiakkaalle. 

Direktiivin 20 artiklan 1 kohtaa on yhteisön 
tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, että 
se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, 
jolla tietyt energiantoimitusverkkojen haltijat 
vapautetaan velvollisuudesta myöntää kol-
mansille osapuolille vapaa pääsy mainittuihin 
verkkoihin sillä perusteella, että nämä verkot 
sijaitsevat yhteenkuuluvalla yritysalueella ja 
palvelevat pääasiallisesti energian siirtämistä 
yrityksen sisällä ja siihen sidoksissa oleviin 
yrityksiin. 
 
2.2.3. Direktiivi maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta 
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Yleistä 
 

Kolmannen maakaasumarkkinadirektiivin 
tavoitteena on vahvistaa yhteiset säännöt 
maakaasun siirrolle, jakelulle, toimitukselle 
ja varastoinnille. Siinä annetaan säännöt, jot-
ka koskevat maakaasualan järjestämistä ja 
toimintaa, markkinoille pääsyä sekä maakaa-
sun siirrossa, jakelussa, toimituksessa, varas-
toinnissa ja verkkojen käytössä sovellettavia 
lupien myöntämisperusteita ja menettelyjä. 
Direktiivissä annettuja maakaasua koskevia 
sääntöjä sovelletaan myös biokaasuun ja 
biomassasta peräisin olevaan kaasuun edel-
lyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti 
ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja 
siirtää kyseisessä verkossa. 

Maakaasumarkkinadirektiivi sisältää pää-
piirteissään samat säännökset kuin sähkö-
markkinadirektiivikin. Direktiivien sisältä-
mien yhteisten säännösten osalta viitataan 
edellä sähkömarkkinadirektiivin sisältöä 
koskevaan kuvaukseen. Näiden säännösten 
lisäksi maakaasumarkkinadirektiivi sisältää 
säännöksiä, jotka koskevat pelkästään maa-
kaasumarkkinoita. Seuraavassa kuvataan näi-
tä säännöksiä. 
 
Maakaasun varastointi ja nesteytetyn maa-
kaasun käsittely 
 

Maakaasumarkkinadirektiivi sisältää sään-
nökset maakaasun varastoinnista ja nesteyte-
tyn maakaasun käsittelystä. 

Direktiivin 12 artiklassa on säännökset va-
rastointilaitteistojen ja nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitosten haltijoiden nimeämises-
tä. 

Artiklassa 13 säädetään varastointilaitteis-
tojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylai-
tosten haltijoiden tehtävistä. Kunkin varas-
tointilaitteiston ja nesteytetyn maakaasun kä-
sittelylaitteiston haltijan on a) käytettävä, yl-
läpidettävä ja kehitettävä taloudellisten edel-
lytysten mukaisesti turvallisia, luotettavia ja 
tehokkaita varastointi- ja nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteistoja avoimien markki-
noiden turvaamiseksi ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon sekä varmistetta-
va, että palveluvelvoitteiden täyttämiseen on 
riittävästi resursseja; b) oltava harjoittamatta 
syrjintää verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmi-

en välillä; c) toimitettava mille tahansa toi-
selle siirtoverkonhaltijalle, varastointilaitteis-
ton tai nesteytetyn maakaasun käsittelylait-
teiston haltijalle tai jakeluverkonhaltijalle 
riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että 
maakaasun siirto ja varastointi voi tapahtua 
yhteenliitetyn verkon varman ja tehokkaan 
käytön kanssa yhteensopivalla tavalla; ja 
d) toimitettava verkon käyttäjille tarvittavat 
tiedot tehokkaan verkkoon pääsyn varmista-
miseksi. 

Artiklassa 15 säädetään varastointilaitteis-
ton haltijoiden eriyttämisestä. Varastointilait-
teiston haltijan, joka kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen, on oltava riip-
pumaton siirtoverkkoon, jakeluun tai varas-
toihin liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta. Vaatimus edellyttää 
erillisen oikeushenkilön perustamista harjoit-
tamaan varastointiliiketoimintaa. Artiklan 
2 kohdassa säädetään lisäksi riippumatto-
muuden varmentamiseen liittyvistä vähim-
mäisvaatimuksista, joilla tarkennetaan oikeu-
dellisesti eriytetyn varastointilaitteiston halti-
jan toiminnallista riippumattomuutta verti-
kaalisesti integroituneen yrityksen muusta 
toiminnasta. Artiklaa sovelletaan ainoastaan 
varastoihin, jotka ovat teknisesti ja/tai talou-
dellisesti tarpeellisia tehokkaan verkkoon 
pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 33 artiklan mukaisesti. 

Artiklassa 16 säädetään varastointilaitteis-
tojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylai-
tosten haltijoiden salassapitovelvollisuudesta. 
Säännökset vastaavat siirtoverkonhaltijoiden 
salassapitovelvollisuutta. 

Artiklassa 32 säädetään kolmansien osa-
puolten pääsystä nesteytetyn maakaasun kä-
sittelylaitosten palveluihin. 

Artiklassa 33 säädetään varastojen käyttö-
oikeudesta ja putkilinjavarastoinnista. Artik-
lan mukaan jäsenvaltiot voivat valita joko 
säännellyn tai neuvotteluun perustuvan käyt-
töoikeusmenettelyn järjestääkseen varastojen 
ja putkilinjavarastoinnin sekä niihin liittyvien 
lisäpalvelujen käyttöoikeuden. Näitä menet-
telyjä sovelletaan tasapuolisten, avointen ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti. Sään-
telyviranomaisten tai jäsenvaltioiden on mää-
riteltävä ja julkaistava perusteet, joiden mu-
kaisesti voidaan määrittää varastoihin ja put-
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kilinjavarastointiin sovellettava käyttöoikeus-
järjestelmä. Jos kyseessä on neuvotteluihin 
perustuva käyttöoikeusmenettely, jäsenvalti-
oiden tai, kun jäsenvaltioissa on niin säädet-
ty, niiden sääntelyviranomaisten on toteutet-
tava tarvittavat toimenpiteet, jotta maakaa-
sualan yritykset ja vaatimukset täyttävät asi-
akkaat voivat neuvotella varastojen ja putki-
linjavarastoinnin käyttöoikeudesta silloin, 
kun se on teknisesti ja/tai taloudellisesti tar-
peellista tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoa-
miseksi sekä muiden lisäpalvelujen käyttöoi-
keuden järjestämiseksi. Osapuolet on velvoi-
tettava neuvottelemaan varastojen, putkilin-
javarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen käyt-
töoikeudesta vilpittömässä mielessä. Varasto-
jen, putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpal-
velujen käyttöä koskevat tärkeimmät kaupal-
liset toimitusehdot on julkaistava vuosittain. 
Jos kyseessä on säännelty käyttöoikeusme-
nettely, sääntelyviranomaisten, kun jäsenval-
tioissa on niin säädetty, tai jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
maakaasualan yritykset ja vaatimukset täyt-
tävät asiakkaat saavat oikeuden käyttää va-
rastoja, putkilinjavarastointia ja muita lisä-
palveluja kyseisten varastojen ja putkilinja-
varastoinnin käyttöä koskevien julkaistujen 
tariffien ja/tai muiden ehtojen ja velvoittei-
den perusteella silloin, kun ne ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi ja muiden li-
säpalvelujen käytön järjestämiseksi. 
 
 
Tuotantovaiheen putkistojen käyttöoikeus 
 

Artiklassa 34 säädetään tuotantovaiheen 
putkistojen käyttöoikeudesta. 
 
Sääntelyviranomaisen tehtävät ja toimival-
tuudet 
 

Maakaasumarkkinadirektiivi sisältää säh-
kömarkkinadirektiiviä vastaavat säännökset 
kansallisten sääntelyviranomaisten yleista-
voitteista, tehtävistä ja toimivaltuuksista. 
Niiden lisäksi direktiivin 41 artiklassa on 
säännökset, jotka sisältävät kansallisten sään-
telyviranomaisten tehtävät ja toimivaltuudet 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteistojen valvonnassa. 

Artiklan 6 kohdan mukaan sääntelyviran-
omaisella on oltava velvollisuus vahvistaa tai 
hyväksyä ennen voimaantuloa ainakin mene-
telmät nesteytetyn maakaasun käsittelylaitos-
ten käyttöoikeuden ehtojen, edellytysten ja 
tariffien määrittämiseksi. 

Artiklan 10 kohdan mukaan sääntelyviran-
omaisilla on oltava oikeus vaatia, että varas-
tointilaitosten ja nesteytetyn maakaasun kä-
sittelylaitosten haltijat tarvittaessa muuttavat 
artiklassa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä 
sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuh-
teisia ja että niitä sovelletaan syrjimättömällä 
tavalla. Tähän tehtävään ei kuulu tariffien 
tarkistaminen, jos varaston käyttöä koskeva 
järjestelmä määritellään neuvotteluun perus-
tuvan käyttöoikeusmenettelyn mukaisesti.  

Artiklan 11 ja 12 kohdissa on säännökset 
muun muassa varastointilaitteistojen ja nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen hal-
tijoista tehtyjen valitusten käsittelystä kansal-
lisessa sääntelyviranomaisessa. 
 
Uusia ja eristyneitä markkinoita koskevat 
poikkeukset 
 

Direktiivin 49 artiklassa säädetään uusia ja 
eristyneitä markkinoita koskevista poikkeuk-
sista. Artiklan 1 kohdan mukaan ne jäsenval-
tiot, jotka eivät ole suoraan liittyneet min-
kään muun jäsenvaltion yhteenliitettyyn 
verkkoon ja joilla on vain yksi pääasiallinen 
ulkopuolinen maakaasun toimittaja, voivat 
poiketa direktiivin 4, 9, 37 ja/tai 38 artiklan 
säännöksistä. Toimittajan, jonka markkina-
osuus on yli 75 prosenttia, katsotaan olevan 
pääasiallinen toimittaja. Näiden poikkeuksien 
voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä 
siitä hetkestä, kun vähintään yksi tässä ala-
kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei enää 
täyty. Poikkeuksesta on ilmoitettava komis-
siolle. Kohdan toisen alakohdan mukaan 4, 9, 
37 ja/tai 38 artiklaa ei sovelleta Viroon, Lat-
viaan ja/tai Suomeen ennen kuin jokin tahan-
sa näistä jäsenvaltioista liittyy suoraan jonkin 
muun jäsenvaltion kuin Viron, Latvian, Liet-
tuan ja Suomen yhteenliitettyyn verkkoon. 
Tämä alakohta ei rajoita tämän kohdan en-
simmäisen alakohdan mukaisten poikkeusten 
soveltamista. Eristyneitä markkinoita koske-
van poikkeuksen piiriin kuuluvat säännökset 
koskevat lupamenettelyä, siirtoverkkojen 
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eriyttämistä, markkinoiden avaamista ja vas-
tavuoroisuutta sekä erillisiä linjoja. 
 
 
2.2.4 Asetus verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 ku-
moamisesta 

Sähkökauppa-asetuksen tarkoituksena on a) 
vahvistaa oikeudenmukaiset säännöt rajat 
ylittävää sähkön kauppaa varten ja edistää si-
ten kilpailua sähkön sisämarkkinoilla kansal-
listen ja alueellisten markkinoiden erityispiir-
teet huomioon ottaen. Tähän sisältyy se, että 
luodaan rajat ylittävien sähkövirtojen korva-
usmekanismi ja vahvistetaan yhdenmukaiste-
tut periaatteet rajat ylittäviä siirtoja koskevil-
le maksuille sekä jaetaan käytettävissä oleva 
yhteenliittämiskapasiteetti kansallisten siirto-
verkkojen kesken; sekä b) helpottaa sellais-
ten toimivien ja avoimien tukkumarkkinoi-
den syntymistä, joilla sähkön toimitusvar-
muuden taso on korkea. Sillä säädetään me-
kanismeista rajat ylittävää sähkön kauppaa 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi. 

Artiklassa 18 annetaan komissiolle valtuus 
antaa suuntaviivoja, joiden tarkoituksena on 
määritellä yksityiskohtaiset säännöt sähkön 
sisämarkkinoilla käytävälle sähkökaupalle 
sekä siirtoverkkojen toiminnalle. Suuntavii-
vojen sisältämät säännökset velvoittavat suo-
raan kohteina olevia sähköalan yrityksiä. 

Artiklassa 19 säädetään, että sääntelyviran-
omaisten tulee tehtäviään hoitaessaan var-
mistaa, että sähkökauppa-asetusta ja sen no-
jalla annettuja suuntaviivoja noudatetaan. 

Artiklassa 21 jätetään jäsenvaltioille oikeus 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön asetusta yk-
sityiskohtaisempia sääntöjä. 

Artiklan 22 mukaan jäsenvaltioiden on 
säädettävä asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaak-
seen, että kyseiset säännökset pannaan täy-
täntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
 
2.2.5. Asetus maakaasunsiirtoverkkoihin 
pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta 

Maakaasuverkkoasetuksella a) annetaan 
syrjimättömät säännöt maakaasun siirtoverk-
koihin pääsyä koskevista edellytyksistä, otta-
en huomioon kansallisten ja alueellisten 
markkinoiden erityispiirteet, kaasun sisä-
markkinoiden moitteettoman toiminnan var-
mistamiseksi; b) annetaan syrjimättömät 
säännöt nesteytetyn maakaasun käsittelylai-
tosten ja varastojen käyttöoikeuden edelly-
tyksistä ottaen huomioon kansallisten ja alu-
eellisten markkinoiden erityispiirteet; c) hel-
potetaan sellaisten toimivien ja avoimien 
tukkumarkkinoiden syntymistä, joilla kaasun 
toimitusvarmuuden taso on korkea, ja sääde-
tään mekanismeista, joilla yhdenmukaiste-
taan verkkoon pääsyä koskevia sääntöjä rajat 
ylittävässä kaasun kaupassa. Tähän tavoittee-
seen kuuluu yhdenmukaisten periaatteiden 
vahvistaminen verkkoonpääsyn, mutta ei va-
rastojen käyttöoikeuden, tariffeille tai niiden 
laskennan perustana oleville menetelmille, 
kolmannen osapuolen verkkoonpääsyyn liit-
tyvien palvelujen luominen sekä kapasiteetin 
jakamista ja ylikuormituksen hallintaa kos-
kevat yhdenmukaiset periaatteet, avoimuus-
vaatimusten määrittely, tasehallintasäännöt ja 
tasepoikkeamamaksut sekä kapasiteettikau-
pan helpottaminen. 

Artiklassa 24 säädetään, että sääntelyviran-
omaisten tulee tehtäviään hoitaessaan var-
mistaa, että maakaasuverkkoasetusta ja sen 
nojalla annettuja suuntaviivoja noudatetaan. 

Artiklassa 26 jätetään jäsenvaltioille oikeus 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön asetusta yk-
sityiskohtaisempia sääntöjä.  

Artiklan 27 mukaan jäsenvaltioiden on 
säädettävä asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaak-
seen, että kyseiset säännökset pannaan täy-
täntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Asetuksen 30 artiklassa säädetään asetuk-
sen soveltamisalan poikkeuksista. Sen mu-
kaan asetusta ei sovelleta jäsenvaltioissa ole-
viin maakaasun siirtoverkkoihin maakaasu-
markkinadirektiivin 49 artiklan nojalla 
myönnettyjen poikkeusten voimassaolon ai-
kana. Maakaasuverkkoasetusta ei sovelleta 
tämän vuoksi Suomessa maakaasun siirto-
verkkoon direktiivin 49 artiklan mukaisen 
poikkeuksen voimassaoloaikana. 
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2.2.6. Direktiivi sähkön toimitusvarmuuden 
ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä 

Direktiivi 2005/89/EY sähkön toimitus-
varmuuden ja infrastruktuuri-investointien 
turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
eli sähkön toimitusvarmuusdirektiivi tuli 
voimaan helmikuussa 2006. Direktiivissä 
vahvistetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena 
on turvata sähkön toimitusvarmuus sähkön 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi ja varmistaa riittävä tuotan-
tokapasiteetti, kysynnän ja tarjonnan riittävä 
tasapaino sekä sopiva yhteenliityntäaste jä-
senvaltioiden välillä sisämarkkinoiden kehit-
tämiseksi. Direktiivissä vahvistetaan kehys, 
jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määritel-
tävä avoin, vakaa ja syrjimätön sähkön toimi-
tusvarmuuspolitiikka, joka soveltuu kilpailul-
listen sähkön sisämarkkinoiden vaatimuksiin. 
Suomi on täytäntöönpannut direktiivin jo ai-
emmin. 

Artiklan 4 mukaan jäsenvaltioiden tai toi-
mivaltaisten viranomaisten on varmistettava, 
että siirtoverkonhaltijat asettavat toimintaa 
koskevat vähimmäissäännöt sekä verkon 
käyttövarmuutta koskevat vähimmäisvaati-
mukset. Jäsenvaltiot voivat vaatia siirtover-
konhaltijoita toimittamaan kyseiset säännöt 
ja vaatimukset toimivaltaisille viranomaisille 
hyväksyttäviksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siir-
toverkon ja soveltuvissa tapauksissa jakelu-
verkon haltijat noudattavat toimintaa koske-
via vähimmäissääntöjä ja verkon käyttövar-
muutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Li-
säksi jäsenvaltioiden on vaadittava siirtover-
konhaltijoita ylläpitämään asianmukaista 
verkon toimitusvarmuuden tasoa. 

Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viran-
omaisten on varmistettava, että siirtoverkon-
haltijat ja soveltuvissa tapauksissa jakeluver-
konhaltijat asettavat sähkön laatua ja verkon 
käyttövarmuutta koskevat suorituskykyta-
voitteet ja saavuttavat ne. Jäsenvaltioiden tai 
toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttä-
vä kyseiset tavoitteet ja seurattava niiden to-
teutumista. Tavoitteiden on oltava objektiivi-
sia, avoimia ja syrjimättömiä ja ne on julkais-
tava. 

Artiklassa 6 on asetettu vaatimuksia verk-
koinvestointien varmistamiseksi. Artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden on luotava säänte-
lykehys, joka antaa investointisignaaleja sekä 
siirto- että jakeluverkkojen haltijoille, jotta 
nämä kehittäisivät verkkojaan siten, että ne 
vastaavat markkinoiden ennustettavissa ole-
vaa kysyntää, ja edistää verkkojen kunnossa-
pitoa sekä tarvittaessa uusimista. 
 
 
2.2.7. Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräi-
sin olevan energian käytön edistämisestä se-
kä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä kumoami-
sesta 

Direktiivissä 2009/28/EY eli RES-
direktiivissä luodaan yhteiset puitteet uusiu-
tuvan energian edistämiselle. Direktiivissä 
asetetaan sitovat kansalliset tavoitteet uusiu-
tuvan energian osuudesta energian kokonais-
loppukulutuksesta ja liikenteen polttoaineis-
sa. Direktiivi sisältää myös säännöt uusiutu-
van energian pääsystä sähkö- ja maakaasu-
verkkoon sekä säännöt biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kestävyyskriteereille. 

Artiklassa 16 säädetään muun muassa uu-
siutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön ja 
kaasun liittämisestä sähkö- ja maakaasuverk-
koihin. Artiklassa painotetaan uusiutuvien 
energialähteiden etusijaa etenkin sähköntuo-
tannossa. Artiklassa myös määritellään liit-
tymisehtojen julkistamisesta ja liittymismak-
sujen läpinäkyvyydestä ja syrjimättömyydes-
tä. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
kaasun osalta ei kuitenkaan edellytetä siirto-
velvollisuutta. 
 
2.3 Eräiden ulkomaiden ratkaisuja 

2.3.1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

Ruotsi 
 

Ruotsin kansallinen sääntelyviranomainen 
Energimarknadsinspektionen muutettiin 
vuonna 2008 itsenäiseksi viranomaiseksi, 
kun se sitä ennen oli osa laajempaa energia-
viranomaista (Statens Energimyndighet). 
Eriyttämisen tarkoituksena oli selkiyttää val-
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vontaviranomaisen ja energia-alan edistämis-
toimia hoitavan viranomaisen rooleja.  

Viraston päällikön eli ylijohtajan nimittää 
Ruotsin hallitus. Hallitus on päättänyt, että 
virastossa on sisäinen johtoryhmä, joka muun 
muassa toimii ylijohtajan neuvonantajana. 
Ylijohtaja toimii johtoryhmän puheenjohta-
jana ja informoi sitä viraston toimintaan vai-
kuttavista asioista. 

Ylijohtaja nimitetään yleensä kuuden vuo-
den pituiseksi kaudeksi, jonka jälkeen kausi 
voidaan uusia kahdesti kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Ylijohtajan tehtävää hoitavalle 
henkilölle ei ole säädetty virkakiertoa vaan 
palvelussuhde päättyy määräajan päättyessä. 

Viraston toimintaa ohjaa hallitus antamalla 
ohjeita. Normaalia toimintaa koskevat suun-
taviivaohjeet annetaan vuosittaisissa määrä-
rahaa koskevissa ohjeissa. Virasto laatii vuo-
sittain kertomuksen toiminnastaan ja se toi-
mitetaan hallitukselle. 

Viraston toiminta rahoitetaan pääosin val-
tion budjetista. Sähkö- ja maakaasuverkon-
haltijat keräävät pienen hallituksen esitykses-
sä päätetyn summan kaikilta asiakkailta val-
tion budjettiin. 

Viraston päätöksiin haetaan muutosta hal-
linto-oikeudesta. Joihinkin luvan myöntämis-
tä koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta 
hallitukselta. 
 
 
Italia 
 

Italiassa kansallisena sääntelyviranomaise-
na toimii L'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas (AEEG). Sen neuvoston nimittää valtio-
neuvosto asiasta vastaavan ministerin ehdo-
tuksen perusteella. Hallituksen tekemä nimi-
tys on toimitettava parlamentin kahden toi-
mivaltaisen valiokunnan hyväksyttäväksi. 
Niiden hyväksyntään tarvitaan kolmennel-
jäsosan määräenemmistö äänistä, joten sään-
telyviranomaisen neuvoston nimittämisen 
hyväksyminen edellyttää myös opposition 
hyväksyntää. 

Neuvoston jäsenet nimitetään virkaan seit-
semäksi vuodeksi eikä heitä voi nimittää uu-
delleen. 

Sääntelyviranomainen päättää itse organi-
saatiostaan, taloudestaan ja hallinnostaan. 
Toiminnan rahoittamiseksi kerätään energia-

alan yrityksiltä maksu, joka on enintään 1 
promille edellisen vuoden tuloista. Tällä het-
kellä määrä on 0,3 promillea. Joka vuosi 
pääministeriä ja hallitusta avustava elin ”Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri” antaa hy-
väksynnän kerättävästä maksusta.  

Hallituksen vuosittainen päätös valtionta-
loudesta sisältää myös energiapolitiikkaan 
liittyviä asioita. Näkökulmana ovat kansalli-
set edut energiapolitiikassa. Nämä energiapo-
liittiset linjaukset voivat koskea myös säänte-
lyviranomaista.  

Sääntelyviranomaisen päätöksiin voi hakea 
muutosta sen alueen hallinto-oikeudesta, jos-
sa sääntelyviranomainen toimii. Toisena vali-
tusasteena toimii korkein hallinto-oikeus. 
 
Itävalta 
 

Itävallassa sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
den kansallisena sääntelyviranomaisena toi-
mii E-Control Ltd -niminen yhtiö. Sääntely-
viranomaisen päällikkönä on toimitusjohtaja, 
jonka nimittää talousasioista vastaava minis-
teri. Kausi on pituudeltaan viisi vuotta ja se 
voidaan uusia. Sääntelyviranomaisen päälli-
kön tehtävää hoitavalle henkilölle ei ole va-
ralla mitään virkakiertoa. 

Sääntelyviranomaisella on riippumaton 
kolmejäseninen sääntelykomissio. Yksi sen 
jäsenistä on tuomari ja kahdella muulla on 
tekninen tai/ja taloudellinen osaaminen. Ko-
mission jäsenenä toimiminen ei ole täysipäi-
väinen työ, vaan komissio kokoontuu tavalli-
sesti kahden viikon välein. Komission toimi-
valta koskee siirto- ja jakelutariffeja, verkon-
haltijoiden ehtoja sekä kiistojen ratkaisua. 
Komission jäsenet nimittää liittovaltion halli-
tus. Kauden pituus on viisi vuotta ja se voi-
daan uusia. 

Sääntelyviranomaisen toiminta rahoitetaan 
maksuilla, jotka kerätään sähköalalla kolmel-
ta siirtoverkonhaltijalta. Maksu hyväksytään 
osana siirtoverkonhaltijoiden kustannuksia, 
joten siirtoverkonhaltijoiden tariffien kautta 
toiminnan rahoittavat viime kädessä loppu-
käyttäjät. Sääntelyviranomaisen talousarvion, 
joka sisältää myös sääntelykomission kus-
tannukset, hyväksyy E-Control -yhtiön hal-
lintoneuvosto. Talousasioista ja valtiontalou-
desta vastaavat ministerit nimittävät hallinto-
neuvoston jäsenet. 
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Ministeri ei ohjaa sääntelyviranomaisen 
toimintaa. Säännökset kuitenkin mahdollista-
vat yleisluonteisen ohjauksen. Ministeri voi 
antaa määräyksiä sääntelyviranomaisen pääl-
likölle, mutta määräysten on oltava kirjalli-
sia, perusteltuja ja julkistettuja. Tätä mahdol-
lisuutta ei ole kertaakaan käytetty. Sääntely-
viranomaisen arvion mukaan mahdollisuus 
antaa määräyksiä on poistettava, sillä muuten 
kansallisen sääntelyviranomaisen riippumat-
tomuus ei toteutuisi. 

Sääntelyviranomaisen päätöksiin voi hakea 
muutosta sääntelykomissiolta. Komission 
päätöksiin voi puolestaan hakea muutosta 
hallinto-oikeudesta ja perustuslakioikeudesta. 
 
2.3.2. Sähkön kantaverkon määrittely Ruot-
sissa 

Ruotsin sähköjärjestelmä muistuttaa mo-
nelta osin Suomen järjestelmää. Ruotsissa 
kantaverkko koostuu 220 ja 400 kilovoltin 
johdoista sekä ulkomaanyhteyksistä Suo-
meen, Norjaan ja Tanskaan. Ruotsin sähkö-
lain (Ellag 1997:857) mukaan kantaverkko-
johdolla tarkoitetaan johtoa, jonka jännite on 
220 kilovolttia tai enemmän. Aluejohdolla 
tarkoitetaan johtoa, joka edellyttää johdon 
verkkolupaa ja jonka jännite on alle 220 ki-
lovolttia. Alueverkonhaltijoiden hallinnassa 
on tänä päivänä kuitenkin joitakin kanta-
verkkojohtotason johtoja. Näissä johdoissa 
sovelletaan alueverkkotariffia. Verkonraken-
tamisvelvollisuus on verkkoluvan omaavalla 
verkonhaltijalla. Jos johto katsotaan kanta-
verkkojohdoksi, johdon rakentaminen kuuluu 
kantaverkonhaltijalle. 
 
2.3.3. Sähkön toimitusvarmuuden sääntely 
Ruotsissa 

Vuonna 2001 Ruotsissa arvioitiin olevan 
57 000 kilometriä sääaltista, metsäisessä 
maastossa kulkevaa avojohtoa. Alun perin 
vapaaehtoisena verkonhaltijoiden toimena 
alkanutta sääalttiiden johtojen kaapelointia 
vauhdittivat 2000-luvun puolivälissä Ruot-
sissa riehuneet tuhoisat myrskyt. Ruotsin 
sähkölakiin lisättiin vuonna 2005 sähkönja-
kelun toimintavaatimus, jonka mukaan ver-
konhaltijan on huolehdittava siitä, ettei asi-
akkaalle aiheudu 24 tuntia pidempiä sähkö-

katkoja enää vuoden 2011 alun jälkeen. Vaa-
timus on saanut Ruotsissa aikaan merkittäviä 
investointeja sähköverkon kaapelointiin. Häi-
riöalttiiksi katsottu 57 000 kilometrin avojoh-
tomäärä on nykyisin käytännössä kokonaan 
kaapeloitu. Ruotsin koko keskijänniteverkos-
ta lähes puolet ja pienjänniteverkosta kaksi-
kolmasosaa on kaapeloitu. Pienjännitever-
kosta vain noin kolme prosenttia on enää 
päällystämätöntä avojohtoa. Muilta osin 
pienjänniteverkko on maakaapelia ja päällys-
tettyä ilmajohtoa. 

Vuoden 2005 tuhoisien myrskyjen jälkeen 
Ruotsissa otettiin käyttöön lakisääteinen 
verkkopalvelun keskeytymistä koskeva va-
kiokorvausjärjestelmä. Jakeluverkonhaltija 
on velvollinen maksamaan asiakkaalleen va-
kiokorvauksen vähintään 12 tuntia kestävästä 
sähkökatkosta. Vakiokorvaus nousee sähkö-
katkon keston kasvaessa. Korvauksen määrä 
on katkoa kohden enintään asiakkaan kolmen 
vuoden sähköverkkomaksun suuruinen.  

Asiakas ei ole oikeutettu vakiokorvauk-
seen, jos sähkönjakelu katkaistaan huolto- tai 
turvallisuussyystä ja katko ei kestä pidem-
pään kuin kyseinen toimenpide vaatii. Va-
kiokorvausta ei myöskään makseta, jos säh-
kökatkon syynä on 220 kilovoltin tai sitä 
korkeampijännitteisessä verkossa sattunut 
vika. Vakiokorvausmenettelyä ei sovelleta, 
kun kyseessä on verkonhaltijan verkossa sat-
tunut vika, jonka aiheuttajaa verkonhaltijan 
ei kohtuudella voida olettaa pystyneen enna-
koimaan tai välttämään. 

Oikeus vakiokorvaukseen koskee myös 
muita asiakkaita kuin kuluttajia. Vähintään 
12 tunnin mutta enintään 24 tunnin katkon 
vakiokorvaus on 12,5 prosenttia asiakkaan 
vuotuisesta verkkomaksusta. Jokaisesta yh-
den vuorokauden ylittävästä alkavasta 
24 tunnin jaksosta korvaus nousee summalla, 
joka vastaa 25 prosenttia sähköverkkomak-
susta. Vakiokorvaus on 48—72 tunnin kat-
kosta siten 37,5 prosenttia vuotuisesta sähkö-
verkkomaksusta, 72—96 tunnin katkon kor-
vaus 62,5 prosenttia ja niin edelleen. 
300 prosentin suuruinen maksimikorvaus 
maksetaan yli 12 vuorokautta kestävästä kat-
kosta. Korvaukselle on lisäksi säädetty vä-
himmäismäärä, joka on laskettavissa sosiaa-
livakuutuslainsäädännön määrittelemän pe-
rushintatason perusteella. 
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Sähkökatko määritellään päättyneeksi siitä 
hetkestä, jonka jälkeen sähkönjakelu on toi-
minut keskeytyksettä seuraavat kaksi tuntia. 
Jos sähkönjakelu keskeytyy uudelleen tämän 
kahden tunnin jälkeen, on kysymyksessä uusi 
sähkökatko. 
 
2.4 Nykytilan arviointi  

2.4.1. Yleisarvio energiamarkkinalainsää-
dännön kehittämistarpeista 

Suomi on pannut täytäntöön asianmukai-
sesti vuonna 2003 annettuun toiseen energian 
sisämarkkinapakettiin sisältyneiden sähkö-
markkinadirektiivin, maakaasumarkkinadi-
rektiivin ja sähkökauppa-asetuksen vaati-
mukset. Vuonna 2009 annettuun kolmanteen 
energian sisämarkkinapakettiin kuuluvat uu-
det sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit ja 
sähkökauppa-asetus sisältävät merkittävän 
määrän uusia säännöksiä, jotka edellyttävät 
kansallisen lainsäädäntömme täydentämistä. 

Vuonna 1995 voimaan tullutta sähkömark-
kinalakia on täydennetty sen voimassaoloai-
kana yhteensä 12 muutoksella. Lain termistö 
ja rakenne poikkeavat unionin lainsäädännös-
tä, sillä laki on alun perin säädetty jo ennen 
ensimmäisen sähkömarkkinadirektiivin an-
tamista. Lain rakenne ja termistö ovat jo ny-
kyisellään muodostuneet näiden syiden 
vuoksi vaikeaselkoisiksi. Tämä vaikeuttaa 
lain soveltamista. Kolmannen energian sisä-
markkinapaketin edellyttämien uusien sään-
nösten lisääminen sähkömarkkinalakiin ja 
osittain maakaasumarkkinalakiinkin tekisivät 
energiamarkkinalainsäädännöstämme entistä 
vaikeaselkoisemman ja hankalamman sovel-
taa. Tämän vuoksi on tarpeen uudistaa sekä 
sähkömarkkinalaki että energiamarkkinoiden 
valvontaa koskevat säännökset kokonaisuu-
dessaan. 
 
2.4.2. Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonta 

Yhden kansallisen sääntelyviranomaisen 
vaatimus 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yksi kansallinen sääntelyviranomainen kan-

sallisella tasolla. Tämä ei estä nimeämästä 
muita sääntelyviranomaisia jäsenvaltioiden 
aluetasolla edellyttäen, että unionin tasolla on 
edustus- ja yhteydenpitotarkoituksia varten 
yksi korkean tason edustaja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston toi-
mintaa varten. 

Yhden kansallisen sääntelyviranomaisen 
vaatimus ei ole esteenä Ahvenanmaan itse-
hallintoon perustuvan oman lainsäädännön 
antamiselle sähkömarkkinoiden sääntelystä 
sekä oman sääntelyviranomaisen asettamisel-
le. 
 
 
Sääntelyviranomaisen oikeudellinen erilli-
syys 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit 
edellyttävät, että kansallisen sääntelyviran-
omaisen on direktiivien ja niihin liittyvän 
lainsäädännön asettamia viranomaistehtäviä 
suorittaessaan oltava oikeudellisesti erillinen 
kaikista muista julkisista ja yksityisistä eli-
mistä.  

Energiamarkkinavirasto on itsenäinen eril-
linen virasto. Virastolla on oma budjettinsa ja 
se voi järjestää tehtävänsä ja organisaationsa 
itsenäisesti. Energiamarkkinavirastosta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (621/2000) 
mukaan Energiamarkkinavirasto kantaa ja 
vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomiois-
tuimissa ja muissa viranomaisissa sekä lai-
toksissa ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta 
Energiamarkkinavirastoa koskevissa asioissa. 

Energiamarkkinavirastosta annetut sään-
nökset täyttävät direktiivien kansallisen sään-
telyviranomaisen oikeudellista erillisyyttä 
koskevat vaatimukset. 
 
 
Sääntelyviranomaisen toiminnallinen riip-
pumattomuus 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
mukaan jäsenvaltioiden on taattava kansalli-
sen sääntelyviranomaisen riippumattomuus 
ja varmistettava, että se käyttää toimivaltuuk-
siaan puolueettomasti ja avoimesti. Jäsenval-
tioiden on erityisesti varmistettava, että kan-
sallinen sääntelyviranomainen voi tehdä itse-
näisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippu-
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matta. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
henkilöstön ja johtohenkilöiden on toimittava 
markkinoiden eduista riippumatta, eivätkä he 
saa viranomaistehtäviä suorittaessaan pyytää 
tai ottaa suoria ohjeita miltään hallitukselta 
tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.  

Energiamarkkinaviraston hallinnollisesta 
asemasta säädetään, että viraston ohjaus ja 
valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeri-
ölle. Valvonta ja ohjaus toteutuvat tulosohja-
uksen kautta. Tulosohjaus on sopimukseen 
perustuva ohjausmalli, jossa ministeriöt te-
kevät vuosittain tulossopimuksen hallin-
nonalansa virastojen kanssa näiden tavoitteis-
ta, toiminnan painopistealueista ja resursseis-
ta. Virasto raportoi sovittujen tulostavoittei-
den toteutumisesta viraston tilinpäätökseen 
kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulosoh-
jausmenettelyssä ei puututa yksittäisiin pää-
töksiin tai lainsäädännön soveltamiseen. 

Direktiivien vähimmäisvaatimuksena voi-
daan katsoa olevan, että kansallisen lainsää-
dännön on rakenteellisesti estettävä se, että 
kansallinen sääntelyviranomainen olisi yksit-
täisissä ratkaisuissaan velvollinen pyytämään 
tai ottamaan suoria ohjeita valtioneuvostolta, 
muilta viranomaisilta tai vastaavilta elimiltä. 
Direktiivien säännösten voidaan katsoa estä-
vän myös sidosryhmistä koostuvan johto-
kunnan asettamisen Energiamarkkinaviras-
tolle. 

Ministeriöllä eikä millään muullakaan yksi-
tyisellä tai julkisella taholla ole toimivaltaa 
puuttua Energiamarkkinaviraston käsittele-
miin yksittäisiin asioihin ja sen tekemiin pää-
töksiin. Viraston päätöksiin voi hakea muu-
tosta riippumattomilta tuomioistuimilta. 
Muutosta viraston päätöksiin voi hakea 
markkinavalvonta-asioissa markkinaoikeu-
delta ja lupa-asioissa alueelliselta hallinto-
oikeudelta korkeimman hallinto-oikeuden 
toimiessa ylimpänä muutoksenhakutahona. 

Energiamarkkinavirastosta annetut sään-
nökset täyttävät kansallisen sääntelyviran-
omaisen riippumattomuutta koskevat direk-
tiivien vaatimukset. 
 
Sääntelyviranomaisen toiminnan rahoitus 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit 
edellyttävät, että kansallinen sääntelyviran-
omainen voi toteuttaa itsenäisesti sille osoi-

tettua talousarviota erillisten vuotuisten talo-
usarviomäärärahojen perusteella. Kansallisel-
la sääntelyviranomaisella on oltava riittävät 
henkiset ja taloudelliset voimavarat. Jäsen-
valtioiden on varmistettava resurssit erityi-
sesti riippumattomuuden suojelemiseksi.  

Suomessa noudatettavan talousarviomenet-
telyn sekä sen soveltamisen Energiamarkki-
naviraston tapauksessa voidaan katsoa täyt-
tävän vaatimukset kansallisen sääntelyviran-
omaisen taloudellisesta riippumattomuudes-
ta. Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävi-
en hoitamisen edellyttämistä resursseista pää-
tetään vuotuisissa kehys- ja talousarviome-
nettelyissä. 
 
Sääntelyviranomaisen johdon ja henkilöstön 
riippumattomuus sähkö- ja maakaasuyrityk-
sistä 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
mukaan kansallisen sääntelyviranomaisen 
henkilöstön ja johtohenkilöiden on toimittava 
markkinoiden eduista riippumatta. Komissi-
on tulkintaohjeen mukaan jäsenvaltioiden on 
luotava säännöt, joiden mukaan koko henki-
löstö ja kansallisen sääntelyviranomaisen 
johdosta vastaavat henkilöt eivät voi harjoit-
taa mitään toimintaa, asemaa tai velvollisuut-
ta sähkö- tai maakaasuyrityksessä, eivätkä 
omistaa osuuksia tai muita etuja sähkö- tai 
maakaasuyrityksissä. Direktiivien säännökset 
eivät kuitenkaan estä osallisia henkilöitä 
olemaan osallisina eläkerahastoissa tai vas-
taavissa sijoitusjärjestelmissä, jotka saattavat 
olla yhdessä muiden kanssa osakkeenomista-
jina sähkö- tai maakaasuyrityksissä. 

Valtion virkamieslain (750/1994) ja hallin-
tolain (434/2003) yleiset säännökset riittävät 
pääsääntöisesti ehkäisemään sen, että Ener-
giamarkkinaviraston virkamiehillä olisi riip-
pumattomuuden vaarantavia tehtäviä tai luot-
tamustoimia sähkö- ja maakaasualan yrityk-
sissä taikka niiden etujärjestöissä taikka että 
he käsittelisivät asioita, joista he itse tai hei-
dän läheisensä voisivat hyötyä taikka jotka 
muutoin vaarantaisivat heidän puolueetto-
muutensa. 

Valtion virkamieslakiin sisältyy tiettyjä 
johtavia virkamiehiä koskevat säännökset si-
donnaisuuksien ilmoittamisesta. Suoraan mi-
nisteriön alaisen viraston päällikön virkaan 
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nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen 
nimittämistä annettava selvitys elinkeinotoi-
minnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja 
muusta varallisuudestaan sekä kyseiseen vir-
kaan kuulumattomista tehtävistään, sivutoi-
mistaan ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla 
voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edelly-
tyksiään hoitaa täytettävänä olevan viran teh-
täviä. Lisäksi hänen on ilmoitettava viivytyk-
settä näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset 
ja niissä havaitut puutteet sekä myös muutoin 
annettava vastaava selvitys asianomaisen mi-
nisteriön sitä pyytäessä. Nimityspäätöstä 
edeltävän ilmoitusvelvollisuuden tarkoituk-
sena on, että virkaan ilmoittautunut tietää jo 
ennen lopullista sitoutumistaan virkaan, mit-
kä sidonnaisuudet ovat asianomaisen viran 
kannalta merkityksellisiä ja mistä hänen 
mahdollisesti pitäisi luopua, jotta hänet voi-
daan nimittää. Virkasuhteen aikana ilmi tule-
va, virkamiehen puolueettomuuden vaaranta-
va sidonnaisuus puolestaan voi olla valtion 
virkamieslain 26 §:ssä säädetty irtisanomis-
peruste. Virkamiehen irtisanominen perustui-
si silloin siihen, että luottamus hänen puolu-
eettomuuteensa virkatehtävien hoidossa on 
vaarantunut tai menetetty. 

Sähkö- ja maakaasualan yritysten osakkei-
den tai vastaavien arvopapereiden omistuk-
seen liittyviä rajoituksia Energiamarkkinavi-
raston muulle henkilöstölle ei ole säännelty 
nykyisissä säännöksissä. Järjestelmän käyt-
töönottamista rajoittavat kuitenkin virka-
miesten irtisanomissuojaan liittyvät periaat-
teet. Jotta valtion virkamieslain sisältö olisi 
sopusoinnussa ilmoitusvelvollisuudesta joh-
tuvien seurausten kanssa, nimitettäväksi esi-
tettävän ja virkaan nimitetyn ilmoitusvelvol-
lisuus on katsottu olevan tarkoituksenmu-
kaista rajata valtion virkamieslain 26 §:ssä 
tarkoitettuihin johtavassa asemassa oleviin 
virkamiehiin. Tämän vuoksi tällaisen järjes-
telmän kohteeksi ei olisi perusteltua saattaa 
Energiamarkkinaviraston koko henkilöstöä 
vaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
kuuluvia ratkaisuja tekevä viraston päällikkö. 
Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien täy-
täntöönpanon varmistamiseksi olisi kuitenkin 
aiheellista täsmentää myös Energiamarkki-
naviraston muun henkilöstön riippumatto-
muutta valvottavista erillisellä, yleisluontoi-
sella säännöksellä. 

Sääntelyviranomaisen ylintä johtoa koskevat 
vaatimukset 
 

Kansallisen sääntelyviranomaisen riippu-
mattomuuden suojelemiseksi sähkö- ja maa-
kaasumarkkinadirektiiveissä edellytetään, et-
tä sääntelyviranomaisen johtokunnan jäsenet 
tai, jos johtokuntaa ei ole, sääntelyviran-
omaisen ylimmät johtohenkilöt nimitetään 
vähintään viiden mutta enintään seitsemän 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia 
enintään kerran. Direktiiveissä on todettu, et-
tä jäsenvaltioiden on varmistettava johtokun-
nan tai ylimpien johtohenkilöiden asianmu-
kaisen kiertojärjestelmän käyttöönotto. Joh-
tokunnan jäsenet tai ylimmät johtohenkilöt 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken toimi-
kauden vain, jos he eivät täytä enää sähkö- ja 
maakaasumarkkinadirektiivien asettamia 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet rikkomuk-
seen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Komission tulkintaohjeen mukaan ylimmillä 
johtohenkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla 
on valtuus tehdä sitovia päätöksiä kansalli-
sessa sääntelyviranomaisessa. 

Energiamarkkinaviraston virkamiehiin so-
vellettavat yleiset virkamiesoikeudelliset 
säännökset riittävät täyttämään direktiivien 
vähimmäisvaatimukset johdon riippumatto-
muuden osalta. Kysymyksenalaiseksi voi-
daan nostaa ainoastaan virkamieslain 22 §:n 
säännös valtioneuvoston käyttöön asettami-
sesta. Sen osalta olisi tarpeellista säätää 
poikkeus Energiamarkkinaviraston ylijohta-
jan suhteen, jotta direktiivien vaatimukset 
täyttyisivät. 

Johdon määräaikaisuusvaatimuksen täyt-
tämiseksi Energiamarkkinaviraston virasto-
päällikön virka on muutettu määräaikaiseksi. 
Sen osalta tulisi säätää, että virkaan voidaan 
nimittää vähintään viiden mutta enintään 
seitsemän vuoden toimikaudeksi, joka voi-
daan uusia enintään kerran. 
 
Sääntelyviranomaisen toiminnan tavoitteet  
 

Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on 
asetettu sähkömarkkinadirektiivin 36 artik-
lassa ja maakaasumarkkinadirektiivin 40 ar-
tiklassa yhdenmukaistetut yleistavoitteet, joi-
ta sen tulee viranomaistoimintaa suorittaes-
saan toteuttaa kohtuullisin toimenpitein teh-
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täviensä ja toimivaltuuksiensa puitteissa. 
Yleistavoitteiden tarkoituksena on ohjata 
kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa 
yleisluontoisella tavoitetasolla sekä mahdol-
listaa näille niiden varsinaisten tehtävien ul-
kopuolelle jäävien yhteisön politiikkojen 
huomioon ottaminen työssään. Tavoitteiden 
toteuttamista on toteutettava tarvittaessa tii-
viissä yhteydenpidossa muiden asiaankuulu-
vien viranomaisten, myös kilpailuviran-
omaisten kanssa. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa olevat 
tavoitesäännökset sekä Energiamarkkinavi-
rastosta annetun lain (507/2000) 1 § asettavat 
Energiamarkkinamarkkinaviraston toimin-
nalle yleisluontoisia tavoitteita sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden kansallisena säänte-
lyviranomaisena. Säännökset kattavat kui-
tenkin vain osan sähkö- ja maakaasumarkki-
nadirektiivien asettamista kansallisen säänte-
lyviranomaisen yleistavoitteista. Säännöksiä 
on tältä osin täydennettävä. 
 
Sääntelyviranomaisen tehtävät  
 

Kansallisen sääntelyviranomaisen yhden-
mukaistetuista tehtävistä säädetään yksityis-
kohtaisesti sähkömarkkinadirektiivin 37 ar-
tiklassa ja maakaasumarkkinadirektiivin 
41 artiklassa. Kansallisen sääntelyviranomai-
sen tehtävät jakautuvat kahteen kategoriaan, 
joita voidaan luonnehtia päätehtäviksi ja seu-
rantatehtäviksi. Päätehtävät käsittävät varsi-
naiset sääntelytehtävät, joissa toimivalta tu-
lee aina antaa kansalliselle sääntelyviran-
omaiselle. Seurantatehtävät sisältävät erilai-
sia sähkö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä 
seurantatehtäviä, joita jäsenvaltiot voivat an-
taa myös muun viranomaisen hoidettaviksi.  

Edellisten lisäksi kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen tehtävät riippuvat osittain siitä, 
mihin siirtoverkon eriyttämisvaihtoehtoon jä-
senvaltiossa päädytään. Kansallisten säänte-
lyviranomaisten tehtävistä on lisäksi sään-
nöksiä hajallaan sähkö- ja maakaasumarkki-
nadirektiivien muissa artikloissa. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
tapa säännellä kansallisen sääntelyviran-
omaisen tehtäviä poikkeaa merkittävästi 
Suomessa noudatetusta lainsäädäntökäytän-
nöstä. Tältä osin direktiivien säännökset on 
laadittu hyvin yksityiskohtaisesti, kun taas 

kansallisessa lainsäädännössämme kansalli-
sen sääntelyviranomaisen tehtävistä annetut 
säännökset on laadittu lainsäädännön valvon-
taan ja energiamarkkinoiden edistämiseen 
liittyvien yleistoimivaltuuksien muotoon. 
Koska direktiivien sisältämät tehtäväluettelot 
on tarkoitettu kattaviksi, on lainsäädäntöäm-
me muutettava yksityiskohtaisempaan muo-
toon. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen pääteh-
tävät sisältyvät jo nykyisellään pääosin Ener-
giamarkkinaviraston tehtäviin ja virasto on 
tosiasiallisesti myös hoitanut näiltä osin ky-
seisiä tehtäviä. Tältä osin direktiivit eivät 
merkitse suurta muutosta Energiamarkkina-
viraston nykyisin hoitamiin tehtäviin. Sään-
nökset edellyttävät kuitenkin sähkön ja maa-
kaasun tuonnin ja viennin valvontaan liitty-
vän nimenomaisen valvontatehtävän poista-
mista ministeriöltä.  

Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien 
yhtenäistäminen sisältää sen sijaan seuranta-
tehtävien osalta uusia velvoitteita ja tehtäviä, 
jotka eivät voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan kuulu Energiamarkkinaviraston teh-
täviin tai joita virasto ei tosiasiallisesti ole 
tehnyt vaikka nykyiset toimivaltuudet ne 
mahdollistaisivatkin. Seurantatehtävissä on 
myös tehtäviä, jotka kuuluvat nykyisellään 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Tilastokes-
kuksen toimivallan piiriin. Energiamarkkina-
viraston nykyisten tehtävien näkökulmasta 
periaatteellisesti merkittävin muutos on seu-
rantatehtävien laajentuminen verkkotoimin-
nasta ja vähittäismarkkinoista myös sähkön-
tuotantoon ja tukkumarkkinoihin. 
 
Sääntelyviranomaisen toimivaltuudet 
 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kan-
salliselle sääntelyviranomaiselle annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla se voi suorittaa 
sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivin edel-
lyttämät tehtävät tehokkaasti ja joutuisasti. 
Tätä varten kansallisella sääntelyviranomai-
sella on oltava vähintään valtuudet: a) tehdä 
sähkö- ja maakaasualan yrityksiä sitovia pää-
töksiä; b) tehdä sähkö- ja maakaasumarkki-
noiden toimintaa koskevia tutkimuksia ja 
päättää sekä määrätä tarvittavista ja oikea-
suhteisista toimenpiteistä tehokkaan kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden moitteettoman 
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toiminnan varmistamiseksi; c) vaatia sähkö- 
ja maakaasualan yrityksiltä kaikkia sen teh-
tävien suorittamisen kannalta merkitykselli-
siä tietoja; d) määrätä tehokkaita, oikeasuh-
teisia ja varoittavia seuraamuksia sähkö- ja 
maakaasualan yrityksille, jotka eivät täytä di-
rektiiveistä taikka kansallisen sääntelyviran-
omaisen tai energia-alan sääntelyviranomais-
ten yhteistyöviraston tekemistä päätöksistä 
johtuvia velvollisuuksiaan, tai ehdottaa toi-
mivaltaiselle tuomioistuimelle, että tämä 
määräisi kyseisiä seuraamuksia. Tähän on si-
sällyttävä toimivalta määrätä tai ehdottaa 
määrättäväksi toiminnanharjoittajalle enin-
tään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta lii-
kevaihdosta vastaavia seuraamuksia, jos tä-
mä ei täytä velvoitteitaan; sekä e) tarkoituk-
senmukaiset valtuudet suorittaa tutkintaa ja 
ratkaista riitoja. Lisäksi kansallisella säänte-
lyviranomaisella on oltava oikeus tehdä yh-
teistyötä kansallisen kilpailuviranomaisen ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten 
tai komission kanssa kilpailulainsäädäntöön 
liittyvän tutkimuksen tekemisessä. 

Energiamarkkinavirastolla voidaan katsoa 
käytännössä olevan jo nykyisen lainsäädän-
nön perusteella sähkö- ja maakaasumarkki-
nadirektiivien edellyttämät toimivaltuudet 
lukuun ottamatta oikeutta salassapitovelvolli-
suuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttami-
seen direktiivien edellyttämille muille viran-
omaisille tutkinnan yhteydessä sekä maakaa-
sun varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
valvontaan sekä seuraamusmaksujärjestel-
mään liittyviä toimivaltuuksia. Energiamark-
kinaviraston oma tietojensaantioikeus toi-
minnan harjoittajilta edellyttää myös toimi-
valtaa kyseisten asioiden selvittämiseen. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädän-
nössämme ei ole seuraamusmaksujärjestel-
mää koskevia säännöksiä.  
 
2.4.3. Siirtoverkot 

Sähkön kantaverkon määrittely 
 

Suomenkielessä sähkönsiirtoverkkoa nimi-
tetään kantaverkoksi. Sähkömarkkinalaissa ei 
nykyisin määritellä kantaverkkoa. Kanta-
verkkoa ja muita suurjänniteverkkoja eli 
alueverkkoja säännellään järjestelmävastuuta 

ja kantaverkonhaltijan eriyttämistä lukuun ot-
tamatta yhdenmukaisesti. Sähkömarkkinadi-
rektiivin perusteella alueverkkoja ei kuiten-
kaan ole tarkoituksenmukaista luokitella di-
rektiivin mukaisiksi siirtoverkoiksi, koska 
alueverkkojen haltijat joutuisivat siirtover-
konhaltijan omistuksen eriyttämistä koske-
van sääntelyn piiriin. Tästä johtuen on synty-
nyt tarve verkkomäärittelylle, joka selkeästi 
erottaa alueverkot kantaverkosta. 

Käytäntö on osoittanut, ettei kantaverkon ja 
alueverkon välinen rajapinta ole kaikissa ta-
pauksissa yksiselitteinen. Määrittelyn puute 
on johtanut voimakkaisiin näkemyseroihin 
kanta- ja alueverkkojen kehittämisen sekä 
kanta- ja alueverkoissa sovellettavan hinnoit-
telun suhteen. Pistehinnoittelujärjestelmän 
seurauksena kaikki sähkönkäyttäjät ja -tuot-
tajat osallistuvat kantaverkon rakentamisen, 
ylläpidon ja käytön kustannuksiin. Alueverk-
koon liittyneet asiakkaat kustantavat puoles-
taan vastaavat alueverkonhaltijan toiminnot. 
Alueverkon asiakkaille tämä on lisäkustan-
nus, joka tulee kantaverkkomaksujen päälle. 

Sähkömarkkinalaissa ei ole määritelty 
maantieteellisiä vastuualueita kanta- ja alue-
verkkojen haltijoille. Kehittämisvelvoite 
koskee verkonhaltijan tosiasiallista toiminta-
aluetta, joka etenkin verkon laajentumistilan-
teessa ei ole yksiselitteinen. Tästä on aiheu-
tunut ongelmia tapauksissa, joissa suurjänni-
teverkkoa tulisi laajentaa, mutta kumpikaan – 
kantaverkonhaltija ja alueella toimiva alue-
verkonhaltija – ei ole pitänyt kyseisen verkon 
rakentamista omana velvollisuutenaan. Myös 
sähkömarkkinadirektiivi edellyttää vastuu-
alueen määrittämistä kantaverkonhaltijalle. 
 
 
Maakaasun siirtoverkon määrittely 
 

Maakaasumarkkinalain siirtoverkon mää-
rittely poikkeaa maakaasumarkkinadirektii-
vin määrittelystä. Määrittely on tarpeen yh-
denmukaistaa direktiivin kanssa. 
 
 
Sähkön kantaverkonhaltijan omistuksen 
eriyttäminen 
 

Sähkön kantaverkonhaltijalle kuuluvista 
tehtävistä säädetään sähkömarkkinadirektii-
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vin 12 artiklassa. Näitä tehtäviä hoitaa Suo-
messa järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
Fingrid Oyj. Lisäksi Ahvenanmaan kanta-
verkkoyhtiö Kraftnät Åland Ab hoitaa osit-
tain 12 artiklan mukaisia tehtäviä maakun-
nassa. Manner-Suomen kantaverkko ei ulotu 
Ahvenanmaan maakuntaan. 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
Fingrid Oyj:n toiminta kuuluu sähkömarkki-
nadirektiivin siirtoverkonhaltijoiden omis-
tuksen eriyttämistä koskevien säännösten so-
veltamisalaan. Sähkömarkkinalaissa kanta-
verkonhaltijalta edellytetään toisen sähkö-
markkinadirektiivin mukaisesti niin sanottua 
oikeudellista eriyttämistä. Lainsäädäntöäm-
me on tämän vuoksi täydennettävä kolman-
nen sähkömarkkinadirektiivin sisältämällä 
kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä 
koskevalla säännöstöllä. 
 
 
Maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttäminen 
 

Maakaasumarkkinadirektiiviin sisältyy vas-
taava siirtoverkonhaltijan omistuksen eriyt-
tämistä koskeva säännöstö kuin sähkömark-
kinadirektiiviin. Jos jäsenvaltion maakaasu-
verkkoa ei ole liitetty muiden jäsenvaltioiden 
yhteenliitettyyn maakaasuverkkoon, on jä-
senvaltiolla maakaasumarkkinadirektiivin 
49 artiklan 1 kohdan perusteella kuitenkin 
mahdollisuus poiketa maakaasun siirtover-
konhaltijan omistuksen eriyttämistä koske-
vista 9 artiklan säännöksistä.  

Maakaasumarkkinalaissa on hyödynnetty 
poikkeusmahdollisuus vuoden 2003 toisen 
maakaasumarkkinadirektiivin oikeudellista 
eriyttämistä edellyttävästä säännöstöstä. Siir-
toverkon haltijalta on edellytetty ainoastaan 
kirjanpidollista eriyttämistä. Suomella on 
edelleen mahdollisuus kolmannen maakaa-
sumarkkinadirektiivin täytäntöönpanossa 
hyödyntää siirtoverkonhaltijan omistuksen 
eriyttämistä koskeva poikkeus. 
 
 
Siirtoverkonhaltijan tehtävät 
 

Sähkömarkkinadirektiivin 12 artiklassa 
säädetään siirtoverkonhaltijoiden yhtenäiste-
tyistä tehtävistä, joita kunkin siirtoverkonhal-
tijan edellytetään hoitavan. Lisäksi direktii-

vin 15 artiklan mukaan siirtoverkonhaltijan 
tehtäväksi voidaan säätää ajojärjestyksen 
määrääminen. Tämä tehtävä pitää sisällään 
sähköjärjestelmän tasapainottamistoimenpi-
teet.  

Maakaasumarkkinadirektiivin 13 artiklassa 
säädetään maakaasun siirtoverkonhaltijoiden 
tehtävistä. Samassa yhteydessä annetaan 
säännökset myös varastointilaitteistojen ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen 
haltijoiden tehtävistä. 

Suomessa sähkön kantaverkonhaltijan ja 
maakaasun siirtoverkonhaltijan tehtävät on 
lainsäädännössä jaettu kahteen osaan. Ensik-
sikin niitä koskevat verkonhaltijoiden yleiset 
velvoitteet: kehittämisvelvollisuus, liittämis-
velvollisuus sekä siirtovelvollisuus. Tämän 
lisäksi on erillisellä järjestelmävastuuta kos-
kevalla määräyksellä annettu niille järjestel-
mävelvoitteiden muodossa sähköjärjestelmän 
sekä maakaasun siirtojärjestelmän ylläpitoon, 
kehittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen 
liittyviä tehtäviä. 

Sähköjärjestelmän järjestelmävastaava kan-
taverkonhaltija vastaa säännösten nojalla tai 
hoitaa tosiasiallisesti jo nykyisin tehtäviä, 
joita sähkömarkkinadirektiivi määrää siirto-
verkonhaltijalle. Kantaverkonhaltija saa tänä 
päivänä Suomen hinta-alueeseen liittyvät 
pullonkaulatulot eli artiklassa 12 mainitut 
siirtorajoitusmaksut pohjoismaisen sähkö-
pörssin kautta. Kantaverkonhaltija on käy-
tännössä hoitanut siirtoverkonhaltijoiden vä-
liseen korvausmekanismiin liittyvien maksu-
jen perimisen unionin lainsäädäntöön perus-
tuen. Lisäksi kantaverkonhaltija on käytän-
nössä luonut edellytykset kysyntäjoustoon 
liittyvien palvelujen tarjoamiselle osana val-
takunnallista tasevastuuta. Vastuuta näistä 
tehtävistä ei ole kuitenkaan määritelty kan-
sallisessa lainsäädännössä. 

Maakaasun siirtoverkonhaltijan tehtävien 
voidaan katsoa sisältyvän maakaasumarkki-
nalakiin. Lainsäädäntöä on täydennettävä 
maakaasun varastointilaitteistojen ja nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitosten halti-
joiden tehtävien osalta. 
 
Siirtoverkon kehittäminen 
 

Sähkökauppa-asetus sisältää yhteisön laa-
juisen verkon kehittämistä koskevan menet-
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telyn, jonka mukaan kantaverkonhaltijoiden 
järjestön Sähkö-ENTSO:n on hyväksyttävä 
joka toinen vuosi ei-sitova yhteisönlaajuinen 
kymmenvuotinen verkon kehittämissuunni-
telma, johon sisältyvät Euroopan tuotannon 
riittävyysnäkymät. Yhteisönlaajuisen verkon 
kehittämissuunnitelman on perustuttava kan-
sallisiin investointisuunnitelmiin, ja siinä on 
otettava huomioon alueelliset investointi-
suunnitelmat ja tarvittaessa verkkosuunnitte-
lun unioniin liittyvät näkökohdat. Yhteisön-
laajuisissa verkon kehittämissuunnitelmissa 
on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityi-
sesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta. 

Kantaverkkojen ylikuormituksen hallintaa 
koskevista säännöistä säädetään myös sähkö-
kauppa-asetuksessa. Jäsenvaltion ei tämän 
vuoksi ole käytännössä mahdollista säännellä 
sen alueella sovellettavaa ylikuormituksen 
hallintaa koskevaa menettelytapaa. Esimer-
kiksi Ruotsi on joutunut muuttamaan maan 
sähköverkon sisäisten pullonkaulojen vuoksi 
komission vaatimuksesta ylikuormituksen 
hallinnan menettelytapoja siten, että maa on 
jaettu useaan eri sähkökaupan tarjousaluee-
seen. 

Investointisuunnitelmia vastaavaa seuran-
tamallia ei ole nykyisessä sähkömarkkina-
laissa. Sääntelyn lähtökohtana on, että ver-
konhaltijat tekevät investointipäätökset itse-
näisesti. Lainsääntö edellyttää siirtoverkon-
haltijoiden ja muidenkin verkonhaltijoiden 
kehittävän verkkoa ja yhteyksiä muihin 
verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpei-
den mukaisesti (verkon kehittämisvelvolli-
suus). Verkonhaltijoiden investointeja kan-
nustetaan verkkovalvonnan taloudellisilla 
kannustimilla. 

Kantaverkonhaltijoiden verkkosuunnittelun 
siirtyminen enenevässä määrin eurooppalai-
sesta näkökulmasta tapahtuvaksi sekä yli-
kuormituksen hallintaa koskevien menettely-
tapojen vahvistaminen pääosin sisämarkki-
noiden näkökulmasta, on nostanut esille tar-
peen kiinnittää aikaisempaa enemmän huo-
miota kantaverkon kehittämiseen myös kan-
sallisesta näkökulmasta, jotta molemmat kan-
taverkon kehittämisen näkökulmat olisivat 
asianmukaisessa tasapainossa. Tämä edellyt-
tää kantaverkon kehittämistä ja kantaverkon-
haltijan investointisuunnitelmien laatimisen 

avoimuutta koskevien säännösten täydentä-
mistä. 

Maakaasun siirtoverkon osalta tilanne 
poikkeaa sähkönsiirtoverkkoa koskeviin 
säännöksiin verrattuna. Maakaasuverkko-
asetusta ei sovelleta tällä hetkellä Suomessa, 
koska Suomen maakaasuverkosta ei ole yh-
teyttä muiden jäsenvaltioiden yhteenliitet-
tyyn maakaasuverkkoon. Vastaavanlaista oi-
keudellista painetta investointisuunnitelmien 
sääntelyn lisäämiseen ei unionin lainsäädän-
nön taholta ole maakaasun siirtoverkon suh-
teen. 
 
Siirtoverkonhaltijoiden ja omistajien salas-
sapitovelvollisuus 
 

Nykyisten sähkö- ja maakaasumarkkinadi-
rektiivien salassapitovelvollisuutta tarkenne-
taan uusissa direktiiveissä. 

Sähkömarkkinalain voidaan katsoa täyttä-
vän tältä osin sähkömarkkinadirektiivin vaa-
timukset. Maakaasumarkkinalain vastaavaa 
sääntelyä on kuitenkin täydennettävä direk-
tiivin vaatimusten täyttämiseksi. 
 
 
2.4.4. Verkkoon pääsyn järjestäminen 

Liittymisjohdot sähköverkkoihin 
 

Sähkömarkkinalain liittymisjohdon määri-
telmä on osoittautunut ongelmalliseksi kyt-
kettäessä useita voimalaitoksia kuten tuuli-
voimapuistoja samalla liittymisjohdolla. Ny-
kylainsäädännön mukaan usean voimalaitok-
sen yhteisen liittymisjohdon rakentaminen on 
luvanvaraisen sähköverkkotoiminnan harjoit-
tamista. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, 
jos yhteinen johto-osuus on selkeästi luon-
teeltaan usean voimalaitoksen liittymisjohto. 
On myös mahdollista, että vaikka voimalai-
toksia käsittävä kohde, kuten merituulipuisto, 
sijaitsisi valtakunnan rajan ulkopuolella, 
kohde voisi olla perusteltua liittää Suomen 
sähköverkkoon. Sähkömarkkinalain mukaan 
valtakunnan rajan ylittävä sähköjohto ei voi 
olla liittymisjohto. Ei ole tarkoituksenmu-
kaista, että liittymisjohto kuuluisi kantaverk-
koon pelkästään sen vuoksi, että se ylittää 
valtakunnan rajan. Liittymisjohdon määri-
telmän tarkentaminen on myös tarpeen sen 
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selventämiseksi, että kahden sähköverkon-
haltijan verkot yhdistävää johtoa ei missään 
yhteydessä ole perusteltua katsoa liittymis-
johdoksi. 
 
 
Verkkoon pääsy kiinteistöjen sähkö- ja maa-
kaasuverkoissa 
 

Yhteisön tuomioistuimen Citiworks-
tapauksessa C-439/06 antaman tuomion mu-
kaan kolmannen osapuolen verkkoon pääsy 
on järjestettävä myös kiinteistö- ja teolli-
suusverkkoihin.  

Sähkömarkkinalain 25 d §:n mukaan säh-
könkäyttäjällä tulee olla mahdollisuus tehdä 
sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopi-
mus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakelu-
verkonhaltijan jakeluverkon kautta. Säännös 
vastaa Citiworks -tuomiossa vahvistettua tul-
kintaa verkkoon pääsyn järjestämisestä. 
Säännöstä sovelletaan velvoittavana ainoas-
taan kuluttajansuojalaissa tarkoitettuihin ku-
luttajiin. Kiinteistöverkon haltija voi sopi-
muksella rajoittaa kiinteistössä sijaitsevien 
muiden sähkönkäyttäjien mahdollisuutta 
verkkoon pääsyyn. Tämän vuoksi sähkö-
markkinalakia on tarpeen täydentää säännök-
sellä, joka antaa kiinteistöverkoissa oikeuden 
verkkoon pääsyn myös muille kuin kuluttajil-
le.  

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit si-
sältävät uudet säännökset, jotka antavat jä-
senvaltioille mahdollisuuden poiketa sulje-
tuissa jakeluverkoissa tietyistä jakeluverkko-
jen sääntelyvaatimuksista. Direktiiveissä on 
lueteltu esimerkkeinä kohteista, joissa voisi 
olla suljettu jakeluverkko, rautatieasemara-
kennukset, lentoasemat, sairaalat, suuret lei-
rintäalueet ja kemianteollisuuden alueet.  

Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien mu-
kaan Energiamarkkinavirasto voi yksittäista-
pauksissa sallia sähkö- tai maakaasuverkko-
toiminnan harjoittamisen ilman sähköverkko-
lupaa. Edellytyksenä on, että verkonhaltijan 
verkolla on vähäinen merkitys sähkön tai 
maakaasun siirron kannalta. Vapautuksen on 
katsottu kattavan sähkömarkkinalain mukai-
set verkonhaltijaa koskevat velvoitteet laajas-
ti ja käytännössä valvontatoimenpiteitä ei ole 
kohdistettu vapautuksen saaneisiin. Kiinteis-
tön sisäistä verkkotoimintaa harjoittavien 

verkonhaltijoiden on katsottu olevan lähes 
kokonaisuudessaan lain soveltamisen ulko-
puolella. 

Sähkömarkkinalain kiinteistöverkkoja kos-
keva sääntely ei täytä Citiworks-tuomiossa 
omaksuttua tulkintaa verkkoon pääsystä eikä 
uuden sähkömarkkinadirektiivin vaatimuk-
sia. Maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan 
1 kohdan poikkeussäännös sen sijaan antaa 
Suomelle mahdollisuuden poiketa markki-
noiden avaamista koskevasta 37 artiklan vaa-
timuksesta. Tämän vuoksi Citiworks-
tuomion sisältämän tulkinnan ei voida katsoa 
edellyttävän muuttamaan maakaasumarkki-
nalakia vastaavilta osin. 
 
 
Uusiutuvista energialähteistä olevan kaasun 
tuotannon liittäminen maakaasuverkkoon 
 

RES-direktiivin 16 artikla edellyttää jäsen-
valtioiden vaativan siirto- ja jakeluverkonhal-
tijoita julkaisemaan liittymismaksut uusiutu-
vista energialähteistä olevan kaasun tuotan-
nolle. Säännös edellyttää maakaasumarkkina-
lain täydentämistä. 
 
 
2.4.5. Sähköverkkojen toimitusvarmuus 

Sähköverkkojen toimitusvarmuutta sään-
nellään sähkömarkkinalaissa toisaalta verkon 
kehittämisvelvollisuuden ja toisaalta sähkön-
jakelun sopimusehtoja koskevien säännösten 
kautta.  

Verkon kehittämisvelvollisuutta koskevan 
9 §:n mukaan verkonhaltijan tulee ylläpitää, 
käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yh-
teyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden koh-
tuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata 
osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti 
asiakkaille. Säännöksessä ei ole erikseen 
määritelty raja-arvoja sille, mikä on riittävän 
hyvälaatuista sähköä ja, kuinka paljon tai 
kuinka pitkiä sähköntoimituksen keskeytyk-
siä kehittämisvelvollisuussäännöksen perus-
teella voidaan sallia. Kehittämisvelvollisuu-
den sisällöstä on joitakin yksittäistapauksia 
koskevia päätöksiä. Energiamarkkinavirasto 
on esimerkiksi asettanut säännöksen perus-
teella puuvarmuuden vaatimuksen aluever-
koille. 
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Sähkösopimuksia koskevassa sähkömark-
kinalain 6 a luvussa säännellään sähköntoi-
mituksen virhettä ja sen seurauksia. Lisäksi 
säädetään vakiokorvauksesta verkkopalvelun 
keskeytymisen vuoksi. 

Sähkösopimuksia koskevien säännösten 
perusteella ei kuitenkaan voi tehdä päätelmiä 
hyväksyttävästä tai sallitusta keskeytysajasta, 
eikä säännöksiä ole erityisesti ollut tarkoitus 
käyttää sähköverkon toimitusvarmuustason 
suunnittelun pohjana. Säännösten tarkoituk-
sena on ollut ensisijaisesti sähkönkäyttäjän ja 
kuluttajan aseman suojaaminen keskeytysti-
lanteissa. 

Toimitusvarmuus on mukana Energia-
markkinaviraston sähköverkonhaltijoihin 
kohdistamassa verkkoliiketoiminnan hinnoit-
telun kohtuullisuuden valvonnassa. Energia-
markkinavirasto valvoo sähköverkkotoimin-
nan hinnoittelun kohtuullisuutta ja valvonta 
toteutetaan valvontajaksoittain. Vuodesta 
2008 alkaen myös sähköntoimituksen kes-
keytykset ovat sisältyneet taloudellisena kan-
nustimena ja laatukannustimena sähköverk-
kotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden 
valvonnan valvontamenetelmiin. Laatukan-
nustimen laskennassa verkonhaltijan vuosit-
taisia toteutuneita laskennallisia keskeytys-
kustannuksia verrataan verkonhaltijakohtai-
seen keskeytyskustannusten vertailutasoon. 
Toteutuneella keskeytystasolla on ollut vai-
kutus verkonhaltijalle vuosittain tehtävään 
toteutuneen oikaistun tuloksen laskentaan ja 
sitä kautta verkonhaltijalle sallittuun kohtuul-
liseen tuottoon. Kannustimen vaikuttavuutta 
verkonhaltijoiden taloudelliseen tulokseen on 
lisätty vuoden 2012 alusta lukien.  

Laatukannustimen tavoitteena on, että säh-
köverkonhaltijat alkaisivat taloudellisen kan-
nustimen ansiosta kehittää sähkön laatua ai-
empaa aktiivisemmin. Laatukannustin ei kui-
tenkaan ole estänyt, eikä sen avulla voida es-
tää satunnaisista myrskyistä tai muista tapah-
tumista johtuvia pitkiä keskeytyksiä. 

Vuoden 2012 alusta keskeytysten aiheut-
taman haitan laskennalliset kustannukset 
otettiin mukaan myös tehostamiskannusti-
meen. Tavoitteena tässä on, että sähköverk-
kotoiminnan kustannustehokkuuteen ohjaava 
kannustin ei johtaisi kunnossapitokustannus-
ten karsimiseen vaan ohjaisi verkonhaltijoita 
nimenomaan panostamaan sähköverkon in-

vestointien lisäksi myös sähköverkon kun-
nossapitoon ja varautumiseen. 

Sähkön toimitusvarmuuden ei kansainväli-
sesti vertaillen voida katsoa olevan Suomessa 
huonolla tasolla. Kuitenkin kauppa- ja teolli-
suusministeriön työryhmän vuonna 2006 
esittämän arvion mukaan jakeluverkkojen 
keskeytysajat eivät olleet pienentyneet säh-
kömarkkinalain voimassaoloaikana vuosina 
1995—2005 huolimatta sähkömarkkinalaissa 
säädetystä verkon kehittämisvelvollisuudes-
ta. Energiamarkkinaviraston verkonhaltijoilta 
vuosittain keräämien keskeytyksiä ja makset-
tuja vakiokorvauksia koskevien tietojen pe-
rusteella sähkönjakelun keskeytysajat eivät 
ole viimeisen 10 vuoden aikana oleellisesti 
pienentyneet. Lisäksi vuoden 2010 ja 2011 
myrskyjen vaikutuksesta maksetut vakiokor-
vaukset ovat olleet normaalivuosiin nähden 
moninkertaisia. Tilastotietojen perusteella on 
todettavissa, että jakeluverkkojen toimitus-
varmuus ei ole nykylainsäädännön vaikutuk-
sesta juurikaan parantunut. Erilaisista nykyi-
sessä lainsäädännössä olevista toimitusvar-
muuteen liittyvistä säännöksistä ja lainsää-
dännön soveltamisen yhteydessä käyttöön-
otetuista menetelmistä huolimatta vuoden 
2010 ja 2011 myrskyt ovat osoittaneet, että 
toimitusvarmuudessa voi edelleen esiintyä 
vakavia puutteita, jotka realisoituvat, kun 
myrskyt ovat tarpeeksi rajuja ja tarpeeksi laa-
joja.  

Sähkön toimitusvarmuuden ongelmat liit-
tyvät Suomessa erityisesti metsäisten haja-
asutusalueiden ilmajohtoverkkoon, joka on 
altis myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamil-
le sähkökatkoille. Kaapeloimattomia keski-
jänniteilmajohtoja on Suomessa vielä yli 
100 000 kilometriä ja pienjänniteilmajohtoja 
yli 190 000 kilometriä. 

Käytännössä lähes kaikilla verkonhaltijoil-
la on suunnitelma myrskyihin, lumikuormiin 
ja muihin keskeytyksiä aiheuttaviin tilantei-
siin varautumisesta. Varautumissuunnitelmi-
en laatimisesta ei ole lainsäädäntöä, eikä nii-
den sisältöä valvota. Tämän seurauksena va-
rautumissuunnitelmien kattavuus, taso ja 
toimiminen käytännön tilanteissa on vaihdel-
lut verkonhaltijoiden välillä. Myrskyihin ja 
lumikuormiin varautumista edistäisi, jos 
kaikkia verkonhaltijoita koskisi yhtenäinen ja 
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tietyt minimivaatimukset sisältävä varautu-
misvelvoite. 
 
2.4.6. Vähittäismarkkinat 

Julkisen palvelun velvoitteista ja kulutta-
jansuojasta on säännöksiä sähkö- ja maakaa-
sumarkkinadirektiivien 3 artikloissa ja liit-
teissä. Säännökset ovat suurelta osin entisen-
sisältöisiä ja saatettu voimaan kansallisessa 
lainsäädännössämme. Yleisesti arvioiden 
energiamarkkinoiden kuluttajansuojaa kos-
kevat säännökset ovat asianmukaiset. Kol-
mannen paketin säännöksillä kuitenkin täy-
dennettiin myös julkisen palvelun velvoitteita 
ja kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä 
eräiltä osin, joka on huomioitava lainsäädän-
nössämme. 
 
 
Julkisen palvelun velvoitteet ja yleispalvelu 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
vaatimukset ovat yleispalvelun osalta muut-
tuneet ainoastaan siten, että sähkömarkkina-
direktiivissä yleispalvelulta edellytetään ai-
kaisempaan sääntelyyn verrattuna myös syr-
jimättömyyttä. Sähkön ja maakaasun vähit-
täismyyjällä tulee olla julkiset myyntiehdot 
ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet 
toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asi-
akkaille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai 
kilpailua rajoittavia ehtoja tai rajoituksia. 
Kohtuuttoman hinnoittelun kielto pitää sisäl-
lään esimerkiksi asiakasryhmäkohtaisen kus-
tannusvastaavuuden vaatimuksen. Näin ollen 
voidaan katsoa, että nykyiset sähkömarkkina-
lain säännökset täyttävät direktiivin vaati-
mukset. Maakaasumarkkinalainsäädäntöä on 
kuitenkin täydennettävä asiakkaan oikeudella 
saada käyttöönsä maakaasunkulutustansa 
koskevat tiedot. 
 
Sähkön- ja maakaasuntoimittajan valinta ja 
vaihto 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit 
edellyttävät, että asiakkaan halutessa sopi-
musehtojen mukaisesti vaihtaa toimittajaa, 
kyseinen verkonhaltija tai kyseiset verkon-
haltijat saattavat muutoksen voimaan vii-
meistään kolmen viikon kuluessa. Vaatimuk-

set edellyttävät sähkömarkkinalainsäädännön 
täsmentämistä. 
 
Heikossa asemassa olevat asiakkaat 
 

Suomen lainsäädännön voidaan katsoa 
täyttävän sähkö- ja maakaasumarkkinadirek-
tiivien heikossa asemassa olevien asiakkai-
den suojelua koskevat vaatimukset. 
 
 
Riitojenratkaisukeinot 
 

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakun-
ta täyttävät sähkö- ja maakaasumarkkinadi-
rektiivien vaatimukset kuluttajien käytettä-
vissä olevista keskitetyistä palvelupisteistä ja 
tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvasta rii-
tojen ratkaisemisesta. Muutoksia lainsäädän-
töön ei tältä osin ole tarpeen tehdä. Suomen 
lainsäädäntöön ei kuitenkaan sisälly sähkö-
markkinadirektiivin 3 artiklan 9 kohdan mu-
kaista säännöstä, jossa edellytetään sähköyh-
tiöiden informoivan asiakkaitaan laskuissa ja 
myynninedistämisaineistossa riitojenratkai-
sukeinoihin liittyvistä kuluttajien oikeuksista. 
 
 
Energiatehokkuuden edistäminen 
 

Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 
11 kohdassa ja maakaasumarkkinadirektiivin 
3 artiklan 8 kohdassa on annettu uusi säännös 
energiatehokkuuden edistämisestä. Säännös 
sisältää poliittisluonteisen ohjeen jäsenvalti-
oille energiatehokkuuden edistämistyöstä. Jä-
senvaltiot voivat panna säännöksen täytän-
töön esimerkiksi säätämällä energiatehok-
kuutta edistävää lainsäädäntöä tai laatimalla 
energiatehokkuutta edistäviä toimintalinjauk-
sia. 

Suomi on laatinut energiatehokkuustavoit-
teita ja -suunnitelmia sekä säätänyt esimer-
kiksi energiapalveluja sekä älykkäitä mittaus-
järjestelmiä ja verkkoja koskevaa lainsäädän-
töä. Direktiivien 3 artikloiden energiatehok-
kuuden edistämistä koskevien kohtien täytän-
töönpanon ei katsota edellyttävän nykyisten 
toimenpiteiden lisäksi varsinaisia uusia toi-
menpiteitä energiatehokkuuden tehokkuuden 
edistämiseksi. 
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Energiankuluttajan tarkastuslista 
 

Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 16 
kohdassa ja maakaasumarkkinadirektiivin 
3 artiklan 12 kohdassa annetaan uudet sään-
nökset energiankuluttajan tarkistuslistasta. 

Energiamarkkinavirasto on yhdessä Ener-
giateollisuus ry:n, Suomen Kaasuyhdistys 
ry:n sekä Kuluttajaviraston kanssa valmistel-
lut komission laatiman mallin perusteella 
tarkistuslistat sähkölle ja maakaasulle. Nämä 
tarkistuslistat on julkaistu osana viraston in-
ternetsivuja. Tämä täyttää direktiivien vaati-
mukset. 
 
Vähittäismarkkinat 
 

Sähkömarkkinadirektiivin 41 artiklassa ja 
maakaasumarkkinadirektiivin 45 artiklassa 
on annettu uudet säännökset vähittäismarkki-
noiden syntymisen helpottamisesta. Suomen 
lainsäädännön voidaan arvioida täyttävän 
sähkömarkkinadirektiivin 41 artiklan vaati-
mukset. Maakaasumarkkinadirektiivin 45 ar-
tiklan vaatimusten puolestaan voidaan arvi-
oida täyttyvän mittaustietojen saatavuutta lu-
kuun ottamatta. 
 
Kuluttajansuojatoimenpiteet 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
liite 1 luettelee joukon kuluttajansuojatoi-
menpiteitä, joista osa on uusia ja osa sisältyi 
jo toisen energian sisämarkkinapaketin direk-
tiiveihin. Uudet säännökset edellyttävät muu-
toksia sopimuksessa annettavien tietojen 
määrittelyyn, ennakkomaksujärjestelmien 
täsmentämiseen, mittarinluvusta perittäviin 
maksuihin, maakaasun kulutustietojen saata-
vuuteen ja loppulaskun toimitusaikatauluun. 
 
2.4.7. Jakeluverkonhaltijoiden eriyttäminen 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiiveihin 
sisältyy uutena vaatimuksena jakeluverkon-
haltijoiden eriyttämistä täydentävä lisävaati-
mus jakeluverkonhaltijoiden tuotemerkkien 
erotettavuudesta. Direktiivien 26 artiklan 
mukaan vertikaalisesti integroituneet jakelu-
verkonhaltijat eivät etenkään viestinnässään 
ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyt-
tä siitä, että vertikaalisesti integroituneen yri-

tyksen toimituksista huolehtiva liiketoimin-
tahaara on erillinen yksikkö. 

Sähkömarkkinamarkkinalaki ei sisällä 
säännöksiä vertikaalisesti integroituneen ja-
keluverkonhaltijan viestinnän ja tuotemerk-
kien erotettavuudesta. Tältä osin voimassa-
olevaa lainsäädäntöä tulee täydentää. 

Maakaasumarkkinalain osalta viestintää ja 
tuotemerkkejä koskeva eriyttämisvaatimus ei 
ole relevantti, koska yksikään jakeluverkon-
haltija ei ylitä maakaasumarkkinadirektiivin 
100 000 asiakkaan edellyttämää raja-arvoa 
eikä maakaasumarkkinalaki muutoinkaan 
edellytä oikeudellista eriyttämistä. 
 
2.4.8. Sähkön ja maakaasun toimittajien tie-
tojen säilyttäminen ja avoimuus 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
tavoitteena on lisätä energiamarkkinoiden 
avoimuutta ja luottamusta markkinoiden toi-
mintaan. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
tulee puolestaan seurata markkinoiden avoi-
muutta ja tehokkuutta sekä sitä, missä määrin 
niillä esiintyy kilpailua ja kilpailun vääristy-
miä. Sähkön ja maakaasun toimittajille sää-
detään velvollisuus säilyttää liiketoimia kos-
kevat tiedot sekä velvollisuus luovuttaa tieto-
ja valvontaviranomaisille.  

Sähkömarkkinadirektiivin 40 artiklassa ja 
maakaasumarkkinadirektiivin 44 artiklassa 
säädetään energiantoimittajien tietojen säilyt-
tämisestä. Energiantoimittajan on säilytettävä 
vähintään viisi vuotta merkitykselliset tiedot 
sähkön- ja maakaasun toimitussopimuksiin 
sekä johdannaisiin liittyvistä liiketoimista 
tukkuasiakkaiden ja siirtoverkonhaltijoiden 
kanssa. Säännökset tietojen säilyttämisestä 
ovat uusia, eikä voimassaoleva lainsäädän-
tömme kaikilta osin täytä niiden vaatimuksia. 

Fyysisen sähkö- ja maakaasukaupan sekä 
johdannaiskaupan liiketoimia koskevien tie-
tojen säilyttäminen ei sinänsä ole uusi velvoi-
te sähkön- ja maakaasunmyyjille. Kaupan-
käyntiä koskevien tietojen dokumentointi ja 
säilyttäminen eivät siten edellytä merkittäviä 
uusia velvoitteita niiden piirissä olevilla toi-
mijoille. Direktiivien edellyttämän tietosisäl-
lön säilyttämistä ei kuitenkaan voida varmis-
taa pelkästään näiden järjestelmien perusteel-
la. 
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Energiamarkkinaviraston, Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston sekä rahoitusalan valvontavi-
ranomaisena toimivan Finanssivalvonnan 
toimivaltuuksista annettujen säännösten voi-
daan arvioida täyttävän näiden viranomaisten 
tietojensaantia koskevan vaatimuksen siltä 
osin, että säilytettävät tiedot ovat kyseisten 
viranomaisten saatavilla niiden tehtävien 
suorittamiseksi. Viranomaisten välisen tieto-
jen luovutusoikeuden osalta sähkö- ja maa-
kaasumarkkinadirektiivien asettamat vähim-
mäisvaatimukset eivät kuitenkaan täyty voi-
massa olevassa lainsäädännössämme. 
 
2.4.9. Sähköntuotanto 

Sähkömarkkinadirektiivin 7 artiklassa sää-
detään uutta tuotantokapasiteettia koskevista 
lupamenettelyistä. Näitä säännöksiä on täy-
dennetty toiseen sähkömarkkinadirektiiviin 
verrattuna. Direktiivin 7 artiklaan tehdyt 
muutokset edellytä muutoksia lainsäädän-
töömme. 
 
2.4.10. Maakaasuvarastot ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistot 

Maakaasumarkkinadirektiivi sisältää sään-
nöksiä maakaasuvarastojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten haltijoiden vel-
voitteista sekä pääsystä näiden laitosten tar-
joamiin palveluihin. 

Suomessa ei toistaiseksi ole maakaasuva-
rastoja tai nesteytetyn maakaasun käsittely-
laitoksia. Direktiivi kuitenkin edellyttää 
säännösten sisällyttämistä kansalliseen lain-
säädäntöön. Toisaalta säännökset ovat tar-
peen myös tällaisiin laitoksiin tulevaisuudes-
sa tehtävien investointien varalta. 
 
2.4.11. Tuotantovaiheen maakaasuputkistot 

Maakaasumarkkinalaissa ei ole tuotanto-
vaiheen putkistoja koskevia säännöksiä. 
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella voidaan katsoa, että tuotantovai-
heen putkistoja koskevien säännösten osalta 
Suomen ei tarvitse tehdä täytäntöönpanotoi-
menpiteitä, koska Suomessa ei ole maakaa-
suesiintymät mahdollistavia geologisia olo-
suhteita. 
 

2.4.12. Eristyneitä maakaasumarkkinoita 
koskeva poikkeus 

Maamarkkinakaasudirektiivin 49 artiklan 
1 kohdan markkinoita koskeva poikkeus-
mahdollisuus perustuu siihen, ettei tällaisella 
markkinalla ole kuin yksi pääasiallinen maa-
kaasun toimittaja. Tällöin maakaasun myyji-
en välistä kilpailua ei voi syntyä maakaasun 
toimituksista. Tällä hetkellä kaikki Suomeen 
toimitettava maakaasu tuodaan Suomeen Ve-
näjän putkiyhteyden kautta. Venäjän puolella 
toimii ainoastaan yksi maakaasun viejä. Tä-
män vuoksi Suomella on eristyneenä mark-
kinana mahdollisuus poiketa maakaasumark-
kinoiden avaamisesta sekä siirtoverkonhalti-
jan eriyttämissääntöjen soveltamisesta. Tämä 
poikkeusmahdollisuus on laajentunut kol-
mannessa maakaasumarkkinadirektiivissä 
koskemaan myös mahdollista Suomen ja 
Baltian maiden yhteistä maakaasumarkkinaa, 
josta ei ole yhteyttä muiden jäsenvaltioiden 
maakaasuverkkoihin. Eristyneiden markki-
noiden poikkeus merkitsee myös sitä, ettei 
maakaasuverkkoihin pääsyä koskevaa maa-
kaasuverkko-asetusta sovelleta Suomeen 
poikkeuksen voimassaoloaikana. 

Koska markkinaolosuhteet eivät ole muut-
tuneet Suomen maakaasumarkkinoilla, Suo-
mi voi halutessaan jatkaa maakaasumarkki-
nadirektiivin markkinoiden avaamiseen ja 
siirtoverkon eriyttämiseen liittyvien poikke-
usmahdollisuuksien soveltamista. Nesteyte-
tyn maakaasun markkinoilla on kuitenkin 
viime vuosina tapahtunut voimakas muutos 
maakaasun tarjonnassa. Muutoksen seurauk-
sena nesteytetystä maakaasusta on tullut kil-
pailukykyinen vaihtoehto venäläiselle putki-
kaasulle. Tämä muutos on tuonut eristyneitä 
markkinoita koskevan poikkeuksen purkau-
tumisen mahdolliseksi vaihtoehdoksi myös 
Suomessa. Poikkeuksesta luopumisen edelly-
tykset voisivat täyttyä esimerkiksi riittävän 
suuren nesteytetyn maakaasun käsittelylai-
toksen käyttöönoton myötä. Varautuminen 
poikkeuksesta luopumiseen edellyttää, että 
maakaasumarkkinalakiin sisällytetään vaih-
toehtoisten maakaasun hankintalähteiden 
edellytyksiä nykyistä paremmin edistävät 
säännökset. 
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset   

3.1 Tavoitteet 

Hallituksen esityksen keskeisenä tavoittee-
na on panna täytäntöön Euroopan unionin 
kolmannen energian sisämarkkinapaketin 
vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasu-
markkinoita koskevaan kansalliseen lainsää-
däntöömme. Suomi on pannut täytäntöön 
asianmukaisesti vuonna 2003 annettuun toi-
seen energian sisämarkkinapakettiin sisälty-
neiden sähkömarkkinadirektiivin, maakaa-
sumarkkinadirektiivin ja sähkökauppa-
asetuksen vaatimukset. Vuonna 2009 annet-
tuun kolmanteen energian sisämarkkinapa-
kettiin kuuluvat uudet sähkö- ja maakaasu-
markkinadirektiivit sekä sähkökauppa- ja 
maakaasuverkko- ja yhteistyövirastoasetuk-
set sisältävät merkittävän määrän uusia sään-
nöksiä, jotka edellyttävät kansallisen lainsää-
däntömme täydentämistä. 

Esityksen toisena keskeisenä tavoitteena on 
sähkönjakelun nykyisen varmuuden ja palve-
lujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa 
haja-asutusalueella ja maaseututaajamissa 
vastaamaan jakeluverkkojen asiakkaiden ja 
yhteiskunnan toimintojen kasvaneita vaati-
muksia. Nykyisessä lainsäädännössä olevista 
toimitusvarmuuteen liittyvistä säännöksistä 
ja lainsäädännön soveltamisen yhteydessä 
käyttöönotetuista menetelmistä huolimatta 
vuosien 2010 ja 2011 myrskyt ovat osoitta-
neet, että toimitusvarmuudessa voi edelleen 
esiintyä vakavia puutteita, jotka realisoituvat, 
kun myrskyt ovat tarpeeksi rajuja ja tarpeeksi 
laajoja. 

Esityksen kolmantena keskeisenä tavoit-
teena on selventää ja ajanmukaistaa vaikeasti 
sovellettavissa oleva, hajanainen ja osittain 
vanhentunut sähkömarkkinoita sekä sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvontaa koskeva 
lainsäädäntömme. Vuonna 1995 voimaan tul-
lutta sähkömarkkinalakia on täydennetty sen 
voimassaoloaikana lukuisilla muutoksilla. 
Lain termistö ja rakenne poikkeavat unionin 
lainsäädännöstä, sillä laki on alun perin an-
nettu jo ennen ensimmäisen sähkömarkkina-
direktiivin säätämistä. Lain rakenne ja ter-
mistö ovat jo nykyisellään muodostuneet 
näiden syiden vuoksi vaikeaselkoisiksi. Tä-

mä vaikeuttaa lain soveltamista. Kolmannen 
energian sisämarkkinapaketin edellyttämien 
uusien säännösten lisääminen nykysäännök-
siin olisivat tehneet energiamarkkinalainsää-
dännöstämme entistä vaikeaselkoisemman ja 
hankalamman soveltaa. Tämän vuoksi on 
tarpeen uudistaa sekä sähkömarkkinalaki että 
energiamarkkinoiden valvontaa koskevat 
säännökset kokonaisuudessaan. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan ensitilas-
sa. Lakien kiireellisen voimaansaattamisen 
syynä on komission 21 päivänä marraskuuta 
2012 tekemä päätös nostaa Suomea vastaan 
kanne unionin tuomioistuimessa, koska 
Suomi ei ole sisällyttänyt sähkö- ja maakaa-
sumarkkinadirektiiviä kokonaisuudessaan 
kansalliseen lainsäädäntöönsä. 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

3.2.1. Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonta 

Kolmas energian sisämarkkinapaketti edel-
lyttää jäsenvaltioiden määrittelevän kansalli-
sen sääntelyviranomaisen tehtävät ja toimi-
valtuudet sekä riippumattomuuden harmoni-
soidulla tavalla. Jäsenvaltioilla on kuitenkin 
monelta osin mahdollisuus päättää, sääde-
täänkö asiasta laissa tai annetaanko asia kan-
sallisen sääntelyviranomaisen päätettäväksi. 
Kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuulu-
viin seurantatehtäviin liittyvä toimivalta voi-
daan antaa myös muulle kansalliselle viran-
omaiselle. Seuraamusmaksun määrääminen 
voidaan antaa kansallisen sääntelyviranomai-
sen päätettäväksi tai toimivaltaisen tuomiois-
tuimen päätettäväksi kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen ehdotuksesta. 
 
3.2.2. Kantaverkonhaltijan eriyttäminen 

Sähkömarkkinadirektiivi antaa jäsenvalti-
oille kolme pääasiallista vaihtoehtoista mallia 
siirtoverkkojen eriyttämisen täytäntöön-
panoon: tosiasiallinen eriyttäminen (TSO-
malli), itsenäinen järjestelmävastaava (ISO-
malli) ja itsenäinen siirtoverkonhaltija (ITO-
malli). Tosiasiallinen eriyttäminen (TSO-
malli) edellyttää, että sähköntuottajat ja -toi-
mittajat eivät käyttäisi määräysvaltaa kanta-
verkossa tai äänivaltaa sen toimielimissä ei-
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vätkä asettaisi jäseniä verkonhaltijan toimie-
limiin. Kantaverkon omistus sinänsä olisi 
mahdollista niille, ja omistajalla olisi myös 
oikeus saada osinkotuloa kantaverkosta. Itse-
näisen järjestelmävastaavan (ISO-malli) ni-
meäminen puolestaan edellyttää, että kanta-
verkon operointi siirretään erilliselle operaat-
torille, joka vastaa käytännössä kaikesta kan-
taverkkotoiminnasta investointipäätökset 
mukaan lukien. Verkon omistus ja investoin-
tien rahoittaminen jäävät kantaverkon omis-
tajille, mutta ne eivät voi osallistua verkon 
operointia ja investointeja koskevaan päätök-
sentekoon. Itsenäinen siirtoverkonhaltija 
(ITO-malli) nimettäessä kantaverkon omistus 
jää edelleen sähköntuottajien ja -toimittajien 
kokonaan tai osaksi omistamalle kantaver-
konhaltijalle, mutta näiden oikeudet käyttää 
päätösvaltaa verkon suhteen on rajattu vain 
omistuksen arvoon vaikuttaviin asioihin. 
Sähköntuottajat ja -toimittajat eivät saa osal-
listua kantaverkon käytännön päätöksente-
koon ja keskeiset päätökset kuten investointi-
suunnitelmat on hyväksytettävä kansallisella 
sääntelyviranomaisella. 

Kantaverkon omistuksen rajoituksiin koh-
distuu eräitä poikkeuksia. Määräysvallan, ää-
nivallan sekä nimitysvallan rajoitukset eivät 
koske jäsenvaltiota tai muuta julkista elintä, 
jos tämä on asettanut kaksi erillistä julkista 
elintä vastaamaan toisaalta kantaverkonhalti-
jan ja toisaalta sähköntuotanto- tai myyntiyri-
tyksen asioista. Valtion tapauksessa esimer-
kiksi kaksi eri ministeriötä täyttää tämän vaa-
timuksen. Määräysvallan, äänivallan sekä 
nimitysvallan rajoituksia ei sovelleta kanta-
verkonhaltijan osakkaina oleviin loppukäyt-
täjiin, jotka harjoittavat sähköntuotantoa tai -
toimitusta edellyttäen, että ne ovat sähkön-
nettokuluttajia ja, että niiden ulkopuolisille 
myymän sähkön taloudellinen arvo on vähäi-
nen muuhun liiketoimintaan nähden. 

Kaikki eriyttämisvaihtoehdot ovat lähtö-
kohtaisesti jäsenvaltioiden käytettävissä, jos 
edellytykset täyttyvät. Kerran omistukselli-
sesti eriytettyä kantaverkonhaltijaa ei kuiten-
kaan voi enää velvoittaa lainsäädännöllä 
muuttamaan yritysrakennettaan vähemmän 
eriytettyjen vaihtoehtojen mukaiseksi. 

Eriyttämissäännöstöön liittyvä keskeinen 
periaate on, että kantaverkonhaltijaan kohdis-
tuva sääntely tiukkenee sen myötä, mitä vä-

häisemmän riippumattomuuden antavan 
eriyttämismallin mukaan kantaverkonhaltija 
toimii. Tosiasiallisesti eriytettyyn kantaver-
konhaltijaan kohdistuu perustason sääntely ja 
viranomaisvalvonta. ISO-mallin mukaiseen 
kantaverkonhaltijaan ja sen omistajiin koh-
distuu lisäsääntelyä ja valvontaa. ITO-mallin 
mukainen kantaverkonhaltija ja sen omistaja 
joutuvat tiukimman lisäsääntelyn ja valvon-
nan kohteeksi. 

Tosiasiallisen eriyttämisen voidaan katsoa 
mahdollistavan kantaverkonhaltijan toimin-
nan näkökulmasta tehokkaimman toiminta-
mallin. Tämän mallin mukaiseen kantaver-
konhaltijaan ei kohdistu ylimääräistä säänte-
lyä, joten kantaverkonhaltijalla on suurin 
toimintavapaus liiketoimintansa ja investoin-
tiensa suunnittelussa. Malli myös takaa kan-
taverkolle suurimman riippumattomuuden 
sähköntuotantoon ja -toimitukseen liittyvistä 
intresseistä. Mallin täytäntöönpano ei edelly-
tä merkittävää poikkeamista kansallisesta yh-
tiölainsäädännöstämme, jos kantaverkonhal-
tijan omistajat täyttävät omistajille asetetta-
vat vaatimukset. Vaikka riippumattomuuden 
varmennusmenettelyä ei ole vielä suoritettu 
loppuun, arvioidaan tämänhetkisen tiedon 
perusteella, että kantaverkonhaltija Fingrid 
Oyj hyväksyttäisiin tosiasiallisesti eriytetyksi 
kantaverkonhaltijaksi nykyisellä omistusra-
kenteellaan. Tässä tilanteessa tosiasiallisen 
eriyttämisvaihtoehdon valinta olisi myös pe-
rustuslain perusoikeuksien näkökulmasta on-
gelmattomin vaihtoehto. 

ISO-mallin mukaisesti eriytetyistä siirto-
verkonhaltijoista on eräiden ulkomaisten ko-
kemusten perusteella tehty arvioita, että kah-
den erillisen yhtiön toimintamalli on saatta-
nut osaltaan vaikuttaa laajojen sähkökatkojen 
syntymiseen. Tämän vuoksi ISO-mallin va-
linta saattaisi merkitä kantaverkon toimitus-
varmuuteen liittyvien toiminnallisten riskien 
kasvamista. Malli ei takaisi myöskään yhtä 
suurta riippumattomuutta sähköntuotannon ja 
-toimituksen intresseistä kuin tosiasiallinen 
eriyttäminen. ISO-malli edellyttäisi kansalli-
sen sääntelyviranomaisen ohjaavan kanta-
verkonhaltijan investointien suunnittelua 
verkon kehittämissuunnitelmien muodossa. 
Omistajien oikeuksia rajoittavan päätöksen-
tekomenettelyn vuoksi ISO-mallin valinta 
edellyttäisi yhtiöoikeudellista erityissäänte-
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lyä. Mallin valinta edellyttäisi myös perus-
tuslain perusoikeussääntelyn täyttymisen ar-
viointia, sillä kantaverkon omistajilla olisi 
velvollisuus hyväksyä muiden päättämien in-
vestointien rahoittaminen kantaverkkoon tai 
antaa muiden toteuttaa nämä investoinnit 
kantaverkkoon. 

Sähköntuottajien ja -toimittajien omistus 
voisi jatkua kantaverkonhaltijassa, jos kanta-
verkonhaltijan eriyttämisvaihtoehdoksi valit-
taisiin ITO-malli. Ne voisivat kuitenkin osal-
listua kantaverkonhaltijan päätöksentekoon 
lähinnä valvontaelimessä, joka huolehtii nii-
den omistuksen arvon turvaamisesta yhtiös-
sä. Yhtiöön kohdistuisi raskas sääntely. Tä-
män vuoksi ITO-mallin arvioidaan johtavan 
kantaverkonhaltijan toiminnallisen tehok-
kuuden merkittävään heikkenemiseen nykyi-
sestä. ITO-malli edellyttäisi kansallisen sään-
telyviranomaisen ohjaavan kantaverkonhalti-
jan investointien suunnittelua verkon kehit-
tämissuunnitelmien muodossa. Omistajien 
oikeuksia rajoittavan päätöksentekomenette-
lyn vuoksi ITO-mallin valinta edellyttäisi yh-
tiöoikeudellista erityissääntelyä. Tämän 
vuoksi myös ITO-mallin säätäminen edellyt-
täisi perustuslain perusoikeussääntelyn täyt-
tymisen arviointia. 
 
3.2.3. Kantaverkon määrittely 

Sähkömarkkinalaissa ei ole säännöstä, jos-
sa määriteltäisiin, mitkä johdot kuuluvat kan-
taverkkoon. Kantaverkkoa ja muita suurjän-
niteverkkoja eli alueverkkoja säännellään jär-
jestelmävastuuta ja kantaverkonhaltijan eriyt-
tämistä lukuun ottamatta yhdenmukaisesti. 
Verkonhaltijoilla on noin 15 500 kilometriä 
110 kilovoltin sähköverkkoa. Tästä kanta-
verkkoon kuuluu 7 500 kilometriä eli alle 
puolet. Puhtaita alueverkkoyhtiöitä on 12 ja 
niiden hallinnassa on yhteensä 1 700 kilo-
metriä 110 kilovoltin verkkoa. Lisäksi 55 ja-
keluverkonhaltijalla on yhteensä 6 300 kilo-
metriä 110 kilovoltin verkkoa. 

Sähkömarkkinadirektiivin perusteella alue-
verkkoja ei ole tarkoituksenmukaista luoki-
tella direktiivin mukaisiksi siirtoverkoiksi, 
koska alueverkkojen haltijat joutuisivat siir-
toverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä 
koskevan sääntelyn piiriin. Alueverkonhalti-
jat eivät myöskään hoida kantaverkonhaltijan 

vastuulle säädettyjä tehtäviä. Tästä johtuen 
on syntynyt tarve verkkomäärittelylle, joka 
selkeästi erottaa alueverkot kantaverkosta. 

Vaikka sähkömarkkinalaissa ei ole sään-
nöstä, jossa määriteltäisiin kantaverkkoon 
kuuluvat johdot, on lain 3 §:n yksityiskohtai-
sissa perusteluissa (HE 138/1994 vp) määri-
telty kanta- ja alueverkkokäsitteet erikseen. 
Perusteluissa jakeluverkkoa suurempijännit-
teisestä verkosta eli verkosta, jonka jännite 
on vähintään 110 kilovolttia, käytetään ter-
mejä kantaverkko ja alueverkko. Perusteluis-
sa myös linjataan, että kantaverkkoon kuulu-
vat 400 ja 220 kilovoltin verkot sekä tär-
keimmät 110 kilovoltin johdot ja asemat. 
Muista 110 kilovoltin johdoista ja asemista 
käytetään nimitystä alueverkko. Tämä mää-
rittely perustui pitkälti entisten verkonomis-
tajien IVO Voimansiirto Oy ja Teollisuuden 
Voimansiirto Oy kantaverkon määrittelyyn. 
Itse lakitekstistä alueverkkokäsite on kuiten-
kin jätetty pois. Näin kantaverkon määrittely 
110 kilovoltin verkon osalta on jäänyt suurel-
ta osin kantaverkkoyhtiöiden vastuulle.  

Energiamarkkinaviraston vuonna 2010 ti-
laaman konsulttiselvityksen mukaan nykyti-
lanteessa Suomen kantaverkon muodostavat 
400 ja 220 kilovoltin rengaskäyttöinen verk-
ko ja sitä tukeva 110 kilovoltin verkko sekä 
sähkömarkkinoiden käytössä olevat valta-
kunnan rajat ylittävät voimajohdot. Alueilla, 
jossa siirtokapasiteettitarve ei tällä hetkellä 
perustele 400 ja 220 kilovoltin käyttöä, on 
kantaverkko toteutettu 110 kilovoltin raken-
tein. Kantaverkkoon eivät kuulu yksittäiset 
kantaverkkoa syöttävät 400 ja 220 kilovoltin 
voimalaitosjohdot, eivätkä useimmat yksit-
täiset 110 kilovoltin voimajohdot. Perussään-
tönä voimantuotannon ja suurkulutuskohtei-
den liittämisessä kantaverkkoon on ollut, että 
yksittäiset, yhtä toimijaa palvelevat voima-
johdot eivät kuulu kantaverkkoon. Kantaver-
konhaltijoiden määrittelemä kantaverkko ei 
siten vastaa sähkömarkkinalain 3 §:n peruste-
luiden mukaan kantaverkkoon kuuluvien joh-
tojen määritelmää edellyttämällä myös 
400 kilovoltin ja 220 kilovoltin johdoilta 
rengaskäyttöisyyttä, jotta ne luettaisiin kan-
taverkkoon. Edelleen Energiamarkkinaviras-
ton tilaaman konsulttiselvityksen mukaan 
nykyisissä kantaverkon ja alueverkon rajauk-
sissa on erilaisia käytäntöjä eri puolilla Suo-
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mea. Raportissa on todettu, että nykytilan-
teessa voidaan tunnistaa samankaltaisia 
110 kilovoltin yhteyksiä, joista osa kuuluu 
kantaverkkoon ja osa on alueverkkoa. 

Käytäntö on osoittanut, ettei kantaverkon ja 
alueverkon välinen rajapinta ole kaikissa ta-
pauksissa yksiselitteinen. Määrittelyn puute 
on johtanut voimakkaisiin näkemyseroihin 
kanta- ja alueverkkojen kehittämisen sekä 
kanta- ja alueverkoissa sovellettavan hinnoit-
telun suhteen. Pistehinnoittelujärjestelmän 
seurauksena kaikki sähkönkäyttäjät ja -tuot-
tajat osallistuvat kantaverkon rakentamisen, 
ylläpidon ja käytön kustannuksiin. Alueverk-
koon liittyneet asiakkaat kustantavat puoles-
taan alueverkonhaltijan vastaavat toiminnot. 
Alueverkon asiakkaille tämä on kantaverk-
komaksujen päälle tuleva lisäkustannus. 

Suomen nykyisen verkkorakenteen vuoksi 
kantaverkon yksiselitteinen määrittely ja ra-
jaus ovat lainsäädäntötasolla haasteellisia. 
Historiallisen kehityksen myötä muodostu-
nutta verkkorakennetta ei ole mahdollista jä-
sentää yhdenmukaisin kriteerein kokonai-
suudeksi ilman, että nykyiseen kantaverk-
koon joko lisättäisiin tai siitä rajattaisiin pois 
joukkoa 110 kilovoltin yhteyksiä. Lisäksi on 
otettava kantaa siihen, kuuluvatko järeimmät, 
400 ja 220 kilovoltin yksittäiset johdot kan-
taverkkoon vai eivät. Muiden kuin kantaver-
konhaltijan omistuksessa olevien johtojen si-
sällyttäminen kantaverkkoon edellyttää muu-
toksia johtojen omistus- ja/tai hallintaraken-
teisiin tai johdon omistajan joutumista kanta-
verkonhaltijan omistuksen eriyttämistä kos-
kevien säännösten soveltamisalan piiriin. 
 
3.2.4. Sähköverkkojen toimitusvarmuus 

Sähkön toimitusvarmuuden ei kansainväli-
sesti vertaillen voida katsoa olevan Suomessa 
huonolla tasolla. Kuitenkin kauppa- ja teolli-
suusministeriön työryhmän vuonna 2006 
esittämän arvion mukaan jakeluverkkojen 
keskeytysajat eivät olleet pienentyneet säh-
kömarkkinalain voimassaoloaikana vuosina 
1995—2005 huolimatta sähkömarkkinalaissa 
säädetystä verkon kehittämisvelvollisuudes-
ta. Energiamarkkinaviraston verkonhaltijoilta 
vuosittain keräämien keskeytyksiä ja makset-
tuja vakiokorvauksia koskevien tietojen pe-
rusteella sähkönjakelun keskeytysajat eivät 

ole viimeisen 10 vuoden aikana oleellisesti 
pienentyneet. Vuosien 2010 ja 2011 myrsky-
jen vaikutuksesta keskeytysajat ja maksetut 
vakiokorvaukset ovat olleet normaalivuosiin 
nähden moninkertaisia. Tilastotietojen perus-
teella on todettavissa, että jakeluverkkojen 
toimitusvarmuus ei ole nykylainsäädännön 
vaikutuksesta juurikaan parantunut. Toimi-
tusvarmuuteen liittyvistä säännöksistä ja 
lainsäädännön soveltamisen yhteydessä käyt-
töönotetuista menetelmistä huolimatta vuo-
den 2010 ja 2011 myrskyt ovat osoittaneet, 
että toimitusvarmuudessa voi edelleen esiin-
tyä vakavia puutteita, jotka realisoituvat, kun 
myrskyt ovat tarpeeksi rajuja ja tarpeeksi laa-
joja.  

Toimitusvarmuuden tasoa ei ole mahdollis-
ta saattaa yhteiskunnallisesti hyväksyttävälle 
tasolle ilman, että jakeluverkkojen toimitus-
varmuudelle määritellään raja-arvot, joita 
jatkossa käytetään jakeluverkon suunnittelu-
kriteereinä. Toimitusvarmuuden tavoitearvot 
antaisivat jakeluverkkojen suunnittelulle ja 
käytölle selkeän tavoitteen, jonka perusteella 
toimia toimitusvarmuuden parantamiseksi. 
Tällöin verkonhaltijan toiminta ei enää voisi 
perustua pelkästään liiketoiminnan kokonai-
suuden optimointiin, jossa toimitusvarmuus 
on vain osa kokonaisuutta.  

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden tavoi-
tearvojen asettamiselle on olemassa erilaisia 
lähestymistapoja ja erilaisia vaihtoehtoja. 

Sähköverkkojen toimitusvarmuuden sään-
tely perustuu sähkömarkkinalaissa tavoitteel-
le, että verkonhaltijan tulee tarjota asiakkail-
leen ainakin yhdenmukainen vähimmäistason 
toimitusvarmuus. Verkonhaltijan yleinen 
velvollisuus ylläpitää, käyttää ja kehittää 
sähköverkkoaan sähkömarkkinoiden tarpei-
den mukaisesti tarkoittaa muun muassa sitä, 
että verkonhaltijan tulisi pitää verkon käyttö-
varmuus yleisesti hyväksyttävällä tasolla. 
Sopimusehtojen sääntelyn mukaan sähkön-
toimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadul-
taan vastaa Suomessa noudatettavia standar-
deja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti 
tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä 
voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä. Jakeluverkoissa 
toimitusvarmuuden vähimmäistason määrit-
telyyn vaikuttavat siten myös jakeluolosuh-
teet. 
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Ruotsin sähkölakiin lisättiin vuonna 2005 
sähkönjakelun toimintavaatimus, jonka mu-
kaan verkonhaltijan on huolehdittava siitä, 
ettei asiakkaalle aiheudu 24 tuntia pidempiä 
sähkökatkoja enää vuoden 2011 alun jälkeen.  

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
työryhmä esitti vuonna 2006 yleisten tavoite-
tasojen asettamista jakeluverkkojen toimitus-
varmuuden parantamiseksi. Työryhmän eh-
dotuksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden 
tulisi sisältää vaatimukset yksittäisten asiak-
kaiden kokemille keskeytysajoille ja sähkön 
laadulle sekä määritellä suurhäiriötilanteissa 
sovellettava toimitusvarmuuden tavoitetaso. 
Työryhmä ei kuitenkaan tehnyt konkreettisia 
esityksiä tavoitteiksi, vaan katsoi, että tavoit-
teiden asettaminen tulisi tehdä erillisen kus-
tannus-hyötyanalyysin perusteella. 

Energiateollisuus ry antoi kesällä 2010 jä-
senilleen suosituksen sähköntoimitusvar-
muuden tavoitetasosta vuonna 2030. Suosi-
tuksen mukaisena tavoitetasona on kokonais-
keskeytysaika, joka on kaupunkikeskustoissa 
enintään yksi tunti vuodessa, taajamissa enin-
tään kolme tuntia vuodessa ja maaseudulla 
enintään kuusi tuntia vuodessa. Suosituksen 
tavoitetaso on tarkoitettu normaalitilanteiden 
vikakeskeytyksille. Siitä voisi poiketa kerran 
kolmessa vuodessa esimerkiksi erityisen vai-
keassa yksittäistapauksessa tai laajassa suur-
häiriössä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto 
laati elinkeinoministerin toimeksiannosta 
maaliskuussa 2012 ehdotuksen toimenpiteis-
tä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. 
Ehdotuksen mukaan jakeluverkko olisi suun-
niteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, 
että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai 
lumikuorman seurauksena ei aiheuta asema-
kaava-alueella asiakkaalle yli kuusi tuntia 
kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä 
muulla alueella asiakkaalle yli 24 tai yli 
36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytys-
tä. Jakeluverkonhaltijan olisi täytettävä vaa-
timukset vastuualueellaan 15 vuoden kulut-
tua lain voimaantulosta. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön teettämän vaikutusarvioinnin mu-
kaan 24 tunnin maksimikeskeytysaikatavoit-
teen edellyttämä valtakunnallinen kokonai-
sinvestointitarve jakeluverkkojen kehittämi-
seksi olisi noin 5 100 miljoonaa euroa ja 
36 tunnin maksimikeskeytysaikatavoitteen 

noin 3 500 miljoonaa euroa. 24 tunnin mak-
simikeskeytysaikatavoitteen edellyttämien 
jakeluverkkoinvestointien keskimääräiseksi 
hintavaikutukseksi sähkön loppukäyttäjälle 
on arvioitu noin 1,7 senttiä kilowattitunnilta 
ja 36 tunnin maksimikeskeytysaikatavoitteen 
keskimääräiseksi hintavaikutukseksi noin 
1,2 senttiä kilowattitunnilta. 

Sähkönjakelun varmuuden tavoitetason 
määrittelyn vaihtoehtona voitaisiin käyttää 
myös tavoiteltavaa jakeluverkon varmuuden 
tasoa kuvastavaa verkon maakaapeloinnin as-
tetta. 

Keskeinen kysymys toimitusvarmuusta-
voitteen asettamisessa on pyrkiä löytämään 
mahdollisimman optimaalinen tila toisaalta 
verkon käyttäjien odottaman kohtuullisen 
toimitusvarmuuden tason ja toisaalta sen 
saavuttamisesta heille aiheutuvien kustannus-
ten välillä. Näitä kysymyksiä voidaan lähes-
tyä hyvin monella tavalla. Edellä kuvatuissa 
ratkaisuissa Energiateollisuus ry on lähesty-
nyt kysymystä jakeluverkon normaalitilan-
teen vikakeskeytysten näkökulmasta. Ruotsin 
sähkölaissa sekä kauppa- ja teollisuusminis-
teriön työryhmän ja työ- ja elinkeinoministe-
riön energiaosaston esityksissä puolestaan 
tavoitetaso on pidetty perusteltuna asettaa 
myös ääritilanteita silmällä pitäen. Ruotsin 
sähkölaissa on asetettu yleinen kaikkia jake-
luverkonhaltijoita koskeva tavoitetaso. Työ- 
ja elinkeinoministeriön energiaosasto ja 
Energiateollisuus ry ovat pitäneet perustel-
tuina erilaisia tavoitetasoja erilaisiin jakelu-
olosuhteisiin. Kauppa- ja teollisuusministeri-
ön työryhmä on esittänyt tavoitetasojen mää-
rittämistä kolmelle eri toimitusvarmuuden 
osa-alueelle. 
 
3.2.5. Jakeluverkonhaltijoiden eriyttäminen 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
jakeluverkonhaltijoiden eriyttämistä koskevat 
säännökset antavat jäsenvaltioille oikeuden 
poiketa näistä säännöksistä sellaisten integ-
roituneiden yritysten osalta, joilla on alle 
100 000 jakeluverkkoon liitettyä asiakasta. 

Sähkömarkkinalaissa jakeluverkkojen eri-
yttämiseen liittyvää poikkeusmahdollisuutta 
on sovellettu ainoastaan osittain. Jakeluver-
konhaltijoiden eriyttämistä koskevan säänte-
lyn tavoitteena on ollut luoda mahdollisim-
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man tasapuoliset edellytykset sähkön vähit-
täismyynnin kilpailulle. Valitun linjan mu-
kaan lähes 90 prosenttia Suomen jakeluver-
koissa siirretystä sähköstä siirretään asiak-
kaille oikeudellisesti eriytettyä sähköverkko-
toimintaa harjoittavien jakeluverkonhaltijoi-
den toimesta. Oikeudellisesti eriytettyä säh-
köverkkotoimintaa harjoittavan verkonhalti-
jan on oltava yrityksen sähköntuotanto- ja -
myyntitoiminnoista erillinen oikeushenkilö. 
Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa harjoittaa jakeluverkonhaltija, jonka 
400 voltin sähköverkossa siirretty vuotuinen 
sähkömäärä ylittää pysyvästi 200 gigawatti-
tuntia kalenterivuodessa. Oikeudellisen eriyt-
tämisvelvoitteen alarajalla olevilla sähköalan 
yrityksillä on vähintään noin 18 000 asiakas-
ta. Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkko-
toimintaa harjoittaville jakeluverkonhaltijoil-
le, joilla on vähintään 50 000 ja vähintään 
100 000 asiakasta, on säädetty lisäksi toi-
minnallisia eriyttämisvaatimuksia. Kolman-
nen sähkömarkkinadirektiivin lisävaatimus 
jakeluverkonhaltijan erillisen tuotemerkin 
käytöstä voidaan asettaa joko kaikille oikeu-
dellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa 
harjoittaville jakeluverkonhaltijoille tai rajata 
se direktiivin mahdollistaman muun asia-
kasmäärärajan ylittäviin jakeluverkonhalti-
joihin. 

Maakaasumarkkinalaissa on sovellettu ja-
keluverkkojen eriyttämiseen liittyvää poik-
keusmahdollisuutta. Suomessa on yhteensä 
vain noin 34 000 maakaasun käyttäjää. Maa-
kaasun jakeluverkonhaltijat ovat pieniä ja 
maakaasun hankinnan voi kilpailuttaa ainoas-
taan rajoitetusti. Tällaisissa markkinaolosuh-
teissa eriyttämisvaatimuksista ei ole katsottu 
syntyvän hyötyä asiakkaille vaan ne olisivat 
lisäkustannus heille. 
 
3.2.6. Maakaasuvarastojen ja putkilinjavaras-
toinnin käyttöoikeusmenettely 

Maakaasumarkkinadirektiivin 33 artiklassa 
säädetään varastojen käyttöoikeudesta ja put-
kilinjavarastoinnista. Artiklan mukaan jäsen-
valtiot voivat valita joko säännellyn tai neu-
votteluun perustuvan käyttöoikeusmenettelyn 
järjestääkseen varastojen ja putkilinjavaras-
toinnin sekä niihin liittyvien lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden. 

3.2.7. Tuotantovaiheen maakaasuputkistot 

Maakaasumarkkinadirektiivi sisältää sään-
nöksiä tuotantovaiheen putkistojen käyttöoi-
keudesta. Tuotantovaiheen putkistoja koske-
vien säännösten osalta voidaan unionin tuo-
mioistuimen oikeuskäytäntöön perustuen 
katsoa, ettei Suomen tarvitse tehdä täytän-
töönpanotoimenpiteitä, koska Suomessa ei 
ole maakaasuesiintymät mahdollistavia geo-
logisia olosuhteita.  
 
3.2.8. Eristyneitä maakaasumarkkinoita kos-
keva poikkeus 

Maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklassa 
säädetään eristyneitä markkinoita koskevista 
poikkeuksista. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole 
suoraan liittyneet minkään muun jäsenvaltion 
yhteenliitettyyn verkkoon ja joilla on vain 
yksi pääasiallinen ulkopuolinen maakaasun 
toimittaja, voivat poiketa direktiivin 4, 9, 37 
ja/tai 38 artiklan säännöksistä. Eristyneitä 
markkinoita koskevan poikkeuksen piiriin 
kuuluvat säännökset koskevat lupamenette-
lyä, siirtoverkkojen eriyttämistä, markkinoi-
den avaamista ja vastavuoroisuutta sekä eril-
lisiä linjoja. Maakaasumarkkinalaissa on so-
vellettu eristyneitä markkinoita koskevaa 
poikkeusmahdollisuutta.  

Eristyneitä markkinoita koskeva poikke-
usmahdollisuus perustuu siihen, ettei tällai-
sella markkinalla ole kuin yksi pääasiallinen 
maakaasun toimittaja. Tällöin maakaasun 
myyjien välistä kilpailua ei voi syntyä maa-
kaasun toimituksista. Koska markkinaolosuh-
teet eivät ole muuttuneet Suomen maakaa-
sumarkkinoilla, Suomi voi halutessaan jatkaa 
maakaasumarkkinadirektiivin markkinoiden 
avaamiseen ja siirtoverkon eriyttämiseen liit-
tyvien poikkeusmahdollisuuksien soveltamis-
ta riittävän suuren vaihtoehtoisen maakaasun 
hankintalähteen toteutumiseen saakka. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

3.3.1. Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonta 

Esityksellä pantaisiin täytäntöön sähkö- ja 
maakaasumarkkinadirektiivien sekä sähkö-
kauppa-, maakaasuverkko- ja yhteistyöviras-



 HE 20/2013 vp  
  

 

53

toasetusten edellyttämä kansallisten säänte-
lyviranomaisten tehtävien, toimivaltuuksien 
ja riippumattomuuden harmonisointi. Val-
vontajärjestelmää kehitettäisiin samassa yh-
teydessä täsmentämällä nykysäännöksissä 
havaittuja puutteita. Uudistuksen tavoitteena 
on parantaa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
toimivuutta sekä turvata edullisten ja hyvä-
laatuisten verkkopalvelujen tarjonta Suomes-
sa. Valvontamenettely pyritään säilyttämään 
luonteeltaan sellaisena, että viranomaistoimin 
puututtaisiin sähkö- ja maakaasualan yritys-
ten toimintaan vain niissä tapauksissa kuin se 
on välttämätöntä ja, että kulloiseenkin tapa-
ukseen voitaisiin valita sen merkitykseen 
suhteutettu toimintatapa. Viranomaisvalvon-
nassa pyritään hyödyntämään nykyisten 
säännösten soveltamisesta saatuja kokemuk-
sia. Valvontakustannukset pyritään edelleen 
pitämään muihin jäsenvaltioihin verrattuna 
edullisina. 

Sähkö- ja maakaasualan kansallisena vi-
ranomaisena toimivan Energiamarkkinaviras-
ton tehtävistä ja toimivaltuuksista säädettäi-
siin uudessa laissa sähkö- ja maakaasumark-
kinoiden valvonnasta. Laki sisältäisi sään-
nökset kansallisen sääntelyviranomaisen 
harmonisoiduista tehtävistä ja toimivaltuuk-
sista sekä pelkästään kansalliseen sähkö- ja 
maakaasumarkkinalainsäädäntöön liittyvistä 
valvontatehtävistä. Lisäksi lakiin sisällytet-
täisiin säännökset seuraamusmaksujärjestel-
mästä. Sähkö- ja maakaasualan yritysten 
toimintaan liittyvät aineellisoikeudelliset 
säännökset puolestaan sisältyisivät uuteen 
sähkömarkkinalakiin sekä täydennettävään 
maakaasumarkkinalakiin. 

Energiamarkkinaviraston tehtävien ja toi-
mivaltuuksien perusteet säilyisivät jälkikätei-
sen ja etukäteisen toimivallan osalta ennal-
laan.  Energiamarkkinaviraston eräitä nykyi-
siä toimivaltuuksia kuitenkin täsmennettäi-
siin ja selvennettäisiin nykysäännösten sovel-
tamisessa havaittujen puutteiden korjaami-
seksi. Verkkovalvonnan perustan muodosta-
vien etukäteen annettavien vahvistuspäätös-
ten pysyvyyttä vahvistettaisiin rajaamalla 
nykyistä täsmällisemmin perusteet, joilla 
määräaikaisia vahvistuspäätöksiä voitaisiin 
muuttaa. Verkkovalvonnassa otettaisiin käyt-
töön samanaikaiset valvontajaksot sähkö- ja 
maakaasuverkonhaltijoille. Tämä helpottaisi 

yhtenäisten valvontamenetelmien käyttämis-
tä.  

Kansallisen sääntelyviranomaisen harmo-
nisoitujen tehtävien piiriin kuuluvat seuranta-
tehtävät ehdotetaan annettavaksi Energia-
markkinaviraston tehtäväksi. Osa näistä teh-
tävistä liittyy läheisesti Kilpailu- ja kulutta-
javiraston, Tilastokeskuksen ja Huoltovar-
muuskeskuksen tehtäviin. Ehdotuksen tarkoi-
tuksena ei ole siirtää näiden viranomaisten 
tehtäviä Energiamarkkinavirastolle. Seuran-
tavastuu antaisi kuitenkin Energiamarkkina-
virastolle paremman kokonaiskuvan ener-
giamarkkinoiden toiminnasta ja siten edistäi-
si sen päätehtäviin kuuluvien valvontatehtä-
vien hoitamista. Energiamarkkinavirasto voi-
si tehdä seurantaa yhteistyössä muiden vi-
ranomaisten kanssa. 

Lakiin sisällytettäisiin maakaasumarkkina-
direktiivin edellyttämät toimivaltuudet Ener-
giamarkkinavirastolle nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten sekä maakaasun varastoin-
tilaitteistojen valvomiseksi. 

Edelleen lakiin esitetään lisättäväksi sään-
nökset, jotka mahdollistavat Energiamarkki-
naviraston sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
sekä sähkö- ja maakaasujohdannaisten mark-
kinoiden valvontaan liittyvän yhteistyön Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston, Finanssivalvon-
nan, energia-alan sääntelyviranomaisten yh-
teistyöviraston, muiden ETA-maiden kansal-
listen sääntelyviranomaisten ja komission 
kanssa. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit 
edellyttävät seuraamusmaksun kaltaisen seu-
raamusvaihtoehdon säätämistä unionin lain-
säädännön rikkomusten varalle. Esitys sisäl-
täisi tämän vuoksi uuden seuraamusmaksu-
säännöstön, joka perustuisi menettelyltään 
kilpailulain (948/2011) vastaavan säännöstön 
pohjalle. Esityksen mukaan seuraamusmak-
sun määräisi markkinaoikeus Energiamark-
kinaviraston esityksestä. Tämän menettelyn 
voidaan katsoa paremmin turvaavan valvot-
tavien toiminnanharjoittajien oikeusturvan 
verrattuna tilanteeseen, jossa asian tutkinut 
Energiamarkkinavirasto päättäisi myös seu-
raamusmaksun määräämisestä.  

Niiden rikkomusten piiri, joista seuraa-
musmaksu voitaisiin tuomita, ehdotetaan 
säädettäväksi laajemmaksi kuin sähkö- ja 
maakaasumarkkinadirektiivi edellyttävät. Di-
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rektiivit edellyttävät seuraamusta säädettä-
väksi vain vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten rikkomuksista. Ehdotuksessa on 
kuitenkin katsottu olevan oikeudenmukai-
sempaa kohdella kaikkia verkonhaltijoita 
samalla tavalla niiden yritysrakenteesta riip-
pumatta. Lisäksi esitetään, että seuraamus-
maksu olisi mahdollista määrätä myös myy-
jien ja tuottajien järjestelmävelvoitteisiin, 
toimitusvelvollisuuteen ja voimalaitosten 
huolloksi naamioituun hintamanipulointiin 
liittyvän häiriökäyttäytymisen johdosta. 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
laki Energiamarkkinavirastosta. Lakiin sisäl-
lytettäisiin Energiamarkkinaviraston riippu-
mattomuuden turvaamiseen tähtääviä sään-
nöksiä, jotka perustuvat sähkö- ja maakaa-
sumarkkinadirektiivien harmonisoituihin 
vaatimuksiin. Lakiin koottaisiin luettelo lain-
säädännöstä, jossa on annettu Energiamark-
kinavirastolle tehtäviä. Lisäksi säädettäisiin 
Energiamarkkinaviraston tehtäväksi toimia 
kansallisen energiapolitiikan tavoitteiden 
edistämiseksi. 
 
3.3.2. Kantaverkkoa koskevat ehdotukset 

Kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttäminen 
 

Esityksellä pantaisiin täytäntöön sähkö-
markkinadirektiivin edellyttämä kantaver-
konhaltijan omistuksen eriyttäminen. Omis-
tuksen eriyttämisvaatimus ehdotetaan toteu-
tettavaksi direktiivin 9 artiklan mukaisen to-
siasiallisen eriyttämisen (TSO-malli) mukai-
sesti. Esitykseen ehdotetaan sisällytettäväksi 
tosiasiallisen eriyttämisen vaatimuksia jos-
sain määrin lieventävät lisäoptiot, joista sää-
detään direktiivin 44 artiklan 2 kohdassa ja 
9 artiklan 9 kohdassa. 

Tosiasiallisen eriyttämisen voidaan katsoa 
mahdollistavan kantaverkonhaltijan toimin-
nan näkökulmasta tehokkaimman toiminta-
mallin. Tämän mallin mukaiseen kantaver-
konhaltijaan ei kohdistu ylimääräistä säänte-
lyä, joten kantaverkonhaltijalla on vaihtoeh-
dossa suurin toimintavapaus liiketoimintansa 
ja investointiensa suunnittelussa. Malli myös 
takaa kantaverkolle suurimman riippumatto-
muuden sähköntuotantoon ja -toimitukseen 
liittyvistä intresseistä. Mallin täytäntöönpano 
ei edellytä merkittävää poikkeamista muusta 

yhtiölainsäädännöstä, jos kantaverkonhaltijan 
omistajat täyttävät omistajille asetettavat vaa-
timukset. Vaikka riippumattomuuden var-
mennusmenettelyä ei ole vielä suoritettu lop-
puun, arvioidaan tämänhetkisen tiedon perus-
teella, että kantaverkonhaltija Fingrid Oyj 
hyväksyttäisiin tosiasiallisesti eriytetyksi 
kantaverkonhaltijaksi nykyisellä omistusra-
kenteellaan. Tässä tilanteessa tosiasiallisen 
eriyttämisvaihtoehdon valinta olisi myös pe-
rustuslain perusoikeuksien näkökulmasta on-
gelmattomin vaihtoehto. 

Kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttä-
mistä koskevien säännösten noudattamista 
valvottaisiin kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmentamista koskevassa menet-
telyssä. Riippumattomuuden varmentamises-
ta tekisi päätöksen Energiamarkkinavirasto 
saatuaan asiasta komission lausunnon. Kan-
taverkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
tamiseen liittyisi erillinen toimitusvar-
muusarviointi, jos kantaverkon omistaja tai 
kantaverkonhaltija tulisi kolmansista maista 
olevien henkilöiden määräysvaltaan. Toimi-
tusvarmuusarvioinnin antajaksi ehdotetaan 
energiapolitiikan vastuuministeriönä toimi-
vaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Kantaver-
konhaltija tai osapuolet eivät saisi ryhtyä 
toimenpiteisiin riippumattomuuden varmen-
nusmenettelyn piiriin kuuluvan liiketoimen 
tai toimenpiteen toteuttamiseksi ennen kuin 
kantaverkonhaltijan riippumattomuus on 
varmennettu. Markkinaoikeus voisi Ener-
giamarkkinaviraston esityksestä määrätä lii-
ketoimen tai toimenpiteen purettavaksi, jos 
kantaverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmentaminen olisi evätty liiketoimelta tai 
toimenpiteeltä. 
 
Kantaverkon määritelmä 
 

Sähkömarkkinadirektiivi edellyttää siirto-
verkonhaltijoiden nimeämistä. Direktiivin 
täytäntöönpano edellyttää kantaverkon mää-
rittelemistä tavalla, joka selkeästi erottaa 
kantaverkon muista sähköverkoista. Määrit-
tely on tarpeen, koska direktiivissä on uusia 
kantaverkkotoimintaan merkittävästi vaikut-
tavia vaatimuksia kuten siirtoverkkojen tosi-
asiallinen eriyttäminen. 

Sähkömarkkinalakiin esitetään sisällytettä-
väksi kantaverkon määritelmä. Esityksen ta-
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voitteena on määritelmä, joka rajaisi nykyiset 
alueverkot kantaverkon määritelmän ulko-
puolelle. Tämä rajaisi nämä verkonhaltijat 
kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä 
koskevien vaatimusten soveltamisalan ulko-
puolelle. Nämä verkonhaltijat eivät hoitaisi 
myöskään kantaverkonhaltijalle direktiivissä 
säädettyjä tehtäviä. Ehdotetun verkkomäärit-
telyn seurauksena Manner-Suomessa olisi 
yksi kantaverkonhaltija, Fingrid Oyj. 

Esityksen mukaan kantaverkkoa olisivat 
nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovol-
tin sähköjohdoista koostuva valtakunnallinen 
yhtenäinen sähkön siirtoverkko sekä kanta-
verkonhaltijan hallinnassa olevat, nimellis-
jännitteeltään vähintään 110 kilovoltin ra-
jayhdysjohdot. Kantaverkon ulkopuolelle jäi-
sivät suurjännitteiset jakeluverkot, joilla tar-
koitettaisiin nimellisjännitteeltään 110 kilo-
voltin paikallista tai alueellista sähköverkkoa 
tai -johtoa, joka ei ole liittymisjohto ja joka 
ei ylitä valtakunnan rajaa. Kantaverkonhaltija 
määrittelisi neljän vuoden välein kantaverk-
koon kuuluvat johdot. Näihin johtoihin so-
vellettaisiin kantaverkkosiirron hinnoittelua. 
Energiamarkkinavirastolla olisi oikeus vaatia 
kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia 
määrittelyyn, jos määrittely ei olisi lainmu-
kainen. 

Historiallisen kehityksen myötä muodostu-
nutta verkkorakennetta ei ole mahdollista jä-
sentää yhdenmukaisin kriteerein kokonai-
suudeksi ilman, että nykyiseen kantaverk-
koon joko lisättäisiin tai siitä rajattaisiin pois 
joukkoa 110 kilovoltin yhteyksiä. Lisäksi on 
otettava kantaa siihen, kuuluvatko järeimmät, 
400 ja 220 kilovoltin säteittäiset johdot kan-
taverkkoon vai rajataanko ne kantaverkon 
ulkopuolelle. Muiden kuin kantaverkonhalti-
jan omistuksessa olevien johtojen sisällyttä-
minen kantaverkkoon edellyttää muutoksia 
johtojen omistus- ja/tai hallintarakenteisiin 
tai johdon omistajan joutumista kantaver-
konhaltijan omistuksen eriyttämistä koskevi-
en säännösten soveltamisalan piiriin. Esityk-
sessä ehdotetaan kantaverkon määritelmää, 
joka vastaisi voimassa olevan sähkömarkki-
nalain perusteluita ja supistaisi nykyisin kan-
taverkoksi katsottua verkkoa vähiten esillä 
olleista vaihtoehdoista. Määritelmä sisältäisi 
liittymisjohtoja lukuun ottamatta kaikki vah-
vimmat yli 110 kilovoltin yhdysjohdot vaik-

ka ne eivät olisi osana rengasyhteyden muo-
dostavaa siirtoyhteyttä. 

Esitetty kantaverkkomäärittely edistäisi 
kantaverkkopalvelun tasapuolista ja syrjimä-
töntä valtakunnallista saatavuutta. Samalla 
verkkosuunnittelun avoimuus lisääntyisi ja 
verkon kehittämisvastuut selkiintyisivät. 

Esityksen tavoitteena on, että kantaverkon 
määritelmä olisi toteuttamiskelpoisista vaih-
toehdosta laajin mahdollinen, jolloin kanta-
verkko palvelisi mahdollisimman laajaa asia-
kaskuntaa. Esitys olisi tällöin myös lähimpä-
nä vuoden 1995 sähkömarkkinauudistuksen 
alkuperäisiä tavoitteita. Esityksen arvioidaan 
täyttävän muita esillä olleita vaihtoehtoja 
varmemmin sähkömarkkinadirektiivin tul-
kinnanvaraiset verkkomäärittelyt. 
 
Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
vastuualue 
 

Sähkömarkkinalakiin esitetään sisällytettä-
väksi direktiivin edellyttämä säännös järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuu-
alueesta, jolla järjestelmävastaava kantaver-
konhaltija huolehtisi sille kuuluvasta kehit-
tämisvelvollisuudesta. Järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan vastuualueeseen ei liit-
tyisi jakeluverkonhaltijan vastuualueeseen 
liittyvää verkonrakennusmonopolia. Järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuu-
alueeseen kuuluisi koko valtakunnan alue lu-
kuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, 
jossa sovelletaan itsehallintoon perustuvaa 
omaa sähkölainsäädäntöä. Rajayhdysjohdot 
toisiin kantaverkkoihin kuuluisivat kantaver-
konhaltijan vastuualueeseen. Määrittely vas-
taisi järjestelmävastaavan kantaverkonhalti-
jan nykyistä tosiasiallista toiminta-aluetta. 
 
Kantaverkon kehittäminen 
 

Kantaverkonhaltijoiden verkkosuunnittelun 
siirtyminen enenevässä määrin eurooppalai-
sesta näkökulmasta tapahtuvaksi sekä yli-
kuormituksen hallintaa koskevien menettely-
tapojen vahvistaminen pääosin sisämarkki-
noiden näkökulmasta, on nostanut esille tar-
peen kiinnittää aikaisempaa enemmän huo-
miota kantaverkon kehittämiseen myös kan-
sallisesta näkökulmasta, jotta molemmat kan-
taverkon kehittämisen näkökulmat olisivat 
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asianmukaisessa tasapainossa. Esityksessä 
ehdotetaan tämän vuoksi nykyistä täsmälli-
sempiä säännöksiä kantaverkon kehittämises-
tä sekä säännöstä kantaverkonhaltijan inves-
tointisuunnitelmien laatimisen avoimuudesta. 
Kantaverkon toiminnan laatuvaatimuksia 
koskevan säännöksen mukaan kantaverkko 
olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidet-
tävä siten, että verkon siirtokapasiteetti olisi 
riittävä varmistamaan edellytykset järjestel-
mävastaavan kantaverkonhaltijan vastuualu-
een säilyttämiseen yhtenäisenä sähkökaupan 
tarjousalueena. Kantaverkkosuunnittelun yh-
deksi tavoitteeksi asetettaisiin siten yhtenäi-
nen sähkön pörssihinta koko Manner-
Suomessa ja, että vähittäismarkkinoilla toi-
mivilla myyjillä säilyisi mahdollisuus toimit-
taa sähköä kaikkiin Manner-Suomen verk-
koihin. 
 
 
3.3.3. Verkkoon pääsyn järjestäminen 

Liittymisjohdot sähköverkkoihin 
 

Sähkömarkkinalain tarkoittaman liittymis-
johdon määritelmää esitetään laajennettavak-
si käsittämään myös useamman voimalaitok-
sen yhteenliitetyt liittymisjohdot. Esityksen 
mukaan liittymisjohto yhdistäisi aina yksit-
täisen sähkönkäyttöpaikan taikka yksittäisen 
voimalaitoksen tai useita voimalaitoksia ver-
konhaltijan sähköverkkoon. Yksittäisellä 
käyttöpaikalla voisi olla sähkönkulutuksen li-
säksi myös sähköntuotantoa. Esityksellä hel-
potettaisiin useita voimalaitoksia käsittävien 
liittyjien kuten tuulipuistojen verkkoon liit-
tämistä ja alennettaisiin niiden liittymiskus-
tannuksia. 
 
 
Verkkoon pääsy kiinteistöjen sähköverkoissa 
 

Esityksellä helpotettaisiin sähkönkäyttäjinä 
olevien yritysten ja yrittäjien sähkönhankin-
nan kilpailuttamismahdollisuuksia sellaisissa 
kiinteistöjen sähköverkoissa, joissa kiinteis-
tönhaltija on rajoittanut sopimusteitse tai 
muulla tavalla sähkön myymisen pelkästään 
kiinteistönhaltijan osoittamalle taholle. Esi-
tyksen mukaan sähkönkäyttäjällä tulisi olla 
mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja 

sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus 
tapahtuisi jakeluverkonhaltijan jakeluverkon 
kautta. Esitetty säännös vastaisi unionin tuo-
mioistuimen vahvistamaa tulkintaa verkkoon 
pääsyn järjestämisestä. Voimassa olevan 
sähkömarkkinalain mukaan mainittu oikeus 
on kiinteistönhaltijaa velvoittava vain, jos 
asiakas on kuluttaja. Esityksen mukaan tä-
män oikeuden piiriin tulisivat jatkossa myös 
yritykset ja yrittäjät. 

Esityksessä ehdotetaan sisällytettäväksi uu-
teen sähkömarkkinalakiin sähkömarkkinadi-
rektiivin sisältämät säännökset suljetuista ja-
keluverkoista. Suljettuihin jakeluverkkoihin 
sovellettaisiin direktiivin sallimia poikkeuk-
sia eräistä jakeluverkonhaltijoihin kohdistu-
vista sääntelyvaatimuksista. Suljettua jakelu-
verkkoa koskevat säännökset mahdollistaisi-
vat yleistä verkkosääntelyä kevyemmän 
sääntelyn osassa teollisuuden ja palvelusek-
torin omia jakeluverkkoja. 
 
Uusiutuvista energialähteistä olevan kaasun 
verkkoon pääsy 
 

Esityksellä lisättäisiin maakaasumarkkina-
lakiin säännökset uusiutuvista energialähteis-
tä olevan kaasun verkkoon pääsystä. Esityk-
sellä luotaisiin edellytykset uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun tuot-
tajien verkkoon liittymiselle sekä heidän 
tuottamansa kaasun siirtämiseen kaasunkäyt-
täjille. 

Liittämisvelvollisuutta koskevan säännök-
sen mukaan verkonhaltijan tulisi pyynnöstä 
ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verk-
koonsa tekniset vaatimukset täyttävät uusiu-
tuvista energialähteistä peräisin olevan kaa-
sun tuotantolaitokset. Liittämisvelvollisuus 
olisi voimassa verkonhaltijan tosiasiallisella 
toiminta-alueella. Tämän lisäksi verkonhalti-
joille esitetään säädettäväksi uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun siir-
tovelvollisuus. Siirtovelvollisuuden edelly-
tyksenä olisi, että kaasun mittaus on kauko-
luentajärjestelmän piirissä. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaan kaasuun so-
vellettaisiin siten normaalia säännellyn verk-
koon pääsyn menettelyä ilman vastaavia ra-
joituksia, joita eristyneiden markkinoiden 
poikkeuksen voimassaoloaikana sovellettai-
siin maakaasun siirtoon. 
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3.3.4. Sähköverkkojen toimitusvarmuus 

Esityksessä ehdotetaan laajaa uutta sään-
nöskokonaisuutta, jonka tavoitteena olisi 
sähköverkkojen ja erityisesti jakeluverkkojen 
toimitusvarmuuden parantaminen sekä säh-
köverkonhaltijoiden varautumisen tehosta-
minen. Sähkökatkojen asiakkaille aiheutta-
mien haittojen ehkäisemiseksi esitetään säh-
könjakelun toimitusvarmuuden tason olen-
naista nostamista nykytasoon verrattuna. Ta-
voitteen täytäntöön panemiseksi jakeluver-
konhaltijoille asetettaisiin lakiin perustuvat 
tavoitteet sähkön toimitusvarmuuden paran-
tamiseksi. Ehdotettavat toimitusvarmuusta-
voitteet muodostaisivat jakeluverkonhaltijoil-
le verkon suunnittelu- ja mitoitusperusteen. 
Toimitusvarmuusvaatimukset esitetään ase-
tettavaksi erikseen taajamille, haja-asutus-
alueelle ja saaristolle. Myös kantaverkolle ja 
suurjännitteisille jakeluverkoille asetettuja 
toimintavarmuuden vaatimuksia täsmennet-
täisiin. 

Esityksen mukaan jakeluverkko olisi suun-
niteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, 
että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai 
lumikuorman seurauksena ei aiheuttaisi ase-
makaava-alueella asiakkaalle yli kuusi tuntia 
kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä 
muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskey-
tystä.  Saariston osalta voitaisiin noudattaa 
paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa toimi-
tusvarmuutta. Jakeluverkonhaltijan olisi täy-
tettävä vaatimukset vastuualueellaan 15 vuo-
den kuluttua lain voimaantulosta. Vaatimus-
ten täytäntöönpano olisi toteutettava portait-
tain siten, että vaatimukset täyttyisivät vii-
meistään vuoteen 2020 mennessä vähintään 
50 prosentilla ja vuoteen 2024 mennessä vä-
hintään 75 prosentilla jakeluverkonhaltijan 
asiakkaista. Kantaverkon ja suurjännitteisen 
jakeluverkon osalta kirjattaisiin lakiin Suo-
messa noudatettu käytäntö puuvarmojen joh-
tokatujen vaatimuksesta. 

Esitetyllä menettelyllä parannettaisiin 
olennaisesti sähkönjakelun toimitusvarmuut-
ta sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. 
Asemakaavoitettuun alueeseen liittyvän kuu-
den tunnin toimitusvarmuusvaatimuksen pii-
rissä olisi yhteensä noin 75 prosenttia Suo-
men väestöstä. Taajamille ja haja-asutus-
alueelle sekä saaristolle esitetään erilaisia 

toimitusvarmuustavoitteita, koska yhtenäinen 
sähkönjakelun vaatimustaso asettaisi toisaal-
ta joko liian alhaisen mitoitustason taajamis-
sa, joihin suurin osa sähkönkäyttäjistä ja säh-
könkäytöstä sijoittuu, taikka toisaalta johtaisi 
maaseudun jakeluverkkojen asiakkaiden ja 
kansantalouden kannalta kestämättömän kor-
keaan kustannustasoon. 

Esitetyn toimitusvarmuuden tason täyttä-
misen edellyttämät tekniset ratkaisut olisivat 
verkonhaltijoiden päätettävissä. Näin ver-
konhaltijat voisivat käyttää kustannustehok-
kaimpia teknisiä ratkaisuja mitoituskriteerin 
täyttämiseksi. Varmuustason saavuttamiselle 
esitettävä 15 vuoden toteutusaikataulu ottaisi 
huomioon nykyisten verkkokomponenttien 
jäljellä olevaa käyttöaikaa. Erillisillä toimen-
piteillä on pyritty edistämään maakaapeloin-
tia ja sen kustannustehokkuutta. 

Jakeluverkonhaltijoiden edellytettäisiin laa-
tivan jakeluverkon kehittämissuunnitelman, 
jonka toteuttaminen johtaisi asetetun toimi-
tusvarmuustason saavuttamiseen kussakin 
jakeluverkossa. Kehittämissuunnitelmassa 
olisi asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mu-
kaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten 
sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin var-
mistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskun-
nan johtamisen tai turvallisuuden, väestön 
toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimin-
takyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä toi-
mintoja ja palveluita.  

Sähköverkonhaltijoille esitetään säädettä-
väksi yleinen varautumisvelvoite normaa-
liolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen 
varalle. Varautumisvelvoite sisältäisi velvoit-
teen riittävän asiakastiedon antamisen var-
mistamiseen normaaliolojen häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa, velvoitteen järjestää toi-
miva viestiyhteys toiminta-alueensa pelas-
tusviranomaisiin sekä toisiin verkonhaltijoi-
hin, teleyrityksiin ja muihin infrastruktuurin 
haltijoihin kaikissa olosuhteissa sekä velvoit-
teen laatia ennalta suunnitelmat korjaushen-
kilöstön käytöstä ja varallaolosta sekä vas-
tuuhenkilöistä häiriötilanteissa. Nämä asiat 
verkonhaltijan tulisi sisällyttää laatimaansa 
varautumissuunnitelmaan. Varautumissuun-
nitelmassa tulisi esittää myös, miten ja missä 
järjestyksessä sähköt palautetaan häiriötilan-
teissa. 
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi jake-
luverkonhaltijoille velvollisuus antaa asiak-
kailleen tietoa sähkönjakelun häiriön kestosta 
ja sähköjen palautumisesta. Tiedottaminen 
voisi tapahtua esimerkiksi tekstiviestipalve-
luna. 

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi asi-
akkaille sähkökatkoista maksettavia vakio-
korvauksia. Vakiokorvauksen rahamääräistä 
ylärajaa nostettaisiin ja vakiokorvausjärjes-
telmään sisällytettäisiin kaksi uutta porrasta, 
joissa vakiokorvauksen määrä nousisi. 
 
3.3.5. Vähittäismarkkinat 

Esityksessä ehdotetaan useita täsmennyksiä 
sähköä ja maakaasua käyttävien kuluttajien 
oikeuksiin.  

Sähkönmyyjän vaihtamista esitetään helpo-
tettavaksi poistamalla jakeluverkonhaltijalta 
mahdollisuus periä maksu ylimääräisestä 
mittarinluvusta. 

Jakeluverkonhaltijoiden sekä sähkön ja 
maakaasun vähittäismyyjien edellytettäisiin 
antavan lisäinformaatiota asiakkailleen so-
pimuksia tehtäessä sekä asiakkaille lähetettä-
vissä laskuissa ja katkaisuvaroituksissa. Lisä-
tietoja ehdotetaan annettavaksi sähkösopi-
musten voimassaoloajasta ja sopimuserimie-
lisyyksien ratkaisukeinoista. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös 
energialaskutukseen. Laskutuksessa oleva 
virhe katsottaisiin palvelun virheeksi. En-
nakkomaksujen tulisi vastata riittävästi arvi-
oitua todennäköistä kulutusta. Kuluttajille tu-
lisi tarjota erilaisia maksutapavaihtoehtoja 
sähkölaskujen maksamiseen. Sopimussuh-
teen päättyessä loppulasku tulisi toimittaa 
asiakkaalle kuuden viikon kuluessa. 

Maakaasumarkkinalakiin esitetään lisättä-
väksi säännös maakaasun käyttäjän oikeudes-
ta saada käyttöönsä omat kulutustietonsa. 
 
3.3.6. Sähkönjakeluverkonhaltijoiden eriyt-
täminen 

Uuteen sähkömarkkinalakiin esitetään 
säännöstä, jonka mukaan vertikaalisesti in-
tegroituneet jakeluverkonhaltijat eivät vies-
tinnässään ja tuotemerkeissään saisi aiheuttaa 
epäselvyyttä siitä, että vertikaalisesti integ-
roituneen yrityksen toimituksista huolehtiva 

liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Esi-
tys koskisi kaikkia oikeudellisesti eriytettyjä 
jakeluverkonhaltijoita. 
 
3.3.7. Sähkön ja maakaasun toimittajien tie-
tojen säilyttäminen ja avoimuus 

Uuteen sähkömarkkinalakiin ja maakaasu-
markkinalakiin esitetään säännöksiä säh-
könmyyjien ja maakaasunmyyjien energian-
toimitussopimuksia ja energiajohdannaisiin 
liittyviä liiketoimia koskevien tietojen säilyt-
tämisestä. Ehdotuksen tavoitteena on varmis-
taa, että sähkön- ja maakaasunmyyjät säilyt-
täisivät mahdollista viranomaisvalvontaa var-
ten ainakin direktiivien edellyttämät vähim-
mäistiedot. 
 
3.3.8. Maakaasuvarastot ja nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitokset 

Maakaasumarkkinalakiin esitetään lisättä-
väksi säännökset maakaasuvarastojen ja nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitosten halti-
joiden velvoitteista ja näiden laitosten palve-
luiden käyttöoikeudesta. Esityksen tavoittee-
na on panna täytäntöön maakaasumarkkina-
direktiivin näiden laitosten sääntelyltä edel-
lyttämät vähimmäisvaatimukset. 

Esityksessä ehdotetaan varastojen ja putki-
linjavarastoinnin sekä niihin liittyvien lisä-
palvelujen käyttöoikeuden perustuvan neu-
votteluun perustuvaan käyttöoikeusmenette-
lyyn. Suomessa varastojen käyttöoikeus tulee 
oletettavasti sovellettavaksi vain harvoissa 
yksittäistapauksissa, jolloin on luontevampaa 
ja käytännössä toimivampaa jättää käyttöoi-
keuden ehdot ja hinnoittelu osapuolten neu-
voteltavaksi. 

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen 
käyttöoikeus perustuisi säänneltyihin julki-
siin ehtoihin perustuvaa verkkoon pääsyä 
vastaavaan käyttöoikeusmenettelyyn. Nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitosten käyttö-
oikeuden ehtojen vahvistamiseen ja valvon-
taan esitetään kuitenkin sähkö- ja maakaasu-
verkkojen ehtojen sääntelyä kevyempää mal-
lia. Valvonta ei perustuisi verkkovalvonnan 
tapaan valvontajaksoihin ja niiden ajaksi 
määrättyihin tariffien laskentaperiaatteisiin. 
Sen sijaan ehdotetaan, että Energiamarkkina-
virasto vahvistaisi laitteiston haltijalle käyt-
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töoikeustariffit enintään kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Yksinkertaisempi valvontamenet-
tely olisi mahdollinen, koska laitoksen toi-
minta ei edellytä vastaavanlaista jatkuvaa 
kehittämistä, mitä verkoilta vaaditaan. 
 
 
3.3.9. Eristyneitä maakaasumarkkinoita kos-
keva poikkeus 

Maakaasumarkkinadirektiivin perusteella 
Suomella on eristyneenä markkinana mah-
dollisuus poiketa maakaasumarkkinoiden 
avaamisesta sekä siirtoverkkojen eriyttämis-
sääntöjen soveltamisesta. Koska markkina-
olosuhteet eivät ole muuttuneet Suomen 
maakaasumarkkinoilla, esitys on laadittu si-
ten, että Suomi jatkaisi edelleen direktiivin 
markkinoiden avaamiseen ja siirtoverkon 
eriyttämiseen liittyvien poikkeusmahdolli-
suuksien soveltamista riittävän suuren vaih-
toehtoisen maakaasun hankintalähteen toteu-
tumiseen saakka. Maakaasumarkkinalakiin 
esitetyillä muutoksilla pyritään parantamaan 
edellytyksiä vaihtoehtoisten maakaasun han-
kintalähteiden toteutumiselle. 

Poikkeuksesta luopumista ennakoiden 
maakaasumarkkinalakiin esitetään sisällytet-
täväksi siirtoverkonhaltijan omistuksen eriyt-
tämistä koskevaan säännöstöön liittyvä toi-
mitusvarmuusarviointi. Muilta osin jatkettai-
siin siirtoverkon eriyttämistä koskevan poik-
keuksen soveltamista. Siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuuden varmentamiseksi tulisi 
tehdä erillinen toimitusvarmuusarviointi, jos 
siirtoverkon omistaja tai siirtoverkonhaltija 
tulisi kolmansista maista olevien henkilöiden 
määräysvaltaan. Toimitusvarmuusarvioinnin 
antajaksi ehdotetaan energiapolitiikan vas-
tuuministeriönä toimivaa työ- ja elinkeino-
ministeriötä. Siirtoverkonhaltija tai osapuolet 
eivät saisi ryhtyä toimenpiteisiin riippumat-
tomuuden varmennusmenettelyn piiriin kuu-
luvan liiketoimen tai toimenpiteen toteutta-
miseksi ennen kuin siirtoverkonhaltijan riip-
pumattomuus on varmennettu. Markkinaoi-
keus voisi Energiamarkkinaviraston esityk-
sestä määrätä liiketoimen tai toimenpiteen 
purettavaksi, jos siirtoverkonhaltijan riippu-
mattomuuden varmentaminen olisi evätty lii-
ketoimelta tai toimenpiteeltä. 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1. Vaikutukset sähkö- ja maakaasualan 
yrityksiin  

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen 
 

Jakeluverkossa sallitun maksimikeskeytys-
ajan rajaaminen asemakaava-alueella kuuteen 
tuntiin ja asemakaava-alueen ulkopuolella 
36 tuntiin tulee suurimmalla osalla jakelu-
verkonhaltijoita muuttamaan sähköverkon 
nykyistä rakennetta huomattavasti. Tämä 
muutos aiheuttaa kustannuksia verkonhalti-
joille ja siten myös sähköverkkoa käyttäville 
asiakkaille. Ainoastaan ne, lähinnä kaupun-
kialueella toimivat jakeluverkonhaltijat, joi-
den sähköverkko on jo nykyisellään riittäväs-
sä määrin maakaapeloitu, eivät joudu teke-
mään suuria muutoksia nykyiseen verkkoon-
sa. Niille ei myöskään aiheudu ehdotuksen 
seurauksena suuria kustannuksia. 

Verkkopituudella painotettu jakeluverkon-
haltijoiden kaapelointiaste on tällä hetkellä 
keskijänniteverkossa noin 12 prosenttia ja 
pienjänniteverkossa noin 38 prosenttia. Eri 
jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkojen kaa-
pelointiasteet vaihtelevat paljon. Esimerkiksi 
keskijänniteverkon kaapelointiaste vaihtelee 
eri jakeluverkoissa muutamasta prosentista 
lähes 100 prosenttiin. 

Asemakaava-alueiden ulkopuolisen alueen 
36 tunnin maksimikeskeytysaikatavoite edel-
lyttää jakeluverkon kaapelointiasteen olevan 
keskijänniteverkossa 40—75 prosenttia ja 
pienjänniteverkossa 40—90 prosenttia vas-
tuualueen olosuhteista riippuen. Riittävien 
kaapelointiasteiden vaihteluvälit ovat suuret, 
koska Suomessa jakeluverkonhaltijat toimi-
vat erilaisissa olosuhteissa. Toisilla jakelu-
verkonhaltijoilla sähköjohdot kulkevat pää-
osin metsissä ilmajohtoina, jolloin ne ovat 
alttiina myrskyjen ja lumikuormien vaikutuk-
sille. Toisilla jakeluverkonhaltijoilla metsissä 
kulkevien sähköjohtojen osuus on merkittä-
västi pienempi. Osa jakeluverkonhaltijoista 
on kaapeloinut jo aikaisemmin muita suu-
remman osuuden sähköverkostaan. Lisäksi 
sähköverkkoon liittyneiden sähkönkäyttäjien 
lukumäärä ja sähköenergian kulutuksen mää-
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rä verkkopituutta kohti vaihtelevat suuresti 
eri jakeluverkonhaltijoiden välillä. Toisaalta 
toimitusvarmuuden parantamiseen voidaan 
sähköverkon kaapeloinnin lisäksi käyttää 
myös muita menetelmiä. Tällaisia menetel-
miä ovat esimerkiksi johtojen rakentaminen 
tienvarteen, maastokatkaisijoiden, automatii-
kan ja kauko-ohjattavien erottimien lisäämi-
nen, varayhteyksien rakentaminen ja vara-
voiman käyttö. On odotettavissa, että kun 
verkonhaltijat valitsevat eri toimintatapoja 
parantaa toimitusvarmuutta, on kaapelointi 
kuitenkin käytännössä aina valittavien toi-
menpiteiden joukossa. 

Keskijänniteverkon noin 50 prosentin kaa-
pelointiasteella 70—80 prosenttia sähkön-
käyttäjistä on säävarman keskijänniteverkon 
piirissä. Tällöin sähkönkäyttäjien loppuosan 
keskeytysten rajaaminen alle 36 tuntiin voi-
daan toteuttaa myös muulla tavoin kuin kaa-
peloimalla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän 
vaikutusarvioinnin mukaan 36 tunnin mak-
simikeskeytysaikatavoitteen edellyttämä val-
takunnallinen kokonaisinvestointitarve jake-
luverkkojen kehittämiseksi on noin 3 500 
miljoonaa euroa. Tästä keskijänniteverkon 
investointitarpeen osuus on noin 2 700 mil-
joonaa euroa ja pienjänniteverkon investoin-
titarpeen osuus noin 800 miljoonaa euroa. 
Laskelma perustuu siihen, että toimitusvar-
muutta parannettaisiin nimenomaan kaape-
loimalla johtoyhteyksiä. Investointitarve tu-
lee realisoitumaan 15 vuoden aikajänteellä 
sitä mukaa, kun verkonhaltijat kehittävät 
sähköverkkojaan. 

Esitetyillä toimitusvarmuutta koskevilla 
vaatimuksilla ei ole arvioitu olevan merkittä-
viä taloudellisia vaikutuksia sähköntuottajille 
ja -myyjille. Jakeluverkkojen toimitusvar-
muuden parantamisella ei ole suurta merki-
tystä sähköntuottajille, koska nämä liittyvät 
yleisimmin korkeajännitteisiin sähköverk-
koihin. 
 
Sähköverkon verkkomäärittelyt ja sähköver-
kon kehittäminen 
 

Ehdotettu kantaverkkomäärittely edistää 
kantaverkkopalvelujen tasapuolista ja syrji-
mätöntä valtakunnallista saatavuutta. Kanta-
verkon laajuutta tarkasteltaisiin muutaman 

vuoden välein ja laajuuteen tehtävistä muu-
toksista päätettäisiin tapauskohtaisesti. Täl-
löin toimijoiden verkkomaksuissa voi tapah-
tua muutoksia, jos joku verkonosa muuttuu 
suurjännitteisestä jakeluverkosta kantaver-
koksi tai päinvastoin. Koska kantaverkon laa-
juuden muutoksista mahdollisesti aiheutuvat 
sähköverkon omistusjärjestelyt toteutettaisiin 
vapaaehtoisin kaupoin, ei muutoksella arvi-
oida olevan mainittavia vaikutuksia osapuol-
ten toimintaedellytyksiin. Sen sijaan muutos-
ten kustannusvaikutukset voivat olla merkit-
täviä eri osapuolille. 

Ehdotetun kantaverkkomäärittelyn seura-
uksena arvioidaan nykyisin kantaverkoksi 
katsottavasta 110 kilovoltin verkosta muuttu-
van suurjännitteiseksi jakeluverkoksi noin 
14 johtoa, joiden pituus on yhteensä 320 ki-
lometriä. Vastaavasti kantaverkkomääritel-
män piiriin arvioidaan tulevan kaksi uutta 
110 kilovoltin johtoa, joiden yhteispituus on 
noin 165 kilometriä. Mikäli kantaverkoksi ei 
enää katsottaisi yli 110 kilovoltin säteittäisiä 
sähköverkon osia, muuttuisi nykyisin kanta-
verkoksi katsottavasta verkosta suurjännittei-
seksi jakeluverkoksi edellisten lisäksi myös 
kolme 220 kilovoltin johtoa, joiden yhteispi-
tuus on noin 245 kilometriä. 

Olemassa olevien sähköverkon osien ase-
massa tapahtuvien muutosten lisäksi kanta-
verkon laajuuteen voisi tulla muutoksia myös 
sähkönkulutuksen ja sähköntuotannon muu-
tosten seurauksena. Esimerkkinä tästä on 
mainittu ehdotettuun kantaverkkomääritel-
mään sisältyvä uusi 400 kilovoltin säteittäi-
nen johto Helsinkiin. Kyseinen johtohanke 
maksaisi osapuolten esittämien arvioiden 
mukaan 70—155 miljoonaa euroa. 30 vuo-
den kuoletusajalla ja 5 prosentin korolla las-
kettuna tämä lisäisi kantaverkonhaltijan kus-
tannuksia määrällä, joka vastaisi 2,4—5,3 
prosenttia vuotuisista kantaverkkotuloista. 
Muualle mahdollisesti toteutettavien vastaa-
vien johtojen kustannuksista ei ole olemassa 
arviota.  

Verkkomääritelmien yksityiskohtaiset ta-
loudelliset vaikutukset sähköyhtiöille selviä-
vät kuitenkin vasta toteutuneiden hankkeiden 
perusteella.  

Liittymisjohdon määrittelyn muutos paran-
taa erityisesti tuulivoimapuistojen verkkoon 
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liittämisen edellytyksiä sekä vähentää tuuli-
voimapuistojen liittämiskustannuksia. 
 
 
Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajan-
suoja 
 

Sähkö- ja maakaasulaskuihin tulevat lisäin-
formaatiovaatimukset aiheuttavat lisäkustan-
nuksia sähkö- ja maakaasualan yrityksille. 
Ne eivät kuitenkaan kertakustannuksina ole 
merkittäviä. Sen sijaan, jos kaikki muutokset 
tehdään jokaiseen kuluttajalle lähetettävään 
laskuun, saattaa se lisätä laskujen sivumää-
rää. Energiateollisuus ry on arvioinut lasku-
jen lisäinformaatiota koskevien muutosten li-
säävän sähköyhtiöiden laskutuskustannuksia 
yhteensä noin 430 000 euroa vuodessa. Arvio 
perustuu vuonna 2005 tehtyyn kyselyyn säh-
köyhtiöiden laskutusrytmistä ja oletukseen, 
että 15 prosenttia kuluttaja-asiakkaista kilpai-
luttaa sähköenergian toimituksensa. Sähköi-
nen laskutus tullee vähentämään kustannuk-
sia, mutta kuluttaja-asiakkailla sähköinen 
laskutus on edelleen vähäistä. Näiden kus-
tannusten lisäksi sähköalan yrityksille tulee 
lisäkustannuksia atk-järjestelmiin tehtävistä 
muutostöistä, jotka johtuvat laskutusvaih-
toehtojen tarjoamisesta asiakkaille. Myös 
maakaasualan yrityksille aiheutuu lisäkus-
tannuksia kuluttajien laskuihin edellytettä-
västä lisäinformaatiosta. 
 
 
Sähkö- ja maakaasualan yrityksiin kohdistu-
vat hallinnolliset vaikutukset 
 

Sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityk-
sille arvioidaan sääntelyn ja hallinnollisen ra-
situksen lisääntymisen vuoksi aiheutuvan 
jossain määrin lisäkustannuksia. Esimerkiksi 
kantaverkonhaltijan investointisuunnitelman 
julkaiseminen, investointien ilmoittaminen 
sekä siirtoverkonhaltijoiden riippumatto-
muuden varmentaminen merkitsevät jon-
kinasteista lisätyötä ja sitä kautta kustannuk-
sia toimialalle. Muutosten taustalla on yhtei-
sötason sääntelyn lisääntyminen. Erityisesti 
maakaasualan jakelusektorin yritykset koke-
vat sääntelyn kustannusvaikutukset alaan jo 
nykyisin suuriksi. Yleisesti ottaen muutoksis-

ta aiheutuvat lisävaikutukset jäävät kuitenkin 
nykyiseen verrattuna pieniksi. 
 
 
 
4.1.2. Vaikutukset yrityksiin sähkön ja maa-
kaasun käyttäjinä  

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen 
 

Sähkön toimitusvarmuuden tason paranta-
misen ei arvioida vaikuttavan merkittävällä 
tavalla energiaintensiivisen teollisuuden ja 
muiden suurten sähkönkäyttäjien energiakus-
tannuksiin, koska nämä liittyvät yleisimmin 
korkeajännitteisiin sähköverkkoihin. Sen si-
jaan jakeluverkkoihin liittyneisiin pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin ehdotukset vaikuttavat 
merkittävästi. 

Sähkön toimitusvarmuuden tason nostami-
sen edellyttämien jakeluverkkoinvestointien 
keskimääräiseksi hintavaikutukseksi sähkön 
loppukäyttäjälle, jos kustannukset siirtyvät 
suoraan sähkönsiirron hintaan, on arvioitu 
noin 1,2 senttiä kilowattitunnilta. Esitetty ar-
vio siirtohinnan noususta on keskimääräinen 
luku ja todellinen korotuksen määrä tulee 
vaihtelemaan esitetyn keskimääräisen arvion 
ala- ja yläpuolella riippuen verkonhaltijasta 
ja sähköverkon nykyisistä teknisistä ratkai-
suista. 

Kustannustason nousu ei tapahdu kerralla 
vaan jaksottuu pitkälle aikajänteelle. Esitetyt 
kustannukset ovat lisäkustannuksia 15 vuo-
den aikavälillä verrattuna tilanteeseen, jossa 
toimitusvarmuuden parantamiseksi tarvitta-
vaa kaapelointia ei suoritettaisi ja ilmajohto-
verkkoa uusittaisiin 45 vuoden pitoajan mu-
kaisella tahdilla. 

Toimitusvarmuuden parantamisesta ei ai-
heudu sähkönkäyttäjille pelkästään kustan-
nuksia vaan sähkönkäyttäjä hyötyy toimitus-
varmuuden paranemisesta. Käytännössä suu-
rin osa sähkönkäyttäjistä ei tulevaisuudessa 
koe minkäänlaisia sähkönjakelun keskeytyk-
siä tai kohtaa vain hyvin lyhyitä keskeytyk-
siä. Lisäksi melkein kaikilla muillakin säh-
könkäyttäjillä keskeytykset jäävät paljon alle 
36 tunnin raja-arvon. Vain pienellä osalla 
sähkönkäyttäjiä keskeytykset ovat tulevai-
suudessa lähellä 36 tuntia, vaikka kyseessä 
olisi hyvin vakava myrsky. 
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Teollisuus- ja palveluyrityksille aiheutuu 
sähkökatkoista välitöntä rahamääräistä hait-
taa. Yleensä keskeytyksen aiheuttama haitta 
kasvaa keskeytyksen pituuden kasvaessa. 
Kun toimitusvarmuutta parannetaan, siirto-
hintoja joudutaan korottamaan, mutta vasti-
neeksi sähkönkäyttäjä saa parempaa sähkön 
toimitusvarmuutta ja keskeytyksistä aiheutu-
va laskennallinen haitta-arvo ja yritysten 
omat varautumiskustannukset pienenevät. 
Perusteluiden kohdassa yhteiskunnalliset 
vaikutukset on tarkasteltu keskeytysten aihe-
uttamaa haittaa koko yhteiskunnan kannalta. 
 
Muiden ehdotusten vaikutukset 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
täytäntöönpano ei aiheuta merkittäviä vaiku-
tuksia sähköä ja maakaasua käyttäviin yri-
tyksiin. Energiankäyttäjien ja varsinkin yksit-
täisten yritysten kannalta taloudellisia ja toi-
minnallisia vaikutuksia saattaa kuitenkin tul-
la erityisesti kantaverkkomäärittelyn, kysyn-
täjouston ja suljettujen jakeluverkkojen osal-
ta. 

Sähköä käyttävien asiakkaiden näkökul-
masta kantaverkon määrittely ja sen muutta-
minen saattavat vaikuttaa sähkönsiirron kus-
tannuksiin, jos verkon asema muuttuu nykyi-
seen verrattuna. Kustannusvaikutukset voivat 
olla muutoksesta riippuen joko siirtomaksuis-
ta aiheutuvia kustannuksia vähentäviä tai nii-
tä lisääviä. 

Kysyntäjoustoon liittyvien palveluiden 
mahdollinen lisääntyminen parantaisi yritys-
ten, joilla on joustoon kykeneviä kuormia, 
mahdollisuutta alentaa omia energiakustan-
nuksiaan, mikä pienentäisi sähköjärjestelmän 
kokonaiskustannuksia. 

Suljettuja jakeluverkkoja koskevan sään-
nöstön sisällyttäminen sähkömarkkinalakiin 
luo lisäedellytyksiä säilyttää teollisuusverk-
kojen sääntely ja velvoitteet mahdollisimman 
kevyinä, mikä vähentää yritysten hallinnol-
lista työtä ja siten kustannuksia. 
 
4.1.3. Vaikutukset kotitalouksiin 

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen 
 

Sähkön toimitusvarmuuden tason nostami-
sen edellyttämien jakeluverkkoinvestointien 

keskimääräiseksi hintavaikutukseksi sähkön 
loppukäyttäjälle, jos kustannukset siirtyvät 
suoraan sähkön hintaan, on arvioitu noin 
1,2 senttiä kilowattitunnilta. Tämä merkitsisi 
noin 16—22 prosentin korotusta sähkön siir-
tohintaan kulutuksen suuruudesta riippuen. 
Sähkönkäyttäjän kokonaissähkölaskun suu-
ruuteen vaikuttavat sähkönsiirron lisäksi 
myös hankittu sähköenergian määrä sekä ve-
rot ja veroluonteiset maksut. Toimitusvar-
muuden parantamiseksi tarvittavien inves-
tointien korotusvaikutuksen sähkönkäyttäjän 
maksamaan kokonaishintaan on arvioitu ole-
van 8—10 prosenttia. Esitetyt arviot sähkö 
siirtohinnan ja sähkönkäytön kokonaishinnan 
korotuksista ovat keskimääräisiä lukuja ja 
todellinen korotuksen määrä tulee vaihtele-
maan esitetyn keskimääräisen arvion ala- ja 
yläpuolella riippuen verkonhaltijasta ja säh-
köverkon nykyisistä rakenteellisista ratkai-
suista. 

Käytännössä euromääräiset hintojen koro-
tukset, kun kaikkien verkon kehittämiseksi 
tarvittavien investointien kustannukset on 
huomioitu sähkön siirtohinnassa, ovat 18 000 
kilowattituntia vuodessa kuluttavalle sähkö-
lämmittäjälle 180—220 euroa vuodessa ja 
5000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalle 
kerrostalossa asuvalle kuluttajalle 60—70 eu-
roa vuodessa. Nämä ovat arvioita keskimää-
räisistä hinnan korotuspaineista. Koska ver-
kon kehittämistarpeet ovat eri verkonhalti-
joilla hyvin erilaiset, voivat toteutuvat hin-
nankorotukset joillakin verkonhaltijoilla olla 
edellä esitettyjä suurempia ja joillakin ver-
konhaltijoilla taas edellä esitettyjä pienem-
piä. 

Kustannustason nousu ei tapahdu kerralla 
vaan jaksottuu pitkälle aikajänteelle. Esitetyt 
kustannukset ovat lisäkustannuksia 15 vuo-
den aikavälillä verrattuna tilanteeseen, jossa 
toimitusvarmuuden parantamiseksi tarvitta-
vaa kaapelointia ei suoritettaisi ja ilmajohto-
verkkoa uusittaisiin 45 vuoden pitoajan mu-
kaisella tahdilla. 

Toimitusvarmuuden parantamisesta ei ai-
heudu sähkönkäyttäjille pelkästään kustan-
nuksia vaan sähkönkäyttäjä hyötyy toimitus-
varmuuden paranemisesta. Käytännössä suu-
rin osa sähkönkäyttäjistä ei tulevaisuudessa 
koe minkäänlaisia sähkönjakelun keskeytyk-
siä tai kohtaa vain hyvin lyhyitä keskeytyk-
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siä. Lisäksi melkein kaikilla muillakin säh-
könkäyttäjillä keskeytykset jäävät paljon alle 
36 tunnin raja-arvon. Vain pienellä osalla 
sähkönkäyttäjiä keskeytykset ovat tulevai-
suudessa lähellä 36 tuntia, vaikka kyseessä 
olisi hyvin vakava myrsky. 

Myös kuluttajien osalta voidaan arvioida 
keskeytyksistä koituvan haitan arvo. Yleensä 
keskeytyksen aiheuttama haitta kasvaa kes-
keytyksen pituuden kasvaessa. Kun toimitus-
varmuutta parannetaan, siirtohintoja joudu-
taan korottamaan, mutta vastineeksi sähkön-
käyttäjä saa parempaa sähkön toimitusvar-
muutta ja keskeytyksistä aiheutuva lasken-
nallinen haitta-arvo pienenee. Perusteluiden 
kohdassa yhteiskunnalliset vaikutukset on 
tarkasteltu keskeytysten aiheuttamaa haittaa 
koko yhteiskunnan kannalta. 
 
Muiden ehdotusten vaikutukset 
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien 
täytäntöönpanon vaikutukset kotitalouksiin 
ovat monilta osin välillisiä ja vähäisiä. 

Julkisen palvelun velvoitteita ja kuluttajan-
suojaa koskevista uusista säännöksistä seuraa 
vähäisiä parannuksia ja täsmennyksiä kulut-
tajien oikeusasemaan. Osa säännöksistä vai-
kuttaa konkreettisesti, kuten maksuttomaan 
myyjänvaihtoon liittyvä ylimääräisen mitta-
rinlukumaksun poistaminen, osa taas liittyy 
esimerkiksi sähkönkäyttäjien tiedonsaantioi-
keuksien laajennuksiin.  

Kuluttajien mahdollisuus maksaa sähkö-
laskunsa tasasuuruisissa erissä parantaa eri-
tyisesti sähkölämmittäjien oman talouden pa-
rempia ennakointimahdollisuuksia, koska 
talvikuukausien korkeat kustannukset voisi 
halutessaan jakaa tasaisesti koko vuodelle. 
Tältä osin uudistuksen arvioidaan lisäksi vä-
hentävän toimeentulotuen kustannuksia. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan  

4.2.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset Energiamarkkina-
virastoon 
 

Nykytilanteessa Energiamarkkinaviraston 
suorittaman sähkö- ja maakaasumarkkinoi-

den valvonnan kulut ovat yhteensä noin 
2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kolmannen 
energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpa-
no lisää viraston henkilöstö- ja matkustusku-
luja. Matkustuskulut kasvavat erityisesti EU-
tason yhteistyön lisääntymisen ja siihen osal-
listumisen takia. Näiden lisäksi uusien seu-
rantatehtävien myötä viraston tietojärjestel-
mäkulujen arvioidaan nousevan. 
 
 
 
Seuraamusmaksujärjestelmä 
 

Energia-alan laajan etukäteisvalvonnan 
vuoksi seuraamusmaksun määräämiseen liit-
tyvien tapausten lukumäärän arvioidaan py-
syvän alhaisena, enintään muutamissa kappa-
leissa vuodessa. Langettavista päätöksistä va-
litettaneen useimmissa tapauksissa. Mahdol-
listen seuraamusmaksujen suuruuden sekä 
tapausten lukumäärän vaikeasta ennakoita-
vuudesta johtuen ei ole mahdollista esittää 
luotettavaa arviota seuraamusmaksujärjes-
telmästä valtiolle tulevan tulokertymän ko-
konaismäärästä.  

Tapausten käsittelyyn sisältyy oikeuden-
käyntikuluriski myös valvontaviranomaisel-
le. Koska oikeudenkäyntikulujen määrä voi 
seuraamusmaksun määräämistä koskevissa 
tapauksissa kohota merkittäväksi, tarkoituk-
senmukaisten budjetointimenettelyiden kaut-
ta on varmistettava, ettei Energiamarkkinavi-
raston maksettavaksi mahdollisesti tulevien 
oikeudenkäyntikulujen riski ohjaa viraston 
valvontatoimintaa. Koska tapausten määrän 
arvioidaan jäävän vähäiseksi, arvioidaan uu-
den säännöstön vaikutusten valtion tuloihin 
ja menoihin jäävän vähäisiksi. 
 
 
 
4.2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Vaikutukset valvontaviranomaisten henkilö-
resursseihin 
 

Kolmannen energian sisämarkkinapaketin 
täytäntöönpano lisää Energiamarkkinaviras-
ton henkilöstötarvetta. Näitä tehtäviä varten 
Energiamarkkinavirastoon on jo aiemmin 
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osoitettu kaksi uutta virkaa eikä tarvetta uu-
siin lisäyksiin tältä osin ole. 

Sähkön toimitusvarmuuden tason nostami-
sen varmistamisen keskeisiä välineitä ovat 
sähköverkon kehittämissuunnitelma ja osana 
sähköverkonhaltijan varautumisvelvoitetta 
tehtävä varautumissuunnitelma, jotka sähkö-
verkonhaltijan on laadittava. Suunnitelmien 
laatimisen ja sisällön valvonta on osoitettu 
verkon kehittämissuunnitelman osalta Ener-
giamarkkinaviraston tehtäväksi ja varautu-
missuunnitelman osalta Huoltovarmuuskes-
kuksen tehtäväksi. Arvioitu lisähenkilöstön 
tarve on Energiamarkkinaviraston osalta 
kolme henkilötyövuotta. Lisähenkilöstö on 
tarkoitus rahoittaa työ- ja elinkeinoministeri-
ön hallinnonalan nykyisen menokehyksen 
puitteissa. Uudistus ei sen sijaan edellytä li-
sähenkilöstöä Huoltovarmuuskeskuksessa. 
 
Vaikutukset tuomioistuinlaitoksen henkilö-
resursseihin 
 

Tuomioistuinlaitoksessa ei arvioida olevan 
tarvetta uusille resursseille seuraamusmaksu-
järjestelmän johdosta. Jos tulevaisuudessa 
jostakin syystä tulisi paljon tapauksia mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi, markkinaoikeu-
den resurssitarpeet olisi arvioitava uudelleen. 
 
Vaikutukset kuluttajaviranomaisten henkilö-
resursseihin 
 

Laskutusta koskevien muutosten arvioi-
daan lisäävän jonkin verran yhteydenottoja 
kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakun-
taan, mistä ei kuitenkaan arvioida syntyvän 
tarvetta uusille resursseille. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset  

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen 
johtavien toimenpiteiden valinta ja suunnitte-
lu on verkonhaltijoiden tehtävä. Verkonhalti-
joilla on siten mahdollisuus valita kustannus-
tehokkaimmat ja juuri omalle vastuualueel-
leen ja omaan sähköverkkoonsa sopivimmat 
menetelmät toimitusvarmuuden parantami-
seksi. 

On kuitenkin arvioitu, että sähköverkon 
maakaapeloinnin lisääminen sekä maakaape-
leiden ja ilmajohtojen sijoittaminen maantei-

den varteen ovat sellaisia toimenpiteitä, joita 
lähes jokainen verkonhaltija tulee tekemään. 
Ympäristön kannalta sähköjohtojen rakenta-
minen maakaapelina on hyvä asia, koska täl-
löin ei ilmajohdoista tule maisemallista hait-
taa ja johtojen sijoittaminen teiden varsille 
eheyttää metsiä, kun johtokatujen muodos-
tamat puuttomat käytävät poistuvat tältä osin 
metsistä. Tämä lisää vähitellen metsien ky-
kyä toimia kasvihuonekaasujen nieluna. Jos 
sähköjohdot sijoitetaan teiden varteen, ei 
ympäröivää luontoa jouduta muokkaamaan 
siinä määrin kuin esimerkiksi ilmajohdon si-
joittamisessa metsään. 

Ilmajohtojen johtokatujen määrän vähene-
misen lisäksi ei ehdotuksella ole muita mer-
kittäviä ympäristövaikutuksia. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset  

4.4.1. Sähkön toimitusvarmuuden parantami-
nen 

Suurhäiriöitä tai muutoin laajoja häiriöitä 
sähkönjakeluverkoille aiheuttaneita myrskyjä 
tai raskaita lumikuormia on esiintynyt Suo-
messa 2000-luvulla ainakin vuosina 2001, 
2004, 2005, 2010 ja 2011. Vuoden 2011 jou-
lukuun Tapani- ja Hannu-myrskyjen seura-
uksena aiheutui sähkökatkoja yhteensä 
570 000 sähkönkäyttäjälle eli noin 17 prosen-
tille keski- ja pienjänniteverkkoihin liitty-
neistä kaikista sähkönkäyttäjistä. Noin 
371 000 sähkönkäyttöpaikalla sähkökatkon 
pituus oli yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia. Yli 
12 tunnin yhtäjaksoisen sähkökatkoksen koki 
yli 11 prosenttia koko Suomen sähkönkäyt-
töpaikoista. 

Toimitusvarmuudelle ehdotetut aikarajat 
tulevat parantamaan nykyistä toimitusvar-
muuden tasoa merkittävästi. Tällä on myös 
taloudellisia vaikutuksia sähkönkäyttäjiin. 
Lyhyistä keskeytyksistä ei välttämättä koidu 
kotitalouskuluttajille selkeästi rahassa mitat-
tavaa kustannusta vaan lähinnä muuta haittaa 
normaalille elämälle, mutta pitkät keskeytyk-
set aiheuttavat myös selkeästi mitattavia ra-
hamääräisiä kustannuksia esimerkiksi ruoan 
pilaantumisena, ja muina vahinkoina. Teolli-
suudelle ja palvelualojen yrityksille voivat jo 
hyvin lyhyetkin sähköntoimituksen keskey-
tykset aiheuttaa rahamääräisen haitan. 
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Energiamarkkinavirasto on tilastoinut eu-
romääräistä sähkönkäyttäjille keskeytyksistä 
aiheutunutta haitta-arvoa (niin sanottu KAH-
luku) vuodesta 2005 lähtien. Keskeytyksen 
aiheuttama haitta ottaa huomioon erityyppi-
sille sähkönkäyttäjille aiheutuneet suunnitel-
lut ja suunnittelemattomat keskeytykset. 
Vuonna 2011, lähinnä Hannu- ja Tapani-
myrskyjen vaikutuksesta, keskeytyksien ai-
heuttama haitta oli Suomessa 462 miljoonaa 
euroa. Normaalina vuonna, jolloin ei ole 
esiintynyt merkittäviä myrskyjä, on keskey-
tyksien aiheuttama haitta ollut tilastointiajan-
jaksolla noin 90—140 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Energiamarkkinaviraston tilastoimien 
keskeytyksien aiheuttaman haitan arvo on ol-
lut tilastoidun seitsemän vuoden aikana yh-
teensä noin 1 300 miljoonaa euroa eli keski-
määrin 190 miljoonaa euroa vuodessa. Toi-
mitusvarmuudelle asetettavien tavoitteiden 
myötä keskeytysten aiheuttama haitta tulee 
pienenemään merkittävästi. 

Energiamarkkinaviraston mukaan jakelu-
verkonhaltijoiden keskeytysten vuoksi mak-
samien vakiokorvausten määrä on ollut vii-
meisen seitsemän vuoden aikana yhteensä 
noin 65 miljoonaa euroa eli keskimäärin 
9,3 miljoonaa euroa vuodessa. Toimitusvar-
muudelle asetettavien tavoitteiden myötä 
myös vakiokorvausten määrä tulee pienene-
mään merkittävästi. 

Energiateollisuus ry:n jäseniltään keräämi-
en tietojen mukaan myrskyjen sähköverkoille 
aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset 
ovat olleet vuoden 2010 myrskyjen osalta yh-
teensä 22 miljoonaa euroa ja vuoden 2011 
myrskyjen osalta yhteensä 31 miljoonaa eu-
roa. 

Edellä kuvattujen toteutuneiden keskimää-
räisten vuotuisten vaihtoehtoiskustannusten 
perusteella arvioituna sähkönjakelun keskey-
tysten aiheuttamien haittojen ja kustannusten 
arvo voisi olla sähkönkäyttäjille noin 3 000 
miljoonaa euroa toimitusvarmuuden tason 
nostamiselle varatun 15 vuoden siirtymäkau-
den aikana, jos sähkönjakelun toimitusvar-
muuden taso pysyisi nykyisellään. 

Sähkön toimitusvarmuuden edistäminen 
parantaa myös tietoliikenneverkkojen kautta 
kanavoitavien palvelujen tavoitettavuutta 
myrskytilanteissa. Palveluista yhä suurempi 
osa on siirtynyt tai siirtymässä osittain inter-

netin kautta käytettäväksi. Kuluttajille tarjot-
tavat tietoliikenneyhteydet ovat ainakin osit-
tain langattomia yhteyksiä, joiden toiminta 
on riippuvainen tietoliikenteen tukiasemien 
toiminnasta ja siten tukiasemien sähkön-
syötön toiminnasta. Sähkön toimitusvarmuu-
den paraneminen parantaa paitsi tietoliiken-
teen toimivuutta kaikkina aikoina ja kaikissa 
olosuhteissa, niin myös matkapuhelinten 
kautta soitettavien hätäpuheluiden perilleme-
noa. 

Sähkönjakeluverkon rakentaminen myrsky- 
ja lumikuormakestäväksi helpottaa myös pe-
lastustoimen tarvetta sähköverkkoon kohdis-
tuvien toimenpiteiden osalta ja pelastus-
resursseja jää siltä osin muuhun käyttöön. 
 
4.4.2. Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

Ehdotuksilla ei ole vaikutuksia ihmisten tai 
ihmisryhmien yhdenvertaisuuteen sukupuo-
len, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. 

Sähkön toimitusvarmuutta koskevilla ehdo-
tuksilla on kuitenkin alueellisia vaikutuksia 
sen mukaan, minkälaisen jakeluverkon alu-
eella sähkön käyttäjä sijaitsee. Asemakaava-
alueella sijaitsevat sähkönkäyttöpaikat tule-
vat myös jatkossa saamaan sähköä häiriöttö-
mämmin kuin haja-asutusalueen ihmiset ja 
yritykset. Asemakaava-alueilla sijaitseville 
käyttöpaikoille asetetaan suunnittelutavoit-
teeksi ääriolosuhteissa enintään 6 tunnin mit-
taiset sähkökatkot, kun haja-asutusalueilla 
katkot voivat myös tulevaisuudessa kestää 
vastaavissa äärioloissa 36 tuntia. Syynä säh-
kön toimitusvarmuuden erilaisille suunnitte-
lutavoitteille on toimitusvarmuuden paran-
tamisen vaatimissa suurissa investoinneissa. 
Haja-asutusalueilla kaapelointi ja muu ver-
koston parannus on huomattavasti taajaan 
asuttua aluetta kalliimpaa. Ehdotuksilla mi-
nimoidaan yhteiskunnan kokonaiskustannuk-
set ja maksimoidaan lisäkustannuksilla saa-
vutettava toimitusvarmuuden parannus. Uu-
distuksen jälkeen kuitenkin myös asemakaa-
va-alueiden ulkopuolella toimitusvarmuus 
paranee oleellisesti. 

Sähkön toimitusvarmuuden parantamista 
koskevat ehdotukset luovat sähköverkkojen 
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rakentamiseen ja perusparannukseen huomat-
tavan investointitarpeen. Ehdotus lisää siten 
verkonhaltijoiden, verkostosuunnitteluyritys-
ten, laitetoimittajien, asennusyritysten ja 
maanrakentajien sekä metsänhoitoalan yri-
tysten työllisyyttä. 
 
 
5  Asian valmiste lu  

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4 päivänä 
marraskuuta 2009 työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli laatia ehdotus Euroopan yhteisön kol-
mannen energian sisämarkkinapaketin täy-
täntöönpanoon liittyväksi lainsäädännöksi. 
Työryhmä luovutti mietintönsä 17 päivänä 
syyskuuta 2010. Mietinnöstä pyydettiin lau-
sunnot 33 taholta ja lausunnon toimitti 
32 lausunnonantajaa.  

Elinkeinoministeri antoi 3 päivänä tammi-
kuuta 2012 työ- ja elinkeinoministeriön 
energiaosastolle tehtäväksi laatia ehdotuksen 
toimenpiteistä sähkökatkojen vahinkoriskin 
pienentämiseksi sekä kansalaisten ja yritys-
ten sähköverkkopalveluiden laadun paranta-
miseksi. Ministeriön energiaosasto luovutti 
toimenpide-ehdotuksensa sisältävän muistion 
16 päivänä maaliskuuta 2012. Muistiosta 
pyydettiin lausunnot 34 taholta ja lausunnon 
toimitti 41 lausunnonantajaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi 4 päivänä 
toukokuuta 2012 Lappeenrannan teknilliseltä 
yliopistolta selvityksen, jossa arvioitiin mi-
nisteriön energiaosaston 16 päivänä maalis-
kuuta 2012 julkaiseman toimenpide-
ehdotuksen vaikutukset. Lappeenrannan tek-
nillinen yliopisto luovutti selvityksensä mi-
nisteriölle 28 päivänä kesäkuuta 2012. Selvi-
tyksestä pyydettiin lausunnot viideltä taholta 
ja lausunnon toimitti viisi lausunnonantajaa. 

Edellä mainittuihin lausuntopyyntöihin an-
netuista lausunnoista on laadittu ministeriös-
sä lausuntoyhteenvedot. Lausunnoissa esite-
tyt näkökohdat on pyritty huomioimaan 
mahdollisuuksien mukaan hallituksen esityk-
sessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 28 päi-
vänä joulukuuta 2012 ministeriön energia-
osaston virkatyönä laatimasta maakaasu-
markkinalain muuttamista koskevasta luon-
noksesta lausunnot Energiamarkkinavirastol-

ta, Suomen kaasuyhdistys ry:ltä, Elinkei-
noelämän keskusliitto ry:ltä, Energiateolli-
suus ry:ltä ja Gasum Oy:ltä. Energiamarkki-
navirasto toivoi lausunnossaan yleiskom-
menttina täsmennyksiä nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitosten ja varastointilaitteisto-
jen haltijoiden velvoitteita koskeviin pykä-
liin. Lisäksi lausunnossa esitettiin teknisluon-
teisia korjauksia, joita on otettu lakiehdotuk-
sessa mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Muissa saaduissa lausunnoissa ei otettu kan-
taa lakiluonnoksen sisältöön tai ehdotettu sii-
hen muutoksia. 
 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys (HE 4/2013 vp) laiksi Finanssivalvon-
nasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdote-
taan muutettavan Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 71 §:n 1 momenttia Finanssivalvon-
nan oikeudesta antaa tietoja Energiamarkki-
navirastolle kasvihuonekaasujen päästöoike-
uksien huutokaupasta annetussa asetuksessa 
(EU) N:o 1031/2010 tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi sekä päästöoikeuksien johdan-
naismarkkinoiden valvomiseksi. Myös tässä 
hallituksen esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi Finanssivalvonnasta annetun lain 
71 §:n 1 momenttia. Molempiin esityksiin si-
sältyvät muutosehdotukset tulisi tarvittaessa 
sovittaa yhteen esitysten eduskuntakäsittelyn 
aikana. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys (HE 13/2013 vp) laiksi biopolttoaineis-
ta ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
laki biopolttoaineista ja bionesteistä, jonka 
lain valvonta ehdotetaan annettavaksi Ener-
giamarkkinaviraston tehtäväksi. Tähän halli-
tuksen esitykseen sisältyy ehdotus laiksi 
Energiamarkkinavirastosta, jonka 1 §:ssä 
säädettäisiin viraston tehtävistä. Mainitussa 
lainkohdassa olisi tarpeen mainita myös bio-
polttoaineista ja bionesteistä annetun lain 
mukaiset Energiamarkkinaviraston tehtävät. 
Mainittua lakiehdotusta tulisi tarvittaessa 
täydentää tältä osin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Sähkömarkkinalaki 

I osa Yleiset säännökset 

1 luku Tavoite, soveltamisala ja määritel-
mät 

1 §. Tavoitteet. Sähkömarkkinalain 1 §:ssä 
säädettäisiin lain tavoitteista. Lain soveltajien 
tulisi huomioida nämä tavoitteet lakia sovel-
taessaan ja tulkitessaan. 

Sähkömarkkinalain tarkoituksena on var-
mistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja 
ympäristön kannalta kestävästi toimiville 
kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoil-
le sekä Euroopan unionin sähkön sisämark-
kinoille. Lain tavoitteiden toteutuminen il-
menee viimekädessä sen vaikutuksina sähkön 
loppukäyttäjille. Lain tavoitteiden toteumista 
tulisi tämän vuoksi arvioida loppukäyttäjien 
näkökulmasta. Tämän vuoksi tavoitesään-
nöksessä asetettaisiin tavoitteeksi pyrkimys 
turvata loppukäyttäjille hyvä sähkön toimi-
tusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja 
kohtuulliset palveluperiaatteet. Sähkömark-
kinoiden varmuudella tarkoitettaisiin sähkön 
hankinta- ja toimitusvarmuutta sekä teknistä 
turvallisuutta. 

Lain tavoitteiden saavuttamisen ensisijaisi-
na keinoina olisivat terveen ja toimivan ta-
loudellisen kilpailun turvaaminen sähkön 
tuotannossa ja toimituksessa sekä kohtuullis-
ten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden yllä-
pitäminen sähköverkkojen toiminnassa. Säh-
kömarkkinoilla sähkön tuotanto ja toimitus 
perustuisivat taloudelliselle kilpailulle. Ta-
loudellinen kilpailu ja tarpeettoman sääntelyn 
välttäminen ovat keskeisiä keinoja sähköjär-
jestelmän taloudellisen tehokkuuden saavut-
tamisessa ja kilpailukykyisen sähkön hinnan 
turvaamisessa loppukäyttäjille.  Sähköverk-
kojen toiminta sen sijaan muodostaisi käy-
tännössä joko toimilupaan perustuvan tai ta-

lousteorian tarkoittaman luonnollisen mono-
polin, koska rinnakkaisten sähköverkkojen 
rakentaminen ei ole taloudellisesti kannatta-
vaa kuin erityistapauksissa. Vastaavasti myös 
sähkömarkkinoiden toimivuuden varmista-
minen sekä sähkön toimitusvarmuuden ja 
verkkopalvelujen saatavuuden turvaaminen 
syrjäisillä alueilla edellyttävät toimilupaan 
perustuvien alueellisten yksinoikeuksien an-
tamista julkisen palvelun velvoitteiden täyt-
tämistä varten osalle sähköverkkoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sähkö-
alan yritysten palvelutehtävistä. Näihin teh-
täviin kuuluisi huolehtia sähköalan yrityksen 
asiakkaiden ja sen verkon käyttäjien sähkön-
hankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää 
omassa ja näiden toiminnassa sähkön teho-
kasta ja säästäväistä käyttöä. Säännös ilmai-
see lain tavoitteen, että sähköalan yritysten 
toimintaa tulisi kehittää entistä enemmän 
energiapalveluyhtiöiksi. 

2 §. Soveltamisala. Pykälässä määriteltäi-
siin sähkömarkkinalain soveltamisala. Lakia 
sovellettaisiin sähkömarkkinoihin, joilla tar-
koitettaisiin sähkön tuotantoa, tuontia, vientiä 
ja toimitusta sekä sähkönsiirtoa ja -jakelua. 
Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin 
kuitenkin puolustushallinnon sähköverkkojen 
toiminta ja sähköntuotanto. Puolustushallin-
toon ei sovellettaisi myöskään lain 12 luvun 
säännöksiä toimintojen eriyttämisestä. Lain 
II osan sekä 7 ja 12 luvun säännöksiä ei siten 
sovellettaisi puolustushallintoon. Lain sään-
nöksiä sovellettaisiin kuitenkin puolustushal-
linnon kiinteistöillään harjoittamaan sähkön 
toimitukseen. 

Ahvenanmaan maakunnan toimivalta säh-
kö- ja energia-asioissa on maakunnan sähkö-
lain (Ellag för landskapet Åland, ÅFS 
1982:38) lainsäädäntövalvonnan yhteydessä 
johdettu aikaisemman Ahvenanmaan itsehal-
lintolain (670/1951) 13 §:n 1 momentin 
9 kohdasta, joka vastasi voimassa olevan 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
elinkeinotoiminnasta säädettyä 18 §:n 



 HE 20/2013 vp  
  

 

68 

22 kohtaa (HE 73/1990 vp s. 71). Itsehallin-
tolaissa säädetystä valtakunnan ja maakun-
nan välisestä toimivallanjaosta johtuu, että 
sähkömarkkinalakia ei sovellettaisi Ahve-
nanmaan maakunnassa siltä osin kuin maa-
kunnalla on lainsäädäntövalta sähkömarkki-
noihin liittyvissä asioissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
lain verkonhaltijaa koskevia säännöksiä so-
vellettaisiin luvanvaraista sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavaan elinkeinonharjoittajaan, 
jolla on hallinnassaan sähköverkkoa, jollei 
Energiamarkkinavirasto ole päätöksellään 
vapauttanut verkonhaltijaa luvanvaraisuudes-
ta. Säännös vastaisi pääperiaatteeltaan aikai-
semman lain sisältöä. Verkonhaltijaa koske-
vien säännösten piiriin kuuluisivat elinkei-
nonharjoittajat, jotka harjoittavat luvanva-
raista sähköverkkotoimintaa kantaverkossa, 
suurjännitteisessä jakeluverkossa, jakeluver-
kossa tai suljetussa jakeluverkossa. Lisäksi 
lakia sovellettaisiin myös sellaisiin luvanva-
raista sähköverkkotoimintaa harjoittaviin 
elinkeinonharjoittajiin, jotka eivät ole hake-
neet toiminnalleen lain 4 §:ssä tarkoitettua 
lupaa tai 12 §:ssä tarkoitettua vapautusta lu-
vanvaraisuudesta. Verkonhaltijaa koskevia 
säännöksiä ei sovellettaisi sähköverkkotoi-
mintaan, jossa sähköverkolla hoidetaan vain 
kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryh-
män sisäistä sähköntoimitusta. Luvanvarai-
nen sähköverkkotoiminta puolestaan määri-
teltäisiin lain 3 §:ssä. Sähköverkkotoiminnal-
la tarkoitetaan sähkömarkkinalain mukaan 
sähköverkon asettamista vastiketta vastaan 
sähkön siirtoa tai jakelua ja muita sähköver-
kon palveluja tarvitsevien käyttöön. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin säh-
kömarkkinalain sähkönvähittäismyyjää kos-
kevien säännösten soveltamisalan pääperiaa-
te. Sen mukaan lain vähittäismyyjää koskevia 
säännöksiä sovelletaan sähköntoimittajaan, 
joka myy sähköä jakeluverkonhaltijan jake-
luverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille. 
Soveltamisalan rajauksen perusteella kiin-
teistöverkossa tapahtuva sähkön vähittäis-
myynti jäisi näin ollen pääsääntöisesti lain 
vähittäismyyntiä koskevien säännösten so-
veltamisalan ulkopuolelle. Mikäli lakia so-
vellettaisiin kiinteistöverkossa tapahtuvaan 
sähkönmyyntiin, tulisi siitä säätää erikseen 
asianomaisissa säännöksissä. Lain 13 luvussa 

säädettäisiin 3 momenttia täydentävä sovel-
tamisalan laajennus, jonka mukaan kyseisen 
luvun vähittäismyyjää koskevia säännöksiä 
sovellettaisiin lisäksi sähkönmyyjään, joka 
myy sähköä sähkönkäyttäjille kiinteistön tai 
sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen jake-
luverkon kautta. Ehdotetut säännökset vas-
taavat näiltä osin aikaisemman lain sisältöä. 

3 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
laissa esiintyviä termejä. Lain termistö mää-
riteltäisiin mahdollisimman yhdenmukaiseksi 
sähkömarkkinadirektiivin määritelmien kans-
sa. Siten sähkömarkkinalain määritelmiä tuli-
si soveltaa yhdenmukaisesti sähkömarkkina-
direktiivin määritelmien kanssa. Lain termis-
tön yhdenmukaistamiseksi sähkömarkkinadi-
rektiivin määritelmien kanssa ehdotetaan 
eräitä kokonaan uusia keskeisiä termejä la-
kiin. Lisäksi eräiden termien merkitys muut-
tuisi siitä, miten termit on aikaisemmin miel-
letty Suomessa. Termistön yhdenmukaista-
misesta huolimatta lakiin ehdotettaisiin kui-
tenkin jätettäväksi eräitä suomalaiseen lain-
säädäntöön vakiintuneita termejä, jotka poik-
keavat sähkömarkkinadirektiivin suomen- tai 
ruotsinkielisten versioiden määritelmistä. 

Sähköverkolla tarkoitettaisiin toisiinsa lii-
tetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä 
sähköverkon käyttöä ja sähköverkkopalve-
luiden tuottamista palvelevista muista sähkö-
laitteista ja sähkölaitteistoista, järjestelmistä 
ja ohjelmistoista muodostettua kokonaisuut-
ta, joka on tarkoitettu sähkön siirtoon tai ja-
keluun. Sähköverkkoon katsottaisiin kuulu-
viksi ne verkkokomponentit, jotka on liitetty 
kyseiseen sähköverkkoon ja joita tosiasialli-
sesti käytetään sähkön siirtoon tai jakeluun. 
Esimerkiksi verkonhaltijan varastossa olevi-
en, varaosiksi tarkoitettujen yksittäisten 
verkkokomponenttien ei katsota kuuluvan 
sähköverkkoon.  Jakeluverkolla tarkoitettai-
siin sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on 
pienempi kuin 110 kilovolttia. Uutena käsit-
teenä lakiin sisältyisi suurjännitteinen jakelu-
verkko, joka sisällöltään vastaisi Suomessa 
vakiintuneesti käytettyä alueverkko-termiä. 
Suurjännitteisellä jakeluverkolla tarkoitettai-
siin nimellisjännitteeltään 110 kilovoltin pai-
kallista tai alueellista sähköverkkoa tai -joh-
toa, joka ei ole liittymisjohto ja joka ei ylitä 
valtakunnan rajaa. Kantaverkko puolestaan 
määriteltäisiin erikseen lain 31 §:ssä. Ra-
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jayhdysjohdolla tarkoitettaisiin kahden kan-
taverkonhaltijan verkot toisiinsa yhdistävää 
sähköjohtoa siihen kuuluvine laitteistoineen. 

Liittymisjohdon määritelmää ehdotetaan 
laajennettavaksi käsittämään myös useam-
man voimalaitoksen yhteenliitetyt liittymis-
johdot. Liittymisjohto olisi sähköjohto, jol-
la kiinteistöä tai sitä vastaavaa kiinteistöryh-
mää taikka yhtä tai useampaa voimalaitosta 
palvelevat verkot liitetään sähköverkonhalti-
jan sähköverkkoon. Liittymisjohdon keskei-
nen tunnusmerkki on, että se palvelee yhtä 
liittyjää tai yhtä tai useampaa voimalaitosta. 
Liittymisjohto yhdistäisi aina yksittäisen 
sähkönkäyttöpaikan taikka yksittäisen voi-
malaitoksen tai useita voimalaitoksia ver-
konhaltijan sähköverkkoon. Tässä tarkoite-
tulla yksittäisellä käyttöpaikalla voisi olla 
sähkönkulutuksen lisäksi myös sähköntuo-
tantoa. Yhdessä liittymässä voisi olla myös 
useita sähkönkäyttäjiä. Tästä esimerkkeinä 
ovat kerros- tai rivitalo, jossa on useita huo-
neistoja taikka teollisuuskiinteistö, jossa toi-
mii useita yrityksiä. Kahden verkonhaltijan 
verkot yhdistävä johto ei olisi liittymisjohto, 
koska johtoon sovelletaan verkonhaltijoiden 
yleisiä velvoitteita kuten siirto- ja liittymis-
velvoitetta. Liittymisjohdon jännitetaso ei 
vaikuttaisi johdon luonteeseen. Lisäksi liit-
tymisjohto voisi jatkossa myös ylittää valta-
kunnan rajan. Liittymisjohtoon ei sovellettai-
si näistä muutoksista huolimatta verkonhalti-
jaa koskevia yleisiä velvoitteita. Vähintään 
110 kilovoltin liittymisjohtoihin sovellettai-
siin kuitenkin lain 3 luvun mukaista suurjän-
nitejohtojen rakentamisen hankelupamenette-
lyä. Liittymisjohdon määritelmän muuttami-
nen mahdollistaisi esimerkiksi usean erillisen 
tuulivoimalan tai -puiston liittämisen sähkö-
verkkoon yhteisellä liittymisjohdolla. Ehdo-
tuksen mukaan liittymisjohdolla tarkoitettai-
siin yhtä sähkönkäyttöpaikkaa taikka yhtä tai 
useampaa voimalaitosta varten rakennettua 
sähköjohtoa, jolla liittyjä tai liittyjät liitetään 
sähköverkkoon. 

Sähköverkkotoiminnalla tarkoitettaisiin 
sähköverkon asettamista vastiketta vastaan 
sähkön siirtoa tai jakelua ja muita sähköver-
kon palveluja tarvitsevien käyttöön. Sähkö-
verkkotoiminta on ymmärrettävä liiketoimin-
takokonaisuudeksi, joka verkkosääntelyn ta-
voitteiden turvaamiseksi olisi luvanvaraista 

toimintaa. Pykälän 6 kohdassa lisäksi kuvat-
taisiin, mitkä toiminnot sähköverkonhaltijan 
harjoittamina kuuluisivat sähköverkkotoi-
mintaan. Näitä toimintoja olisivat verkonhal-
tijan harjoittama sähköverkon suunnittelu, 
rakentaminen, ylläpito ja käyttö, verkon 
käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen sähkö-
verkkoon, sähkön mittaus, asiakaspalvelu se-
kä muut sähkön siirtoon tai jakeluun liittyvät 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen verkonhalti-
jan sähköverkossa tapahtuvaa sähkön siirtoa 
tai jakelua ja muita niihin verrattavissa olevia 
verkon palveluja varten. Nämä toiminnot 
muodostaisivat yhdessä luvanvaraisen säh-
köverkkotoiminnan nimellä harjoitettavan 
liiketoiminnan. Yksittäisinä toimintoina ky-
seiset toiminnot eivät olisi luvanvaraista 
elinkeinotoimintaa.  

Esityksellä muutettaisiin sähkömarkkinoi-
hin liittyvää terminologiaa vastaamaan säh-
kömarkkinadirektiivin mukaista termistöä. 
Sähkönsiirrolla tarkoitettaisiin jatkossa aino-
astaan sähkön kuljettamista kantaverkossa 
sähkökaupan osapuolien välillä. Voimassa 
olevassa laissa sähkönsiirtoa ovat myös säh-
kön kuljettaminen alue- ja jakeluverkoissa 
sähkökaupan osapuolien välillä. Esityksen 
mukaan sähkön kuljettamista jakeluverkossa 
ja suurjännitteisessä jakeluverkossa sähkö-
kaupan osapuolien välillä kutsuttaisiin säh-
könjakeluksi. Terminologian muuttaminen 
helpottaisi omaksumaan sähkön siirto- ja ja-
keluverkkoihin kohdistuvan sääntelyn eroa-
vuuksia. Sähkömarkkinadirektiivin termino-
logian vuoksi ehdotetaan siirtymistä käyttä-
mään sähkönmyynnin sijasta termiä sähkön-
toimitus. Sähköntoimituksella tarkoitettaisiin 
sähkön myyntiä käyttöä tai jälleenmyyntiä 
varten. Tältä osin termin muuttaminen tar-
koittaisi myös termin merkityksen olennaista 
muuttumista, koska voimassa olevassa laissa 
sähköntoimituksella tarkoitetaan kokonais-
toimitusta, johon kuuluu sekä sähköenergian 
vähittäismyynti että sähkönjakelu. 

Esityksessä ehdotetaan myös sähköalan 
yritysten asiakkaisiin liittyvien määritelmien 
harmonisointia. Asiakkaisiin liittyvät määri-
telmät olisivat tärkeitä, koska ne määrittele-
vät sähköalan yritysten velvoitteiden kohdis-
tumista eri asiakasryhmiin. Lakiin ehdotetaan 
sisällytettäväksi uusina määritelminä asiak-
kaan, tukkuasiakkaan, loppukäyttäjän ja ver-
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konkäyttäjän määritelmät. Sähkömarkkinadi-
rektiivin käyttämän kotitalousasiakas–termin 
asemesta ehdotetaan kuitenkin jatkossakin 
käytettävän Suomessa vakiintunutta kulutta-
ja–termiä, jolla tarkoitettaisiin kuluttajan-
suojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tua kuluttajaa. Sähkömarkkinoita ajatellen 
kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hank-
kii sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen 
kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa var-
ten. Esimerkiksi maatiloille tai muille kodin 
yhteydessä oleville yrityksille ja ammatinhar-
joittajille sähkö hankitaan saman mittauksen 
kautta sekä yritystalouden että kotitalouden 
käyttöön. Tällöin sähkönkäyttäjän kuluttaja-
asema riippuu muun muassa siitä, kumpi 
käyttötarkoitus aiheuttaa suuremman osan 
sähkön hankintakustannuksista. Koska vain 
luonnollinen henkilö voi olla kuluttaja, ei 
esimerkiksi asunto-osakeyhtiö ole kuluttaja. 

Taseselvityksellä tarkoitettaisiin maan säh-
köntuotanto- ja siirtojärjestelmään kuuluvaa 
menettelyä, jolla taseselvitystehtävää hoita-
vat osapuolet selvittävät jälkikäteen kunkin 
taseselvitysjakson aikana toteutuneet sähkö-
kaupat. Taseselvityksen tuloksena saataisiin 
tieto sähkömarkkinoiden osapuolten sähkö-
taseesta eli kunkin osapuolen tuotannosta ja 
muusta hankinnasta sekä sähkönkäytöstä ja 
toimituksista muille osapuolille sekä kunkin 
osapuolen tasepoikkeamasta. Taseselvitys-
jakson pituus tultaneen harmonisoimaan Eu-
roopan unionissa. Tämän vuoksi taseselvitys-
jakson pituutta ei enää säädettäisi sähkö-
markkinalaissa, vaan siitä säädettäisiin erik-
seen joko komission asetuksella tai valtio-
neuvoston asetuksella. Sähkömarkkinalain 
siirtymäsäännöksen perusteella sovellettaisiin 
kuitenkin aiempaa tunnin pituista taseselvi-
tysjaksoa siihen saakka, kunnes asiasta anne-
taan uusi säännös. Taseselvitys pitäisi sisäl-
lään toimenpiteitä, joihin kuuluu sähkön tuo-
tantoa, kulutusta ja siirtoa koskevaa mittausta 
sekä niitä koskevaa tietojenkäsittelyä ja ra-
portointia tietoja tarvitseville sähkömarkki-
noiden osapuolille. Taseselvitys olisi siten 
sähkön markkinapaikan ylläpitoon liittyvä 
tehtävä, joka luonteensa vuoksi kuuluisi pää-
sääntöisesti verkonhaltijoiden tehtäviin ja 
sähköverkkotoimintaan. 

Tasesähköllä tarkoitettaisiin sähkömarkki-
nalaissa sähköä, jolla valtakunnallisesta tase-

vastuusta käytännössä huolehtiva tasesäh-
köyksikkö tasapainottaa sähkömarkkinoiden 
osapuolen sähkönhankinnan ja -toimituksen 
yhtä suuriksi. Tässä esityksessä tasesähkö-
termillä on suppea merkitys. Termiä käyte-
tään myös laajemmassa merkityksessä, jol-
loin se käsittää myös sen sähkön, josta tässä 
esityksessä käytetään termiä avoin toimitus. 
 
II osa Sähköverkot 

2 luku Sähköverkkotoiminnan luvanvarai-
suus 

4 §. Sähköverkkotoiminnan luvanvarai-
suus. Pykälässä säädettäisiin sähköverkko-
toiminnan harjoittaminen luvanvaraiseksi 
toiminnaksi. Tämä on tarpeen sähköverkko-
toimintaan kohdistuvien sääntelytavoitteiden 
turvaamiseksi. Sähköverkot muodostaisivat 
jo luonnostaan niin sanottuja luonnollisia 
monopoleja, koska taloudellisesti ei ole kan-
nattavaa rakentaa useita verkkoja palvele-
maan samoja asiakkaita. Sähkömarkkinadi-
rektiivi edellyttää verkonhaltijoiden nimeä-
mistä. Sähköverkkoluvan myöntäminen vas-
taisi sähkömarkkinadirektiivin tarkoittamaa 
verkonhaltijan nimeämistä. 

Säännöksen mukaan sähköverkkotoimintaa 
saisi harjoittaa Suomessa sijaitsevassa säh-
köverkossa vain Energiamarkkinaviraston 
myöntämällä sähköverkkoluvalla. Sähkö-
verkkolupaa ei voitaisi siirtää toiselle. Jos 
esimerkiksi verkkoluvanhaltijan verkkotoi-
minta yhtiöitetään, olisi uuden yhtiön haetta-
va verkkolupa sähköverkkotoimintaansa var-
ten. Tämä on tarpeen, jotta luvan myöntäjä 
voisi tarkistaa, että luvan myöntämisedelly-
tykset ovat olemassa myös uuden verkkoyh-
tiön osalta. 

Sähkömarkkinalain asettamat tehtävät ja 
velvoitteet erityyppisille sähköverkonhalti-
joille eroaisivat toistaan. Nämä erot vaikut-
taisivat myös sähköverkonhaltijoiden sähkö-
verkkolupiin ja verkonhaltijoille asettaviin 
lupavaatimuksiin. Kaikille verkonhaltijoille 
yhteisistä lupamenettelyistä ja vaatimuksista 
säädettäisiin lain 5 ja 6 §:ssä. Kantaverkon-
haltijaa koskevista lisävaatimuksista ja järjes-
telmävastaavaa kantaverkonhaltijaa koske-
vista lisävaatimuksista säädettäisiin lain 7 ja 
8 §:ssä. Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolu-
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van erityispiirteistä ja jakeluverkonhaltijaa 
koskevista lisävaatimuksista säädettäisiin 
lain 9 ja 10 §:ssä. Suljetun jakeluverkon säh-
köverkkoluvasta säädettäisiin lain 11 §:ssä. 

5 §. Sähköverkkoluvan myöntäminen. 
Energiamarkkinaviraston tulisi myöntää säh-
köverkkolupa hakijalle, jos tämä täyttäisi ha-
kemuksensa mukaiselle sähköverkkotoimin-
nalle asetetut tekniset, taloudelliset ja organi-
satoriset vaatimukset. Nämä vaatimukset yk-
silöitäisiin kullekin sähköverkkotoiminnan 
tyypille lain 6—11 §:ssä. 

Sähköverkkolupa myönnettäisiin toistai-
seksi tai erityisestä syystä määräajaksi. 

Energiamarkkinavirasto voisi liittää sähkö-
verkkolupaan luvan myöntämisen edellytys-
ten kannalta tarpeellisia ehtoja. Energia-
markkinavirasto voisi muuttaa sähköverkko-
luvan voimassaoloaikana lupaa tai sen ehtoja 
laissa säädetyin edellytyksin. Sähköverkko-
lupaa tai sen ehtoja voitaisiin muuttaa luvan-
haltijan suostumuksella tai muulloinkin, jos 
muutos perustuisi lainsäädännön muuttumi-
seen, muutoksenhakutuomioistuimen anta-
maan ratkaisuun tai jos muutos olisi välttä-
mätön toiminnan edellytyksissä tapahtunei-
den olennaisten muutosten vuoksi. 

Energiamarkkinaviraston olisi ilmoitettava 
sähkömarkkinadirektiivin edellyttämällä ta-
valla komissiolle kantaverkonhaltijalle 
myönnetystä sähköverkkoluvasta. Kantaver-
konhaltijalle myönnetyn sähköverkkoluvan 
myöntäminen olisi lisäksi julkaistava Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. 

6 §. Sähköverkkoluvan hakijaa koskevat 
yleiset vaatimukset. Lain 6 §:ään otettaisiin 
säännökset sähköverkkoluvan hakijaa koske-
vista yleisistä vaatimuksista. Vaatimuksia 
sovellettaisiin kaikkiin sähköverkkoluvan 
hakijoihin suljetun jakeluverkon sähköverk-
koluvan hakijaa lukuun ottamatta. Lupaedel-
lytyksiä täsmennettäisiin voimassa olevaan 
lakiin verrattuna, mutta pääosin ne säilyisivät 
ennallaan nykyisten säännösten ja niitä kos-
kevan ratkaisukäytännön kanssa. Verkonhal-
tijan tulisi täyttää lupavaatimukset toimintan-
sa koko ajan. 

Sähköverkkoluvan hakijan tulisi olla joko 
yhteisö tai laitos. Laitoksella tarkoitettaisiin 
tässä yhteydessä joko kunnallista tai valtion 
liikelaitosta. Elinkeinon harjoittamisen oi-
keudesta annetussa laissa (122/1919) sääde-

tään elinkeinotoiminnan harjoittamisesta se-
kä sijoittautumisoikeudesta. Sähköverkkolu-
van hakijan tulisi täyttää myös mainitun lain 
1 §:ssä säädetyt vaatimukset. Muita hakijan 
organisaatioon liittyviä yleisiä vaatimuksia 
olisivat vaatimus siitä, että hakijan organisaa-
tio vastaisi sen harjoittaman sähköverkko-
toiminnan laajuutta ja luonnetta sekä vaati-
mus siitä, että hakijalla on palveluksessaan 
riittävä henkilöstö, joka vastaa sen harjoitta-
man verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta. 
Hakijalle asetettavat organisatoriset vaati-
mukset tulisi siten suhteuttaa sen verkkotoi-
minnan luonteeseen ja laajuuteen, johon säh-
köverkkolupaa haetaan. Hakijan tulisi pystyä 
myös vastaamaan sähköverkon turvallisuu-
desta sähköturvallisuutta koskevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Luvanhakijalla 
tulisi tämän vuoksi olla palveluksessaan yksi 
henkilö, jolla on kelpoisuus johtaa sähkölait-
teistojen käyttö- ja huoltotöitä, sekä, milloin 
hakija suorittaa sähkölaitteistojen suunnitte-
lu-, rakennus- ja korjaustöitä, lisäksi yksi 
henkilö, jolla on kelpoisuus johtaa näitä töitä. 

Hakijalta vaadittaisiin myös taloudellisia 
edellytyksiä kannattavaan sähköverkkotoi-
mintaan. Lisäksi hakijalla tulisi olla sähkö-
markkinadirektiivin edellyttämällä tavalla 
päätösvalta sähköverkon käyttöön, ylläpitoon 
ja kehittämiseen tarvittaviin varoihin sekä 
päätösvalta tehdä verkon käyttäjien kanssa 
liittymissopimuksia ja sähköverkkosopimuk-
sia. 

Sähköverkkoluvan hakijan tulisi esittää ha-
kemuksessaan selvitys siitä, että sen harjoit-
tamat liiketoiminnot on eriytetty toisistaan si-
ten kuin lain 12 luvussa säädetään. Velvolli-
suus koskisi niitä verkonhaltijoita, jotka har-
joittavat sähköverkkotoiminnan lisäksi muuta 
toimintoa sekä niitä verkonhaltijoita, jotka 
harjoittavat sekä kantaverkkotoimintaa että 
jakeluverkkotoimintaa. 

7 §. Kantaverkonhaltijaa koskevat lisävaa-
timukset. Pykälässä asetettaisiin kantaver-
konhaltijoihin sovellettavista lisävaatimuk-
sista. Ehdotetut lisävaatimukset perustuvat 
sähkömarkkinadirektiivin vaatimuksiin. 

Kantaverkonhaltijan sähköverkkoluvan 
saamisen edellytyksenä olisi ensinnäkin se, 
että hakija omistaisi Suomessa sijaitsevan 
sähköverkon, joka kuuluisi kantaverkkoon. 
Vaatimus poikkeaisi muista sähköverkoista 
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siinä, että muiden sähköverkkojen osalta ver-
konhaltija voisi harjoittaa verkkotoimintaa 
myös vuokraamassaan sähköverkossa. Kan-
taverkonhaltijan osalta vaatimus kantaverkon 
omistamisesta perustuisi siihen, että Suomi 
valitsisi sähkömarkkinadirektiivin eriyttä-
mismalleista direktiivin 9 artiklan mukaisen 
tosiasiallisen eriyttämisen. Vaatimus sähkö-
verkon omistamisesta rajoittuisi ainoastaan 
kantaverkkoon. Jos kantaverkonhaltija har-
joittaisi sähköverkkotoimintaa myös muussa 
sähköverkossa, ei tähän verkkoon kohdistet-
taisi omistusvaatimusta. 

Kantaverkonhaltijan sähköverkkoluvan 
saamisen edellytyksenä olisi myös, että kan-
taverkonhaltija täyttäisi lain 5 luvussa sääde-
tyt vaatimukset kantaverkonhaltijan eriyttä-
misestä ja että hakijan riippumattomuus olisi 
varmennettu sähkökauppa-asetuksen 3 artik-
lassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Riip-
pumattomuuden varmentamisella tarkoitet-
taisiin sähkömarkkinalaissa sähkömarkkina-
direktiivin ja sähkökauppa-asetuksen mu-
kaista siirtoverkonhaltijan sertifiointia. 

8 §. Järjestelmävastaavan kantaverkonhal-
tijan sähköverkkolupa. Pykälässä säädettäi-
siin järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
sähköverkkoluvasta sekä järjestelmävastaa-
van kantaverkonhaltijan organisaatiolle ase-
tettavista erityisvaatimuksista. 

Sähköjärjestelmä on tekniseltä luonteeltaan 
yhtenäinen kokonaisuus, jossa sähköntuotan-
non ja -kulutuksen on koko ajan oltava tasa-
painossa keskenään, jotta sähköjärjestelmä 
toimisi. Sähköalan yritykset ovat tämän 
vuoksi toiminnassaan toisistaan teknisesti 
riippuvia. Taloudelliseen kilpailuun perustu-
villa avoimilla sähkömarkkinoilla, joissa 
sähkökaupan osapuolille on järjestetty pääsy 
muun toimijan sähköverkkoon, on välttämä-
töntä organisoida markkinapaikkoja, joissa 
eri tarkoituksiin tarvittavaa sähköä voidaan 
myydä ja ostaa. Avointen sähkömarkkinoi-
den toiminta edellyttää sähköjärjestelmän yh-
teisten toimintojen organisointia ja niihin liit-
tyvien vastuiden järjestämistä sekä yhteistyö-
tä eri maissa tai alueilla toimivien kantaver-
konhaltijoiden kesken. Sähköjärjestelmän ja 
sähkömarkkinoiden yhteisten toimintojen 
hoitaminen kuuluisivat järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan tehtäviin. Nämä tehtävät 
muodostavat luonnollisen monopolin eikä 

niitä voida jakaa useamman toimijan kesken 
sähköjärjestelmän tai sähkömarkkinoiden 
toimivuuden vaarantumatta. Tämän vuoksi 
8 §:ssä säädettäisiin, että Energiamarkkinavi-
rasto määrää sähköverkkoluvassa yhden kan-
taverkonhaltijan järjestelmävastaavaksi kan-
taverkonhaltijaksi. Järjestelmävastaavan kan-
taverkonhaltijan määräykseen liittyisi 
44 §:ssä säädetty vastuualue, jolla järjestel-
mävastaava kantaverkonhaltija vastaisi jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvista tehtävistä 
sekä muista kantaverkonhaltijalle kuuluvista 
tehtävistä. Muut aineellisoikeudelliset sään-
nökset järjestelmävastuusta ja järjestelmävas-
taavan kantaverkonhaltijan tehtävistä sisäl-
tyisivät lain 45—48 §:ään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisä-
vaatimuksista, jotka järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan sähköverkkolupaa hake-
van olisi täytettävä 6 ja 7 §:ssä säädettyjen 
vaatimusten lisäksi. Nämä vaatimukset ase-
tettaisiin tasapuolisten kilpailuedellytysten ja 
avoimuuden varmistamiseksi tasesähköyksi-
kön toiminnassa ja valtakunnallisessa ta-
seselvityksessä. Hakijan tulisi ensinnäkin jär-
jestää tasesähköyksikön toiminnot erillisen 
toimintayksikkönsä tai kokonaan omistaman-
sa tytäryhtiön tehtäväksi. Lisäksi hakijan tu-
lisi järjestää valtakunnallisen taseselvityksen 
hoitamiseen liittyvät toiminnot tasesähköyk-
sikön tehtäväksi tai toisista ETA-valtioista 
olevien kantaverkonhaltijoiden kanssa yhtei-
sesti omistamansa osakkuusyhtiön tehtäväk-
si. Säännöstä sovellettaessa voitaisiin toisesta 
ETA-valtiosta olevaan kantaverkonhaltijaan 
rinnastaa myös toisesta ETA-valtiosta oleva 
itsenäinen järjestelmävastaava. Ehdotuksella 
luotaisiin edellytykset kehittää valtakunnalli-
seen taseselvitykseen liittyviä toimintoja si-
ten, että niitä jatkossa voitaisiin hoitaa myös 
useamman kantaverkonhaltijan perustaman 
yhteisyrityksen toimesta. Tämä loisi edelly-
tyksiä kehittää esimerkiksi yhtenäistä ta-
seselvitystä pohjoismaisilla sähkömarkkinoil-
la. Valtakunnalliseen taseselvitykseen liitty-
vien tehtävien siirtäminen kantaverkonhalti-
joiden yhteisyritykselle edellyttäisi kuitenkin 
Energiamarkkinaviraston lupaa. Lupaa 
myöntäessään Energiamarkkinaviraston tulisi 
arvioida, pystyykö yhteisyritys täyttämään 
valtakunnalliseen taseselvitykseen kuuluvat 
tehtävät ja velvoitteet kansallisen ja unionin 
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lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valta-
kunnalliseen taseselvitykseen liittyvät tehtä-
vät järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
vastuualueella kuuluisivat tällaisessa tapauk-
sessakin edelleen järjestelmävastaavan kan-
taverkonhaltijan vastuulle ja niiden toteutta-
mista valvottaisiin Energiamarkkinaviraston 
toimesta riippumatta siitä, mihin maahan yh-
teisyritys olisi sijoittunut. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkö-
verkkolupaan sisällytettävistä ehdoista. Tar-
koituksena on, että jatkossakin Energiamark-
kinavirasto asettaisi järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan sähköverkkoluvassa yk-
sityiskohtaiset ehdot, jotka liittyisivät järjes-
telmävastaavan tehtäviin ja niiden hoitami-
seen, järjestelmävastaavan velvollisuuksiin ja 
niiden hoitamiseen sekä järjestelmävastaavan 
oikeuksiin ja niiden käyttämiseen. Ehdoissa 
tulisi esimerkiksi varmistaa, että järjestelmä-
vastaava kantaverkonhaltija huolehtisi säh-
kömarkkinadirektiivin 12 artiklassa kanta-
verkonhaltijalle säädetyistä tehtävistä.  

9 §. Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupa. 
Pykälässä säädettäisiin jakeluverkonhaltijan 
sähköverkkoluvan erityispiirteistä.  

Jakeluverkonhaltijoille tulisi kullekin var-
sinaista jakeluverkkoa koskeva yksiselittei-
nen maantieteellinen alue vastuulleen. Vas-
tuualueeseen liittyvät verkonhaltijan oikeu-
det, velvoitteet ja vastuut säädettäisiin toi-
saalla tässä laissa. Vastuualueet eivät olisi 
päällekkäisiä. Yhdessä ne kattaisivat koko 
maan Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ot-
tamatta. Maantieteellinen vastuualue ei kos-
kisi suurjännitteistä jakeluverkkoa. Suurjän-
nitteiseen jakeluverkkoon liittyvät velvoitteet 
olisivat voimassa suurjännitteisen jakeluver-
kon haltijan toiminta-alueella eli alueella, 
jossa suurjännitteisen jakeluverkon haltijan 
toiminta olisi perusteltua ensisijaisesti teknis-
ten ja taloudellisten kriteerien perusteella. 

Jakeluverkonhaltijat voisivat sopia keske-
nään vastuualueen muutoksesta esimerkiksi 
sähköverkkokaupan tai fuusion seurauksena. 
Muutoksesta olisi ilmoitettava alueen liittyjil-
le ja Energiamarkkinavirastolle. Lisäksi 
Energiamarkkinavirasto voisi muuttaa vas-
tuualueita oma-aloitteisesti tai yhden jakelu-
verkonhaltijan hakemuksesta, jos tähän on 
painava syy esimerkiksi muuttuneiden olo-

suhteiden vuoksi. Jakeluverkonhaltija, jonka 
vastuualuetta siirtyy toiselle luvanhaltijalle, 
olisi vastuussa alueesta siihen saakka, kunnes 
siirrosta on asianmukaisesti ilmoitettu alueen 
liittyjille ja Energiamarkkinavirastolle. 

10 §. Jakeluverkonhaltijaa koskevat lisä-
vaatimukset. Pykälässä säädettäisiin lisävaa-
timuksista, jotka kohdistuisivat sellaiseen ja-
keluverkonhaltijan sähköverkkoluvan haki-
jaan, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty 
vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen vii-
meksi päättyneen kalenterivuoden aikana vä-
hintään 200 gigawattituntia ja joka toimii 
osana sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä 
harjoittavaa yritystä tai saman osapuolen 
määräysvallassa olevaa yritysryhmää. Tällai-
sen jakeluverkonhaltijan sähköverkkoluvan 
hakijan olisi osoitettava täyttävänsä myös 
lain 60 ja 61 §:ssä oikeudellisesti eriytetylle 
jakeluverkkotoiminnalle asetetut vaatimuk-
set. 

11§. Suljetun jakeluverkon sähköverkkolu-
pa. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi uu-
desta sähköverkkolupatyypistä, suljetun jake-
luverkon sähköverkkoluvasta. Ehdotuksella 
pyritään keventämään paikallisiin, pääasiassa 
teollisuuskäytössä oleviin jakeluverkkoihin 
ja suurjännitteisiin jakeluverkkoihin kohdis-
tuvaa sääntelyä. Suljetun jakeluverkon käsit-
telyn voisi saada suljetun jakeluverkon mää-
ritelmän täyttävä jakeluverkko tai suurjännit-
teinen jakeluverkko, jossa harjoitettu sähkö-
verkkotoiminta täyttäisi lain 4 §:n 2 momen-
tin perusteella luvanvaraisen sähköverkko-
toiminnan tunnusmerkistön, mutta jonka 
käyttötarkoitus ja käyttäjien piiri eivät tosi-
asiallisesti täyttäisi varsinaisen sähköverkko-
toiminnan tyypillisiä ominaispiirteitä. Sulje-
tun jakeluverkon haltijaan kohdistuisivat se-
kä kevennetty lupamenettely että lievemmät 
velvoitteet sähköverkkotoiminnan harjoitta-
misessa. Suljetun jakeluverkon sähköverkko-
luvan hakijaan ei kohdistettaisi lain 6 §:n 
mukaisia yleisiä teknisiä, taloudellisia ja or-
ganisatorisia vaatimuksia. Verkonhaltijaa 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin suljettuun 
jakeluverkkoon ja sen haltijaan niitä sään-
nöksiä lukuun ottamatta, joiden sovelta-
misalan ulkopuolelle suljetut jakeluverkot ja 
niiden haltijat on nimenomaisesti säädetty. 

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa 
myönnettäisiin hakemuksesta hakijalle, joka 
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harjoittaa sähköverkkotoimintaa maantieteel-
lisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueel-
la taikka yhteisiä palveluja tarjoavalla alueel-
la sijaitsevassa jakeluverkossa tai suurjännit-
teisessä jakeluverkossa, jossa ei toimiteta 
sähköä kuluttajille, jos erityisistä teknisistä 
tai turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisen 
verkon käyttäjien toiminnot tai tuotantopro-
sessi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden 
tai kyseisessä verkossa jaellaan sähköä ensi-
sijaisesti verkon omistajalle tai verkonhalti-
jalle taikka niihin omistussuhteessa oleville 
yrityksille. Suljetun jakeluverkon sähköverk-
kolupaa ei kuitenkaan voisi myöntää hakijal-
le, jonka sähköverkossa toimitetaan sähköä 
kuluttajille, ellei kysymyksessä ole sähkön-
toimitus pienelle määrälle kuluttajia, joilla on 
työsuhteeseen perustuvia tai vastaavia yhte-
yksiä hakijaan. 

12 §. Eräiden rajayhdysjohtojen vapautta-
minen sähköverkkoluvasta. Pykälään ehdote-
taan säännöstä, jolla eräät rajayhdysjohdot 
vapautettaisiin sähköverkkoluvasta. Muiden 
sähköverkkojen osalta ehdotetaan luopumista 
luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevasta 
säännöksestä, koska voimassa olevaan säh-
kömarkkinalakiin sisältyvää vapauttamisme-
nettelyä on vaikea perustella sähkömarkkina-
direktiivin säännösten näkökulmasta. Luvan-
varaisuudesta vapauttamista koskeva säännös 
olisi poikkeus sähköverkkojen sääntelyn kes-
keisistä periaatteista, joiden tavoitteena on 
turvata sähkömarkkinoiden osapuolille verk-
koon pääsy ja kohtuulliset palveluperiaatteet. 
Sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta 
rajayhdysjohdot ovat keskeisessä asemassa. 
Hallituksen esityksen tavoitteena on ensisi-
jaisesti rajayhdysjohtojen saattaminen mark-
kinoiden käyttöön. Poikkeussäännöstä tulisi 
tämän vuoksi soveltaa varovaisesti. 

Esityksen mukaan Energiamarkkinavirasto 
voisi yksittäistapauksessa sallia määräajaksi 
sähköverkkotoiminnan harjoittamisen ilman 
sähköverkkolupaa, jos verkonhaltijalle on 
myönnetty sähkökauppa-asetuksen 17 artik-
lan mukainen poikkeuslupa. Vapautus voitai-
siin myöntää enintään sähkökauppa-
asetuksen 17 artiklan mukaisen poikkeuslu-
van voimassaoloajaksi. Vapautusta ei voitaisi 
siirtää toiselle vaan verkkotoiminnan luovu-
tuksen yhteydessä luovutuksensaajan tulisi 
hakea uudelleen vapautusta luvanvaraisuu-

desta tai sähköverkkolupaa toiminnalleen. 
Tämä mahdollistaisi vapautuksen edellytys-
ten uudelleen arvioinnin. 

Vapautuksen saaneeseen verkonhaltijaan ei 
sovellettaisi sähkömarkkinalain verkonhalti-
jaa koskevia säännöksiä. Energiamarkkinavi-
rasto voisi kuitenkin luvanvaraisuudesta va-
pauttamista koskevassa päätöksessään asettaa 
ehtoja, jotka koskisivat verkkoon pääsyä ky-
symyksessä olevassa rajayhdysjohdossa sekä 
käyttöturvallisuutta. Verkkoon pääsyä kos-
kevat ehdot voisivat liittyä siirtokapasiteetin 
jakamiseen, ylikuormituksesta aiheutuvien 
tulojen jakamiseen sekä rajayhdysjohdon 
käyttäjiltä perittäviin maksuihin. 
 

3 luku Sähköverkon rakentaminen 

13 §. Jakeluverkon rakentaminen. Jakelu-
verkon osalta sähköverkkoluvan haltijalla 
olisi yksinoikeus jakeluverkon rakentamiseen 
vastuualueellaan kuten nykyisinkin. Yksinoi-
keus ei sen sijaan koskisi suurjännitteistä ja-
keluverkkoa, jonka rakentamista säänneltäi-
siin 14 §:n mukaisella hankelupamenettelyl-
lä. Jakeluverkonhaltijan verkonrakennus-
monopolin perusteena on etäisyysriippumat-
toman hinnoittelun ja haja-asutusalueiden 
sähkönjakelupalveluiden saatavuuden tur-
vaaminen kunkin jakeluverkonhaltijan vas-
tuualueella. Muut voisivat rakentaa alueelle 
jakeluverkkoa vain pykälässä mainituissa ta-
pauksissa. Esimerkiksi sähkönkäyttäjä voisi 
rakennuttaa sähköurakoitsijalla oman liitty-
misjohtonsa, jolla sähkönkäyttöpaikka liite-
tään jakeluverkkoon. Muun kuin jakeluver-
konhaltijan rakennuttama verkonosa jäisi ra-
kennuttajan hallintaan ja tämä myös vastaisi 
verkonosan käytöstä ja kunnossapidosta, ellei 
vastuualueen jakeluverkonhaltijan kanssa 
muusta sovita. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keuksista jakeluverkonhaltijan verkonraken-
nusmonopoliin. Sähkönkäyttöpaikkoja kos-
kevan 1 kohdan mukaan jakeluverkonhaltijan 
verkonrakennusmonopoli ei koskisi liittymis-
johtoa tai varasyöttöyhteyttä, jolla sähkön-
käyttöpaikka liitetään vastuualueen jakelu-
verkonhaltijan sähköverkkoon. Säännökseen 
esitetään lisättäväksi nykyiseen säännökseen 
verrattuna varasyöttöyhteyden rakentaminen. 
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Liittymisjohdon keskeinen tunnusmerkki on 
se, että johto palvelee vain yhtä liittyjää. Jos 
liittyjinä olevia sähkönkäyttöpaikkoja on 
useampia, on kysymyksessä lain tarkoitta-
man sähköverkon rakentaminen, jota ei kos-
ke liittymisjohdon sääntely. Vastaavasti muut 
liittyjät eivät voisi rakentaa omaa liittymis-
johtoaan tässä laissa tarkoitettuun liittymis-
johtoon, sillä siinä tapauksessa liittymisjoh-
don operointi muuttuisi luvanvaraiseksi säh-
köverkkotoiminnaksi. 

Momentin 2 kohdassa säänneltäisiin voi-
malaitoksen liittymisjohdon ja varasyöttöyh-
teyden rakentamista. Kohdan mukaan jake-
luverkonhaltijan verkonrakennusmonopoli ei 
koskisi liittymisjohtoa tai varasyöttöyhteyttä, 
jolla yksi tai useampi voimalaitos liitetään 
vastuualueen jakeluverkonhaltijan tai muun 
verkonhaltijan sähköverkkoon. Voimalaitos-
ten liittymisjohtojen rakentamisoikeus olisi 
siten väljempi kuin sähkönkäyttöpaikkojen 
vastaava oikeus. Useampi voimalaitos voisi 
rakentaa yhteisen liittymisjohdon ilman, että 
toiminta muuttuisi luvanvaraiseksi sähkö-
verkkotoiminnaksi. Liittymisjohdon voisi ra-
kentaa myös vastuualueella tai sen ulkopuo-
lella sijaitsevaan toisen verkonhaltijan verk-
koon. Uusiutuviin energialähteisiin perustu-
van sähköntuotannon ja hajautetun sähkön-
tuotannon toimintaedellytysten parantami-
seksi sähkönjakeluverkoissa olisi tarkoituk-
senmukaista säätää sähkönkäyttöpaikkoja 
väljemmät mahdollisuudet liittymisjohtojen 
rakentamiseen. Ehdotuksella pyritään tältä 
osin edistämään energiapolitiikan tavoitteina 
olevia uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä sekä sähkönhankinnan omavarai-
suuden kasvamista. Menettelystä sähköjärjes-
telmälle saatavan kokonaishyödyn arvioidaan 
olevan suurempi kuin siitä jakeluverkkojen 
optimaaliselle rakentamiselle aiheutuvien 
haittojen. 

Momentin 3 kohdan mukaan jakeluverkon-
haltijan verkonrakennusmonopoli ei estä ra-
kentamasta kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäistä verkkoa. Momentin 
4 kohdan mukaan verkonhaltija voisi myös 
antaa toiselle suostumuksen rakentaa jakelu-
verkkoa alueellaan. Näiltä osin säännökset 
vastaisivat voimassa olevaa lakia. 

14 §. Hankelupa suurjännitejohdon raken-
tamiseen. Lain 14—16 §:ään esitetään sään-

nöksiä suurjännitejohtojen rakentamiseen 
liittyvästä hankelupamenettelystä. Säännöstö 
korvaisi voimassa olevan lakiin sisältyvän 
suurjännitejohtojen rakentamislupamenette-
lyn. Sääntely säilyisi kuitenkin pääpiirteis-
sään aikaisemman menettelyn kaltaisena. 
Hankelupamenettelyn tarkoituksena on arvi-
oida ennen kaikkea suurjännitejohtohankkei-
den merkitystä sähköjärjestelmän ja sähkön-
siirtotarpeiden näkökulmasta. Hankeluvassa 
ei määriteltäisi sähköjohdon reittiä, vaan se 
tapahtuisi erikseen johtoreitin käyttöoikeu-
den hankinnan yhteydessä. Useimmissa ta-
pauksissa suurjännitejohtojen johtoreitin 
käyttöoikeuden hankinta tapahtuu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas-
tuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa 
lunastusmenettelyssä. Hankeluvan käsitte-
lyyn esitetään kuitenkin edelleen liitettäväksi 
hankkeen luonteeseen suhteutettu ympäristö-
vaikutusten arviointi. Tällä pyritään helpot-
tamaan sähköjärjestelmän tarpeiden ja ympä-
ristönäkökohtien yhteensovittamista jo joh-
tohankkeen toteutuksen alkuvaiheessa. 

Hankelupamenettelyn kohteena olisivat 
kaikki nimellisjännitteeltään vähintään 
110 kilovoltin sähköjohdot. Menettely koski-
si kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakelu-
verkkoon kuuluvia johtoja, rajayhdysjohtoja 
sekä liittymisjohtoja. Sähköaseman rakenta-
minen ei sen sijaan kuuluisi hankelupamenet-
telyn piiriin. Hankelupaa ei tarvittaisi myös-
kään kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistö-
ryhmän sisäisen sähköjohdon rakentamiseen. 

Hankeluvan myöntäisi Energiamarkkinavi-
rasto lukuun ottamatta sähkön tuontia tai 
vientiä varten rakennettavia ulkomaanyhte-
yksiä. Ulkomaanyhteydet ovat sähkönsiirron 
kannalta erityisasemassa, mistä syystä niiden 
osalta luvan myöntäjänä olisi ministeriö. Ul-
komaanyhteydet kytkevät maamme sähköjär-
jestelmän naapurimaiden vastaaviin järjes-
telmiin ja sitä kautta myös muiden maiden 
järjestelmiin. Markkinoiden ja niiden säänte-
lyn kehitys on eri maissa eri vaiheessa. Li-
säksi sähköjärjestelmien varmuudessa on 
eroja. Lupajärjestelmällä voidaan turvata, et-
tä sähköjärjestelmien yhteenliittäminen on 
maamme kannalta hallittua eikä vaaranna 
maamme sähköjärjestelmän toimivuutta ja 
toimitusvarmuutta. 
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Hankelupaa haettaessa ei yleensä sähkö-
johdon yksityiskohtainen reitti ole vielä tie-
dossa. Mahdollisia reittivaihtoehtoja voi täs-
sä vaiheessa olla myös useampia. Koska 
hankeluvassa ei määriteltäisi johdon reittiä, 
ei johtoreitille tarvitse olla 17 §:n mukaista 
aluevarausta tai kunnan suostumusta ennen 
hankeluvan myöntämistä. Lupapäätöksestä 
tulisi kuitenkin käydä ilmi, miten ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain (468/1994) mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 

15 §. Hankeluvan hakeminen. Hankelupa-
hakemuksessa olisi esitettävä valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädetyt tiedot ja 
selvitykset. Hakemuksessa tulisi esittää esi-
merkiksi tiedot sähköjohdon rakennuttajasta, 
johdon tärkeimmät teknilliset tiedot, raken-
tamisaikataulu, kustannusarvio, selvitykset 
johdon tarpeellisuudesta, ympäristövaikutuk-
sista ja soveltuvuudesta alueen maankäyt-
töön, lausunnot verkonhaltijoilta, joihin han-
ke vaikuttaisi, sekä mahdolliset muut lupakä-
sittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Maan ra-
jan ylittävän johdon osalta hakijan tulisi esit-
tää näkemyksensä johdon tarkoituksenmu-
kaisuudesta sähkömarkkinoiden kehityksen 
ja vastavuoroisuuden kannalta.  Ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetussa 
laissa tarkoitettua hanketta koskevaan hake-
mukseen olisi liitettävä mainitun lain mukai-
nen arviointiselostus. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukaista 
niin sanottua YVA-menettelyä sovellettaisiin 
aina vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiin 
voimajohtoihin, joiden pituus on yli 15 kilo-
metriä. Arviointimenettelyä voitaisiin yksit-
täistapauksessa soveltaa muuhunkin johto-
hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa 
laadultaan ja laajuudeltaan edellä kuvatun 
johtohankkeen vaikutuksiin rinnastettavia 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

16 §. Hankeluvan myöntäminen. Hankelu-
van myöntäminen olisi ensisijaisesti tarve-
harkintaa sähköjärjestelmän tarpeiden näkö-
kulmasta. Lupa voitaisiin myöntää, jos joh-
don rakentaminen on sähkön siirron turvaa-
miseksi tarpeellista. Uutta johtoa tarvittaisiin 
esimerkiksi silloin, kun sähkön siirtoa ei koh-
tuudella enää voida hoitaa olemassa olevalla 
verkolla. Uusi kantaverkkoon kuuluva sähkö-
johto olisi tarpeellinen sähkönsiirron turvaa-

miseksi muun muassa sellaisessa tilanteessa, 
jossa kantaverkkoon on syntymässä sellainen 
pullonkaula, joka saattaa edellyttää maan ja-
kamista erillisiin sähkökaupan tarjousaluei-
siin. Uusi johto voisi olla tarpeellista raken-
taa myös verkostohäviöiden pienentämiseksi 
tai varayhteydeksi. 

Ulkomaanyhteyksien rakentamisen edelly-
tyksenä olisi lisäksi, että johdon rakentami-
nen olisi muutoinkin sähkömarkkinoiden ke-
hityksen ja vastavuoroisuuden kannalta tar-
koituksenmukaista. Arvioitaessa hankkeen 
tarkoituksenmukaisuutta sähkömarkkinoiden 
kehityksen kannalta olisi tarpeellista arvioida 
ainakin niitä vaikutuksia, joita hankkeella 
olisi Suomen sähköjärjestelmään ja sähkö-
verkkoon, sähkön toimitusvarmuuteen ja 
energiahuollon varmuuteen sekä sähkön tar-
jontaan ja hintaan. Vastavuoroisuuskriteerin 
täyttymistä arvioitaessa tulisi arvioinnin koh-
distua ainakin toisen maan sähkömarkkinoi-
den avaamiseen tasoon ja vastavuoroisten 
kilpailuedellytysten olemassaoloon. Vasta-
vuoroiset kilpailuedellytykset liittyvät esi-
merkiksi markkinoille pääsyyn, infrastruk-
tuuriin, ympäristönormeihin ja energiaturval-
lisuuteen. Lisäksi tulisi ottaa huomioon EU:n 
yhteinen politiikka suhteessa kolmansiin 
maihin. 

Pykälän 2 momenttiin esitetään säännöstä, 
jolla suljettaisiin tietynlaiset sähköjohdot 
sähköjärjestelmän näkökulmasta tapahtuvan 
tarveharkinnan ulkopuolelle. Näitä säännök-
siä ei sovellettaisi maan rajan ylittäviin säh-
köjohtoihin. Hankeluvan hakijan ei tarvitsisi 
luvan saadakseen erikseen osoittaa, että joh-
don rakentaminen olisi tarpeellista sähkön 
siirtokapasiteetin riittämättömyyden tai puut-
teellisen sähkön laadun vuoksi. Säännös ei 
kuitenkaan vapauttaisi lupaharkintaan liitty-
vistä ympäristöperusteiden arvioinneista. Li-
säksi liittyjän tulisi täyttää verkonhaltijan liit-
tyjille asettamat tekniset vaatimukset. Sään-
nöksen mukaan hankelupa olisi myönnettävä 
1 momentin estämättä ensinnäkin liittymis-
johdolle, jolla sähkönkäyttöpaikka taikka yk-
si tai useampi voimalaitos liitetään lähim-
pään nimellisjännitteeltään vähintään 110 ki-
lovoltin sähköverkkoon. Pykälän 1 momentin 
mukainen arviointi kohdistuisi kuitenkin 
edelleen tapauksiin, joissa hankelupaa hae-
taan sellaiselle johdolle, joka rakennettaisiin 
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muuhun kuin lähimpään suurjännitteiseen 
sähköverkkoon. Edelleen hankelupa olisi 
myönnettävä 1 momentin estämättä sähkö-
johdolle, jonka jakeluverkonhaltija rakentaa 
vastuualueellaan tai vastuualueeltaan sen ul-
kopuolelle, jos sähköjohto yhdistää jakelu-
verkonhaltijan sähköverkon osat toisiinsa tai 
jakeluverkonhaltijan sähköverkon toiseen 
sähköverkkoon. Poikkeuksella on tarkoitus 
edistää jakeluverkonhaltijan mahdollisuuksia 
suunnitella ja toteuttaa jakeluverkkonsa tar-
vitsemat yhteydet kantaverkkoon tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 

Pykälän 3 momenttiin esitetään säännöstä, 
joka mahdollistaisi luvan edellytysten kan-
nalta tarpeellisiksi katsottavien ehtojen sisäl-
lyttämisen lupapäätökseen. Tällaisia ehtoja 
voisivat olla esimerkiksi hankeluvan voimas-
saoloa koskevat rajaukset. 

17 §. Kunnan asemaa koskevat säännökset. 
Pykälässä säädettäisiin kunnan asemasta säh-
köjohtojen rakentamisessa. Kunnan tehtäviin 
kuuluu maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 
alueellaan. Suurimmalla osalla suurjännite-
johdoista on aluevaraus kaavassa. Tarkoituk-
sena on, että myös tulevaisuudessa johtojen 
aluevaraukset tehtäisiin pääosin jo kaavoja 
laadittaessa. Esityksen mukaan suurjännite-
johdon reitille tulisi saada kunnan suostumus, 
jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei 
perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastamisesta annetun lain 
(603/1977) mukaisessa lunastusmenettelyssä 
ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaa-
vassa tätä varten varatulle alueelle. Säännök-
sellä tarkennettaisiin tältä osin lain nykyistä 
sanamuotoa vastaamaan lunastuslain sovel-
tamista koskevaa oikeuskäytäntöä. 

Suostumusta antaessaan kunta ei voisi har-
kita johdon tarpeellisuutta, vaan tarveharkin-
nan tekisi hankelupaviranomainen käsitelles-
sään 14 §:n mukaista hankelupaa. Suostu-
muksen antamisessa ja siihen mahdollisesti 
liitettävissä ehdoissa kunnan harkinta kohdis-
tuisi maan käytöllisiin ja ympäristönäkökoh-
tiin. Kunnan harkintavaltaa rajattaisiin niin, 
ettei suostumusta saisi evätä tai sen myöntä-
miselle asettaa ehtoja ilman alueiden käytön 
suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liit-
tyviä taikka muihin seikkoihin perustuvia pä-
teviä syitä, jos epäämisestä tai ehdoista ai-
heutuu sähkönsiirron turvaamiselle tai haki-

jalle kohtuutonta haittaa. Erityisesti useam-
man kunnan alueelle rakennettavan johdon 
osalta olisi otettava huomioon, että johtoreitti 
muodostuu kokonaisuuden kannalta tarkoi-
tuksenmukaiseksi sekä sähköjärjestelmän 
tarpeet että ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen. Valitus kunnan päätöksestä tehtäisiin 
normaalia kunnallisvalitustietä. 

Jakeluverkon osalta sähköjohtojen sijoit-
tamista säännellään maankäyttö- ja rakennus-
laissa (132/1999). Pykälän 2 momenttiin esi-
tetään lisäksi säännöstä, jonka mukaan jake-
luverkonhaltijan olisi huolehdittava jakelu-
verkon rakentamista koskevan suunnittelun 
tiedottamisesta kunnille. Jakeluverkonhalti-
jan olisi yhdessä vastuualueensa kuntien 
kanssa muutoinkin huolehdittava riittävän 
yhteistoiminnan järjestämisestä siten, että 
kuntien maankäyttöä koskevat näkökohdat 
tulevat verkon sijoittamisessa huomioon ote-
tuiksi. 
 
4 luku Verkonhaltijan yleiset velvollisuu-

det ja verkkopalvelujen hin-
noittelu 

Luvun säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin 
sähköverkkoihin ja sähköverkonhaltijoihin, 
ellei laissa olisi erikseen säädetty poikkeusta 
jonkun sähköverkko- tai verkonhaltijatyypin 
osalta. Tällaisia poikkeuksia sisältyisi lain 
62 §:ään. Lain 30 §:ää sovellettaisiin vain 
kantaverkonhaltijaan sekä lain 60 §:ssä tar-
koitettuun oikeudellisesti eriytettyyn jakelu-
verkonhaltijaan. 

18 §. Verkkopalvelujen tarjonnan yleiset 
periaatteet. Pykälään esitetään uutta, voimas-
sa olevaa lainsäädäntöä täsmentävää sään-
nöstä verkonhaltijoiden yleisestä tasapuo-
lisuusvelvollisuudesta verkkopalvelujen tar-
jonnassa. Säännös olisi yhdenmukainen voi-
massa olevan sähkömarkkinalain soveltamis-
käytännön periaatteiden ja sähkömarkkinadi-
rektiivin vaatimusten kanssa. Säännöksen 
mukaan verkonhaltijan olisi tarjottava sähkö-
verkkonsa palveluita sähkömarkkinoiden 
osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 
Palveluiden tarjonnassa ei saisi olla perus-
teettomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti 
rajoittavia ehtoja tai rajauksia. 

Verkkopalvelujen tarjonnan tulisi tapahtua 
verkon käyttäjille tasapuolisesti ja syrjimät-
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tömästi. Se merkitsee, että tietty palvelu olisi 
tarjottava samoilla, yhtenäisillä ehdoilla kai-
kille verkon käyttäjille. Palvelun ehdot eivät 
esimerkiksi riippuisi siitä, kenen sähköä ver-
kossa siirretään. Sähkön ostajan palvelu ei 
saisi liioin muuttua perusteetta, kun sähkön-
toimittaja vaihtuu. Verkkopalvelujen ehdot 
voisivat kuitenkin vaihdella palvelujen käy-
tön suhteen erikokoisten tai -tyyppisten ver-
kon käyttäjien välillä. Myös lainsäädännön 
verkonhaltijoille asettamat vaatimukset voi-
vat edellyttää tai oikeuttaa erilaiseen palve-
luun eri verkonkäyttäjäryhmien osalta. Sa-
man verkonkäyttäjäryhmän sisällä tulisi kui-
tenkin soveltaa yhtäläisiä ehtoja ja palvelupe-
riaatteita. 

Yleisistä myyntiehdoista ja palveluperiaat-
teista voisi poiketa vain erityisissä tapauksis-
sa. Esimerkiksi verkon käyttäjä voisi edellyt-
tää tavanomaisesta poikkeavaa palvelua, jon-
ka ehtoja ei voi määritellä yleisten ehtojen 
perusteella. Sitä vastoin verkonhaltijan kil-
pailutilanne viereisen verkonhaltijan kanssa, 
mikä on joissain tapauksissa mahdollinen, ei 
oikeuttaisi soveltamaan kilpailun kohteena 
olevaan verkon käyttäjään muista poikkeavia 
ehtoja ja palveluperiaatteita. 

19 §. Verkon kehittämisvelvollisuus. Pykä-
lään esitetään verkon kehittämisvelvollisuut-
ta koskevaa yleissäännöstä, jota sovellettai-
siin kaikkiin sähköverkonhaltijoihin. Kehit-
tämisvelvollisuutta tarkentaisivat eri verkko-
tyyppien toiminnan laatuvaatimukset, joista 
säädettäisiin toisaalla tässä laissa. Yhdessä 
nämä säännökset muodostaisivat kokonai-
suuden, joilla määriteltäisiin sähköverkkojen 
toimintavarmuuden vähimmäistaso ja ver-
konhaltijoiden velvoitteet sen ylläpitämiseksi 
kunkin sähköverkon ja sähköverkon osan 
osalta. 

Yhteiskunnan perustoiminnot ovat riippu-
vaisia sähköverkkojen toiminnasta. Sähkö-
verkot muodostavat toiminnallisen kokonai-
suuden, jossa yhden sähköverkon toiminta-
häiriö voi vaikuttaa myös muiden sähkö-
verkkojen ja koko sähköjärjestelmän toimin-
taan. Tämän vuoksi sähköverkkojen toimin-
nallisia ominaisuuksia koskevia ratkaisuja ei 
voida jättää yksinomaan verkonhaltijoiden 
oman harkinnan varaan, vaan niiden sääntely 
on sekä sähköverkkojen yhteiskunnallinen 
merkitys että niiden toimintakyvyn varmis-

taminen huomioon ottaen välttämätöntä. Ny-
kyinen säädöspohja on osin puutteellinen ja 
epätäsmällinen eikä lain säännöksistä riittä-
vän selvästi ilmene sähköverkkojen toimin-
nalta edellytettävät vaatimukset. Sähköverk-
kojen toiminnallisten ominaisuuksien säänte-
ly olisi tarpeen myös siksi, että verkonhaltija 
on pääsääntöisesti monopoliasemassa. Muilla 
ei ole yleensä mahdollisuuksia rakentaa 
verkkoa olemassa olevan verkon vaikutus-
alueelle; jakeluverkonhaltijalla on monopoli 
jakeluverkon rakentamiseen ja muissakin 
verkoissa kilpailevan yhteyden rakentaminen 
on useimmiten taloudellisesti tai ympäris-
tösyistä mahdotonta. Verkon käyttäjän mah-
dollisuudet saada verkkopalveluja ovat siten 
riippuvaisia sen verkonhaltijan toimenpiteis-
tä, jonka verkkoon tämä on liittynyt tai aikoi-
si liittyä. 

Verkon kehittämisvelvollisuus ja verkkojen 
toiminnan laatuvaatimukset muodostaisivat 
sähköverkkojen suunnittelu- ja mitoituspe-
rusteen. Sähköverkko siihen kuuluvine lait-
teistoineen ja ohjelmistoineen on tekninen 
järjestelmä, jossa väistämättä esiintyy joskus 
vikoja. Tämän vuoksi kehittämisvelvollisuu-
den täyttämistä arvioitaessa tulisi tarkastella 
niitä riskejä ja seuraamuksia, joita verkonhal-
tijan mahdollinen laiminlyönti aiheuttaa ver-
kon käyttäjille sekä muille verkonhaltijoille 
ja sähköntoimittajille näiden asiakkaat mu-
kaan lukien. Koska kehittämisvelvollisuuteen 
kuuluvat vaatimukset on nähtävä ensisijaises-
ti sähköverkon suunnittelu- ja mitoitusperus-
teina, yksittäinen asetettujen vaatimusten 
vastainen tapahtuma ei välttämättä vielä 
merkitsisi kehittämisvelvollisuuden rikko-
mista. Sen sijaan useampi yksittäinen vaati-
musten vastainen tapahtuma samassa verkon 
osassa saattaisi indikoida, että verkonhaltija 
ei ole täyttänyt kehittämisvelvollisuuttaan. 
Tapauksesta riippuen myös yksittäinen lai-
minlyönti voisi merkitä kehittämisvelvolli-
suuden rikkomista. Tällainen laiminlyönti 
voisi olla kysymyksessä esimerkiksi sellai-
sessa tapauksessa, jossa laiminlyönti koskee 
merkittävää yksittäistä toimenpidettä tai in-
vestointia, joka vaikuttaisi verkonhaltijan 
kykyyn suoriutua lainsäädännön edellyttä-
mistä tehtävistä tai joka kohdistuisi tai vai-
kuttaisi muihin verkonhaltijoihin tai sähkön-
toimittajiin taikka suureen joukkoon kyseisen 
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sähköverkon käyttäjiä. Esimerkkinä yksittäi-
sestä laiminlyönnistä, jonka soveltamiskäy-
tännössä on katsottu merkitsevän kehittämis-
velvollisuuden laiminlyöntiä, voidaan maini-
ta verkon häiriösuojauksessa oleva rakenteel-
linen puutteellisuus, jonka seurauksena ver-
kon viat voivat välittyä muihin verkkoihin ja 
siten aiheuttaa riskin sähkökatkon laajenemi-
sesta toisiin sähköverkkoihin. 

Kehittämisvelvollisuuden piiriin katsottava 
verkonhaltijan toiminta on luonteeltaan siinä 
määrin yleistä ja palvelee verkon tai sen osan 
käyttäjiä yleisesti, että sen aiheuttamat kus-
tannukset kohdistettaisiin yleisesti verkon-
haltijan palveluistaan perimiin maksuihin, ei 
yksittäiselle verkon käyttäjälle. 

Energiamarkkinavirasto valvoisi kehittä-
misvelvollisuuden noudattamista. Sillä olisi 
toimivalta määrätä verkonhaltijan toteutta-
maan korjaavia toimenpiteitä laiminlyöntien 
korjaamiseksi. Kehittämisvelvollisuuden 
laiminlyönnistä voitaisiin myös määrätä ver-
konhaltijalle seuraamukseksi esimerkiksi 
seuraamusmaksu. Kehittämisvelvollisuuden 
rikkominen tai laiminlyönti olisi lain 107 §:n 
perusteella rajattu vahingonkorvauslain 
(412/1974) soveltamisalan ulkopuolelle. 
Verkon käyttäjällä voisi kuitenkin olla oikeus 
vahingonkorvaukseen joko sopimusperustei-
sesti tai tämän lain virhettä koskevan 97 §:n 
perusteella, jos sopimuksen tai 97 §:n korva-
usperusteet täyttyisivät. 

Pykälän 1 momentin mukaan verkonhalti-
jan tulisi riittävän hyvälaatuisen sähkön 
saannin turvaamiseksi verkkonsa käyttäjille 
ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan 
sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverk-
kojen toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja 
verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa si-
tä, että verkonhaltijan tulisi pitää verkon 
käyttövarmuus yleisesti hyväksyttävällä ta-
solla. Tämä taso määräytyisi sähkömarkkina-
laissa säädettyjen vaatimusten perusteella. 
Lisäksi verkonhaltija rakentaisi ja vahvistaisi 
verkkoaan niin, että verkon käyttäjien tavan-
omaiset, ennakoitavissa olevat palvelutarpeet 
tulisivat tyydytetyiksi. 

Verkon käyttäjille tulee turvata myös riittä-
vän hyvälaatuisen sähkön saanti. Sähkön laa-
tu ja sähkökatkosten tiheys ja pituus riippu-
vat pääasiassa sähköverkon rakenteesta ja 

kunnosta. Verkonhaltijan tulisi huolehtia, että 
sähköverkko on tältä osin riittävässä kunnos-
sa myös haja-asutusalueilla. Tarkemmat 
säännökset sähköverkon toimintavarmuudes-
ta säädettäisiin pykälän 2 momentissa sekä 
kullekin sähköverkkotyypille säädetyissä 
toiminnan laatuvaatimuksissa. 

Verkon kehittämisvelvollisuus olisi rajattu 
verkon käyttäjien kohtuullisiin tarpeisiin. 
Verkon käyttäjän haluaman palvelun poikke-
uksellinen laatu, tarvittavan verkonvahvista-
misen vaatima aika, verkonrakentamisen lu-
pamenettelyt ja muut vastaavat seikat voivat 
estää tai rajoittaa verkonhaltijaa toimimasta 
verkon käyttäjän haluamalla tavalla. 

Verkon kehittämisvelvollisuutta tarkennet-
taisiin pykälän 2 momentissa, jossa täsmen-
nettäisiin niitä periaatteita, joiden mukaisesti 
verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennet-
tava ja ylläpidettävä sähköverkkoaan. Säh-
köverkon tulisi ensinnäkin täyttää kyseiselle 
sähköverkkotyypille säädetyt toiminnan laa-
tuvaatimukset. Lisäksi sähkönsiirron ja –ja-
kelun laadun tulisi muutoinkin olla hyvä kus-
sakin sähköverkossa. Sähköverkoilta ja säh-
köverkkopalveluilta edellytettäisiin luotetta-
vaa ja varmaa toimintaa silloin, kun niihin 
kohdistuu normaaleja odotettavissa olevia 
ilmastollisia, mekaanisia ja muita ulkoisia 
häiriöitä. Oleellista tällöin olisi ulkoisen ta-
pahtuman säännönmukaisuus ja ennalta-
arvattavuus. Lisäksi edellytettäisiin, että säh-
köverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat 
mahdollisimman luotettavasti normaaliolojen 
häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011) 
tarkoittamissa poikkeusoloissa. Vaatimustaso 
ei olisi normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa yhtä korkea kuin momentin 
2 kohdassa tarkoitettujen normaalien ja odo-
tettavissa olevien häiriöiden osalta. Sähköjär-
jestelmän näkökulmasta keskeinen vaatimus 
sähköverkoille olisi, että ne toimisivat yh-
teensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja että 
ne voidaan tarvittaessa liittää yhteen toisten 
sähköverkkojen kanssa. Edelleen sähköver-
kolta odotetaan myös sitä, että siihen voidaan 
liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja 
voimalaitoksia. Verkonhaltijan tulisi kyetä 
muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tä-
män lain nojalla asetetut velvollisuudet. 

Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta ei 
säädettäisi sähkömarkkinalaissa vaan sähkö-
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turvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä. 

20 §. Liittämisvelvollisuus. Pykälässä sää-
dettäisiin kaikkien sähköverkonhaltijoiden 
tehtäviin kuuluvasta liittämisvelvollisuudes-
ta. Liittämisvelvoitteen tarkoituksena on tur-
vata, että kaikilla sähkönkäyttäjillä olisi 
mahdollisuus ostaa sähköä. Samoin kaikki 
sähköntuottajat pääsisivät verkkoon myy-
mään sähköä, mikä koskisi yhtäläisesti myös 
sähkön pientuottajia. Verkonhaltijalla olisi 
pyynnöstä velvollisuus liittää kaikki toimin-
ta-alueensa halukkaat verkon käyttäjät verk-
koonsa. Liittämisvelvollisuus koskisi sekä 
uuden sähkönkäyttöpaikan tai voimalaitok-
sen liittämistä samoin kuin sovitun siirtote-
hon muutosta olemassa olevassa liittymässä. 

Kanta- ja jakeluverkossa verkonhaltijan 
toiminta-alueen muodostaisi sen vastuualue. 
Suurjännitteisessä jakeluverkossa verkonhal-
tijan liittämisvelvollisuus koskisi aluetta, jol-
la sijaitsevien verkon käyttäjien olisi tekni-
sesti, taloudellisesti tai maankäytöllisesti 
edullisempaa liittyä kyseisen verkonhaltijan 
kuin jonkun toisen verkkoon. Useimmissa 
tapauksissa rajanveto toiminta-alueiden välil-
lä on selvä myös suurjännitteisessä jakelu-
verkossa. Koska verkonhaltijalla on mahdol-
lisuus periä kaikki liittämisestä aiheutuvat, 
kohtuulliset kustannukset liittyjältä, edellisel-
lä ei ole syytä torjua halukasta liittyjää liit-
tymästä sähköverkkoon, mutta liittyjällä on 
syy etsiä verkko, johon on edullisinta liittyä. 

Kuten nykyisinkin, verkonhaltijalla olisi 
oikeus periä liittämisestä kohtuullinen liitty-
mismaksu. Liittämisen edellytyksenä olisi 
myös, että liitettävä sähkölaitteisto täyttäisi 
tarvittavat tekniset vaatimukset. Verkonhalti-
jan liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten 
vaatimusten tulisi olla tasapuolisia sekä syr-
jimättömiä. Niissä olisi lisäksi otettava huo-
mioon sähköjärjestelmän toimintavarmuuden 
ja tehokkuuden vaatimat ehdot. 

Verkonhaltijan tulisi julkaista liittämistä 
koskevat tekniset vaatimukset sekä kohtuul-
linen aika, jonka kuluessa verkonhaltija kä-
sittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt. 
Lain 27 §:n vaatimuksen mukaisesti verkon-
haltijan tulisi lisäksi julkaista muutkin liittä-
mispalvelujensa yleiset myyntiehdot ja -hin-
nat sekä niiden määräytymisperusteet. Ehto-

jen ja vaatimusten julkaiseminen koskisi sekä 
sähkönkäyttäjiä että sähköntuottajia. 

Verkonhaltijan edellytettäisiin myös anta-
van liittyjälle tämän pyynnöstä kattavan ja 
riittävän yksityiskohtaisen arvion liittymis-
kustannuksista sekä arvion liittymän toimi-
tusajasta. 

21 §. Siirtovelvollisuus. Pykälässä säädet-
täisiin sähköverkkojen osalta niin sanotusta 
kolmannen osapuolen verkkoon pääsystä. 
Verkkoon pääsy toteutettaisiin yhdenmukai-
sesti voimassa olevien säännösten kanssa 
säännellyksi verkkoon pääsyksi kutsutun 
mallin mukaisesti, josta säädetään sähkö-
markkinadirektiivin 32 artiklassa. Verkkoon 
pääsy perustuisi verkonhaltijan julkaisemiin 
tariffeihin ja ehtoihin, joita sovellettaisiin ta-
sapuolisesti ja syrjimättömästi verkon käyttä-
jiin. Energiamarkkinavirasto hyväksyisi tarif-
fien laskentamenetelmät ja ehdot ennen nii-
den käyttöön ottamista. 

Pykälässä asetettaisiin verkonhaltijalle siir-
tovelvollisuus. Se tarkoittaisi, että monopo-
liasemassa olevat verkot on avattava tietyin 
edellytyksin kaikkien halukkaiden käyttöön. 
Verkonhaltija ei voisi estää verkkoonsa liit-
tyneitä verkon käyttäjiä valitsemasta sähkön-
toimittajaansa vapaasti kilpailun perusteella. 
Sähkön siirtovelvollisuus koskisi eräin poik-
keuksin kaikkia sähköverkkoja. 

Verkonhaltijan tulisi myydä sähkön siirto- 
ja jakelupalveluja verkkonsa käyttäjille säh-
köverkkonsa siirtokyvyn rajoissa. Jos sähkö-
verkon siirtokapasiteetti ei riittäisi kaikkien 
siirtotarpeiden täyttämiseen, olisi verkonhal-
tijalla käyttövarmuussyistä oikeus rajoittaa 
sähkön siirtoa eli harjoittaa ylikuormituksen 
hallintaa. Jos siirtokapasiteetin ylikuormitus-
tilanteessa verkon käyttäjien siirtotarpeet oli-
sivat kohtuullisia, olisi verkonhaltijalla vel-
vollisuus lisätä verkkonsa siirtokapasiteettia 
pullonkaulatilanteen poistamiseksi. Jos tämä 
jäisi verkonhaltijalta tekemättä, voisi kysy-
myksessä olla verkon kehittämisvelvollisuu-
den rikkominen. 

Verkonhaltijan tulisi kohtuullisessa ajassa 
korjata kehittämisvelvollisuuden kanssa risti-
riidassa olevat puutteet verkkonsa siirtokapa-
siteetissa. Esimerkiksi uusien liittyjien liittä-
minen ei saisi tarpeettomasti viivästyä riittä-
mättömän siirtokapasiteetin vuoksi. Arvioita-
essa siirtokapasiteetin puutteen korjaamisen 
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edellyttämää kohtuullista aikaa olisi huomi-
oitava suunnitteluun, lupamenettelyihin ja 
rakentamiseen kuluva aika. 

Verkkotoiminta on liiketoimintaa, jossa 
toiminnan harjoittajalla on oikeus kohtuulli-
seen korvaukseen myymistään sähkön siirto- 
ja jakelupalveluista. Sen perusteena olevista 
hinnoitteluperiaatteista säädettäisiin toisaalla 
tässä laissa. 

22 §. Verkonhaltijan tehtävät sähköntoimi-
tusten mittauksessa. Pykälässä säädettäisiin 
verkonhaltijan yleisistä tehtävistä sähkön-
toimitusten mittauksessa. Pykälän 1—3 mo-
mentin säännökset siirrettäisiin lakiin säh-
köntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 
annetusta valtioneuvoston asetuksesta 
(66/2009), jossa ne nykyisin sijaitsevat. Säh-
köntoimitusten mittausta koskevia säännök-
siä tulee sovellettaessa tarkastella muiden 
verkkopalveluja koskevien säännösten, kuten 
teknisiä vaatimuksia ja liittämistä koskevien 
19 ja 20 §:ien, siirtovelvollisuutta koskevan 
21 §:n sekä verkkopalvelujen hinnoittelua 
koskevien 24—26 §:ien kanssa. 

Verkonhaltijan tehtävänä olisi järjestää 
sähköverkossaan taseselvityksen ja laskutuk-
sen perustana oleva sähköntoimitusten mitta-
us sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoit-
taminen sähkömarkkinoiden osapuolille. An-
tamalla mittauksen järjestäminen ja mittaus-
tietojen ilmoittaminen sähkömarkkinoiden 
osapuolille verkonhaltijan tehtäväksi, luotai-
siin edellytykset yhdenmukaisille ja luotetta-
ville mittausjärjestelmille sekä ilmoitusme-
nettelyille. Laskutuksessa tarvittavat mittaus-
tiedot olisi ilmoitettava sähkön toimittajalle 
sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. 
Verkonhaltijan vastuu mittauksen järjestämi-
sestä ei ulottuisi tilanteisiin, joissa sähkön-
toimitus tapahtuisi kiinteistön tai sitä vastaa-
van kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon 
kautta. 

Verkonhaltijan tulisi mittauspalvelua jär-
jestäessään pyrkiä edistämään asiakkaidensa 
tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä 
sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien hyö-
dyntämistä. Ehdotuksella pyritään varmista-
maan, että verkonhaltijat huomioisivat ener-
giatehokkuusnäkökulman ja asiakkaiden 
sähkönkulutuksen ohjaustarpeet mittauspal-
veluiden tarjonnassa. 

Verkonhaltija voisi tarjota mittauspalvelua 
joko omana työnä tai hankkia sen palveluna. 
Palvelu voitaisiin hankkia tällöin myös säh-
kökaupan muulta osapuolelta. Säännöksellä 
pyritään korostamaan sitä, että verkonhalti-
joilla on käytössään erilaisia vaihtoehtoja et-
siä kustannustehokkaita ja innovatiivisia rat-
kaisuja mittauspalveluiden tuottamiseen. 

Tarkemmat säännökset sähköntoimitusten 
mittauksesta sähköverkoissa annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Säännökset voisivat 
koskea sähkönkäyttöpaikan ja voimalaitok-
sen varustamista mittauslaitteistolla, mittaus-
laitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaa-
timuksia, mittauslaitteiston lukemista, mitta-
ustiedon hyödyntämistä sekä mittauspalve-
luissa käytettävää aikajaotusta. 

23 §. Sähköverkon häviöenergian hankinta. 
Säännökseen ehdotetaan otettavaksi sähkö-
markkinadirektiivin verkonhaltijoille asetta-
ma velvoite kilpailuttaa sähköverkon siirto-
häviöiden kattamiseksi käytettävän energian 
hankinta. Vastaava velvoite koskisi myös 
verkonhaltijan sähköverkon käyttöä palvele-
van, pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetun va-
ravoiman hankintaa. Säännöksen edellyttä-
män hankintamenettelyn täyttäisi esimerkiksi 
riittävän kattavalla tavalla järjestetty tarjous-
pyyntömenettely tai tarjouskilpailu taikka 
hankinta sähköpörssistä. 

24 §. Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja 
hinnoittelua koskevat yleiset säännökset. Py-
kälässä säädettäisiin verkkopalvelujen myyn-
tiehtoja ja hinnoittelua koskevista yleisistä 
säännöksistä. Ehdotettu pykälä vastaisi pää-
osin nykyisen sähkömarkkinalain sovelta-
miskäytäntöä. Pykälän 2 momentissa täs-
mennettäisiin kuitenkin nykyistä sääntelyä si-
ten, että hinnoittelun olisi kokonaisuutena ar-
vioiden oltava kohtuullista. 

Pykälän 1 momentin mukaan verkkopalve-
lujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden 
määräytymisperusteiden tulisi olla tasapuoli-
sia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjil-
le. Tämä merkitsee, että tietty palvelu on tar-
jottava samoilla, yhtenäisillä ehdoilla kaikille 
asiakkaille. Siirto- tai jakeluhinta ei esimer-
kiksi riippuisi siitä, kenen sähköä siirretään. 
Sähkön ostajan maksama siirto- tai jakelu-
maksu ei saisi liioin muuttua perusteetta, kun 
sähkön myyjä vaihtuu. 
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Verkkopalvelujen käytön suhteen eriko-
koisten tai tyyppisten asiakkaiden välillä voi-
sivat jakelumaksut vaihdella kuten nykyään-
kin. Saman asiakasryhmän sisällä tulee kui-
tenkin olla sama hinnoittelu. Asiakkailla, 
joilla on samansuuruinen sulake, tulisi olla 
hinnoittelultaan samanlainen jakelumaksu.  

Yleisistä myyntiehdoista ja -hinnoista voisi 
poiketa vain erityisissä tapauksissa. Esimer-
kiksi asiakas voi edellyttää tavanomaisesta 
poikkeavaa palvelua, jonka hintaa ei voi 
määritellä yleisen tariffin perusteella. Sitä 
vastoin verkonhaltijan kilpailutilanne vierei-
sen verkonhaltijan kanssa, mikä on joissain 
tapauksissa mahdollinen, ei oikeuttaisi sovel-
tamaan kilpailun kohteena olevaan asiakkaa-
seen muista poikkeavaa hinnoittelua. 

Monopoliasemassa olevalta verkkotoimin-
nalta tulisi edellyttää hinnoittelun kohtuulli-
suutta. Hinnoittelun kohtuullisuutta tulee ar-
vioida kokonaisuutena, jolloin varmistetaan 
sekä verkkotoiminnan hintojen kustannus-
vastaavuus että liiketoiminnasta saatavan 
tuoton kohtuullisuus. Perusperiaatteena on, 
että hinnoittelun tulisi vastata toiminnan kus-
tannuksia. Hinnoittelun kustannusvastaavuut-
ta arvioidaan siten kunkin verkonhaltijan 
kustannusten perusteella. Verkkotoiminnan 
hinnoitteluun ei kohdistu markkinoilta tule-
vaa painetta, jolloin verkonhaltijalla ei ole 
kannustinta tehostaa toimintaansa. Mahdolli-
nen kustannustehottomuus voidaan kompen-
soida korkeammilla hinnoilla, joten monopo-
lihinnoittelun arvioinnissa on arvioitava, mi-
kä on yrityksen kustannustaso verrattuna 
kustannuksiin, joihin yrityksellä olisi tosiasi-
allinen mahdollisuus. Hinnoittelun kohtuulli-
suuteen sisältyy sääntelyn kautta asetettu ta-
loudellisesti tehokkaaseen toimintaan kan-
nustava elementti, jonka avulla voidaan var-
mistaa, että verkonhaltijan toiminnan kustan-
nustehokkuus toteutuu. 

Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta pe-
rustuisi yritysten sähköverkko-omaisuuden 
todelliseen käyttöarvoon, joka kuvaa yritys-
kohtaista markkina-arvoa, eikä esimerkiksi 
yritysjärjestelyiden perusteella määritettyihin 
kaupallisiin markkina-arvoihin, jotka voivat 
sisältää sähköverkkotoimintaan kuulumatto-
mia arvostus- tai järjestelyeriä. 

Toisaalta verkonhaltijalle tulee turvata koh-
tuullinen korvaus verkkopalveluista omai-

suuden kohtuullisen käyttömahdollisuuden 
säilymiseksi. Verkkopalveluiden hinnoittelun 
tulisi turvata verkonhaltijalle kuuluvien teh-
tävien edellyttämä kohtuullinen tulorahoitus 
ja vakavaraisuus. Tulot saisivat siten kattaa 
verkon ylläpidon, käytön ja rakentamisen 
kohtuulliset kustannukset sekä antaa sijoite-
tulle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan 
tuoton. Kohtuullisen tuoton tulisi puolestaan 
heijastaa sitä taloudellisen riskin tasoa, joka 
sähköverkon omistajan verkkotoimintaan si-
joittamaan pääomaan kohdistuu toiminnan 
harjoittamisesta sekä ottaa huomioon alhaiset 
vieraan pääoman rahoituskulut ja laitteistojen 
pitkä käyttöikä. 

Hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa 
tulisi ottaa huomioon myös verkon kehittä-
misvelvollisuudesta aiheutuvat investoinnit 
ja niiden rahoittaminen. Verkonhaltija saat-
taisi tehtäviensä täyttämiseksi joutua inves-
toimaan niin suuriin hankkeisiin, että sen ta-
vanomaisen toiminnan rahoittamiseen riittä-
vä tulorahoitus ei välttämättä riittäisi rahoit-
tamaan kysymyksessä olevia hankkeita.  Täl-
löin verkonhaltijan tulisi turvautua pääoma-
rahoitukseen. Tämä on perusteltua, koska 
pääomarahoitus on rahoitusteoreettisesti te-
hokas tapa rahoittaa investointeja ja sähkö-
verkkotoiminta on sen monopoliluonne huo-
mioon ottaen vähäriskistä liiketoimintaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan verkkopalve-
lujen hinnoittelussa ei saa olla perusteettomia 
tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti rajoitta-
via ehtoja tai rajauksia. Siinä on kuitenkin 
otettava huomioon sähköjärjestelmän toimin-
tavarmuuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot. 
Säännöksen tarkoituksena on turvata, että 
verkkopalvelujen ehdot ovat asiallisia eivätkä 
perusteettomasti rajoita asiakkaan mahdolli-
suuksia käyttää verkkoa. Esimerkiksi siirto-
palvelun ehdoissa on otettava huomioon säh-
köjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokas 
käyttö. Sen vuoksi verkonhaltijalla on oikeus 
asettaa verkon toiminnan turvaamisen kan-
nalta perusteltuja ehtoja, jotka voivat rajoit-
taa tai muuten vaikuttaa asiakkaan edellytyk-
siin käyttää verkkoa. Sitä vastoin rajoitukset, 
jotka olisivat näennäisesti yleisiä ja tasapuo-
lisia mutta tosiasiallisesti räätälöity koske-
maan vain muita kuin asianomaista verkkoa 
omistavaa myyjää, olisivat kiellettyjä. 
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Verkkopalvelujen hinnoittelussa on lisäksi 
otettava huomioon kustannukset ja hyödyt, 
jotka aiheutuvat voimalaitoksen liittämisestä 
verkkoon. Säännöksessä tarkoitettuja hyötyjä 
ovat esimerkiksi verkostohäviöiden vähene-
minen sekä verkonhaltijan maksettaviksi 
kuuluvien ylemmän verkkotason maksujen 
pieneneminen. Säännöksellä täsmennetään 
verkkopalvelujen hinnoittelun kustannusvas-
taavuuden toteutumista eri asiakasryhmien 
välillä sekä verkonhaltijan eri tariffien välil-
lä. 

25 §. Liittymispistehinnoittelu. Pykälään 
ehdotetaan nykyistä pistehinnoittelun sovel-
tamiskäytäntöä vastaavaa säännöstä. Liitty-
mismaksut eivät kuulu etäisyysriippumatto-
man hinnoittelun piiriin aikaisempaa sovel-
tamiskäytäntöä vastaavasti. Kilpailun lisää-
minen sähkökaupassa edellyttää, että kaupan 
osapuolet pääsevät mahdollisimman helposti 
markkinapaikalle, jonka sähköverkot koko-
naisuutena muodostavat. Kun maan verkko-
järjestelmä muodostuu useista, eri omistajien 
hallitsemista verkoista, verkkopalveluista so-
piminen ja niiden erilaiset hinnoitteluperiaat-
teet voivat vaikeuttaa huomattavasti kaupan-
käyntiä. Sen vuoksi olisi tarpeen velvoittaa 
verkonhaltijoita noudattamaan tiettyjä, tässä 
pykälässä ehdotettuja yhteisiä periaatteita, 
jotka helpottavat järjestelmän palvelujen 
saantia asiakkaiden kannalta. 

Pykälän 1 momentin periaatteen mukaan 
asiakas eli verkon käyttäjä sopisi kaikista 
verkkopalveluistaan sen verkonhaltijan kans-
sa, jonka verkkoon on liittynyt. Tämä niin 
sanottu yhden luukun periaate helpottaisi sel-
laisten palvelujen saantia, jotka vaatisivat 
muutoin sopimuksia useamman verkonhalti-
jan kanssa. Käytännössä säännös tarkoittaisi 
sitä, että verkonhaltijoiden olisi huolehditta-
va keskinäisin sopimuksin edellytyksistä täl-
laiselle palvelulle. 

Pykälän 2 momentissa asetetaan lain ta-
voitteiden kannalta keskeinen hinnoittelupe-
riaate verkkopalveluille, niin sanottu liitty-
mispistehinnoittelu. Sen mukaan asiakas, jo-
ka on liittynyt yhdessä pisteessä verkkoon ja 
maksanut tarpeelliset maksut, saa oikeuden 
käyttää koko maan sähköverkkoa liittymis-
pisteestään käsin. Toisin sanoen hän pääsisi 
käymään kauppaa periaatteessa kaikkien nii-
den kanssa, jotka ovat liittyneet Suomen 

verkkoon. Säännös edellyttää verkonhaltijoi-
den yhteistyötä periaatteiltaan yhtenäisen, eri 
verkkoportaat yhdistävän hierarkkisen hin-
noittelukäytännön luomiseksi. Tariffiraken-
teet olisivat yhteensopivia ja muodostaisivat 
kokonaisuuden. Sen sijaan verkonhaltijoiden 
soveltamat hintatasot voisivat poiketa toisis-
taan, koska ne riippuvat verkkojen erilaisista 
kustannuksista. Liittymispistehinnoittelua so-
vellettaisiin kaikkiin tavanomaisiin verkko-
palveluihin. Kaikki sähkömarkkinoiden osa-
puolet osallistuisivat siten pääsääntöisesti yh-
tenäisin perustein markkinapaikan ylläpito-
kustannuksiin eikä ”vapaamatkustus” olisi 
mahdollista. Myös jakeluverkkoon liittynyttä 
asiakasta koskisivat samat oikeudet käydä 
sähkökauppaa Suomen verkon alueella sekä 
velvollisuudet osallistua koko verkon kus-
tannuksiin jakeluverkkopalvelujen maksuis-
sa. Poikkeuksellisiin tarpeisiin ja tilanteisiin 
voisi verkonhaltijoilla olla kuitenkin erityis-
palveluja. Niiden hinta voisi määräytyä 
yleisperiaatteesta poikkeavalla tavalla. 

Liittymispistehinnoittelu ei koskisi lähtö-
kohtaisesti maan rajan ylittäviä johtoyhteyk-
siä. Lain 43 §:n säännöksen mukaan kanta-
verkonhaltijan on perittävä liittymispistehin-
noittelun piiriin kuuluvan siirtomaksun lisäk-
si erillinen siirtomaksu verkkoonsa tulevasta 
tai siitä lähtevästä sähkön tuonnista tai vien-
nistä, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä 
velvoitteista tai kantaverkonhaltijan tekemis-
tä, vastavuoroisiin sähköjärjestelmän toimin-
tavarmuuteen ja tehokkuuteen sekä markki-
naedellytyksiin perustuvista sopimuksista 
muuta johdu. Ulkomaanyhteyksien käytöstä 
perittäviin maksuihin vaikuttavat lisäksi 
unionin lainsäädännössä säädetyt normit. 
Esimerkiksi sähkökauppa-asetuksen säännös-
ten perusteella liittymispistehinnoittelua so-
velletaan myös markkinoiden käytössä ole-
vissa ETA-valtioiden välisissä rajayhdysjoh-
doissa. 

Nykyisen sähkömarkkinalain vastaavan 
säännöksen nojalla ministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarvittaessa tarkempia sään-
nöksiä pistehinnoittelun periaatteiden sovel-
tamisesta. Tästä valtuutussäännöksestä ehdo-
tetaan luovuttavaksi. 

26 §. Sähköntoimittajan vaihtamiseen liit-
tyvät verkonhaltijan suoritteet. Säännöksen 
mukaan verkonhaltija ei saisi periä erillistä 
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maksua sähköntoimittajan vaihtamiseen liit-
tyvistä rekisteröinti-, taseselvitys- ja muista 
vastaavista suoritteistaan. Tällaisista palve-
luista aiheutuvat kustannukset tulisi sisällyt-
tää verkonhaltijan yleisiin siirto- ja jakeluta-
riffeihin. Erilliset palvelumaksut muodostu-
vat helposti sähköntoimittajan vaihtamista ja 
siten sähkökaupan kilpailua rajoittaviksi eh-
doiksi. Samalla maksut antavat verkonhalti-
jan intressipiiriin kuuluvalle sähköntoimitta-
jalle mahdollisuuden hinnoitella pieniä säh-
kömääriä käyttävien asiakkaidensa sähkö-
energian kilpailijoitaan kalliimmin. Säännös 
on perusteltu myös siitä syystä, että tällaisten 
erillisten palvelumaksujen kustannusvastaa-
vuuden valvonta on osoittautunut käytännös-
sä hankalaksi. Säännös vastaa sähkömarkki-
nalain nykyistä soveltamiskäytäntöä. 

27 §. Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja 
tunnuslukujen julkaiseminen. Verkkoon pää-
syn järjestäminen perustuisi julkaistuihin 
myyntiehtoihin ja -hintoihin. Lain tavoitteena 
on pyrkimys laajaan avoimuuteen verkkopal-
velujen ja verkkotoiminnan osalta. Ehdotetut 
säännökset vastaavat sähkömarkkinalain ny-
kyistä soveltamiskäytäntöä. 

Pykälän 1 momentin mukaan verkonhalti-
jan tulisi julkaista verkkopalvelujensa yleiset 
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy-
tymisperusteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan verkonhalti-
jan olisi ilmoitettava 1 momentissa tarkoite-
tut ehdot, hinnat ja niiden määräytymisperus-
teet Energiamarkkinavirastolle. Momentissa 
annettaisiin Energiamarkkinavirastolle toi-
mivalta määrätä tarkemmin verkonhaltijan 
verkkopalvelujen voimassaolevien myyntieh-
tojen ja -hintojen ja niiden määräytymispe-
rusteiden ilmoittamisessa annettavista tie-
doista sekä ilmoitusmenettelystä.  

Pykälän 3 momentin nojalla Energiamark-
kinavirasto voisi tarkemmin määrätä, mitä 
verkkopalveluiden hintatasoa sekä verkko-
toiminnan tehokkuutta koskevia tunnuslukuja 
verkonhaltijan tulisi julkaista. Energiamark-
kinaviraston määräykseen voisi sisältyä myös 
määräyksiä tunnuslukujen laskentakaavoista 
ja -ohjeista sekä julkaisemisessa noudatetta-
vasta menettelystä.  

28 §. Verkonhaltijan varautumissuunnitte-
lu. Pykälässä säädettäisiin uudesta verkon-
haltijaa velvoittavasta varautumissuunnitte-

lusta. Säännöksen tavoitteena olisi sähkö-
verkkojen ja erityisesti jakeluverkkojen toi-
mitusvarmuuden parantaminen sekä sähkö-
verkonhaltijoiden varautumisen tehostami-
nen. 

Verkonhaltijan olisi varautumisella ja 
asianmukaisella suunnittelulla huolehdittava 
siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisim-
man häiriöttömästi sekä palautuu mahdolli-
simman nopeasti normaalitasolle normaa-
liolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa. Verkonhaltijan 
olisi laadittava varautumissuunnitelma sekä 
osallistuttava tarpeellisessa laajuudessa huol-
tovarmuuden turvaamiseen tähtäävään val-
miussuunnitteluun. Varautumissuunnitelma 
olisi päivitettävä vähintään kahden vuoden 
välein. 

Varautumisvelvoite sisältäisi muun muassa 
velvoitteen riittävän asiakastiedon antamisen 
varmistamiseen normaaliolojen häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa, velvoitteen järjes-
tää toimiva yhteys toiminta-alueensa pelas-
tusviranomaisiin, poliisiin, tieviranomaisiin 
sekä toisiin verkonhaltijoihin, teleyrityksiin 
ja muihin infrastruktuurin haltijoihin kaikissa 
olosuhteissa, velvoitteen laatia ennalta suun-
nitelmat korjaushenkilöstön käytöstä ja varal-
laolosta sekä vastuuhenkilöistä myrsky- ja 
muissa häiriötilanteissa. Nämä asiat verkon-
haltijan tulisi sisällyttää varautumissuunni-
telmaansa. 

Varautumissuunnitelmassa tulisi esittää 
myös, miten ja missä järjestyksessä sähköt 
palautetaan asiakkaille häiriötilanteessa. 
Sähkön palautusjärjestystä suunniteltaessa 
tulisi ottaa huomioon sähkön häiriöttömän 
toimituksen välttämättömyys asiakasryhmille 
sekä sähköverkon toimitusvarmuuteen liitty-
vät tekniset ominaisuudet kuten verkonosien 
herkkyys vaurioille ja uudelleenreititysmah-
dollisuudet. Kohteita, joille mahdollisimman 
häiriötön sähkönsaanti olisi erityisen tärkeää, 
olisivat suuret asiakaskeskittymät, usean 
asunnon sähkölämmityskohteet ilman vara-
lämmitysmahdollisuutta, vanhainkodit, sai-
raalat ja vastaavat kohteet sekä viestintä-
verkkojen kriittiset tukiasemat. Korjaustoi-
menpiteitä suunniteltaessa tulisi myös priori-
soida toimenpiteitä, jotka vaikuttavat laajaan 
asiakasjoukkoon. 
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Tarkempia säännöksiä varautumissuunni-
telman sisällöstä voitaisiin antaa valtioneu-
voston asetuksella. Säännökset voisivat kos-
kea yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuu-
den, väestön toimeentulon taikka elinkei-
noelämän toimintakyvyn varmistamiseksi 
tarpeellista sähköverkkojen toiminnan sekä 
sähkönsiirron tai -jakelun järjestelyä. 

Varautumissuunnitelman laatimista valvoi-
si Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuus-
keskuksella olisi oikeus kuuden kuukauden 
kuluessa suunnitelman vastaanottamisesta 
vaatia verkonhaltijaa tekemään muutoksia 
varautumissuunnitelmaan, jos suunnitelma ei 
täytä säädettyjä vaatimuksia. Huoltovar-
muuskeskuksen olisi velvoitettava verkon-
haltija korjaamaan rikkomuksensa tai laimin-
lyöntinsä, jos tämä rikkoisi tai laiminlöisi 
pykälässä säädettyjä velvoitteitaan. Velvoite-
päätöksessä voitaisiin määrätä, millä tavoin 
rikkomus tai laiminlyönti on korjattava. 

29 §. Verkonhaltijan yhteistoimintavelvolli-
suus häiriötilanteissa. Pykälässä säädettäisiin 
uudesta verkonhaltijaa koskevasta yhteistoi-
mintavelvollisuudesta. Säännöksen tavoittee-
na olisi sähköverkkojen ja erityisesti jakelu-
verkkojen toimitusvarmuuden parantaminen 
sekä sähköverkonhaltijoiden varautumisen 
tehostaminen. 

Verkonhaltijan olisi 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. Tätä yhteistyötä varten verkonhalti-
joilla tulisi olla varattuna erillinen viestiyhte-
ys. 

Sellaisista tilanteista, jotka edellyttävät pe-
lastustoimia, säädetään pelastuslaissa 
(379/2011). Pelastustilanteessa pelastustoi-
mintaa johtaa lain 34 §:n mukaisesti pelas-
tusviranomainen. Jos pelastustoimintaan 
osallistuu useamman toimialan viranomaisia, 
tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoimen 
johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan yl-
läpitämisestä ja toiminnan yhteensovittami-
sesta. Verkonhaltijoiden tulisi osaltaan huo-
lehtia tilannekuvan luomisen edellytyksistä ja 
tarvittavien tietojen toimittamisesta. 

30 §. Kantaverkonhaltijan ja oikeudellises-
ti eriytetyn jakeluverkonhaltijan oikeus hank-
kia ja toimittaa sähköä. Pykälässä säädettäi-
siin niistä tapauksista, joissa kantaverkonhal-
tijan, jolta edellytetään lain 32 §:ssä säädet-
tyä riippumattomuutta sähköntuotannosta ja 
– toimittamisesta sekä oikeudellisesti eriytet-
tyä jakeluverkkotoimintaa harjoittavan ver-
konhaltijan olisi sallittua harjoittaa sähkön-
hankintaa ja -toimitusta. Säännös vastaisi ny-
kyistä sähkömarkkinalain 34 b §:n sovelta-
miskäytäntöä. 

Sähkönhankinta ja -toimitus olisi mahdol-
lista verkonhaltijan oman sähköverkon hä-
viöenergian hankkimiseksi, järjestelmävas-
tuuseen kuuluvien tehtävien hoitamiseksi, 
siirtorajoitusten hallinnan vuoksi, verkon ra-
kentamista, käyttöä ja kunnossapitoa palve-
levien siirrettävien varavoimakoneiden käyt-
tämiseksi ja niillä tuotetun sähkön toimitta-
miseksi verkkoon, omakäyttösähkön hank-
kimiseksi sekä tilanteissa, joissa vähittäis-
myyjän toimitus on keskeytynyt sähköntoi-
mittajasta aiheutuvasta syystä. Kyseisissä ti-
lanteissa ei olisi varsinaisesti kyse sähkön-
hankintaa ja -toimitusta koskevasta elinkei-
notoiminnasta. 
 
5 luku Kantaverkkoa ja kantaverkonhalti-

jaa koskevat säännökset 

31§. Kantaverkon määritelmä ja kanta-
verkkoon kuuluvien sähköjohtojen ja laitteis-
tojen nimeäminen. Pykälään esitetään uutta 
kantaverkon määritelmää koskevaa säännös-
tä. Sähkömarkkinadirektiivin täytäntöönpano 
edellyttää sähkön kantaverkon määrittelemis-
tä tavalla, joka selkeästi erottaa kantaverkon 
muista verkoista, sillä direktiivissä on uusia 
siirtoverkkotoimintaan merkittävästi vaikut-
tavia vaatimuksia kuten siirtoverkkojen tosi-
asiallinen eriyttäminen. Kantaverkko täs-
mennettäisiin pykälässä tarkoittamaan verk-
koa, joka olisi nimellisjännitteeltään vähin-
tään 110 kilovoltin sähköjohdoista, sähkö-
asemista ja muista laitteistoista koostuva val-
takunnallinen yhtenäinen sähkön siirtoverk-
ko. Kantaverkkoa olisi myös kantaverkonhal-
tijan hallinnassa oleva, nimellisjännitteeltään 
vähintään 110 kilovoltin rajayhdysjohto. Val-
takunnallisen kantaverkon määrittelyn kritee-
reinä olisivat verkon käyttötarkoitus, rengas-
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käyttöisyys, jännitetaso, maantieteellinen 
kattavuus sekä verkon yhtenäisyys. Kanta-
verkonhaltijan hallinnassa voisi olla myös 
muuta sähköverkkoa kuin tässä pykälässä 
määriteltyä kantaverkkoa. Sähkömarkkina-
lain tarkoittama liittymisjohto ei korkeasta 
jännitetasostaan huolimatta kuuluisi kanta-
verkkoon eikä kantaverkonhaltijan kehittä-
misvelvollisuuden piiriin. 

Ensimmäinen kantaverkkoa määrittävä kri-
teeri olisi käyttötarkoitus. Verkon osat, jotka 
palvelevat kantaverkon tehtävää liittää yh-
teen valtakunnallisesti merkittävät tuotanto- 
ja kulutuskeskittymät, kuuluisivat kantaverk-
koon. Käyttötarkoituksensa puolesta kanta-
verkkoon kuuluisivat lisäksi sähkömarkki-
noiden käytössä olevat valtakunnan rajat ylit-
tävät yhdysjohdot. Kulutus- tai tuotantokes-
kittymän merkittävyyden määrittelyssä voi-
taisiin käyttää kriteerinä nykyisen tai tulevan 
kulutuksen taikka tuotannon tehoa, siirtotar-
vetta tai muuta yhteiskunnallista merkittä-
vyyttä. Absoluuttista tehosuuretta tai vastaa-
vaa tärkeämpää olisi tässä tapauksessa ra-
jauspäätöksiin johtavien perusteluiden ver-
tailtavuus. Käyttötarkoitus voisi olla myös 
poissulkeva kriteeri kantaverkon määrittelys-
sä siten, että esimerkiksi liittymisjohdot eivät 
korkeasta jännitetasostaan huolimatta kuului-
si kantaverkkoon. Käyttötarkoitukseen perus-
tuva kriteeri ei ole yksiselitteinen, mutta se 
kuvaisi selkeästi kantaverkon ja suurjännit-
teisen jakeluverkon tärkeimmän eron, jonka 
mukaan kantaverkko toimii valtakunnallises-
ti, kun taas suurjännitteinen jakeluverkko 
toimii paikallisesti tai alueellisesti. Kanta-
verkolla olisi valtakunnallinen tehtävä siirtää 
sähköä valtakunnallisesti merkittävän tuo-
tannon ja kulutuksen sekä ulkomaisten verk-
kojen välillä. 

Kantaverkon katsottaisiin lähtökohtaisesti 
koostuvan valtakunnan sähköjärjestelmän 
kattavasta vähintään 110 kilovoltin rengas-
käyttöisestä suurjännitteisestä sähköverkosta, 
joka sähköjärjestelmänä täyttää käyttövar-
muudeltaan n-1 -kriteerin. Kantaverkon tulisi 
yhdistää suuret sähkön kulutus- ja tuotanto-
keskittymät, jotka liitetään verkot yhdistävi-
en yhdysjohtojen tai liittymisjohtojen väli-
tyksellä kantaverkon sähköasemille. Kanta-
verkon 400 kilovoltin siirtojohtojen ja 400 tai 
110 kilovoltin sähköasemien tukena tulisi ol-

la 110 kilovoltin kantaverkkoon kuuluvat 
siirtojohdot varmistamassa häiriötöntä säh-
könsiirtoa 400 kilovoltin siirtojohtojen ja 
400 tai 110 kilovoltin sähköasemien huolto- 
ja vikatilanteissa. Kantaverkkoon kuuluvien 
110 kilovoltin ja 220 kilovoltin siirtojohtojen 
tehtävänä olisi toimia 400 kilovoltin siirto-
verkon tukena ja siirtoverkkona alueilla, joil-
la siirrettävät tehot eivät edellytä korkeampaa 
siirtojännitettä. 

Kantaverkkomäärittelyn piiriin kuuluvien 
johtojen jännitetason tulisi aina olla vähin-
tään 110 kilovolttia. Sähkömarkkinalain al-
kuperäisten perusteluiden (HE 138/1994 vp) 
mukaisesti kantaverkkoon kuuluisivat edel-
leen 220 ja 400 kilovoltin verkot. Kantaver-
konhaltijan vastuulla olisi lähtökohtaisesti yli 
110 kilovoltin jännitettä edellyttävä sähkön 
siirto liittymisjohtoja lukuun ottamatta edel-
lyttäen, että myös jäljempänä selostettu yhte-
näisyyskriteeri täyttyy. Myös kantaverkon-
haltijan kannalta säteittäinen yksittäinen yli 
110 kilovoltin yhteys kuuluisi kehittämisvel-
vollisuuden piiriin, mikäli jakeluverkossa 
oleva suuri kulutuskeskittymä teknis-
taloudellisesti edellyttäisi yli 110 kilovoltin 
jännitteellä toimivan, jakeluverkonhaltijan ja 
kantaverkonhaltijan verkot yhdistävän yh-
dysjohdon rakentamista. 

Kantaverkkoa olisivat myös kantaverkon-
haltijoiden hallinnassa olevat yhdysjohdot 
muiden kantaverkonhaltijoiden sähköverk-
koihin edellyttäen, että yhdysjohdon nimel-
lisjännite on vähintään 110 kilovolttia. 

Kantaverkkoon eivät kuuluisi 110 kilovol-
tin johdot, jotka ovat säteittäisiä, kuuluvat 
suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka ovat 
liittymisjohtoja. 

Valtakunnallisen kattavuuden nimissä kan-
taverkon olisi toteutettava kolme tehtävää tai 
ominaisuutta. Kantaverkon tulisi liittää säh-
köjärjestelmän kannalta merkittävät tuotanto- 
ja kulutuspisteet tai -alueet toisiinsa. Kanta-
verkon palvelutason tulisi olla riittävän tasa-
puolinen koko valtakunnan alueella ja lisäksi 
kantaverkon olisi oltava ehyt, yhtenäinen ko-
konaisuus, mukaan lukien yhteydet toisiin 
kantaverkkoihin. Valtakunnallinen kattavuus 
kantaverkon määrittelykriteerinä tukisi osal-
taan syrjimättömyyden toteutumista. 

Kantaverkon maantieteellisen laajuuden 
määräisi ensisijaisesti olemassa oleva tai en-
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nustettu tuleva siirtotarve. Kantaverkon laa-
juuden määrittäminen yksinomaan siirtotar-
peen mukaan ei kuitenkaan toteuttaisi syrji-
mättömyyden periaatetta kokonaisuuden 
kannalta tyydyttävällä tavalla. Loppukäyttä-
jille aiheutuvaan verkkopalvelun kokonais-
kustannukseen vaikuttaa merkittävästi kanta-
verkon ja jakeluverkon välisten yhdysjohto-
jen laajuus ja omistus. Tämän vuoksi maan-
tieteellisen kattavuuden tasapuolisuutta tulisi 
arvioida myös rahamääräisillä mittareilla. 

Verkon yhtenäisyyskriteeri sulkisi kanta-
verkon ulkopuolelle yksittäisen johtoyhtey-
den tai sähköverkon, jos sitä ei olisi liitetty 
yhteen valtakunnallisen kantaverkon kanssa 
vaikka kantaverkkomäärittelyn kriteerit muu-
toin täyttyisivätkin. Kantaverkon yhtenäi-
syyttä kuvaisi myös se, että siirtojohdoista 
koostuvaa kantaverkkoa käytettäisiin ja val-
vottaisiin saman käytönvalvontajärjestelmän 
avulla. 

Siirtotarpeen muutosten seurauksena kan-
taverkkoon tehtävät korvaus- ja uusinves-
toinnit saattavat aiheuttaa muutoksia kanta-
verkkoon kuuluvien siirtojohtojen ja sähkö-
asemien tilanteeseen. Näiden muutosten takia 
kantaverkon laajuutta tulisi tarkastella muu-
taman vuoden välein. Kantaverkon laajuu-
teen tehtävistä muutoksista tulisi päättää ta-
pauskohtaisesti. Tehtävät muutokset perus-
tuisivat kantaverkon määrittelyperiaatteisiin 
ja kantaverkonhaltijan tekemiin kansalliseen 
verkkosuunnitelmaan ja sitä tarkentaviin alu-
eellisiin verkkosuunnitelmiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kanta-
verkkoon kuuluvien sähköjohtojen, sähkö-
asemien ja muiden laitteistojen nimeämisestä 
sekä nimeämispäätöksen julkaisemisesta. 
Kantaverkonhaltijan olisi nimettävä ja jul-
kaistava kantaverkkoon kuuluvat sähköverk-
konsa osat kunkin siirtopalveluiden hinnoit-
telua koskevan valvontajakson ajaksi. Ni-
meäminen olisi tehtävä viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen valvontajakson alkamista. 
Ennen nimeämispäätöksen julkaisemista kan-
taverkonhaltijan tulisi varata verkon käyttä-
jille sekä asiaan liittyville viranomaisille ja 
muille sidosryhmille tilaisuus lausua mielipi-
teensä määrittelystä. Julkaistusta nimeämis-
päätöksestä voitaisiin poistaa verkon osia en-
nen seuraavan valvontajakson alkamista vain 
painavasta syystä. Kantaverkon laajuuden 

muutoksista mahdollisesti aiheutuvat sähkö-
verkon omistusjärjestelyt toteutettaisiin va-
paaehtoisin kaupoin siirtokapasiteetin käyttä-
jien ja alueella toimivien verkkoyhtiöiden 
kanssa. Mikäli kantaverkkoon kuulumaton 
verkonosa jäisi kantaverkonhaltijan omistuk-
seen, tämän verkonosan kustannuksia ei ka-
tettaisi kantaverkkotariffilla. 

Nimeämispäätös ja sen muutokset olisi 
toimitettava Energiamarkkinavirastolle arvi-
oitavaksi. Energiamarkkinavirastolla olisi oi-
keus kolmen kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta vaatia päätöksellään 
kantaverkonhaltijaa tekemään nimeämispää-
tökseen muutoksia, jos päätös ei olisi lain-
mukainen. Nimeämispäätöksen lainmukai-
suutta olisi arvioitava sähkömarkkinalain 
31 §:n 1 momentin kantaverkon määritelmän 
ja kantaverkolle asetettujen määrittelyperi-
aatteiden mukaisesti. 

Pykälän 3 momenttiin esitetään säännöstä 
verkkopalvelun sopimusosapuolten oikeudes-
ta saattaa kantaverkonhaltijan nimeämispää-
töksen lainmukaisuus Energiamarkkinaviras-
ton tutkittavaksi. Tutkimuspyynnön tekijälle 
myönnettäisiin lisäksi valitusoikeus Ener-
giamarkkinaviraston tutkimuspyynnön joh-
dosta antamaan päätökseen. Ehdotuksella 
taattaisiin verkkopalvelun sopimuspuolten 
oikeudellinen asema asiassa, jolla olisi vaiku-
tusta myös verkkopalvelun sopimuspuolten 
oikeuteen ja etuun tai joka asettaisi näille 
kantaverkon määrittelyn laajuudesta riippuen 
kehittämis- tai ylläpitovelvoitteita esimerkik-
si verkonkehittämisvastuun osalta.  

32 §. Kantaverkonhaltijan riippumatto-
muus. Pykälässä säädettäisiin toimista, joilla 
varmistettaisiin kantaverkonhaltijan riippu-
mattomuus sähköntuotannosta ja -toi-
mituksesta. Sähkömarkkinadirektiivi edellyt-
tää kantaverkon ja kantaverkkotoimintojen 
eriyttämistä sähkön ja maakaasun tuotannos-
ta ja toimittamisesta. 

Tosiasiallisen omistuksen eriyttämisen 
mallissa, jota ehdotetaan sovellettavaksi 
eriyttämismuodoksi, kantaverkonhaltija 
omistaisi siirtoverkon. Tuotantoa tai toimi-
tusta harjoittavat yritykset eivät saisi käyttää 
suoraan tai välillisesti määräysvaltaa kanta-
verkonhaltijassa taikka äänivaltaa kantaver-
konhaltijoiden toimielimissä taikka asettaa 
jäseniä kantaverkonhaltijoiden toimielimiin. 
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Rajoitus koskisi henkilöitä, joilla on määrä-
ysvalta taikka oikeus käyttää äänivaltaa tai 
oikeus nimittää jäseniä toimielimiin tuotan-
toa tai toimitusta harjoittavassa yrityksessä ja 
päinvastoin kantaverkonhaltijassa. Sähkö-
markkinadirektiivissä maakaasun tuotantoa 
tai toimitusta harjoittavat yritykset rinnastet-
taisiin säännöstä sovellettaessa sähköntuotan-
toa tai -toimitusta harjoittaviin yrityksiin. 
Sama henkilö ei voisi tulla nimetyksi kanta-
verkonhaltijan ja tuotantoa tai -toimitusta 
harjoittavan yrityksen toimielimiin. 

Kantaverkonhaltijan olisi varmistettava, et-
tä sen organisaatiossa ja päätöksenteossa sa-
malla henkilöllä tai henkilöillä ei olisi oikeut-
ta suoraan tai välillisesti käyttää määräysval-
taa sähkön tai maakaasun tuotantoa tai toi-
mittamista harjoittavassa yrityksessä ja käyt-
tää suoraan tai välillisesti kantaverkonhalti-
jaan tai kantaverkkoon nähden määräysvaltaa 
taikka 2 momenttiin ehdotettuja oikeuksia, 
joita ovat oikeus käyttää äänivaltaa, nimittää 
hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä 
lain mukaan edustavan toimielimen jäseniä 
sekä oikeus enemmistöosuuden omistami-
seen. Samalla henkilöllä tai henkilöillä ei 
myöskään olisi oikeutta käyttää suoraan tai 
välillisesti määräysvaltaa kantaverkonhalti-
jaan tai kantaverkkoon nähden ja käyttää 
suoraan tai välillisesti määräysvaltaa sähkön 
tai maakaasun tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavassa yrityksessä tai käyttää suoraan 
tai välillisesti 2 momentissa tarkoitettuja oi-
keuksia sähkön tai maakaasun tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen näh-
den. Samalla tai samoilla henkilöillä ei 
myöskään olisi oikeutta nimittää kantaver-
konhaltijan hallintoneuvoston, hallituksen tai 
kantaverkonhaltijaa lain mukaan edustavan 
toimielimen jäseniä ja käyttää suoraan tai vä-
lillisesti määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä tai 
käyttää suoraan tai välillisesti 2 momenttiin 
ehdotettuja oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen näh-
den. 

Kantaverkkotoiminnan eriyttämisellä muu-
ta sähkö- ja maakaasuliiketoiminnasta pyri-
tään takaamaan kantaverkonhaltijan riippu-
mattomuus ja siten mahdollisimman tasapuo-
liset olosuhteet, ettei verkkotoiminnassa 
esiintyisi syrjintää. Eriyttämisellä on vaiku-

tusta muun muassa siihen, minkälaisia kan-
nustimia kantaverkkoyhtiöllä on tehdä inves-
tointeja verkkoon. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin 
1 momentissa tarkoitetut oikeudet. Sähkö-
markkinadirektiivi edellyttää varmistamaan, 
ettei oikeutta käyttää äänivaltaa tai oikeutta 
nimittää hallintoneuvoston, hallituksen tai 
yritystä lain mukaan edustavan toimielimen 
jäseniä kantaverkonhaltijan organisaatiossa 
ja päätöksenteossa taikka kantaverkonhalti-
jan enemmistöosuuden omistamista käyttäisi 
1 momentissa tarkoitettu henkilö tai henkilöt. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poik-
keuksesta valtion tai muun julkisen elimen 
osalta. Tosiasiallisen omistuksen eriyttämi-
sen mallin rajoitukset koskisivat muodolli-
sesti ainoastaan omistukseen liittyvien valta-
oikeuksien käyttämistä. Osakeomistusta ja 
niihin liittyviä oikeuksia saada taloudellisia 
etuuksia kantaverkonhaltijoista ei olisi rajoi-
tettu. Rajoituksiin kohdistuisi lisäksi joitakin 
poikkeuksia. Määräysvallan, äänivallan sekä 
nimitysvallan rajoitukset eivät koskisi valtio-
ta tai muuta julkista elintä, kuten kuntaa, jos 
tämä olisi asettanut kaksi erillistä julkista 
elintä vastaamaan toisaalta kantaverkonhalti-
jan ja toisaalta tuotanto- tai myyntiyrityksen 
asioista. Valtion tapauksessa kyseessä saat-
taisi olla esimerkiksi kaksi eri ministeriötä. 
Mikäli valtio tai muu julkinen elin olisi tässä 
pykälässä tarkoitettu henkilö, kahta erillistä 
julkista elintä, jotka käyttäisivät määräysval-
taa yhtäältä kantaverkonhaltijassa tai kanta-
verkossa ja toisaalta sähkön tai maakaasun 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa yri-
tyksessä, ei katsottaisi 1 momenttia sovellet-
taessa samaksi henkilöksi tai henkilöiksi. 
Sama luonnollinen henkilö ei kuitenkaan 
voisi edustaa kahta erillistä julkista elintä, ei-
kä sama luonnollinen henkilö voisi valtion tai 
muun julkisen elimen edustajana osallistua 
sekä sähkön tai maakaasun tuotantoa tai toi-
mittamista harjoittavan yrityksen toimintaan 
että kantaverkonhaltijan toimintaan käyttäen 
molemmissa 1 momentissa kuvattua määrä-
ysvaltaa. 

Pykälän 1—3 momenttia tulisi soveltaa 
yhdenmukaisesti sähkömarkkinadirektiivin 
9 artiklan eriyttämisvaatimusten kanssa. 

Sähkömarkkinadirektiivin 44 artiklan poik-
keussäännöksen perusteella 4 momenttiin 
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ehdotetaan loppukäyttäjäpoikkeusta sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavaa lop-
pukäyttäjää koskien. Loppukäyttäjää, joka 
harjoittaa sähkön tuotantoa tai toimittamista 
joko suoraan sellaisen yrityksen kautta, joissa 
sillä on määräysvalta joko yksin tai yhdessä 
toisen loppukäyttäjän kanssa, ei katsottaisi 
1 momentin 1 kohtaa sovellettaessa sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavaksi yri-
tykseksi, edellyttäen että loppukäyttäjä tai –
käyttäjät sekä määräysvallan alainen yritys 
olisivat vuotuisena keskiarvona mitattuna 
sähkön nettokäyttäjiä ja niiden kolmansille 
osapuolille myymän sähkön taloudellinen ar-
vo olisi vähäinen niiden muuhun liiketoimin-
taan nähden. Käytännössä loppukäyttäjä-
poikkeusta sovellettaisiin tilanteisiin, joissa 
yritys on vuotuisena keskiarvona mitattuna 
sähkön nettokuluttaja ja kolmansille osapuo-
lille myydyn sähkön taloudellinen arvo olisi 
vähäinen muuhun liiketoimintaan nähden. 
Sama henkilö ei kuitenkaan saisi toimia sa-
manaikaisesti kantaverkonhaltijan ja tällaisen 
loppukäyttäjäyrityksen toimielimessä. Säh-
könmyynnin taloudellisen arvon ollessa vä-
häinen, ei loppukäyttäjällä katsota olevan 
merkittävää intressiä vaikuttaa sähköntuotan-
toa tai -toimittamista harjoittavan yrityksen 
toimintaan.  

33 §. Kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentaminen. Pykälässä säädettäi-
siin menettelystä kantaverkonhaltijan riip-
pumattomuuden varmentamiseksi. Kantaver-
kon riippumattomuus tulisi varmentaa 33 §:n 
sekä sähkökauppa-asetuksen 3 artiklan mu-
kaista menettelyä noudattaen. Sähkökauppa-
asetuksen mukaisen varmennusmenettelyn 
tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot 
panevat siirtoverkkojensa omistuksen eriyt-
tämistä koskevat säännökset täytäntöön yhte-
näisin kriteerein. Tämä olisi varmistettavissa 
varmennusmenettelyyn liittyvällä komission 
lausunnolla, joka kansallisen sääntelyviran-
omaisen olisi otettava mahdollisimman tar-
kasti huomioon päätöstä tehdessään. Siirto-
verkonhaltijoiden olisi haettava riippumat-
tomuuden varmennusta kansalliselta säänte-
lyviranomaiselta eli Energiamarkkinaviras-
tolta. Sähkömarkkinadirektiivin mukaisesti 
riippumattomuuden varmennusmenettelyssä 
voitaisiin myöntää kantaverkonhaltijalle 
poikkeus 32 §:n 1 momentin vaatimuksista, 

jos kantaverkko on kuulunut 3 päivänä syys-
kuuta 2009 vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen ja yrityksessä on tehty järjestelyjä, 
jotka takaavat kantaverkonhaltijalle tehok-
kaamman riippumattomuuden kuin sähkö-
markkinadirektiivin V luvun säännökset 
edellyttäisivät. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin säh-
kömarkkinadirektiivin vaatimusten mukai-
sesti kantaverkonhaltijalle velvollisuus il-
moittaa Energiamarkkinavirastolle kaikista 
kantaverkonhaltijan suunnittelemista liike-
toimista ja muista sen organisaatioon ja pää-
töksentekoon vaikuttavista toimenpiteistä, 
jotka voisivat edellyttää sen uudelleenarvi-
ointia, ovatko liiketoimet tai toimenpiteet 
32 §:n riippumattomuusvaatimusten mukai-
sia. Kantaverkonhaltijan olisi muun muassa 
ilmoitettava Energiamarkkinavirastolle kai-
kista omistus- ja muista järjestelyistä, jotka 
saattaisivat vaikuttaa kantaverkonhaltijan 
32 §:n mukaisten riippumattomuusvaatimus-
ten täyttämiseen. 

Pykälän 3 momentissa asetettaisiin Ener-
giamarkkinavirastolle velvollisuus kantaver-
konhaltijan riippumattomuuden varmentami-
seen sähkömarkkinadirektiivin vaatimusten 
mukaisesti. Energiamarkkinaviranomaiselle 
säädettäisiin velvoite aloittaa varmennusme-
nettely silloin, kun kantaverkonhaltija tekee 
2 momentin mukaisen ilmoituksen suunnitel-
luista liiketoimista tai muista sen organisaa-
tioon ja päätöksentekoon vaikuttavista toi-
menpiteistä. Varmennusmenettely olisi aloi-
tettava Energiamarkkinaviraston omasta 
aloitteesta, jos tiedossa olisi, että suunniteltu 
muutos kantaverkon omistajien tai kantaver-
konhaltijan organisaation suhteen saattaisi 
johtaa 32 §:n vastaiseen menettelyyn, tai jos 
sillä olisi syytä epäillä, että tällainen menet-
tely on saattanut tapahtua. Varmennusmenet-
tely tulisi aloittaa myös komission perustel-
lusta pyynnöstä. Energiamarkkinaviraston tu-
lisi sääntelyviranomaisena yleisesti valvoa, 
että kantaverkonhaltija pysyy 32 §:n vaati-
musten mukaisesti riippumattomana. 

Energiamarkkinaviraston velvoitteesta teh-
dä välipäätös kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmentamista koskevassa asiassa 
säädettäisiin pykälän 4 momentissa. Välipää-
tös olisi tehtävä riippumattomuuden varmen-
tamista koskevassa asiassa neljän kuukauden 
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kuluessa kantaverkonhaltijan tekemän ilmoi-
tuksen tai komission pyynnön saapumisesta. 
Välipäätös katsottaisiin tehdyksi, jos Ener-
giamarkkinavirasto ei olisi antanut päätöstä 
kyseisen ajan kuluessa. Energiamarkkinavi-
raston olisi ilmoitettava viipymättä välipää-
töksestään komissiolle riippumattomuuden 
varmentamisen saattamiseksi päätökseen 
sähkökauppa-asetuksen 3 artiklan mukaises-
sa menettelyssä. Energiamarkkinaviraston 
olisi toimitettava ilmoituksen mukana komis-
siolle asian käsittelyn kannalta merkitykselli-
set tiedot. Energiamarkkinaviraston nimen-
omainen tai hiljainen päätös tulisi direktiivin 
mukaisesti voimaan vasta sen jälkeen, kun 
menettely komission kanssa olisi ensin saa-
tettu loppuun. Välipäätökseen ei saisi hakea 
erikseen muutosta. Energiamarkkinaviraston 
olisi tehtävä lopullinen kantaverkonhaltijan 
riippumattomuuden varmentamista koskeva 
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa asi-
aa koskevan komission lausunnon vastaanot-
tamisesta. Komission lausunto tulisi ottaa 
mahdollisimman tarkasti huomioon päätöstä 
tehtäessä. Energiamarkkinaviraston päätös ja 
komission lausunto julkaistaisiin yhdessä. 

34 §. Kantaverkonhaltijan velvollisuus il-
moittaa kolmansista maista tulevista omista-
jista. Kantaverkonhaltijalle asetettaisiin py-
kälässä ilmoitusvelvollisuus Energiamarkki-
navirastolle tilanteessa, joka saattaisi johtaa 
siihen, että kolmannesta maasta oleva henki-
lö tai kolmansista maista olevat henkilöt 
hankkisivat määräysvallan kantaverkkoon tai 
kantaverkonhaltijaan. Toimivat sähkömark-
kinat ja erityisesti verkot ja muu sähköntoi-
mituksiin liittyvä omaisuus ovat olennaisen 
tärkeitä unionin yleisen turvallisuuden, sen 
talouden kilpailukyvyn ja sen kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta. Tämän vuoksi kol-
mansista maista olevilla henkilöillä saisi olla 
määräysvaltaa siirtoverkossa tai siirtover-
konhaltijassa vain, jos he noudattavat yhtei-
sön sisällä sovellettavia vaatimuksia tehok-
kaasta eriyttämisestä. Ilmoitusvelvollisuudel-
la pyrittäisiin takaamaan kantaverkonhaltijan 
riippumattomuus. Ilmoitusmenettelyllä olisi 
erityisesti tarkoitus taata sähkön toimitus-
varmuus Suomessa, joka saattaisi tietyissä ti-
lanteissa vaarantua, mikäli kolmannesta 
maasta olevalla henkilöllä taikka kolmansista 

maista olevilla henkilöillä olisi määräysvalta 
kantaverkonhaltijaan. 

Pykälän 2 momenttiin säädettäisiin Ener-
giamarkkinavirastolle velvoite ilmoittaa vii-
pymättä ministeriölle ja komissiolle tilantees-
ta, jossa kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista pyytäisi kantaverkon 
omistaja tai kantaverkonhaltija, joka on kol-
mannesta maasta olevan henkilön tai kol-
mansista maista olevien henkilöiden määrä-
ysvallassa. Energiamarkkinaviraston olisi 
tehtävä ilmoitus myös, jos se muutoin saisi 
tietoonsa tilanteen, joka johtaisi siihen, että 
kolmannesta maasta oleva henkilö tai kol-
mansista maista olevat henkilöt hankkivat 
määräysvallan kantaverkkoon tai kantaver-
konhaltijaan. 

35 §. Kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentaminen kolmansista maista 
tulevan omistuksen osalta. Pykälään ehdote-
taan sähkömarkkinadirektiivin 11 artiklan 
velvoitteiden mukaisesti menettelyä kanta-
verkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
tamiseksi tilanteissa, joissa riippumattomuu-
den varmentamista pyytäisi 34 §:n mukaises-
ti kantaverkonhaltija, joka olisi kolmannesta 
maasta olevan henkilön tai kolmansista mais-
ta olevien henkilöiden määräysvallassa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan Energiamarkkinaviraston 
olisi kantaverkonhaltijan tekemän ilmoituk-
sen saapumisesta neljän kuukauden kuluessa 
tehtävä välipäätös kantaverkonhaltijan riip-
pumattomuuden varmentamista koskevassa 
asiassa. Asianosaisella ei olisi oikeutta erik-
seen hakea muutosta Energiamarkkinavirasto 
tekemään välipäätökseen. Energiamarkkina-
viraston olisi ilmoitettava viipymättä välipää-
töksestään ministeriölle ja komissiolle sekä 
pyydettävä ministeriöltä 36 §:ssä tarkoitettu 
lausunto toimitusvarmuudesta. Lisäksi Ener-
giamarkkinaviraston tulisi pyytää komissiolta 
lausunto kantaverkonhaltijan sähkömarkki-
nadirektiivin 9 artiklan eriyttämisvaatimusten 
täyttymisestä. Asian ratkaisemiseksi Ener-
giamarkkinaviraston olisi toimitettava minis-
teriölle ja komissiolle asian käsittelyn kan-
nalta merkitykselliset tiedot. 

Pykälän 3 momentissa asetettaisiin Ener-
giamarkkinavirastolle velvoite antaa lopulli-
nen päätöksensä kantaverkonhaltijan riippu-
mattomuuden varmentamisesta kahden kuu-
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kauden kuluessa siitä, kun komission lausun-
noille ja ministeriön toimitusvarmuutta kos-
kevalle lausunnolle varatut määräajat päättyi-
sivät. Sähkömarkkinadirektiivin vaatimusten 
mukaisesti komission tulisi toimittaa lausun-
tonsa asiassa Energiamarkkinavirastolle kah-
den kuukauden kuluessa alkuperäisen pyyn-
nön vastaanottamisesta. Komissiolla on li-
säksi mahdollisuus pyytää energia-alan sään-
telyviranomaisten yhteistyöviraston, asian-
omaisen jäsenvaltion ja asianosaisten näke-
myksiä lausuntoa laatiessaan. Mikäli komis-
sio tekee tällaisen pyynnön, kahden kuukau-
den määräaikaa jatkettaisiin kahdella kuu-
kaudella. Jos komissio ei toimittaisi lausun-
toaan määräajassa, katsotaan, ettei sillä ole 
kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksen 
johdosta huomautettavaa. Energiamarkkina-
viraston olisi lopullista päätöstä tehdessään 
otettava komission lausunto mahdollisimman 
tarkasti huomioon. 

Pykälän 4 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston olisi annettava kielteinen 
ratkaisu kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamiseen, jos ei olisi osoitet-
tu, että kantaverkonhaltija noudattaa 32 §:n 
riippumattomuus- ja eriyttämisvaatimuksia. 
Kielteinen ratkaisu tulisi myös antaa, jos mi-
nisteriö antaisi Energiamarkkinavirastolle 
36 §:n toimitusvarmuutta koskevan lausun-
non, jonka mukaan sille ei olisi osoitettu, että 
varmennuksen myöntäminen ei vaaranna 
energian toimitusvarmuutta kansallisesti tai 
Euroopan unionissa. Energiamarkkinaviras-
ton olisi toimitusvarmuusarvioinnin osalta 
sidottu ministeriön tekemään arviointiin. 
Sähkömarkkinadirektiivin riippumattomuu-
den varmentamista koskevat määräykset ei-
vät rajoittaisi jäsenvaltion oikeutta harjoittaa 
kansallista oikeudellista valvontaa oikeutet-
tujen yleisten turvallisuusetujen suojaami-
seksi yhteisön oikeutta noudattaen. 

Pykälän 5 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston olisi liitettävä ministeriön 
ja komission lausunnot lopulliseen päätök-
seensä. 

36 §. Ministeriön lausunto toimitusvar-
muudesta. Toimitusvarmuusarvioinnissa käy-
tettävä harkinta olisi luonteeltaan poliittis-
luonteista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja 
arvioinnin tekeminen edellyttää sekä huolto-
varmuus- ja energiatoimitusvarmuuskysy-

myksiin liittyvää, että yhteisöoikeuteen ja 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvää hyvää asi-
antuntemusta. Tämän vuoksi toimitusvar-
muusarviointi sopisi parhaiten ministeriön 
tehtäväksi. Ministeriön olisi annettava lau-
sunto Energiamarkkinavirastolle siitä, vaa-
rantaisiko 34 §:n tarkoittamassa tilanteessa 
myönnetty kantaverkon riippumattomuuden 
varmennus energian toimitusvarmuutta kan-
sallisesti tai Euroopan unionissa. Lausunto 
olisi toimitettava Energiamarkkinavirastolle 
siten, että tälle jää riittävästi aikaa lausunnon 
käsittelyyn. Sähkömarkkinadirektiivi edellyt-
tää Energiamarkkinavirastoa antamaan pää-
töksensä 35 §:n 3 momentin mukaisessa asi-
assa kahden kuukauden kuluttua komission 
lausunnon vastaanottamisesta. Direktiivin 
velvoitteesta johtuen ministeriön lausunnon 
antaminen tulisi sovittaa yhteen komission 
lausunnon antamisen kanssa, jotta Energia-
markkinavirasto ehtisi ottaa ministeriön kan-
nan huomioon 35 §:n 2 momentissa asetetus-
sa määräajassa. 

Ministeriön tulisi ottaa lausuntoa antaes-
saan huomioon sähkömarkkinadirektiivissä 
esitellyt Euroopan unionin oikeudet ja vel-
voitteet asianomaisen kolmannen maan suh-
teen, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeu-
desta sekä myös sellaisesta yhden tai use-
amman kolmannen maan kanssa tehdystä so-
pimuksesta, jossa Euroopan unioni on sopi-
muspuolena ja jossa käsitellään energian 
toimitusvarmuuteen liittyviä seikkoja. Huo-
mioon olisi otettava myös ne Suomen oikeu-
det ja velvoitteet asianomaisen kolmannen 
maan suhteen, jotka johtuvat Suomen ja ky-
seisen kolmannen maan välisistä sopimuksis-
ta, edellyttäen että ne ovat Euroopan unionin 
oikeuden mukaisia sekä muut tapaukseen ja 
asianomaiseen kolmanteen maahan liittyvät 
erityiset tosiseikat ja olosuhteet. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin minis-
teriön velvoitteesta pyytää lausuntoansa var-
ten komissiolta lausuntoa siitä, vaarantaako 
varmennuksen myöntäminen energian toimi-
tusvarmuuden Euroopan unionissa. Ministe-
riön olisi omassa lausunnossaan otettava ko-
mission lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon. Ministeriö voisi poiketa komissi-
on lausunnosta, jos varmennuksen myöntä-
minen vaarantaisi energiantoimitusvarmuu-
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den Suomessa tai muussa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
lausuntoon ei saisi hakea muutosta erikseen. 
Ministeriön päätös liitettäisiin kuitenkin 
Energiamarkkinaviraston 35 §:n 5 momentin 
mukaiseen päätökseen, jolloin kantaverkon-
haltijan oikeusturva tulisi taatuksi, kun tällä 
olisi mahdollisuus hakea muutosta itse riip-
pumattomuuden varmentamista koskevaan 
päätökseen. 

37 §. Liiketoimen täytäntöönpano. Pykäläs-
sä säädettäisiin, että kantaverkonhaltija taik-
ka liiketoimen tai toimenpiteen osapuolet ei-
vät saisi ryhtyä toimenpiteisiin 33 §:n 2 mo-
mentissa tai 34 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
liiketoimen tai toimenpiteen toteuttamiseksi 
ennen kuin kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuus olisi varmennettu liiketoimen tai 
toimenpiteen osalta, ellei tässä laissa toisin 
säädettäisi tai asian käsittelyssä toisin mää-
rättäisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että yrityskau-
pan osapuolet tai kolmannesta maasta oleva 
henkilö tai kolmansista maista olevat henki-
löt eivät voisi ryhtyä toimenpiteisiin yritys-
kaupan toteuttamiseksi tai määräysvallan 
hankkimiseksi kantaverkkoon taikka kanta-
verkonhaltijaan, ennen kuin toimenpiteen 
vaikutus kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuteen olisi tutkittu ja riippumattomuus 
varmennettu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keus 1 momentin vaatimukseen osakeyhtiö-
lain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 momentin 
osalta siten, ettei 1 momentin vaatimus estäi-
si osakeyhtiölain lunastusvelvollisuuden tai -
oikeuden käyttämistä tai luvan myöntämistä 
sulautumisen täytäntöönpanoon. Sulautumi-
sen täytäntöönpanoa ei kuitenkaan saisi re-
kisteröidä, ennen kuin kantaverkonhaltijan 
riippumattomuus olisi varmennettu sulautu-
misen osalta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei 
1 momentin vaatimusta sovellettaisi päätök-
seen, joka koskisi kantaverkonhaltijan hallin-
toneuvoston, hallituksen tai yritystä lain mu-
kaan edustavan toimielimen jäsenen nimit-
tämistä. Näissä tapauksissa nimityksen pur-
kaminen olisi toteutettavissa ilman merkittä-
viä taloudellisia vahinkoja osapuolille, jos 
riippumattomuuden varmennus evättäisiin 
varmennusmenettelyssä. Varmennusmenette-

lystä ei myöskään aiheutuisi viivettä kanta-
verkonhaltijan nimitysmenettelyihin. 

38 §. Toimenpiteet kantaverkonhaltijan 
riippumattomuuden varmentamisen epäämi-
sen johdosta. Kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmennusmenettely olisi tarkoi-
tus suorittaa kilpailulain (948/2011) mukai-
sen yrityskauppavalvonnan tapaan ennen yri-
tyskaupan tai liiketoimen toteuttamista. Py-
kälään ehdotettaisiin säännöksiä sen varalta, 
että riippumattomuuden varmentaminen 
evättäisiin jo täytäntöön pannulta yrityskau-
palta tai muulta liiketoimelta. Kantaverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentamiseksi 
olisi tärkeää, että lailla säädettäisiin niistä 
toimista, joilla 34 §:n riippumattomuuden 
varmentamista koskevan vaatimuksen toteu-
tuminen voitaisiin taata. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
markkinaoikeus voisi Energiamarkkinaviras-
ton esityksestä määrätä liiketoimen tai toi-
menpiteen purettavaksi, jos kantaverkonhalti-
jan riippumattomuuden varmentaminen olisi 
evätty liiketoimelta tai toimenpiteeltä. Ener-
giamarkkinaviraston olisi ennen esityksen te-
kemistä neuvoteltava osapuolten kanssa lii-
ketoimen tai toimenpiteen vapaaehtoisesta 
purkamisesta. Jos liiketoimen tai toimenpi-
teen vapaaehtoisesta purkamisesta tällöin so-
vittaisiin, määräisi Energiamarkkinavirasto 
liiketoimen tai toimenpiteen purkamisessa 
noudatettavat ehdot. Energiamarkkinavirasto 
ei julkisuuslain salassapitosäännöksiä nou-
dattaen julkaisi kantaverkonhaltijaan tai asi-
aan liittyvien osapuolten liikesalaisuuksia, 
vaan käsittely olisi niiden osalta salaista. 

39 §. Kantaverkonhaltija riippumattomuu-
den varmentamista koskevan päätöksen 
muuttaminen. Kantaverkonhaltijan riippu-
mattomuuden varmentamisen vaikuttavuus 
tulee sitoa vallitseviin olosuhteisiin. Ener-
giamarkkinavirastolla olisi mahdollisuus ai-
emman päätöksen estämättä antaa tietyissä ti-
lanteissa uusi päätös riippumattomuuden 
varmentamista koskevassa asiassa. Tällainen 
päätös voitaisiin antaa, jos kantaverkonhaltija 
tai osapuolet olisivat antaneet virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja, joilla olisi ollut olen-
nainen vaikutus asian ratkaisuun, tai jos lii-
ketoimi tai toimenpide olisi pantu täytäntöön 
37 §:n vastaisesti. Uusi päätös voitaisiin an-
taa vain painavasta syystä, jos aiemman pää-
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töksen lainvoimaiseksi tulosta taikka liike-
toimen tai toimenpiteen täytäntöönpanosta 
olisi kulunut viisi vuotta. Pykälässä ehdotetut 
säännökset täydentäisivät Energiamarkkina-
viraston toimivaltaa puuttua tilanteeseen, jos-
sa riippumattomuuden varmentamista koske-
vassa asiassa tapahtuisi muutoksia. 

40 §. Kantaverkon toiminnan laatuvaati-
mukset. Pykälässä säädettäisiin kantaverkon-
haltijan toiminnan laatuvaatimuksista. Sään-
nös täydentäisi ja täsmentäisi kantaverkon-
haltijan osalta lain 19 §:ssä säädettyä verkon 
kehittämisvelvollisuutta. Tämän lisäksi sään-
nöksellä olisi liittymäkohtia 45 §:n 1 momen-
tissa säädettyyn järjestelmävastaavan kanta-
verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuteen. 

Kantaverkko olisi suunniteltava, rakennet-
tava ja ylläpidettävä siten, että kantaverkko 
täyttäisi Euroopan unionin lainsäädännössä 
asetetut verkon käyttövarmuutta ja luotetta-
vuutta koskevat vaatimukset ja verkko täyt-
täisi järjestelmävastaavalle kantaverkonhalti-
jalle sähköverkkoluvassa asetetut verkon 
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat 
ehdot. Sähkömarkkinadirektiivin mukaan 
kantaverkonhaltijan tulee toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi osaltaan taata riittävä siirtoka-
pasiteetti ja verkon toimintavarmuus. Sähkö-
kauppa-asetuksella ja sen nojalla annettavissa 
säännöksissä voidaan tarkemmin säätää kan-
taverkonhaltijoille vaatimuksia verkon käyt-
tövarmuudesta ja luotettavuudesta. 

Kantaverkko tulisi suunnitella, rakentaa ja 
ylläpitää myös siten, että verkolle ei aiheu-
tuisi toimintahäiriöitä sähköjohtojen päälle 
kaatuvista tai johtokadulla kasvavista puista 
(puuvarmuus). Kantaverkon toiminnan suun-
nittelun ja ylläpidon kannalta olennaista puu-
varmuuden takaamisessa olisi nimenomaan 
johtokaduilla kasvavien puiden asianmukai-
nen karsinta ja hoitaminen. Johtokadun ulko-
puolella kasvavien puiden aiheuttamia vauri-
oita ei voitaisi lukea kantaverkonhaltijan vas-
tuulle esimerkiksi tilanteessa, jossa myrsky 
lennättäisi johtokadun ulkopuolelta oksia, 
jotka sitten vahingoittaisivat verkkoa. Tällai-
sessa tapauksessa kyse ei olisi kantaverkon-
haltijan kehittämisvelvollisuuden rikkomises-
ta. 

Kantaverkonhaltijan kehittämisvelvollisuu-
della olisi varmistettava kantaverkon siirto-
kapasiteetin riittävyys Suomen säilyttämisek-

si yhtenä sähkökaupan tarjousalueena. Sään-
nöksen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, 
että verkonkäyttäjillä olisi kaikista Suomen 
liittymispisteistä käsin mahdollisuus käydä 
sähkökauppaa koko maan alueella. Tavoit-
teen toteutuminen edellyttää riittäviä inves-
tointeja Suomen sisäiseen siirtokapasiteettiin. 
Vastaava tavoite on kirjattu myös voimassa 
olevan sähkömarkkinalain perusteluihin. 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
omista toimista riippumatta voisi syntyä ti-
lanteita, joissa käyttötilanne muuttuisi siten, 
että olisi välttämätöntä tai tarkoituksenmu-
kaista jakaa Suomi erillisiin sähkökaupan tar-
jousalueisiin tai soveltaa sisäisen pullon-
kaulan eri puolilla erilaista menettelyä. Täl-
löin kyseessä ei olisi 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetun kehittämisvelvoitteen vastaisesta 
tilanteesta. Pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin poikkeuksesta, jonka nojalla järjestelmä-
vastaava kantajaverkonhaltija voisi poiketa 1 
momentin 4 kohdan vaatimuksesta. Kanta-
verkonhaltija voisi menetellä näin, jos asiassa 
olisi kysymys järjestelmävastuun täyttämi-
seen liittyvästä sähkönhankinnasta tai ta-
sesähkökaupasta ja poikkeaminen olisi tar-
koituksenmukaista sähköjärjestelmän toimin-
tavarmuuden tai tehokkuuden kannalta. 
Poikkeaminen yhden hinta-alueen tavoittees-
ta olisi mahdollista järjestelmävastuuseen 
liittyvässä toiminnassa, jossa tarvittavat toi-
met olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa hin-
ta-alueen sisäisen pullonkaulan eri puolilla 
eri tavoin. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi 
ylikuormituksen hallinnan vastakaupoilla tai 
tehokaupoilla. Poikkeaminen 1 momentin 4 
kohdan vaatimuksesta olisi mahdollista 
myös, jos merkittävä sähköntuotannon tai ku-
lutuksen välisen tasapainon muutos aiheuttai-
si vastuualueen osien välisen siirtokapasitee-
tin pysyvän tai pitkäaikaisen ylikuormituk-
sen, jota kantaverkonhaltijan ei kohtuudella 
voitaisi edellyttää ottaneen huomioon toi-
minnassaan ja jonka edellyttämiä verkon ke-
hittämistoimenpiteitä hänen ei kohtuudella 
voitaisi edellyttää toteuttavan niin nopeasti, 
että vastuualueen jakaminen tarjousalueisiin 
voitaisiin välttää. Mikäli jostain syystä tuo-
tannon tai kulutuksen tasapaino muuttuisi yl-
lättävästi, ei järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan voitaisi edellyttää varautuvan yl-
lättävään kysynnän ja tarjonnan epätasapai-
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notilanteeseen esimerkiksi suuren voimalai-
toksen tai suuren kulutuskohteen sulkemisen 
johdosta. 

41 §. Kantaverkon kehittämissuunnitelma. 
Pykälään esitetään uutta sähkökauppa-
asetukseen perustuvaa säännöstä, jossa kan-
taverkonhaltijalle asetettaisiin velvoite laatia 
kantaverkkoansa ja sen yhteyksiä toisiin säh-
köverkkoihin koskeva kymmenvuotinen ke-
hittämissuunnitelma. Yhteisön laajuisen 
kymmenvuotisen verkon kehittämissuunni-
telman (TYNDP) tulee perustua kansallisiin 
ja alueellisiin kehittämissuunnitelmiin ja 
kansallinen verkon suunnitteluprosessi tulisi-
kin tästä syystä sovittaa yhteen yhteisön 
verkkosuunnitteluprosessin kanssa. 

Kantaverkonhaltijan olisi käytettävä kehit-
tämissuunnitelmaa pohjana sähkökauppa-
asetuksen säätämän unionin laajuisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimisessa. Kehit-
tämissuunnitelmalla ei olisi muita oikeusvai-
kutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyt-
täjille tai kantaverkonhaltijaa valvoville vi-
ranomaisille.  Suunnitelmat tulisi julkaista, 
mutta ne eivät sitoisi oikeudellisesti verkon-
haltijoita, eivätkä viranomaiset vahvistaisi 
niitä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan sähkö-
kauppa-asetuksen yhteisön laajuisen kehit-
tämissuunnitelman vaatimusten mukaisesti 
säännöstä, jonka mukaan kehittämissuunni-
telmaan olisi sisällytettävä investoinnit, joi-
den toteuttaminen johtaa verkon kehittämis-
velvollisuuden ja kantaverkon toiminnan laa-
tuvaatimusten täyttämiseen sekä rajayhdys-
johtoja koskevat investoinnit, jotka olisivat 
tarpeen tehokkaasti toimiville kansallisille ja 
alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroo-
pan unionin sähkön sisämarkkinoille. Kehit-
tämissuunnitelmaan tulisi sisällyttää selvitys 
kehittämissuunnitelman laatimisessa käyte-
tyistä menetelmistä sekä suunnitelman perus-
tana olevista, sähkön kulutuksen ja tuotannon 
kehitystä koskevista ennusteista ja muista 
oletuksista. Kehittämissuunnitelmaan sisälly-
tettävien toimenpiteiden tulisi olla tehokkaita 
ja niiden olisi varmistettava verkon suoritus-
kyvyn riittävyys ja toimitusvarmuus. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta julkaista kehittämissuunnitelma. 
Säännöksen tavoitteena on lisätä kantaverkon 
suunnittelun avoimuutta. Kantaverkonhalti-

jan olisi ennen kehittämissuunnitelman jul-
kaisemista varattava verkkonsa käyttäjille 
sekä asiaan liittyville viranomaisille ja muille 
sidosryhmille tilaisuus lausua mielipiteensä 
kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunni-
telma olisi päivitettävä sähkökauppa-ase-
tuksen vaatimusten mukaisesti kahden vuo-
den välein. 

42 §. Kantaverkonhaltijoiden välinen kor-
vausjärjestelmä. Pykälään esitetään säännös-
tä kantaverkonhaltijoiden välisestä korvaus-
järjestelmästä. Kantaverkonhaltijan tehtävänä 
olisi hoitaa sähkökauppa-asetuksessa säädet-
tyyn kantaverkonhaltijoiden väliseen korva-
usjärjestelmään liittyvät tehtävät. Asetukses-
sa säädetään korvausmekanismista, jolla kan-
taverkonhaltijat saisivat korvauksen kustan-
nuksista, joita aiheutuu kantaverkonhaltijan 
verkossa siirrettävistä rajat ylittävistä sähkö-
virroista. Kantaverkonhaltijan olisi vastattava 
kantaverkonhaltijoiden väliseen korvausme-
kanismiin liittyvien maksujen perimisestä, 
kun kolmannelle osapuolelle olisi myönnetty 
verkkoon pääsy. Korvauksen maksaisivat 
niiden kansallisten siirtoverkkojen haltijat, 
joista rajat ylittävät sähkövirrat ovat peräisin 
ja joihin ne päätyvät. 

43 §. Sähkön tuontia ja vientiä koskevat 
siirtomaksut. Liittymispistehinnoittelu ei 
koskisi lähtökohtaisesti maan rajan ylittäviä 
johtoyhteyksiä. Pykälän 1 momentin nojalla 
kantaverkonhaltijan olisi perittävä maan ra-
jan ylittävästä sähkön tuonnista tai viennistä 
vastavuoroisuuden ja kantaverkonhaltijalle 
aiheutuvat kustannusvaikutukset huomioon 
ottavat siirtomaksut, jollei Suomea sitovista 
kansainvälisistä velvoitteista tai kantaver-
konhaltijan tekemistä, vastavuoroisiin sähkö-
järjestelmän toimintavarmuuteen ja tehok-
kuuteen sekä markkinaedellytyksiin perustu-
vista sopimuksista taikka muista järjestelyistä 
muuta johtuisi. Ulkomaanyhteyksien käytös-
tä perittäviin maksuihin vaikuttavat lisäksi 
unionin lainsäädännössä säädetyt normit. 
Esimerkiksi sähkökauppa-asetuksen säännös-
ten perusteella liittymispistehinnoittelua so-
velletaan myös markkinoiden käytössä ole-
vissa ETA-valtioiden välisissä rajayhdysjoh-
doissa. Toisaalta sähkön tuonnille ja viennille 
voidaan kohdistaa kantaverkonhaltijoiden vä-
liseen korvausjärjestelmään perustuvia mak-
suja. 
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Sähkön tuonnista ja viennistä perittävän 
maksun olisi täytettävä sähkömarkkinalain 
24 §:ssä säädetyt edellytykset. Mikäli siirto-
maksuja peritään, tulee niiden ehtojen ja 
määräytymisperusteiden olla tasapuolisia ja 
syrjimättömiä. Hinnoittelun tulee olla koh-
tuullista, eikä hinnoittelussa saisi olla perus-
teettomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti 
rajoittavia ehtoja tai rajauksia. Hinnoittelussa 
olisi otettava huomioon sähköjärjestelmän 
toimintavarmuuden tai tehokkuuden vaatimat 
ehdot. 

44 §. Järjestelmävastaavan kantaverkon-
haltijan vastuualue. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan vastuualueesta. Järjestelmävas-
taavan kantaverkonhaltijan vastuualueeseen 
kuuluisi koko valtakunnan alue lukuun otta-
matta Ahvenanmaan maakuntaa, jossa sovel-
letaan itsehallintoon perustuvaa omaa sähkö-
lainsäädäntöä. Rajayhdysjohdot toisiin kan-
taverkkoihin kuuluisivat kantaverkonhaltijan 
vastuualueeseen. Määrittely vastaisi järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan nykyistä 
tosiasiallista toiminta-aluetta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vas-
taisi vastuualueellaan järjestelmävastuun pii-
riin kuuluvista tehtävistä sekä muista kanta-
verkonhaltijalle kuuluvista tehtävistä, joista 
säädetään tässä laissa ja sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä sekä sähkökauppa-
asetuksessa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä. Järjestelmävastaava kantaverkon-
haltija huolehtisi vastuualueellaan sille kuu-
luvasta kehittämisvelvollisuudesta. Järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuu-
alueeseen ei liittyisi jakeluverkonhaltijan 
vastuualueeseen liittyvää verkonrakennus-
monopolia. 

45 §. Järjestelmävastuu. Järjestelmävas-
taava kantaverkonhaltijaa vastaisi jatkossakin 
Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimi-
vuudesta ja käyttövarmuudesta sekä huoleh-
tisi valtakunnalliseen tasevastuuseen kuulu-
vista tehtävistä ja valtakunnallisesta tasesel-
vityksestä tarkoituksenmukaisella ja sähkö-
markkinoiden osapuolten kannalta tasapuoli-
sella ja syrjimättömällä tavalla. Lisäksi jär-
jestelmävastaavan kantaverkonhaltijan tulisi 
ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun piiriin 
kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä 

ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan 
ja muita järjestelmävastuun hoitamiseen tar-
vittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin 
verkkoihin. Järjestelmävastuuseen kuuluva 
kehittämisvelvollisuus täydentää lain 
19 §:ssä säädettyä verkonhaltijoiden yleistä 
verkon kehittämisvelvoitetta. Järjestelmävas-
taavan tulisi soveltaa molempia säännöksiä 
rinnakkain. Järjestelmävastuuseen kuuluva 
kehittämisvelvollisuus on tarkoitettu sovel-
tamisalaltaan laajemmaksi kuin verkon kehit-
tämisvelvollisuus. Säännöstä sovellettaisiin 
paitsi sähköverkon kehittämiseen liittyvään 
toimintaan myös järjestelmävastuun piiriin 
kuuluvien toimintojen ja palveluiden ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen sekä sähköverkon 
lisäksi myös järjestelmävastuun hoitamisessa 
tarvittavien muiden laitteistojen sekä tietojär-
jestelmien ja ohjelmistojen ylläpitämiseen, 
käyttöön ja kehittämiseen. Kehittämisvelvoi-
te tulisi täyttää siten, että verkot toimisivat 
tehokkaasti ja, että edellytykset tehokkaasti 
toimiville kansallisille ja alueellisille sähkö-
markkinoille sekä Euroopan unionin sähkön 
sisämarkkinoille voidaan turvata. Järjestel-
mävastuuseen kuuluvan kehittämisvelvolli-
suuden tavoitteena on turvata sähkömarkki-
nalain 1 §:n tavoitesäännöksen mukaisesti 
edellytykset tehokkaasti toimiville sähkö-
markkinoille. Velvoite merkitsee, että säh-
kömarkkinoiden toimivuutta tulee tarkastella 
sähkömarkkinoiden kokonaisuuden sekä ko-
konaisedun näkökulmasta. Säännöksen sään-
telemässä toiminnassa järjestelmävastaavan 
tulisi siten tehdä yksittäistapauksissa ratkai-
sunsa sähkömarkkinoiden toimivuuden ko-
konaisedun näkökulmasta. Tällaisessa tilan-
teessa jonkin yksittäisen markkinaosapuolen 
intressi ei voisi syrjäyttää sähkömarkkinoi-
den toimivuuden laajasti käsittävää intressiä. 

Järjestelmävastaavan tulee voida järjestel-
mävastuun toteuttamiseksi asettaa ehtoja 
kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten ja 
verkonhaltijoiden lisäksi myös sähkönkäyttä-
jien sähkökuormille, sillä kuormien irtikyt-
keminen voi olla tarpeen pahoissa häiriöti-
lanteissa. Sillä estetään pahempien häiriöiden 
syntyminen ja turvataan sähkön saanti tär-
keille kohteille. Pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin, että järjestelmävastaava kantaver-
konhaltija voisi asettaa järjestelmävastuun to-
teuttamiseksi tarpeellisia ehtoja sähkön siir-
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tojärjestelmän sekä siihen liitettyjen voima-
laitosten ja kuormien käyttämiselle. Ehtoja 
voitaisiin soveltaa yksittäistapauksissa sen 
jälkeen, kun Energiamarkkinavirasto olisi 
päätöksellään vahvistanut ehdot. Vahvista-
mismenettely koskisi järjestelmävastaavan 
kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun pii-
riin kuuluvan toiminnan yleisiä ehtoja, joita 
järjestelmävastaava asettaa sähkön siirtojär-
jestelmän sekä siihen liitettyjen voimalaitos-
ten ja kuormien käyttämiselle. Säännös ei sen 
sijaan oikeuttaisi Energiamarkkinavirastoa 
puuttumaan ennakolta järjestelmävastaavan 
toimintaan yksittäisissä tapauksissa. Ehdo-
tuksen mukaan säännöksessä tarkoitettuja eh-
toja voitaisiin soveltaa yksittäistapauksissa 
sen jälkeen, kun Energiamarkkinavirasto on 
hyväksynyt ehdot. Energiamarkkinaviraston 
vahvistamia ehtoja voisi soveltaa muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta antaa tarkempia säännöksiä jär-
jestelmävastuun toteuttamistavasta ja sisäl-
löstä ministeriön asetuksella. Työ- ja elinkei-
noministeriön asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä järjestelmävastuun to-
teuttamistavasta ja sisällöstä. Järjestelmävas-
tuun toteuttamistapaan ja sisältöön liittyvät 
asiat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden 
tekninen luonne ja asiallinen merkitys edelly-
tä asetuksenantamisvaltuuden osoittamista 
valtioneuvostolle. 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
sähköverkkoluvasta sekä järjestelmävastuu-
seen määräämisestä säädettäisiin lain 8 §:ssä. 

46 §. Valtakunnallinen tasevastuu. Järjes-
telmävastaava kantaverkonhaltija vastaisi 
koko ajan käynnissä olevasta sähköntuotan-
non ja -kulutuksen välisen hetkellisen tasa-
painon ylläpitämisestä vastuualueellaan (val-
takunnallinen tasevastuu). Pykälässä säädet-
täisiin järjestelmävastuuseen määrätyn kan-
taverkonhaltijan velvollisuudesta organisoida 
maan sähköjärjestelmän toimivuuden edellyt-
tämä tuotannon ja kulutuksen tasapainon hal-
linta valtakunnallisella tasolla. Valtakunnalli-
seen tasevastuuseen sisältyisivät kaikki sen 
hoitamisen edellyttämät toimenpiteet ja re-
surssit, jotka olisi toteutettava tai joiden käy-
tettävyys olisi varmistettava kunkin taseselvi-
tysjakson ajaksi. Tämän tulisi tapahtua taa-

juuden ylläpitovastuun nykyisen määrityksen 
mukaisen muutaman minuutin pituisen ajan-
jakson lisäksi ennalta määritellyllä taseselvi-
tysjaksolla. Ehdotetussa säännöksessä varau-
duttaisiin siihen, että taseselvitysjakson pi-
tuus harmonisoidaan myöhemmin unionin 
lainsäädännössä. Jos valtakunnallisessa ta-
seselvityksessä noudatettavan taseselvitys-
jakson pituutta ei ole säädetty sähkökauppa-
asetuksessa tai sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä, säädettäisiin taseselvitysjakson pi-
tuus 74 §:n valtuudella annetulla valtioneu-
voston asetuksella. Lain 120 §:n siirtymä-
säännöksen perusteella valtakunnallisessa ta-
seselvityksessä ja taseselvityksessä sovellet-
taisiin kuitenkin nykyisen lainsäädännön 
mukaista tunnin pituista taseselvitysjaksoa 
siihen asti, kunnes siitä erikseen säädetään. 
Valtakunnallinen tasevastuu ulottuisi siten 
kunkin taseselvitysjakson aikana suoritetta-
viin tai aloitettaviin säätötoimenpiteisiin. Tä-
tä pitemmällä aikajaksolla tuotannon ja kulu-
tuksen tasapainon ylläpito tapahtuisi ensisi-
jaisesti suoraan sähkönmyyjien ja -ostajien 
välisten sopimusten pohjalta. 

Sähkömarkkinoiden osapuolten tasavertai-
set kilpailumahdollisuudet edellyttävät ta-
sesähköyksiköltä tasapuolista ja syrjimätöntä 
kohtelua. Tämän vuoksi tasesähköyksikön 
harjoittama säätösähkön hankinnan sekä ta-
sesähkökaupan tulee perustua sähkömarkki-
noiden osapuolien kannalta mahdollisimman 
neutraaleille periaatteille. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan säädettäväksi, että valtakun-
nallisen tasevastuun hoitamiseen tarvittavan 
sähkön hankintaehtojen sekä tasesähkön 
kauppaehtojen olisi oltava tasapuolisia ja syr-
jimättömiä sähkömarkkinoiden osapuolille 
eikä niissä saa olla perusteettomia tai sähkö-
kaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja 
tai rajauksia. Tasesähköyksikkö hankkisi sää-
tösähkön kilpailluilta markkinoilta siten, että 
säätöenergian hinta kullekin taseselvitysjak-
solle muodostuisi tehtyjen tarjousten perus-
teella. Kaikki säätökapasiteettia hallitsevat 
tahot mukaan lukien ulkomaiset tahot pääsi-
sivät tarjoamaan säätömarkkinoille säätösäh-
köä yhtäläisin ja syrjimättömin ehdoin. Myös 
poiskytkettävät kuormat voisivat olla joissa-
kin tilanteissa säätövoimaa. Samalla tavoin 
pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvan säätö-
kapasiteetin hankinnan tulisi perustua kilpai-
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luttamiseen. Säätösähkömarkkinoilla hin-
nanmuodostus tapahtuisi siten markkiname-
kanismin pohjalta. 

Järjestelmävastaava voisi kuitenkin noudat-
taa säätösähkön hankinnassa maan sähköjär-
jestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuu-
den vaatimia perusteltuja ehtoja. Maan säh-
köjärjestelmän toimintavarmuus ja tarkoituk-
senmukainen toiminta saattaisivat esimerkik-
si edellyttää, että tietty vähimmäismäärä sää-
tökapasiteettia olisi joka hetki tasesähköyksi-
kön käytettävissä kaikissa olosuhteissa. Ta-
sesähköyksiköllä olisi tällöin oikeus tehdä 
sopimuksia tämän säätökapasiteetin osan va-
raamisesta käyttöönsä kiinteämmin. Sitä vas-
toin ehdot ja rajoitukset, jotka olisivat näen-
näisesti yleisiä ja tasapuolisia mutta tosiasial-
lisesti räätälöity koskemaan vain tiettyjä säh-
kömarkkinaosapuolia, olisivat kiellettyjä. 

Tasesähköyksikkö tekisi hankkimastaan 
säätösähköstä tasesähkötuotteen, jolla se kä-
visi kauppaa kunkin taseselvitysjakson jäl-
keen taseselvityksen osoittamalla määrällä 
sähkömarkkinoiden osapuolen kanssa. Säh-
kömarkkinoiden osapuoli hankkisi tasesäh-
köyksiköltä jälkikäteiseen taseselvitykseen 
perustuvan tasesähkön tai vaihtoehtoisesti 
sillä tulisi olla ulkopuolinen tasevastaava, jo-
ka huolehtisi osapuolen sähkötaseen tasapai-
nottamiseen tarvittavan sähkön toimituksesta 
avoimella sähköntoimitussopimuksella. 
Oman taseen hallinta mahdollisimman reaa-
liaikaisesti on sähkönmyyjälle tärkeä kilpai-
lutekijä. Tämän vuoksi tarvittaisiin ehdotet-
tua säännöstä sen varmistamiseksi, että säh-
könmyyjien mahdollisuudet tasesähkön 
hankkimiseen tasesähköyksiköltä olisivat 
mahdollisimman tasapuoliset sekä syrjimät-
tömät ja ettei tasesähkökaupassa olisi perus-
teettomasti sähkökaupan kilpailua rajoittavia 
ehtoja. Järjestelmävastaava voisi kuitenkin 
asettaa tasesähkökaupassa maan sähköjärjes-
telmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden 
vaatimia perusteltuja ehtoja. 

Tasesähkökauppa tasesähköyksikön kanssa 
olisi avointa kaikille sähkömarkkinoiden 
osapuolille, jotka pystyisivät huolehtimaan 
sähköjärjestelmässä tasesähkökauppaan ryh-
tyville asetettavista teknisistä edellytyksistä. 
Tällaisena vaatimuksena voisi sähköjärjes-
telmän nykyisessä kehitysvaiheessa olla tek-
niset edellytykset huolehtia toimimisesta ul-

kopuolisena tasevastaavana muille sähkö-
markkinoiden osapuolille sekä siihen liitty-
vistä taseselvityksen edellyttämistä velvoit-
teista. Kriteerit tasevastaavana toimimiselle 
asettaisi tasesähköyksikkö. 

Kysyntäjoustoa voitaisiin hyödyntää erityi-
sesti osana kantaverkonhaltijan strategisia re-
servejä. Energiamarkkinaviraston tulisi kirja-
ta kysyntäjouston käyttö tasevastuun ylläpi-
dossa järjestelmävastuuta koskevaan määrä-
ykseen. Pykälässä säädettäisiin sähkömark-
kinadirektiivin edellytysten mukaisesti, että 
tasesähkön kauppaehtojen olisi tarjottava 
verkon käyttäjille asianmukaisia kannustimia 
sähkön syötön ja oton tasapainottamiseksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä tasesähkön hinnoittelun kohtuullisuudesta. 
Tasesähkön hinnoitteluperiaatteiden tulisi 
myös ohjata tasesähkökauppaa siten, ettei ta-
sesähköä käytettäisi varsinaisen sähkönhan-
kinnan korvikkeena. Sitä vastoin ehdot ja ra-
joitukset, jotka olisivat näennäisesti yleisiä ja 
tasapuolisia, mutta tosiasiallisesti räätälöity 
koskemaan vain tiettyjä sähkömarkkinaosa-
puolia, olisivat kiellettyjä. Siten esimerkiksi 
ehdot, joilla tasesähkökauppa rajattaisiin vain 
säätökapasiteetin haltijoihin, olisivat kiellet-
tyjä. Tasesähkön hinnoittelussa otettaisiin 
huomioon sähköjärjestelmän toimintavar-
muuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot. 

Tasesähköyksikön harjoittama tasesähkö-
kauppa muodostaisi monopolin. Tämän 
vuoksi tasesähkön hinnoittelua säänneltäisiin 
sähkömarkkinalaissa kuten muitakin vastaa-
via toimintoja sähkömarkkinoilla. Tämän 
johdosta säädettäisiin, että tasesähkön hin-
noittelun tulisi olla kohtuullista. Hinnoittelun 
kohtuullisuus tarkoittaisi energiamarkkina-
lainsäädännön periaatteiden mukaisesti, että 
hinnoittelun tulisi perustua aiheutuneisiin 
kustannuksiin. Hinnoittelun kohtuullisuus 
merkitsisi myös kieltoa ylisuuren voiton ot-
tamiseen eli toiminnan tuoton tulisi olla koh-
tuullinen. Toiminnassa tulisi pyrkiä myös 
kustannustehokkuuteen eli tasesähkön hinnan 
sekä mahdollisimman alhaisten kustannusten 
välillä ei saisi olla huomattavaa eroa. Tärke-
ää hinnoittelussa olisi myös vaatimus hin-
noittelun ja sen perusteiden avoimuudesta. 

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamisesta 
huolehtisi järjestelmävastaavan kantaverkon-
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haltijan tasesähköyksikkö. Sen organisatori-
sesta asemasta säädettäisiin lain 8 §:ssä. 

47 §. Valtakunnallinen taseselvitys. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi valtakunnalli-
sesta taseselvityksestä. Valtakunnallisessa ta-
seselvityksessä selvitettäisiin kunkin tasesel-
vitysjakson osalta tasesähköyksikön ja tase-
vastaavien väliset tasepoikkeamat sekä ta-
sesähköyksikön ja muiden kantaverkonhalti-
joiden vastuualueilla toimivien tasesähköyk-
siköiden väliset tasepoikkeamat. Järjestelmä-
vastaava kantaverkonhaltija vastaisi vastuu-
alueellaan sähkötaseen sekä vastuualueensa 
tasevastaavien sähkötaseiden selvittämisestä 
(valtakunnallinen taseselvitys). 

Jos valtakunnallisessa taseselvityksessä 
noudatettavan taseselvitysjakson pituudesta 
ei säädetä sähkökauppa-asetuksessa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä, säädettäisiin 
taseselvitysjakson pituus valtioneuvoston 
asetuksella. Sähkökauppa-asetus edellyttää 
lisäämään siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä 
ja koordinaatiota ja laatimaan yhteisiä säh-
kömarkkinoita harmonisoivia verkkosääntöjä 
myös taseselvitystä koskevien sääntöjen osal-
ta. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
kentaa taseselvitysjakson pituutta sähkö-
kauppa-asetuksen nojalla annettavien verk-
kosääntöjen soveltamisalan rajoissa. 

Valtakunnallisen taseselvityksen järjestä-
misestä säädettäisiin lain 8 §:ssä. 

48 §. Järjestelmävastuuseen liittyvien pal-
velujen ehtojen julkaiseminen. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi järjestelmävastuuseen 
liittyvien palvelujen ehtojen julkaisemisesta. 
Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
olisi julkaistava ja ilmoitettava Energiamark-
kinavirastolle järjestelmävastuuseen kuuluvi-
en palvelujensa voimassa olevat myynti- ja 
hankintaehdot sekä niiden määräytymispe-
rusteet samoin kuin 45 §:n 2 momentissa tar-
koitetut järjestelmävastuun toteuttamiseksi 
tarpeelliset ehdot. Järjestelmävastaavan kan-
taverkonhaltijan edellytettäisiin julkaisevan 
ja ilmoittavan ainakin kaikki sähkön siirtojär-
jestelmän sekä siihen liitettyjen voimalaitos-
ten ja kuormien käyttämiseen liittyvät ehdot. 
Hinnoittelun olisi oltava julkista ja verkon-
haltijan olisi saatettava palvelujensa hinnat, 
ehdot ja niiden määräytymisperusteet kirjalli-
sessa muodossa yleisesti saataville. Niiden 
tulisi sisältää riittävät tiedot, jotta asiakas 

voisi periaatteessa itse niiden perusteella las-
kea palvelun hinnan. Hinnoittelun julkisuus-
vaatimus on tärkeä lakiehdotuksen tavoittei-
den kannalta. Vain siten asiakkailla ja viran-
omaisilla on mahdollisuus valvoa monopo-
liasemassa olevan verkonhaltijan hinnoitte-
lun oikeellisuutta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston oikeudesta antaa tar-
kempia määräyksiä julkaistavista ja ilmoitet-
tavista tiedoista sekä julkaisu- ja ilmoitusme-
nettelystä. Energiamarkkinavirastolla on säh-
kömarkkinoiden valvonnasta ja toimivuuden 
edistämisestä vastaavana sekä lupia myöntä-
vänä erityisviranomaisena sähkömarkkinoi-
den toimintaa ja markkinoiden osapuolia 
koskevaan asiantuntemukseen liittyvät edel-
lytykset tällaiselle päätöksenteolle. 

49 §. Sähkökaupan ja taseselvityksen edel-
lyttämän tiedonvaihdon kehittäminen. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi sähkökaupan 
ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaih-
don kehittämisestä. Sähkökaupan ja tasesel-
vityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehit-
täminen olisi järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan tehtävänä. Kehittämistoiminnan 
tavoitteena olisi edistää 1 §:ssä säädettyjen 
tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti sekä säh-
kömarkkinoiden osapuolien, verkonhaltijoi-
den ja tasevastaavien kannalta tasapuolisesti 
ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa. 
Tiedonvaihdon kehittämiseen kuuluisivat ai-
nakin sanomaliikennestandardien kehittämi-
nen sekä siihen liittyvään kansainväliseen 
kehitystyöhön osallistuminen, tiedonvaihtoon 
liittyvien menettelytapojen kehittäminen sekä 
siihen liittyvään kansainväliseen kehitys-
työhön osallistuminen, sanomaliikennestan-
dardien ja tiedonvaihtoon liittyvien menette-
lytapojen muuttamista koskevien ehdotusten 
tekeminen ministeriölle, sanomaliikenteen 
testipalvelun ylläpito, tiedonvaihtoon liittyvä 
tiedottaminen, koulutus ja neuvonta sekä sa-
nomaliikennestandardien ja tiedonvaihtoon 
liittyvien menettelytapojen noudattamisen 
seuranta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tiedonvaihdon kehit-
tämistehtävien rahoittamisesta erillisillä 
maksuilla, joita järjestelmävastaava kanta-
verkonhaltija olisi oikeutettu keräämään kan-
taverkkopalvelun ja tasepalvelun käyttäjiltä. 
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Maksuilla voitaisiin kattaa järjestelmävastaa-
valle kantaverkonhaltijalle tehtävän hoitami-
sesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja 
kohtuullinen voitto. 

Sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttä-
män tiedonvaihdon kehittämisestä maksetta-
vaa korvausta määritettäessä tulee soveltaa 
mitä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit-
tyvistä palveluista määrätään. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
106 artiklan 2 kohdan mukaan yrityksiin, 
jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoi-
tuksiin liittyviä palveluita, sovelletaan perus-
tamissopimuksen määräyksiä ja kilpailusään-
töjä siltä osin kuin ne eivät oikeudellisesti tai 
tosiasiallisesti estä yritystä hoitamasta sille 
uskottuja erityistehtäviä. Kaupan kehitykseen 
ei saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa 
yhteisön etujen kanssa. Komissio on tehnyt 
20 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 106 artiklan 2 kohdan määräysten sovel-
tamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tar-
koituksiin liittyviä palveluja tuottaville yri-
tyksille korvauksena julkisista palveluista 
myönnettävään valtiontukeen (2012/21/EU). 
Komission päätös edellyttää palveluntuotta-
jaa erittelemään korvauksen sisäisessä kir-
janpidossaan. Energiamarkkinavirasto val-
voisi maksujen keräämistä ja se voisi edellyt-
tää tiedonvaihdon kehittämisestä maksetta-
van korvauksen kirjanpidollista erittelyä 
muusta järjestelmävastaavan kantaverkonhal-
tijan toiminnoista. Maksettavan korvauksen 
tulisi myös täyttää Euroopan yhteisöjen tuo-
mioistuimen Altmark Trans -tuomiossa (asia 
C-280/00) määritellyt kriteerit, jotta tiedon-
vaihdon kehittämisestä maksettavaan korva-
ukseen ei sovellettaisi Euroopan unionin val-
tiontukisääntöjä. Korvauksella tarkoitetaan 
kantaverkonhaltijalla tehtävän hoitamisesta 
aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia ja 
kohtuullista voittoa. 

Maksujen määräytymisperusteiden tulisi 
olla tasapuolisia ja syrjimättömiä. Perittävien 
maksujen määräytymisperusteiden tulisi 
kohdella toimijoita ja toimijaryhmiä tasapuo-
lisesti ja syrjimättömästi. Määräytymisperus-
teissa voisi olla eroja eri toimijaryhmien vä-
lillä, mutta erojen tulisi perustua objektiivi-
sesti määriteltyihin kriteereihin. Järjestelmä-
vastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tu-

lisi julkaista maksut ja niiden määräytymis-
perusteet.  
 
 
6 luku Jakeluverkkoa ja jakeluverkonhal-

tijaa koskevat säännökset 

50 §. Suurjännitteisen jakeluverkon toi-
minnan laatuvaatimukset. Pykälään esitetään 
uutta, voimassa olevaa lainsäädäntöä täsmen-
tävää säännöstä suurjännitteisen jakeluver-
kon toiminnan laatuvaatimuksista. Säännös 
täydentäisi ja täsmentäisi suurjännitteisen ja-
keluverkon haltijan osalta lain 19 §:ssä sää-
dettyä verkon kehittämisvelvollisuutta. Pykä-
län 1 kohdan mukaan suurjännitteinen jake-
luverkko on suunniteltava, rakennettava ja 
ylläpidettävä siten, että verkko täyttää järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan järjestelmävastaavana asettamat verkon 
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat 
vaatimukset. Näillä vaatimuksilla tarkoitet-
taisiin sähkömarkkinalain 45 §:n 2 momentin 
mukaisia ehtoja, jotka Energiamarkkinaviras-
to vahvistaa ehdotetun sähkö- ja maakaasu-
markkinoiden valvonnasta annetun lain 
10 §:n 1 momentin mukaan ennen niiden 
käyttöönottamista. Pykälän 2 kohdassa täs-
mennetään voimassaolevan sähkömarkkina-
lain soveltamiskäytännön periaatteita säätä-
mällä suurjännitteisen jakeluverkon suunnit-
telusta, rakentamisesta ja ylläpidosta siten, 
että verkolle ei aiheudu toimintahäiriötä säh-
köjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla 
kasvavista puista (puuvarmuus). Johtokadun 
ulkopuolella kasvavien puiden aiheuttamia 
vaurioita ei voitaisi lukea verkonhaltijan vas-
tuulle esimerkiksi tilanteessa, jossa myrsky 
lennättäisi johtokadun ulkopuolelta oksia, 
jotka sitten vahingoittaisivat verkkoa. Tällai-
sessa tapauksessa kyse ei olisi verkonhaltijan 
kehittämisvelvollisuuden rikkomisesta. 

51 §. Jakeluverkon toiminnan laatuvaati-
mukset. Pykälään esitetään uutta, voimassa 
olevaa lainsäädäntöä täsmentävää säännöstä 
jakeluverkon toiminnan laatuvaatimuksista. 
Säännös täydentäisi ja täsmentäisi jakeluver-
konhaltijan osalta lain 19 §:ssä säädettyä 
verkon kehittämisvelvollisuutta. Pykälässä 
esitetään jakeluverkonhaltijoita velvoittavat 
sähkönjakelun keskeytysten aikarajat, joiden 
mukaan jakeluverkko olisi suunniteltava, ra-
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kennettava ja ylläpidettävä siten, että jakelu-
verkon vikaantuminen myrskyn tai lumi-
kuorman seurauksena ei ylitä pykälässä mai-
nittuja rajoja. Ehdotetulla säännöksellä vel-
voitettaisiin jakeluverkonhaltijat, jotka eivät 
vielä täytä ehdotettuja vaatimuksia, sähkön-
jakelun toimitusvarmuuden tason nostami-
seen. Säännöksellä asetettaisiin jakeluver-
konhaltijoille suunnittelukriteerit, joihin poh-
jautuen niiden tulisi mitoittaa toimitusvar-
muustaso verkoissaan. Verkonhaltijat päät-
täisivät itse keinoista, joilla ne täyttäisivät 
nämä kriteerit. Verkon rakenteen olisi täytet-
tävä ehdotetut vaatimukset kuitenkin nor-
maaliin korjaushenkilöstön määrään perustu-
valla mitoituksella. Verkon ominaisuuksien 
mitoituksessa sen rakenteellisia ominaisuuk-
sia ei voitaisi korvata ylimääräisen korjaus-
henkilöstön varaamisella säännöksen tarkoit-
tamiin tilanteisiin, koska tämä todellisessa ti-
lanteessa ei olisi kuitenkaan mahdollista kai-
kille verkonhaltijoille, mikäli myrsky ulottui-
si useiden verkonhaltijoiden alueelle. Ehdo-
tettu jakeluverkon toiminnan mitoitusperuste 
määriteltäisiin tuuleen ja lumeen perustuvien 
sääilmiöiden pohjalta. Suomen sääsanastossa 
sana ”myrsky” kuvaa pelkästään tuuleen liit-
tyviä sääilmiöitä. Mitoitusperusteena ei käy-
tettäisi muita voimakkaita sääilmiöitä. Voi-
makas jäätävä sade, joka sääilmiöistä toden-
näköisimmin aiheuttaisi suurimmat kuvitel-
tavissa olevat vahingot sähköverkolle, rajat-
taisiin mitoitusperusteen ulkopuolelle. Suo-
messa ei ole tähän mennessä laajamittaisesti 
esiintynyt tällaista sääilmiötä. Varautuminen 
tällaiseen sääilmiöön edellyttäisi käytännössä 
sähköverkon lähes täydellistä maakaapeloin-
tia. Lain 19 §:n 2 momentin 2 kohtaan ehdo-
tetun vaatimuksen perusteella kaikkien säh-
köverkkojen tulisi lisäksi varautua kaikkiin 
normaaleihin ilmastollisiin häiriöihin kuten 
sateiden, tulvien ja meriveden nousun aiheut-
tamiin häiriöihin. 

Verkon kehittämisvelvollisuus ja jakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimukset määrit-
täisivät jakeluverkkojen toiminnan tavoiteta-
son, jonka toteutumista Energiamarkkinavi-
rasto valvoisi. Asiakkaat eivät voisi lain 
107 §:n 2 momenttiin perustuvan rajauksen 
vuoksi vaatia vahingonkorvausta verkonhal-
tijalta vahingonkorvauslain (412/1974) pe-
rusteella, jos verkonhaltija ei täyttäisi sään-

nöksissä asetettuja vaatimuksia. Asiakkaiden 
oikeuksista ja niiden rikkomisesta aiheutuvis-
ta seuraamuksista säädettäisiin sen sijaan lain 
13 luvussa sekä sovittaisiin verkonhaltijan ja 
asiakkaan välisessä sähköverkkosopimukses-
sa. Koska kysymyksessä on suunnittelukri-
teeri, ei yksittäistapauksissa lähtökohtaisesti 
olisi tarkoitus soveltaa seuraamusmaksua, 
mutta tämä voisi tulla kysymykseen, jos ke-
hittämisvelvollisuutta olisi Energiamarkkina-
viraston suorittaman kokonaisarvioinnin pe-
rusteella rikottu. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ja-
keluverkko olisi suunniteltava, rakennettava 
ja ylläpidettävä siten, että se täyttää järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan järjestelmävastaavana asettamat verkon 
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat 
vaatimukset. Kyseisillä vaatimuksilla tarkoi-
tettaisiin sähkömarkkinalain 45 §:n 2 mo-
mentin mukaisia ehtoja. Tällaiset vaatimuk-
set voisivat koskea esimerkiksi sähköverkko-
jen suojausjärjestelmiä ja niiden yhteensopi-
vuutta. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mu-
kaan jakeluverkko olisi suunniteltava, raken-
nettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluver-
kon vikaantuminen myrskyn tai lumikuor-
man seurauksena ei aiheuta asemakaava-
alueella verkon käyttäjälle yli kuutta tuntia 
kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Tämä 
vaatimus ei koske ranta-asemakaava-aluetta. 
Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan jake-
luverkko olisi suunniteltava, rakennettava ja 
ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vikaan-
tuminen myrskyn tai lumikuorman seurauk-
sena ei aiheuta muulla kuin 2 kohdassa tar-
koitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 
36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytys-
tä. Mikäli kyseessä on jakeluverkon vikaan-
tuminen muun tekijän kuin myrskyn tai lu-
mikuorman seurauksena, arviointiin sovellet-
taisiin 19 §:n kehittämisvelvollisuutta koske-
vaa säännöstä. Normaalioloissa edellytetään 
korkeampaa sähköverkon ja sähköverkko-
palvelujen toiminnan luotettavuustasoa kuin 
vakavissa häiriötilanteissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keuksesta toiminnan laatuvaatimusten tavoi-
tetasosta saarissa, joihin ei ole siltaa tai vas-
taavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka sään-
nöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyt-
tä. Maantielautalla tarkoitetaan maantielain 
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(503/2005) 6 §:ssä tarkoitettua lossia tai laut-
ta-alusta. Näissä tapauksissa jakeluverkon-
haltija voisi määrittää 1 momentin 2 ja 3 koh-
tien tavoitetasoa lievemmän tavoitetason pai-
kallisten olosuhteiden mukaisesti. Perustelui-
na lievemmälle tavoitetasolle voivat olla 
esimerkiksi se, että jakeluverkonhaltijalla ei 
ole mahdollisuutta tehdä korjaustoimia asete-
tuissa aikarajoissa tai että korjaustoimet edel-
lyttävät erikoiskalustoa paikalle pääsemisek-
si. Perusteluina on myös mahdollista huomi-
oida, että kustannukset olisivat korkeat saa-
vutettaviin hyötyihin verrattuna, koska alu-
eella on vähäistä asutusta ja sekin pääasiassa 
loma-asutusta ja, että kustannukset tulisivat 
olosuhteiden vuoksi muille verkonkäyttäjille 
poikkeuksellisen suuriksi. Asiakkaan kannal-
ta tavoitetasoa arvioitaessa voidaan huomioi-
da, että asiakas on periaatteessa valinnut itse 
asettumisensa vaativiin olosuhteisiin sähkön-
jakelun suhteen ja tällöin myös hyväksynyt 
sen, ettei samaa palvelua voida turvata kuin 
normaaleissa olosuhteissa oleville asiakkail-
le. Tason määrittelyn tulisi joka tapauksessa 
täyttää asiakkaiden kohtuulliset vaatimukset. 
Esimerkiksi standardin SFS-EN 50160 mu-
kaiset raja-arvot tulisi huomioida tasoa mää-
riteltäessä. Keskeytysten kokonaismäärän tu-
lisi pysyä aina vähintään standardin määrit-
tämissä rajoissa. Lisäksi tulee huomioida, 
onko alueella yksittäinen kohde vai myös 
enemmän asiakkaita. Säännöksen tavoitteena 
ei ole nykytason heikentäminen saaristoalu-
eillakaan. 

Lain 119 §:n siirtymäsäännöksessä säädet-
täisiin siirtymäajasta, jonka kuluessa jakelu-
verkonhaltijan olisi täytettävä pykälässä sää-
detyt vaatimukset sekä vaatimusten täytän-
töönpanosta. Jakeluverkonhaltijan olisi täy-
tettävä 1 momentin 2 ja 3 kohdissa säädetyt 
vaatimukset vastuualueellaan viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2028. Vaatimusten täy-
täntöönpano tulisi toteuttaa siten, että vaati-
mukset täyttyvät viimeistään 31 päivänä jou-
lukuuta 2019 vähintään 50 prosentilla jake-
luverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan 
asunnot pois lukien ja viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023 vähintään 75 prosentilla ja-
keluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan 
asunnot pois lukien. Ranta-alueet ja niillä 
oleva vapaa-ajanasutus ovat jakeluverkoille 
tyypillisesti vaikeimpien ja kalleimpien koh-

teiden joukossa toteuttaa ehdotetut toimitus-
varmuustavoitteet. Tämän vuoksi välitavoit-
teista ehdotetaan rajattavaksi ulko-puolelle 
vapaa-ajan asunnot. Näin verkonhaltija voisi 
tarkastella näillä alueilla toteutettavia toi-
menpiteitä tärkeysjärjestykseltään viimeise-
nä. 

52 §. Jakeluverkon kehittämissuunnitelma. 
Jakeluverkkojen toimitusvarmuuden tason 
parantamista valvottaisiin jakeluverkon ke-
hittämissuunnitelman avulla. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan jakeluverkonhaltijan olisi 
laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehit-
tämissuunnitelma, joka sisältäisi toimenpi-
teet, joiden toteuttaminen johtaa 51 ja 
119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämi-
seen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. Kehit-
tämissuunnitelma olisi päivitettävä kahden 
vuoden välein.  

Pykälän 2 momentin mukaan kehittämis-
suunnitelman tulisi sisältää kahden kalenteri-
vuoden jaksoihin jaoteltuina yksityiskohtai-
set toimenpiteet, jotka parantavat järjestel-
mällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon 
luotettavuutta ja varmuutta 119 §:n mukaisen 
siirtymäajan aikana ja, jotka toteuttamalla ja-
keluverkko täyttää 51 ja 119 §:ssä säädetyt 
vaatimukset. Ehdotuksella pyritään siihen, et-
tä jakeluverkonhaltijat huomioivat erityisesti 
kaikki käytössä olevat mahdolliset toimenpi-
teet toimitusvarmuuden tason nostamiseksi. 
Maakaapeloinnin ohella tulee huomioida 
myös muut toimitusvarmuuden parantamisen 
vaihtoehdot. Kehittämissuunnitelmassa olisi 
verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden 
mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten 
sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin var-
mistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskun-
nan johtamisen tai turvallisuuden, väestön 
toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimin-
takyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä toi-
mintoja ja palveluita. Väestön toimeentulo 
edellyttää tiettyjen keskeisten talouselämän 
lohkojen jatkuvaa toimintakykyä. Väestön 
toimeentulon kannalta tärkeisiin toimintoihin 
voidaan katsoa sisältyvän myös esimerkiksi 
sairaalat, terveysasemat, vanhainkodit ja ke-
hitysvammaisten hoitolaitokset. Elinkei-
noelämän toimintakyvyn varmistamisen kan-
nalta tärkeitä toimintoja voivat olla muun 
muassa viestintäverkkojen kriittiset tukiase-
mat. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien 
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sähköjohtojen sijoittelussa on mahdollisuuk-
sien mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä 
muiden yhdyskuntateknisten verkkojen kans-
sa. Näitä voivat olla esimerkiksi viestintäver-
kot sekä vesi- ja viemäriverkot. Kaapeloinnin 
suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä viestintä-
verkkojen kanssa pyritään tehostamaan. 

Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät 
muutokset olisi toimitettava Energiamarkki-
navirastolle. Energiamarkkinavirastolla olisi 
oikeus kuuden kuukauden kuluessa suunni-
telman vastaanottamisesta päätöksellään vaa-
tia jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia 
kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäil-
lä, että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät 
toimenpiteet eivät johda 51 ja 119 §:ssä sää-
dettyjen vaatimusten täyttämiseen tai, jos ke-
hittämissuunnitelma ei täytä 2 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia. Energiamarkkinavi-
rasto voisi tilanteessa, jossa jakeluverkonhal-
tija laiminlöisi jakeluverkon kehittämissuun-
nitelman toteuttamisen, määrätä jakeluver-
konhaltijan täytäntöön panemaan jakeluver-
kon kehittämissuunnitelmansa. Energia-
markkinaviraston tällaisessa tilanteessa an-
taman päätöksen laiminlyöminen voitaisiin 
katsoa kehittämisvelvollisuuden laiminlyön-
niksi. 

Energiamarkkinavirasto voisi antaa tar-
kempia määräyksiä kehittämissuunnitelmassa 
annettavista tiedoista sekä suunnitelman toi-
mittamisesta Energiamarkkinavirastolle. 

53 §. Jakeluverkonhaltijan liittymisehdot. 
Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi voi-
massa olevan lain mukainen säännös, jonka 
mukaan jakeluverkonhaltijalla on oltava jul-
kiset yleiset sopimusehdot (liittymisehdot) 
enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteellä ja-
keluverkkoon liittyville verkon käyttäjille. 

54 §. Sähkönjakelupalvelujen aikajaotus 
jakeluverkossa. Pykälään esitetään uutta, 
voimassa olevaa lainsäädäntöä täydentävää 
säännöstä sähkönjakelupalvelujen aikajao-
tuksesta. Jakeluverkonhaltijan olisi tarjottava 
jakeluverkossaan loppukäyttäjille yleisen ai-
kajaotuksen mukaisia sähkönjakelupalveluja. 
Sähkönjakelupalveluun sisältyisi vastaavan 
aikajaotuksen mukainen mittauspalvelu. 
Yleisen aikajaotuksen mukaisia sähkönjake-
lupalveluja olisivat 1) tuntimittaukseen pe-
rustuva jakelu, 2) yksiaikajakelu, 3) yö- ja 
päiväenergiaan perustuva kaksiaikajakelu se-

kä 4) talviarkipäiväenergiaan ja muuhun 
energiaan perustuva kausiaikajakelu. Sään-
nöksen tavoitteena on, että jakeluverkonhalti-
jat tarjoaisivat asiakkailleen kaikkia pykäläs-
sä mainittuja siirtotuotteita sekä niihin yh-
teensopivia mittauspalveluja.  Tällä varmis-
tettaisiin, että sähkönkäyttäjille olisi jakelu-
verkoissa tarjolla heidän sähkönenergian os-
toansa vastaavia siirtotuotteita ja niihin yh-
teensopivia mittauspalveluja. Mittauspalve-
lun ja siirtotuotteen aikajaotus perustuisi kui-
tenkin jakeluverkonhaltijan määrittelemään 
aikajaotukseen. 

Tuntimittaukseen perustuvan siirtotuotteen 
ominaispiirteenä olisi, että siirtotuotteen 
maksut voisivat vaihdella vuorokauden tun-
teina enemmän kuin kaksiaikajakelussa. Täl-
laiseen tuotteeseen sisältyisi ainakin erilliset 
energiamaksut yö- ja päivätunneille, mutta 
myös vuorokauden kulutushuipputuntien ai-
kana siirretyllä energialla voisi olla erilainen 
maksu. Yksiaikajakelussa siirtotuote sisältäi-
si energiamaksulle vain yhden yksikköhin-
nan, joka olisi sama vuorokaudenajasta, vuo-
rokaudesta tai vuodenajasta riippumatta. 
Kaksiaikajakelussa siirtotuote puolestaan si-
sältäisi erilaiset yksikkömaksut yö- ja päivä-
tuntien aikana siirretylle energialle. Kausiai-
kajakelussa siirtotuote puolestaan sisältäisi 
erilaiset yksikkömaksut talviarkipäivän aika-
na siirretylle energialle ja muuna aikana siir-
retylle energialle. Näiden siirtotuotteiden li-
säksi jakeluverkonhaltijalla voisi olla myös 
muita siirtotuotteita. 

Ehdotus varmistaisi sen, että jos loppukäyt-
täjä haluaisi ostaa yö- ja päiväenergiaan pe-
rustuvaa kaksiaikaista sähkötuotetta sähkön-
myyjältä, olisi hänellä mahdollisuus ostaa 
myös yö- ja päiväenergiaan perustuvaa kak-
siaikajakelua jakeluverkonhaltijalta. Mittaus-
palvelun tulisi sisältyä siirtotuotteen hintaan. 
Asiakas voisi kuitenkin halutessaan ostaa 
sähköenergiaa ja siirtopalvelua eri aikajao-
tuksilla eli niitä ei ole tarkoitus kytkeä yh-
teen. Lisäksi mittaus- ja jakelutuotteita voisi 
ostaa ristiin niiltä osin kuin jakelutuote on 
mahdollista mitata asiakkaalla käytössä ole-
valla mittauslaitteistolla. 

Ehdotus ei vaikuttaisi asiakkaan oikeuteen 
saada käyttöönsä omat mittaustietonsa. Näin 
ollen asiakkaalla olisi jakelu- ja mittauspal-
velusta riippumatta oikeus edelleen saada mi-
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tatut tuntienergialukemansa käyttöönsä siten 
kuin sähköntoimitusten selvityksestä ja mit-
tauksesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (66/2009) säädetään.  Säännöksen tar-
koituksena ei ole puuttua tuntimittausuudis-
tukseen eikä edellyttää tuntimittareiden vaih-
tamista, jos asiakas haluaa vaihtaa siirto- tai 
mittaustuotetta. Taseselvityksen tulee myös 
perustua tuntimittaukseen eli mitattuihin tun-
tienergialukemiin, jos käyttöpaikkaan on 
asennettu tuntimittari. 

55 §. Etäisyydestä riippumaton sähkönja-
kelun hinnoittelu jakeluverkossa. Pykälään 
ehdotetaan nykyistä jakeluverkon etäisyys-
riippumattoman hinnoittelun soveltamiskäy-
täntöä vastaavaa säännöstä sähkönjakelun 
etäisyysriippumattomasta hinnoittelusta jake-
luverkossa. Säännöksen mukaan jakeluver-
kossa sähkönjakelun hinta ei saa riippua siitä, 
missä asiakas maantieteellisesti sijaitsee ver-
konhaltijan vastuualueella. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi säännöstä, jon-
ka perusteella jakeluverkonhaltijan tulisi so-
veltaa maatieteellisesti toisistaan erillään si-
jaitsevilla vastuualueensa osilla kunkin alu-
een omia jakeluhintoja. Eri alueilla voitaisiin 
myös soveltaa erilaisia hinnoittelurakenteita 
edellyttäen, että verkonhaltijan hinnoittelupe-
rusteet täyttävät jakeluhintoja koskevien 
säännösten vaatimukset. Kunkin alueen sisäl-
lä tulisi kuitenkin soveltaa pääsäännön mu-
kaista etäisyysriippumatonta hinnoittelua. 
Ehdotetulla säännöksellä pyritään pehmen-
tämään yritysjärjestelyiden yhteydessä toteu-
tetuista merkittävistä hinnoittelumuutoksista 
aiheutuneita suuria muutoksia yksittäisten 
asiakkaiden tai asiakasryhmien jakeluhintoi-
hin. Alueellisesti erilaiseen hinnoitteluun ei 
ole tarvetta sellaisissa tapauksissa, joissa ei 
ole merkittäviä kustannuseroja alueiden välil-
lä. Tämän vuoksi Energiamarkkinavirasto 
voisi yksittäistapauksessa antamallaan pää-
töksellä myöntää poikkeuksen alueellisesta 
hinnoittelusta. Ehdotettu säännös vastaa tältä 
osin nykyistä soveltamiskäytäntöä. 

Pykälän säännös koskisi ainoastaan jakelu-
palvelua. Säännöstä ei sovellettaisi liittämis-
palveluihin. Asiakkaiden sijainti jakeluverk-
koon nähden vaikuttaisi siten heidän liitty-
mismaksujensa määräytymiseen. 

56 §. Sähköntuotannon verkkopalvelumak-
suja koskevat erityissäännökset jakeluverkos-

sa. Pykälään ehdotetaan nykyistä sähkö-
markkinalain 14 b §:ää vastaavaa säännöstä. 
Säännöksen tavoitteena on edistää pienimuo-
toisen sähköntuotannon verkkoon pääsyä ja 
mahdollistaa sähköntuotannon jakelumaksu-
jen yhtenäistäminen jakeluverkoissa. Pieni-
muotoisella sähköntuotannolla tarkoitettaisiin 
säännöksessä voimalaitosta tai usean voima-
laitoksen muodostamaa kokonaisuutta, jonka 
teho on enintään kaksi megavolttiampeeria. 
Sähköntuotannon verkkopalveluiden hinnoit-
teluun sovellettaisiin jatkossa edelleen myös 
lain 4 luvun yleisiä periaatteita. 

Pykälän 1 momentin säännöksellä ehdote-
taan jakeluverkoissa poikettavaksi verkko-
palveluiden hinnoittelua sääntelevään lain 
24 §:ään sisältyvän kustannusvastaavuuden 
periaatteen eli niin sanotun aiheuttamisperi-
aatteen tiukasta soveltamisesta sähkön tuotta-
jien liittymis- ja jakelumaksujen määrittämi-
sessä. Näiltä osin yksittäisten sähköntuottaji-
en verkolle aiheuttamat kustannukset, joita 
verkonhaltija ei voisi kattaa kyseisiltä tuotta-
jilta veloittamillaan verkkopalvelumaksuilla, 
katettaisiin kaikilta verkonkäyttäjiltä yleisesti 
perityillä jakelumaksuilla. 

Momentin 1 kohdan mukaan jakeluverkon-
haltija ei saisi sisällyttää pienimuotoiselta 
sähköntuotannolta veloitettavaan liittymis-
maksuun sähköverkon vahvistamisesta ai-
heutuvia kustannuksia. Sähkön tuottajan 
osalta nämä kustannukset olisivat jakeluver-
koissa verkonhaltijan kehittämisvelvollisuu-
den piiriin kuuluvia kustannuksia, jotka ka-
tettaisiin yleisesti jakelumaksuissa. Säännök-
sellä ei muutettaisi muilta osin verkon kehit-
tämisvelvollisuuden ja liittämisvelvollisuu-
den välisen rajanvedon vaikutuksia liitty-
mismaksujen ja siirtomaksujen määrittelyyn. 
Liittyjä olisi siten velvollinen edelleen suorit-
tamaan korvauksen yksinomaan sitä palvele-
van verkonosan ja laitteistojen rakentamises-
ta. Säännös ei koskisi myöskään samaan ver-
konosaan liittyvää sähkönkulutusta, vaan 
sähkönkulutukseen sovellettaisiin edelleen 
liittymismaksuista ja verkkopalveluiden hin-
noittelusta annettuja muita säännöksiä. Siten 
kohteissa, joissa sähköntuotannon ohella olisi 
myös sähkönkulutusta, verkonhaltija voisi 
veloittaa liittymismaksun sähkönkulutuksen 
osalta sähkönkäyttökohteita koskevien hin-
noitteluperiaatteiden mukaisesti. Liittymis-
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maksun määrittämistä koskisi myös lain 
24 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan 
verkkopalvelujen hinnoittelussa tulee ottaa 
huomioon hyödyt, jotka aiheutuvat voimalai-
toksen liittämisestä verkkoon. Verkonhaltija 
voisi myös edelleen asettaa voimalaitoksen 
liittämiselle lain 19 §:n sekä 20 §:n mukaisia 
teknisiä vaatimuksia. 

Momentin 2 kohdan mukaan jakeluverkos-
sa sähköntuotannolta veloitettavilla jakelu-
maksuilla tulisi kattaa suhteellisesti pienempi 
osuus sähköverkon kustannuksista kuin säh-
könkulutukselta perittävillä jakelumaksuilla. 
Säännös antaisi mahdollisuuden edistää jake-
luverkkoon liittyvän pienimuotoisen sähkön-
tuotannon kilpailuedellytyksiä suhteessa 
muuhun sähköntuotantoon. Samalla mahdol-
listettaisiin sähkön tuotannon jakelumaksujen 
yhtenäistäminen myös jakeluverkossa, kun 
harmonisointi muiden verkkojen osalta toteu-
tetaan sähkökauppa-asetuksen valtuutuksella 
annettavalla komission asetuksella. Yhtenäis-
täminen toteutettaisiin pykälän 2 momenttiin 
sisältyvän valtuutuksen nojalla annettavalla 
valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtuus 
antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia 
säännöksiä sähköntuotannon jakelumaksuista 
ja niiden määrittämistavasta jakelu-verkossa. 
Asetuksella voitaisiin säätää sähköntuotan-
non jakelumaksujen määrittämisessä nouda-
tettavista menetelmistä ja maksujen raken-
teesta. Kysymykseen voisi tulla myös vaihte-
luvälin asettaminen sähkön tuottajalta veloi-
tettavien jakelumaksujen yhteismäärälle suh-
teessa siirrettyyn energiamäärään nähden. 
Säännös ei sen sijaan oikeuttaisi säätämään 
sellaista yleistä jakelumaksun määrää, jota 
kaikki jakeluverkonhaltijat olisivat velvolli-
sia noudattamaan. Verkkopalveluiden hin-
noittelun perusteet säädetään sähkömarkkina-
lain 4 luvussa. Asetuksessa säädettävien kri-
teerien tulisi täyttää lain verkkopalveluiden 
hinnoittelulle asettamat vaatimukset. 

57§. Jakeluverkonhaltijan laskutus jakelu-
verkossa. Ehdotettu pykälä vastaisi osaksi ai-
empaa sähkömarkkinalain 13 §:ää, minkä li-
säksi siihen ehdotetaan sähkömarkkinadirek-
tiivin vaatimusten täyttämiseksi säännöstä, 
jonka mukaan kuluttajille suunnatussa lasku-
tuksessa olisi annettava tietoja kuluttajien 
käytettävissä olevista riitojenratkaisumene-

telmistä ja niiden vireillepanosta. Lisäksi 
säännökseen on sisällytetty jakeluverkonhal-
tijalle velvoite tarjota kuluttajalle erilaisia 
maksutapavaihtoehtoja. 

Jakeluverkonhaltijan olisi esitettävä laskus-
sa loppukäyttäjälle sähkönjakeluhinnan muo-
dostumista koskevan erittely. Erittelyssä ja-
keluverkonhaltijan olisi osoitettava asiak-
kaalle, mistä osista tämän maksettavaksi ase-
tettu lasku muodostuu. Energiamarkkinavi-
rastolla olisi toimivalta antaa tarkempia mää-
räyksiä siitä, mitä tietoja laskuun tulee sisäl-
lyttää sekä niiden ilmoittamistavasta. Velvoi-
te kohdistuisi kaikkiin jakeluverkonhaltijan 
asiakkaisiin. Kuluttajille suunnattuihin las-
kuihin olisi edellä mainittujen tietojen lisäksi 
sisällytettävä tiedot asiakasvalitusten teke-
mistä varten sekä tietoja käytettävissä olevis-
ta riitojenratkaisumenettelyistä. Laskussa tu-
lisi muun muassa antaa ohjeita siitä, mihin 
laskutusta koskeva reklamaatio ensisijaisesti 
kohdistetaan. Tavoitteena on lisätä kuluttaji-
en tietoisuutta käytettävissä olevista riitojen-
ratkaisukeinoista ja -menetelmistä. 

Pykälään on sisällytetty myös uusi säännös 
kuluttajille tarjottavista maksutapavaihtoeh-
doista. Maksutapavaihtoehtoina on kuluttaja-
asiakkaalle tarjottava ainakin laskutusjakson 
mukaiseen kulutukseen perustuvaa maksuta-
pavaihtoehtoa sekä arvioituun todennäköi-
seen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjau-
tuvaa tasasuuruisiin maksueriin perustuvaa 
maksutapavaihtoehtoa. Lähtökohtana lasku-
tuksessa tulisi olla asiakkaan todettuihin lu-
kematietoihin perustuva laskutus silloinkin, 
kun kuluttaja valitsee tasaerälaskutuksen. 
Asiakkaalla olisi myös oikeus sähkönkulu-
tustietojensa saantiin siitä riippumatta, mitä 
laskutustapaa asiakas käyttäisi. Laskutuksen 
tasaaminen vastaamaan asiakkaan todellisia 
kulutuslukemia tulisi tehdä vähintään kerran 
vuodessa. Maksutapavaihtoehdoissa ei saisi 
olla perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syr-
jiviä ehtoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
ettei asiakkaalta saisi veloittaa ylimääräistä 
palvelumaksua asiakkaan valitessa maksuta-
vakseen tasaerälaskutuksen. Verkonhaltijalla 
olisi oikeus muuttaa asiakkaalta veloitettavan 
tasaerän suuruutta muuttaessaan hinnoittelua 
tai asiakkaan vuotuisen arvioidun kulutuksen 
määrän muuttuessa. Ehdotettu säännös ei 
vaikuttaisi siihen, minkälaista jakelu- ja mit-
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tauspalvelutuotetta asiakas käyttäisi. Myös 
tasaeriin perustuvan maksutavan valinnut 
asiakas voisi kuulua erilaisten palvelujen pii-
riin. 

Maksutapavaihtoehtoja koskevan ehdotuk-
sen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valin-
nanvapautta laskujen maksamisessa ja pois-
taa sähköyhtiöiden yksipuolisesti käyttöön 
ottama, pelkästään lukemalaskutukseen pe-
rustuva maksukäytäntö. Taustalla on se, että 
sähkölämmittäjien sähkölaskut vaihtelevat 
merkittävästi vuoden eri ajankohtien välillä. 
Jatkossakin sähkönkulutus mittaisiin tunneit-
tain ja mittaustiedot olisivat laskutuksen pe-
rusteena. Uudistusta olisi se, että jakeluver-
konhaltijalla ja vähittäismyyjällä olisi velvol-
lisuus tarjota myös palvelua, jossa asiakas 
saisi halutessaan lyhentää vuotuista sähkö-
laskuaan tasasuuruisissa erissä. Asiakkaalla 
voisi olla esimerkiksi eräänlainen sähkötili 
jakeluverkonhaltijassa, johon lukemalaskut 
kirjattaisiin ja, jota asiakas maksaisi tasasuu-
ruisina erinä. Myös sähkömarkkinadirektiivin 
kuluttajansuojaa koskeva liite 1 edellyttää, 
että asiakkaat voivat valita useista eri mak-
sumenetelmistä. Säännöksen vaikutusta säh-
kömarkkinoilla ja sen suhdetta energiansääs-
töön tulisi arvioida muutamien vuosien ku-
luttua. Silloin voitaisiin arvioida uudelleen 
säännöksen tarvetta. 

Jakeluverkonhaltija voisi tarjota maksuta-
pavaihtoehtona kuluttajalle myös ennakko-
laskutusperusteista maksuvaihtoehtoa. En-
nakkolaskutus ei kuitenkaan saisi olla ainoa 
kuluttaja-asiakkaalle tarjottava maksuvaih-
toehto. Ennakkoon laskutettavien erien tulisi 
myös heijastaa riittävästi kuluttajan arvioitua 
todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta. 

58 §. Jakeluverkonhaltijan velvollisuus oh-
jata verkon käyttäjien varautumista. Pykä-
lään esitetään uutta, voimassa olevaa lainsää-
däntöä täydentävää säännöstä, jonka tavoit-
teena on parantaa jakeluverkkojen asiakkai-
den varautumista häiriötilanteisiin. Pykälän 
1 momentissa jakeluverkonhaltijalle säädet-
täisiin velvollisuus antaa liittyjälle liittymis-
sopimusta koskevassa tarjouksessa tiedot ja-
keluverkon toimitusvarmuuden tasosta ja sii-
hen vaikuttavista suunnitelmista liittymispis-
teessä. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
jakeluverkonhaltijan velvollisuudesta toimit-
taa vähintään kahden vuoden välein jakelu-

verkkonsa käyttäjille ohjeita varautumisesta 
sähkönjakelun häiriöihin. Tietoja voitaisiin 
antaa esimerkiksi asiakaslehdessä tai laskun 
mukana lähetettävässä tiedotteessa. Pykälän 
3 momentissa säädettäisiin jakeluverkonhal-
tijan velvollisuudesta antaa jakeluverkkonsa 
käyttäjälle tämän pyynnöstä tai omasta aloit-
teestaan yksilöllisiä varautumisohjeita, jos 
tämän sähkönkäyttö edellyttää verkonosassa 
sovellettavaa tavanomaista toimitusvarmuu-
den tasoa korkeampaa sähkönsaannin var-
mistamista. Lisäksi jakeluverkonhaltijalle 
ehdotetaan velvollisuutta käyttäjän pyynnös-
tä esittää arvio siitä, olisiko varautuminen 
edullisempaa tehdä verkon käyttäjän omilla 
toimenpiteillä vai jakeluverkon kehittämis-
toimenpiteillä. 

59 §. Jakeluverkonhaltijan tiedottaminen 
verkon käyttäjille häiriötilanteissa. Pykälään 
esitetään uutta, voimassa olevaa lainsäädän-
töä täydentävää säännöstä, jonka tavoitteena 
on osaltaan varmistaa riittävän asiakastiedon 
antaminen jakeluverkkojen asiakkaille nor-
maaliolojen häiriötilanteissa. Tavoitteena oli-
si, että jakeluverkonhaltijoiden tiedotuskapa-
siteetti kykenee kattamaan mahdollisimman 
laajasti asiakaskunnan tiedontarpeet vakavis-
sa häiriötilanteissa samanaikaisesti. Näin väl-
tettäisiin myös pelastusviranomaisille tehtä-
viä kyselyitä. Pykälän 1 momentissa sääde-
tään jakeluverkonhaltijan velvollisuudesta 
tiedottaa viipymättä käyttäjille, jos sähkönja-
kelu keskeytyy jakeluverkossa merkittävässä 
laajuudessa, esimerkiksi suurhäiriötilantees-
sa. Lisäksi säädettäisiin jakeluverkonhaltijal-
le velvollisuus antaa arvio vian tai keskey-
tyksen kestosta ja laajuudesta. Tiedottamisen 
tulisi tapahtua esimerkiksi tekstiviestipalve-
luna. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
Energiamarkkinavirastolle valtuus antaa tar-
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettu-
jen ilmoitusten sisällöstä ja muodosta. 

60 §. Oikeudellisesti eriytetty jakeluverkko-
toiminta. Pykälän 1 momentissa määriteltäi-
siin jakeluverkkotoiminta, joka olisi eriytet-
tävä oikeudellisesti saman yrityksen tai sa-
man osapuolen määräysvallassa olevan yri-
tysryhmän sähkön tuotannosta ja toimituk-
sesta. Eriyttämisvelvoitteen asettaminen ja-
keluverkkotoiminnalle perustuu voimassa 
olevaan sähkömarkkinadirektiiviin. Lain 
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3 §:n määriteltäisiin, mitä määräysvallalla 
tarkoitettaan tässä laissa. 

Oikeudellinen eriyttämisvelvoite koskisi 
niin sanottuja vertikaalisesti integroituneita 
sähkölaitosyrityksiä. Näillä tarkoitetaan yri-
tystä tai saman osapuolen määräysvallassa 
olevaa yritysryhmää, joka harjoittaa jakelu-
verkkotoiminnan ohella sähkön tuotantoa ja 
toimitusta. Säännöksen tarkoittaman määrä-
ysvaltasuhteen puuttuessa eivät oikeudelli-
sesti eriytettyyn sähköverkkotoimintaan liit-
tyvät velvoitteet koskisi verkonhaltijaa. Oi-
keudellinen eriyttämisvelvoite koskisi niitä 
jakeluverkonhaltijoita, joiden 400 voltin säh-
köverkossa siirretty vuotuinen sähkömäärä 
on ollut kolmen viimeksi päättyneen kalente-
rivuoden aikana vähintään 200 gigawattitun-
tia. Kantaverkonhaltijan eriyttämisvelvoit-
teesta ehdotetaan säädettäväksi kantaverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentamista 
koskevassa 33 §:ssä. 

Oikeudellisella eriyttämisellä tarkoitettai-
siin sitä, että kynnysarvon ylittävien jakelu-
verkkotoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja 
kunnallisten laitosten tai kuntayhtymien taik-
ka valtion laitosten tulisi harjoittaa jakelu-
verkkotoimintaa muista sähköliiketoimin-
noista erillisessä oikeushenkilössä. Oikeudel-
lisesti eriytettyä verkkotoimintaa harjoitta-
valla verkonhaltijalla tulisi myös olla oma 
sähkön tuotannosta ja toimituksesta erillinen 
organisaationsa sekä omat päätösvaltaa käyt-
tävät toimielimensä. Tällä pyrittäisiin siihen, 
että muut sähköliiketoiminnot eivät ohjaisi 
verkonhaltijan päivittäistä toimintaa ja sen 
investointeja sähköverkkoon. Oikeudellisella 
eriyttämisellä pyrittäisiin siten varmistamaan 
sähköverkon kehittäminen verkkotoiminnan 
lähtökohdista. 

Oikeudellinen eriyttäminen merkitsisi käy-
tännössä muiden sähköliiketoimintojen eriyt-
tämistä verkkotoiminnasta erilliseen oikeus-
henkilöön. Vastaavasti olisi mahdollista 
eriyttää jakeluverkkotoiminta sähkölaitosyri-
tyksen muista liiketoiminnoista erilliseen oi-
keushenkilöön. Näin verkonhaltija voisi jat-
kaa toimintaansa esimerkiksi kunnallisena 
liikelaitoksena, jos liikelaitoksen sähkön tuo-
tantoa ja sähkön toimitusta koskevat toimin-
not yhtiöitettäisiin kunnasta erillisen oikeus-
henkilön hoidettavaksi. Sen sijaan kunnalli-
sen liikelaitoksen jakaminen kahdeksi erilli-

seksi liikelaitokseksi ei täyttäisi erillisen oi-
keushenkilön vaatimusta. Velvoite oikeudel-
lisesti eriytetyn oikeushenkilön muodostami-
seen kohdistuisi kynnysarvot ylittävään jake-
luverkkotoimintaan. Vastaavasti velvoite ei 
koskisi pakollisena kynnysarvon alittavia, 
pienimpiä sähkölaitoksia. 

Velvollisuus oikeudelliseen eriyttämiseen 
syntyisi, jos verkonhaltija olisi kolmena pe-
räkkäisenä kalenterivuotena ylittänyt sääde-
tyn kynnysarvon. Kynnysarvon ylittäminen 
kolmena vuotena peräkkäin merkitsisi käy-
tännössä sitä, että verkonhaltija olisi kooltaan 
siirtynyt pysyvästi kynnysarvon yläpuolelle. 
Sen sijaan kynnysarvon satunnainen ylittä-
minen ei vielä aiheuttaisi eriyttämisvelvolli-
suuden täyttymistä. Ehdotettu velvoite täyt-
täisi sähkömarkkinadirektiivin verkonhalti-
joille asettaman oikeudellista eriyttämistä 
koskevan vaatimuksen. Ehdotuksessa kuiten-
kin hyödynnettäisiin mahdollisuus poiketa 
pienten yritysten osalta jakeluverkkojen 
eriyttämisvelvoitteesta. Poikkeukselle oikeu-
dellisesta eriyttämisvelvoitteesta ehdotetaan 
kynnysarvoksi pienjänniteverkossa kalenteri-
vuoden aikana siirrettyä, vähintään 200 gi-
gawattitunnin suuruista energia-määrää. Eh-
dotettu kynnysarvo on direktiivissä poikke-
uksen ylärajaksi säädettyä 100 000 asiakkaan 
rajaa alhaisempi, sillä pienimmillä velvoit-
teen piiriin kuuluvilla yrityksillä olisi vähin-
tään noin 18 000 asiakasta. Näiden kokorajat 
alittavien ja oikeudellisesti eriytettyä jakelu-
verkkotoimintaa harjoittavien verkonhaltijoi-
den johdossa voisi siten toimia samoja henki-
löitä kuin saman osapuolen määräysvallassa 
olevan sähkön tuotantoa tai toimitusta har-
joittavan yrityksen johdossa. 

Sähkömarkkinadirektiivin mukaisesti jake-
luverkonhaltijalla on oltava käytössään näi-
den tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voima-
varat mukaan lukien henkilöstö sekä tekniset, 
fyysiset että taloudelliset voimavarat. 

Pykälässä säädettäisiin siirtymäajasta, jon-
ka kuluessa kynnysarvon ylittäneen yrityksen 
tulisi panna täytäntöön oikeudellisesti eriytet-
tyä verkkotoimintaa koskevat yritysrakenteen 
muutokset. Riittävän toteutusajan turvaami-
seksi siirtymäajan pituus olisi kaksi vuotta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ver-
konhaltijan tuotemerkistä. Jakeluverkkotoi-
minnalle on sähkömarkkinadirektiivissä ase-
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tettu uutena vaatimuksena jakeluverkonhalti-
joiden eriyttämisen täydentäminen tuote-
merkkeihin liittyvällä lisävaatimuksella. Ver-
tikaalisesti integroituneet jakeluverkonhalti-
jat eivät etenkään viestinnässään ja tuote-
merkeissään saisi aiheuttaa epäselvyyttä siitä, 
että yrityksen toimituksista huolehtiva liike-
toimintahaara on erillinen yksikkö. Oikeudel-
lisesti eriytetty jakeluverkonhaltija ei saisi 
esiintyä yksinomaan myyntiorganisaation 
tuotemerkillä vaan sen tulisi sisällyttää 
omaan viestintäänsä ja tuotemerkkiinsä aina-
kin verkonhaltijan oma virallinen nimi, jotta 
voidaan varmistaa erottuminen myyntiorga-
nisaatiosta. Direktiivi ei kiellä käyttämästä 
konsernin yhteistä nimeä osana jakeluver-
konhaltijan nimeä.  Nimestä tulisi kuitenkin 
ilmetä, että kyseessä on jakeluverkonhaltija, 
joka on muusta toiminnasta erillinen oikeus-
henkilö. 

Pykälän 3 momentissa annettaisiin työ- ja 
elinkeinoministeriölle valtuus antaa tarvitta-
essa asetuksella tarkempia säännöksiä oikeu-
dellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa 
harjoittavan jakeluverkonhaltijan organisaa-
tion ja päätöksenteon riippumattomuudesta 
tapauksissa, joissa verkonhaltijalla olisi vä-
hintään 50 000 asiakasta. Asetuksenantamis-
valtuus liittyisi verkonhaltijan johtoon kuu-
luvien henkilöiden riippumattomuuden var-
mistamista koskevista työsuhde-eduista päät-
tämiseen. Oikeudellisesti eriytettyä sähkö-
verkkotoimintaa harjoittavien verkonhaltijoi-
den johtoon kuuluvien henkilöiden työsuhde-
etujen ei tulisi liittyä vertikaalisesti integroi-
tuneen yrityksen muuta sähköliiketoimintaa 
harjoittavien osien toimintaan. Esimerkkinä 
työsuhde-edusta, joka saattaisi vaarantaa oi-
keudellisesti eriytetyn sähköverkkotoiminnan 
johdosta vastaavien riippumattomuuden, olisi 
tulospalkkio, joka olisi sidottu muun kuin oi-
keudellisesti eriytettyä verkkotoimintaa har-
joittavan yhteisön tulokseen. Asetuksella voi-
taisiin myös säätää, että verkonhaltijalla tulisi 
olla ohjelma toimenpiteistä, joilla varmiste-
taan, että yhteisö toteuttaa sähkömarkkina-
lain 4 luvussa säädetyt verkonhaltijan yleiset 
velvoitteet ja verkkopalvelujen hinnoittelun 
sekä 11 luvussa tarkoitetut sähkömarkkinoi-
den toimijoiden järjestelmävelvoitteet sekä 
sähkökauppojen selvitykseen liittyvät vel-
voitteensa syrjimättömästi. Verkonhaltijan 

tulisi myös nimittää vastuuhenkilö, joka vas-
taa ohjelman laadinnasta ja sen noudattami-
sen seurannasta. Vastuuhenkilön tulisi laatia 
vuosittain raportti ohjelman toimenpiteistä. 
Raportti tulisi toimittaa Energiamarkkinavi-
rastolle ja se tulisi julkaista. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyvä sääntely 
ehdotetaan ulotettavaksi oikeudellisesti eri-
ytettyä jakeluverkkotoimintaan harjoittaviin 
verkonhaltijoihin, joilla on vähintään 50 000 
verkon käyttäjää. Voimassa olevassa laissa 
vastaava asiakasmäärä on 100 000 asiakasta. 
Suomen oloissa 100 000 asiakkaan vaati-
muksen täyttää vain muutama jakeluverkon-
haltija. Rajan laskemisella saavutettaisiin 
merkittävä mainittujen toimenpiteiden vaiku-
tuksen lisäys. Raja olisi myös yhdenmukai-
nen 61 §:n säännöksen kanssa. Pykälässä 
säädettyjen velvoitteiden ulottaminen kaik-
kiin oikeudellisesti eriytettyä sähköverkko-
toimintaa harjoittaviin verkonhaltijoihin ei 
olisi tarkoituksenmukaista. Oikeudellista 
eriyttämistä koskevan velvoitteen piiriin kuu-
luvien pienehköjen ja keskisuurten toimijoi-
den osalta tässä pykälässä säädettyjen vel-
voitteiden toteuttamisesta saavutettavat edut 
eivät olisi suhteessa niiden toteuttamisesta 
aiheutuviin toimenpiteisiin. 

61 §. Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverk-
kotoimintaa harjoittavan verkonhaltijan joh-
don riippumattomuus. Pykälässä säädettäisiin 
sähkömarkkinadirektiivin edellyttämistä ver-
konhaltijan riippumattomuuden varmistami-
seen tähtäävistä oikeudellista eriyttämistä 
täydentävistä lisävaatimuksista, jotka koski-
sivat pykälässä säädetyt rajat ylittäviä, oi-
keudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoimintaa 
harjoittavia verkonhaltijoita. 

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoi-
mintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on 
vähintään 50 000 verkon käyttäjää, johtoon 
kuuluva henkilö ei saisi toimia sähkön tuo-
tannosta tai myynnistä vastaavan yrityksen 
toimitusjohtajana taikka hallituksen tai sitä 
vastaavan toimielimen jäsenenä, jos verkon-
haltija ja yritys ovat saman osapuolen määrä-
ysvallassa. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, 
että vertikaalisesti integroituneessa yritykses-
sä myöskään sähköntuotannosta tai -myyn-
nistä vastaavan yrityksen johtoon kuuluvat 
henkilöt eivät voisi toimia verkonhaltijan 
johdossa. Verkonhaltijan johtoon kuuluvalla 
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henkilöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä yri-
tyksen toimitusjohtajaa sekä hallituksen tai 
sitä vastaavan toimielimen jäsentä. Vertikaa-
lisesti integroituneella yrityksellä puolestaan 
tarkoitetaan edellä 60 §:ssä määriteltyä yri-
tystä. Säännöksen kielto ulottuisi paitsi kon-
sernin sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä 
harjoittavaan yhtiöön, myös tällaisen konser-
niyhtiön emoyhtiöön. Kielto koskisi myös 
saman osapuolen määräysvallassa olevia 
muita yrityksiä, vaikka niiden välillä ei olisi-
kaan konsernisuhdetta. Näin ollen kunnan 
omistaman verkkotoimintaa harjoittavan lii-
kelaitoksen johtoon kuuluva henkilö ei saisi 
toimia saman kunnan omistaman muuta säh-
köliiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimi-
tusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Kielto 
ei sen sijaan koskisi toisen verkkotoimintaa 
tai verkkotoimintaan olennaisesti liittyvää 
toimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon 
osallistumista. 

62 §. Suljettua jakeluverkkoa koskevat eri-
tyissäännökset. Pykälässä säädettäisiin poik-
keuksesta, jonka mukaan tiettyjä sähkömark-
kinalain säännöksiä ei sovellettaisi suljettuun 
jakeluverkkoon eikä suljetun jakeluverkon 
haltijaan. Lain 11 §:n perusteluissa kuvataan 
suljetun jakeluverkon käsitettä tarkemmin. 

Sähkömarkkinadirektiivi mahdollistaa sul-
jettujen jakeluverkkojen ja niiden haltijoiden 
vapauttamisen tietyistä direktiivin vaatimuk-
sista. Pykälässä säädettäisiin, että suljettuun 
jakeluverkkoon tai sen haltijaan ei sovellet-
taisi lain 23, 28 ja 29 §:n, 50—52 §:n, 54 §:n 
sekä 57—59 §:n säännöksiä. Suljettuun jake-
luverkonhaltijaan ehdotetaan kohdistuvaksi 
lievemmät velvoitteet sähköverkkotoiminnan 
harjoittamiseksi ja siten suljettu jakeluver-
konhaltija ehdotetaan vapautettavaksi 
23 §:ään ehdotetusta sähköverkon häviöener-
gian hankinnasta, 28 §:n verkonhaltijan va-
rautumissuunnitelman laatimisesta, 29 §:n 
verkonhaltijan yhteistoimintavelvollisuudesta 
häiriötilanteissa, 50 §:n suurjännitteisen jake-
luverkon toiminnan laatuvaatimuksista, 
51 §:n jakeluverkon toiminnan laatuvaati-
muksista sekä 52 §:n jakeluverkon kehittä-
missuunnitelman laatimisesta. Suljetun jake-
luverkon haltija olisi vapautettu myös 54 §:n 
sähkönjakelupalvelujen aikajaotusta koske-
vasta velvoitteesta, 57 §:n laskutusta jakelu-
verkossa koskevasta velvoitteesta, 58 §:n 

mukaisesta jakeluverkonhaltijan velvollisuu-
desta ohjata verkon käyttäjien varautumista 
sekä 59 §:n velvoitteesta tiedottaa verkon 
käyttäjille häiriötilanteissa. 
 
III osa. Sähköntuotanto ja -toimitus 

7 luku. Sähköntuotanto 

63 §. Uutta sähköntuotantokapasiteettia 
koskeva tarjouskilpailu. Pykälässä säädettäi-
siin sähkömarkkinadirektiivin 8 artiklaan pe-
rustuvan säännöksen mukaisesti uutta säh-
köntuotantokapasiteettia koskevasta tarjous-
kilpailusta. Valtioneuvosto voisi säännöksen 
perusteella päättää sähkön riittävyyden tur-
vaamiseksi uutta sähköntuotantokapasiteettia 
tai kysynnänhallintatoimia koskevan julkisen 
tarjouskilpailun järjestämisestä. Päätös voi-
taisiin tehdä vain siinä tapauksessa, että säh-
kön tarjonta, suunnitteilla ja rakenteilla ole-
vat sähköntuotantolaitokset ja siirtoyhteydet 
sekä toteutettavat energiatehokkuutta edistä-
vät kysynnänhallintatoimet huomioon ottaen, 
ei riitä täyttämään sähkön kysyntää Suomes-
sa eikä sähkön riittävyyttä voida turvata 
muilla toimenpiteillä. Kynnys tarjouskilpai-
lun käytölle olisi erittäin korkea. Tarjouskil-
pailun käynnistämistä koskevan päätöksen 
tulisi perustua pysyvään fyysiseen kehityk-
seen sähkön tarjonnassa ja kysynnässä. Poh-
joismaisen vesivoimatilanteen poikkeukselli-
set lyhytaikaiset vaihtelut tai sähkön korkea 
hintataso eivät oikeuttaisi tarjouskilpailun 
käynnistämiseen. Uuden tuotantokapasiteetin 
rakentaminen perustuu avoimilla sähkö-
markkinoilla markkinamekanismiin, jossa 
markkinat antavat tarvittavat signaalit uusiin 
investointeihin. Tarjouskilpailumenettely oli-
sikin viimeinen keino taata sähkön saanti ti-
lanteessa, jossa sähkömarkkinat toimivat 
heikosti ja riittävää sähköntuotantokapasi-
teettia ei synny markkinaehtoisesti tai yleis-
ten energiapoliittisten tukijärjestelmien myö-
tävaikutuksella. Tarjouskilpailu edellyttäisi 
käytännössä erillistä valtiontukea kohteena 
olevalle voimalaitokselle, sillä avoimilla 
sähkömarkkinoilla ei ole mahdollista taata 
sidottua asiakaskuntaa, jolle kyseisten voi-
malaitosten tuotanto myytäisiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
jouskilpailua koskevasta päätöksestä. Päätök-
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sessä määrättäisiin tarjouspyyntöön sisälly-
tettävät tiedot edellytetyistä sopimusehdoista 
ja menettelytavat, joita tarjoajien olisi nouda-
tettava sekä perusteet, jotka sääntelisivät tar-
joajien valintaa ja sopimuksen tekemistä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tar-
jouskilpailun järjestämisestä vastaavista vi-
ranomaisista. Päätös tarjouskilpailun järjes-
tämisestä ratkaistaisiin valtioneuvoston yleis-
istunnossa. Työ- ja elinkeinoministeriö toi-
misi päätöksen valmistelevana ja toimeenpa-
nevana viranomaisena. Ministeriö myös teki-
si ratkaisun tarjouksen hyväksymisestä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta, jonka mukaan tarkemmat 
säännökset tarjouskilpailussa noudatettavasta 
menettelystä annettaisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

64 §. Voimalaitosten rakentamista ja käy-
töstä poistamista koskevat ilmoitukset. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi sähkön tarjonnan 
ja kysynnän välisen tasapainon seurannan 
järjestämisen edellyttämä säännös, joka vel-
voittaisi sähköntuottajaa ilmoittamaan Ener-
giamarkkinavirastolle voimalaitoksen raken-
tamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta 
sekä voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysy-
västä käytöstäpoistamisesta. Riittävän ajoissa 
saatu tieto näistä hankkeista voi olla tarpeen, 
jotta viranomaisten on mahdollista arvioida 
sähköjärjestelmän kehitystä muun muassa 
varmuusnäkökulmasta sekä suoriutua lupa- ja 
muista viranomaistehtävistä, jotka perustu-
vat, ydinenergia-, ympäristö-, vesi- ja muu-
hun lainsäädäntöön. Valtioneuvoston asetuk-
sella annettaisiin tarkemmat säännökset il-
moitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitus-
menettelystä. 

65 §. Voimalaitosten huoltoseisokit. Pykä-
lään ehdotetaan säännöstä, joka velvoittaisi 
sähköntuottajan ilmoittamaan sähkömarkki-
naviranomaiselle teholtaan vähintään 
100 megavolttiampeerin erillistä sähköntuo-
tantoa harjoittavan voimalaitoksensa suunni-
tellusta huoltoseisokista, joka ajoittuu 
1.12.—28.2. väliselle ajalle. Voimalaitoksel-
la tarkoitettaisiin tässä yhteydessä ensinnäkin 
yksittäistä, itsenäisenä kokonaisuutena toi-
mivaa voimalaitosta, vaikka samalla laitos-
paikalla toimisi useitakin voimalaitoksia, jos 
nämä voimalaitokset eivät muodosta tekni-
sesti yhtenäistä toimintakokonaisuutta. Esi-

merkkinä tällaisesta tapauksesta olisi lauhde-
voimalaitos. Tämän lisäksi voimalaitoksella 
tarkoitettaisiin yhtenäistä voimalaitoskoko-
naisuutta, jota tyypillisesti käytetään yhtenä 
kokonaisuutena, vaikka voimalaitos koos-
tuisikin useasta voimakoneesta, joita olisi 
mahdollista käyttää tai kytkeä pois käytöstä 
myös yksittäin. Tämän mukaisesti ilmoitus-
velvollisuuden piiriin kuuluisi esimerkiksi 
vesivoimala, jossa on kolme kappaletta 
40 megavolttiampeerin turpiineja taikka use-
an samassa joessa sijaitsevan voimalaitoksen 
kokonaisuus, jota käytetään yhtenä kokonai-
suutena, jos voimalaitoskokonaisuuden teho 
ylittää 100 megavolttiampeerin rajan. 

Energiamarkkinavirastolla olisi toimivalta 
siirtää huoltoseisokkia, jos on perusteltua ai-
hetta epäillä, että sähkön tarjonta ei riittäisi 
täyttämään sähkön kysyntää huoltoseisokin 
ilmoitettuna ajankohtana. Ilmoitusvelvolli-
suus ja huoltoseisokin siirtämismahdollisuus 
ei koskisi sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, 
teollisuusprosessiin liittyvää sähköntuotantoa 
eikä valtakunnallisen tehotasapainon näkö-
kulmasta vähämerkityksisiä, teholtaan alle 
100 megavolttiampeerin voimalaitoksia. Il-
moitusmenettelyn ja siihen liittyvän siirto-
mahdollisuuden piiriin eivät kuuluisi äkilli-
sestä tarpeesta aiheutuneet huoltoseisokit. 
Äkillisestä tarpeesta johtuvan huoltoseisokin 
yhteydessä olisi myös mahdollista suorittaa 
perusteltuja muita huoltotoimenpiteitä, joiden 
suorittaminen olisi tarkoituksenmukaista sa-
malla, kun voimalaitos muutoinkin on pois 
käytöstä. Järjestelmällä ei myöskään velvoi-
tettaisi voimalaitoksen haltijaa tuottamaan 
sähköä kyseisenä ajanjaksona. 

Tarkemmat säännökset ilmoitusvelvolli-
suuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä an-
nettaisiin valtioneuvoston asetuksella. 

Energiamarkkinavirasto ei saisi tehdä siir-
toa koskevaa päätöstä, jos huoltoseisokin 
siirtäminen aiheuttaisi vaaran voimalaitoksen 
teknisestä vikaantumisesta taikka vaarantaisi 
voimalaitoksen käyttöturvallisuuden. Ener-
giamarkkinaviraston tulisi kuulla paineastia- 
ja sähköturvallisuudesta vastaavaa Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastoa ja, jos huol-
toseisokki koskisi ydinvoimalaitosta, ydin-
turvallisuudesta vastaavaa Säteilyturvakes-
kusta ennen siirtoa koskevan päätöksen te-
kemistä. Esitetyllä järjestelmällä ei vaaran-
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nettaisi voimalaitosten turvallisuutta taikka 
altistettaisi niitä vikaantumiselle, koska voi-
malaitoksen haltija voisi tarvittaessa aikaistaa 
huoltoseisokin alkamaan ennen 1.12. alkavaa 
jaksoa. Siirtoa koskevaa päätöstä olisi nouda-
tettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen kieltäisi päätöksen täy-
täntöönpanoa tai määräisi sitä keskeytettä-
väksi. 

Voimassa olevaan lakiin sisältyvä Ener-
giamarkkinaviraston mahdollisuus asettaa 
siirtopäätöksensä tehosteeksi uhkasakko eh-
dotetaan kumottavaksi, koska Energiamark-
kinaviraston päätöksen rikkomisesta voitai-
siin määrätä sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
den valvonnasta annetun lain 16 §:n nojalla 
seuraamusmaksu. 
 
8 luku Sähköntoimittajan sopimustietojen 

säilyttäminen 

66 §. Sähköntoimittajan sopimustietojen 
säilyttäminen. Pykälään esitetään säännöstä 
sähköntoimittajan sähköntoimitussopimusten 
ja sähköjohdannaisiin liittyviä liiketoimia 
koskevien merkityksellisten tietojen säilyt-
tämisestä. Säilyttämisvelvoite koskisi säh-
köntoimittajan tukkuasiakkaiden ja kantaver-
konhaltijoiden välisiä liiketoimia. 

Säännöksellä pyritään parantamaan sähkö-
markkinoiden avoimuutta ja luottamusta li-
säämällä markkinoiden toiminnan läpinäky-
vyyttä ja valvontaa. Sähkönmyyjille on ny-
kyäänkin asetettu velvoitteita säilyttää fyysi-
sen sähkökaupan sekä johdannaiskaupan lii-
ketoimia koskevia tietoja. Merkittävimmät 
sähkönmyyjät toimivat Nord Poolin markki-
napaikoilla ja ovat sitoutuneet pörssin sään-
töjen noudattamiseen. Yleiseen kirjanpito- ja 
rahoitusmarkkinalainsäädäntöön, kuten arvo-
paperimarkkinalakiin, sisältyy niin ikään 
kaupankäyntitietojen säilyttämiseen vaikut-
tavia säännöksiä. Pykälässä asetetut kaupan-
käyntiä koskevien tietojen dokumentointi- ja 
säilyttämisvelvoitteet eivät siten käytännössä 
aiheuta merkittäviä uusia velvoitteita niiden 
piirissä jo toimiville. Direktiivin edellyttä-
män tietosisällön säilyttämistä ei voida kui-
tenkaan varmistaa pelkästään edellä mainittu-
jen järjestelmien perusteella. 

Säilyttämisvelvoite kattaa sekä tietojen säi-
lyttämis- että luovuttamisvelvollisuuden. Tie-

dot on pidettävä kansallisten viranomaisten, 
joilla tarkoitetaan kansallisena sääntelyviran-
omaisena toimivaa Energiamarkkinavirastoa, 
kansallisena kilpailuviranomaisena toimivaa 
Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja kansallisen 
rahoitusmarkkinaviranomaisena toimivaa Fi-
nanssivalvontaa, sekä komission saatavilla. 
Tietojen säilyttäminen kirjanpitoaineiston 
joukossa tai johdannaiskauppoja koskevien 
määräysten mukaisesti riittäisivät täyttämään 
säilyttämisvelvollisuuden. Kansallisille vi-
ranomaisille ja komissiolle tiedot tulee luo-
vuttaa pyydettäessä. Tietojen säilyttämisvel-
voite ei koskisi tietoja sähkön myynnistä 
loppukäyttäjälle. 

Fyysisen sähkökaupan ohella tietoja edelly-
tetään säilytettäväksi sähköjohdannaisilla 
käydyistä kaupoista. Sähköjohdannaisella 
tarkoitetaan rahoitusvälineiden markkinoista 
annetun direktiivin 2004/39/EY liitteessä I 
olevan C osan 5, 6 tai 7 kohdassa määriteltyä 
rahoitusvälinettä, jonka kohde-etuus on säh-
kö. Tällaisia rahoitusvälineitä ovat optiot, fu-
tuurit, swapit, korkotermiinit ja muut joh-
dannaissopimukset, joiden kohde-etuus on 
hyödyke ja jotka on toteutettava nettoarvon 
tilityksellä tai jotka voidaan toteuttaa netto-
arvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halu-
tessa, optiot, futuurit, swapit ja muut johdan-
naissopimukset, joiden kohde-etuutena on 
hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa kohde-
etuus luovuttaen, edellyttäen, että niillä käy-
dään kauppaa säännellyillä markkinoilla 
ja/tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjes-
telmissä sekä optiot, futuurit, swapit, termii-
nit ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuus on hyödyke ja jotka voidaan to-
teuttaa kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei 
ole mainittu muuten C osan kuudennessa 
kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu kaupalli-
siin tarkoituksiin sekä jotka ovat luonteeltaan 
muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltai-
sia, kun otetaan muun muassa huomioon, että 
ne on selvitetty tunnustettujen selvityslaitos-
ten kautta ja että ne ovat säännöllisesti va-
kuuksien muutospyynnön kohteina. 

Sähkönmyyjän tulisi säilyttää ainakin seu-
raavat tiedot viranomaisten saatavilla: 1) lii-
ketoimen kesto, 2) toimitukseen ja selvityk-
seen liittyvät menettelytavat, 3) toimituksen 
määrä, 4) toteutusajankohta ja -aika, 5) hinta, 
6) sopijapuolen yksilöivät tiedot ja 7) tiedot 
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selittämättä jääneistä sopimuksista. Luettelo 
ei siten ole tyhjentävä, vaan viranomaiset 
voisivat tarvittaessa pyytää muitakin kaupan-
käyntiä koskevia tietoja, jotka se katsoo mer-
kityksellisiksi. Tietojen merkityksellisyyden 
arviointi olisi tapauskohtaista. 
 
9 luku Sähkön vähittäismyynti 

67 §. Toimitusvelvollisuus. Ehdotettu pykä-
lä vastaa asialliselta sisällöltään voimassa 
olevan sähkömarkkinalain 21 §:ää. Pykälässä 
käytettyä terminologiaa on osaksi uudistettu 
vastaamaan sähkömarkkinadirektiivissä käy-
tettyä terminologiaa muuttamalla termi säh-
könkäyttäjä loppukäyttäjäksi.  

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
sähkön vähittäismyyjä, jolla on huomattava 
markkinavoima sähkön vähittäismyynnissä 
jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on vel-
vollinen toimittamaan vastuualueella sähköä 
kohtuulliseen hintaan momentissa säädetyille 
asiakasryhmille. Tätä velvollisuutta kutsu-
taan toimitusvelvollisuudeksi. Toimitusvel-
vollisuus on rajoitettu säännöksessä määritel-
tyihin asiakasryhmiin, joita ovat kuluttajan-
suojalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetut kuluttajat 
sekä muut sähkönkäyttäjät, joiden käyttö-
paikka on varustettu enintään 3 x 63 ampee-
rin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttö-
paikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 
kilowattituntia vuodessa. Toimitusvelvolli-
suus koskee kaikkia sen piirissä olevia säh-
könkäyttäjiä siitä riippumatta, onko näillä 
mahdollisuus hankkia sähköä muilta kuin 
toimitusvelvolliselta sähkönmyyjältä. 

Sähkön vähittäismyyjällä katsotaan olevan 
huomattava markkinavoima kyseisen jakelu-
verkonhaltijan vastuualueella, jos sillä mark-
kina-analyysin perusteella havaitaan olevan 
kyseisellä alueella sellaista taloudellista vai-
kutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huo-
mattavassa määrin riippumattomana kilpaili-
joista, kuluttajista ja muista toimitusvelvolli-
suuden piiriin kuuluvista sähkönkäyttäjistä. 
Ehdotetussa säännöksessä tarkoitettu huo-
mattava markkinavoima poikkeaa kilpailu-
laissa tarkoitetusta määräävästä markkina-
asemasta siinä, ettei huomattavan markkina-
voiman yrityksen aseman tarvitse olla kysei-
sellä alueella toiminnassaan samassa määrin 
riippumaton kilpailijoistaan tai asiakkaistaan 

kuin määräävän markkina-aseman yritys oli-
si. 

Toimitusvelvollisuus on sähkön vähittäis-
myyjällä, jonka toimitetun sähkön määrällä 
mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuu-
den piirissä olevien sähkönkäyttäjien osalta 
on vastuualueella suurin, jos vastuualueella 
ei ole osoitettavissa huomattavan markkina-
voiman vähittäismyyjää. Säännös on sähkö-
markkinadirektiivin yleispalveluvelvoitteen 
täyttämiseksi välttämätön sen tilanteen varal-
ta, että jollain vastuualueella ei olisi osoitet-
tavissa huomattavan markkinavoiman vähit-
täismyyjää. 

Pykälän 2 momentin mukaan huomattavan 
markkinavoiman vähittäismyyjällä tulee olla 
julkiset sähkönmyyntiehdot ja -hinnat toimi-
tusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille. 
Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai sähkökau-
pan kilpailua rajoittavia ehtoja. Toimitusvel-
vollinen vähittäismyyjä saisi tarjota asiak-
kailleen sähköä myös julkisista ehdoista 
poikkeavilla ehdoilla, sillä myös toimitusvel-
vollisuuden piirissä olevat asiakkaat olisivat 
oikeutettuja kilpailuttamaan sähkön ostonsa. 
Toimitusvelvollisella sähkönmyyjällä tulisi 
olla mahdollisuus osaltaan vastata muiden 
sähkönmyyjien kilpailuun.  

Pykälän 3 momentin mukaan Energia-
markkinavirasto voi määrätä 1 momentissa 
tarkoitetun vähittäismyyjän toimittamaan 
sähköä 2 momentissa tarkoitetuilla julkisilla 
ehdoilla toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
ville asiakkaille.  

68 §. Vähittäismyyjän myyntiehtojen il-
moittaminen Energiamarkkinavirastolle. Eh-
dotettu pykälä vastaa asialliselta sisällöltään 
voimassa olevan sähkömarkkinalain 22 §:ää. 
Pykälässä käytettyä terminologiaa on uudis-
tettu vastaamaan sähkömarkkinadirektiivissä 
käytettyä terminologiaa muuttamalla termi 
sähkönkäyttäjä loppukäyttäjäksi  

Pykälässä osoitettaisiin Energiamarkkina-
virastolle toimivalta antaa 67 §:ssä tarkoitet-
tuja vähittäismyyjiä sitovia määräyksiä, joilla 
nämä velvoitettaisiin toimittamaan pykälässä 
tarkoitetut vähittäismyyntiehtonsa ja -hin-
tansa sekä niiden määräytymisperusteet vi-
rastolle. Energiamarkkinavirasto ylläpitää ke-
räämiensä hintatietojen perusteella sähkön 
vähittäismyyntihintoja koskevaa hintaseuran-
taa. 
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Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan sähkön vähit-
täismyyjän tulisi ilmoittaa Energiamarkkina-
virastolle myös muista kuin lain 67 §:ssä tar-
koitetuista sähkön vähittäismyyntiehdoista ja 
-hinnoista, joilla vähittäismyyjä tarjoaa ylei-
sesti sähköä kuluttajille sekä muille loppu-
käyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu 
enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai 
joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä 
enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa. 
Nämä tarjoukset eroavat luonteeltaan 
67 §:ssä tarkoitetuista tarjouksista siten, että 
vähittäismyyjä tarjoaa niitä yleisesti myös 
67 §:ssä tarkoitetun jakeluverkon ulkopuolel-
le. Ehdotetun säännöksen tavoitteena on luo-
da edellytykset sähkön vähittäismyyntitarjo-
usten hintaseurannalle, jonka avulla sähkön-
käyttäjät saisivat keskitetysti tietoja vähit-
täismyyjien yleisesti tekemistä sähkönmyyn-
titarjouksista. Sähkön vähittäismyyjille tar-
joushintoja koskeva hintaseuranta merkitsisi 
tehokasta välinettä tavoittaa tarjouksia pyy-
täviä sähkönkäyttäjiä. Ehdotetun säännöksen 
perusteella vähittäismyyjille voitaisiin asettaa 
velvoite ilmoittaa hintaseurantaa varten tar-
joukset, joita vähittäismyyjät antavat yleisesti 
määrämuotoisista sähkötuotteista ennalta 
määritellyille sähkönkäyttäjäryhmille. Tämä 
mahdollistaisi yleisen tarjousrekisterin luo-
misen, jota hyödyntämällä sähkönkäyttäjät 
saisivat keskitetysti tiedot määrämuotoisten 
sähkötuotteiden tarjouksista. Näiden määrä-
muotoisten tarjousten ilmoittaminen rekiste-
riin ei asettaisi vähittäismyyjälle velvoitetta 
tehdä määrämuotoisia sähkötuotteita koske-
via tarjouksia, mikäli vähittäismyyjä ei tätä 
halua tehdä. Vähittäismyyjä voisi myös aset-
taa määrällisiä rajoituksia tarjoamalleen säh-
köerälle, jonka vähittäismyyjä on ilmoittanut 
hintaseurantaan. Vastaavasti vähittäismyyjä 
voisi soveltaa tässä momentissa tarkoitetuissa 
sähkötuotteissa myös muita kuin Energia-
markkinavirastolle ilmoittamiaan tarjouseh-
toja. 

69 §. Vähittäismyyjän laskutus. Ehdotettu 
pykälä vastaa osaksi aiempaa sähkömarkki-
nalain 23§:ää, minkä lisäksi siihen on direk-
tiivin myötä lisätty tiedot sopimuksen voi-
massaoloajasta, kuluttajien käytettävissä ole-
vista riitojenratkaisumenetelmistä ja niiden 
vireillepanosta. Lisäksi säännökseen on sisäl-

lytetty määräaika kuluttajalle suunnatun lop-
pulaskun lähettämiselle sekä velvoite tarjota 
kuluttajalle erilaisia maksutapavaihtoehtoja. 
Myös pykälässä käytettyä terminologiaa on 
ajantasaistettu. Sähkön vähittäismyyjän olisi 
esitettävä laskussa loppukäyttäjälle sähkön 
hinnan muodostumista koskevan erittelyn li-
säksi tieto sopimuksen voimassaoloajasta. 
Erittelyssä sähkön vähittäismyyjän olisi osoi-
tettava asiakkaalle, mistä osista tämän mak-
settavaksi tuleva lasku muodostuu. Energia-
markkinavirastolla olisi toimivalta antaa tar-
kempia määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun 
tulee sisällyttää sekä niiden ilmoittamistavas-
ta. Sopimuksen voimassaoloa koskevalla tie-
dolla pyritään lisäämään loppukäyttäjien tie-
toisuutta määräaikaisten sopimustensa voi-
massaoloajoista sekä vähentämään asiakkai-
den riskiä rikkoa voimassa olevaa sopimus-
taan solmimalla päällekkäisiä sopimuksia. 
Edellä mainitut tiedot tulisi sisällyttää kaik-
kien loppukäyttäjien laskuihin. 

Kuluttajille suunnattuihin laskuihin olisi 
edellä mainittujen tietojen lisäksi sisällytettä-
vä tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten 
sekä tietoja käytettävissä olevista riitojenrat-
kaisumenettelyistä. Laskussa tulisi antaa oh-
jeita siitä, mihin laskutusta koskeva rekla-
maatio ensisijaisesti kohdistetaan. Tavoittee-
na on lisätä kuluttajien tietoisuutta käytettä-
vissä olevista riitojenratkaisukeinoista ja -
menetelmistä. 

Pykälän 2 momentissa sähkön vähittäis-
myyjälle asetettaisiin kuuden viikon määrä-
aika toimittaa loppulasku kuluttajalle. Mää-
räajan pituus perustuu sähkömarkkinadirek-
tiivin säännökseen. Määräajan tarkoituksena 
on varmistaa, että asiakkaan ja vähittäismyy-
jän väliseen keskinäiseen suoritusvelvolli-
suuteen liittyvät kysymykset saatetaan pää-
tökseen kohtuullisessa ajassa sopimussuhteen 
päättymisestä. Loppulaskun viivästyminen 
kohtuuttomasti saattaa vaikeuttaa kuluttajan 
talouden suunnittelua, koska asiakkaalla ei 
välttämättä ole ennakkotietoa siitä, tuleeko 
hän saamaan palautusta sähköntoimittajalta 
vai joutuuko hän mahdollisesti maksamaan 
sähköntoimittajalleen jotakin. Kuuden viikon 
määräaika lasketaan siitä, kun sähkön toimi-
tus kuluttajalle on päättynyt. 

Pykälään on sisällytetty myös uusi säännös 
kuluttajille tarjottavista maksutapavaihtoeh-
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doista. Maksutapavaihtoehtoina on kuluttaja-
asiakkaalle tarjottava ainakin laskutusjakson 
mukaiseen kulutukseen perustuvaa maksuta-
pavaihtoehtoa sekä arvioituun todennäköi-
seen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjau-
tuvaa tasasuuruisiin maksueriin perustuvaa 
maksutapavaihtoehtoa. Lähtökohtana lasku-
tuksessa tulisi olla asiakkaan todettuihin lu-
kematietoihin perustuva laskutus silloinkin, 
kun kuluttaja valitsee tasaerälaskutuksen. 
Asiakkaalla olisi myös oikeus sähkönkulu-
tustietojensa saantiin siitä riippumatta, mitä 
laskutustapaa asiakas käyttäisi. Laskutuksen 
tasaaminen vastaamaan asiakkaan todellisia 
kulutuslukemia tulisi tehdä vähintään kerran 
vuodessa. Maksutapavaihtoehdoissa ei saisi 
olla perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syr-
jiviä ehtoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
ettei asiakkaalta saisi veloittaa ylimääräistä 
palvelumaksua asiakkaan valitessa maksuta-
vakseen tasaerälaskutuksen. Vähittäismyyjäl-
lä olisi oikeus muuttaa asiakkaalta veloitetta-
van tasaerän suuruutta muuttaessaan hinnoit-
telua tai asiakkaan vuotuisen arvioidun kulu-
tuksen määrän muuttuessa. Ehdotettu sään-
nös ei vaikuttaisi siihen, minkälaista sähkö-
tuotetta asiakas käyttäisi. Myös tasaeriin pe-
rustuvan maksutavan valinnut asiakas voisi 
kuulua erilaisten palvelujen piiriin. 

Maksutapavaihtoehtoja koskevan ehdotuk-
sen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valin-
nanvapautta laskujen maksamisessa ja pois-
taa sähköyhtiöiden yksipuolisesti käyttöön 
ottama, pelkästään lukemalaskutukseen pe-
rustuva maksukäytäntö. Taustalla on se, että 
sähkölämmittäjien sähkölaskut vaihtelevat 
merkittävästi vuoden eri ajankohtien välillä. 
Jatkossakin sähkönkulutus mittaisiin tunneit-
tain ja mittaustiedot olisivat laskutuksen pe-
rusteena. Uudistusta olisi se, että jakeluver-
konhaltijalla ja vähittäismyyjällä olisi velvol-
lisuus tarjota myös palvelua, jossa asiakas 
saisi halutessaan lyhentää vuotuista sähkö-
laskuaan tasasuuruisissa erissä. Asiakkaalla 
voisi olla esimerkiksi eräänlainen sähkötili 
vähittäismyyjällä, johon lukemalaskut kirjat-
taisiin ja jota asiakas maksaisi tasasuuruisina 
erinä. Myös sähkömarkkinadirektiivin kulut-
tajansuojaa koskeva liite 1 edellyttää, että 
asiakkaat voivat valita useista eri maksume-
netelmistä. Säännöksen vaikutusta sähkö-
markkinoilla ja sen suhdetta energiansääs-

töön tulisi arvioida muutamien vuosien ku-
luttua. Silloin voitaisiin arvioida uudelleen 
säännöksen tarvetta. 

Sähkön vähittäismyyjä voisi tarjota maksu-
tapavaihtoehtona kuluttajalle myös ennakko-
laskutusperusteista maksuvaihtoehtoa. En-
nakkolaskutus ei kuitenkaan saisi olla ainoa 
kuluttaja-asiakkaalle tarjottava maksuvaih-
toehto. Ennakkoon laskutettavien erien tulisi 
myös heijastaa riittävästi kuluttajan arvioitua 
todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta. 
Laskutustapaa, jolla kuluttajilta kerättäisiin 
rahaa ylisuuren kulutusarvion perusteella vä-
hittäismyyjän liiketoiminnan rahoittamiseksi, 
ei voida pitää siten hyväksyttävänä. Sähkön 
vähittäismyyjän tulisi myös ennakkolasku-
tuksessaan välttää laskutustapaa, jossa lasku-
tuskausi kattaisi kerrallaan useita kuukausia 
siten, ettei asiakas ole laskun eräpäivään 
mennessä kuluttanut osaakaan vähittäismyy-
jän laskuttamasta energiamäärästä. Tällainen 
laskutustapa paitsi vaikeuttaa kuluttajien ky-
kyä varmistua maksuvelvollisuutensa todelli-
sesta määrästä myös siirtää vähittäismyyjän 
liiketoiminnan riskit suuremmaksi osaksi ku-
luttajien kannettaviksi. Myös markkinaoikeus 
on oikeuskäytännössään linjannut tällaisen 
ennakkolaskutuksen kuluttajan kannalta koh-
tuuttomaksi (MAO 229/2012). 

Säännökseen on myös sisällytetty viittaus 
energiamarkkinoilla toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluista annettuun lakiin 
(1211/2009), jossa on myös säännöksiä säh-
kön vähittäismyyjän laskutuksesta. 

70 §. Vähittäismyyjän tunnuslukujen jul-
kaiseminen ja ilmoittaminen Energia-
markkinavirastolle. Ehdotettu pykälä vastaa 
asialliselta sisällöltään osaksi voimassa ole-
van sähkömarkkinalain 23 §:ää. Tämän lisäk-
si säännöksessä ehdotetaan laajennettavaksi 
voimassa olevan sähkömarkkinalain velvoi-
tetta vähittäismyyjän tietojen toimittamisesta. 
Keskimääräistä hintatasoa kuvaavien tietojen 
lisäksi vähittäismyyjän tulisi toimittaa Ener-
giamarkkinavirastolle sähkönmyyntitoimin-
nan laajuutta, myydyn sähkön keskimääräistä 
hintatasoa sekä sähkön myyntitoimintaan liit-
tyviä, sähkömarkkinoiden toimivuutta ku-
vaavia tietoja. 

Keskimääräistä hintatasoa kuvaavat tun-
nusluvut antavat tietoa eri sähkönmyyjien 
hintatasosta sekä kuluttajaryhmien välisistä 
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hintaeroista. Myyntitoiminnan laajuutta, kes-
kimääräistä hintatasoa ja muita sähkömark-
kinoiden toimivuutta kuvaavia tietoja käyte-
tään apuna arvioitaessa yritysten markkina-
osuuksia ja keskittyneisyyttä. Energiamark-
kinavirasto voisi antaa tarkempia määräyksiä 
siitä, mitä tietoja julkaisemis- ja ilmoittamis-
velvollisuus koskee, mitä kaavoja ja ohjeita 
tunnuslukuja laskettaessa noudatetaan sekä 
miten keskimääräistä hintatasoa kuvaavat 
tunnusluvut julkaistaan. 
 
10 luku Sähköntoimitus kiinteistön sisäisen 

sähköverkon kautta 

71 §. Sähkön mittaus kiinteistön sisäisessä 
sähköverkossa. Pykälässä säädettäisiin kiin-
teistön sisäisessä sähköverkossa toimitetun 
sähkön mittaamisesta. Säännöksen sovelta-
misalan piiriin tulisivat ne tilanteet, joissa 
kiinteistöverkossa toimisi erillinen sähkön-
toimittaja, jos sähkö on siirtynyt tämän omis-
tukseen ja se luovutetaan tämän asiakkaille 
jakeluverkon ja kiinteistöverkon liittymispis-
teen sekä jakeluverkonhaltijan vastuulla ole-
van mittauspisteen takaisessa kiinteistöver-
kossa. Säännös koskisi näissä tapauksissa 
esimerkiksi sähköä toimittavia asunto-
osakeyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä ja vuok-
ranantajia. Säännöksiä ei sovellettaisi sen si-
jaan kiinteistöjen asukkaiden yhteis-
ostoyhteenliittymiin, jotka on perustettu pel-
kästään tarjouspyyntöjen kokoamista sekä 
saatujen tarjousten välittämistä varten ja joi-
den omistukseen sähkö ei siirry ennen käyttä-
jälle luovuttamista. 

Kiinteistönhaltijan olisi järjestettävä toimi-
tetun sähkön mittaus asianmukaisella tavalla, 
jos sähkö toimitettaisiin loppukäyttäjille kiin-
teistön tai sitä vastaavan kiinteistö-ryhmän 
sisäisen sähköverkon kautta. Sähkön mittaus 
tulisi tällöin järjestää siten, että loppukäyttä-
jän halutessa vaihtaa sähköntoimittajaa, huo-
neistokohtaisen mittauslaitteiston mittaama 
sähkönkulutus voitaisiin helposti ja teknisesti 
luotettavalla tavalla selvittää. Selvitys tehtäi-
siin etäluentaominaisuutta tai mittauslaitteis-
ton lähettämiä mittaus-pulsseja hyväksi käyt-
täen joko yhdistämällä kulutus kiinteistön tai 
sitä vastaavan kiinteistöryhmän mitattuun 
kokonaiskulutukseen tai erottamalla siitä. 
Mittaus tulisi järjestää siten, että siitä aiheu-

tuvat kustannukset olisivat loppukäyttäjille ja 
sähkönmyyjille mahdollisimman pienet. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta antaa tarkempia säännöksiä 
sähköntoimitusten mittauksesta kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisessä 
sähköverkossa valtioneuvoston asetuksella. 
Säännökset voisivat koskea huoneiston va-
rustamista mittauslaitteistolla, mittauslaitteis-
tolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuk-
sia, mittauslaitteiston lukemista tai mittaus-
tiedon hyödyntämistä. Nykyisessä valtioneu-
voston asetuksessa sähköntoimitusten selvi-
tyksestä ja mittauksesta on annettu vastaavia 
säännöksiä muun muassa kiinteistön sisäi-
seen sähköverkkoon kuuluvan mittauslait-
teiston lukemisesta sekä huoneiston varusta-
misesta mittauslaitteistolla, kun sähkö toimi-
tetaan kiinteistön sisäisen sähköverkon kaut-
ta. 

72 §. Loppukäyttäjän mahdollisuus säh-
köntoimitukseen jakeluverkon kautta. Pykä-
lässä asetettaisiin kiinteistönhaltijalle velvoi-
te huolehtia siitä, että loppukäyttäjällä olisi 
mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja 
sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus 
tapahtuisi jakeluverkonhaltijan jakeluverkon 
kautta. Kiinteistönhaltijan tulisi luovuttaa 
loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyt-
töoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. 
Säännös vastaisi kuluttajien osalta voimassa 
olevan sähkömarkkinalain 25 d §:n 3 mo-
mentin säännöstä. Säännöksen sovelta-
misalaa kuitenkin laajennettaisiin unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön vuoksi si-
ten, että tämän oikeuden piiriin tulisivat jat-
kossa myös yritykset ja yrittäjät. 

Jos sähkö toimitetaan kiinteistössä loppu-
käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, 
olisi loppukäyttäjän korvattava kiinteistön-
haltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä muu-
tostöistä aiheutuvat kustannukset tämän siir-
tyessä ostamaan sähkönsä jakeluverkon kaut-
ta. Loppukäyttäjän velvoite korvata kiinteis-
tönhaltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä 
muutostöistä aiheuttamansa kustannukset tu-
lisi rajata muutostöistä aiheutuneisiin koh-
tuullisiin mittauskustannuksiin. Loppukäyttä-
jää ei pitäisi velvoittaa korvaamaan kiinteis-
tönhaltijan omaksi hyödykseen tekemiä yli-
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mitoitettuja mittauslaitehankintoja. Voimassa 
olevan sopimuskäytännön mukaan kiinteistöt 
solmivat kiinteistökohtaisen liittymissopi-
muksen jakeluverkonhaltijan kanssa. Tämän 
vuoksi yksittäisen asukkaan siirtyessä jake-
luverkon asiakkaaksi ei olisi perustetta eikä 
tarvetta erillisen liittymissopimuksen tekemi-
seen hänen osaltaan. 
 
IV osa Sähkömarkkinoiden toimijoiden 

velvollisuudet 

11 luku Sähkömarkkinoiden toimijoiden 
velvollisuudet sähköjärjestel-
mässä 

73 §. Tasevastuu. Pykälässä määrättäisiin 
sähkömarkkinoiden osapuolet tasevastuuseen 
omasta sähkötaseestaan. Tasevastuu tarkoit-
taisi, että osapuolen sähkönhankintasopimus-
ten sekä oman tuotannon tulisi kattaa tuntita-
solla osapuolen oma sähkönkulutus ja toimi-
tukset ulkopuolisille tahoille. Tasevastuusta 
huolehtiminen tapahtuisi siten, että osapuo-
lella olisi aina yksi, markkinoilta valittu 
avoin toimittaja, joka toimittaisi osapuolen 
sähkötaseessa olevan vajauksen ja vastaanot-
taisi osapuolen hankinnan ylijäämän. Sähkö-
kaupan portaassa kullakin toimijalla olisi 
avoin toimittajansa. Avoimet toimitukset 
muodostaisivat siten yhtenäisen ja katkea-
mattoman ketjun, joka ulottuisi sähkönkäyt-
täjästä valtakunnallisessa tasevastuussa ole-
vaan järjestelmävastaavaan. Avointen toimi-
tusten ketjun kautta huolehdittaisiin maan 
tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon 
ylläpidon ulottumisesta kaikkiin sähkönkäyt-
täjiin saakka. Velvollisuus koskisi myös säh-
köä myyntiin, osakkaidensa tai omiin tarpei-
siinsa tuottavia sähköntuottajia ja myymänsä 
sähkön muualta hankkivia myyjiä sekä ver-
konhaltijoita ja sähköpörssiyhteisöjä ja muita 
näihin verrattavia sähkömarkkinoiden osa-
puolia. 

Tasevastuu olisi siten osapuolen vastuuta 
huolehtia siitä, että osapuoli on osaltaan liit-
tynyt sähköjärjestelmään asianmukaisella 
avoimella toimitussopimuksella. Sähkön-
käyttäjän vastuulle jäisi tällöin huolehtia sii-
tä, että hänellä olisi avoin toimitussopimus, 
joka täyttäisi nämä vaatimukset. 

Verkonhaltijalla puolestaan olisi oikeus 
kieltäytyä sähkönsiirrosta, kunnes sähkö-
markkinaosapuoli olisi täyttänyt avointa toi-
mitussopimusta koskevat velvoitteensa. Näin 
varmistettaisiin, että kullekin käytetylle säh-
köerälle löytyisi vastuullinen maksaja. Tätä 
kautta tasevastuu merkitsisi myös taloudellis-
ta vastuuta suorittaa vastike käyttämistään ja 
hankkimistaan sähköeristä. 

Tasevastuun sisällöstä ja tasevastuun täyt-
tämiseen liittyvistä menettelytavoista voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin esimerkiksi tasevastuun 
täyttämisen edellyttämistä asioista avoimissa 
toimitussopimuksissa ja avoimiin toimitus-
sopimuksiin liittyvistä ilmoitusvelvoitteista. 
Asetuksella siirrettäisiin kuluttajansuojalaissa 
tarkoitetun kuluttajan osalta tasevastuuta 
eräiden ilmoitusvelvollisuuksien osalta säh-
könmyyjälle. 

74 §. Taseselvitys. Pykälässä säädettäisiin 
verkonhaltijoille ja tasevastaaville velvoite 
huolehtia toteutuneiden sähkökauppojen jäl-
kikäteen tapahtuvasta selvittämisestä eli ta-
seselvityksestä. Taseselvityksellä tarkoitet-
taisiin kunkin taseselvitysjakson aikana to-
teutuneiden sähkökauppojen selvittämistä. 
Sen tuloksena selvitettäisiin kunkin sähkö-
markkinoiden osapuolen sähkötase ja tase-
poikkeama. Taseselvityksen perusteella kul-
lekin sähköjärjestelmään syötetylle sähkö-
erälle etsittäisiin toimittaja sekä vastaavasti 
kullekin järjestelmästä otetulle erälle käyttä-
jä. Taseselvitys muodostaisi sähköjärjestel-
mässä sähkönkäyttäjästä valtakunnallisella 
tasolla toimivaan järjestelmävastaavaan ulot-
tuvan organisaation. 

Verkonhaltijoiden ohella taseselvitysvas-
tuuseen voitaisiin määrätä valtioneuvoston 
asetuksella myös sähköjärjestelmässä sopi-
vissa tehtävissä toimivia sähkömarkkinoiden 
osapuolia, jos sähköjärjestelmän toiminta-
varmuus ja tehokkuus tätä edellyttäisivät. 
Tämän hetkisessä sähkömarkkinoiden kehi-
tysvaiheessa tällaisia taseselvitystehtävään 
tarkoituksenmukaisia sähkömarkkinoiden 
osapuolia voisivat olla tasesähköyksikön 
kanssa tasesähkökauppaa käyvät tasevastuul-
liset osapuolet. 

Ehdotetussa säännöksessä varauduttaisiin 
siihen, että taseselvitysjakson pituus harmo-
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nisoidaan myöhemmin unionin lainsäädän-
nössä. Taseselvitystä koskevaa säännöstä 
muutettaisiin siten, että jos taseselvityksessä 
noudatettavan taseselvitysjakson pituutta ei 
ole säädetty sähkökauppa-asetuksessa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä, säädettäisiin 
taseselvitysjakson pituus valtioneuvoston 
asetuksella. Sähkökauppa-asetuksen nojalla 
annettavissa komission asetuksissa voidaan 
antaa Suomea sitovasti taseselvitysjakson pi-
tuutta koskevia säännöksiä. Mikäli taseselvi-
tysjakson pituudesta ei säädetä sähkökauppa-
asetuksella tai sen nojalla annetuilla sään-
nöksillä tai säännös jättää tilaa kansalliselle 
soveltamiselle, voitaisiin taseselvitysjakson 
pituudesta säätää valtioneuvoston asetuksel-
la. Lain 120 §:n siirtymäsäännöksen perus-
teella taseselvityksessä sovellettaisiin kuiten-
kin nykyisen lainsäädännön mukaista tunnin 
pituista taseselvitysjaksoa siihen asti, kunnes 
siitä erikseen säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vel-
voitteesta tarjota taseselvityspalveluita säh-
kömarkkinoiden osapuolille tasapuolisin ja 
syrjimättömin ehdoin. Verkonhaltijan suorit-
tamaan taseselvitykseen sovellettaisiin säh-
kömarkkinalain 4 luvun verkkotoiminnan 
yleisiä velvoitteita koskevia säännöksiä. Nii-
den mukaan verkkopalveluiden myyntihinto-
jen ja -ehtojen sekä niiden määräytymispe-
rusteiden on oltava tasapuolisia ja syrjimät-
tömiä kaikille verkon käyttäjille. Verkkopal-
velujen hinnoittelussa ei myöskään saa olla 
perusteettomia tai sähkökaupan kilpailua il-
meisesti rajoittavia ehtoja. Näiden säännös-
ten perusteella on mahdollista ehkäistä ver-
konhaltijoita käyttämästä taseselvityspalve-
luiden ehdoissa ja hinnoittelussa oman orga-
nisaationsa sähkönmyyntiä kilpailulta suo-
jaavia toimenpiteitä. Siten esimerkiksi ta-
seselvityspalveluiden tuottamisen aiheutta-
mat kustannukset tulisi rahoittaa pääsääntöi-
sesti siirto- tai jakelutariffilla. Näitä verkko-
palveluja koskevia säännöksiä ei kuitenkaan 
voida soveltaa muiden sähkömarkkinoiden 
osapuolten suorittamaan taseselvitystehtä-
vään. Tämän vuoksi ehdotetaan, että vastaa-
vat sähkökaupan kilpailua turvaavat periaat-
teet kohdistettaisiin myös muiden sähkö-
markkinoiden osapuolten harjoittamaan ta-
seselvitystoimintaan. 

Taseselvitysvastuuseen sisältyisi mahdolli-
suus tuottaa taseselvityspalvelut ulkopuoli-
selta hankittuna palveluna. Tällöinkin toi-
minnasta vastaisi taseselvitysvastuuseen ase-
tuksella määrätty verkonhaltija tai muu säh-
kömarkkinoiden osapuoli. Taseselvityksen 
ostopalveluina hankkiva taseselvitysvastuul-
linen olisi siten velvollinen huolehtimaan sii-
tä, että taseselvityksessä saatavat sähkökaup-
poja koskevat luottamukselliset tiedot eivät 
pääsisi ostopalvelujen tuottajan välityksellä 
vääriin käsiin. 

75 §. Ilmoitusvelvollisuus. Sähkömarkki-
noiden osapuolten ja verkonhaltijoiden olisi 
huolehdittava vastuulleen kuuluvien sähkö-
kaupan, tasevastuun täyttämisen sekä selvi-
tyksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä. 
Kukin ilmoitus olisi tehtävä sille asetetussa 
määräajassa sekä sille säädettyä ilmoitusme-
nettelyä noudattaen siten, kun valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin ilmoitusmenette-
lystä säädettäisiin. Ilmoitusvelvoitteesta sää-
täminen on tarpeen, koska sähkömarkkinoi-
den toiminta edellyttää muiden osapuolten 
toiminnan huomioon ottamista siten, että 
nämä saisivat muilta osapuolilta käyttöönsä 
omaan toimintaansa vaikuttavia tietoja. Täl-
laisia tietoja olisivat lähinnä kunkin osapuo-
len taseeseen sekä taseselvitykseen liittyvien 
tehtävien täyttämiseen vaikuttavat sähkön-
toimitus- ja mittaustiedot. Ilmoitusvelvoite 
rajattaisiin kuitenkin vain välttämättömim-
piin tietoihin ja niiden asiaton hyväksikäyttö 
pyrittäisiin ehkäisemään, jotta sähkömarkki-
noiden osapuolten liikesalaisuudet eivät jou-
tuisi kilpailijoiden tietoon. Ilmoitettavia tie-
toja olisivat ensinnäkin tiedot, joilla varmis-
tetaan, että osapuoli on järjestänyt tasevas-
tuunsa. Tämän lisäksi tulisi ilmoittaa tasesel-
vitykseen sekä muiden osapuolten taseenhal-
lintaan tarvittavia toimitusten määriä ja ajan-
kohtia koskevia ennakkoilmoitus- ja mittaus-
tietoja sekä siirtoja koskevia mittaustietoja. 
Ilmoitusvelvollisuus kohdistuisi tarpeen mu-
kaan kaikkiin sähkömarkkinoiden osapuoliin 
ja sen sisältö vaihtelisi osapuolen harjoitta-
man toiminnan luonteen mukaan. 

Ilmoitusvelvollisuuden sisältöä koskevien 
säännösten antaminen koskee elinkeinova-
pauden piiriin liittyviä asioita sekä perustus-
lailla suojattuja yksilön oikeuksia ja velvolli-
suuksia, joten asetuksenantamisvallan osoit-
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taminen valtioneuvostolle olisi perusteltua. 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella an-
nettaisiin tarkempia säännöksiä itse ilmoi-
tusmenettelystä. Tiedonvaihdossa noudatet-
tava menettely liittyy ministeriölle kuuluvan 
toimeenpanovallan käyttöön. 

76 §. Salassapitovelvollisuus. Järjestelmä-
vastaavalla kantaverkonhaltijalla sekä muilla 
verkonhaltijoilla ja taseselvitystä hoitavilla 
tasevastaavilla olisi sähkömarkkinalain II 
osan ja IV osan 11 luvun mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan tietoonsa saamia liike- ja am-
mattisalaisuuksia koskeva salassapitovelvol-
lisuus. Tämä asetettaisiin viittaamalla viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 22 ja 23 §:ään sekä kyseisen lain 24 §:n 
1 momentin 20 kohtaan. Säännös soveltuisi 
myös tilanteissa, joissa kysymys ei ole asia-
kirjasta, johon viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia sen 4 §:n mukaan 
sovelletaan. Kyseisen lain soveltamisala on 
sen 4 §:n nojalla rajattu viranomaisiin. Säh-
kömarkkinalakiin otettava täsmennys on tar-
peen, sillä suurjännitteisen jakeluverkon hal-
tijat, jakeluverkonhaltijat ja tasevastaavat ei-
vät ole viranomaisasemassa suorittaessaan 
sähkömarkkinalain II osan ja IV osan 11 lu-
vun mukaisia tehtäviään. Viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 22 §:ssä 
säädetään asiakirjasalaisuudesta. Säännöksen 
1 momentin mukaan viranomaisen asiakirja 
on pidettävä salassa, jos se on säädetty salas-
sa pidettäväksi tai jos viranomainen on lain 
nojalla määrännyt sen salassa pidettäväksi 
taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla 
säädetty vaitiolovelvollisuus. Säännöksen 
2 momentin mukaan salassa pidettävää asia-
kirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa 
näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa 
sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muul-
la tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettä-
väksi. Viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain 23 §:ssä säädetään vaitiolo-
velvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. 
Pykälän 1 momentti kieltää salassa pidettä-
vän asiakirjan sisällön paljastamisen. Vai-
tiolovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, kun 
toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoita-
minen viranomaisen lukuun on päättynyt. 
Pykälän 2 momentti ulottaa vaitiolovelvolli-
suuden harjoittelijoihin sekä viranomaisen 
toimeksiannosta toimiviin. Pykälän 3 mo-

mentissa kielletään salassa pidettävien tieto-
jen hyväksikäyttö omaksi taikka toisen hyö-
dyksi tai toisen vahingoksi. Viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 
1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidet-
täviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, 
jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai 
ammattisalaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat 
myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muus-
ta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa 
koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen 
niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle ta-
loudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kulut-
tajien terveyden tai ympäristön terveellisyy-
den suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa 
kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityk-
sellisistä tiedoista tai elinkeinoharjoittajan 
velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevis-
ta tiedoista. Säännöstä tehostaisi sähkömark-
kinalain 109 §:n rangaistussäännös. Sään-
nöksiä sovellettaisiin ainoastaan niihin salas-
sapitovelvoitteisiin, jotka perustuvat sähkö-
markkinalain II osassa tai IV osan 11 luvussa 
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tar-
koitettujen tehtävien suorittamiseen. Jos säh-
köalan yrityksissä näitä tehtäviä hoitavia 
henkilöitä koskee myös muuhun lainsäädän-
töön perustuva salassapitovelvollisuus ran-
gaistusuhkineen, sovellettaisiin näihin tilan-
teisiin asianomaisia muita säännöksiä. 
 
12 luku Toimintojen eriyttäminen 

77 §. Velvollisuus eriyttää sähköliiketoi-
minnat. Pykälässä täsmennettäisiin eriyttä-
misvelvoitteen koskevan sähkömarkkinoilla 
toimivia yrityksiä, joiden olisi eriytettävä 
sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoi-
minnoista sekä sähköliiketoiminnot muista 
yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista. 
Sähköverkkotoimintaa harjoittavan yrityksen 
tulisi kirjanpidollisesti eriyttää muut toimin-
tonsa verkkotoiminnoista. Kilpailun piirissä 
olevat sähköliiketoiminnot eli sähköntuotan-
to ja -toimitus tulisi eriyttää yhtenä kokonai-
suutena sekä verkkotoiminnasta että yrityk-
sen harjoittamista muista liiketoiminnoista. 
Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnot 
puolestaan ovat kilpailun piirissä, eikä siten 
olisi tarvetta edellyttää niiden eriyttämistä 
toisistaan. Eriyttämisvelvoitteen asettaminen 
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sähköverkkotoiminnalle perustuu sähkö-
markkinadirektiiviin. 

Kirjanpidollisen eriyttämisen päätavoittee-
na on lisätä sähköliiketoiminnan avoimuutta 
ja siten vaikeuttaa ristiinsubventointia mää-
räävässä markkina-asemassa tai monopo-
liasemassa olevien liiketoimintojen ja kilpail-
luilla markkinoilla toimivien liiketoimintojen 
välillä. Ristiinsubventiolla tarkoitetaan käy-
tännössä toisen toimialan käyttöön annettuja 
ylivertaisia taloudellisia voimavaroja, joita 
käytetään kilpailluilla markkinoilla toimivan 
liiketoiminnan tukemiseen. Verkkotoiminnan 
tuloslaskelma ja tase näyttäisivät verkkopal-
veluiden hintojen ja kustannusten vastaavuu-
den pitkällä aikavälillä. Tuloslaskelman ja ta-
seen perusteella laskettaisiin 27 §:ssä tarkoi-
tetut verkkotoiminnan kannattavuutta kuvaa-
vat tunnusluvut. Käytännössä eriyttäminen 
koskisi aina verkkotoimintaa ja yrityksen ti-
lanteesta riippuen mahdollisesti myös muita 
sähköliiketoimintoja sekä muuta liiketoimin-
taa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin verkonhaltijan velvoitteesta eriyttää 
toisistaan sähköverkkotoiminnan osatoimin-
toja. Jakelu- ja kantaverkkotoiminnot tulisi 
eriyttää toisistaan omiksi toiminnoikseen, 
koska ne ovat selkeästi omia liiketoiminta-
alueitaan. Asiakkaiden on voitava erikseen 
arvioida verkkotoiminnan hinnoittelun kus-
tannusvastaavuutta. Tämä mahdollistaisi 
kunkin alueen läpinäkyvyyden sekä kustan-
nusvastaavuuden valvonnan. Pykälässä sää-
dettäisiin, että verkonhaltijan olisi eriytettävä 
toisistaan kantaverkkotoiminta ja jakeluverk-
kotoiminta sekä sellaiset jakeluverkkotoi-
minnat, joita harjoitetaan toisistaan maantie-
teellisesti erillään sijaitsemissa vastuualueen 
osissa, jos vastuualueen osissa sovelletaan 
55 §:n mukaista hinnoittelua. Maantieteelli-
sesti erilliset jakeluverkot voitaisiin pääsään-
töisesti käsitellä yhtenä verkkotoimintona, 
ellei verkkotoimintojen erilainen luonne 
muuta vaatisi. Jos verkkotoiminnot toimivat 
erillään hyvin erilaisilla jakelualueilla ja niil-
lä on erillinen hinnoittelu, olisi jakeluverkko-
toiminnot perusteltua eriyttää omiksi toimin-
noikseen. Sähkömarkkinalain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti verkonhaltijaa koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin luvanvaraista verk-
kotoimintaa harjoittavaan yhteisöön tai lai-

tokseen, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa, 
jollei Energiamarkkinavirasto ole päätöksel-
lään vapauttanut verkonhaltijaa luvanvarai-
suudesta. Lain 4 §:n mukaan luvanvaraista ei 
olisi sähköverkkotoiminta, jossa yhteisön tai 
laitoksen hallinnassa olevalla sähköverkolla 
hoidettaisiin vain kiinteistön tai sitä vastaa-
van kiinteistöryhmän sisäistä sähkönjakelua. 
Sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvoite ei 
näin ollen koskisi kiinteistössä harjoitettua 
sähköverkkotoimintaa. Mikäli sähkömarkki-
noilla toimiva yritys harjoittaisi muuta kuin 
sähkömarkkinoihin liittyvää toimintaa, tulisi 
sähköliiketoiminnot eriyttää myös yrityksen 
muista liiketoiminnoista. 

Pykälän 3 momentin valtuutussäännökses-
sä täsmennettäisiin, että työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä siitä, milloin liiketoiminta katso-
taan merkitykseltään vähäiseksi, jolloin toi-
minta rajautuisi eriyttämisvelvollisuuden ul-
kopuolelle. Vähäiseksi katsottavan liiketoi-
minnan tulisi olla joko määrältään tai suh-
teessa yrityksen harjoittamiin muihin liike-
toimintoihin verrattuna pientä. 

78 §. Eriyttämisvelvollisuuden sisältö. Py-
kälää tarkennettaisiin siten, että 77 §:ssä tar-
koitetuille eriytettäville sähköliiketoiminnoil-
le tilikausittain laadittavan tuloslaskelman ja 
taseen lisäksi tulisi laatia yhdistetty tuloslas-
kelma ja tase muille yrityksen harjoittamille 
liiketoiminnoille. Tuloslaskelma ja tase, joi-
den tulisi olla yrityksen kirjanpidosta johdet-
tavissa, olisi laadittava kirjanpitolain 
(1336/1997) säännösten mukaisesti. Pykäläs-
sä täsmennettäisiin eriytettyjen tilinpäätösten 
laatimisessa noudatettavaksi aina kirjanpito-
lakia ja näin varmistettaisiin, ettei eriytettyä 
tuloslaskelmaa tai tasetta laadita edes osittain 
kirjanpitolain säännösten vastaisesti. Eriyt-
tämisvaatimus ei siis välttämättä edellytä, et-
tä toiminnoista tulisi muodostaa erillisiä kir-
janpitoyksiköitä.  

Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuulli-
suutta arvioitaisiin verkkotoiminnan tulolas-
kelman ja taseen perusteella. Jos yritys eriyt-
tää toiminnot sisäisiksi liiketoiminnoiksi, 
edellytetään, että eriytettyjen toimintojen ja 
jäljelle jäävän toiminnan tuloslaskelmat ja ta-
seet yhteenlaskettuna muodostavat koko yri-
tyksen virallisen tilinpäätöksen mukaisen tu-
loslaskelman ja taseen. Tämä on edellytykse-
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nä sille, että vertaamalla eriytettyjen toimin-
tojen tuloslaskelmia ja taseita koko yrityksen 
viralliseen tilinpäätökseen on mahdollista ar-
vioida jäljelle jäävien toimintojen kannatta-
vuutta ja rahoituksellista asemaa. Jos eriytet-
tävä toiminto hoidetaan erillisenä yhteisönä, 
arvioidaan sen hinnoittelun kohtuullisuutta 
varsinaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman ja 
taseen perusteella. 

Asiakkaiden sähköverkkoon liittymisestä 
maksamat liittymismaksut tulisi siirtää verk-
kotoiminnan aloittavaan taseeseen. Kunnal-
listen laitosten taseissa liittymismaksuja ei 
aina ole esitetty. Sähkömarkkinalain perus-
teella kuitenkin edellytettäisiin, että myös 
kunnalliset laitokset selvittävät liittymismak-
sukertymän kohtuulliselta ajalta taaksepäin ja 
siirtävät sen aloittavaan taseeseen. 

Pitkäaikaisten velkojen kohdistamiseksi eri 
toimintojen aloittaviin taseisiin on perustel-
tua kohdistaa lainat mahdollisuuksien mu-
kaan niille käyttöomaisuuserille, joita varten 
lainat on nostettu. Toimintojen aloittaviin ta-
seisiin siirtyisivät tällöin toiminnalle kuuluva 
omaisuus ja sen rahoittamiseksi otetut lainat. 
Sähköverkon liittymismaksut sisältyvät 
verkkotoiminnan pitkäaikaiseen vieraaseen 
pääomaan. Yritysten edellytetään julkaisevan 
aloittavien taseiden lisätietona ne periaatteet, 
joiden mukaan aloittavat taseet on muodos-
tettu. Jotta voitaisiin valvoa erityisesti sisäi-
sesti eriytettyjen toimintojen yhteisten kus-
tannusten jakoa, palvelujen veloitusperusteita 
ja käytettyjä lainakorkoja, edellytetään 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmien ja ta-
seiden lisätietona julkaistavaksi näitä koske-
via tietoja. 

79 §. Kunnallisen laitoksen eriyttäminen. 
Kunnallisen sähkölaitoksen kirjanpidollinen 
eriyttäminen kunnasta selkeyttää kunnan ja 
sähkölaitoksen välistä taloudellista suhdetta.  
Vaatimukset koskevat kunnallisia laitoksia ja 
kuntayhtymiä, jotka harjoittavat verkkoluvan 
alaista verkkotoimintaa, sähköntoimitusta tai 
sähköntuotantoa. 

Sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnalli-
sen laitoksen tilinpäätös tulee tilikausittain 
eriyttää kunnan muusta kirjanpidosta sekä 
kunnan muiden laitosten kirjanpidosta. Li-
säksi laitokselle edellytetään laadittavaksi 
oma tuloslaskelma ja tase. Kunnallisen säh-
kölaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen 

voidaan toteuttaa joko muodostamalla siitä 
erillinen yhteisö tai kirjanpidollisesti eriytetty 
liiketoiminta. Kirjanpidollisesti eriytetty lii-
ketoiminta voidaan toteuttaa esimerkiksi 
muodostamalla kunnallisesta laitoksesta kun-
talain (365/1995) 87 a §:n mukainen liikelai-
tos, joka noudattaa kuntalain kirjanpitoa kos-
kevia säännöksiä. 

80 §. Eriytettyjen tilinpäätösten laatiminen. 
Pykälässä säädettäisiin eriytettyjen tilinpää-
tösten laatimisessa noudatettavat yleisperi-
aatteet. Eri liiketoimintojen yhteiset tulot ja 
menot sekä yhteiset tase-erät edellytettäisiin 
kirjattavaksi laskennallisesti eri toiminnoille 
tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä aiheut-
tamisperiaatteen mukaisesti. Kirjanpidossa 
olisi eriteltävä verkkotoiminnan omistami-
sesta saatava tuotto voimassa olevaan säh-
kömarkkinadirektiivin mukaisesti. Pykälän 2 
momentissa poistojen edellytettäisiin perus-
tuvan hankintamenoihin. Kun eriytettyä ti-
linpäätöstä laaditaan ensimmäistä kertaa, si-
sällytettäisiin käyttöomaisuuden hankinta-
menot siihen suunnitelman mukaisilla pois-
toilla vähennettynä. 

Valitun eriyttämismenettelyn jatkuvuuden 
turvaamiseksi edellytettäisiin pykälän 3 mo-
mentissa, että valittua eriyttämismenettelyä 
noudatettaisiin, jollei muuttamiseen olisi pe-
rusteltua syytä. 

81 §. Eriytettyjen tilinpäätösten tarkasta-
minen. Tilintarkastajien edellytettäisiin tar-
kastavan sähköliiketoimintaa harjoittavan yh-
teisön sekä kunnan tai valtion laitoksen 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat, taseet 
ja niiden lisätiedot osana säännöllistä tilin-
tarkastusta. Eriytettyjen toimintojen tuloslas-
kelmien ja taseiden tarkastusvelvollisuus 
kuuluu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, 
jolloin tilintarkastuskertomus kattaa myös 
eriytettyjä tilinpäätöksiä koskevat tarkastus-
havainnot. Energiamarkkinavirasto voi tarvit-
taessa myös tarkastaa, että laskelmat on 
asianmukaisesti tehty. 

82 §. Eriytettyjen tilinpäätösten julkaise-
minen. Pykälässä säädettäisiin sähköliiketoi-
mintojen eriytettyjen tilinpäätösten julkisuu-
desta. Tilinpäätökset tulisi liittää sähköliike-
toimintaa harjoittavan yrityksen viralliseen 
tilinpäätökseen sekä julkaistavaan vuosiker-
tomukseen tai vuosikertomusta vastaavaan 
muuhun sidosryhmien saataville olevaan jul-
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kiseen asiakirjaan. Eriytetyn tilinpäätöksen 
julkaisemisvelvoite koskisi yrityksen lisäksi 
konsernia, kunta, kuntayhtymää ja valtion 
laitosta. Muiden sähköliiketoimintojen tilin-
päätökset edellytettäisiin otettavaksi osaksi 
virallista tilinpäätöstä sekä osaksi julkaista-
vaa vuosikertomusta taikka muuta vastaavaa 
asiakirjaa. Tilinpäätöstietojen julkisuus mah-
dollistaa sen, että asiakkaat ja kilpailijat voi-
vat arvioida, onko sovellettu hinnoittelu ollut 
kohtuullista.  

83 §. Eriyttämistä koskevat täydentävät 
säännökset. Pykälässä säädettäisiin työ- ja 
elinkeinoministeriölle annetusta valtuudesta 
antaa tarkempia säännöksiä eriyttämistä kos-
kien. Ministeriön asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä perusteista, joiden mu-
kaan tulot ja menot sekä tase-erät kirjattaisiin 
eri liiketoiminnoille sekä perusteista, joiden 
mukaan yksittäistä sähköliiketoimintoa kos-
kevat tulot ja menot sekä tase-erät kirjattai-
siin. Myös yhteisten tulojen ja menojen sekä 
tase-erien kirjaamisesta eri liiketoiminnoille 
sekä eriytettyihin tilinpäätöksiin ja verkon-
haltijan tilinpäätökseen sisällytettävistä lisä-
tiedoista voitaisiin säätää ministeriön asetuk-
sella. Asetuksella voidaan myös antaa sään-
nöksiä eriytettyjen tilinpäätösten sekä ver-
konhaltijan tilinpäätöksen toimittamisesta 
Energiamarkkinavirastolle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sähkö-
liiketoimintaa harjoittaville yrityksille vel-
voite julkaista eriytettyjen tilinpäätösten yh-
teydessä tilinpäätösten laatimisperusteita sel-
ventäviä tietoja sekä verkonhaltijan toimintaa 
kuvaavia tunnuslukuja. Energiamarkkinavi-
rasto määräisi normipäätöksellä tarkemmin 
kyseisten tietojen ja tunnuslukujen julkaise-
misesta. Tilinpäätöstietojen analysointi muo-
dostaa olennaisen osan sähkömarkkinoiden 
valvontaa, josta Energiamarkkinavirasto alan 
erityisviranomaisena vastaa. Energiamarkki-
navirastolle ehdotettujen valtuuksien nojalla 
annettavat määräykset kohdistuisivat sähkö-
liiketoimintoja harjoittaviin yhteisöihin ja lai-
toksiin. Ehdotetun valtuutussäännöksen an-
tamiseen voi siten katsoa olevan olemassa 
sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. 

Pykälän 3 momentin mukaan Energia-
markkinavirasto voisi perustellusta syystä 
myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia 
tämän lain vaatimasta toimintojen eriyttämis-

tavasta, jos sen toteuttaminen olisi lain vaa-
timusten mukaisesti kohtuutonta. Eriyttämis-
tapaa koskevan poikkeuksen perusteena voisi 
olla myös Energiamarkkinaviraston 55 §:n 
nojalla myöntämä poikkeus erillisen hinnoit-
telun soveltamisesta jakeluverkonhaltijan 
maantieteellisesti toisistaan erillään sijaitse-
vissa vastuualueen osissa. 
 
V osa Sähkösopimukset 

13 luku Sähkösopimuksia koskevat sään-
nökset 

84 §. Luvun soveltamisala ja määritelmät. 
Pykälä vastaa asialliselta sisällöltään voimas-
sa olevan sähkömarkkinalain 25 §:ää. Pykä-
lässä käytettyä terminologiaa on ajantasais-
tettu muuttamalla sähkönkäyttäjä loppukäyt-
täjäksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 13 lu-
vun soveltamisalasta. Luvun säännöksiä so-
vellettaisiin liittymissopimukseen, sähkö-
verkkosopimukseen ja sähkönmyyntisopi-
mukseen. Sähköverkkosopimukseen ja säh-
könmyyntisopimukseen luvun säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin vain, jos sopimuksen 
osapuolena oleva loppukäyttäjä ostaa sähköä 
vähittäismyyjältä pääasiassa omaan käyt-
töönsä. 

Luvun vähittäismyyjää koskevia säännök-
siä sovellettaisiin myös sähkönmyyjään, joka 
toimittaa sähköä sähkönkäyttäjille kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen 
sähköverkon kautta. Säännöksellä ulotettai-
siin sähkömarkkinoiden sopimuksia koskeva 
vähimmäissääntely myös niihin sähköntoi-
mittajiin, jotka toimittavat sähköä sähkön-
käyttäjille kiinteistöverkon kautta. Samalla 
kiinteistöverkon kautta sähkönsä ostavat ku-
luttajat saisivat hyväkseen vastaavan sopi-
musehtoja koskevan vähimmäissuojan kuin 
jakeluverkon kautta sähkön ostavat kulutta-
jat. Luvun säännösten soveltamisalan piiriin 
tulisivat kaikki kiinteistöverkoissa toimivat 
sähköntoimittajat, jos sähkö on siirtynyt hei-
dän omistukseensa ja se luovutetaan heidän 
asiakkailleen jakeluverkon ja kiinteistöver-
kon liittymispisteen ja jakeluverkonhaltijan 
vastuulla olevan mittauspisteen takaisessa 
kiinteistöverkossa. Säännökset koskisivat si-
ten esimerkiksi sähköntoimittajina toimivia 
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asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä ja 
vuokranantajia sekä niiden perustamia erilli-
siä sähkönmyyntiyrityksiä. Säännöksiä ei so-
vellettaisi sen sijaan kiinteistöjen asukkaiden 
yhteisostoyhteenliittymiin, jotka on perustet-
tu pelkästään tarjouspyyntöjen kokoamista 
sekä saatujen tarjousten välittämistä varten ja 
joiden omistukseen sähkö ei siirry ennen 
käyttäjälle luovuttamista. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, mitä 
13 luvussa tarkoitetaan liittymissopimuksel-
la, sähköverkkosopimuksella ja sähkönmyyn-
tisopimuksella. Liittymissopimuksella tarkoi-
tettaisiin jakeluverkonhaltijan ja sähkönkäyt-
töpaikan omistajan tai haltijan (liittyjä) välis-
tä sopimusta sähkönkäyttöpaikan liittämises-
tä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovol-
tin jakeluverkkoon. Jos liittymissopimus siir-
retään toiselle, siirronsaajaan sovelletaan liit-
tyjää koskevia säännöksiä. Sähköverkkoso-
pimuksella tarkoitetaan luvussa jakeluver-
konhaltijan ja loppukäyttäjän välistä sopi-
musta, joka koskee sähkönjakelua jakeluver-
kon kautta ja muuta siihen liittyvää verkko-
palvelua. Sähkönmyyntisopimuksella tarkoi-
tetaan vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän vä-
listä sopimusta sähköntoimituksesta loppu-
käyttäjälle. 

85 §. Pakottavuus. Säännökseen ei ehdote-
ta muutosta voimassaolevaan säännökseen 
verrattuna. Luvun säännöksistä ei saisi sopi-
muksin poiketa kuluttajan vahingoksi. Kulut-
tajasopimusten pakottavuus tarkoittaa, että 
luvun säännöksistä poikkeava sopimusehto 
on mitätön. Mitättömyys tarkoittaa, ettei so-
pimusehdolla ole sopimussuhteessa vaikutus-
ta eikä lainvastaiseen ehtoon voida vedota 
sen hyväksynyttä kuluttajaakaan vastaan. 
Tuomioistuimen tai viranomaisen tulee ottaa 
sopimusehdon mitättömyys huomioon viran 
puolesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan 13 luvun 
säännöksiä sovelletaan muutoin vain, jos 
muuta ei johdu sopimuksesta, sopijapuolten 
omaksumasta käytännöstä taikka kauppata-
vasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä so-
pijapuolia sitovana. Eräät 13 luvun säännök-
sistä ovat kuitenkin pakottavia. Sähkömark-
kinoiden osapuolet ovat luonnollisesti velvol-
lisia noudattamaan sähkömarkkinalakiin si-
sältyviä muita pakottavia säännöksiä sekä 
sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Tahdonvaltaisuus ei tarkoita, ettei sopi-
musvapaudelle olisi mitään rajoituksia. Va-
rallisuusoikeudellisista oikeustoimista anne-
tun lain (228/1929) 3 luvussa on säännöksiä 
oikeustoimen pätemättömyydestä. Pätemät-
tömyys voi luvun mukaan johtua muun mu-
assa oikeudenvastaisesta pakottamisesta tai 
pulan, ymmärtämättömyyden tai toisesta 
riippuvaisen aseman hyväksikäyttämisestä. 
Luvussa on myös säännös oikeustoimien 
kohtuuttomien ehtojen sovittelusta. Kilpailu-
laissa säädetään muun ohessa määräävän 
markkina-aseman väärinkäytöstä. Määrää-
vässä markkina-asemassa oleva palvelujen 
tarjoaja ei saa käyttää sopimusvapauteen ve-
doten väärin vahvaa asemaansa suhteessa 
asiakkaisiinsa. 

86 §. Ennen sopimuksen tekemistä annetta-
vat tiedot. Säännös vastaa pääosin voimassa 
olevaa sähkömarkkinalain 25 c §:ää. Pykä-
lään sisältyisi sähkömarkkinadirektiivin edel-
lyttämä säännös niistä vähimmäistiedoista, 
jotka jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyy-
jän on annettava asiakkaalleen ennen sopi-
muksen tekemistä. Sähkömarkkinadirektiivin 
vaatimusten täyttämiseksi on asiakkaalle 
toimitettavien tietojen listaan lisätty uusi 
8 kohta sekä 2 momenttiin on lisätty säännös 
energiankuluttajan tarkistuslistasta. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
olisi kirjattava sovitussa muodossaan sopi-
mukseen tai vahvistusilmoitukseen. Sopi-
muksen tai vahvistusilmoituksen mukana ku-
luttajalle olisi annettava tieto energiankulut-
tajan tarkistuslistasta sekä Energiamarkkina-
viraston internetosoite, jossa se on saatavilla. 
Jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyyjän on 
pyynnöstä annettava kopio tarkistuslistasta 
kuluttajalle. 

Direktiivin 3 artiklan 9 kohdan c alakohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, et-
tä sähköyhtiöt informoivat asiakkaitaan ku-
luttajien oikeuksista laskuissaan tai niiden 
yhteydessä ja myynninedistämisaineistos-
saan. Vastaavat tiedot olisi ehdotetun 8 koh-
dan mukaan annettava liittyjälle tai loppu-
käyttäjälle ennen sopimuksen tekemistä. 

Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 
16 kohdassa säädetään komission laatimasta 
energiankuluttajan tarkistuslistasta. Direktiivi 
edellyttää, että jäsenvaltiot varmistavat, että 
sähköntoimittajat ja jakeluverkonhaltijat ryh-
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tyvät yhteistyössä sääntelyviranomaisen 
kanssa tarvittaviin toimiin, jotta kaikki kulut-
tajat saavat kopion edellä mainitusta listasta. 
Lisäksi on varmistettava, että lista on julki-
sesti saatavilla. Energiamarkkinavirasto on 
yhdessä Energiateollisuus ry:n ja Kuluttajavi-
raston kanssa valmistellut komission laati-
man pohjan perusteella tarkistuslistan, joka 
on julkaistu Energiamarkkinaviraston inter-
netsivuilla. Pykälän 2 momentin velvoittaval-
la säännöksellä varmistettaisiin, että vähit-
täismyyjät ja verkonhaltijat viestittävät asi-
akkailleen tarkistuslistan olemassaolosta asi-
akkailleen. 

87 §. Sopimuksen tekeminen. Pykälä vas-
taisi voimassa olevaa sähkömarkkinalain 
25 d §:n 1—3 momenttia. Pykälän 1 momen-
tin mukaan liittymissopimus on tehtävä kir-
jallisesti. Suullisesti tehty liittymissopimus ei 
ole kuitenkaan pätemätön. Jos liittymissopi-
mus tai sen jokin ehto sovitaan vain suulli-
sesti, ei jakeluverkonhaltija voi vedota tällai-
seen ehtoon. Sen sijaan liittyjä voi vedota 
myös tällaiseen sopimusehtoon. Koska sään-
nös ei ole pakottava muiden kuin niiden liit-
tyjien suhteen, jotka ovat kuluttajia, jakelu-
verkonhaltija voi muutoin tehdä myös suulli-
sia liittymissopimuksia. Liittymissopimukset 
on yleisesti jo pitkään tehty kirjallisessa 
muodossa. Suullisia liittymissopimuksia teh-
dään käytännössä lähinnä yritysten ja järjes-
töjen lyhytaikaista sähköntarvetta varten. 

Sähköverkkosopimus tai sähkönmyyntiso-
pimus voidaan pykälän 2 momentin mukaan 
tehdä vapaamuotoisesti, esimerkiksi suulli-
sesti. Jos sopijapuoli niin vaatii, on sopimus 
tehtävä kirjallisesti. Sähkönmyyntisopimuk-
set tehdään nykyisin yleisimmin puhelimitse. 

Pykälän 3 momentin mukaan 67 §:ssä tar-
koitetun toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
valla loppukäyttäjällä tulee olla mahdollisuus 
tehdä vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka 
sisältää sähköntoimituksen lisäksi sähkönja-
kelun sisältämän palvelun. 

88 §. Vahvistusilmoitus. Pykälä vastaisi si-
sällöltään pääosin voimassa olevaa sähkö-
markkinalain 25 e §:ää. Pykälän termistöä on 
kuitenkin ajantasaistettu vastaamaan direktii-
vissä käytettyä terminologiaa muuttamalla 
sähkönkäyttäjä -termi loppukäyttäjäksi. Li-
säksi pykälää on täydennetty ottamalla siihen 
maininta, että kuluttajan kanssa koti- tai etä-

myynnin kautta tehdystä sopimuksesta annet-
tavan vahvistusilmoituksen on täytettävä ko-
timyyntiasiakirjalle tai vahvistukselle asete-
tut vaatimukset ja edellyttämällä, että vahvis-
tusilmoitukseen sisällytetään tiedot koti- ja 
etämyyntiin sovellettavasta peruuttamisoi-
keudesta. 

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 koti-
myynnissä tai etämyynnissä, on vahvistusil-
moituksen täytettävä kotimyyntiasiakirjalle 
sekä etämyyntiin liittyvälle vahvistukselle 
säädetyt vaatimukset. Vahvistusilmoitukseen 
on sisällytettävä tiedot myös koti- ja etä-
myyntiin sovellettavasta peruuttamisoikeu-
desta. Vahvistusilmoitus on lähetettävä vii-
vytyksettä ja viimeistään kahden viikon ku-
luttua sopimuksen tekemisestä. 

Sopimus katsotaan tehdyksi vahvistusil-
moituksen ehdoin, jollei loppukäyttäjä vah-
vistusilmoituksessa mainitussa huomautus-
ajassa ole käyttänyt peruuttamisoikeuttaan tai 
ilmoittanut sopijapuolelleen, ettei hän pidä 
ilmoitusta sopimusta vastaavana. Ilmoitus-
ajan on oltava vähintään kolme viikkoa vah-
vistusilmoituksen lähettämisestä. 

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

Kuluttajan koti- ja etämyyntiä koskevat 
säännökset löytyvät kuluttajansuojalain 
(38/1978) 6 luvusta. Pykälässä esiintyvät ko-
ti- ja etämyynnin käsitteet vastaavat kulutta-
jansuojalaissa esitettyjä määritelmiä. Koti-
myynnillä tarkoitetaan siten kulutushyödyk-
keen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtai-
sesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimipaikassa kuluttajansuojalain 6 luvun 
3 §:n sisältämän rajauksen mukaisesti. Etä-
myynnillä taas tarkoitetaan kulutushyödyk-
keen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonhar-
joittajan järjestämän etätarjontamenetelmän 
avulla niin, että sopimuksen tekemiseen ja si-
tä edeltävään markkinointiin käytetään yk-
sinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. 
Etäviestimellä viitataan postiin, puhelimeen, 
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televisioon, tietoverkkoon tai muuhun väli-
neeseen, jonka avulla osapuolet voivat tehdä 
sopimuksen olematta yhtä aikaa läsnä. Myös 
peruuttamisoikeuden käsite ja määritelmä tu-
levat kuluttajansuojalaista. 

89 §. Sopimuksen voimassaolo ja päätty-
minen. Pykälä vastaa muutoin sisällöltään 
voimassa olevaa sähkömarkkinalain 
25 f §:ää, mutta sen toisesta momentista on 
poistettu pitkiä määräaikaisia sopimuksia 
koskenut rajaus toimitusvelvollisuuden pii-
rissä olevien sopimusten osalta. Pykälän 
2 momentin aiempi muotoilu on asettanut 
tarpeettomasti toimitusvelvollisuusasiakkaat 
ja kilpaillun sopimuksen tehneet asiakkaat 
eriarvoiseen asemaan eikä rajanveto ole vas-
tannut alalla vallitsevaa sopimuskäytäntöä. 
Siten myös kuluttajan toimitusvelvollisuuden 
puitteissa tekemä kahta vuotta pidempi mää-
räaikainen sopimus on irtisanottavissa asiak-
kaan puolesta kuten toistaiseksi voimassa-
oleva sopimus. 

Liittymissopimus, sähköverkkosopimus ja 
sähkönmyyntisopimus voidaan tehdä ole-
maan voimassa toistaiseksi tai määräajan. 
Liittymissopimus ja sähköverkkosopimus 
tehdään yleensä toistaiseksi. Määräaikainen 
sopimus liittyy näiden sopimusten kysymyk-
sessä ollessa lähinnä kuluttajan omiin erityis-
tarpeisiin. Esimerkiksi omakotitalon tai lo-
ma-asunnon rakennustyö voi edellyttää tila-
päistä liityntää työmaakeskukseen. Tällainen 
ratkaisu ei ole sovelias muuhun kuin raken-
nusaikaiseen sähkönkäyttöön. Sen sijaan 
määräaikaiset myyntisopimukset ovat lisään-
tyneet ja niiden arvioidaan edelleen yleisty-
vän. 

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 sähköverkkoso-
pimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi 
voimassa olevan sopimuksen. 

Toistaiseksi voimassa olevat sähköverkko-
sopimus ja sähkönmyyntisopimus päättyvät 
ilman eri toimenpiteitä, kun kyseistä sähkön-
käyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus 
päättyy. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomi-
oon myös 90 §:n 1 momentin säännös, jonka 
mukaan liittyjällä ei ole oikeutta irtisanoa 

liittymissopimusta, jos kyseistä sähkönkäyt-
töpaikkaa koskevan muun sähkönkäyttäjän 
tekemä sähköverkkosopimus tai sähkön-
myyntisopimuksen on voimassa. 

90 §. Liittymissopimuksen irtisanominen. 
Pykälään ei ole ehdotettu muutosta voimassa 
olevaan sähkömarkkinalain 25 g §:n sään-
nökseen verrattuna. 

Pykälän 1 momentin mukaan jakeluver-
konhaltijalla ei ole oikeutta irtisanoa liitty-
missopimusta. Kielto johtuu 19 §:ssä sääde-
tystä liittämisvelvollisuudesta. 

Momentin toisessa virkkeessä säädetään, 
ettei liittyjällä ole oikeutta irtisanoa liittymis-
sopimusta, jos kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa 
koskeva muun sähkönkäyttäjän sähköverk-
kosopimus tai sähkönmyyntisopimus on 
voimassa. Kiinteistön omistava liittyjä ei 
näin voi irtisanomalla liittymissopimuksen 
aiheuttaa vuokralaisen sähkönsaannin kes-
keytymistä ja esimerkiksi nopeuttaa häätöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan liittyjän käy-
tettävissä oleva irtisanomisaika saa olla kor-
keintaan yhden kuukauden pituinen. Liittyjän 
ei tarvitse esittää syytä irtisanomiselleen. 

Pykälän säännöksistä ei voida sopimuksin 
poiketa. Tilanteeseen ei vaikuta, onko liittyjä 
kuluttaja vai ei. Jakeluverkonhaltija ja liittyjä 
eivät voi siten sopia, että liittyjällä olisi oike-
us irtisanoa sopimus, vaikka toisen sähkön-
käyttäjän kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa kos-
keva sopimus on voimassa. 

91 §. Sähköverkkosopimuksen irtisanomi-
nen. Pykälä vastaa asialliselta sisällöltään 
voimassa olevaa sähkömarkkinalain 
25 h §:ää. Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa 
kuluttajan sähköverkkosopimusta. Muun 
sähköverkkosopimuksen jakeluverkonhaltija 
saa irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen 
voimassa on lainsäädännön muutoksen tai 
olosuhteiden olennaisen muutoksen takia hä-
nen kannaltaan kohtuutonta. 

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

Pykälän säännökset ovat pakottavia myös 
muun kuin kuluttajan eduksi. Pykälän sään-
nöksistä ei saa poiketa loppukäyttäjän vahin-
goksi. 

92 §. Sähkönmyyntisopimuksen irtisanomi-
nen. Pykälä vastaa pääosin sisällöltään voi-
massa olevaa sähkömarkkinalain 25 i §:ää. 
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Pykälän 3 momentista on kuitenkin poistettu 
89 §:n rinnastettavasti tarpeeton ja alan va-
kiintunutta sopimuskäytäntöä vastaamaton 
rajaus toimitusvelvollisuuden piirissä olevien 
kuluttajien ja kilpaillun sopimuksen tehnei-
den kuluttajien välillä. Siten myös toimitus-
velvollisuuden piirissä olevan kuluttajan te-
kemä kahta vuotta pidempi määräaikainen 
sopimus on irtisanottavissa kuluttajan toi-
mesta kuten toistaiseksi voimassaoleva so-
pimus. Pykälän terminologiaa on ajantasais-
tettu muuttamalla sähkönkäyttäjä loppukäyt-
täjäksi. 

Vähittäismyyjä ei saa irtisanoa sähkön-
myyntisopimusta, kun toimitusvelvollisuu-
den piiriin kuuluva loppukäyttäjä on kulutta-
ja. Muun toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
van sähkönmyyntisopimuksen vähittäismyyjä 
saa irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen 
voimassa on lainsäädännön muutoksen tai 
olosuhteiden olennaisen muutoksen takia hä-
nen kannaltaan kohtuutonta. 

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika 
on loppukäyttäjälle kaksi viikkoa ja vähit-
täismyyjälle kolme kuukautta. Toimitusvel-
vollisuuden ulkopuolella olevan sopimuksen 
irtisanomisaika on vähittäismyyjälle kaksi 
viikkoa. 

Jos kuluttajan kanssa on tehty määräaikai-
nen sähkönmyyntisopimus kahta vuotta pi-
temmäksi ajaksi, kuluttaja saa kahden vuo-
den kuluttua irtisanoa sopimuksen samalla 
tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan so-
pimuksen. Sähkönmyyntisopimuksen määrä-
aikaisuudelle ei ole asetettu ylärajaa. Kulutta-
jaa ei kuitenkaan katsota voitavan sitoa liiak-
si pitkäaikaiseen määräaikaiseen sähkön-
myyntisopimukseen. 

Pykälän 1 ja 2 momentin säännöksistä ei 
saa poiketa toimitusvelvollisuuden piirissä 
olevan loppukäyttäjän vahingoksi. 

93 §. Sopimusehtojen muuttaminen. Pykälä 
vastaa pääosin sisällöltään voimassa olevaa 
sähkömarkkinalain 26 §:ää. Pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi 
rajanveto toimitusvelvollisuuden piiriin kuu-
luvien ja kilpailtujen määräaikaisten säh-
könmyyntisopimusten väliltä. Määräaikaiset 
sopimukset on lähtökohtaisesti tarkoitettu 
osapuolia sellaisinaan sitoviksi koko sopi-
muskauden ajan. Siten vähittäismyyjällä ei 
tulisi olla mahdollisuutta muuttaa määräai-

kaisen sopimuksen ehtoja kuin poikkeuksel-
lisissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita olisivat 
juuri 2 kohdassa mainitut tilanteet. 

Pykälän 3 kohdassa säilytettäisiin edelleen 
toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien so-
pimusten ja kilpailtujen sopimusten välinen 
rajanveto vähittäismyyjien osalta. Sähköalan 
sopimukset ovat usein pitkään voimassa, jo-
ten niiden osalta voi ilmetä perusteltua tar-
vetta muuttaa sopimusta. Jakeluverkonhalti-
jan tai toimitusvelvollisen vähittäismyyjän 
hinnoittelunsa perusteena käyttämä kustan-
nusrakenne saattaa esimerkiksi osoittautua 
vanhentuneeksi, jolloin verkonhaltijalla ja 
vähittäismyyjällä tulisi olla mahdollisuus uu-
distaa sopimusehtojaan ja hinnoitteluaan pe-
rusteellisemmin kuin, mitä esimerkiksi 
1 kohdan perusteella olisi mahdollista. Kil-
pailtuja sähkönmyyntisopimuksia ei tällä pe-
rusteella voisi muuttaa. Kilpailun piirissä 
tehdyt sopimukset ovat sisällöltään vapaam-
min osapuolten sovittavissa, koska erityisiä 
syrjimättömyyden, tasapuolisuuden vaateita 
tai erityissuojelun tarpeita ei ole suojattava-
na. 

Pykälän 1 momentissa on määritelty kes-
keisimmät tilanteet, joissa jakeluverkonhalti-
ja tai vähittäismyyjä voi yksipuolisesti muut-
taa sopimusehtoja ja hintoja. Momentin 
1 kohdan tilanteessa edellytetään lisäksi, ettei 
sopimus olennaisesti muutu. Muutoksen 
olennaisuutta ei arvioida vertaamalla alkupe-
räiseen sopimussisältöön vaan muutoshetkel-
lä voimassa olevaan sopimukseen. Tämä joh-
tuu siitä, että sopimukset saattavat olla voi-
massa hyvin pitkään, joten niiden sisällön 
muuttaminen voi käydä tarpeelliseksi. Vähit-
täismyyjä ei kuitenkaan saa muuttaa tällä pe-
rusteella määräaikaista sähkönmyyntisopi-
musta.  

Hinnan määräytymistä koskevat sopimus-
lausekkeet voidaan jakaa kahteen ryhmään, 
itsestään vaikuttaviin muutoslausekkeisiin ja 
sopijapuolen toimintaa edellyttäviin lausek-
keisiin. 

Ensinnäkin voidaan sopia sellaisesta auto-
maattisesti vaikuttavasta laskentatavasta, 
jonka perusteella tietyin väliajoin tarkistetaan 
maksettavaa hintaa tiettyyn sopijapuolten 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ole-
vaan viitearvoon tai viitearvoihin nojautuen. 
Tällainen sopimusehto voi olla esimerkiksi 
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siten muotoiltu, että kunkin kuukauden ener-
giahinta on edeltävän kuukauden tiettyjen 
sähköpörssinoteerausten keskiarvo lisättynä 
jollain marginaalilla. Myös määräaikainen 
sähkönmyyntisopimus voidaan sitoa tällä ta-
voin. Tehtäessä sopimuskauden kuluessa so-
pimusehtojen mukaisia tarkistuksia suuntaan 
tai toiseen ei ole kysymys sopimusehtojen 
muuttamisesta eivätkä tämän pykälän sään-
nökset siten koske näitä hinnanvaihteluja. 
Vähittäismyyjän on kuitenkin tarpeellista tie-
dottaa uuden jakson hinnoista sähkönkäyttä-
jälle ajoissa laskun maksamista silmällä pitä-
en, vaikka sähkönkäyttäjä pystyisikin laske-
maan itse hintansa julkisista hintatiedoista. 

Toiseksi hinnanmuutoslausekkeet voivat 
oikeuttaa vähittäismyyjän muuttamaan hin-
taa, jos tietty ehto täyttyy. Hinta määritellään 
sopimuksessa tietylle tasolle. Hinnan muut-
taminen edellyttää sopijapuolen erityisiä toi-
menpiteitä. Tietyn indeksin tai esimerkiksi 
kivihiilen hinnan noustua vähintään sopi-
muksessa määritellylle tasolle vähittäismyyjä 
voi lähettää muutosilmoituksen sähkönkäyt-
täjälle. Näissä tilanteissa on kysymyksessä 
sopimusehtomuutos. Sähkönmyyntisopimuk-
seen voidaan ottaa esimerkiksi lauseke, joka 
oikeuttaa muuttamaan hintaa sähkön tukku-
hinnan tai polttoaineiden hintojen muutosten 
johdosta. Jakeluverkonhaltija voi varautua 
sopimusehdoissaan verkkopalvelun hintojen 
muuttamiseen esimerkiksi silloin, kun verk-
kotoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien 
kustannusten kehitys, jakeluverkonhaltijan 
muille verkonhaltijoille maksamien maksu-
jen muutokset tai 19 §:n verkon kehittämis-
velvoitteen täyttäminen sitä edellyttää. 

Hinta- ja hinnanmuutoslausekkeet voivat 
muotoutua lähtökohtaisesti sopijapuolten tar-
koituksen mukaisesti vapaasti. Muiden vaih-
toehtojen ohessa hinta voidaan sopia kiinteä-
nä, koko sopimuskauden ajan voimassa ole-
vana hinnoitteluna taikka hinta voidaan kyt-
keä tiettyyn indeksiin tai muuhun sovittavaan 
arvoon niin, että hinnantarkistuksia suorite-
taan sovituin aikavälein. Viitearvona voidaan 
käyttää polttoaineiden hintaindeksejä, valittu-
ja sähköpörssin noteerauksia, niistä laskettuja 
indeksejä tai muita sovittuja arvoja. Sähkön-
myyjät voivat myös tarjota kiinteämääräisellä 
hinnalla sopimuksia, joista niillä ja toisaalta 

sähkönkäyttäjillä on sovittavaa irtisanomis-
aikaa noudattaen oikeus päästä eroon. 

Momentin 2 kohdan nojalla ehtoja ja hinto-
ja voidaan muuttaa lainsäädännön muutoksen 
tai viranomaisen antaman päätöksen perus-
teella, jos jakeluverkonhaltija tai vähittäis-
myyjä ei ole voinut ottaa niitä huomioon so-
pimusta tehdessään. Sopimusta voidaan koh-
dan nojalla muuttaa esimerkiksi silloin, kun 
arvonlisäveroprosenttia muutetaan. Myös 
esimerkiksi energiaan tai energiantuotannon 
päästöihin perustuvien verojen ja maksujen 
muutokset voivat oikeuttaa kohdan nojalla 
muuttamaan hintaa. Niin ikään viranomaisen 
esimerkiksi sähköturvallisuuteen tai verkko-
toiminnan valvontaan liittyvillä päätöksillä 
voi olla vaikutusta sähkön tai verkkopalvelun 
hintaan. Esimerkkeinä tällaisista päätöksistä 
voidaan mainita päätökset, joilla viranomai-
nen muuttaa vakiintunutta ratkaisukäytäntö-
ään sekä merkittäviä lisäkustannuksia aiheut-
tavat päätökset. 

Momentin 3 kohdan mukaan sopimusta 
voidaan muuttaa, jos siihen on erityistä syytä 
olosuhteiden muuttumisen, vanhentuneiden 
sopimus- tai hinnoittelujärjestelmien uudis-
tamisen tai energian säästämiseksi tarpeellis-
ten toimenpiteiden toteuttamisen johdosta. 
Koska sähköalan sopimukset ovat usein pit-
kään voimassa, voi ilmetä perusteltua tarvetta 
muuttaa sopimusta. Muutostarpeet voivat 
johtua esimerkiksi jakeluverkonhaltijan tai 
vähittäismyyjän hinnoittelun pohjana käyt-
tämästä, aikanaan asianmukaisesta mutta 
ajan myötä vanhentuneesta kustannusraken-
teesta. Vääristymät voivat ilmetä esimerkiksi 
kiinteiden ja energiamaksujen välisessä suh-
teessa tai eri päivän- ja vuodenaikojen väli-
sissä hintasuhteissa. Esimerkiksi toistaiseksi 
tehdyissä sähköverkkosopimuksissa vääris-
tymiä voi syntyä vuosien ja vuosikymmenien 
mittaan. Vähittäismyyjä ei voi tässä kohdassa 
tarkoitetuilla perusteilla muuttaa kilpailun 
piirissä tehdyn sähkönmyyntisopimuksen eh-
toja tai hintoja. Tämä johtuu ennen kaikkea 
siitä, että kilpaillut sähkönmyyntisopimukset 
ovat irtisanottavissa eikä kohdassa tarkoitet-
tuja hinnoittelujärjestelmän vanhenemisia 
ehdi tapahtua. Kilpailun piirissä osapuolet 
myös voivat ottaa suurempia riskejä tulevai-
suudessa tapahtuvien muutosten suhteen kuin 
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esimerkiksi toimitusvelvollisuuden koske-
missa sähkönmyyntisopimuksissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan jakeluver-
konhaltijalla ja vähittäismyyjällä on lisäksi 
oikeus tehdä vähäisiä sopimusehtomuutoksia. 
Tällaiset muutokset eivät saa vaikuttaa sopi-
muksen keskeiseen sisältöön. 

Pykälän 3 momentissa säädetään jakelu-
verkonhaltijan maantieteellisen vastuualueen 
muutoksista johtuvasta hinnantarkistuksesta. 
Lain 55 §:n mukaan sähkönjakelun hinta ei 
saa riippua siitä, missä asiakas maantieteelli-
sesti sijaitsee tietyn jakeluverkonhaltijan vas-
tuualueella. Jos jakeluverkonhaltijan vastuu-
alue muuttuu, jakeluverkonhaltijalla on oike-
us muuttaa sähkönjakelun hintaa 55 §:ssä 
säädetyn yhtenäisen hinnoittelun toteuttami-
seksi. Yksittäisten verkon käyttäjien maksui-
hin merkittäviä muutoksia aiheuttavat hinta-
muutokset tulee toteuttaa Energiamarkkina-
viraston ennen uuden hinnoittelun käyttöön-
ottoa hyväksymän siirtymäajan kuluessa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään yksipuoli-
sen sopimus- tai hintamuutoksen ilmoittami-
sesta toiselle sopijapuolelle. Ilmoituksessa on 
kerrottava, miltä osin sopimus muuttuu ja 
millaiset ovat uudet ehdot tai hinnat muuttu-
neilta osin, mistä ajankohdasta lukien muutos 
tulee voimaan sekä sopijapuolen mahdolli-
sesta oikeudesta irtisanoa sopimus muutok-
sen perusteella. Lisäksi on kerrottava muu-
toksen peruste. Ilmoitus on lähetettävä sopi-
japuolelle kirjallisesti. Hinnanmuutoksesta 
voidaan ilmoittaa asiakkaille esimerkiksi tie-
dotteella laskun yhteydessä tai erikseen las-
kutusosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä. 
Muutos voi tulla voimaan pääsääntöisesti ai-
kaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun liit-
tyjälle tai sähkönkäyttäjälle on lähetetty 
muutosilmoitus. Lainsäädännön muutoksiin 
tai viranomaistoimiin perustuvat hinnan- ja 
muut sopimusmuutokset voidaan kuitenkin 
toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispää-
töksen edellyttämänä ajankohtana. Esimer-
kiksi veromuutoksen takia tapahtuva hin-
nanmuutos voidaan toteuttaa siitä päivästä, 
kun muutettua veroa aletaan periä. Esimerk-
kinä viranomaispäätöksestä voidaan mainita 
päätös, jolla jakeluverkonhaltijan vastuualue 
muuttuu. Tiedossa olevista muutoksista on 
pyrittävä ilmoittamaan aina mahdollisimman 
pian. 

94 §. Oikeus pidättyä maksusta viivästyk-
sen vuoksi. Pykälä vastaa asialliselta sisällöl-
tään voimassa olevaa sähkömarkkinalain 
27 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan liittyjällä on 
oikeus pidättyä maksamasta liittymismaksua, 
jos liittymää ei ole kytketty liittymissopi-
muksessa sovittuna ajankohtana. Liittymis-
maksun suorittamisesta sovitaan myös liitty-
missopimuksessa. Tavallisesti liittymismaksu 
erääntyy välittömästi, kun liittymä on kytket-
ty. Liittymismaksun pidätysoikeudella ei 
usein ole käytännön merkitystä, koska maksu 
erääntyy vasta liittämisajankohdan jälkeen. 
Liittymissopimuksessa voidaan kuitenkin so-
pia liittymismaksun suorittamisesta erissä. 
Erissä maksu tulee kuluttajasopimuksissa ky-
seeseen lähinnä, jos liittymismaksu on esi-
merkiksi sähkönkäyttöpaikan syrjäisen si-
jainnin takia sovittu tavanomaista korkeam-
maksi. Toimitusajankohdasta sovittaessa on 
syytä ottaa huomioon sopimuksen täyttämi-
seen vaikuttavat tiedossa olevat seikat, kuten 
maanomistukseen liittyvät lupa-asiat tai kun-
nallistekniikan asentamisen ajoittuminen, 
jotka saattavat estää tai viivästyttää jakelu-
verkonhaltijaa täyttämästä velvoitettaan. Kun 
liittymä on viivästyneenä kytketty, liittyjällä 
on oikeus pidättää omasta suorituksestaan se 
osa, mikä on tarpeen hänen korvausvaati-
muksensa vakuudeksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan loppukäyttä-
jällä on oikeus pidättää sähkönmyyntisopi-
muksen mukaisia maksuja sähköntoimituk-
sen aloittamisen viivästyttyä. Loppukäyttäjän 
velvollisuus suorittaa maksuja alkaa vasta 
sähköntoimituksen aloittamisesta. Viiväs-
tysajalta loppukäyttäjällä ei ole perusmaksu-
jen maksuvelvollisuutta. Perusmaksut määri-
tetään aikaan perustuen, joten viivästysajan 
suhteellinen osuus maksusta on määriteltä-
vissä. Verkkopalvelumaksut loppukäyttäjä 
voi joutua maksamaan myös vähittäismyyjän 
viivästysajalta. Kun sähköntoimitus on vii-
västyksen jälkeen aloitettu, loppukäyttäjällä 
on edelleen oikeus pidättää omasta suorituk-
sestaan se osa, mikä on tarpeen hänen korva-
usvaatimuksensa vakuudeksi. 

Viivästystilanteessa niin loppukäyttäjällä 
kuin liittyjällä on oikeus vaatia myös sopi-
muksen täyttämistä, vaikka tästä ei ehdoteta-
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kaan otettavaksi lakiin nimenomaista sään-
nöstä. 

95 §. Vakiokorvaus liittymän kytkemisen 
viivästyessä. Pykälä vastaa sisällöltään voi-
massa olevaa sähkömarkkinalain 27 a §:ää. 
Vakiokorvauksen enimmäismääräksi ehdote-
taan aiemman 1700 euron sijasta 3000 euroa. 
Vakiokorvauksen enimmäismäärää voitaisiin 
tarvittaessa tarkistaa valtioneuvoston asetuk-
sella rahanarvon muutosta vastaavasti. 

Pykälän 1 momentti koskee liittymän kyt-
kemisen viivästyksestä suoritettavaa vakio-
korvausta. Vakiokorvaus määräytyisi ehdo-
tuksen mukaan viivästyksen keston perus-
teella. Kahdelta ensimmäiseltä viivästysvii-
kolta vakiokorvaus on 5 prosenttia alkaneelta 
viikolta. Viivästyksen kestettyä 8—14 päivää 
vakiokorvaus olisi siis 10 prosenttia. Seuraa-
vilta kahdelta alkaneelta viivästysviikolta va-
kiokorvaus on 10 prosenttia kummaltakin. 
Tällöin viivästyksen kestettyä vähintään 
22 päivää vakiokorvaus on 30 prosenttia, mi-
kä on myös vakiokorvauksen enimmäispro-
sentti. Momentissa on myös määritetty eu-
romääräinen vakiokorvauksen enimmäismää-
rä, joka on 3 000 euroa. Käytännössä kotita-
louksiin hankittavien liittymien kokonais-
maksut ovat tavallisesti enintään noin 3 000 
euroa. Vakiokorvauksen saaminen ei edelly-
tä, että liittyjä näyttäisi hänelle aiheutuneen 
viivästymisestä vahinkoa. 

Vakiokorvausta laskettaessa otetaan lukuun 
kaikki liittämisestä tavanomaisesti perittävät 
maksut. Varsinaisen liittymismaksun ohella 
voidaan käytännössä periä esimerkiksi kyt-
kentämaksuja. Vakiokorvausta määritettäessä 
otetaan huomioon se liittymismaksu, jota ja-
keluverkonhaltija yleisesti käyttää tarjotes-
saan liittymiä niin sanottujen taulukkohinto-
jen mukaisesti. Korkeampia kuin liittymis-
maksutaulukon mukaisten euromäärien mu-
kaisia hintoja voidaan käyttää esimerkiksi 
syrjäisiin ja siten suuria kustannuksia aiheut-
taviin sähkönkäyttöpaikkoihin liittymiä toi-
mitettaessa. Näitä ei kuitenkaan oteta huomi-
oon vakiokorvausta laskettaessa. 

Kilpailun alainen liittymisjohdon raken-
nusurakka ei kuulu tähän liittymismaksuun. 
Johtourakan mahdollisen viivästymisen seu-
raamuksista voidaan sopia asianomaisessa 
urakkasopimuksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan liittymän 
toimittamisen viivästymisestä vahinkoa kär-
sineellä liittyjällä on oikeus saada vahingos-
taan vakiokorvauksen ylittävä korvaus. Va-
hingonkorvaus- tai hinnanalennusvelvolli-
suutta ja vahingonkorvauksen määrää koske-
vat riidat käsitellään tuomioistuimessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan liittyjällä ei 
ole oikeutta edellä mainittuun vakiokorvauk-
seen tilanteessa, jossa viivästys johtuu jake-
luverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta esteestä. 

96 §. Vahingonkorvaus viivästyksen vuoksi. 
Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevaa 
sähkömarkkinalain 27 b §:ää. 

Pykälässä säädetään jakeluverkonhaltijan ja 
vähittäismyyjän vahingonkorvausvelvolli-
suudesta viivästystilanteissa. Säännös vastaa 
kuluttajansuojalaissa olevia vahingonkor-
vaussäännöksiä ja kauppalain 27 §:n sään-
nöksiä. Lähtökohtana on, että jakeluverkon-
haltijan tai vähittäismyyjän on korvattava 
liittyjälle tai loppukäyttäjälle liittymän kyt-
kemisen taikka sähkönjakelun tai -toimi-
tuksen aloittamisen viivästymisestä aiheutu-
nut vahinko. Pykälän 1 ja 2 momentissa mai-
nituin edellytyksin jakeluverkonhaltija tai 
vähittäismyyjä voi kuitenkin vapautua kor-
vausvelvollisuudesta. Pykälän 3 momentin 
säännökset rajoittavat vahingonkorvausta vä-
lillisten vahinkojen osalta. 

Pykälän 1 momentissa on korvausvelvolli-
suutta koskeva pääsääntö, jonka mukaan liit-
tyjällä ja loppukäyttäjällä on oikeus viiväs-
tyksestä aiheutuvan vahingon korvaukseen. 
Momentissa asetetaan vahingonkorvausvel-
vollisuudesta vapautumiselle edellytykset, 
joiden on kaikkien täytyttävä, jotta jakelu-
verkonhaltija tai vähittäismyyjä välttyisi suo-
rittamasta vahingonkorvausta. Todistustaak-
ka vastuuvapauden edellytyksien olemassa-
olosta on niihin vetoavalla. 

Ensimmäinen edellytys vastuuvapaudelle 
on, että viivästys johtuu sellaisesta seikasta, 
joka estää liittymän toimittamisen taikka 
sähkönjakelun tai -toimituksen aloittamisen 
oikeaan aikaan. Ei riitä, että sopimuksen täyt-
täminen vaikeutuu tai tulee odotettua kal-
liimmaksi. Toisaalta säännöksessä ei vaadita, 
että on kyse niin sanotusta objektiivisesta 
mahdottomuudesta eli siitä, että oikea-
aikainen suoritus on käynyt mahdottomaksi, 



 HE 20/2013 vp  
  

 

128 

paitsi jakeluverkonhaltijalle tai vähittäismyy-
jälle, myös kenelle tahansa muulle henkilöl-
le. Esteenä saatetaan pitää myös olosuhteita, 
jotka eivät tee suoritusta suorastaan mahdot-
tomaksi, mutta kuitenkin siinä määrin poik-
keuksellisen raskaaksi, että niiden on objek-
tiivisesti arvioiden katsottava tosiasiallisesti 
estävän suorituksen. 

Sopimuksen täyttymisen estyminen voi 
johtua monenlaisista syistä. Luonnonmullis-
tus ja vaikutuksiltaan vastaavat onnettomuu-
det, kuten tulipalot tai räjähdykset, samoin 
kuin esimerkiksi lakko voivat estää liittymän 
toimittamisen. Myös rikollinen teko tai vi-
ranomaisen toimenpide voi estää jakeluver-
konhaltijan tai vähittäismyyjän suorituksen. 

Edellä mainitun kaltaiset tapahtumat eivät 
siis ole sinänsä vapautumisperusteita vaan 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne tosi-
asiallisesti estävät jakeluverkonhaltijaa tai 
vähittäismyyjää täyttämästä sopimuksen mu-
kaista suoritusta. Esimerkiksi jakeluverkon-
haltijan toimihenkilöiden lakko voi estää tai 
hidastaa toimituksen aikaisessa vaiheessa 
olevien liittymien suunnittelua tai tarpeellis-
ten maankäyttöä koskevien sopimusten te-
koa, mutta se ei välttämättä vaikuta itse 
asennustyöhön. 

Jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei 
voi yleisesti vedota siihen, että sopimuksen 
täyttäminen tulee odotettua kalliimmaksi. 
Myös taloudelliset seikat voivat kuitenkin 
tietyissä tapauksissa estää sopimuksen täyt-
tämisen. Tällöin sattuneen tapahtuman tai sen 
seurausten voittamiseksi tarpeelliset kustan-
nukset ylittäisivät selvästi sen, mitä objektii-
visesti katsoen voidaan pitää ajateltavissa 
olevana panoksena kyseisen sopimuksen 
täyttämiseksi. 

Toisena edellytyksenä vahingonkorvaus-
velvollisuudesta vapautumiselle on 1 mo-
mentin mukaan, että viivästys johtuu estees-
tä, joka on jakeluverkonhaltijan tai vähit-
täismyyjän vaikutusmahdollisuuksien ulko-
puolella. Seikat, jotka voidaan lukea heidän 
omaan kontrollipiiriinsä, aiheuttavat aina va-
hingonkorvausvastuun. Esimerkiksi jakelu-
verkonhaltijan tai vähittäismyyjän palveluk-
sessa olevien henkilöiden toimintaan liittyvät 
muut seikat kuin työtaistelut kuuluvat heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa piiriin. Samoin 
jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän 

oman toiminnan suunnittelun tai organisoin-
nin avulla kontrolloitavat tekijät ovat korva-
usvelvollisuuden piirissä. 

Momentin säännösten mukaan vahingon-
korvausvastuun syntymisen kannalta merki-
tystä ei ole sillä, onko jakeluverkonhaltijan 
tai vähittäismyyjän menettely ollut jossain 
suhteessa moitittavaa. Momentin säännökset 
eroavat näin tuottamusperusteisesta vahin-
gonkorvausvastuusta. 

Kolmas vahingonkorvausvelvollisuudesta 
vapautumisen edellytys on 1 momentin mu-
kaan, että este on sellainen, ettei jakeluver-
konhaltijan tai vähittäismyyjän voida koh-
tuudella edellyttää ottaneen sitä huomioon 
sopimusta tehtäessä. Jos esimerkiksi verkon-
rakennusalan lakkoa koskeva työtaisteluva-
roitus oli jo annettu silloin, kun sopimusta 
tehtiin ja suoritusajasta sovittiin, jakeluver-
konhaltija ei voi vedota tähän liittymän toi-
mittamisen viivästyttäneeseen syyhyn. 

Neljäs vahingonkorvauksesta vapautumi-
sen este on, että jakeluverkonhaltija tai vähit-
täismyyjä ei ole kohtuudella voinut välttää 
eikä voittaa estettä tai sen seurauksia. Esi-
merkiksi tarvikkeiden saatavuuden lyhytai-
kaisista vaikeuksista johtuvien suoritusestei-
den välttämiseksi voidaan edellyttää ylläpi-
dettävän kohtuullista varastoa. Jos esimer-
kiksi osoittautuu, että liittymää ei voida toi-
mittaa sillä tavoin kuin jakeluverkonhaltija 
on aikonut, tämän on turvauduttava käytettä-
vissä oleviin vaihtoehtoisiin mahdollisuuk-
siin suoritusvelvollisuutensa täyttämiseksi. Jo 
sattuneen tapahtuman seurauksien eliminoin-
ti ei kuitenkaan ole aina mahdollista. 

Momentissa säännelty vahingonkorvaus-
velvollisuudesta vapautuminen koskee kui-
tenkin yleensä vain sitä aikaa, jonka esteen 
vaikutus kestää. Tilanne voi muuttua niin, et-
tä vastuuvapauden edellytykset eivät enää 
täyty. Jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä 
vapautuu tällöin korvausvelvollisuudesta 
vain sen vahingon osalta, joka liittyjälle tai 
sähkönkäyttäjälle on aiheutunut sinä aikana, 
jolloin vastuuvapauden edellytykset olivat 
käsillä. 

Esimerkiksi liittyjän omalta puolelta tapah-
tuva tai hänen vaikutusmahdollisuuksiensa 
piirissä oleva viivästys vapauttaa jakeluver-
konhaltijan korvausvelvollisuudesta. Tyypil-
lisiä liittyjän viivästyksiä voisivat olla liitty-
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jän vastuulla olevien asennusten, kuten ura-
koitsijalta tilatun liittymisjohdon, keskeneräi-
syys sovittuna liittämisajankohtana. 

Pykälän 2 momentti koskee jakeluverkon-
haltijan tai vähittäismyyjän apunaan käyttä-
män henkilön aiheuttaman viivästyksen vai-
kutusta jakeluverkonhaltijan tai vähittäis-
myyjän omaan viivästykseen. Jakeluverkon-
haltija tai vähittäismyyjä vapautuu vahingon-
korvausvastuusta apulaisensa, kuten aliura-
koitsijan, viivästyksen johdosta vain, jos 
myös tätä apulaista koskee 1 momentissa tar-
koitettu este. Säännös tiukentaa vahingon-
korvausvastuuta 1 momenttiin nähden. Sään-
nöksen tarkoitus on varmistaa, että jakelu-
verkonhaltija tai vähittäismyyjä ei voi välttyä 
vahingonkorvausvastuusta pelkästään siitä 
syystä, että hän on antanut sopimuksen täyt-
tämisen kokonaan tai osittain kolmannen 
henkilön tehtäväksi. Sähköntoimituksen 
aloittaminen sähkönkäyttöpaikkaan, johon 
sähköä ei ennen sähkönmyyntisopimuksen 
voimaantuloa toimiteta, tapahtuu niin, että 
vähittäismyyjä tilaa asianomaiselta jakelu-
verkonhaltijalta sähkönkäyttöpaikan kytken-
nän. Tällöin jakeluverkonhaltija toimii vähit-
täismyyjän momentissa tarkoitettuna apulai-
sena. Esimerkiksi maakaapelina toimitetta-
van liittymän toimittamisessa jakeluverkon-
haltija on voinut turvautua osittain kaivin-
koneyrittäjään. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakeluver-
konhaltija tai vähittäismyyjä on velvollinen 
korvaamaan liittyjälle tai loppukäyttäjälle ai-
heutuneet välilliset vahingot vain, jos vahin-
ko johtuu huolimattomuudesta hänen puolel-
laan. Liittymän kytkemisen tai sähköntoimi-
tuksen viivästyessä välillisinä vahinkoina on 
pidettävä momentissa määriteltyjä tilanteita. 

Välillisenä vahinkona pidetään ensinnäkin 
tulon menetystä, joka liittyjälle tai loppukäyt-
täjälle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä 
johtuvien toimenpiteiden takia. Toiseksi vä-
lillisenä vahinkona pidettäisiin muuhun so-
pimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheu-
tuvaa vahinkoa, esimerkiksi palkanmaksu-
velvollisuutta töiden ollessa viivästyksen 
johdosta keskeytyneinä taikka tuotantoyri-
tyksen osalta tuotannon viivästymisestä ai-
heutuvat korvausvelvollisuudet tuotteiden ti-
laajille. Kolmanneksi välillisenä vahinkona 
pidettäisiin sopimuksen kohteen käyttö-

hyödyn menetystä, josta ei aiheudu suora-
naista taloudellista vahinkoa sekä muuta sii-
hen rinnastettavaa olennaista haittaa. Neljän-
neksi välillisenä vahinkona pidettäisiin muu-
ta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa va-
hinkoa kuin tässä momentissa on edellä mai-
nittu. 

Muut kuin momentissa luetellut vahingot 
ovat välittömiä. Liittymän viivästymiseen pe-
rustuvista välittömistä vahingoista esimerk-
kejä ovat muuton myöhästyessä väliaikaises-
ta asunnosta maksettava kohtuullinen vuokra 
ja viivästyksen selvittämisestä aiheutuvat 
kustannukset. 

97 §. Virhe. Virheen käsitettä on pykälässä 
laajennettu entiseen sähkömarkkinalain 
27 c §:n verrattuna. Virheiksi katsotaan tilan-
teet, joissa sähkönjakelun ja muun verkko-
palvelun sekä sähköntoimituksen laatu tai 
toimitustapa eivät vastaa sitä, mitä voidaan 
katsoa sovitun. Lisäksi virheenä pidetään ku-
luttajan laskutuksen virheellisyyttä tai viiväs-
tystä. Voimassa oleva sähkömarkkinalain 
27 c § kattaa myös sähkönjakelun ja muun 
verkkopalvelun laadulliset ja toimitustapaa 
koskeneet virheellisyydet, mutta uuden sään-
telyn terminologiapäivitysten myötä sähkön-
toimituksella viitataan uudessa laissa yksin-
omaan sähkönmyyntiin. Tämän vuoksi sään-
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että 
säännöksessä nimenomaisesti mainittaisiin 
myös sähkönjakelussa ja muussa verkkopal-
velussa esiintyvät virheellisyydet. 

Kuluttajan laskutuksen virheellisyys ja vii-
västys on lisätty säännökseen täysin uusina 
virheperusteina sähkömarkkinadirektiivissä 
asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. Uudet 
virheperusteet on otettu pykälään kuluttajien 
suojaksi. Laskutuksen virheellisyydellä viita-
taan laskun määrälliseen oikeellisuuteen. 
Säännös velvoittaa sekä vähittäismyyjiä että 
jakeluverkonhaltijoita. Sähkö on välttämät-
tömyyshyödyke, johon liittyvän laskutuksen 
oikeellisuudella ja oikea-aikaisuudella voi-
daan katsoa olevan asiakkaan kannalta talou-
dellista merkitystä. Laskuttajien tulisi pyrkiä 
laskutuksessaan huolellisuuteen. Esimerkiksi 
sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen lasku-
tusjärjestelmän muutokset eivät saisi johtaa 
siihen, että asiakas ei saa laskujaan lainkaan 
tai vasta useiden kuukausien päästä. Virheel-
lisiä olisivat niin ikään laskut, joissa asiak-
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kaan maksettavaksi esitetään maksuperusteil-
taan tai määrältään virheellisiä laskuja. 

Pykälän mukaan suoritus on virheellinen 
silloin, kun sähkön laatu tai toimitustapa ei 
vastaa sovittua. Jollei sopijapuolten välillä 
ole muuta sovittu, toimitus on virheellinen, 
kun sähkön laatu jännitteen tai muiden mää-
riteltyjen ominaisuuksien suhteen ei ole 
Suomessa noudatettavien standardien mukai-
nen. Nykyisin noudatettava standardi on 
SFS-EN 50160. Standardin mukaisista laatu-
vaatimuksista voidaan liittymissopimuksessa, 
sähköverkkosopimuksessa taikka verkkopal-
velun sisältävässä sähkönmyyntisopimukses-
sa poiketa parempaan tai huonompaan suun-
taan, kun siihen on erityistä tarvetta. Ehdot-
toman rajan verkon kautta toimitettavan säh-
kön laatukysymyksissä asettavat sähköturval-
lisuutta koskevat säännökset ja määräykset. 

Myös toimitustavan suhteen voidaan sopia 
poikkeuksista. Vähittäismyyjien, jakeluver-
konhaltijoiden ja loppukäyttäjien välillä on 
tehty sopimuksia käytettävissä olevan tehon 
leikkaamisesta lähinnä huipputehoajankohtia 
ajatellen. Toimitustapaa koskevista huonon-
nuksista sovitaan yleensä sähkönhankinnan 
kustannusten alentamiseksi. Sähkönkäyttäjä 
saa kustannussäästöstä osansa halvempien 
hintojen kautta. Kotitalouksien osalta tyypil-
lisin tehonleikkauskohde on lämmityssähkö. 
Tämän pykälän virhemääritelmä ei estä vas-
taisuudessakaan tekemästä vastaavia sopi-
muksia sähkönkäyttäjien ja vähittäismyyjien 
ja jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Tässä py-
kälässä tarkoitetusta virheestä ei ole kysy-
mys, kun jakeluverkonhaltija leikkaa säh-
könkäyttäjän käytössä olevaa tehoa vähit-
täismyyjän toimeksiannosta. 

Sähkön laadun puutteellisuus saattaa ilmetä 
esimerkiksi siten, että sähköllä toimivat lait-
teet vioittuvat tai valaistuksen kirkkaus tois-
tuvasti ja selvästi havaittavasti vaihtelee. 

Sähkönjakelu tai -toimitus on virheellinen 
myös silloin, kun siinä esiintyy keskeytys, jo-
ta keskeytyksen syy ja muut olosuhteet huo-
mioon ottaen ei ole pidettävä vähäisenä. Yk-
siselitteistä tuntirajaa ei voida asettaa, koska 
virheen määrittelyyn vaikuttavat pykälän 
mukaan muutkin seikat kuin keskeytyksen 
pituus. 

Sähkönjakelun tai -toimituksen keskeytyk-
set voivat johtua monista erilaisista syistä. 

Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskey-
tyksettömyyttä. Sähköverkko on aina alttiina 
erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- 
ja muille ilmiöille. Verkonhaltijat voivat vä-
hentää keskeytysten lukumäärää ja lyhentää 
keskeytysten kestoaikaa nykyisestä sähkö-
verkkoon tehtävillä investoinneilla ja esimer-
kiksi pitämällä yllä huomattavaa viankor-
jausvalmiutta. Verkkotoiminnan kustannuk-
set rahoittavien verkon käyttäjien kannalta on 
kuitenkin järkevintä tavoitella keskeytysten 
torjunnan osalta sellaista tasoa, jolla verkko-
palvelun hinta ja keskeytyksistä sähkönkäyt-
täjille aiheutuvat kustannukset yhteenlasket-
tuna ovat mahdollisimman edulliset. Tästä 
syystä sähkönjakelussa ei voida katsoa ole-
van sellaista virhettä, josta aiheutuisi seu-
raamuksia, jos sähkönjakelu keskeytyy lyhy-
eksi aikaa eikä tämä ole usein toistuvaa. 

Arvioitaessa sitä, milloin on kyse virheestä, 
on keskeytyksen pituuden lisäksi otettava 
huomioon keskeytyksen syy ja muut olosuh-
teet. Huomioon otettavina olosuhteina voivat 
tulla kyseeseen myös keskeytyksen vaikutuk-
set loppukäyttäjälle. 

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ryhtyä 
toimenpiteisiin vian korjaamiseksi alkaa sii-
tä, kun jakeluverkonhaltija saa tiedon kes-
keytyksestä joko loppukäyttäjältä tai omasta 
seurantajärjestelmästään. Vastaavasti keskey-
tysajan pituutta arvioidaan sen mukaan, mil-
loin jakeluverkonhaltija sai keskeytyksen tie-
toonsa. Jos sähkönkäyttäjä haluaa varmistaa 
mahdollisuutensa vedota sähkönjakelussa 
ehkä olevaan virheeseen, hänen on syytä il-
moittaa keskeytyksestä itse jakeluverkonhal-
tijalle. 

Sähkönjakelussa on virhe myös silloin, kun 
siinä esiintyy pidemmän jakson, esimerkiksi 
viikon aikana, usein toistuvia keskeytyksiä, 
joita keskeytysten syyt ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen ei ole pidettävä vähäisinä. 
Keskeytysten kokonaisvaikutus on verratta-
vissa pitkään yhtäjaksoiseen keskeytykseen. 
Jos tällaiset keskeytykset ovat satunnaisia, 
kyseessä ei ole virhetilanne. 

Sähkönjakelussa esiintyy myös lyhytaikai-
sia keskeytyksiä, jotka aiheutuvat siitä, että 
teknisin apuvälinein pyritään estämään suu-
rempia häiriöitä. Jos esimerkiksi ilmajohdol-
le pudonnut oksa aiheuttaa oikosulun, ver-
konhaltijan ohjausjärjestelmä tekee tulipalon 
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ja hengenvaaran välttämiseksi kyseisen ver-
kon osan jännitteettömäksi. Tekniset apuvä-
lineet, kuten pikajälleenkytkentä tai aikajäl-
leenkytkentä, palauttavat jännitteen hetken 
kuluttua, jolloin asiakkaat saavat taas sähköä. 
Pikajälleenkytkentäautomatiikkaa käytettäes-
sä selviää jo sekunnin murto-osan kuluttua 
keskeytyksen alkamisesta, onko oikosulku 
poistunut, joten asiakas ei välttämättä edes 
huomaa keskeytystä ollenkaan. Myös laajois-
sa korjaustöissä voidaan vikaa selvitettäessä 
ja korjatessa joutua katkaisemaan ja kytke-
mään uudelleen vian piirissä olevien asiak-
kaiden sähkön saanti useitakin kertoja. Edellä 
mainituissa tilanteissa ei kuitenkaan ole ky-
seessä pykälässä tarkoitettu virhe. 

Vikakeskeytykset johtuvat usein sää-
olosuhteista tai muista luonnonilmiöistä. 
Myrsky voi kaataa puita ilmajohdolle, ukko-
nen voi vaurioittaa jakelumuuntamoa ja lu-
mikuorman kaatama puu saattaa vaurioittaa 
johtoja. Myös tuuli voi aiheuttaa keskeytyk-
siä sähköntoimituksessa, samoin muuntajaan 
tunkeutuvat eläimet. Kosteusvauriosta aiheu-
tuva oikosulku saattaa olla myös syynä kes-
keytykseen. Edellä mainittujen syiden aiheut-
tamia keskeytyksiä pyritään vähentämään 
muun ohessa johtokatujen raivauksilla ja uk-
kossuojauksilla. Täydelliseen suojaan ei kui-
tenkaan ole mahdollista päästä, esimerkiksi 
johtokatujen leventäminen keskijännitever-
kossa niin leveiksi, etteivät puut missään ta-
pauksessa voisi johdoille kaatua, olisi teori-
assa mahdollista, mutta sekä taloudellisesti 
että ympäristön kannalta huono ratkaisu. 

Kun kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, 
esimerkiksi voimakas myrsky, myös sähkön-
käyttäjä on useimmiten tästä tietoinen. Vir-
hearviointi tulee tällöinkin tehdä yksittäisen 
tapauksen olosuhteiden perusteella eikä eh-
dotonta tuntirajaa ole tarkoituksenmukaista 
asettaa. Kohtuullisen lyhyttä keskeytystä ei 
ole näissä tapauksissa pidettävä virheenä. 

Jos keskeytys kestää pitkään, sähkönkäyt-
täjän kannalta ei kuitenkaan voida pitää koh-
tuullisena, ettei hän saa lainkaan hyvitystä. 
Tällaisessa tapauksessa sähköntoimituksessa 
on virhe. 

Virhearvioinnissa tulee ottaa huomioon 
monia keskeytyksen syyhyn ja vaikuttaviin 
olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Taajaan asu-
tuilla alueilla käytettävät maakaapelit eivät 

ole yhtä alttiita sääolosuhteille ja keskeytyk-
sille kuin harvemmin asutuilla alueilla yleiset 
ilmajohdot. Toisaalta taas maakaapelissa 
oleva vika saattaa vaatia pidemmän korjaus-
ajan. Harvaan asutulla alueella taas useam-
mankin tunnin keskeytys voi joissakin tapa-
uksissa olla sellainen, että olosuhteet huomi-
oon ottaen kysymys ei ole pykälässä tarkoite-
tusta virheestä. 

Harvaan asutuilla alueilla keskeytyksen 
syyn korjaaminen on usein hankalaa pitkien 
välimatkojen vuoksi. Jakeluverkonhaltijoiden 
valmiuksissa estää keskeytyksiä ja erityisesti 
valmiuksissa korjata niiden syitä on myös 
eroja. Verkonhaltijan riittämätön varautumi-
nen keskeytysten torjuntaan ja korjausval-
miuteen ei riitä perusteeksi sille, että kysei-
selle yhtiölle sallitaan pidemmät keskeytys-
ajat kuin muille yhtiöille. Tässä yhteydessä 
on huomattava, että 19 ja 51 §:ssä on asetettu 
jakeluverkonhaltijalle verkon kehittämisvel-
vollisuus ja jakeluverkon toiminnan laatuvaa-
timukset sekä 28 ja 29 §:ssä velvoite varau-
tumissuunnitelman laatimiseen sekä yhteis-
toimintavelvollisuus häiriötilanteissa. 

Virheen arvioinnissa on merkitystä myös 
sillä, onko sähkönkäyttäjän käyttämä lämmi-
tys riippuvainen sähköstä vai ei. Tähän liittyy 
kiinteästi ajankohta, jolloin keskeytys tapah-
tuu. Kesäaikana tapahtuva keskeytys ei ole 
lämmityksen kannalta niin merkityksellinen 
kuin talviaikaan tapahtuva keskeytys. Toi-
saalta taas kesäaikaan tapahtuva keskeytys 
vaikuttaa elintarvikkeiden säilyttämiseen 
enemmän kuin talviaikaan tapahtuva keskey-
tys. Myös sillä seikalla, onko kyseessä va-
paa-ajan asunto vai vakituinen asunto, on 
merkitystä arvioitaessa keskeytyksen pituu-
den ja vallitsevien olosuhteiden nojalla, onko 
kysymys ehdotuksessa tarkoitetusta virheestä 
sähkönjakelussa. Vapaa-ajan asunnolla ta-
pahtuva keskeytys voi olla huomattavankin 
pitkä ilman, että kysymyksessä on pykälässä 
tarkoitettu virhe. 

Sähkön saatavuus voi vaikeutua muun mu-
assa voimalaitoslakon aikana, kantaverkon 
häiriötilanteessa tai polttoaineen saannin vai-
keutuessa erilaisten kriisien vuoksi. Tällöin 
jakeluverkonhaltijat voivat joutua säännöste-
lemään sähkön saantia. Tällaisten harvinais-
ten, mutta vakavien tilanteiden varalle jake-
luverkonhaltijat ovat laatineet suunnitelmat, 
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joilla pyritään kaikissa oloissa turvaamaan 
esimerkiksi sairaaloiden ja hälytyskeskusten 
toiminta. Käytännössä tällainen sähkön saan-
nin säännöstely tarkoittaa ensimmäisessä 
vaiheessa sähkön saannin rajoittamista sillä 
tavoin, että eri asuinalueille toimitetaan säh-
köä vuorotellen. 

Sähkön tuottajien, myyjien ja verkonhalti-
joiden välillä on valmisteltu toimintaperiaat-
teet sähköpulan ajaksi. Periaatteet koskevat 
niin valtakunnallista sähköpulaa, sitä edeltä-
vää tilannetta kuin myös alueellista pulati-
lannetta. Periaatteet lähtevät siitä, että toimi-
tusvelvoitteet täytetään siinä laajuudessa kuin 
sen on mahdollista. Esteen vallitessa osapuo-
let rajoittavat toimituksiaan ja myös omaa 
käyttöään suhteellisesti samoin alueellisin 
osuuksin kohdistettuna sähkönkäyttäjiin 
mahdollisimman tasapuolisesti. Rajoitukset 
luokitellaan tärkeysasteen mukaisiin portai-
siin ja elintärkeät toiminnot jätetään rajoitus-
ten ulkopuolelle. Paikallisesti rajoitusten 
toimeenpanosta huolehtii kukin jakeluver-
konhaltija riippumatta siitä, kenen sähkön-
myynnistä on kyse. Näissä poikkeustilanteis-
sa sähkönjakelua pidettäisiin virheellisenä 
siinä tapauksessa, että keskeytys jatkuu pit-
kään ─ huomattavasti pidempään kuin mitä 
pidettäisiin virheenä tavanomaisten olosuh-
teiden vallitessa. 

Sähkönjakelu on joskus välttämätöntä tila-
päisesti keskeyttää ihmishenkeä, terveyttä tai 
omaisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. 

Jakeluverkonhaltijat voivat asettaa omalle 
toiminnalleen keskeytysten pituuteen ja mää-
rään liittyviä laatukriteereitä. 

Sähkönjakelussa esiintyy myös niin sanot-
tuja suunniteltuja keskeytyksiä, jolloin säh-
könjakelu asiakkaille joudutaan keskeyttä-
mään esimerkiksi huolto- tai korjaustöiden 
vuoksi. Jos tällaisista keskeytyksistä ja niiden 
todennäköisestä kestoajasta on tiedotettu asi-
akkaille tehokkaasti ja jos niiden kesto on 
kohtuullisen mittainen, loppukäyttäjällä ei 
yleensä ole oikeutta keskeytyksen johdosta 
virheestä johtuviin seuraamuksiin. Tiedotta-
minen tulee tehdä siten, että mahdollisimman 
moni keskeytyksen piirissä olevista verkon 
käyttäjistä saa siitä tiedon. Keskeytyksen 
koskiessa vain harvoja verkon käyttäjiä voi-
daan heille ilmoittaa puhelimitse. Verkon 
käyttäjille lähetetty tekstiviesti tai kortti ovat 

tehokkaimpia käytössä olevia ilmoittamis-
keinoja. Lyhyistä, esimerkiksi muutamien 
minuuttien keskeytyksistä ei ole tarpeen il-
moittaa sähkönkäyttäjille, koska heidän on 
muutoinkin varauduttava lyhyisiin keskey-
tyksiin. Lisäksi joissain vianetsintätilanteissa 
voidaan joutua ennalta ilmoittamatta katkai-
semaan sähköt tietyltä alueelta, jotta vian 
korjaaminen on mahdollista. 

98 §. Hinnanalennus virheen vuoksi. Pykä-
lä vastaa sisällöltään voimassa olevaa säh-
kömarkkinalain 27 d §:ää. 

Loppukäyttäjällä olisi ehdotuksen mukaan 
virheen johdosta oikeus virhettä vastaavaan 
hinnanalennukseen, joka kuitenkin keskey-
tystapauksissa on vähintään kahta viikkoa 
vastaava osuus vuotuisesta siirtopalvelumak-
susta. Koska keskeytykset johtuvat lähes 
poikkeuksetta verkkotoiminnan piiriin kuu-
luvista ilmiöistä, on tarkoituksenmukaista si-
toa hinnanalennuksen määrä siirtopalvelun 
hintaan. Tarkoituksena ei ole, että hinnan-
alennus kaikissa tapauksissa olisi automaatti-
sesti vain tämän suuruinen, vaan se voi olla 
suurempikin. Tarkoitus on, että käytännön 
hinnanalennustapauksissa jakeluverkonhalti-
ja vähentää hinnanalennuksen laskusta lop-
pukäyttäjän vaatimuksen saatuaan. Sellaises-
ta menettelystä, jossa loppukäyttäjä pidättäisi 
itse hinnanalennuksen määrän laskusta, voisi 
aiheutua tarpeettomia erimielisyyksiä ja sel-
vittelykustannuksia. Tarkemmasta menette-
lystä voitaisiin sopia verkkopalveluehdoissa. 

Jos loppukäyttäjälle maksetaan verkkopal-
velun keskeytymisen johdosta 100 §:ssä tar-
koitettu vakiokorvaus, hänellä ei olisi oikeut-
ta 98 §:ssä säädettyyn hinnanalennukseen 
saman keskeytyksen johdosta. Näin vältettäi-
siin korvauksen maksaminen samasta kes-
keytyksestä kahteen kertaan. 

99 §. Vahingonkorvaus virheen vuoksi. Py-
kälä vastaa asialliselta sisällöltään voimassa 
olevaa sähkömarkkinalain 27 e §:ää.  

Pykälässä säädetään jakeluverkonhaltijan ja 
vähittäismyyjän vahingonkorvausvelvolli-
suudesta virhetilanteissa. Säännös vastaa ku-
luttajansuojalaissa olevia vahingonkorvaus-
säännöksiä. Välilliset vahingot jakeluverkon-
haltija ja vähittäismyyjä ovat ehdotuksen 
mukaan velvollisia korvaamaan vain, jos va-
hinko johtuu huolimattomuudesta niiden 
puolella. 
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Välillisten vahinkojen luonnetta on selvi-
tetty 96 §:n 3 momentin perustelujen yhtey-
dessä. Virhetilanteessa tyypillisiä kuluttajan 
välillisiä vahinkoja ovat loppukäyttäjälle ja 
hänen perheelleen aiheutuvat käyttöhyödyn 
tai asumismukavuuden menetykset. Yrityk-
sen kannalta tyypillisimpiä välillisiä vahinko-
ja voivat olla keskeytyksestä johtuvat tulon-
menetykset tuotannon keskeytyessä. Sen si-
jaan esimerkiksi leipomon sähkönsaannin 
keskeytyessä pilalle menevä taikinaerä ja sen 
käsittelystä aiheutuvat kustannukset taikka 
kaupan kylmätiloissa pilalle menevät pakas-
teet ja tilojen siivoaminen niiden jäljiltä ovat 
välittömiä kustannuksia. 

Yleisten vahingonkorvausta koskevien pe-
riaatteiden mukaan vahinkoa kärsivän on 
toimittava niin, että aiheutuvat vahingot jää-
vät mahdollisimman pieniksi. Jos vahinkoa 
kärsivä laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä 
vastaavan osan vahingosta. 

100 §. Vakiokorvaus sähkönjakelun tai 
sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi. Py-
kälä vastaa asialliselta sisällöltään pääosin 
voimassa olevaa sähkömarkkinalain 
27 f §:ää. Voimassa olevaan säännökseen 
ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta porrasta 
vakiokorvausjärjestelmään. Lisäksi ehdote-
taan muutettavaksi loppukäyttäjälle kalente-
rivuoden aikana maksettavien vakiokorvaus-
ten enimmäismäärän määräytymisperusteita. 

Sähkönjakelun keskeytyessä vähintään 
12 tunnin ajaksi jakeluverkonhaltija olisi 
velvollinen suorittamaan loppukäyttäjälle 
korvauksen sähkönkäyttömahdollisuuden 
puuttumisesta. Verkonhaltijan vastuu olisi 
säännöksen mukaan tuottamuksesta riippu-
matonta. Jakelunverkonhaltijan lisäksi sään-
nöstä sovellettaisiin sellaiseen sähkön vähit-
täismyyjään, joka myy sähköä loppukäyttäjil-
le kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistö-
ryhmän sisäisen sähköverkon kautta, jos säh-
köntoimituksen keskeytymissyynä on tällai-
sessa verkossa syntynyt tapahtuma. Kanta-
verkossa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa 
tapahtuvat keskeytykset rajattaisiin säännök-
sen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Vakiokorvauksen perusteena olisi jakelu-
verkonhaltijan tuottamasta sähkönjakelusta 
johtuva keskeytystapahtuma. Sähkönmyyjän 
sähköenergian toimituksen keskeytyminen ei 
sen sijaan olisi vakiokorvaukseen oikeuttava 

tapahtuma, vaan tällaista tapahtumaa arvioi-
taisiin vähittäismyyjän 97 §:ssä tarkoitettuna 
virheenä ja sopimusrikkomuksena. Mikäli 
sama yritys tuottaa loppukäyttäjälle sekä 
sähkönjakelun että myy tämän käyttämän 
sähköenergian, on tapahtumaa arvioitava sen 
mukaisesti, onko keskeytyksen aiheuttanut 
yrityksen toiminta jakeluverkonhaltijana vai 
vähittäismyyjänä. Toisaalta jakeluverkonhal-
tijalla on 102 §:n perusteella velvoite toimit-
taa kuluttajalle sähköä eräissä tilanteissa, 
joissa sähköntoimitus keskeytyisi vähittäis-
myyjästä johtuvasta syystä. Kuluttajalle syn-
tyisi oikeus vakiokorvaukseen myös tällaisis-
sa tapauksissa, mikäli sähkönjakelun keskey-
tyminen aiheutuisi jakeluverkonhaltijan vir-
heellisestä menettelystä, vaikka tapahtuman 
taustalla olisi vähittäismyyjän toimituksessa 
oleva virhe. 

Pykälän 1 momentin mukaan jakeluver-
konhaltija on tuottamuksesta riippumatta 
velvollinen suorittamaan loppukäyttäjälle 
vakiokorvauksen keskeytystilanteissa, joissa 
pykälässä asetetut keskeytysajat ylittyvät. 
Korvausvelvollisuudesta vapautuminen tulee 
kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 
Säännöksessä asetetaan korvausvelvollisuu-
desta vapautumiselle kolme edellytystä. Näi-
den kaikkien on täytyttävä, jotta jakeluver-
konhaltija välttyisi suorittamasta vakiokor-
vausta. Jakeluverkonhaltijalla on todistus-
taakka siitä, että vastuuvapauden edellytykset 
ovat käsillä. 

Korvausvelvollisuudesta vapautumiselle on 
ensinnäkin edellytyksenä, että keskeytyksen 
aiheuttava tapahtuma on jakeluverkonhaltijan 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tä-
mä merkitsee, että seikat, jotka voidaan lukea 
jakeluverkonhaltijan omaan vaikutuspiiriin, 
aiheuttavat hänelle lähtökohtaisesti aina 
100 §:ssä tarkoitetun korvausvastuun. 

Toinen korvausvelvollisuudesta vapautu-
misen edellytys on, että este — sen lisäksi, 
että se on jakeluverkonhaltijan vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella — on sellainen, 
ettei jakeluverkonhaltijan voida kohtuudella 
edellyttää ottavan sitä huomioon toiminnas-
saan. Säännös poikkeaa tässä muualla lain-
säädännössä olevista kontrollivastuun perus-
tavista säännöksistä siten, että kontrollivas-
tuu ulottuu myös esteisiin, jotka voivat ilme-
tä sopimuskauden aikana, mutta joita jakelu-



 HE 20/2013 vp  
  

 

134 

verkonhaltija tai vähittäismyyjä ei ole vält-
tämättä voinut ottaa huomioon vielä sopi-
musta tehdessään. Tämä perustuu sähkö-
verkkotoiminnan teknisiin erityispiirteisiin 
sekä sopimuskäytäntöön. Sähkönjakelua 
koskevat sähköverkkosopimukset solmitaan 
ennalta määräämättömän pituiseksi ajaksi. 
Sopimuksille on tyypillistä, että ne ovat voi-
massa niin kauan kuin loppukäyttäjä on asi-
akkaana kyseisessä sähkönkäyttöpaikassa, 
ellei hänen sähkönkäyttötarpeensa muutu si-
ten, että sopimus joudutaan tämän vuoksi uu-
simaan. Sopimukset voivat olla tällöin voi-
massa vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. 
Sopimusten pitkän voimassaoloajan aikana 
verkkotoimintaa koskeva lainsäädäntö vel-
voitteineen sekä sähkönjakeluteknologia 
muuttuvat väistämättä. Jakeluverkon piirtei-
siin kuuluu, että verkkoa rakennetaan ja täy-
dennetään jatkuvasti. Loppukäyttäjien verk-
koon kytkemien sähkölaitteiden teknologia 
kehittyy tavalla, joka saattaa aiheuttaa yleisiä 
uusia vaatimuksia sähkön laadulle ja sähkön-
jakelulle. Näiden piirteiden vuoksi sähkö-
verkkosopimuksen voimassaoloaikana ver-
konhaltijan ja tämän asiakkaan väliseen so-
pimussuhteeseen voi aiheutua muutoksia, 
jotka vaikuttavat kontrollivastuun sisältöön. 
Tätä taustaa vasten ei ole perusteltua rajata 
kontrollivastuuta tässä yhteydessä pelkästään 
esteisiin, jotka jakeluverkonhaltijan tai säh-
könmyyjän olisi tullut ottaa huomioon sopi-
mukseen sitoutuessaan. 

Vallitsevista olosuhteista riippuu luonnolli-
sesti suuressa määrin, mitä tapahtumia jake-
luverkonhaltijan tai vähittäismyyjän on toi-
minnassaan otettava huomioon. Jakeluverk-
kotoimintaan liittyy usein esiintyviä ja tyy-
pillisiä riskejä, jotka verkonhaltijan on sään-
nönmukaisesti otettava huomioon toiminnas-
saan sekä pyrittävä ennalta ehkäisemään nii-
den vaikutusten toteutumista tai varautumaan 
asianmukaisesti niiden aiheuttamien vahin-
kotapahtumien vaikutusten korjaamiseen. 
Sähköntoimituksen keskeytyksettömyyttä ei 
ole mahdollista toteuttaa jakeluverkoissa eikä 
kaikkien mahdollisten varautumiskeinojen 
käyttäminen keskeytyksettömän verkkopal-
velun turvaamiseksi ole taloudellisesti tarkoi-
tuksenmukaista. Tämän vuoksi säännöksessä 
ehdotetaan, että korvausvelvollisuuden va-
pautumisen edellytykset täyttyvät tältä osin, 

jos esteen poistamisen edellyttämät toimenpi-
teet edellyttäisivät kohtuuttoman korkean va-
rautumistason ylläpitämistä tai kohtuuttoman 
suurten investointien tekemistä vahinkota-
pahtuman välttämiseksi tapahtuman poikke-
ukselliseen luonteeseen tai harvinaisuuteen 
verrattuna. 

Sääolosuhteiden seurauksena syntyvät kes-
keytykset ovat tyypillisiä jakeluverkkotoi-
mintaan liittyviä keskeytystapahtumia. Esi-
merkiksi myrskytuuli, salamointi, tulva tai 
puiden oksille satava lumi voivat johtaa säh-
köverkkojen ja niiden osien vaurioitumiseen 
siten, että seurauksena on sähkönjakelun 
keskeytyminen. Vaikka sääolosuhteiden ai-
heuttamien keskeytysten taustalla olevat 
luonnonilmiöt ovat jakeluverkonhaltijan vai-
kutusmahdollisuuksien ulkopuolella, sää-
olosuhteiden aiheuttamat vahingot ovat luon-
teeltaan jakeluverkkotoiminnalle tyypillisiä 
tapahtumia. Sama koskee myös eläinten säh-
köverkoille aiheuttamia vahinkoja ja niiden 
seurauksina syntyviä sähkönjakelun keskey-
tymisiä. Siksi jakeluverkonhaltijan voidaan 
kohtuudella edellyttää varautuvan hyvin kor-
kealla varautumisasteella niiden aiheuttamien 
keskeytysten ennalta ehkäisemiseen sekä nii-
den väistämättä verkkopalveluun aiheuttami-
en keskeytysten korjaamiseen siltä osin kuin 
ne eivät ole täysin poikkeuksellisia Suomen 
olosuhteissa. Sääolosuhteiden ja eläinten ai-
heuttamia verkkopalvelun keskeytyksiä on 
korvattu 97 §:n mukaisena virheenä varsin 
vähän. Toisaalta sähköntoimituksen virhe 
saattaa syntyä esimerkiksi kaapeloidussa taa-
jamaverkossa jo ennen tässä pykälässä tar-
koitetun vakiokorvauksen perusteena olevan 
aikarajan täyttymistä. Näiden seikkojen 
vuoksi sääolosuhteiden aiheuttamia verkko-
palvelun keskeytymisiä ei ole tarkoitettu ar-
vosteltavaksi yhdenmukaisesti 97 §:ssä mää-
ritellyn virheen tunnusmerkkien kanssa. Pit-
kä sähkönjakelun keskeytyminen voi kuiten-
kin olla myös sähkönjakelun virhe, jonka pe-
rusteella sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus 
erikseen myös vahingonkorvaukseen hänelle 
aiheutuneesta vahingosta. 

Seikat, jotka liittyvät jakeluverkonhaltijan 
palveluksessa olevien henkilöiden toimin-
taan, joiden toiminnasta jakeluverkonhaltija 
yleisten työnantajaa sitovien velvoitteiden 
mukaisesti on vastuussa, kuuluvat luonnolli-
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sesti aina tämän vastuupiiriin. Poikkeuksen 
tästä saattavat kuitenkin muodostaa työtaiste-
lutilanteet. Tällaisissa tapauksissa on kysy-
mys työntekijöiden itsenäisestä toiminnasta, 
jonka ei yleensä voida katsoa kuuluvan jake-
luverkonhaltijan vastuupiiriin. Jakeluverkon-
haltijan vaikutuspiiriin kuuluvat myös seikat, 
joihin hän voi suoraan tai epäsuorasti vaikut-
taa omilla toimenpiteillään toiminnan suun-
nittelun, organisoinnin tai valvonnan avulla. 
Säännöksessä tarkoitettu korvausvastuu syn-
tyy, jos sähkönjakelun keskeytymisen syyt 
ovat yhteydessä siihen tapaan, jolla yritystä 
hoidetaan. Keskeytymisen syynä saattaa olla 
esimerkiksi huolimattomuus tai puutteellinen 
suunnittelu verkkopalveluiden toteuttamises-
sa, tai taustalla saattavat olla yleisemmät 
puutteet yrityksen organisaatiossa, hallinnos-
sa, voimavaroissa tai tehokkuudessa. Jakelu-
verkonhaltijan vastuu ulottuu myös siihen, 
miten hän on hoitanut toimintansa harjoitta-
miseksi tarpeelliset järjestelyt ulkopuolisten 
kanssa. Jakeluverkonhaltija ei voi esimerkik-
si vapautua vastuusta sillä perusteella, että 
yritys, jota hän käyttää apunaan verkkonsa 
korjaamisessa tai huoltamisessa, ei täytä vel-
voitteitaan jakeluverkonhaltijaa kohtaan. 
Lähtökohtaisesti verkonhaltijan tulisi myös 
suunnitella huoltotyönsä siten, ettei sähkön-
jakelua katkaistaisi niin pitkäksi yhtenäiseksi 
ajanjaksoksi, joka aiheuttaisi perusteen va-
kiokorvauksen maksamiseen. 

Jakeluverkonhaltijan asiakkaiden tai ulko-
puolisten tahojen toiminta saattaa aiheuttaa 
verkkopalvelun keskeytyksen. Verkonhalti-
jan asiakas on saattanut kytkeä verkkoon 
sähkölaitteen, joka aiheuttaa verkkopalvelun 
keskeytymisen. Verkko saattaa vioittua myös 
ulkopuolisen työkoneen huolimattomasta kä-
sittelystä tai ulkopuolisen tahon verkkoon 
kohdistamasta vahingonteosta tai tuhotyöstä. 
Nämä keskeytykset ovat periaatteessa seura-
usta ulkopuolisten tahojen itsenäisestä toi-
minnasta, eivätkä sellaisina kuulu verkonhal-
tijan kontrollipiiriin. Jakeluverkonhaltija voi 
omalla toiminnallaan kuitenkin vaikuttaa täl-
laisissa tapauksissa siihen, että keskeytysva-
hinkoja ei pääsisi syntymään esimerkiksi 
asettamalla ehtoja tai antamalla ohjeita verk-
koon liitettäväksi hyväksyttävistä laitteista 
sekä suojaamalla verkkonsa laitteistoja asian-
mukaisilla suojaustavoilla. Verkonhaltijan 

asiakkaiden ja ulkopuolisten aiheuttamien 
keskeytysten voidaan usein katsoa jäävän ja-
keluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolelle, mutta tällaisessakin tapaukses-
sa velvollisuus vakiokorvauksen maksami-
seen saattaa syntyä sillä perusteella, että ver-
konhaltija ei ole riittävällä ja asianmukaisella 
tavalla varautunut tällaisten vahinkotapahtu-
mien ennalta ehkäisemiseen tai syntyneiden 
vahinkotapahtumien korjaamiseen. 

Jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolella olevia seikkoja ovat 
selkeästi valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä 
tarkoitetut poikkeusolot. Näitä ovat esimer-
kiksi aseellinen hyökkäys tai sen uhka, väes-
tön toimeentuloon tai maan talouselämän pe-
rusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapah-
tuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskun-
nan toimivuudelle välttämättömät toiminnot 
olennaisesti vaarantuvat sekä erityisen vaka-
va suuronnettomuus. Sähkön tuotanto ja säh-
köverkkotoiminta ovat yhteiskunnan kannal-
ta sellaisessa asemassa, että näissä olosuh-
teissa jakeluverkonhaltija ei enää omalla 
toiminnallaan pysty takaamaan keskeytymä-
töntä sähkönjakelua, vaan sähkönjakelu saat-
taa keskeytyä esimerkiksi sähkön tai poltto-
aineiden säännöstelyn vuoksi. 

Suomen sähköjärjestelmä muodostaa ko-
konaisuuden, jossa toisiinsa liitetyt sähkö-
verkot toimivat teknisesti yhtenäisenä koko-
naisuutena verkkoihin liitettyjen voimalaitos-
ten, sähköä käyttävien laitosten sekä naapu-
rimaiden sähköverkkojen kanssa. Sähköjär-
jestelmän teknisten ominaisuuksien vuoksi 
yksittäinen jakeluverkonhaltija ei voi omien 
vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa taata 
täysin keskeytymätöntä sähkönjakelua edes 
valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeusolojen 
ulkopuolella. Olennainen häiriö sähköntuo-
tannossa tai muiden sähköverkkojen toimin-
nassa taikka valtakunnan rajan ylittävässä 
sähkönsiirrossa voi jakeluverkonhaltijan toi-
minnasta riippumatta johtaa jakeluverkossa 
sähkönjakelun keskeytymiseen esimerkiksi 
suurhäiriön ja siihen mahdollisesti liittyvien 
sähkön säännöstelytoimenpiteiden johdosta. 
Myös tällaisissa tilanteissa verkkopalvelun 
keskeytymiselle on katsottava olevan jakelu-
verkonhaltijan kontrollipiirin ja vaikutus-
mahdollisuuksien ulkopuolella oleva peruste. 
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Kolmas korvausvelvollisuudesta vapautu-
misen edellytys on, että jakeluverkonhaltija 
ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voi-
nut välttää eikä voittaa estettä tai sen seura-
uksia. Säännöksessä mainitaan tässä yhtey-
dessä ainoastaan esteen seuraukset, mutta on 
silti selvää, että jakeluverkonhaltija ei voi 
vapautua korvausvelvollisuudesta, jos hän 
samaa huolellisuutta noudattaen olisi voinut 
poistaa sähkönjakelun keskeytyksen perusta-
na oleva esteen. Esteen välttäminen voi olla 
mahdollista joko ryhtymällä ennalta ehkäise-
viin toimenpiteisiin vahinkotapahtuman tor-
jumiseksi tai tällaisten tapahtumien seuraus-
ten välttämiseksi taikka yrittämällä korjata 
tapahtuman seuraukset sen jälkeen kun se on 
sattunut. Jakeluverkonhaltijan on niin ikään 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä voitta-
maan ne tapahtumat, jotka aiheuttavat säh-
könjakelun keskeytyksen. 

Kuten edellä on todettu, säännöksessä tar-
koitettu korvausvelvollisuus voi jäädä syn-
tymättä, jos sähkönjakelun voidaan todeta 
keskeytyneen sellaisen tapahtuman seurauk-
sena, että tapahtuman ehkäiseminen ennalta 
tai sen poistaminen ei ole ollut mahdotonta, 
jos se kuitenkin olisi objektiivisesti katsoen 
vaatinut verkonhaltijalta selvästi kohtuutonta 
panosta saavutettavaan hyötyyn nähden. 
Esimerkkinä tällaisesta kohtuuttomasta pa-
noksesta saavutettavaan hyötyyn verrattuna 
voidaan mainita verkonhaltijan palveluksessa 
olevien työntekijöiden hengen tai turvalli-
suuden vaarantaminen. Vastaavalla tavalla 
säännöksessä ei myöskään edellytetä, että es-
teen tai sen seurausten välttämisen tai torju-
misen olisi oltava suorastaan mahdotonta, 
jotta korvausvelvollisuudesta vapautuminen 
tulisi kysymykseen. Asettamalla kuitenkin 
verkonhaltijan vastuusta vapautumiselle 
edellytys, ettei hän olisi voinut välttää tai 
voittaa esteen seurauksia kaikkea huolelli-
suutta noudattaen, on haluttu korostaa korke-
aa vaatimustasoa niille toimenpiteille, joilla 
pyritään ehkäisemään verkkopalvelun kes-
keytykset ennalta sekä toimenpiteille, joilla 
pyritään voittamaan verkkopalvelun keskey-
tyksen aiheuttaneet tapahtumat. 

Pykälän 2 momentissa määritellään vakio-
korvauksen suuruus sekä sähkönjakelun kes-
keytymisajat, jotka synnyttävät korvauspe-
rusteen. Vakiokorvaus laskettaisiin suhteelli-

sina osuuksina kunkin keskeytyksestä kärsi-
neen asiakkaan vuotuisesta siirtopalvelumak-
susta. Käytettäessä korvausperusteena suh-
teellista osuutta siirtopalvelumaksusta korva-
uksen voidaan katsoa suhteutuvan oikeu-
denmukaisimmin myös asiakkaille aiheutu-
van haitan määrään. Siirtopalvelumaksulla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia asiak-
kaan käyttämän siirtopalvelutuotteen lasku-
tuksessa säännöllisesti toistuvia komponent-
teja kuten kiinteitä maksuja, energiamaksuja 
sekä mittalaitemaksuja niihin sisältyvien ve-
rojen määrä mukaan lukien. Korvauksen 
määräytymisperusteena olisi tarkoituksen-
mukaista käyttää ensisijaisesti laskutuksen 
perustana olevaa vuotuista kulutusarviota, 
ellei korvauksen maksatushetkellä ole käytet-
tävissä mittaukseen perustuvaa tietoa korva-
ukseen oikeutetun asiakkaan sähkönkäytöstä. 

Keskeytysajan pituus arvioidaan vakiokor-
vauksen osalta vastaavilla tavoin kuin 
97 §:ssä määritellyn virheen osalta. Keskey-
tysaika alkaisi siitä, kun keskeytys on tullut 
tai sen voidaan katsoa tulleen jakeluverkon-
haltijan tietoon. Verkonhaltija voi saada tie-
don keskeytyksestä joko omista verkonhal-
lintatietojärjestelmistään automaattisesti tai 
asiakkaan itsensä ilmoittamana. Tällainen 
ilmoitus aloittaa keskeytysajan myös niiden 
asiakkaiden osalta, joiden sähkönjakelun 
voidaan saadun tiedon perusteella todeta 
keskeytyneen. Tällainen tilanne on käsillä 
esimerkiksi silloin, kun verkonhaltija saa vi-
kailmoituksen asiakkaalta, jonka käyttöpaik-
ka sijaitsee säteittäisen johdon varrella lähel-
lä muuntamoa; tällöin on ilmeistä, että säh-
könjakelu on keskeytynyt myös kauempana 
saman johdon varressa sijaitsevilta asiakkail-
ta. 

Velvollisuus vakiokorvauksen maksami-
seen syntyy aina kunkin keskeytymisen osal-
ta erikseen. Näin ollen usea peräkkäinen py-
kälässä säädetyt aikarajat ylittävä keskeytys 
verkkopalvelussa luo velvoitteen vakiokor-
vauksen maksamiseen. Verkkopalvelun kes-
keytystä on kuitenkin arvioitava yhtenä ko-
konaisuutena, vaikka verkonhaltija onnistuisi 
hetkittäin kytkemään sähköntoimituksen, mi-
käli toimitus ei tällaisessa tapauksessa sel-
västi korjaannu olosuhteet huomioon ottaen 
kohtuulliseksi katsottavaksi ajaksi. Toisaalta 
verkonhaltija voi — mikäli tähän mahdolli-
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suuksia ilmenee — pyrkiä vapautumaan kor-
vausvastuusta jakelemalla sähköä eri kohtei-
siin siten, ettei korvausperustetta synny ja 
samalla mahdollistaa asiakkailleen mahdolli-
suuden hyödyntää sähköä tulevaan tai tule-
viin toimituskatkoihin siihen saakka, kunnes 
sähkönjakelu voidaan saattaa tavanomaiseen 
tilaan. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan vakio-
korvausjärjestelmää muutettavaksi lisäämällä 
siihen kaksi uutta porrasta. Ensimmäinen li-
säporras tulisi sovellettavaksi kahdeksan 
vuorokauden jälkeen, jolloin vakiokorvauk-
sen määrä nousisi 150 prosenttiin vuotuisesta 
siirtopalvelumaksusta. Toinen lisäporras tuli-
si sovellettavaksi 12 vuorokauden jälkeen, 
jolloin vakiokorvauksen määrä nousisi 
200 prosenttiin vuotuisesta siirtopalvelumak-
susta. Vakiokorvauksen laskentaperusteena 
käytetään asiakkaan vuotuista siirtopalvelu-
maksua veroineen. Loppuvuodesta 2011 ol-
leen Tapani- ja Hannu -myrskyjen seurauk-
sena lukuisat kotitaloudet olivat eräillä alu-
eilla pitkiäkin aikoja ilman sähköä. Vakio-
korvausjärjestelmän lisäportailla halutaan pa-
rantaa asiakkaiden keskeytyskorvauksia eri-
tyisen pitkissä keskeytyksissä sekä kannustaa 
jakeluverkonhaltijoita kehittämään sähkö-
verkkoaan ja viankorjaustoimintaansa sellai-
seksi, että keskeytysten aiheuttamat haitta-
vaikutukset asiakkaille jäisivät mahdolli-
simman vähäisiksi. 

Pykälän 3 momentissa määritellään vakio-
korvauksen asiakaskohtainen enimmäismää-
rä. Koska on mahdollista, että jakeluverkon-
haltija saattaa joutua suorittamaan vakiokor-
vausta hyvinkin suurelle osuudelle asiakas-
kunnastaan, on tarkoituksenmukaista asettaa 
jakeluverkonhaltijan vastuuta rajoittava asia-
kaskohtainen korvauskatto kutakin keskey-
tystä kohti. Mikäli tällaista korvauskattoa ei 
asetettaisi, saattaisivat yksittäiset suuret va-
hinkotapahtumat tai verkonhaltijoiden pyr-
kimys varautua niihin esimerkiksi vakuutuk-
sin aiheuttaa merkittäviä korotuksia verkko-
palvelumaksuihin. Enimmäismäärä on asetet-
tu siten, että enimmäiskorvaus vastaisi säh-
kölämmityksellä varustetun, 18 000—20 000 
kilowattituntia vuodessa sähköä käyttävän 
pientalon keskimääräistä vuotuista siirtopal-
velulaskua. Korvauskatto sen sijaan leikkaisi 
keskisuurten ja suurten sähkönkäyttäjien siir-

topalvelumaksuun suhteutettuja vakiokorva-
uksia. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan uutta 
enimmäiskorvauksen määrää ja sen määrit-
tämistapaa. Vakiokorvauksen enimmäismää-
rä olisi enintään 200 prosenttia vuotuisesta 
siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. 
Enimmäismäärä määräytyisi ensisijaisesti 
prosentuaalisena korvauksena asiakkaan siir-
topalvelumaksusta. Korvaukselle asetettaisiin 
kuitenkin edelleen euromääräinen maksi-
misumma, koska keskisuurilla ja suurilla 
loppukäyttäjillä vuotuiset siirtopalvelumak-
sut voivat kohota hyvinkin suuriksi. Lisäksi 
säännöksessä otettaisiin huomioon myös 
keskeytystapahtuman ulottuminen kahden 
kalenterivuoden ajalle. Keskeytymisestä 
maksettava vakiokorvaus jyvitettäisiin enim-
mäismäärää laskettaessa kullekin kalenteri-
vuodelle sen perusteella, mikä osuus keskey-
tymisajasta kullekin vuodelle kohdistuisi. 

Lain 122 §:n siirtymäsäännöksen mukaan 
vakiokorvauksen enimmäismäärän osalta so-
vellettaisiin siirtymäaikaa siten, että vakio-
korvauksen enimmäismäärä olisi 1 000 eu-
roa, jos korvauksen perusteena oleva keskey-
tys on alkanut ennen 1 päivä tammikuuta 
2016 ja 1 500 euroa, jos korvauksen perus-
teena oleva keskeytys on alkanut ennen 
1 päivä tammikuuta 2018. Siirtymäajalla an-
nettaisiin verkonhaltijoille kohtuullinen aika 
parantaa varautumistaan luonnonilmiöiden 
aiheuttamiin häiriöihin. 

Pykälän 4 momentti sisältää tarkentavan 
säännöksen verkkopalvelun keskeytymiseen 
perustuvan vakiokorvauksen suhteesta 13 lu-
vussa säädettyihin verkonhaltijan virheeseen 
ja sopimusrikkomuksiin sekä niiden seurauk-
siin. Vakiokorvausta koskeva säännös täy-
dentää lain virhettä ja sopimusrikkomuksia 
koskevaa sääntelyä. Sähkönjakelu tai -toi-
mitus voi olla virheellinen vaikka 100 §:ssä 
vakiokorvauksen suoritusvelvoitteen synnyt-
tävä keskeytysaika ei täyttyisikään. Vastaa-
vasti vakiokorvausta koskevan säännöksen 
erilaisen rakenteen vuoksi ei korvausperus-
teen synnyttävän keskeytysajan täyttyminen 
välttämättä merkitse, että sähkönjakelussa tai 
-toimituksessa olisi 97 §:ssä tarkoitettu virhe. 
Mikäli verkonhaltijan asiakkaalle kuitenkin 
syntyisi sähkönjakelun keskeytymisen perus-
teella oikeus sekä 98 §:n mukaiseen hinnan-
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alennukseen että 100 §:n mukaiseen vakio-
korvaukseen, hänellä olisi oikeus saada kor-
vaus kannaltaan edullisemman perusteen 
mukaisesti. Saman keskeytyksen perusteella 
voisi kuitenkin syntyä oikeus ainoastaan 
jommankumman perusteen mukaiseen hyvi-
tykseen. Vakiokorvausta koskevalla sään-
nöksellä ei sen sijaan ole vaikutusta asiak-
kaan oikeuteen saada 99 §:n perusteella kor-
vausta sähkönjakelun keskeytyksen vuoksi 
mahdollisesti kärsimistään vahingoista. 

Pykälän 5 momentissa säädetään, että py-
kälän säännöksistä ei saa poiketa loppukäyt-
täjän vahingoksi. Säännös on poikkeus 
13 luvun sääntelyyn, joka perustuu muiden 
kuin kuluttajien osalta sopimusvapauden pe-
riaatteelle. Tästä periaatteesta on vakiokor-
vaussäännöksen osalta tarkoituksenmukaista 
poiketa, koska verkonhaltijoiden yritysasiak-
kaiden rajaaminen sopimusperusteisesti va-
kiokorvausmenettelyn ulkopuolelle saattaisi 
johtaa häiriötilanteissa siihen, että jakeluver-
konhaltijat ohjaisivat korjaustoimintansa en-
sisijaisesti sellaisiin kohteisiin, jotka kuulu-
vat vakiokorvausmenettelyn piiriin. Tämä ei 
välttämättä ole kuitenkaan tarkoituksenmu-
kaisin menettely keskeytysten laajuuden ja 
niiden aiheuttamien aineellisten vahinkojen 
rajoittamisessa. Toinen syy on se, että vakio-
korvausmenettelyn rajaaminen vain osaan ja-
keluverkonhaltijoiden asiakaskuntaa saattaisi 
johtaa pitkällä aikajänteellä myös sähköver-
kon kunnon ja sähkön laadun eriytymiseen 
eri asiakkaiden välillä. Toisaalta myös ne ja-
keluverkonhaltijoiden asiakkaat, jotka eivät 
kuulu vakiokorvaukseen oikeutettujen piiriin 
saattaisivat esittää vaatimuksen, ettei sään-
nöksen verkonhaltijalle aiheuttamia kustan-
nuksia tulisi sisällyttää näiden asiakkaiden 
siirtopalvelumaksuihin. 

101 §. Vastuutahot. Pykälä koskee vas-
tuunjakoa 97 ja 100§:n tarkoittamissa tilan-
teissa. Pykälään sisältyisivät aiemmin lain 
27 g §:ssä olleet säännökset, joiden mukaan 
sähkönkäyttäjällä on ollut mahdollisuus esit-
tää virheeseen ja sähkönjakelun keskeytyk-
seen perustuvat vaatimuksensa jakeluver-
konhaltijalle. Jakeluverkonhaltija on vastan-
nut virheestä kuluttajalle, mikäli hän ei osoit-
tanut kuluttajalle vähittäismyyjää, joka on ot-
tanut vastattavakseen virheestä aiheutuvat 
seuraamukset. 

Säännöksen tarkoituksena on myös varmis-
taa, että ne loppukäyttäjät, jotka ostavat säh-
könsä kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistö-
ryhmän sisäisen sähköverkon kautta, olisivat 
oikeutettuja vastaavanlaiseen vakiokorvauk-
seen kuin jos he ostaisivat sähkönsä jakelu-
verkon kautta. Jakeluverkonhaltija ja kiin-
teistöverkossa toimiva vähittäismyyjä voivat 
keskinäisin sopimusjärjestelyin huolehtia 
vastuunjaostaan tällaisissa tapauksissa. 

Säännöksellä ei ole tarkoitus siirtää jakelu-
verkonhaltijan lopullisesti vastattavaksi sel-
laisia vakiokorvauksia, jotka perustuvat pel-
kästään jakeluverkkoon liittyneessä kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäi-
sessä verkossa tapahtuneeseen verkkopalve-
lun keskeytykseen. Jakeluverkonhaltija voi 
tällaisten tapausten varalta sopimusjärjeste-
lyin huolehtia siitä, että kiinteistöverkossa 
toimiva vähittäismyyjä korvaa jakeluverkon-
haltijalle hänen vähittäismyyjän asiakkaille 
suorittamansa vakiokorvaukset. 

Sähkönkäyttäjän tulisi esittää verkonhalti-
jalle vaatimuksensa vakiokorvauksen mak-
samisesta kohtuullisen ajan kuluessa varmis-
taakseen vakiokorvauksen maksamisen. Ja-
keluverkonhaltijoiden tehtävänä olisi järjes-
tää vakiokorvauksen hakeminen loppukäyttä-
jille mahdollisimman yksinkertaiseksi esi-
merkiksi saattamalla internetsivuillaan näi-
den käyttöön hakemuskaavakkeita. Verkon-
haltija voisi suorittaa korvauksen myös oma-
aloitteisesti esimerkiksi verkonhallinta- ja 
asiakastietojärjestelmiensä avulla. 

102 §. Sähkönjakelun keskeyttäminen vä-
hittäismyyjästä johtuvasta syystä. Pykälä 
vastaa asialliselta sisällöltään voimassa ole-
vaa sähkömarkkinalain 27 h §:ää. Pykälän 
1 momentin mukaan jakeluverkonhaltija ei 
saa keskeyttää sähkönjakelua loppukäyttäjäl-
le vähittäismyyjästä johtuvasta syystä ennen 
kuin hän on ilmoittanut sähkönkäyttäjälle 
sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syys-
tä. 

Lisäksi jakeluverkonhaltijan on pykälän 
1 momentin mukaan huolehdittava vähintään 
kolmen viikon ajan siitä, että kuluttajalle 
toimitetaan sähköä. Kolmen viikon aika al-
kaa siitä, kun kuluttajalle on ilmoitettu odo-
tettavissa olevasta keskeytyksestä. Jakelu-
verkonhaltija voi esimerkiksi sopia jonkin 
sähkönmyyjän kanssa siitä, että tämä huoleh-
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tii sähköntoimituksesta momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa. 

Pykälässä tarkoitettujen tilanteiden taustat 
voivat olla hyvinkin erilaisia. Vähittäismyyjä 
voi syyllistyä sopimusrikkomukseen jakelu-
verkonhaltijaa kohtaan. Vähittäismyyjä ei 
esimerkiksi suorita jakeluverkonhaltijalle täl-
tä tilaamistaan palveluista, kuten mittaukses-
ta ja tiedonkäsittelystä koituvia maksuja. Vä-
hittäismyyjä on myös voinut ottaa vastuul-
leen sähkönkäyttäjiensä verkkopalvelumak-
sujen suorittamisen jakeluverkonhaltijalle ja 
laiminlyödä nämä. Vähittäismyyjä voi jättää 
hoitamatta vastuunsa omassa sähkönhankin-
nassaan. Tässä tapauksessa vähittäismyyjä ei 
ole maksanut ostamaansa sähköä tukkumyy-
jälleen, sähköpörssiin tai täyttänyt sähkö-
taseiden jälkikäteisen selvittelyn yhteydessä 
todettuja hankintavajauksiaan. Vähittäismyy-
jän toiminta voi päättyä esimerkiksi konkurs-
siin. 

Vaikka loppukäyttäjä olisikin tilannut 
verkkopalvelun vähittäismyyjän kautta ja vä-
hittäismyyjä on joutunut vaikeuksiin, säh-
könkäyttäjä ei kuitenkaan ole vaarassa kärsiä 
taloudellisia menetyksiä, ellei hänellä ole sil-
lä hetkellä suoritettuna maksuja ennakkoon 
vähittäismyyjälle. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusvel-
vollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien 
sähköntoimitusta ei saa keskeyttää ennen 
kuin Energiamarkkinavirasto on määrännyt 
uuden toimitusvelvollisen vähittäismyyjän. 
Energiamarkkinaviraston on määrättävä säh-
könkäyttäjälle vähittäismyyjä esimerkiksi ti-
lanteissa, joissa syntyy epätietoisuutta siitä, 
kuka on toimitusvelvollinen myyjä tai, jos 
toimitusvelvollinen myyjä katsoo, ettei toi-
mitusvelvollisuuden edellytyksiä ole olemas-
sa. 

Pykälän 3 momentin mukaan loppukäyttä-
jän on korvattava sähköntoimituksesta aiheu-
tuvat kohtuulliset kustannukset. Sähköä ei 
välttämättä toimitettaisi tässä tilanteessa sa-
moin ehdoin kuin aiempi vähittäismyyjä on 
toimittanut. Jos sähkönkäyttäjällä ei ole säh-
köverkkosopimusta jakeluverkonhaltijan 
kanssa, sähkönjakelun hinta on lisättävä mai-
nittuihin kohtuullisiin kustannuksiin. 

Jakeluverkonhaltija voi myös osoittaa vä-
hittäismyyjän, joka huolehtii sähkön toimi-
tuksesta loppukäyttäjille tässä pykälässä tar-

koitetuissa tilanteissa. Tämä osoitettu vähit-
täismyyjä voi muun ohessa laskuttaa kysei-
senä jaksona toimitetusta sähköstä, sopimus-
järjestelyistä riippuen myös myyjän vastuulla 
olevasta sähkönjakelusta. Loppukäyttäjää 
kohtaan tämän pykälän mukaisten velvoittei-
den täyttämisestä on kuitenkin vastuussa ja-
keluverkonhaltija. 

Energiamarkkinavirasto määrää kohtuulli-
sen korvauksen suuruudesta, jos jakeluver-
konhaltija ja loppukäyttäjä eivät kykene siitä 
sopimaan. 

103 §. Sähkönjakelun tai sähköntoimituk-
sen keskeyttäminen loppukäyttäjästä johtu-
vasta syystä. Pykälä vastaa asialliselta sisäl-
löltään pääosin voimassa olevaa sähkömark-
kinalain 27 i §:ää.  

Pykälän 1 momentin mukaan sähkönjakelu 
tai -toimitus voidaan keskeyttää, jos loppu-
käyttäjä huomautuksesta huolimatta olennai-
sesti laiminlyö jakeluverkonhaltijalle tai vä-
hittäismyyjälle tulevien maksujen suorittami-
sen tai muuten olennaisesti rikkoo sähkönja-
kelusta tai -toimituksesta tehdyn sopimuksen 
ehtoja. Mikä tahansa maksuviivästys tai muu 
laiminlyönti ei ehdotuksen mukaan oikeuta 
sähkönjakelun tai -toimituksen keskeyttämi-
seen, vaan laiminlyönnin tulee olla olennai-
nen. 

Jos loppukäyttäjä ei kehotuksesta huolimat-
ta maksa erääntynyttä saatavaa tai korjaa 
muuta laiminlyöntiä asetetussa määräajassa, 
jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän on 
ilmoitettava sähkönjakelun tai -toimituksen 
katkaisemisen ajankohdasta lähettämällä siitä 
tieto käyttäjälle (katkaisuvaroitus). Jotta lop-
pukäyttäjällä on riittävästi aikaa laiminlyön-
tinsä korjaamiseen, sähkönjakelua tai -toi-
mitusta ei saa keskeyttää ennen kuin on ku-
lunut vähintään viisi viikkoa maksun erään-
tymisestä tai siitä, kun muusta sopimusrik-
komuksesta on ensimmäisen kerran ilmoitet-
tu. Jos loppukäyttäjä maksaa viivästyneen 
maksun lähellä uhattua keskeytysaikaa, hä-
nen tulee ottaa huomioon, että myöhään suo-
ritettua maksua ei välttämättä ehditä ottaa 
huomioon. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi sähkömarkkinadirektiivin kuluttajan-
suojaa koskevan liitteen 1 a alakohdan vaa-
timusten täyttämiseksi vaatimus, jonka mu-
kaan kuluttajalle lähetettävässä katkaisuva-
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roituksessa on mainittava, miten kuluttajan 
on meneteltävä, jotta hän voi vedota tässä 
pykälässä mainittuihin oikeuksiinsa. Kulutta-
jan neuvonta maksuvaihtoehtojen löytämi-
seksi voisi sisältää esimerkiksi tasaerinä suo-
ritettavat laskut, maksuaikataulut rästiin jää-
neille erille sekä henkilökohtaisen neuvonnan 
taloudellisissa vaikeuksissa oleville kulutta-
jille. Vaatimus otettaisiin pykälään sähkö-
markkinadirektiivin 3 artiklan 7 kohdassa jä-
senvaltioille asetetun heikompien asiakkai-
den suojeluvelvoitteen täyttämiseksi. 

Ehdotetussa pykälässä käsitellään vain niitä 
edellytyksiä, joiden vallitessa sähkönjakelu 
tai -toimitus saadaan keskeyttää. Edellytyk-
sistä jälleenkytkennälle, kuten sitä ennen 
suoritettavista maksuista, voidaan määrätä 
sopimusehdoissa. 

Pykälän 2 momentti koskee niin kutsuttua 
sosiaalista suoritusestettä. Säännöksen mu-
kaan sähkönjakelua tai -toimitusta ei voida 
keskeyttää ennen kuin on kulunut kaksi kuu-
kautta laskun ensimmäisestä eräpäivästä, jos 
loppukäyttäjä on joutunut maksuvaikeuksiin 
pääasiallisesti ilman omaa syytään esimer-
kiksi sairauden, työttömyyden tai muuhun 
niihin verrattavan erityisen syyn vuoksi. Täl-
laisessa tilanteessa sähkönjakelun tai -toi-
mituksen keskeyttäminen olisi loppukäyttä-
jän kannalta kohtuuton toimenpide. Loppu-
käyttäjän tulee ilmoittaa esteestä maksun saa-
jalle, mikäli mahdollista, ennen eräpäivää. 
Sosiaalisen suoritusesteen olemassaolo ei 
poista maksuviivästyksestä aiheutuvia mah-
dollisia muita seuraamuksia kuten viivästys-
koron maksuvelvollisuutta ja esimerkiksi lä-
hetetystä maksukehotuksesta aiheutuvaa 
maksua. 

Talvikeskeytyskieltoa koskevan 3 momen-
tin mukaan sähkönjakelua tai -toimitusta ei 
saisi maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyt-
tää vakituisena asuntona käytettävästä raken-
nuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on 
riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huh-
tikuun lopun välisenä aikana ennen kuin on 
kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn mak-
sun eräpäivästä. 

104 §. Liittymissopimuksen purkaminen. 
Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevaa 
sähkömarkkinalain 27 j §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan jakeluver-
konhaltija voi purkaa liittymissopimuksen, 

jos liittyjä olennaisesti rikkoo liittymissopi-
mukseen perustuvia velvoitteitaan. Liittyjän 
keskeisimmät sopimusvelvoitteet ovat liitty-
mismaksun suorittaminen, asennusten ja lait-
teiden pitäminen asianmukaisessa kunnossa 
sekä liittymän ylläpidosta vastaaminen. 

Taloudellisessa mielessä velvoitteista tär-
kein on kertaluonteinen liittymismaksu. Liit-
tymää mahdollisesti myöhemmin suurennet-
taessa voi tulla maksettavaksi myös niin kut-
suttu lisäliittymismaksu. Asennusten ja lait-
teiden kunnossapito tähtää etenkin sähkötur-
vallisuuden ylläpitoon, mutta myös siihen, 
ettei asiakkaan asennuksista tai laitteista ai-
heudu sähköverkkoon sähkön laatua häiritse-
viä ilmiöitä. Ylläpitovelvoite voi tulla esille 
lähinnä niissä oloissa, kun sähkönkäyttö-
paikkaa koskevaa sähköverkko- tai sähkön-
myyntisopimusta ei ole voimassa esimerkiksi 
sähkönkäyttöpaikan autioitumisen takia. Jos 
liittyjä haluaa pitää tällaisessa tilanteessa liit-
tymissopimuksen voimassa, hän on velvolli-
nen sopimaan liittymän ylläpidosta ja ylläpi-
tomaksujen suorittamisesta. Ylläpitomaksut 
määräytyvät jakeluverkonhaltijan hinnaston 
mukaan. Käytännössä ne vastannevat suu-
ruudeltaan verkkopalvelun vastaavia kiinteitä 
maksuja. 

Liittymissopimuksen purku edellyttää mo-
mentin mukaan lisäksi, että sopimusrikko-
musta ei oikaista jakeluverkonhaltijan ilmoit-
tamassa kohtuullisessa määräajassa. Liitty-
mismaksu voi olla liittymissopimuksessa so-
vittu joko palautus- ja siirtokelpoiseksi tai 
vain siirtokelpoiseksi. Palautus- ja siirtokel-
poiset maksut ovat yleisimpiä. Palautuskel-
poinen liittymismaksu palautetaan liittymis-
sopimuksen päättyessä. Palautettavasta liit-
tymismaksusta jakeluverkonhaltija voi kuita-
ta liittyjältä olevat saatavansa yleisten velvoi-
teoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. 
Liittymissopimuksen päätyttyä liittymää ei 
tulisi tarpeettoman nopeasti purkaa ja siten 
aiheuttaa mahdolliselle pian tulevalle uudelle 
liittyjälle tarpeettomia kustannuksia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään liittyjälle 
lähetettävästä kirjallisesta purkuilmoitukses-
ta. Ilmoitus on lähetettävä viimeiseen tunnet-
tuun liittyjän laskutusosoitteeseen. Ilmoituk-
sessa on mainittava purkuperuste samoin 
kuin se, mistä alkaen sopimuksen katsotaan 
olevan purkautunut. 
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105 §. Jakeluverkonhaltijan oikeus purkaa 
sähköverkkosopimus ja vähittäismyyjän oi-
keus purkaa sähkönmyyntisopimus. Pykälän 
vastaa asialliselta sisällöltään voimassa ole-
vaa sähkömarkkinalain 27 k §:ää. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ja-
keluverkonhaltija saa purkaa sähköverkkoso-
pimuksen ja vähittäismyyjä sähkönmyynti-
sopimuksen, jos loppukäyttäjä on olennaises-
ti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä ole oi-
kaissut tilannetta kirjallisesti ilmoitetussa 
kohtuullisessa määräajassa. Kohta ei koske 
kuluttajan maksuviivästystapauksia. Näin ol-
len tätä momenttia sovelletaan muiden kuin 
kuluttajien kaikkiin sopimusrikkomustyyp-
peihin sekä kuluttajien muihin kuin maksu-
velvollisuutta koskeviin rikkomuksiin. Nämä 
muut rikkomukset ovat määrältään huomat-
tavasti maksulaiminlyöntejä harvinaisempia. 
Niissä voi olla kysymys esimerkiksi mittauk-
seen tai mittariin kohdistuvista toimista, ku-
ten mittarille pääsyn estämisestä tai sähkö-
laitteisiin ja -asennuksiin liittyvistä laimin-
lyönneistä. 

Momentin 2 kohdan mukaan sopimus voi-
daan purkaa, jos sähkönjakelu tai -toimitus 
asianomaiseen sähkönkäyttöpaikkaan on 
keskeytetty loppukäyttäjän maksu- tai muun 
sopimuslaiminlyönnin takia ja keskeytys on 
kestänyt vähintään kuukauden ajan. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuluttajan 
sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyyntiso-
pimuksen voi purkaa ainoastaan 1 momentin 
2 kohdassa säädetyllä perusteella. Säännös 
suojaa kuluttajan sopimusten pysyvyyttä si-
ten, että sopimusten purku ei ole mahdollinen 
ilman vähintään kuukauden pituista keskey-
tysjaksoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakeluver-
konhaltija ja vähittäismyyjä saavat purkaa 
sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyyntiso-
pimuksen heti ilman kirjallista varoitusta ja 
oikaisukehotusta, jos sähkönkäyttäjä on syyl-
listynyt sähkön anastamiseen, verkonhaltijan 
tai myyjän vastuulla olevien laitteiden tahal-
liseen vahingoittamiseen tai näiden puolelta 
asetettujen sinettien murtamiseen. 

Pykälän 4 momentissa säädetään loppu-
käyttäjälle lähetettävästä kirjallisesta pur-
kuilmoituksesta. Ilmoitus on lähetettävä vii-
meiseen tunnettuun loppukäyttäjän lasku-
tusosoitteeseen. Ilmoituksessa on mainittava 

purkuperuste sekä mistä alkaen sopimuksen 
katsotaan olevan purkautunut. 

Pykälän 1 momentti on pakottava myös 
muun toimitusvelvollisuuden piirissä olevan 
loppukäyttäjän kuin kuluttajan eduksi. Tämä 
todetaan pykälän 5 momentissa. 
 
 
VI osa Valvonta ja seuraamukset 

14 luku Ohjaus ja valvonta 

106 §.Valvontaviranomaiset ja niiden teh-
tävät. Pykälässä säädettäisiin valvontaviran-
omaisista ja niiden tehtävistä.  

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

Energiamarkkinaviraston tehtävänä olisi 
valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen 
säännösten ja viranomaisten määräysten 
noudattamista sekä tämän lain nojalla annet-
tujen lupapäätösten noudattamista. Energia-
markkinaviraston suorittamasta valvonnasta 
sekä sen toimivaltuuksista ja eräistä seuraa-
muksista säädettäisiin erikseen sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetus-
sa laissa. 

Huoltovarmuuskeskus valvoisi kuitenkin 
28 §:ssä säädettyä verkonhaltijan varautu-
missuunnittelua. 

Kuluttaja-asiamies valvoisi 13 luvussa tar-
koitettujen sopimusten ehtojen lainmukai-
suutta kuluttajansuojankannalta. 
 
 
15 luku Seuraamukset 

107 §. Vahingonkorvausvelvollisuutta kos-
kevat säännökset. Pykälän 1 momentissa an-
nettaisiin vahingonkorvausvelvollisuutta sel-
ventävät säännöt niiden tilanteiden varalta, 
että lain 20 ja 21 §:n, 67 §:n 1 ja 3 momentti-
en tai102 §:n velvoitteita rikottaisiin. Sähkö-
verkonhaltija saattaa 20 §:n liittämisvelvoit-
teen vastaisesti kieltäytyä liittämästä sähkön-
käyttöpaikkoja tai voimalaitoksia verkkoonsa 
kohtuullista korvausta vastaan tai myymästä 
siirtopalveluja laissa säädetyillä ehdoilla. 
Sähkön vähittäismyyjä saattaa puolestaan 
67 §:n 1 ja 3 momenttien vastaisesti kieltäy-
tyä toimittamasta asiakkaalle sähköä toimi-
tusvelvollisuuden edellyttämällä tavalla. 
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Osapuolten välille ei tällöin aina ole ehtinyt 
syntyä sopimussuhdetta. Toiselle osapuolelle 
saattaa verkonhaltijan tai vähittäismyyjän 
menettelystä aiheutua vahinkoa. Vahinko on 
useimmiten taloudellista vahinkoa, joka ei 
ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. 
Pykälän mukaan verkonhaltija tai vähittäis-
myyjä olisi velvollinen korvaamaan virheel-
lisestä menettelystään toiselle aiheutuneen 
vahingon. Vahingonkorvauskanne nostettai-
siin käräjäoikeudessa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi sähkömarkkinalain velvoitteista, joi-
den vastaisella menettelyllä toiselle aiheutet-
tuun vahinkoon ei sovellettaisi vahingonkor-
vauslakia (412/1974). Vahingonkorvauslakia 
ei sovellettaisi 19 §:n verkon kehittämisvel-
vollisuuden, 40 §:n kantaverkon toiminnan 
laatuvaatimuksien, 50 §:n suurjännitteisen 
jakeluverkon toiminnan laatuvaatimuksien 
eikä 51 §:n jakeluverkon toiminnan laatuvaa-
timuksien osalta. Verkon kehittämisvelvolli-
suus ja sähköverkon toiminnan laatuvaati-
mukset nähdään verkonhaltijoiden toimintaa 
ja suunnittelua ohjaavina säännöksinä, joiden 
tehtävänä on ensisijaisesti ohjata verkonhalti-
joiden toimintaa sähkömarkkinadirektiivin ja 
laissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Verkon käyttäjällä ei voida katsoa olevan 
subjektiivista oikeutta tiettyyn verkontoimin-
nan kehittämis- taikka laatutasoon sillä ta-
voin kuin verkon kehittämisvelvollisuus ja 
laatuvaatimukset on 2 momenttiin ehdote-
tuissa säännöksissä määritetty. 

Verkonhaltijan vastuu yksittäistä asiakasta 
kohtaan toteutetaan lain 13 luvun tai muiden 
sähkösopimuksia koskevien säännösten pe-
rusteella taikka sopimuksessa sovittujen eh-
tojen perusteella, eikä vahingonkorvausvas-
tuuta verkon käyttäjien osalta ole tarkoitus 
tässä muuttaa. Koska yleisten periaatteiden 
mukaan vahingonkorvauslaki tulisi sovellet-
tavaksi, jos verkonhaltija rikkoo sähkömark-
kinalaissa säädettyä velvoitetta, olisi verkon 
kehittämisvelvollisuuden ja sähköverkon 
toiminnan laatuvaatimuksien luonteiset sään-
nökset tarpeen sulkea vahingonkorvausvas-
tuun ulkopuolelle. 

108 §. Luvaton sähköverkkotoiminnan har-
joittaminen. Pykälässä säädettäisiin luvatto-
masta verkkotoiminnan harjoittamisesta. Lu-
vattomasta tai luvassa asetettujen ehtojen 

vastaisesta sähköjohdon rakentamisesta tai 
sähköverkkotoiminnan harjoittamisesta voi-
taisiin tuomita sakkoon, jollei teosta säädet-
täisi muussa laissa ankarampaa rangaistusta. 
Muusta sähkömarkkinalain vastaisesta verk-
kotoiminnan harjoittamisesta voisi kieltojen 
ja uhkasakon lisäksi olla jossain tapauksessa 
seurauksena verkkoluvan peruuttaminen. 

109 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi-
nen. Lain 76 §:ssä säädetyn salassapitovel-
vollisuuden rikkomisesta säädettäisiin ran-
gaistus, joka tuomittaisiin rikoslain 38 luvun 
1 tai 2 §:n mukaisesti. Laissa tarkoitetun sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovellet-
taisiin teon vakavuusasteesta riippuen joko 
salassapitorikosta tai -rikkomusta koskevaa 
rangaistussäännöstä. 

Julkisuuslain 35 §:n 1 momentin mukaan 
rangaistus asiakirjan salassa pitämistä koske-
van velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan 
tai jollei siitä muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta. Rikoslain 40 luku kos-
kee virkarikoksia sekä julkisyhteisön työnte-
kijän rikoksia. Luvun 5 §:ssä säädetään vir-
kasalaisuuden rikkomisesta ja tuottamuksel-
lisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Vir-
kasalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös 
viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet 
ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Tuot-
tamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomises-
ta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rikoslain 
38 luku koskee tieto- ja viestintärikoksia. 
Luvun 1 §:ssä säädetään salassapitorikokses-
ta ja 2 §:ssä salassapitorikkomuksesta. Salas-
sapitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Sa-
lassapitorikkomuksesta voidaan tuomita sak-
koa. Sähkömarkkinalain 11 luvussa tarkoitet-
tuina verkonhaltijoina ja tasevastaavina toi-
mii paitsi yksityisessä omistuksessa olevia 
yhtiö- tai osuuskuntamuodossa toimivia yri-
tyksiä, myös kuntien ja valtion liikelaitoksia. 
Julkisyhteisöjen palveluksessa oleviin henki-
löihin ei ole kuitenkaan tarvetta ulottaa anka-
rampaa rangaistusuhkaa kuin yksityisten yri-
tysten palveluksessa oleviin henkilöihin, 
koska sähkömarkkinalaissa salassapitovel-
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vollisuuden piiriin säädetyt tehtävät ovat yh-
teisiä kaikille alan toimijoille niiden oikeu-
dellisesta asemasta riippumatta, eikä tehtä-
viin useimmiten liity varsinaisesti julkisen 
vallan käyttöä. Tämän vuoksi samaa rangais-
tussäännöstä sovellettaisiin kaikkiin salassa-
pitovelvollisuuden piiriin kuuluviin henkilöi-
hin riippumatta siitä, ovatko nämä julkisyh-
teisön tai yksityisen yhteisön palveluksessa. 
 
 
VII osa Erinäiset säännökset 

16 luku Erinäiset säännökset 

110 §. Maakaapeleita vaarantava työ ja 
maakaapeleiden sijainnin selvittäminen. Py-
kälään ehdotetaan uutta säännöstä maakaape-
leita vaarantavasta työstä ja maakaapeleiden 
sijainnin selvittämisestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan ennen maan-
rakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennus-
työhön tai muuhun sähkökaapeleiden lähei-
syydessä tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn 
suorittajan olisi työturvallisuuden varmista-
miseksi ja vaurioiden välttämiseksi selvitet-
tävä, sijaitseeko työalueella sähkökaapeleita. 
Säännöksen tarkoituksena olisi ehkäistä 
maakaapelivaurioita. Maakaapelivaurio saat-
taisi korjauskustannusten lisäksi aiheuttaa 
sähkönjakelun katkeamisen seurauksena 
huomattavia taloudellisia menetyksiä kaape-
lia hallinnoivalle verkonhaltijalle ja sen asi-
akkaille. Vahingonaiheuttaja, joka on laimin-
lyönyt selonottovelvollisuuden, ei voi tehok-
kaasti vedota siihen, että hän ei tiennyt alu-
eella sijaitsevasta maakaapelista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ver-
konhaltijan velvoitteesta antaa maksutta tie-
dot sähkökaapeleiden sijainnista 1 momentis-
sa tarkoitettua rakennustyötä koskevan suun-
nitelman laatimista ja toteuttamista varten. 
Verkonhaltijoiden olisi saatettava tiedot säh-
kökaapeleiden sijainnista digitaaliseen muo-
toon, jolloin niiden hyödyntäminen olisi hel-
pompaa töiden suorittajille. Verkonhaltijan 
tulisi antaa työn suorittajalla myös tarpeelli-
set tiedot ja ohjeet vaaran välttämiseksi. Tar-
vittaessa kaapelien sijainti olisi näytettävä 
paikan päällä. Palvelun maksuttomuus olisi 
toimitusvarmuuden takaamisen kannalta kes-

keistä, jottei hankesuunnittelussa ja toteutuk-
sessa pääsisi syntymään turhia virheitä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi sähkökaapeleiden sijaintia koskevien 
tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Säh-
kökaapeleiden sijaintia koskevia tietoja olisi 
käsiteltävä ja säilytettävä siten, että tiedot 
olisivat vain niiden käyttöön oikeutettujen 
saatavilla, jottei tietoturva vaarantuisi.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä sähkökaapeleiden 
sijaintitietojen tallennusmuodosta ja tarkkuu-
desta, tallennusjärjestelmän toiminnallisista 
ominaisuuksista ja tietoturvavaatimuksista 
sekä tallennusjärjestelmien yhteensopivuu-
desta. 

111 §. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja-
keluverkon läheisyydessä sijaitsevassa met-
sässä. Pykälään ehdotetaan uutta säännöstä, 
joka antaisi jakeluverkonhaltijalle oikeuden 
tehdä sähköntoimitusvarmuuden turvaami-
seksi ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sähkö-
johtojen vierimetsissä. Sähkön toimitusvar-
muuden parantamiseksi yksi tärkeimmistä 
toimista on puuvarmuuden parantaminen. 
Tällä hetkellä arviolta puolet keskeytyksistä 
on puiden aiheuttamia ja keskeytysten mää-
rää voitaisiin vähentää selvästi toteuttamalla 
riittävät metsänhoitotoimenpiteet johtoaluei-
den vierimetsissä. Tähän asti ongelmana on 
ollut verkonhaltijan rajallinen mahdollisuus 
metsänhoitotoimenpiteiden tekoon. Verkon-
haltija on voinut poistaa johtoalueelta ainoas-
taan yksittäisiä, sähkönjakelua mahdollisesti 
vaarantavia puita. Maanomistajalla ei puoles-
taan ole ollut sitovaa velvoitetta häiriötöntä 
sähkönjakelua uhkaavien puiden poistoon. 
Varsinainen vastuu metsänhoidosta säilyisi 
edelleen metsän omistajalla tai haltijalla, 
mutta ehdotetulla säännöksellä pyritään hel-
pottamaan sähkönjakelun hoitamista. Sään-
nöstä ei sovellettaisi johtokatujen käyttöoi-
keuksien hankintaan. 

Jakeluverkonhaltijalle ehdotetaan säädettä-
väksi oikeus kaataa ja poistaa jakeluverkon 
läheisyydessä sijaitsevia puita ja muita kas-
veja ilman omistajan tai haltijan lupaa silloin, 
kun se on sähkönjakelun keskeytyksen pois-
tamiseksi taikka keskeytyksen ennaltaehkäi-
semiseksi välttämätöntä. Toimenpiteellä ei 
saisi aiheuttaa omistajalle kohtuutonta haittaa 
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verrattuna siihen hyötyyn, joka toimenpiteel-
lä saavutettaisiin jakeluverkon varmuuden 
parantumisena. Toimenpiteet olisi lisäksi ra-
jattava siten, että ne kohdistuisivat ainoastaan 
jakeluverkon varmuudelle ilmeisen riskin ai-
heuttaviin puihin ja kasveihin. Ennaltaehkäi-
sevien toimenpiteiden tekemiseksi jakeluver-
kon tai toimenpiteiden toteuttajan palveluk-
sessa olevalla olisi oikeus liikkua yksityisellä 
alueella ja asettaa maastoon tarpeellisia 
merkkejä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että muissa kuin kiireellisissä tapa-
uksissa jakeluverkonhaltijan olisi varattava 
kiinteistön tai alueen omistajalle tai haltijalle 
tilaisuus suorittaa 1 momentin mukaiset toi-
menpiteet itse. Jakeluverkonhaltijan olisi 
myös ilmoitettava ilman ennakkoilmoitusta 
suorittamistaan toimenpiteistä kiinteistön tai 
alueen omistajalle ja haltijalle. Jakeluver-
konhaltijalla olisi oikeus tehdä kiireelli-
syysarviointi, koska metsänomistajalla tai 
haltijalla olisi puolestaan oikeus saada kor-
vaus toimenpiteen aiheuttamasta vahingosta 
ja haitasta. 

112 §. Korvaukset ennaltaehkäisevän toi-
menpiteen aiheuttamasta haitasta ja vahin-
gosta. Pykälään ehdotetaan uutta säännöstä 
kiinteistön omistajan ja haltijan oikeudesta 
saada täysi korvaus haitasta ja vahingosta, 
joka on aiheutunut 111 §:ssä tarkoitetusta 
toimenpiteestä. Oikeus korvaukseen olisi 
myös kunnalla silloin, kun kunta on yleisen 
alueen omistaja tai haltija. Kiinteistön omis-
tajan oikeus korvaukseen rajoittuu ainoastaan 
toimenpiteen aiheuttaman tosiasialliseen 
haittaan ja vahinkoon. 

Pykälän 2 momentissa määrättäisiin, että 
mikäli korvausta haitasta ja vahingosta ei oli-
si sovittu ennalta, olisi korvausvaatimus teh-
tävä jakeluverkonhaltijalle kolmen vuoden 
kuluessa haitan tai vahingon syntymisestä. 
Jollei korvauksesta sovittaisi, asia ratkaistai-
siin kiinteän omaisuuden ja erityisen oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 
mukaisessa järjestyksessä. 

113 §. Kunnan oikeus harjoittaa sähkölii-
ketoimintaa alueensa ulkopuolella. Pykälässä 
säädettäisiin kunnan oikeudesta harjoittaa 
sähköliiketoimintaa alueensa ulkopuolella. 
Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yhtei-
sö voisi harjoittaa sähköntuotantoa, sähkö-

verkkotoimintaa ja sähkönmyyntiä myös 
kunnan alueen ulkopuolella. Merkittävä osa 
kunnallisista sähkölaitoksista ja kunnan 
omistamista yhteisömuotoisista sähkölaitok-
sista harjoittaa sähkölaitostoimintaa myös 
kyseisen kunnan rajojen ulkopuolella. Säh-
kön myynnin ja tuotannon osalta on tärkeää, 
että kunnallisilla laitoksilla ja kunnan omis-
tamilla yhteisöillä on samat mahdollisuudet 
kilpailuun kuin muillakin yhteisöillä. 

114 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädet-
täisiin muutoksenhausta tämän lain nojalla 
annettuihin viranomaisten päätöksiin. Ener-
giamarkkinaviraston valvontaviranomaisena 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnas-
ta annetun lain nojalla antamia päätöksiä 
koskevasta muutoksenhausta säädettäisiin li-
säksi mainitussa laissa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta siltä osin kuin Energiamarkki-
naviraston päätöksistä valitus ohjautuisi hal-
lintolainkäyttölain (586/1996) pääsäännön 
mukaisesti alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 
Näitä asioita olisivat muut kuin 2 momentis-
sa erikseen mainitut asiat. Tärkeimpiä tässä 
momentissa tarkoitettuja asiaryhmiä olisivat 
lupa-asioissa annetut päätökset sekä tiedon-
antovelvoitteiden täyttämistä koskevat pää-
tökset. Myös valitukset Huoltovarmuuskes-
kuksen 28 §:n nojalla antamiin päätöksiin oh-
jattaisiin alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asioista, joissa muutoksenhaku Energiamark-
kinaviraston päätöksestä ohjattaisiin markki-
naoikeuteen. Markkinaoikeuteen valitettai-
siin tämän lain 31 §:n kantaverkon määrittä-
mistä, 52 §:n jakeluverkonhaltijan kehittä-
missuunnitelmaa ja 65 §:n voimalaitosten 
huoltoseisokkeja koskevasta päätöksestä. 
Asian käsittelystä markkinaoikeudessa sää-
dettäisiin 1 päivänä syyskuuta 2013 voimaan 
tulevassa oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetussa laissa (100/2013). Energia-
markkinaviraston ennen tätä ajankohtaa an-
tamia päätöksiä koskevaa muutoksenhakua 
varten annettaisiin siirtymäsäännökset lain 
124 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta työ- ja elinkeinoministeriön se-
kä ensiasteen muutoksenhakutuomioistuinten 
antamiin päätöksiin. Ministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
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oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan 
päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Energia-
markkinavirastolle säädettäisiin oikeus hakea 
muutosta muutoksenhakutuomioistuimen an-
tamaan päätökseen, jolla tuomioistuin on 
kumonnut Energiamarkkinaviraston antaman 
päätöksen tai muuttanut sitä. Ehdotetun 
säännöksen tavoitteena on antaa jatkovalitus-
oikeus Energiamarkkinavirastolle erityisesti 
sille kuuluvan yleisen edun valvontatehtävän 
vuoksi. Energiamarkkinaviraston jatkovali-
tusoikeutta puoltaa myös sähkömarkkinadi-
rektiivin 37 artiklan 4 kohdan säännös, jossa 
edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että 
kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat suo-
rittaa tehtävänsä tehokkaasti. Energiamarkki-
navirastolle olisi näillä perusteilla tarpeen 
säätää selvyyden vuoksi jatkovalitusoikeus 
sen lupa- ja sääntelyviranomaisena tekemissä 
päätöksissä. Markkinaoikeuden päätöstä olisi 
sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan mukai-
sesti noudatettava valituksesta huolimatta, 
jollei korkein hallinto-oikeus toisin määräisi. 

115 §. Energiamarkkinaviraston päätöksen 
täytäntöönpanokelpoisuus. Pykälässä annet-
taisiin erityissäännöksiä Energiamarkkinavi-
raston päätösten täytäntöönpanokelpoisuu-
desta. Energiamarkkinaviraston antama pää-
tös, johon viitataan lain 114 §:n 2 momentis-
sa, olisi sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan 
11 ja12 kohtien edellyttämällä tavalla pää-
sääntöisesti täytäntöönpanokelpoinen muu-
toksenhausta huolimatta. Nämä päätökset 
olisi annettu lain 31 §:n kantaverkon määrit-
tämistä, 52 §:n jakeluverkonhaltijan kehittä-
missuunnitelmaa ja 65 §:n voimalaitosten 
huoltoseisokkeja koskevien säännösten nojal-
la. Muutoksenhakutuomioistuin voisi lisäksi 
antaa määräyksiä päätösten täytäntöönpanos-
ta hallintolainkäyttölain yleisten säännösten 
mukaisesti. Energiamarkkinaviraston muiden 
kuin pykälässä mainittujen päätösten täytän-
töönpanokelpoisuuteen sovellettaisiin hallin-
tolainkäyttölain yleisiä säännöksiä. 

116 §. Viranomaisten suoritteista perittä-
vät maksut. Ministeriön, Energiamarkkinavi-
raston ja Huoltovarmuuskeskuksen tämän 
lain mukaisista suoritteista perittäisiin valtion 

maksuperustelain (150/1992) mukaan mää-
räytyvät maksut.  
 
17 luku Voimaantulo 

117 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäi-
siin lain voimaantulosta. Lain 114 §:n 2 mo-
mentti ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2013. Tällöin tulisi voimaan 
myös asioiden käsittelyä markkinaoikeudessa 
uudistava laki oikeudenkäynnistä markkina-
oikeudessa. Lain ennakoidun voimaantulon 
ja 1 päivä syyskuuta 2013 välisenä aikana 
markkinaoikeudessa vireille tulleisiin asioi-
hin sovellettaisiin 124 §:n siirtymäsäännöstä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
lailla kumottaisiin nykyinen sähkömarkkina-
laki (386/1995). Sähkömarkkinalain 
(386/1995) nojalla annetut asetukset ja Ener-
giamarkkinaviraston määräykset jäisivät kui-
tenkin voimaan, kunnes tämän lain nojalla 
toisin säädettäisiin tai määrättäisiin. 

118 §. Kantaverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista ja sähköverkkolupia 
koskevat siirtymäsäännökset. Pykälässä sää-
dettäisiin siirtymäsäännöksistä kantaverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentamista ja 
sähköverkkolupia koskevien menettelyjen 
vauhdittamiseksi. Kantaverkonhaltijan olisi 
pyydettävä Energiamarkkinavirastolta 33 §:n 
mukaista riippumattomuuden varmentamista 
koskevan menettelyn aloittamista kuukauden 
kuluessa siitä, kun laki on tullut voimaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siirty-
mäsäännöksestä sähköverkkolupien osalta. 
Kantaverkonhaltijan olisi toimitettava sähkö-
verkkolupahakemuksensa Energiamarkkina-
virastolle kuukauden kuluessa siitä, kun 
Energiamarkkinaviraston päätös kantaver-
konhaltijan riippumattomuuden varmentami-
sesta on saanut lainvoiman. Energiamarkki-
navirasto voisi ennen sähköverkkolupahake-
muksen ratkaisemista päätöksellään muuttaa 
määräajaksi järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan voimassa olevan sähköverkkolu-
van ehtoja tämän lain säännösten edellyttä-
mällä tavalla. Säännös olisi tarpeen sähkö-
markkinadirektiivin kantaverkonhaltijan teh-
täviin ja järjestelmävastuuseen edellyttämien 
muutosten voimaan saattamiseksi mahdolli-
simman pian lain voimaantulon jälkeen. 
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Muun verkonhaltijan kuin kantaverkonhal-
tijan olisi toimitettava lain 2 luvussa tarkoi-
tettu lupahakemuksensa Energiamarkkinavi-
rastolle kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Verkonhaltijalle voimassa 
olevan sähkömarkkinalain (386/1995) nojalla 
myönnetty sähköverkkolupa tai lain 4 §:n 
2 momentin mukainen myönnetty vapautus 
sähköverkkoluvasta toimisivat tämän lain 
mukaisena sähköverkkolupana siihen asti, 
kunnes Energiamarkkinavirasto olisi tehnyt 
lainvoimaisen päätöksen uudesta lupahake-
muksesta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Energiamarkkinaviraston ei jakeluverkonhal-
tijan lupahakemusta käsitellessään tarvitsisi 
kuulla jakeluverkonhaltijan naapureina ole-
via toisia jakeluverkonhaltijoita, jos lupaha-
kemuksessa ei olisi ehdotettu muutettavaksi 
jakeluverkonhaltijalle aiemmassa sähköverk-
koluvassa määrättyä vastuualuetta. Jakelu-
verkonhaltijoiden kuulemisen ei voida katsoa 
olevan tarpeellista tilanteessa, jossa vastuu-
alueissa ei tapahdu muutoksia. Jakeluver-
konhaltijan naapureina olevilla jakeluverk-
koyhtiöillä on alun perin ollut mahdollisuus 
lausua kantansa hakemusta käsiteltäessä. 
Säännöksellä pyrittäisiin myös nopeuttamaan 
jakeluverkonhaltijoiden lupahakemusten kä-
sittelyaikoja ja vähentämään Energiamarkki-
naviraston sähköverkkolupien käsittelystä ai-
heutuvaa työmäärää. 

119 §. Jakeluverkon toimintavarmuutta 
koskeva siirtymäsäännös. Lain 119 §:n siir-
tymäsäännöksessä säädettäisiin siirtymäajas-
ta, jonka kuluessa jakeluverkonhaltijan olisi 
täytettävä jakeluverkon toimintavarmuudelle 
säädetyt vaatimukset sekä vaatimusten täy-
täntöönpanosta. Jakeluverkonhaltijan olisi 
täytettävä lain 51 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
dissa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028. 
Vaatimusten täytäntöönpano tulisi toteuttaa 
siten, että vaatimukset täyttyvät viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019 vähintään 
50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjis-
tä vapaa-ajan asunnot pois lukien ja viimeis-
tään 31 päivänä joulukuuta 2023 vähintään 
75 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjis-
tä vapaa-ajan asunnot pois lukien. Ranta-
alueet ja niillä oleva vapaa-ajanasutus ovat 
jakeluverkoille tyypillisesti vaikeimpien ja 

kalleimpien kohteiden joukossa toteuttaa eh-
dotetut toimitusvarmuustavoitteet. Tämän 
vuoksi välitavoitteista ehdotetaan rajattavaksi 
ulkopuolelle vapaa-ajan asunnot. Näin ver-
konhaltija voisi tarkastella näillä alueilla to-
teutettavia toimenpiteitä tärkeysjärjestyksel-
tään viimeisenä. 

120 §. Jakeluverkon kehittämissuunnitel-
maa koskeva siirtymäsäännös. Pykälässä 
säädettäisiin jakeluverkon kehittämissuunni-
telmaa koskevasta siirtymäsäännöksestä, 
jonka mukaan jakeluverkonhaltijan olisi toi-
mitettava ensimmäinen 52 §:ssä tarkoitettu 
jakeluverkon kehittämissuunnitelmansa 
Energiamarkkinavirastolle 31 päivään joulu-
kuuta 2013 mennessä. Energiamarkkinaviras-
ton olisi oikeus vaatia päätöksellään jakelu-
verkonhaltijaa muuttamaan tätä suunnitelmaa 
31 päivään joulukuuta 2014 saakka. Ener-
giamarkkinaviraston päätös olisi annettava 
viimeistään mainittuna päivänä. Säännöksen 
tavoitteena on varata Energiamarkkinaviras-
tolle riittävästi aikaa ensimmäisten ja siten 
tärkeimpien jakeluverkon kehittämissuunni-
telmien käsittelyyn. Tämä myös säästäisi 
niistä lisähenkilöstöresursseista, joiden anta-
mista Energiamarkkinavirastolle lain täytän-
töönpano edellyttäisi. 

121 §. Taseselvitysjaksoa koskeva siirty-
mäsäännös. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi, että valtakunnallisessa taseselvitykses-
sä ja taseselvityksessä sovellettaisiin tunnin 
pituista taseselvitysjaksoa siihen asti, kunnes 
siitä erikseen säädetään. Taseselvitysjakson 
pituuden määrittäminen on yhteydessä säh-
kökauppa-asetuksen nojalla annettavan ko-
mission asetuksen voimaatuloon. Komission 
asetuksella voidaan antaa Suomea tai toimin-
nanharjoittajia sitovasti taseselvitysjakson pi-
tuutta koskevia säännöksiä. Vasta komission 
asetuksen tultua voimaan voidaan kansalli-
sesti arvioida tarvetta säätää tämän lain 
74 §:n 2 momentin mukainen valtioneuvos-
ton asetus taseselvitysjakson pituudesta. 

122 §. Jakeluverkonhaltijan ja vähittäis-
myyjän laskutusta koskevat siirtymäsäännök-
set. Pykälässä asetettaisiin laskutusta koske-
vat siirtymäajat jakeluverkonhaltijan ja vähit-
täismyyjän maksutapavaihtoehdoille. Siirty-
mäaika annettaisiin, jotta jakeluverkonhalti-
joilla ja sähkön vähittäismyyjillä olisi mah-
dollisuus sovittaa laskutuskäytäntönsä ja 
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maksutapavaihtoehtojen järjestämiseksi vaa-
dittavat tietojärjestelmänsä vastaamaan laissa 
asetettuja vaatimuksia. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
jakeluverkonhaltijan olisi tarjottava 57 §:n 
2 momentissa pakollisiksi säädettyjä maksu-
tapavaihtoehtoja kuluttajille viimeistään 
1päivästä maaliskuuta 2014 alkaen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin puoles-
taan, että sähkön vähittäismyyjän olisi tarjot-
tava 69 §:n 3 momentissa pakollisiksi säädet-
tyjä maksutapavaihtoehtoja kuluttajille vii-
meistään 1 päivästä maaliskuuta 2014 alkaen. 

123 §. Sähkösopimuksia koskevat siirtymä-
säännökset. Pykälässä ehdotetaan, että tätä 
lakia sovellettaisiin myös ennen lain voi-
maantuloa tehtyihin liittymis-, sähköverkko- 
ja sähkönmyyntisopimuksiin. Ehdotetut 
säännökset liittymis-, sähköverkko- ja säh-
könmyyntisopimuksista olisivat sisällöltään 
lähes identtiset voimassa olevan sähkömark-
kinalain vastaavien säännösten kanssa. En-
nen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen 
liittymismaksun palauttamisesta tai vakuuden 
luovuttamisesta sovellettaisiin kuitenkin en-
nen tämän lain voimaantuloa sovellettuja eh-
toja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
sähkönjakelun tai sähköntoimituksen ollessa 
keskeytyneenä lain tullessa voimaan, katso-
taan 100 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohtaa sovel-
lettaessa keskeytysajan alkaneen lain voi-
maantulosta. Suurempaan vakiokorvaukseen 
johtavia säännöksiä ei siten sovellettaisi ta-
kautuvasti niihin keskeytyksiin, jotka olisivat 
alkaneet ennen lain voimaantuloa. 

Sähkönjakelun tai sähköntoimituksen kes-
keytymisen vuoksi maksettavan vakiokorva-
uksen enimmäismäärän osalta sovellettaisiin 
siirtymäaikaa siten, että vakiokorvauksen 
enimmäismäärä olisi 1 000 euroa, jos korva-
uksen perusteena oleva keskeytys on alkanut 
ennen 1 päivä tammikuuta 2016 ja 1 500 eu-
roa, jos korvauksen perusteena oleva keskey-
tys on alkanut ennen 1 päivä tammikuuta 
2018. Siirtymäajalla annettaisiin verkonhalti-
joille kohtuullinen aika parantaa varautumis-
taan luonnonilmiöiden aiheuttamiin häiriöi-
hin. 

124 §. Maakaapeleiden sijainnin selvittä-
mistä koskeva siirtymäsäännös. Pykälässä 
säädettäisiin, että ennen lain voimaantuloa 

rakennettujen maakaapeleiden sijaintia kos-
keva tiedot olisi saatettava digitaaliseen muo-
toon viimeistään 31 päivään joulukuuta 2014 
mennessä. Maakaapelien sijaintietietojen 
saattamisella digitaaliseen muotoon pyritään 
varmistamaan sähköturvallisuus tienpitotöis-
sä ja tästä syystä myös olemassa olevien 
maakaapeleiden sijaintitietojen saattaminen 
digitaaliseen paikkatietojärjestelmään on en-
siarvoista. 

125 §. Muutoksenhakua koskeva siirtymä-
säännös. Lain 114 §:n 2 momentti ja oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa annettu 
laki tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 
2013. Koska ehdotettu sähkömarkkinalaki on 
tarkoitus saattaa voimaan jo ennen tätä ajan-
kohtaa, Energiamarkkinaviraston ennen tätä 
ajankohtaa antamia päätöksiä koskevaa muu-
toksenhakua varten annettaisiin siirtymä-
säännökset tässä pykälässä. 
 
1.2 Maakaasumarkkinalaki 

1 luku Yleiset säännökset 

2 §. Pykälän terminologiaa ehdotetaan täs-
mennettäväksi siten, että se vastaisi parem-
min uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä direktii-
vien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttami-
sesta ja myöhemmästä kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2009/28/EY, jäljempänä RES-
direktiivi, vaatimuksia. Uusiutuvista energia-
lähteistä peräisin oleva kaasu kattaisi terminä 
myös mm. kaatopaikkametaanin ja maatilo-
jen mädättämöiden metaanin. 

3 §. Lain 1 luvun 3 §:n määritelmiä ehdote-
taan täydennettäväksi ja osittain muutetta-
vaksi siten, että ne vastaavat paremmin lain 
muutettavaa sisältöä ja maakaasumarkkinadi-
rektiivin vaatimuksia. Pykälään sisältyvät 
maakaasuverkon, maakaasun siirron, maa-
kaasuverkkotoiminnan, maakaasumarkkina-
viranomaisen ja kuluttajan määritelmät jäisi-
vät ehdotuksen mukaan ennalleen. Maakaa-
sun siirtoverkkoa koskeva määritelmä ehdo-
tetaan muutettavaksi direktiivin määritelmää 
vastaavaksi ja samalla maakaasun jakelu-
verkkoa koskevaan määritelmään sisällytet-
täisiin maakaasun paikalliseen jakeluun pää-
asiallisesti käytettävät korkeapaineputkisto-
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jen osat. Lisäksi voimassa olevista määritel-
mistä ehdotetaan poistettavaksi erillinen 
maakaasun varastoinnin määritelmä, sillä se 
sisältyy asiallisesti uutena ehdotettaviin va-
raston ja putkilinjavarastoinnin määritelmiin. 
Kaikki pykälään lisättäväksi ehdotettavat uu-
det määritelmät vastaavat sisällöltään maa-
kaasumarkkinadirektiivin määritelmiä. Pykä-
län muutokset olisivat näin ollen luonteeltaan 
lähinnä teknisiä, eikä niihin sisälly mainitta-
via kansallisia linjanvetoja. 
 
2 luku Verkonhaltijan sekä varastointilait-

teiston ja nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitteiston halti-
jan yleiset velvollisuudet ja 
palvelujen hinnoittelu 

Lain 2 lukuun ehdotetaan lisättäväksi ver-
konhaltijoita koskevan sääntelyn lisäksi 
myös maakaasun varastointia ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia koskevia sään-
nöksiä ja samalla luvun nimi muutettaisiin 
kuvaamaan paremmin sen nykyistä laajem-
paa sisältöä. 

1 §. Pykälään sisältyvät maakaasun varas-
tointilaitteiston ja käsittelylaitteiston haltijoi-
ta koskevat säännökset ehdotetaan siirrettä-
väksi 2 luvun uuteen 11 §:ään. Pykälä pysyisi 
aineelliselta sisällöltään ennallaan, mutta se 
rajattaisiin aiemmasta poiketen koskemaan 
vain verkonhaltijoita.  

2 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siinä säädetty liittämisvelvollisuus 
kattaisi myös uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevat kaasun tuotantolaitokset. 
Luomalla edellytykset uusiutuvista energia-
lähteistä peräisin olevan kaasun verkkoon-
pääsylle pannaan täytäntöön Suomen RES-
direktiivin mukainen velvoite ja edistetään 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
kaasun tuotantoa ja hyödyntämistä. Liittä-
misvelvollisuus olisi nykyistä oikeustilaa 
vastaavasti voimassa verkonhaltijan tosiasial-
lisella toiminta-alueella. Pykälään ehdotetaan 
lisäksi sisällytettäväksi vaatimus liittämistä 
koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten 
syrjimättömyydestä ja tasapuolisuudesta. Eh-
doissa ja vaatimuksissa olisi myös otettava 
huomioon maakaasun siirtojärjestelmän, ver-
kon yhteentoimivuuden ja toimintavarmuu-
den sekä maakaasun siirtojärjestelmän te-

hokkuuden vaatimat ehdot. Ehdotettavat 
täsmennykset eivät olennaisesti muuttaisi 
pykälän tarkoitusta tai sisältöä, vaan niillä 
lähinnä kirjoitettaisiin lakitekstiin auki liit-
tämisvelvollisuuteen jo tällä hetkellä kuulu-
via vaatimuksia.  

Pykälään ehdotetaan lisäksi lisättäväksi uu-
si 2 momentti, jonka mukaan verkonhaltijan 
tulee julkaista liittämistä koskevat tekniset 
vaatimukset sekä kohtuullinen aika, jonka 
kuluessa liittymistä koskevat tarjouspyynnöt 
tulee ratkaista. Verkonhaltijalle asetettaisiin 
myös velvollisuus antaa pyynnöstä kattava ja 
riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskus-
tannuksista ja arvio liittymän toimitusajasta. 
Velvoitteilla varmistettaisiin liittymismah-
dollisuuden tosiasiallinen toteutuminen.  

3 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jonka mukaan 1 ja 2 momentin 
säännöksiä ei sovelleta uusiutuvista energia-
lähteistä peräisin olevaan kaasuun. Uusiutu-
vista energialähteistä peräisin olevan kaasun 
siirtovelvollisuutta koskevat säännökset eh-
dotetaan otettavaksi uuteen 3 a §:ään. 

3 a §. Uudessa pykälässä säädettäisiin siir-
tovelvollisuudesta uusiutuvista energialäh-
teistä peräisin olevan kaasun osalta. Ehdo-
tuksen mukaan verkonhaltijan olisi kohtuul-
lista korvausta vastaan myytävä uusiutuvista 
energialähteistä olevan kaasun siirto- ja jake-
lupalveluja niitä tarvitseville verkkonsa siir-
tokyvyn rajoissa. Uusiutuvista energialähteis-
tä peräisin olevan kaasun siirtovelvollisuus 
olisi laajempi kuin muun kaasun. Vastaaviin 
markkinoiden avaamista koskeviin rajoituk-
siin kuin Venäjältä tuotavan maakaasun osal-
ta ei ole tarvetta uusiutuvista energialähteistä 
olevan kaasun osalta. Verkon siirtokyvyn 
ylittyminen voisi toimia perusteena rajoittaa 
siirtopalvelua, mutta verkonhaltijalla on toi-
saalta 2 luvun 1 §:n perusteella velvollisuus 
kehittää verkkoaan kohtuullisessa ajassa vas-
taamaan asiakkaiden tarpeita. Verkonhaltijal-
la olisi oikeus periä tarjoamistaan palveluista 
2 luvun 8 §:ssä tarkoitettu kohtuullinen kor-
vaus. Siirtovelvollisuuden edellytyksenä olisi 
lisäksi ehdotuksen mukaan se, että kaasun 
mittaus on kaukoluentajärjestelmän piirissä, 
millä pyritään ensisijaisesti edistämään kau-
koluettavien mittarien käyttöönottoa. Jakelu-
verkonhaltijoilla, joilla ei ole omaa kaukolu-
ettavaa mittausjärjestelmää, on mahdollisuus 
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ostaa mittauspalvelu ulkopuoliselta. Säännös 
vastaisi tältä osin voimassa olevaa 3 §:n mu-
kaista siirtovelvollisuuden sääntelyä. 

4 §. Pykälän 2 momentin 1 kohtaa ehdote-
taan päivitettäväksi siten, että sen vanhentu-
nut viittaus kumottuun maakaasumarkkinadi-
rektiiviin korvattaisiin viittauksella uuteen 
direktiiviin. Muutosehdotus on siis luonteel-
taan täysin tekninen. Lisäksi voimassa ole-
vaan 2 momentin 5 kohtaan sisältyvä ver-
konhaltijan ota tai maksa -sopimukseen liit-
tyviä vakavia vaikeuksia koskeva täsmennys 
ehdotetaan siirrettäväksi momentin 3 koh-
taan. Siirto ei muuttaisi voimassa olevaa oi-
keustilaa, vaan lähinnä parantaisi momentin 
johdonmukaisuutta ja luettavuutta. 

4 a §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi virke, jonka mukaan maakaa-
sumarkkinaviranomaisen on poikkeusluvan 
ehtoja asettaessaan otettava erityisesti huo-
mioon rakennettava lisäkapasiteetti tai ole-
massa olevan kapasiteetin muutos, hankkeen 
aikataulu sekä kansalliset olosuhteet. Ehdo-
tuksella täydennetään maakaasumarkkinadi-
rektiivin 36 artiklan 6 kohdan täytäntöönpa-
noa ja sillä lähinnä täsmennetään pykälän 
nykyistä sisältöä. 

10 §. Uudella pykälällä pantaisiin täytän-
töön maakaasumarkkinadirektiivin 13 artik-
lan 5 kohta, jossa edellytetään verkonhaltijan 
hankkivan käyttämänsä energia avointen, 
syrjimättömien ja markkinaehtoisten menet-
telyjen mukaisesti. Vastaavaa säännöstä ei 
tällä hetkellä maakaasumarkkinalaissa ole. 

11 §. Lain 2 lukuun ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 11 §, jossa säädettäisiin maakaasun va-
rastointilaitteiston ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston haltijan yleisistä velvoit-
teista. Pykälään siirrettäisiin nykyiseen 
1 §:ään sisältyvät varastointi- ja käsittelylait-
teistoja koskevat säännökset, joita täydennet-
täisiin lisäksi siten, että säännös vastaisi kat-
tavuudeltaan maakaasumarkkinadirektiivin 
13 artiklan 1 kohdan sisältöä. Pykälässä sää-
dettävä varastointi- ja käsittelylaitteistojen 
haltijoita koskeva kehittämisvelvollisuus vas-
taisi muutoksen myötä pääasialliselta sisäl-
löltään verkonhaltijoita koskevaa kehittämis-
velvollisuutta. Varastojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen paikalli-
semmasta luonteesta johtuen varastointi- ja 
käsittelylaitteiston haltijoille ei kuitenkaan 

asetettaisi vastaavaa yhteistoimintavelvolli-
suutta kuntien kanssa kuin 2 luvun 1 §:n 
2 momentissa. 

12 §. Pykälässä säädettäisiin nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltijan vel-
vollisuudesta myydä laitoksen käyttöoikeus-
palveluja kapasiteettinsa rajoissa. Pääsy nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteiston palve-
luihin perustuisi niin sanottua säänneltyä 
verkkoon pääsyä vastaavaan käyttöoikeus-
menettelyyn. Palvelun hinnoittelun tulisi olla 
kohtuullista ja mahdollistaa tarpeelliset in-
vestoinnit laitteistojen kehittämiseen. Lisäksi 
käyttöoikeutta koskevat menettelyt tulee olla 
järjestetty siten, etteivät ne aiheuta esteitä 
tarpeellisille investoinneille. Säännös velvoit-
taisi sekä maakaasumarkkinaviranomaisena 
toimivaa Energiamarkkinavirastoa että käsit-
telylaitoksen haltijaa ja sitä täydennettäisiin 
samassa yhteydessä annettavalla lailla sähkö- 
ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Mai-
nitun lain 10 §:ssä asetettaisiin maakaasu-
markkinaviranomaiselle velvollisuus vahvis-
taa ennen laitteistojen käyttöönottoa ehdot, 
edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeut-
ta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittely-
laitoksia. Säännöksillä pannaan yhdessä täy-
täntöön maakaasumarkkinadirektiivin 41 ar-
tiklan 6 kohta siltä osin, kun se koskee nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 

13 §. Pykälässä säädettäisiin nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksen haltijalle vel-
vollisuus julkaista hinnoitteluperusteensa se-
kä antaa ne tiedoksi maakaasumarkkinavi-
ranomaiselle. Maakaasumarkkinaviranomai-
sella olisi valtuus antaa tarkempia määräyk-
siä ilmoitusmenettelystä. Momentilla pan-
naan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitos-
ten osalta täytäntöön maakaasumarkkinadi-
rektiivin 41 artiklan 7 kohta. 

14 §. Pykälässä säädettäisiin varastojen 
käyttöoikeutta koskevista menettelyistä ja sil-
lä pantaisiin täytäntöön maakaasumarkkina-
direktiivin 33 artikla. Artiklan mukaan jäsen-
valtioiden on järjestettävä varastojen käyttö-
oikeus artiklassa tarkemmin kuvatun neuvot-
telumenettelyn, säännellyn käyttöoikeusme-
nettelyn tai näiden molempien kautta. Pykä-
lässä ehdotetaan, että varastojen käyttöoikeu-
teen sovellettaisiin Suomessa vain neuvotte-
lumenettelyä. 
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Ehdotuksen mukaan varastointilaitteiston 
haltijan tai verkonhaltijan on neuvoteltava 
varastojen tai putkilinjavarastoinnin sekä 
näihin liittyvien lisäpalvelujen käyttöoikeu-
desta, jos käyttöoikeus on teknisesti ja talou-
dellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon 
pääsyn tarjoamiseksi ja muiden lisäpalvelu-
jen käyttöoikeuden järjestämiseksi. Neuvot-
telun edellytykset vastaavat direktiivin vaa-
timuksia. Varastointilaitteiston haltijan ja 
verkonhaltijan on lisäksi julkaistava ja ilmoi-
tettava maakaasumarkkinaviranomaiselle tie-
dot siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mahdollisuuksia putkilinjavarastointiin on 
käytettävissä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin osa-
puolten varsinaisen neuvotteluvelvollisuuden 
sisällöstä ja sopimusehtoihin kohdistuvista 
yleisistä vaatimuksista direktiivin mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin varas-
tointilaitteiston haltijalle ja verkonhaltijalle 
velvollisuus julkaista ja toimittaa maakaasu-
markkinaviranomaiselle keskeiset kaupalliset 
sopimusehtonsa. Ennen sopimusehtojen jul-
kaisemista näiden olisi lisäksi kuultava nii-
den sisällöstä verkon käyttäjiä ja asiakkaita. 
Momentin mukaan maakaasumarkkinaviran-
omainen voisi myös tarvittaessa antaa tar-
kempia määräyksiä siitä, mitä toimitusehtoja 
varastointilaitteiston haltijan ja verkonhalti-
jan on julkaistava. 

Neuvottelumenettelyn sääntelyä ehdotetaan 
lisäksi täydennettäväksi samassa yhteydessä 
annettavassa laissa sähkö- ja maakaasumark-
kinoiden valvonnasta, jonka 6 §:n 1 momen-
tin 12 kohdassa säädetään maakaasumarkki-
naviraston tehtäväksi valvoa neuvottelume-
nettelyä ja varastojen käyttöoikeutta. Maa-
kaasumarkkinaviranomainen valvoisi siis 
pykälän noudattamista sekä toimitusehtojen 
kohtuullisuutta ja syrjimättömyyttä.  
 
2 a luku Siirtoverkonhaltijan riippumat-

tomuus ja sen varmentaminen 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a lu-
ku, jossa säädettäisiin siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuudesta ja siihen liittyvästä 
toimitusvarmuusarvioinnista. Luvun sään-
nösten tarkoituksena olisi ensisijaisesti enna-
koida Suomen eristyneitä markkinoita kos-
kevasta poikkeuksesta luopumista. 

1 §. Siirtoverkonhaltijalle asetettaisiin py-
kälässä ilmoitusvelvollisuus maakaasumark-
kinaviranomaiselle tilanteessa, joka saattaisi 
johtaa siihen, että kolmannesta maasta oleva 
henkilö tai kolmansista maista olevat henki-
löt hankkisivat määräysvallan siirtoverkkoon 
tai siirtoverkonhaltijaan. Maakaasun toimi-
tusvarmuuden kannalta on tärkeää varmistaa, 
että kolmansista maista olevilla henkilöillä 
saisi olla määräysvaltaa siirtoverkkoon tai 
siirtoverkonhaltijaan vain, jos he noudattavat 
unionin sisällä sovellettavia vaatimuksia siir-
toverkonhaltijan riippumattomuudesta. Il-
moitusmenettelyllä olisi siis erityisesti tarkoi-
tus taata maakaasun toimitusvarmuus pykä-
lässä tarkoitetuissa tilanteissa. 

Pykälän 2 momenttiin säädettäisiin maa-
kaasumarkkinaviranomaiselle velvoite il-
moittaa viipymättä työ- ja elinkeinoministe-
riölle tilanteessa, jossa siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuuden varmentamista pyytäisi 
siirtoverkon omistaja tai siirtoverkonhaltija, 
joka on kolmannesta maasta olevan henkilön 
tai kolmansista maista olevien henkilöiden 
määräysvallassa. Maakaasumarkkinaviran-
omaisen olisi lisäksi ilmoitettava tilanteista, 
jossa se muutoin saa tietoonsa tilanteen, joka 
johtaisi siihen, että kolmannesta maasta oleva 
henkilö tai kolmansista maista olevat henki-
löt hankkivat määräysvallan siirtoverkkoon 
tai siirtoverkonhaltijaan. 

2 §. Pykälään ehdotetaan maakaasumarkki-
nadirektiivin 11 artiklaan perustuvaa menet-
telyä 1 §:ssä tarkoitetun riippumattomuuden 
varmentamiseksi.  

Ehdotuksen mukaan maakaasumarkkinavi-
ranomaisen olisi neljän kuukauden kuluessa 
ilmoituksen saapumisesta tehtävä joko väli-
päätös siitä, että 1 §:ssä tarkoitettu tilanne 
johtaisi kolmannesta maasta olevan henkilön 
saamaan määräysvaltaan siirtoverkosta tai 
siirtoverkonhaltijasta taikka päätös asian kä-
sittelyn lopettamisesta. Välipäätökseen ei 
saisi hakea erikseen muutosta. Maakaasu-
markkinaviranomaisen olisi ilmoitettava vii-
pymättä välipäätöksestään ministeriölle sekä 
pyydettävä siltä 3 §:ssä tarkoitettu lausunto 
toimitusvarmuudesta. Asian ratkaisemiseksi 
maakaasumarkkinaviranomaisen olisi toimi-
tettava ministeriölle asian käsittelyn kannalta 
merkitykselliset tiedot. 
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Pykälän 4 momentissa asetettaisiin maa-
kaasumarkkinaviranomaiselle velvoite antaa 
lopullinen päätöksensä siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuuden varmentamisesta kahden 
kuukauden kuluessa ministeriön toimitus-
varmuutta koskevan lausunnon vastaanotta-
misesta.  

Pykälän 5 momentin mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen olisi annettava kiel-
teinen ratkaisu siirtoverkonhaltijan riippu-
mattomuuden varmentamiseen, jos ministeriö 
antaisi sille toimitusvarmuutta koskevan lau-
sunnon, jonka mukaan sille ei olisi osoitettu, 
että varmennuksen myöntäminen ei vaaranna 
energian toimitusvarmuutta kansallisesti tai 
Euroopan unionissa. Maakaasumarkkinavi-
ranomainen olisi siis toimitusvarmuuden ar-
vioinnin osalta sidottu ministeriön tekemään 
arviointiin. Maakaasumarkkinadirektiivin 
riippumattomuuden varmentamista koskevat 
määräykset eivät rajoittaisi jäsenvaltion oi-
keutta harjoittaa kansallista oikeudellista val-
vontaa oikeutettujen yleisten turvallisuusetu-
jen suojaamiseksi yhteisön oikeutta noudat-
taen. 

Pykälän 6 momentin mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen olisi liitettävä minis-
teriön lausunto lopulliseen päätökseensä. 

3 §. Toimitusvarmuusarvioinnissa käytet-
tävä harkinta olisi luonteeltaan poliittisluon-
teista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja ar-
vioinnin tekeminen edellyttää sekä huolto-
varmuus- ja energiatoimitusvarmuuskysy-
myksiin liittyvää että yhteisöoikeuteen ja 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvää hyvää asi-
antuntemusta. Tämän vuoksi toimitusvar-
muusarviointi sopisi parhaiten ministeriön 
tehtäväksi. Ministeriön olisi annettava lau-
sunto maakaasumarkkinaviranomaiselle siitä, 
vaarantaisiko 1 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa 
myönnetty siirtoverkon riippumattomuuden 
varmennus energian toimitusvarmuutta kan-
sallisesti tai Euroopan unionissa. Lausunto 
olisi toimitettava maakaasumarkkinaviran-
omaiselle kahden kuukauden kuluessa lau-
suntopyynnön saamisesta. 

Ministeriön tulisi ottaa lausuntoa antaes-
saan huomioon maakaasumarkkinadirektii-
vissä esitellyt Euroopan unionin oikeudet ja 
velvoitteet asianomaisen kolmannen maan 
suhteen, jotka johtuvat kansainvälisestä oi-
keudesta, myös sellaisesta yhden tai useam-

man kolmannen maan kanssa tehdystä sopi-
muksesta, jossa Euroopan unioni on sopi-
muspuolena ja jossa käsitellään energian 
toimitusvarmuuteen liittyviä seikkoja. Huo-
mioon olisi otettava myös ne Suomen oikeu-
det ja velvoitteet asianomaisen kolmannen 
maan suhteen, jotka johtuvat Suomen ja ky-
seisen kolmannen maan välisistä sopimuksis-
ta, edellyttäen että ne ovat Euroopan unionin 
oikeuden mukaisia, muut tapaukseen ja asi-
anomaiseen kolmanteen maahan liittyvät eri-
tyiset tosiseikat ja olosuhteet. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin minis-
teriön oikeudesta pyytää lausuntoansa varten 
komissiolta lausuntoa siitä, vaarantaako var-
mennuksen myöntäminen energian toimitus-
varmuuden Euroopan unionissa. Ministeriön 
olisi omassa lausunnossaan otettava komissi-
on lausunto mahdollisimman tarkasti huomi-
oon. Ministeriö voisi kuitenkin poiketa ko-
mission lausunnosta, jos varmennuksen 
myöntäminen vaarantaisi energiantoimitus-
varmuuden Suomessa tai muussa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
lausuntoon ei saisi hakea muutosta erikseen. 
Ministeriön päätös liitettäisiin kuitenkin 
maakaasumarkkinaviranomaisen 2 §:n 
3 momentin mukaiseen päätökseen, jolloin 
siirtoverkonhaltijan oikeusturva tulisi taatuk-
si sitä kautta, että tällä olisi mahdollisuus ha-
kea muutosta itse riippumattomuuden var-
mentamista koskevaan päätökseen. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin, etteivät siirto-
verkonhaltija tai 1 §:ssä tarkoitetut osapuolet 
saisi ryhtyä toimenpiteisiin 1 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun liiketoimen tai toimenpiteen 
toteuttamiseksi ennen kuin siirtoverkonhalti-
jan riippumattomuus olisi varmennettu liike-
toimen tai toimenpiteen osalta, ellei tässä 
laissa toisin säädettäisi tai asian käsittelyssä 
toisin määrättäisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
kolmannesta maasta oleva henkilö tai kol-
mansista maista olevat henkilöt eivät voisi 
ryhtyä toimenpiteisiin määräysvallan hank-
kimiseksi siirtoverkkoon tai siirtoverkonhal-
tijaan ennen kuin toimenpiteen vaikutus siir-
toverkonhaltijan riippumattomuuteen olisi 
tutkittu ja riippumattomuus varmennettu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keus 1 momentin vaatimukseen osakeyhtiö-
lain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 momentin 
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osalta siten, ettei 1 momentin vaatimus estäi-
si osakeyhtiölain lunastusvelvollisuuden tai -
oikeuden käyttämistä tai luvan myöntämistä 
sulautumisen täytäntöönpanoon. Sulautumi-
sen täytäntöönpanoa ei kuitenkaan saisi re-
kisteröidä, ennen kuin siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuus olisi varmennettu sulautu-
misen osalta. 

5 §. Maakaasumarkkinadirektiivin 11 artik-
lan 9 kohdassa annetaan jäsenvaltioille oike-
us harjoittaa kansallista valvontaa ja suorittaa 
tarvittavia toimenpiteitä oikeutettujen yleis-
ten turvallisuusetujen suojaamiseksi. Siirto-
verkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
tamisessa olisi tärkeää, että lailla säädettäi-
siin niistä toimista, joilla 1 §:ssä tarkoitetun 
riippumattomuuden varmentamista koskevan 
vaatimuksen toteutuminen voitaisiin taata. 
Pykälässä ehdotetaan säädettävän, että mark-
kinaoikeus voisi maakaasumarkkinaviran-
omaisen esityksestä määrätä liiketoimen tai 
toimenpiteen purettavaksi, jos siirtoverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentaminen 
on evätty liiketoimelta tai toimenpiteeltä. 
Maakaasumarkkinaviranomaisen olisi ennen 
esityksen tekemistä neuvoteltava osapuolten 
kanssa liiketoimen tai toimenpiteen vapaaeh-
toisesta purkamisesta. Jos liiketoimen tai 
toimenpiteen vapaaehtoisesta purkamisesta 
tällöin sovittaisiin, määräisi maakaasumark-
kinaviranomainen liiketoimen tai toimenpi-
teen purkamisessa noudatettavat ehdot. Maa-
kaasumarkkinaviranomainen ei julkisuuslain 
salassapitosäännöksiä noudattaen julkaisisi 
siirtoverkonhaltijaan tai asiaan liittyvien osa-
puolten liikesalaisuuksia, vaan käsittely olisi 
niiden osalta salaista. 

6 §. Siirtoverkonhaltijan riippumattomuu-
den varmentamisen vaikuttavuus tulee sitoa 
vallitseviin olosuhteisiin. Pykälässä esitetään 
säädettävän niistä toimista, joilla riippumat-
tomuuden varmentamista koskevassa asiassa 
maakaasumarkkinaviranomaisella olisi mah-
dollisuus antaa aiemman päätöksen estämättä 
uusi päätös.  Tällainen päätös voitaisiin an-
taa, jos siirtoverkonhaltija tai osapuolet olisi-
vat antaneet virheellisiä tai harhaanjohtavia 
tietoja, joilla olisi ollut olennainen vaikutus 
asian ratkaisuun tai jos liiketoimi tai toimen-
pide on pantu täytäntöön 4 §:n vastaisesti. 
Uusi päätös voitaisiin kuitenkin antaa vain 
painavasta syystä, jos aiemman päätöksen 

lainvoimaiseksi tulosta taikka liiketoimen tai 
toimenpiteen täytäntöönpanosta olisi kulunut 
enemmän kuin viisi vuotta. Pykälässä ehdo-
tetut toimet täydentäisivät maakaasumarkki-
naviranomaisen toimivaltaa puuttua tilantee-
seen, jossa riippumattomuuden varmentamis-
ta koskevassa asiassa tapahtuu muutoksia. 
 
3 luku Järjestelmävelvoitteet ja maakaa-

sukauppojen selvitys 

2 §. Pykälässä säädettäisiin verkonhaltijan 
tehtävistä maakaasuntoimitusten mittaukses-
sa. Verkonhaltijan tehtävänä olisi ehdotuksen 
mukaan järjestää maakaasuverkossaan ta-
seselvityksen ja laskutuksen perustana oleva 
maakaasuntoimitusten mittaus sekä mittaus-
tietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen maa-
kaasumarkkinoiden osapuolille. Antamalla 
mittauksen järjestäminen ja mittaustietojen 
ilmoittaminen verkonhaltijan tehtäväksi luo-
taisiin edellytykset yhdenmukaisille ja luotet-
taville mittausjärjestelmille sekä ilmoitusme-
nettelyille. Laskutuksessa tarvittavat mittaus-
tiedot olisi ilmoitettava maakaasun toimitta-
jalle käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan verkonhaltija 
voisi hankkia mittauspalvelun myös ostopal-
veluna. Säännöksellä pyrittäisiin korosta-
maan sitä, että verkonhaltijalla on käytettä-
vissään erilaisia vaihtoehtoja etsiä kustannus-
tehokkaita ratkaisuja mittauspalvelun tuotta-
miseen. 

Tarkempia säännöksiä pykälän 3 momen-
tissa täsmennettävistä seikoista annettaisiin 
ehdotuksen mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella. Valtuutus rajattaisiin ehdotuksessa sel-
västi täsmällisemmäksi kuin vastaava voi-
massa oleva asetuksenantovaltuus. 

Pykälän voimassa oleva sisältö siirrettäisiin 
sääntelyn selkeyden ja johdonmukaisuuden 
parantamiseksi uusiin 2 b ja 3 a §:iin. 

2 a §. Lukuun ehdotetaan säädettäväksi uu-
si 2 a §, jolla pantaisiin täytäntöön maakaa-
sumarkkinadirektiivin 3 artiklan 6 kohdan 
b alakohta sekä direktiivin liitteen I 1 kohdan 
h alakohta. Pykälässä säädettäisiin asiakkaan 
oikeudesta saada omaa maakaasun kulutus-
taan koskevat mittaustiedot sekä mahdolli-
suudesta valtuuttaa ulkopuolinen taho saa-
maan kyseiset tiedot. Asiakkaalla olisi direk-
tiivin säännösten mukaisesti oikeus saada ky-
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seiset palvelut ilman erillistä korvausta. 
Maakaasumarkkinaviranomaiselle annettai-
siin lisäksi pykälässä oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä siitä, missä muodossa ja minkä-
laisia standardeja noudattaen tiedot on luovu-
tettava sekä noudatettavasta menettelystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keus 1 momentin mukaisesta oikeudesta nii-
den maakaasun käyttöpaikkojen osalta, joissa 
kulutusta ei lainkaan mitata. Poikkeus koskisi 
käytännössä lähinnä tiettyjen pääkaupunki-
seudun kotitalousasiakkaiden liesikäyttöä, 
jolle mittauksen järjestäminen tulisi suhteet-
toman kalliiksi vähäiseen maakaasun käyt-
töön ja siitä saatavaan hyötyyn nähden. 

2 b §. Pykälään siirrettäisiin voimassa ole-
van lain 3 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa ole-
vat säännökset maakaasukauppojen selvityk-
sestä. Pykälään sisällytettävä asetuksenanto-
valtuus rajattaisiin myös koskemaan vain 
maakaasukauppojen selvitystä. Muutosehdo-
tuksen tarkoituksena on parantaa säännösten 
johdonmukaisuutta ja se on luonteeltaan tek-
ninen. 

3 a §. Pykälään siirrettäisiin osittain samal-
la sanamuotoja täsmentäen voimassa olevan 
lain 3 luvun 2 §:n 3 momentissa olevat sään-
nökset. Ehdotuksen mukaan maakaasumark-
kinoiden osapuolen ja verkonhaltijan olisi 
huolehdittava vastuulleen kuuluvien maakaa-
sukaupan, tasevastuun täyttämisen sekä maa-
kaasukauppojen selvityksen edellyttämien 
ilmoitusten tekemisestä sille erikseen asete-
tussa määräajassa ja erikseen säädettyä il-
moitusmenettelyä noudattaen. Ilmoitusvel-
vollisuuden sisällöstä säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella ja ilmoitusmenettelystä 
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. 
 
4 luku Maakaasun toimittaminen ja maa-

kaasun käyttäjän asema 

1 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan 1 ja 2 momentin 
säännöksiä ei sovellettaisi erillisenä tuotteena 
toimitettavaan, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevaan kaasuun. Muutos mahdollis-
taisi uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan kaasun myynnin muusta maakaasusta 
erillisenä, toimitusvelvollisuusmyynnin eh-
doista poikkeavin ehdoin myytävänä tuottee-
na. 

2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, johon siirrettäisiin nykyisen 
2 luvun 3 §:n 2 momentissa oleva säännös 
myyjien velvollisuudesta julkaista maakaa-
sun keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tieto-
ja. Ehdotus ei muuttaisi voimassa olevaa oi-
keustilaa, vaan sen tarkoituksena on ainoas-
taan parantaa lain luettavuutta ja johdonmu-
kaisuutta. 

2 a §. Pykälällä pantaisiin täytäntöön maa-
kaasumarkkinadirektiivin 44 artiklan 1 ja 
2 kohta maakaasun toimittajan velvollisuu-
desta säilyttää maakaasun toimitussopimuk-
siin liittyviä merkityksellisiä tietoja. Ehdotus 
vastaa sisällöltään direktiivissä edellytettyä 
tietojen säilytysvelvollisuuden vähimmäissi-
sältöä. Säännöksellä pyrittäisiin ensisijaisesti 
parantamaan maakaasumarkkinoiden avoi-
muutta ja luottamusta lisäämällä markkinoi-
den toiminnan läpinäkyvyyttä ja valvontaa. 

3 §. Pykälällä pantaisiin täytäntöön maa-
kaasumarkkinadirektiivin liitteen I 1 kohdan 
d alakohdan vaatimukset. Ehdotuksen mu-
kaan maakaasun toimittajan olisi esitettävä 
asiakkaalle laskussa erittely maakaasun hin-
nan muodostumisesta sekä tieto sopimuksen 
voimassaoloajasta. Sopimuksen voimassa-
oloa koskevalla tiedolla pyrittäisiin lisää-
mään loppukäyttäjien tietoisuutta määräai-
kaisten sopimustensa voimassaoloajoista se-
kä vähentämään asiakkaiden riskiä rikkoa 
voimassa olevaa sopimustaan solmimalla 
päällekkäisiä sopimuksia. Edellä mainitut 
tiedot tulisi sisällyttää kaikkien loppukäyttä-
jien laskuihin. Kuluttajille suunnattuun las-
kutukseen tulisi lisäksi sisällyttää tarvittavat 
tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten sekä 
tietoja käytettävissä olevista riitojenratkai-
sumenettelyistä. Laskussa tulisi muun muas-
sa antaa ohjeita siitä, mihin laskutusta koske-
va reklamaatio ensisijaisesti kohdistetaan. 
Tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta 
käytettävissä olevista riitojenratkaisukeinois-
ta ja -menetelmistä. Maakaasumarkkinavi-
ranomainen voisi lisäksi ehdotuksen mukaan 
antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja 
laskussa tulee esittää ja tietojen esittämista-
vasta. 

Pykälään lisättäisiin myös kuuden viikon 
määräaika loppulaskun toimittamiselle kulut-
tajalle. Määräaika vastaisi sähkön toimitus-
sopimuksia koskevaa vastaavaa määräaikaa 
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ja se laskettaisiin siitä, kun maakaasun toimi-
tus kuluttajalle on päättynyt. Määräajan pi-
tuus perustuu maakaasumarkkinadirektiivin 
säännökseen. Määräajan tarkoituksena on 
varmistaa, että asiakkaan ja vähittäismyyjän 
väliseen keskinäiseen suoritusvelvollisuuteen 
liittyvät kysymykset saatetaan päätökseen 
kohtuullisessa ajassa sopimussuhteen päät-
tymisestä. Loppulaskun viivästyminen koh-
tuuttomasti saattaa vaikeuttaa kuluttajan ta-
louden suunnittelua, koska asiakkaalla ei 
välttämättä ole ennakkotietoa siitä, tuleeko 
hän saamaan palautusta maakaasuntoimitta-
jalta vai joutuuko hän mahdollisesti maksa-
maan maakaasuntoimittajalleen jotakin. 

Pykälään on sisällytetty myös uusi säännös 
kuluttajille tarjottavista maksutapavaihtoeh-
doista. Maksutapavaihtoehtoina on kuluttaja-
asiakkaalle tarjottava ainakin laskutusjakson 
mukaiseen kulutukseen perustuvaa maksuta-
pavaihtoehtoa sekä arvioituun todennäköi-
seen vuotuiseen kulutukseen perustuvaa ta-
sasuuruisiin maksueriin perustuvaa maksuta-
pavaihtoehtoa. Lähtökohtana laskutuksessa 
tulisi olla asiakkaan todettuihin lukematietoi-
hin perustuva laskutus silloinkin, kun kulut-
taja valitsee tasaerälaskutuksen. Asiakkaalla 
myös olisi oikeus kulutustietojensa saantiin 
siitä riippumatta, mitä laskutustapaa asiakas 
käyttäisi. Laskutuksen tasaaminen vastaa-
maan asiakkaan todellisia kulutuslukemia tu-
lisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Maksu-
tapavaihtoehdoissa ei saisi olla perusteetto-
mia tai eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei asiak-
kaalta saisi veloittaa ylimääräistä palvelu-
maksua asiakkaan valitessa maksutavakseen 
tasaerälaskutuksen. Maakaasuntoimittajalla 
olisi oikeus muuttaa asiakkaalta veloitettavan 
tasaerän suuruutta muuttaessaan hinnoittelua 
tai asiakkaan vuotuisen arvioidun kulutuksen 
määrän muuttuessa. Myös tasaeriin perustu-
van maksutavan valinnut asiakas voisi kuu-
lua erilaisten palvelujen piiriin. Jos asiakas, 
jonka maakaasun kulutusta ei mitata, haluaisi 
käyttöönsä laskutusjakson mukaiseen kulu-
tukseen perustuvan laskutustavan, tulisi jake-
luverkonhaltijan asentaa käyttöpaikkaan mit-
tauslaitteisto. Mittauksesta ja mittauspalvelun 
maksuista säädetään toisaalla maakaasu-
markkinalaissa. 

Maksutapavaihtoehtoja koskevan ehdotuk-
sen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valin-
nanvapautta laskujen maksamisessa. Taustal-
la on se, että maakaasulla lämmitettyjen talo-
jen kaasulaskut vaihtelevat merkittävästi 
vuoden eri ajankohtien välillä. Jatkossakin 
mittaustiedot olisivat laskutuksen perusteena. 
Uudistusta olisi se, että jakeluverkonhaltijalla 
ja maakaasuntoimittajalla olisi velvollisuus 
tarjota myös palvelua, jossa asiakas saisi ha-
lutessaan lyhentää vuotuista maakaasulasku-
aan tasasuuruisissa erissä. Myös maakaasu-
markkinadirektiivin kuluttajansuojaa koskeva 
liite I edellyttää, että asiakkaat voivat valita 
useista eri maksumenetelmistä. Säännöksen 
vaikutusta maakaasumarkkinoilla ja sen suh-
detta energiansäästöön tulisi arvioida muu-
tamien vuosien kuluttua. Silloin voitaisiin ar-
vioida uudelleen säännöksen tarvetta. 

Maakaasuntoimittaja voisi tarjota maksuta-
pavaihtoehtona kuluttajalle myös ennakko-
laskutusperusteista maksuvaihtoehtoa. En-
nakkolaskutus ei kuitenkaan saisi olla ainoa 
kuluttajalle tarjottava maksuvaihtoehto. En-
nakkoon laskutettavien erien tulisi myös hei-
jastaa riittävästi kuluttajan arvioitua todennä-
köistä vuotuista kulutusta. Laskutustapaa, 
jolla kuluttajilta kerättäisiin rahaa ylisuuren 
kulutusarvion perusteella maakaasuntoimitta-
jan liiketoiminnan rahoittamiseksi, ei voida 
pitää siten hyväksyttävänä. Maakaasuntoi-
mittajan tulisi myös ennakkolaskutuksessaan 
välttää laskutus-tapaa, jossa laskutuskausi 
kattaisi kerrallaan useita kuukausia siten, ett-
ei asiakas ole laskun eräpäivään mennessä 
kuluttanut osaakaan maakaasuntoimittajan 
laskuttamasta energiamäärästä. Tällainen 
laskutustapa paitsi vaikeuttaa kuluttajien ky-
kyä varmistua maksuvelvollisuutensa todelli-
sesta määrästä myös siirtää maakaasuntoimit-
tajan liiketoiminnan riskit suuremmaksi 
osaksi kuluttajien kannettaviksi. Myös mark-
kinaoikeus on oikeuskäytännössään linjannut 
tällaisen ennakkolaskutuksen kuluttajan kan-
nalta kohtuuttomaksi (MAO 229/2012). 

Säännökseen on myös sisällytetty viittaus 
energiamarkkinoilla toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluista annettuun lakiin 
(1211/2009), jossa on myös säännöksiä vä-
hittäismyyjän laskutuksesta. 
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Pykälän voimassa oleva 2 momentti siirret-
täisiin lain johdonmukaisuuden vuoksi 4 lu-
vun 2 §:ään. 

6 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että sen vanhentunut viittaus vuoden 
1995 sähkömarkkinalakiin poistettaisiin ja 
korvattaisiin viittauksella tämän esityksen 
yhteydessä annettavaan uuteen sähkömarkki-
nalakiin ja sen säännöksiin. Muutosehdotus 
on siis luonteeltaan täysin tekninen. 

7 §. Pykälän luetteloa maakaasun toimitus-
ta ja siirtopalvelua koskevan sopimuksen vä-
himmäissisällöstä ehdotetaan laajennettavak-
si siten, että se täyttää maakaasumarkkinadi-
rektiivin liitteen I 1kohdan a alakohdan vaa-
timukset. Sopimukseen tulisi pykälän voi-
massa olevien vaatimusten lisäksi sisällyttää 
tiedot virhetilanteissa sovellettavista vahin-
gonkorvauksista ja muista hyvityksistä sekä 
kuluttajille kuuluvista oikeuksista, jotka on 
lisäksi esitettävä yrityksen verkkosivuilla. 
Lisäksi pykälän 1 momentin riitojenratkai-
sumenettelyä koskevaa säännöstä täsmennet-
täisiin siten, että kuluttajalle pitäisi esittää 
tiedot käytettävissä olevista valitus- ja riito-
jenratkaisumenettelyistä sekä niiden vireille-
panosta. Pykälän 1 momentin 5 kohdan sekä 
2 momentin säännöksiä esitetään lisäksi täy-
dennettäväksi siten, että ne vastaavat direk-
tiivin vaatimuksia. Pykälän 1 momentin 5 
kohdan mukaan määräaikaisessa sopimuk-
sessa on ilmoitettava, voidaanko se irtisanoa 
kuluitta. Sanamuodolla tarkoitetaan kaikkia 
sopimuksen irtisanomisesta asiakkaalle ai-
heutuvia kustannuksia niiden oikeudellisesta 
muodosta riippumatta.  
 
5 luku Toimintojen eriyttäminen 

7 §. Lain 5 lukuun ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 7 §, jolla pantaisiin täytäntöön maakaa-
sumarkkinadirektiivin 15 artikla varastointi-
laitteiston haltijoiden osalta. Mainittu 15 ar-
tikla koskee sekä siirtoverkon omistajien että 
varastointilaitteiston haltijoiden eriyttämistä, 
mutta siirtoverkon omistajien osalta sitä ei 
ole Suomen eristyneitä markkinoita koskevan 
poikkeuksen vuoksi vielä välttämätöntä pan-
na täytäntöön. Artiklan varastointilaitteiston 
haltijoiden eriyttämistä koskevat säännökset 
on sen sijaan sisällytettävä kansalliseen lain-

säädäntöön, eikä tätä ole toistaiseksi Suo-
messa toteutettu.  

Pykälä koskee vertikaalisesti integroitunee-
seen maakaasualan yrityksen koskevaa varas-
tointilaitteiston haltijaa, eli käytännössä yri-
tystä, joka harjoittaa useampia maakaasualan 
toimintoja. Varastointilaitteiston haltijan olisi 
ehdotuksen mukaan oltava organisaationsa, 
oikeudellisen muotonsa ja päätöksentekome-
nettelyidensä osalta riippumaton yrityksen 
muusta maakaasun siirtoverkkoon, jakeluun 
tai varastointiin liittyvästä toiminnasta. 
Säännöksessä täsmennettäisiin lisäksi riip-
pumattomuuden sisältöä direktiivin vaati-
musten mukaisesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan varastointi-
laitteiston haltijan tulee laatia riippumatto-
muuden varmistamista ja toteuttamista kos-
keva ohjelma ja antaa vuosittain maakaasu-
markkinaviranomaiselle kertomus toteute-
tuista toimenpiteistä. Pykäläehdotus vastaa 
sisällöltään direktiivin 15 artiklaa, eli siihen 
ei sisälly merkittäviä kansallisia linjanvetoja. 
 
6 luku Luvat ja ilmoitukset 

3 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sen 
nykyiset säännökset maakaasuverkkoluvan 
peruuttamisesta. Samalla kumottaisiin myös 
6 luvun 4 §, joka koskee luvan peruuttamisen 
seurauksia. Kyseiset säännökset siirrettäisiin 
säädösten johdonmukaisuuden vuoksi samas-
sa yhteydessä annettavaan lakiin sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta, eli 
muutos olisi tältä osin lähinnä tekninen. 

Uutena ehdotuksena pykälässä säädettäisiin 
siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkoluvan 
myöntämistä koskevista lisävaatimuksista, 
joita sovellettaisiin 2 §:ssä säädettyjen vaa-
timusten lisäksi. Ehdotuksen mukaan hakijan 
olisi ensinnäkin omistettava Suomessa sijait-
seva maakaasun siirtoverkko. Lisäksi hakijan 
tulisi täyttää lain 5 luvussa säädetyt vaati-
mukset toimintojen eriyttämisestä ja 2 a lu-
vussa säädetyt vaatimukset siirtoverkonhalti-
jan riippumattomuudesta. Pykälässä säädet-
tävät lisävaatimukset kuuluvat Suomen eris-
tyneitä markkinoita koskevan poikkeuksen 
piiriin. Vaatimusten sääntely ei siis ole vält-
tämätöntä, vaan säännöksillä lähinnä enna-
koitaisiin lähitulevaisuudessa tapahtuvaa 
poikkeuksesta luopumista. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ehdois-
ta, joita järjestelmävastuuseen määrättävän 
siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkoluvassa 
voidaan asettaa. Erityisvaatimusten taustana 
on maakaasujärjestelmän tekninen luonne 
yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa maakaa-
sun tuotannon ja kulutuksen on oltava tasa-
painossa keskenään. Taloudelliseen kilpai-
luun perustuvilla avoimilla maakaasumark-
kinoilla, jossa maakaasukaupan osapuolille 
on järjestetty pääsy muun toimijan maakaa-
suverkkoon, on välttämätöntä organisoida 
markkinapaikkoja, joissa eri tarkoituksiin 
tarvittavaa maakaasua voidaan myydä ja os-
taa. Avointen maakaasumarkkinoiden toi-
minta edellyttää järjestelmän yhteisten toi-
mintojen organisointia ja niihin liittyvien 
vastuiden järjestämistä sekä yhteistyötä eri 
maissa tai alueilla toimivien siirtoverkonhal-
tijoiden kesken. Maakaasujärjestelmän ja -
markkinoiden yhteisten toimintojen hoitami-
nen kuuluisivat järjestelmävastaavaan siirto-
verkonhaltijan tehtäviin. 

5 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi uusi virke, jonka mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen tulee lupaharkinnas-
saan ottaa huomioon hankkeen merkitys 
maakaasun sisämarkkinoille. Lisäyksellä 
täydennetään maakaasumarkkinadirektiivin 
4 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa. Lisäksi 
pykälän 3 momenttia täsmennettäisiin siten, 
että hankelupaan voisi sen mukaan liittää lu-
van edellytysten kannalta tarpeellisia ehtoja 
ja siten, ettei hankelupaa voisi siirtää toiselle. 

8 §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
8 §, jossa asetetaan velvollisuus ilmoittaa ja 
nimetä maakaasun varastointilaitteiston tai 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltija. Velvollisuus haltijan nimeämiseen 
perustuu maakaasumarkkinadirektiivin 12 ar-
tiklaan. Ehdotuksen mukaan toimintaa har-
joittavan yrityksen olisi ilmoitettava haltija 
maakaasumarkkinaviranomaiselle vähintään 
kuusi kuukautta ennen kyseisen toiminnan 
aloittamista, minkä perusteella maakaasu-
markkinaviranomainen tekisi varsinaisen ni-
mityksen, jos yritys harjoittaa ilmoitettua 
toimintaa. Maakaasumarkkinaviranomainen 
voisi tapauskohtaisesti harkita nimityksen 
keston siten, että se olisi kuitenkin voimassa 
enintään kymmenen vuoden määräajan. 
 

7 luku Ohjaus ja valvonta 

1 §. Pykälässä säädettäisiin lain täytän-
töönpanon ohjauksesta ja valvonnasta. Pykä-
län 1 momentin mukaan lain täytäntöönpa-
non yleinen ohjaus ja seuranta kuuluisivat 
edelleen ministeriölle. 

Pykälän 2 momentin mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen tehtävänä olisi puo-
lestaan valvoa lain ja sen nojalla annettavien 
säännösten, viranomaismääräysten ja lupa-
päätösten noudattamista. Ehdotuksessa rajat 
ylittävien siirtoputkien rakentamisen valvon-
ta sekä maakaasun tuonnin ja viennin valvon-
ta siirrettäisiin ministeriöltä maakaasumark-
kinaviranomaiselle. Valvonnasta säädettäi-
siin erikseen sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
den valvonnasta annetussa laissa.  

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että sen nykyinen säännös maakaasumarkki-
naviranomaisen vuosikertomuksesta ja kan-
sainvälisistä tiedonantovelvoitteista siirrettäi-
siin lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
valvonnasta. Tämän tilalle pykälään lisättäi-
siin säännös siitä, että kuluttaja-asiamies val-
voo lain 4 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja so-
pimusehtoja kuluttajansuojan kannalta. 

1 a—7 §. Lain 7 luvun 1 a—7 §:t ehdote-
taan kumottavaksi ja siirrettäväksi asiasisäl-
löltään tämän esityksen yhteydessä annetta-
vaan lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
valvonnasta. Muutosehdotus on siis luonteel-
taan tekninen ja sen tarkoituksena on lähinnä 
parantaa säädösten johdonmukaisuutta. 
 
8 luku Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 §. Pykälä ehdotetaan päivitettäväksi si-
ten, että sen pykäläviittaukset vastaavat muu-
tetun lain sisältöä. Muutosehdotus on luon-
teeltaan tekninen. 
 
9 luku Erinäiset säännökset 

2 §. Pykälän salassapitoa koskevaa sään-
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että 
se vastaa paremmin maakaasumarkkinadirek-
tiivin 16 artiklan vaatimuksia. 

Pykälässä säädettäisiin verkonhaltijoille 
sekä maakaasun varastointi- ja käsittelylait-
teistojen haltijoille laissa säädettyjä tehtäviä 
suorittaessaan tietoonsa saamia liike- ja am-
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mattisalaisuuksia koskeva salassapitovelvol-
lisuus viittaamalla viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 22 ja 23 §:ään se-
kä kyseisen lain 24 §:n 1 momentin 20 koh-
taan. Säännös soveltuisi myös tilanteissa, 
joissa kysymys ei ole asiakirjasta, johon vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia sen 4 §:n mukaan sovelletaan. Ky-
seisen lain soveltamisala on sen 4 §:n nojalla 
rajattu viranomaisiin. Maakaasumarkkinala-
kiin otettava täsmennys on tarpeen, sillä 
kohderyhmään kuuluvat maakaasualan yri-
tykset eivät ole viranomaisasemassa suoritta-
essaan maakaasumarkkinalain mukaisia teh-
täviään.  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 22 §:ssä säädetään asiakirjasalai-
suudesta. Säännöksen 1 momentin mukaan 
viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, 
jos se on säädetty salassa pidettäväksi tai jos 
viranomainen on lain nojalla määrännyt sen 
salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tie-
toja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvolli-
suus. Säännöksen 2 momentin mukaan salas-
sa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tu-
lostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa si-
vulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muulla tavalla sivullisen 
nähtäväksi tai käytettäväksi. Viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä 
säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja hyväk-
sikäyttökiellosta. Pykälän 1 momentti kieltää 
salassa pidettävän asiakirjan sisällön paljas-
tamisen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu senkin 
jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai teh-
tävän hoitaminen viranomaisen lukuun on 
päättynyt. Pykälän 2 momentissa vaitiolovel-
vollisuus ulotetaan harjoittelijoihin sekä vi-
ranomaisen toimeksiannosta toimiviin. Pykä-
län 3 momentissa kielletään salassa pidettä-
vien tietojen hyväksikäyttö omaksi taikka 
toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mu-
kaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakir-
joja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yk-
sityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Sa-
lassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka si-
sältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen 
elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos 
tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkei-
nonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja 

kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ym-
päristön terveellisyyden suojaamiseksi tai 
toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien val-
vomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai 
elinkeinoharjoittajan velvollisuuksia ja nii-
den hoitamista koskevista tiedoista. Säännös-
tä tehostaisi maakaasumarkkinalain 8 luvun 
3 §:n rangaistussäännös. 

4 §. Pykäläehdotuksen mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen tämän lain nojalla te-
kemiin päätöksiin haettaisiin nykykäytäntöä 
vastaavasti edelleen muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asioista, joissa muutoksenhaku maakaasu-
markkinamarkkinaviranomaisen päätöksestä 
ohjattaisiin markkinaoikeuteen. Markkinaoi-
keuteen valitettaisiin tämän lain 2 luvun 
4 §:n poikkeuslupaa ja 4 a §:n vapautusta 
koskevasta päätöksestä. Asian käsittelystä 
markkinaoikeudessa säädettäisiin 1 päivänä 
syyskuuta 2013 voimaan tulevassa oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa 
laissa. Energiamarkkinaviraston ennen tätä 
ajankohtaa antamia päätöksiä koskevaa muu-
toksenhakua varten annettaisiin siirtymä-
säännökset lain voimaantulosäännöksessä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta työ- ja elinkeinoministeriön se-
kä ensiasteen muutoksenhakutuomioistuinten 
antamiin päätöksiin. Ministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan 
päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Maakaa-
sumarkkinaviranomaiselle säädettäisiin oike-
us hakea muutosta muutoksenhakutuomiois-
tuimen antamaan päätökseen, jolla tuomiois-
tuin on kumonnut sen antaman päätöksen tai 
muuttanut sitä. Ehdotetun säännöksen tavoit-
teena on antaa jatkovalitusoikeus maakaasu-
markkinaviranomaiselle erityisesti sille kuu-
luvan yleisen edun valvontatehtävän vuoksi. 
Maakaasumarkkinaviranomaisen jatkovali-
tusoikeutta puoltaa myös maakaasumarkki-
nadirektiivin 41 artiklan 4 kohdan säännös, 
jossa edellytetään jäsenvaltioiden varmista-
van, että kansallisille sääntelyviranomaisille 
annetaan toimivaltuudet, joiden nojalla ne 
voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Maa-
kaasumarkkinaviranomaisella olisi näillä pe-
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rusteilla tarpeen säätää selvyyden vuoksi jat-
kovalitusoikeus sen lupa- ja sääntelyviran-
omaisena tekemissä päätöksissä. 

5 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä, 
jota maakaasumarkkinaviranomaisen on 
noudatettava, jos hakijalle myönnetään 2 lu-
vun 4 tai 4 a §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. 
Säännös vastaisi voimassaolevaa sääntelyä ja 
sillä pantaisiin osittain täytäntöön maakaa-
sumarkkinadirektiivin 36 artiklan menettely-
sääntöjä. Maakaasumarkkinaviranomainen 
olisi säännöksen nojalla velvollinen noudat-
tamaan erityisesti direktiivin 36 artiklan 4, 6, 
8 ja 10 kohtien kansallisille viranomaisille 
osoitettuja menettelymääräyksiä. 

6 §. Työ- ja elinkenoministeriön ja maa-
kaasumarkkinaviranomaisen tämän lain mu-
kaisista suoritteista perittäisiin valtion mak-
superustelain (150/1992) mukaan määräyty-
vät maksut. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksen 1 kohdassa säädettäisiin lain voi-
maantulosta.  

Voimaantulosäännöksen 2 kohdan mukaan 
lain 9 luvun 4 §:n 2 momenttia sovelletaan 
vasta 1 päivästä syyskuuta 2013. Tällöin tuli-
si voimaan myös asioiden käsittelyä markki-
naoikeudessa uudistava laki oikeudenkäyn-
nistä markkinaoikeudessa. Lain ennakoidun 
voimaantulon ja 1 päivä syyskuuta 2013 väli-
senä aikana markkinaoikeudessa vireille tul-
leisiin asioihin sovellettaisiin voimaantulo-
säännöksen 8 kohdan siirtymäsäännöstä. 

Voimaantulosäännöksen 3 kohdan mukaan 
lailla kumotaan maakaasumarkkinalain 9 lu-
vun 4 §:n muuttamisesta annettu laki 
(125/2013). 

Voimaantulosäännöksen 4 kohdan mukaan 
kumottujen tai muutettujen säännösten nojal-
la annetut asetukset ja maakaasumarkkinavi-
ranomaisen määräykset jäävät voimaan, kun-
nes tämän lain nojalla toisin säädetään tai 
määrätään. 

Voimaantulosäännöksen 5 kohdassa sää-
dettäisiin siirtymäsäännöksistä siirtoverkon-
haltijan riippumattomuuden varmentamista ja 
sähköverkkolupia koskevien menettelyjen 
vauhdittamiseksi. Lain voimaan tullessa toi-
mivan siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
maakaasuverkkolupahakemuksensa maakaa-
sumarkkinaviranomaiselle kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta. Lain 6 luvun 3 §:n 

1 momentin 3 kohdan vaatimusta siirtover-
konhaltijan riippumattomuuden varmentami-
sesta ei sovelleta tilanteeseen, josta ei ole tul-
lut tehdä lain 2 a luvun 1 §:n 1 momentin 
mukaista ilmoitusta. Maakaasumarkkinavi-
ranomainen voisi ennen maakaasuverkkolu-
pahakemuksen ratkaisemista päätöksellään 
muuttaa määräajaksi järjestelmävastuuseen 
määrätyn siirtoverkonhaltijan voimassa ole-
van maakaasuverkkoluvan ehtoja tämän lain 
säännösten edellyttämällä tavalla. Säännös 
olisi tarpeen maakaasumarkkinadirektiivin 
siirtoverkonhaltijan tehtäviin ja järjestelmä-
vastuuseen edellyttämien muutosten voimaan 
saattamiseksi mahdollisimman pian lain 
voimaantulon jälkeen. 

Voimaantulosäännöksen 6 kohdan mukaan 
maakaasun toimittajan olisi tarjottava 4 lu-
vun 3 §:n 3 momentissa pakollisiksi säädetty-
jä maksutapavaihtoehtoja kuluttajille vii-
meistään 1 päivä maaliskuuta 2014 alkaen. 
Siirtymäaika annettaisiin, jotta maakaasun 
toimittajilla olisi mahdollisuus sovittaa lasku-
tuskäytäntönsä ja maksutapavaihtoehtojen 
järjestämiseksi vaadittavat tietojärjestelmän-
sä vastaamaan laissa asetettuja vaatimuksia. 

Voimaantulosäännöksen 7 kohdan mukaan 
lain 4 luvun 6 §:n säännöstä sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
maakaasusopimuksiin. Ehdotetut säännökset 
maakaasusopimuksista olisivat sisällöltään 
hyvin samanlaiset vastaavien voimassa ole-
vien säännösten kanssa. 

Lain 9 luvun 4 §:n 2 momenttia sovellettai-
siin vasta 1 päivästä syyskuuta 2013. Koska 
ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan jo 
ennen tätä ajankohtaa, maakaasumarkkinavi-
ranomaisen ennen tätä ajankohtaa antamia 
päätöksiä koskevaa muutoksenhakua varten 
annettaisiin siirtymäsäännökset voimaantulo-
säännöksen 8 kohdassa. 
 
1.3 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoi-

den valvonnasta 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Tavoite. Pykälässä säädettäisiin sähkö- 
ja maakaasumarkkinoiden valvonnan ja seu-
rannan tavoitteista. Lain soveltajien tulisi 
huomioida nämä tavoitteet lakia soveltaes-
saan ja tulkitessaan. 
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Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
nan ja seurannan tavoitteena on sähkön ja 
maakaasun hyvän toimitusvarmuuden, kilpai-
lukykyisen hinnan ja kohtuullisten palvelupe-
riaatteiden turvaamiseksi energian käyttäjille 
edistää tehokkaasti, varmasti ja ympäristön 
kannalta kestävästi toimivia kansallisia ja 
alueellisia sähkö- ja maakaasumarkkinoita 
sekä Euroopan unionin sähkön ja maakaasun 
sisämarkkinoita. Lain tavoitteiden toteutumi-
nen ilmenee viimekädessä sen vaikutuksina 
sähkön ja maakaasun loppukäyttäjille. Lain 
tavoitteiden toteumista tulisi tämän vuoksi 
arvioida loppukäyttäjien näkökulmasta. Tä-
män vuoksi tavoitesäännöksessä asetettaisiin 
tavoitteeksi pyrkimys turvata loppukäyttäjille 
hyvä sähkön ja maakaasun toimitusvarmuus, 
kilpailukykyinen sähkön ja maakaasun hinta 
sekä kohtuulliset palveluperiaatteet. Sähkön 
ja maakaasun toimitusvarmuudella tarkoitet-
taisiin hankinta- ja toimitusvarmuutta sekä 
teknistä turvallisuutta. 

2 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin 
niiden valvonta- ja seurantatehtävien hoita-
miseen, jotka on säädetty Energiamarkkina-
viraston tehtäväksi pykälässä mainitussa 
lainsäädännössä. Lakia sovellettaisiin siten 
kansallisen sähkö- ja maakaasumarkkinalain-
säädännön sekä unionin sähkön ja maakaa-
sun sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
valvontaan ja seurantaan. 

3 §. Määritelmät. Pykälässä lueteltaisiin 
tässä laissa tarkoitetut määritelmät. Lain ter-
mistö määriteltäisiin mahdollisimman yh-
denmukaiseksi sähkö- ja maakaasumarkki-
nadirektiivien määritelmien kanssa. Siten 
lain määritelmiä tulisi soveltaa yhdenmukai-
sesti direktiivien määritelmien kanssa. Pykä-
län 2 momentin mukaan sähkömarkkinalaissa 
ja maakaasumarkkinalaissa säädetyt määri-
telmät olisivat voimassa myös tätä lakia so-
vellettaessa. 
 
2 luku Energiamarkkinaviraston tehtävät 

4 §. Energiamarkkinaviraston toiminnan 
yleistavoitteet. Pykälässä lueteltaisiin ne ta-
voitteet, joita Energiamarkkinaviraston tulee 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan 
edistää. Pykälän 1 kohdan mukaan Energia-
markkinaviraston tulisi tässä laissa tarkoitet-

tuja tehtäviä hoitaessaan edistää tehokkaasti, 
varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi 
toimivia kansallisia sähkö- ja maakaasu-
markkinoita sähkömarkkinalaissa ja maakaa-
sumarkkinalaissa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Pykälän muissa kohdissa puoles-
taan säädettäisiin Energiamarkkinaviraston 
laissa tarkoitetun toiminnan yleistavoitteiksi 
sähkömarkkinadirektiivin 36 artiklan sekä 
maakaasumarkkinadirektiivin 40 artiklassa 
säädetyt yleistavoitteet. Viimeksi mainittuja 
yleistavoitteita tulisi soveltaa yhdenmukai-
sesti direktiivien yleistavoitteiden kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston olisi yleistavoitteita toteut-
taessaan otettava huomioon maakaasumark-
kinalaissa sekä maakaasuverkkoasetuksessa 
säädetyt poikkeukset. Näillä poikkeuksilla 
tarkoitetaan maakaasumarkkinadirektiivin 
49 artiklan 1 kohtaan sekä maakaasuverkko-
asetuksen 30 artiklaan perustuvia poikkeuk-
sia. 

5 §. Energiamarkkinaviraston yleinen val-
vontatehtävä. Pykälässä säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston yleisestä valvontatehtä-
västä. Sen mukaan Energiamarkkinaviraston 
tehtävänä olisi valvoa lain 2 §:ssä tarkoitetun 
kansallisen ja unionin lainsäädännön ja vi-
ranomaisten määräysten noudattamista sekä 
hoitaa muut lain 2 §:ssä tarkoitetussa lain-
säädännössä sille annetut tehtävät. 

6 §. Energiamarkkinaviraston tehtävät 
kansallisena sääntelyviranomaisena. Pykä-
lässä 1 momentissa säädettäisiin tehtävät, 
joista Energiamarkkinaviraston kansallisena 
sääntelyviranomaisena tulisi erityisesti vasta-
ta. Säännöksellä säädettäisiin Energiamark-
kinaviraston tehtäväksi sähkömarkkinadirek-
tiivin 37 artiklan 1 kohdassa ja maakaasu-
markkinadirektiivin 41 artiklan 1 kohdassa 
säädetyt kansallisten sääntelyviranomaisten 
yhdenmukaistetut tehtävät. Näitä tehtäviä tu-
lisi soveltaa yhdenmukaisesti direktiivien 
kanssa. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
kuuluvista tehtävistä on lisäksi säädetty toi-
saalla lain 2 §:ssä tarkoitetussa unionin lain-
säädännössä. 

Pykälän 1 momentin 9 kohdan seurantaa 
toteuttaessaan Energiamarkkinaviraston tulisi 
seurata mainittujen direktiivinkohtien j ala-
kohdan mukaisesti esimerkiksi, miten avoi-
mia ja tehokkaita tukku- ja vähittäismyynti-
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markkinat ovat ja missä määrin niillä esiintyy 
kilpailua, mihin kuuluvat sähkö- ja maakaa-
supörssit, kotitalousasiakkaiden maksamat 
hinnat, mukaan lukien ennakkomaksujärjes-
telmät, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden 
määrä, verkosta kytkettyjen asiakkaiden 
määrä, ylläpitopalvelujen maksut ja näiden 
palvelujen toteuttaminen ja kotitalousasiak-
kaiden tekemät valitukset, sekä mahdollisia 
kilpailun vääristymiä tai rajoituksia, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen an-
taminen, sekä saattaa tarvittaessa tapaukset 
asiaankuuluvien kilpailuviranomaisten käsi-
teltäviksi. 

Edellä mainittujen direktiivinkohtien l ala-
kohdassa edellytetään kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen noudattavan sopimusvapautta. 
Vaikka kyseistä tehtävää ei ole kirjattu pykä-
län säännökseen, on Suomen oikeusjärjestyk-
seen sisältyvistä yleisistä periaatteista johdet-
tavissa, että Energiamarkkinaviraston tulee 
kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviä 
hoitaessaan ottaa huomioon Suomen oikeus-
järjestykseen sisältyvä sopimusvapauden pe-
riaate. 

7 §. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
toimintakertomus. Energiamarkkinaviraston 
olisi annettava vuosittain kertomus toimin-
nastaan kansallisena sääntelyviranomaisena 
ministeriölle, energia-alan sääntelyviran-
omaisten yhteistyövirastolle ja komissiolle. 
Kertomus olisi julkaistava. Kertomuksessa 
olisi esitettävä toteutetut toimenpiteet ja saa-
vutetut tulokset lain 6 §:ssä tarkoitetuista teh-
tävistä sekä arvio siitä, kuinka sähkön kanta-
verkonhaltijoiden ja maakaasun siirtover-
konhaltijoiden investointisuunnitelmat vas-
taavat sähkön ja maakaasun siirtoverkonhal-
tijoiden eurooppalaisten verkostojen laatimia, 
yhteisönlaajuisia verkon kehittämissuunni-
telmia. Arvioon voi sisältyä suosituksia in-
vestointisuunnitelmien muuttamisesta. 

8 §. Energiamarkkinaviraston suorittama 
sähkön ja maakaasun toimitusvarmuuden 
seuranta. Pykälässä säädettäisiin Energia-
markkinaviraston suorittamasta sähkön ja 
maakaasun toimitusvarmuuden seurannasta. 
Säännöksellä saatettaisiin voimaan sähkö-
markkinadirektiivin 4 artiklassa ja maakaa-
sumarkkinadirektiivin 5 artiklassa asetetut 
velvoitteet. Pykälän 1 momentissa asetettai-
siin Energiamarkkinavirastolle velvoite yh-

teistyössä muiden viranomaisten kanssa seu-
rata sähkön sekä maakaasun tarjonnan ja ky-
synnän tasapainon kehitystä, sähkö- ja maa-
kaasuverkkojen laatua ja niiden ylläpidon ta-
soa sekä toimenpiteitä sähkön ja maakaasun 
kysyntähuippujen kattamiseksi ja toimittajien 
toimitusvajauksen hoitamiseksi.  

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin Ener-
giamarkkinavirastolle velvoite julkaista joka 
toinen vuosi sähkön toimitusvarmuutta kos-
keva kertomus sekä vuosittain maakaasun 
toimitusvarmuutta koskeva kertomus kunkin 
vuoden 31 päivään heinäkuuta mennessä. 
Kertomus olisi toimitettava ministeriölle ja 
komissiolle. Energiamarkkinavirasto voisi 
tarkastella kertomuksissa myös muita niiden 
aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. 
 
3 luku Energiamarkkinaviraston toimival-

ta valvonta-asioissa 

9 §. Energiamarkkinaviraston toimivalta 
valvonta-asioissa. Pykälässä säädettäisiin 
Energiamarkkinaviraston toimivallasta val-
vonta-asioissa. Valvontatoimivalta olisi jäl-
kikäteistä, ellei toimivaltaa erikseen ole sää-
detty muualla lainsäädännössä etukäteiseksi. 
Energiamarkkinaviraston jälkikäteinen toi-
mivalta käsittäisi muun muassa lain 6 §:ssä 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat 
valvonta- ja seurantatehtävät. Energiamark-
kinaviraston etukäteisestä toimivallasta sää-
dettäisiin puolestaan lain 10 §:ssä.  

Energiamarkkinavirasto voisi pykälään pe-
rustuvassa päätöksessään määrätä ne nimen-
omaiset toimenpiteet, joilla valvottava vel-
voitetaan säännösten rikkomistapauksessa 
korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Li-
säksi Energiamarkkinavirastolle annettaisiin 
toimivalta määrätä palautettavaksi yksittäisil-
le asiakkaille näiltä virheellisesti perityksi 
todettuja maksuja. Ehdotettu toimivalta kos-
kisi tältä osin niitä tapauksia, joissa Ener-
giamarkkinavirasto on nimenomaisesti to-
dennut valvottavan menetelleen säännösten 
vastaisesti. Sen sijaan toimivalta ei ulottuisi 
valvottavan tai tämän asiakkaan välisiin so-
pimusriitoihin, jotka kuuluvat yleisten tuo-
mioistuinten ratkaistaviksi. Palautus koskisi 
muita kuin 14 §:ssä tarkoitettuja valvontajak-
soon perustuvia palautuksia. Säännös vastaisi 
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nykyistä sähkömarkkinalain ja maakaasu-
markkinalain soveltamiskäytäntöä. 

10 §. Energiamarkkinaviraston vahvista-
mat ehdot ja menetelmät. Pykälään ehdote-
taan sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan 6 
kohtaan ja maakaasumarkkinadirektiivin 41 
artiklan 6 kohtaan perustuvia säännöksiä 
Energiamarkkinavirastolle kuuluvasta etukä-
teisestä toimivallasta verkonhaltijan, nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteiston halti-
jan sekä järjestelmävastaavan kantaverkon-
haltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkon-
haltijan ehtojen ja palvelujen hinnoittelua 
koskevien menetelmien asettamisessa. Etukä-
teistä toimivaltaa olisi verkonhaltijoiden ja 
järjestelmävastaavan sekä nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteiston haltijan toimintaan 
1 momentissa luetelluissa tapauksissa. Muis-
sa tapauksissa Energiamarkkinaviraston toi-
mivalta olisi luonteeltaan jälkikäteistä. 

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltijan ehtojen etukäteinen vahvistaminen 
koskisi verkonhaltijoista poiketen nesteyte-
tyn maakaasun käsittelylaitoksen käyttöoi-
keudesta perittäviä tariffeja. Koska nesteyte-
tyn maakaasun käsittelylaitosten toiminta 
poikkeaa luonteeltaan verkkotoiminnasta ei-
kä laitteistojen haltijoihin kohdistu verkon 
kehittämisvelvollisuuteen verrattavaa laaja-
alaista kehittämisvelvollisuutta, olisi nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen 
käyttöoikeudesta perittävien maksujen sään-
tely mahdollista rakentaa sellaiseksi, ettei 
verkonhaltijoihin sovellettavaa, valvontajak-
soihin perustuvaa verkkomaksujen valvontaa 
vastaavaa menettelyä arvioida tarvittavan 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen 
käyttöoikeudesta perittävien maksujen val-
vonnassa. 

Etukäteinen toimivalta merkitsisi sitä, että 
verkonhaltija, järjestelmävastaava kantaver-
konhaltija tai järjestelmävastaava siirtover-
konhaltija ei saisi ottaa käyttöön etukäteisen 
toimivallan piiriin kuuluvien palveluiden eh-
toja ja niiden hinnoittelua koskevia menetel-
miä ennen kuin Energiamarkkinavirasto on 
antanut niitä koskevan vahvistuspäätöksen. 
Vastaava menettely koskisi myös ehtoja, 
edellytyksiä ja tariffeja, jotka liittyvät oikeu-
teen käyttää nesteytetyn maakaasun käsittely-
laitteistoja. 

Energiamarkkinavirasto ei olisi vahvistus-
päätöstä antaessaan sidottu verkonhaltijan 
esittämiin ehtoihin tai menetelmiin, vaan vi-
rastolla olisi oikeus sähkömarkkinadirektii-
vin 37 artiklan 10 kohdan sekä maakaasu-
markkinadirektiivin 41 artiklan 10 kohdan 
edellyttämällä tavalla poiketa verkonhaltijan 
esityksestä. Vahvistuspäätös olisi luonteel-
taan yhteen toiminnanharjoittajaan kohdistu-
va hallintopäätös, johon toiminnanharjoitta-
jalla olisi muutoksenhakuoikeus. Samalla 
päätöksellä voitaisiin tarvittaessa asettaa eh-
dot useillekin toiminnanharjoittajille. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan ennalta 
vahvistettavia ehtoja ja menetelmiä olisivat 
1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoimin-
nan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi valvontajakson ai-
kana, 2) ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka 
koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteistoja, 3) verkonhaltijan 
siirtopalvelun ehdot, 4) verkonhaltijan liittä-
mispalvelun ehdot ja menetelmät liittämises-
tä perittävien maksujen määrittämiseksi, 
5) ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasi-
teetin jakamista kantaverkossa ja siirtover-
kossa koskevat ehdot sekä menetelmät yli-
kuormituksesta perittävien maksujen määrit-
tämiseksi ja menetelmät ylikuormituksen hal-
linnasta saatujen tulojen käyttämisestä, 
6) järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 
järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelu-
jen ehdot sekä menetelmät palveluista perit-
tävien maksujen määrittämiseksi sekä 7) me-
netelmät järjestelmävastaavan kantaverkon-
haltijan sähkökaupan ja taseselvityksen edel-
lyttämän tiedonvaihdon kehittämistehtävästä 
perimien maksujen määrittämiseksi. Lain 
12 §:ssä määritellyt aineellisoikeudelliset 
säännökset asettaisivat puitteet Energiamark-
kinaviraston vahvistuspäätöksille. Viraston 
päätöksen tulisi perustua niiden säännöksiin. 

Hinnoittelussa noudatettavien menetelmien 
vahvistamista koskevassa päätöksessä voitai-
siin määrätä pykälän 2 momentissa sääde-
tyistä asioista. Pykälän säännöstä ei sovellet-
taisi nesteytetyn maakaasun käsittelylaitok-
sen haltijaan. 

Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin, miten 
eri pääomaerät otetaan huomioon hinnoitte-
lun perusteena olevaa verkkotoimintaan si-
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toutunutta pääomaa määritettäessä. Lisäksi 
tiettyjen pääomaerien kuten sähköverkon 
osalta vahvistettaisiin hinnoittelun perusteena 
käytettävien pääomien arvostusperiaatteet ja 
-menetelmät. Sähköverkkojen kirjanpitoarvot 
eivät yleensä aiemman verosidonnaisuuden 
vuoksi kuvasta niihin sitoutunutta todellista 
pääomaa. Myös eri verkonhaltijoiden välillä 
on erilaisesta yrityshistoriasta johtuen huo-
mattavia eroja. Tämän vuoksi vahvistuspää-
töksissä tulisi eri verkonhaltijoiden tasapuoli-
sen kohtelun varmistamiseksi soveltaa yhte-
näisiä laskentamenetelmiä. Sen sijaan varsi-
naisia hinnoittelussa sovellettavia pääoma-
määriä vahvistuspäätöksessä ei tultaisi vah-
vistamaan etukäteen, vaan ne voisivat vaih-
della vuosittain verkonhaltijan omaisuuden 
muuttuessa. 

Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin myös 
verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle 
kohtuulliseksi katsottavan tuottoprosentin 
määrittelymenetelmä. Ennustettavuuden pa-
rantamiseksi tuottoprosentin määrittelymene-
telmä tulisi laatia sellaiseksi, että seuraavan 
vuoden tuottoprosentti voidaan laskea etukä-
teen. Kohtuullisen tuottoprosentin määritte-
lyyn sisältyisi myös riskitason määritys. Ris-
kitasoa arvioitaessa voitaisiin tarvittaessa ot-
taa huomioon eri yritystyyppien mahdollises-
ti erilaiset olosuhteet. Siten tuottoprosentit 
voivat vaihdella yritystyypeittäin, kuten 
maakaasuverkkotoiminnan ja sähköverkko-
toiminnan tuottoprosentit ja esimerkiksi ve-
rovelvollisuuden mukaan. Sillä seikalla, onko 
kyseessä esimerkiksi ns. kaupunki- tai maa-
seutuyhtiö, ei ole kuitenkaan tuottoprosentin 
kannalta merkitystä. 

Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin lisäksi 
periaatteet, joita sovellettaisiin verkkotoi-
minnan tuloslaskelman ja taseen oikaisussa. 
Näissä periaatteissa määriteltäisiin menetel-
mät, miten verkkotoimintaan sitoutunut pää-
oma jaetaan omaan ja vieraaseen pääomaan, 
miten verkosta sekä muusta käyttöomaisuu-
desta tehtävät poistot käsitellään verkkopal-
veluiden hinnoittelussa ja verkkopalveluhin-
tojen kohtuullisuuden arvioinnissa. 

Vahvistuspäätöksessä vahvistettaisiin jo-
kaiselle verkonhaltijalle alkavaa valvontajak-
soa koskeva tehostamistavoite, johon voisi 
sisältyä myös tuottavuuden kasvun huomioon 
ottava toimialan yleinen tehostamistavoite. 

Samoin vahvistettaisiin menetelmät, miten 
tehostamistavoitteen toteutumista seurattai-
siin ja miten tehostamistavoitteen toteutumi-
nen otettaisiin huomioon verkkopalvelujen 
hinnoittelussa. Asetettavan tehostamistavoit-
teen tulisi kannustaa kaikkia verkonhaltijoita 
tehokkaaseen toimintaan ja tehokkuuden pa-
rantamiseen. Tehostamistavoitteen asettami-
nen edellyttää verkonhaltijan nykyisen tehos-
tamispotentiaalin arviointia tehokkuusmitta-
uksen avulla sekä toimialan tuottavuuden 
kasvumahdollisuuksien määrittämistä. Ver-
konhaltijakohtaisesti tehokkuusmittauksella 
arvioitu tehostamispotentiaali ja toimialan 
yleinen tuottavuuden kasvumahdollisuus tu-
lisi vahvistuspäätöksessä muuntaa valvonta-
jaksoa koskevaksi verkonhaltijakohtaiseksi 
tehostamistavoitteeksi. Tehostamistavoitetta 
määritettäessä tulisi mitatun tehostamispo-
tentiaalin ohella ottaa huomioon myös, mikä 
on verkonhaltijan tosiasiallinen toiminnan 
tehostamismahdollisuus valvontajakson ai-
kana. Tehostamistavoite tulisi määrittää si-
ten, ettei tavoite ohjaisi verkonhaltijan toi-
mintaa tavalla, joka vaarantaa sähkön toimi-
tusvarmuuden tai riittävän hyvälaatuisen 
sähkön toimitusten varmistamisen. 

Vahvistuspäätöksessä voitaisiin vahvistaa 
jokaiselle verkonhaltijalle alkavaa valvonta-
jaksoa koskevat tavoitteet verkkotoiminnan 
toimitusvarmuudelle ja laadulle sekä kehit-
tämiselle. Samoin voitaisiin vahvistaa mene-
telmät, miten toimitusvarmuus- ja laatu- sekä 
kehittämistavoitteiden toteutumista seurattai-
siin ja miten toimitusvarmuus- ja laatu- sekä 
kehittämistavoitteiden toteutuminen otettai-
siin huomioon verkkopalvelujen hinnoitte-
lussa. Asetettavien toimitusvarmuus- ja laa-
tu- sekä kehittämistavoitteiden tulisi kannus-
taa ja ohjata kaikkia verkonhaltijoita kehit-
tämään verkkoaan ja tekemään verkkoinves-
tointinsa siten, että ne parantaisivat verkko-
toiminnan toimitusvarmuutta ja laatua sekä 
verkkotoiminnan palvelukykyä. Asetettavien 
toimitusvarmuus- ja laatu- sekä kehittämista-
voitteiden tulisi kannustaa ja ohjata kaikkia 
verkonhaltijoita myös vastuulliseen kunnos-
sapitotoimintaan. Toimitusvarmuus- ja laatu-
tavoitteiden asettaminen voisi edellyttää esi-
merkiksi historiatietoja verkonhaltijan toimi-
tusvarmuudesta ja laadusta, jotta keskeytys-
kustannusten historiaan pohjautuva referens-
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sitaso voitaisiin määrittää verkonhaltijalle ja 
verkkotoiminnan toimitusvarmuuden ja laa-
dun kehitystä voitaisiin seurata vertaamalla 
kunkin valvontajakson vuoden toimitusvar-
muuden ja laadun sekä kehittämisen tasoa 
asetettuun referenssitasoon. Vahvistuspää-
töksessä voitaisiin vahvistaa verkon kehittä-
miseen kannustavia menetelmiä myös esi-
merkiksi uusien verkkotekniikoiden tutkimi-
seen ja kehittämiseen sekä niiden tehokkaa-
seen käyttöönottoon. Verkon kehittämiseen 
kannustavilla menetelmillä voidaan kannus-
taa verkonhaltijaa myös esimerkiksi kehittä-
mään ja edistämään innovatiivisia teknisiä ja 
toiminnallisia ratkaisuja verkkotoimintaan, 
joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa 
verkon toimitusvarmuutta ja laatua erilaisissa 
tilanteissa. 

Vahvistuspäätöksessä voitaisiin määrätä 
myös verkonhaltijan hinnoittelurakenteen 
määrittämistavasta, jos määrittämistapa on 
tarpeen verkkoon pääsyn toteuttamiseksi tai 
Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen 
täytäntöönpanemiseksi taikka jos määrittä-
mistapa liittyy järjestelmävastuun piiriin kuu-
luvien palvelujen hinnoitteluun. Verkkoon 
pääsyn toteuttamiseksi voitaisiin vahvistus-
päätöksessä määrätä verkonhaltijan hinnoit-
telurakenteesta esimerkiksi siten, että sähkö-
kaupan kilpailua rajoittavia ehtoja voitaisiin 
määrätä poistettavaksi. Vahvistuspäätöksessä 
ei kuitenkaan voitaisi määrätä painotuksia eri 
hintakomponenttien välillä, mikäli painotus 
perustuu muihin kuin 5 kohdassa mainittui-
hin perusteisiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vahvis-
tuspäätösten voimassaoloajoista. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan menetelmiä koskevaa 
päätöstä sovellettaisiin kahden toisiaan seu-
raavan neljän vuoden pituisen valvontajakson 
ajan. Ennen uuden valvontajakson alkamista 
Energiamarkkinaviraston tulisi valmistella 
uusi vahvistuspäätösluonnos, jossa päätöksen 
sisältämiä menetelmiä on tarpeen mukaan 
kehitetty valvonnasta saatujen kokemusten 
perusteella. Tämä luonnos viraston tulisi 
saattaa riittävän julkisen keskustelun koh-
teeksi ennen seuraavaa valvontajaksoa kos-
kevien uusien vahvistuspäätösten antamista. 
Uutta toimijaa koskeva vahvistuspäätös olisi 
voimassa vain kulumassa olevan valvonta-
jakson loppuun, jotta uuteen toimijaan voitai-

siin soveltaa yhtäläisiä periaatteita kuin mui-
hinkin toimijoihin. Tarkoituksena on, että 
kesken valvontajaksoa aloittavaan verkonhal-
tijaan ei sovellettaisi valvontajaksojen eri 
rytmiä kuin muihin. Vahvistuspäätös, jota 
sovellettaisiin 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettuihin nesteytetyn maakaasun käsittelylai-
toksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tarif-
feihin, olisi voimassa Energiamarkkinaviras-
ton määrittämän enintään kahden vuoden pi-
tuisen määräajan. Muut kuin 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetut vahvistuspäätökset oli-
sivat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. 
Tällaisen menettelyn soveltaminen olisi edel-
leen mahdollista siltä osin kuin kysymykses-
sä ei ole ehto, johon sovelletaan 1 kohdan 
mukaista kahta toisiaan seuraavaa neljän 
vuoden pituista valvontajaksoa. 

11 §. Suljetun jakeluverkon haltijan ehtojen 
ja menetelmien vahvistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin ehtojen ja menetelmien vahvis-
tamisesta suljetun jakeluverkon haltijalle. 
Säännös vastaisi sähkömarkkinadirektiivin 
28 artiklan 2 ja 3 kohdissa sekä maakaasu-
markkinadirektiivin 28 artiklan 2 ja 3 kohdis-
sa asetettuja tavoitteita. Suljetun jakeluver-
kon toiminnan laajuus ja liiketoiminta ovat 
pienempiä kuin yleisessä jakeluverkossa. 
Tällöin ehtojen ja menetelmien vahvistami-
sessa voisi olla eroja yleisiin jakeluverkkoi-
hin verrattuna. Vahvistuspäätös voisi olla 
suppeampi tai yleisluontoisempi kuin yleisis-
sä jakeluverkoissa. Päätöksen tulisi kuitenkin 
mahdollistaa verkkoon pääsy. Energiamark-
kinavirasto voisi myös edellyttää suljetun ja-
kelunverkon haltijan esityksestä poikkeavien 
ehtojen noudattamista. Vahvistamiseen so-
vellettaisiin 10 §:ää ja menettelyyn tätä lakia. 

12 §. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeu-
dellinen perusta. Pykälässä määriteltäisiin 
aineellisoikeudellinen perusta, jolle lain 10 ja 
11 §:ssä tarkoitettujen vahvistuspäätösten tu-
lisi perustua. Vahvistuspäätösten tulisi perus-
tua sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan 
kansallisen ja unionin lainsäädännön sään-
nöksiin sekä energia-alan sääntelyviran-
omaisten yhteistyöviraston mahdollisesti te-
kemään päätökseen, jolla virasto on vahvis-
tanut rajat ylittävään infrastuktuuriin pääsyn 
ehdot. 

13 §. Vahvistuspäätöksen muuttaminen. 
Pykälä sisältäisi säännökset siitä, milloin 
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Energiamarkkinaviraston etukäteen antamia 
vahvistuspäätöksiä voidaan muuttaa. Säännös 
vastaa pääosin nykyistä sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain soveltamiskäytäntöä. 
Vahvistuspäätökseen kohdistuu hallintopää-
töksenä oikeusvoimavaikutus, jonka perus-
teella päätöksen antanut viranomainen ei voi 
enää ottaa käsiteltäväkseen lainvoimaisesti 
ratkaistua asiaa, ellei se voi tukeutua nimen-
omaiseen, tällaiseen puuttumiseen oikeutta-
vaan toimivaltasäännökseen. Sähkömarkki-
nadirektiivin 37 artiklan 10 kohta sekä maa-
kaasumarkkinadirektiivin 41 artikla 10 kohta 
puolestaan edellyttävät, että viranomaisella 
on oikeus vaatia muutoksia verkkopalvelun 
ehtoihin. 

Vahvistuspäätöstä voidaan muuttaa uudella 
päätöksellä ensinnäkin siinä tapauksessa, että 
päätöksen kohteena oleva toiminnanharjoitta-
ja tekee aloitteen päätöksen muuttamisesta. 
Kyseessä voidaan katsoa olevan poikkeuksel-
linen säännös verrattuna tavanomaiseen hal-
lintomenettelyyn. Koska muut kuin valvonta-
jaksoon perustuvat vahvistuspäätökset ovat 
pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi, on pää-
töksiä aika ajoin tarvetta muuttaa. Päätöksen 
kohteena olevan toiminnanharjoittajan olles-
sa asian vireillepanijana tulee soveltaa samo-
ja perusteita kuin Energiamarkkinaviraston 
muuttaessa päätöstä oma-aloitteisesti.  Ener-
giamarkkinavirasto on joka tapauksessa vel-
vollinen huolehtimaan siitä, että uusikin vah-
vistuspäätös täyttää säännösten asettamat 
vaatimukset. Energiamarkkinavirasto harkit-
see tapauskohtaisesti, onko vahvistuspäätök-
sen muuttamiselle tarpeeksi painavia perus-
teita. Harkinnassa tulee huomioida verkon-
haltijan ja sen asiakkaiden oikeusturva sekä 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden ja niiden 
erityisvalvonnan toimivuus. Olosuhteiden 
muutoksen olennaisuutta arvioitaessa tulee 
huomioida direktiivien tavoite niin sanotun 
etukäteisvalvonnan periaatteen ylläpitoon. 
Painavan syyn edellytys päätöksen antamisen 
jälkeen tapahtuneen olosuhteiden olennaisen 
muutoksen johdosta edellyttäisi, että olosuh-
teiden olennainen muutos on myös vaikutta-
nut toiminnanharjoittajan tosiasiallisiin ta-
loudellisiin toimintamahdollisuuksiin. Tätä 
arvioitaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon, 
mikä on yrityksen kustannustaso verrattuna 
kustannuksiin, joihin yrityksellä olisi tosiasi-

allinen mahdollisuus. Kahdelle toisiaan seu-
raavalle neljän vuoden valvontajaksolle sisäl-
tyy väistämättä joitain vaihteluita, eikä ta-
voitteena tulisi olla että määräajaksi annettu-
ja vahvistuspäätöksiä muutettaisiin liian ke-
vyin perustein. Pääsääntönä tulisi säilyä se, 
että vahvistuspäätökset ovat voimassa val-
vontajakson ajan. 

Päätöksen kohteena olevan toiminnanhar-
joittajan lisäksi Energiamarkkinavirasto voisi 
tehdä itse aloitteen vahvistuspäätöksen muut-
tamisesta. Tässä tapauksessa aloite voisi poh-
jautua alun perin myös toiminnanharjoittajan 
asiakkaan Energiamarkkinavirastolle teke-
mään tutkintapyyntöön. Energiamarkkinavi-
raston aloitteesta vahvistuspäätöstä voitaisiin 
muuttaa säännöksessä mainituissa tapauksis-
sa. Mikäli tarve vahvistuspäätöksen muutta-
miseen perustuu Energiamarkkinaviraston 
tekemään virheeseen tai päätöksen antamisen 
jälkeen tulleeseen uuteen selvitykseen, sovel-
letaan puolestaan hallintolain (434/2003) ja 
hallintolainkäyttölain (586/1996) yleisiä 
säännöksiä. Energiamarkkinaviraston olisi 
tehtävä muutokset viran puolesta niihin vah-
vistuspäätöksiin, joihin muutoksenhakutuo-
mioistuimen antama ratkaisu vaikuttaa. 

Pykälän 2 momentissa on täsmennetty ai-
karajoja, joiden kuluessa muutoshakemus tu-
lee tehdä Energiamarkkinavirastolle. Sään-
nöksellä pyritään vahvistamaan vahvistus-
päätösten oikeusvoimaa, jotta muutoshake-
muksilla ja niihin annettuja päätöksiä koske-
villa muutoksenhauilla ei lykättäisi aiheetto-
masti mahdollisten ylisuurten maksujen pa-
lauttamista asiakkaille. Jos vahvistuspäätös 
on annettu määräajaksi, on päätöksen koh-
teen tehtävä hakemus päätöksen muuttami-
sesta Energiamarkkinavirastolle ennen vah-
vistuspäätöksen voimassaoloajan päättymistä 
tai, jos hakemuksen perusteena on 1 momen-
tin 4 kohta, kuuden kuukauden kuluessa siitä, 
kun olosuhteiden muutos on ilmennyt, kui-
tenkin viimeistään 60 päivän kuluessa vah-
vistuspäätöksen voimassaoloajan päättymi-
sestä. Jos hakemuksen perusteena on 1 mo-
mentin 3 kohta, hakemus voidaan valvonta-
jakson päättymisen jälkeen tehdä kuitenkin 
60 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenha-
kutuomioistuimen päätös on tullut lainvoi-
maiseksi. 
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14 §. Energiamarkkinaviraston päätös val-
vontajakson päätyttyä. Pykälässä säädettäi-
siin Energiamarkkinaviraston valvontajakson 
päätyttyä antamasta päätöksestä, jossa arvioi-
taisiin, onko verkonhaltijan noudattama hin-
noittelu ollut valvontajakson aikana kokonai-
suudessaan säännösten ja 10§:n 1 momentin 
1 kohdan tarkoittaman vahvistuspäätöksen 
mukaista. Verkkohinnoittelun tulisi täyttää 
niiden mukaiset vaatimukset koko valvonta-
jakson aikana, mutta yksittäisinä vuosina 
niistä voisi olla poikkeamia. Valvontajak-
soon perustuva tarkastelu mahdollistaisi ver-
konhaltijalle pitkäjännitteisemmät suunnitte-
lu- ja toimintamahdollisuudet muun muassa 
investointien toteuttamiselle sekä antaisi pa-
remmat mahdollisuudet huomioida toimin-
nassa säätilan vaihteluiden aiheuttamat vuo-
tuiset eroavuudet. Arviointi tehtäisiin ja val-
vontapäätös annettaisiin kultakin valvonta-
jaksolta erikseen, vaikka vahvistuspäätös oli-
sikin ehdotuksen mukaan voimassa kahden 
peräkkäisen valvontajakson ajan. 

Energiamarkkinavirastolle säädettäisiin 
toimivalta määrittää verkonhaltijan valvonta-
jakson aikana syntynyt verkkotoiminnan 
tuotto sekä arvioida, onko tämä tuotto sään-
nösten ja valvontajaksoa varten annetun vah-
vistuspäätöksen mukainen. Energiamarkki-
navirastolla olisi toimivalta velvoittaa pää-
töksessään verkonhaltija alentamaan siirto-
palvelumaksujaan seuraavan valvontajakson 
aikana määrällä, jolla verkkotoiminnan tuotto 
on valvontajakson kuluessa ylittänyt kohtuul-
lisen tuoton määrän tai oikeuttaa verkonhalti-
jaa korottamaan siirtopalvelumaksujaan val-
vontajakson aikana sillä määrällä, jolla verk-
kotoiminnan tuotto on päättyneen valvonta-
jakson kuluessa alittanut kohtuullisen tuoton 
määrän. Tasoitus toteutettaisiin yleisenä ta-
soituksena asiakkaille näitä koskevan hin-
noittelun kautta. Verkonhaltijalle olisi tarkoi-
tuksenmukaista antaa mahdollisuus myös 
kohtuullisen tuoton alittavan määrän tasoi-
tukseen seuraavan valvontajakson kuluessa, 
koska muussa tapauksessa osa verkonhalti-
joista hinnoittelisi siirtopalvelumaksunsa jat-
kuvasti varmuuden vuoksi yli hyväksyttävän 
määrän, jotta tuottotavoite ei jäisi satunnai-
sen tai ennakoimattoman syyn vuoksi toteu-
tumatta. 

Kohtuullisen tuoton alittavan määrän tasoi-
tusjakso rajattaisiin seuraavaan valvontajak-
soon. Tämän jälkeen tasoittaminen ei olisi 
enää mahdollista. Tasoitusjakson pituutta oli-
si tarkoituksenmukaista rajoittaa, jotta omis-
tajan tuottovaatimuksen muuttuminen tai 
verkonhaltijan omistajanvaihdos eivät johtai-
si kohtuullisen tuoton alittavien määrien pe-
rimiseen pitkältä ajalta jälkikäteen. Merkittä-
vän ylihinnoittelun ehkäisemiseksi verkon-
haltijan tulisi suorittaa palautuksen yhteydes-
sä korkoa palautettavalle määrälle, jos verk-
kotoiminnan tuotto on ylittänyt valvontajak-
son kuluessa kohtuullisen tuoton määrän vä-
hintään 5 prosentilla. Alennettavaan määrään 
lisättävä korko laskettaisiin koko alennetta-
valle määrälle vuotuisena korkona päätty-
neen valvontajakson ajalta vahvistuspäätök-
sen mukaisesti määritetyn oman pääoman 
koron keskiarvon mukaan. 

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin nykyisen 
sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 
säännöksiä täsmentäen maininta, jonka mu-
kaan 1 momentissa tarkoitettua päätöstä ei 
saa antaa, ellei kysymyksessä olevaa valvon-
tajaksoa koskeva vahvistuspäätös ole lain-
voimainen. Käytännössä näin on ollut myös 
nykyistä sääntelyä sovellettaessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan Energia-
markkinavirasto voisi erityisestä syystä pi-
dentää 1 momentissa tarkoitettua tasoitusjak-
soa. Tasoitusjakson pidentämiseen oikeuttava 
erityinen syy voisi olla esimerkiksi se, että 
Energiamarkkinaviraston tässä pykälässä tar-
koitettu päätös on muutoksenhaun johdosta 
muuttunut merkittävästi tasoitusjakson kulu-
essa. Tällaisessa tapauksessa tasoituksen to-
teuttaminen jäljellä olevan tasoitusjakson ku-
luessa voisi johtaa sekä verkonhaltijan että 
tämän asiakkaiden kannalta epätarkoituk-
senmukaisen suuriin siirtopalvelumaksujen 
muutoksiin.  Säännös vastaa nykyistä säh-
kömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 
soveltamiskäytäntöä. 

15 §. Verkkoliiketoiminnan luovutus ja ver-
konhaltijoiden sulautuminen valvontajakson 
ollessa kesken. Pykälässä säädettäisiin val-
vontajakson jatkumisesta ja vastuiden siirty-
misestä verkonhaltijan luovuttaessa verkko-
liiketoiminnan uudelle toiminnanharjoittajal-
le tai verkonhaltijan sulautuessa toiseen ver-
konhaltijaan. Säännös soveltuisi myös verk-
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koliiketoiminnan osittaiseen luovutukseen, 
esimerkiksi tilanteisiin joissa verkonhaltija 
ostaa toiselta verkonhaltijalta merkittävän 
maantieteellisen alueen verkon. 

Säännös sisältäisi verkkotoiminnan luovu-
tusta koskevan yleisperiaatteen, jonka mu-
kaan luovutettavaa tai siirtyvää verkkoliike-
toimintaa koskevaa vahvistuspäätöstä sekä 
siihen liittyviä velvoitteita ja oikeuksia sovel-
lettaisiin myös verkkoliiketoiminnan vas-
taanottavaan toiminnanharjoittajaan valvon-
tajakson loppuajan. Luovutuksensaaja tai 
vastaanottava verkonhaltija vastaisi luovutta-
van tai sulautuvan verkonhaltijan asiakkaille 
14 §:n mukaisesta siirtopalvelumaksujen pa-
lautuksesta myös siltä osin kuin palautus pe-
rustuisi luovutusta tai sulautumista edeltä-
vään valvontajakson osaan. Vastaavasti luo-
vutuksensaaja tai vastaanottava yhteisö saisi 
edukseen 14 §:ssä tarkoitetun oikeuden siir-
topalvelumaksujen korottamiseen myös siltä 
osin kuin oikeus perustuu luovuttajan tai su-
lautuvan verkonhaltijan toimintaan luovutus-
ta tai sulautumista edeltävän valvontajakson 
osan aikana. Säännös vastaa tältä osin yhtei-
söjen sulautumista koskevan lainsäädännön 
varojen ja velkojen siirtymistä koskevaa pe-
riaatetta. Siltä varalta, että siirtyvän vastuun 
määrästä syntyisi epäselvyyttä, ehdotetaan 
pykälän 2 momenttiin säännöstä, jonka mu-
kaan Energiamarkkinaviraston olisi annetta-
va luovuttajan ja luovutuksensaajan pyynnös-
tä erillinen päätös, jossa vahvistetaan siirtyvä 
määrä luovutusajankohtana. Luovuttajalla ja 
luovutuksensaajalla olisi oikeus hakea muu-
tosta päätökseen. Energiamarkkinavirastolla 
tulee olla käytössään tilintarkastajan vahvis-
tamat vastaavat tiedot elleivät pyytäjät kyke-
ne toimittamaan vahvistettua eriytettyä tilin-
päätöstä, jotta erillinen päätös voitaisiin an-
taa. Energiamarkkinavirastolla olisi 30 §:n 
nojalla oikeus saada tarvittavat tiedot. Sään-
nös vastaa nykyistä sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain soveltamiskäytäntöä. 
 
4 luku Seuraamukset 

16 §. Seuraamusmaksu. Pykälässä säädet-
täisiin seuraamusmaksusta. Kyseessä olisi 
hallinnollinen seuraamus, joka voitaisiin 
tuomita pykälässä yksilöityjä säännöksiä rik-
kovalle tai laiminlyövälle elinkeinonharjoit-

tajalle. Säännöksellä pyrittäisiin osaltaan 
täyttämään sähkömarkkinadirektiivin 37 ar-
tiklan 4 kohdan ja maakaasumarkkinadirek-
tiivin 41 artiklan 4 kohdan vaatimukset sään-
telyviranomaisille kuuluvista vähimmäisval-
tuuksista ja seuraamuksista. 

Seuraamusmaksu ehdotetaan asetettavaksi 
ensinnäkin sähkö- ja maakaasumarkkinalaki-
en keskeisimpien säännösten rikkomisen tai 
laiminlyönnin seuraamukseksi. Useimmissa 
tapauksissa näiden säännösten taustalla on 
sähkö- tai maakaasumarkkinadirektiivin 
edellyttämä velvoite toiminnanharjoittajille. 
Edelleen seuraamusmaksu ehdotetaan asetet-
tavaksi sähkökauppa-asetuksen keskeisim-
pien säännösten ja sen 18 artiklan nojalla an-
nettujen, suuntaviivoja koskevien komission 
asetusten tai päätösten säännösten taikka 
sähkömarkkinadirektiivin 10 artiklan 
10 kohdan tai 40 artiklan 4 kohdan nojalla tai 
maakaasumarkkinadirektiivin 10 artiklan 
10 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan tai 44 artik-
lan 4 kohdan nojalla annettujen, suuntaviivo-
ja koskevien komission asetusten tai päätös-
ten säännösten rikkomisen tai laiminlyönnin 
seuraamukseksi. Vastaavasti seuraamusmak-
su ehdotetaan asetettavaksi seuraamukseksi 
maakaasun varastointilaitteiston tai nesteyte-
tyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijoille 
maakaasuverkkoasetuksen niitä koskevien 
keskeisimpien säännösten tai sen 23 artiklan 
nojalla annetun, suuntaviivoja koskevan ko-
mission asetuksen tai päätöksen säännösten 
rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Mainitut 
komission asetukset tai päätökset olisivat 
suoraan velvoittavaa oikeutta jäsenvaltioissa 
ja niissä annettaisiin sähkön ja maakaasun si-
sämarkkinoita koskeva täydentävä unionin 
lainsäädäntö. Näissä edellä mainituissa tapa-
uksissa sähkö- ja maakaasumarkkinadirektii-
vien vaatimus energian sisämarkkinoita kos-
kevan unionin lainsäädännön tehokkaan täy-
täntöönpanon varmistamisesta edellyttää seu-
raamusmaksun uhan asettamista. Ehdotus ei 
kuitenkaan koskisi maakaasuverkkoasetuk-
sen siirtoverkonhaltijoita koskevia säännök-
siä, koska asetusta ei sovelleta eristyneitä 
markkinoita koskevan poikkeuksen voimas-
saoloaikana Suomessa sijaitseviin maakaasun 
siirtoverkkoihin. 

Seuraamusmaksu ehdotetaan asetettavaksi 
myös keskeisten verkonhaltijoihin kohdistu-



 HE 20/2013 vp  
  

 

167

vien sääntelyviranomaisten päätösten rikko-
misen ja laiminlyönnin seuraamukseksi. Täl-
laisia päätöksiä olisivat 10 §:n 1 momentin 
2—6 kohdassa ja 14 §:ssä tarkoitettu Ener-
giamarkkinaviraston lainvoimainen päätös 
sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yh-
teistyöviraston lainvoimainen päätös, joka on 
annettu yhteistyövirastoasetuksen 8 artiklan 
nojalla. Myös tältä osin seuraamusmaksua 
koskevat säännökset perustuvat sähkö- ja 
maakaasumarkkinadirektiivien vaatimuksiin. 

Seuraamusmaksu tulisi määrätä keskeisten 
säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 
silloin, kun rikkomuksen tai laiminlyönnin 
vaikutukset ovat huomattavat tai toiminnan 
tarkoitus on ollut säännösten tavoitteiden 
vastainen. Sähkö- ja maakaasumarkkinalaki-
en sisältämät tai vastaavan unionin lainsää-
dännön sisältämät velvoitteet liittyvät usein 
järjestelmän toimivuuden varmistamiseen. 
Tällöin yksittäisen asiakkaan kannalta vä-
häistä vahinkoa aiheuttanut rikkomus tai lai-
minlyönti voi tosiasiassa olla osa rikkomusta 
tai laiminlyöntiä, joka saattaa vaarantaa esi-
merkiksi sähkö- tai maakaasujärjestelmän 
teknisen toimivuuden tai markkinajärjestel-
män toimivuuden jossakin markkinan osassa. 
Koska rikkomusten luonne ja niiden vaiku-
tukset voivat eri tapauksissa vaihdella mer-
kittävästi, seuraamusmaksua esittävällä vi-
ranomaisella ja seuraamusmaksun määrää-
vällä tuomioistuimella tulisi olla riittävän 
laaja harkintavalta seuraamusmaksun arvi-
oimisessa. 

Seuraamusmaksua koskevan esityksen ja 
sen määräämistä koskevan päätöksen tulisi 
perustua lain tasolla annettuun normiin ja sen 
rikkomiseen. On kuitenkin huomattava, että 
sähkö- ja maakaasumarkkinalakeja on täs-
mennetty laajoilla ja sääntelyn kannalta mer-
kittävillä asetustason säännöksillä. Tällaisia 
täsmentäviä säännöksiä on annettu esimer-
kiksi eräistä keskeisistä järjestelmävelvoit-
teista kuten toimitusten mittauksesta sekä 
kauppojen selvityksestä. Lakitasolla annettua 
päävelvoitetta täsmentävät asetustasoiset 
säännökset voisivat olla tulkinnan apuna ar-
vioitaessa, onko päävelvoitetta rikottu. 

Seuraamusmaksua koskevan esityksen te-
kemiseen ja seuraamusmaksun määräämi-
seen sisältyy harkintavaltaa, jota Energia-
markkinavirasto ja markkinaoikeus voisivat 

käyttää toimenpide- ja päätösharkinnassaan. 
Ilmeisen kohtuuttomien seurausten välttämi-
seksi Energiamarkkinavirasto voisi jättää 
esittämättä seuraamusmaksua tai markkina-
oikeus jättää seuraamusmaksun tuomitsemat-
ta esimerkiksi silloin, kun menettelyä olisi 
pidettävä vähäisenä tai maksun määräämistä 
säännösten tavoitteiden kannalta muutoin pe-
rusteettomana. Vähäisenä voitaisiin pitää 
esimerkiksi ajallisesti rajoittunutta toimintaa 
tai toimintaa, jonka taloudelliset vaikutukset 
ovat vähäisiä. 

Energiamarkkinavirasto voisi ennen seu-
raamusmaksun määräämistä koskevan ehdo-
tuksen tekemistä myös pyrkiä muiden toimi-
valtuuksiensa kautta muuttamaan rikkomuk-
sen tai laiminlyönnin tehneen elinkeinonhar-
joittajan toimintaa. Virasto voisi myös käyt-
tää toimivaltuuksiaan rinnakkain muutoksen 
aikaansaamiseksi elinkeinonharjoittajan toi-
minnassa. 

Pykälän 2 momentin mukaan seuraamus-
maksu voitaisiin määrätä myös sellaiselle 
elinkeinonharjoittajalle, jolle rikkomukseen 
tai laiminlyöntiin osallistunut elinkeinotoi-
minta on siirtynyt yrityskaupan tai muun yri-
tysjärjestelyn seurauksena. Näin toiminnan-
harjoittaja ei voisi vapautua seuraamusmak-
susta luovuttamalla toiselle elinkeinotoimin-
nan, jossa rikkomus tai laiminlyönti olisi ta-
pahtunut. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan sisälly-
tettäväksi perustuslakivaliokunnan hallinnol-
lisia seuraamuksia koskevan lausuntokäytän-
nön edellyttämä, ne bis in idem -säännön to-
teutumisen varmistava säännös. Sen mukaan 
seuraamusmaksua ei voitaisi määrätä sille, 
jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa, 
syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireil-
lä olevassa rikosasiassa. Maksua ei voitaisi 
määrätä myöskään sille, joka samasta teosta 
on lainvoimaisesti tuomittu rangaistukseen 
tai jolle samasta teosta tai laiminlyönnistä on 
lainvoimaisesti määrätty kilpailulaissa 
(948/2011) tarkoitettu seuraamusmaksu. 

17 §. Seuraamusmaksun määrääminen. 
Pykälässä säädettäisiin seuraamusmaksun 
määräämisestä. Seuraamusmaksun määräisi 
markkinaoikeus Energiamarkkinaviraston 
kirjallisesta esityksestä. Maksu määrätään 
maksettavaksi valtiolle. 
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18 §. Seuraamusmaksun suuruus. Pykäläs-
sä säädettäisiin perusteista, joilla seuraa-
musmaksun suuruus tulisi määrittää. Rikko-
muksen tai laiminlyönnin vakavuus tulisi ot-
taa huomioon seuraamusmaksun suuruutta 
määrättäessä. Pykälän 1 momentin mukaan 
määrittämisen tulisi perustua kokonaisarvi-
ointiin, jossa on otettava huomioon rikko-
muksen tai laiminlyönnin laatu ja laajuus, 
moitittavuuden aste sekä kestoaika. Rikko-
muksen tai laiminlyönnin laajuudella tarkoi-
tetaan myös sen toistuvuutta. Seuraamus-
maksu saisi olla enintään 10 prosenttia elin-
keinonharjoittajan liikevaihdosta viimeiseltä 
vuodelta, johon rikkomus tai laiminlyönti on 
ulottunut. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin liike-
vaihdon laskentaperusteena käytettävien lii-
ketoimintojen liikevaihtojen määrittämisestä, 
joihin rikkomuksella tai laiminlyönnillä on 
ollut vaikutusta tai joihin sillä on pyritty vai-
kuttamaan. Esimerkiksi eriyttämistä koskevi-
en säännösten rikkomistapauksessa voitaisiin 
katsoa, että rikkomuksella tai laiminlyönnillä 
on pyritty vaikuttamaan kaikkiin niihin liike-
toimintoihin, joiden osalta eriyttämisvelvoi-
tetta on rikottu. 

19 §. Seuraamusmaksun vanhentuminen. 
Pykälässä säädettäisiin seuraamusmaksun 
vanhentumisajasta. Energiamarkkinaviraston 
olisi tehtävä esitys seuraamusmaksun mää-
räämisestä markkinaoikeudelle viiden vuo-
den kuluessa siitä päivästä, jona rikkomus tai 
laiminlyönti tapahtui, taikka jatketun rikko-
muksen tai laiminlyönnin osalta viiden vuo-
den kuluessa siitä päivästä, jona rikkomus tai 
laiminlyönti päättyi, jotta vanhentumisaika 
katkeaisi. Energiamarkkinaviraston toimen-
piteet rikkomuksen tai laiminlyönnin tutki-
miseksi aloittaisivat vanhentumisajan kulu-
misen alusta. Tarkoituksena olisi näin ollen, 
että muutkin Energiamarkkinaviraston toi-
menpiteet kuin valvontapäätöksen antaminen 
katkaisisivat vanhentumisen. 

Pykälän 2 momentin mukaista kymmenen 
vuoden aikarajaa rikkomuksen tai laimin-
lyönnin tapahtumisesta tai jatketun rikko-
muksen taikka laiminlyönnin osalta sen päät-
tymisestä ei kuitenkaan voi ylittää. Asian kä-
sittely oikeuslaitoksessa ei vaikuta vanhene-
miseen. 

20 §. Seuraamusmaksuasian käsittely 
markkinaoikeudessa. Pykälässä säädettäisiin 
seuraamusmaksuasian käsittelystä markkina-
oikeudessa. Menettely vastaisi kilpailulaissa 
säädettyä prosessia. 

Seuraamusmaksuasia tulisi vireille markki-
naoikeudessa 17 §:ssä tarkoitetulla Energia-
markkinaviraston esityksellä. Esitys on teh-
tävä kirjallisesti. 

Seuraamusmaksun määräämistä koskevan 
esityksen saavuttua markkinaoikeuteen asia 
olisi ennen käsittelyä valmisteltava markki-
naoikeuden ylituomarin tai markkinaoikeus-
tuomarin johdolla niin, että se voidaan vii-
pymättä ratkaista. Valmistelu ei ole tarpeen, 
jos esitys jätetään tutkimatta tai hylätään heti 
perusteettomana. 

Asiaa valmisteltaessa on varattava sille 
elinkeinonharjoittajalle, jota esitys koskee, ti-
laisuus suullisesti tai kirjallisesti vastata esi-
tykseen. Esityksen johdosta voidaan myös 
kuulla elinkeinonharjoittajaa, johon laimin-
lyönti tai rikkomus kohdistuu. Valmistelu 
voidaan päättää, vaikka asianosainen ei ole 
antanut pyydettyä vastausta esityksen johdos-
ta. 

Markkinaoikeus voi velvoittaa asianomai-
sen saapumaan istuntoon sekä esittämään lii-
kekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkir-
jansa ja muut esityksen perustetta selventävät 
asiakirjat. 

Pykälän 4 momentin mukaan asian käsitte-
lystä ja selvittämisestä markkinaoikeudessa 
säädetään muutoin oikeudenkäynnistä mark-
kinaoikeudessa annetussa laissa. Momentti 
tulisi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013. Tä-
tä ennen markkinaoikeudessa vireille tulleen 
seuraamusmaksuasian käsittelyyn ja selvit-
tämiseen markkinaoikeudessa sovellettaisiin 
41 §:n siirtymäsäännöstä. 
 
5 luku Energiamarkkinaviraston toimilu-

pavalvonta 

21 §. Luvun soveltamisala. Pykälässä lue-
teltaisiin mitkä päätökset kuuluvat 5 luvun 
toimilupavalvonnan piiriin. Säännös vastaa 
nykyistä sähkömarkkinalain ja maakaasu-
markkinalain soveltamiskäytäntöä. Ministe-
riön hankelupa-asioissa tekemien päätösten 
valvonta siirrettäisiin kuitenkin Energia-
markkinaviraston tehtäväksi. Toimilupa-
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asioiden valvonta keskitettäisiin kokonaisuu-
dessaan Energiamarkkinavirastolle. 

22 §. Energiamarkkinaviraston yleinen 
toimivalta toimilupavalvonnassa. Pykälässä 
säädettäisiin Energiamarkkinaviraston ylei-
sestä valvontatoimivallasta toimilupavalvon-
nassa. Virastolla olisi toimivalta velvoittaa 
toimilupavalvottava korjaamaan rikkomuk-
sensa tai laiminlyöntinsä. Energiamarkkina-
virastolla on oikeus velvoitepäätöksessä mää-
rittää myös, millä tavoin rikkomus tai laimin-
lyönti tulee korjata.  Säännös vastaa nykyistä 
sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 
soveltamiskäytäntöä. 

23 §. Sähkö- ja maakaasuverkkoluvan pe-
ruuttaminen. Pykälässä säädettäisiin ne tilan-
teet, joiden täyttyessä Energiamarkkinaviras-
to voisi peruuttaa sähkö- tai maakaasuverk-
koluvan sekä sähkömarkkinalain 12 §:ssä tai 
maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 tai 4 a §:ssä 
taikka 6 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyn 
vapautuksen tai poikkeusluvan. 

Energiamarkkinavirasto voisi peruuttaa lu-
van, vapautuksen tai poikkeusluvan, jos lu-
vanhaltija lopettaa verkkotoiminnan taikka 
jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-
misen edellytyksiä. Luvanhaltijan tulisi täyt-
tää luvan myöntämisen edellytykset koko sen 
ajan kuin lupa, poikkeuslupa tai vapautus oli-
si voimassa. 

Edelleen lupa, poikkeuslupa tai vapautus 
voitaisiin peruuttaa rikkomusperusteisesti. 
Luvan peruuttaminen olisi mahdollista, jos 
luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo 
lupaehtoja, sähkö- tai maakaasumarkkinala-
kia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä, 
sähkökauppa-asetusta tai sen nojalla annettu-
jen, suuntaviivoja koskevien komission ase-
tusten tai päätösten säännöksiä taikka sähkö- 
tai maakaasumarkkinadirektiivin nojalla an-
nettujen, suuntaviivoja koskevien komission 
asetusten tai päätösten säännöksiä tai, jos lu-
vanhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo 
maakaasuverkkoasetusta tai sen nojalla an-
nettujen, suuntaviivoja koskevien komission 
asetusten tai päätösten säännöksiä, siltä osin 
kuin niitä sovelletaan Suomessa. Rikkomus-
perusteisen peruuttamisen edellytyksenä oli-
si, että luvanhaltijalle on etukäteen annettu 
varoitus luvan peruuttamisesta eikä varoitus 
ole johtanut toiminnassa esiintyneiden puut-
teiden korjaamiseen. 

24 §. Toimenpiteet sähkö- ja maakaasu-
verkkoluvan peruuttamisen johdosta. Pykä-
lässä säädettäisiin toimenpiteistä sähkö- ja 
maakaasuverkkoluvan sekä sähkömarkkina-
lain 12 §:ssä tai maakaasumarkkinalain 6 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa säädetyn vapautuk-
sen peruuttamisen johdosta. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan Energiamarkkinaviraston oli-
si tarvittaessa päätettävä niistä toimenpiteis-
tä, joihin on ryhdyttävä kyseisen verkkotoi-
minnan ylläpitämiseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyis-
ten sähkö- ja maakaasumarkkinalakien sään-
telyä vastaavasti Energiamarkkinaviraston 
oikeudesta päättää verkkoluvan siirtämisestä 
ja verkon lunastamisesta täyttä korvausta 
vastaan sellaisessa tapauksessa, jossa sähkö-
verkon tai maakaasuverkon siirtämisestä toi-
selle verkonhaltijalle ei sovita. Korvauksen 
perusteiden ja määräämisen suhteen olisi 
noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa 
laissa (603/1977) säädetään lunastusmenette-
lystä ja -korvauksesta. 

25 §. Sähkö- ja maakaasuverkon luvatto-
man rakentamisen estäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin sähkö- ja maakaasuverkon luvat-
toman rakentamisen estämisestä. Energia-
markkinavirastolla olisi nykyisten sähkö- ja 
maakaasumarkkinalakien soveltamiskäytän-
töä vastaavasti oikeus määrätä keskeytettä-
väksi sähköverkon tai maakaasuverkon ra-
kentaminen taikka kieltää sen käyttö, jos ra-
kentamistyö on aloitettu tai verkko on raken-
nettu ilman sähkömarkkinalain tai maakaa-
sumarkkinalain mukaista lupaa tai oikeutta. 
 
6 luku. Viranomaisten välinen yhteistyö 

26 §. Energiamarkkinaviraston yleinen 
velvollisuus yhteistyöhön. Pykälässä säädet-
täisiin Energiamarkkinaviraston yhteistyöstä 
muiden viranomaisten kanssa. Säännöksellä 
saatettaisiin voimaan sähkö- ja maakaasu-
markkinadirektiivien kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen yhteistyövelvoitteita koskevat 
säännökset. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston velvollisuudesta edistää 
tehtäviinsä liittyvissä asioissa yhteistyötä 
muiden energia-alalla toimivien kansallisten 
viranomaisten kanssa. 
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Pykälän 2 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston olisi kansalliselle sääntely-
viranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitaessaan 
toimittava yhteistyössä energia-alan säänte-
lyviranomaisten yhteistyöviraston, muiden 
ETA-valtioiden sääntelyviranomaisten ja 
komission kanssa siten kuin Euroopan unio-
nin lainsäädännössä säädetään. Energiamark-
kinavirastolla olisi oikeus liittyä sääntelyvi-
ranomaisten sääntely-yhteistyötä edistäviin 
järjestöihin sekä osallistua ETA-valtioiden 
sääntelyviranomaisten sääntely-yhteistyötä 
edistäviin muihin järjestelyihin. 

27 §. Viranomaisten valvontayhteistyö. Py-
kälässä säädettäisiin Energiamarkkinaviras-
tolle oikeus toimivaltaansa kuuluvissa asiois-
sa tehdä valvontayhteistyötä Finanssivalvon-
nan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston, kuluttaja-
asiamiehen, energia-alan sääntelyviranomais-
ten yhteistyöviraston, toisen ETA-valtion 
sääntelyviranomaisen ja komission kanssa 
sekä antaa pyynnöstä virka-apua näiden suo-
rittaessa sähkö- tai maakaasualan yritykseen 
liittyvää valvonta- tai tarkastustehtävää. 

28 §. Energiamarkkinaviraston oikeus luo-
vuttaa tietoja toiselle viranomaiselle. Pykä-
lässä säädettäisiin Energiamarkkinaviraston 
oikeudesta luovuttaa tietoja toiselle viran-
omaiselle sen lisäksi, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään. Energiamarkkinaviras-
tolla olisi oikeus luovuttaa salassapitosään-
nösten estämättä tietoja pykälän 1 momentis-
sa luetelluille tahoille. Säännös on tarpeen vi-
ranomaisten välisen valvontayhteistyön 
mahdollistamiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston oikeus luovuttaa tietoja ra-
joitettaisiin vain sellaisiin tietoihin, jotka 
ovat tarpeen kunkin 1 momentissa mainitun 
viranomaisen tehtävien suorittamiseksi ja, jos 
tietoja luovutetaan ulkomaan viranomaiselle 
tai kansainväliselle toimielimelle, edellyttäen 
että niitä koskee kyseisten tietojen osalta vas-
taava salassapitovelvollisuus kuin Energia-
markkinavirastoa. 

Pykälän 3 momentissa rajoitettaisiin Ener-
giamarkkinaviraston oikeus toisen valtion vi-
ranomaiselta tai kansainväliseltä toimielimel-
tä saatujen salassa pidettävien tietojen edel-
leen luovutukseen, ellei tiedon antanut viran-
omainen ole antanut siihen nimenomaista 

suostumusta. Näitä tietoja voitaisiin käyttää 
ainoastaan tämän lain mukaisten tehtävien 
hoitamiseen tai niihin tarkoituksiin, joita var-
ten suostumus on annettu. 
 
7 luku Menettelytavat 

29 §. Erityissäännökset Energiamarkkina-
virastolle tehtyjen tutkintapyyntöjen käsitte-
lystä. Pykälässä säädettäisiin sähkömarkki-
nadirektiivin 37 artiklan 11 kohdan ja maa-
kaasumarkkinadirektiivin 41 artiklan 11 koh-
dan edellyttämistä käsittelyaikavaatimuksis-
ta, joita Energiamarkkinaviraston tulee nou-
dattaa verkonhaltijoista sekä maakaasun va-
rastointilaitteiston tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston haltijoista tehtyjen tutki-
muspyyntöjen käsittelemisessä. Säännöksen 
mukaan Energiamarkkinaviraston on käsitel-
tävä näitä koskevat tutkintapyynnöt kahden 
kuukauden kuluessa tutkintapyynnön vas-
taanottamisesta. Energiamarkkinavirasto voi 
pidentää käsittelylle asetettua määräaikaa jos 
tutkintapyynnön käsittely edellyttää lisätieto-
jen hankkimista. Tällöin määräaikaa voitai-
siin pidentää enintään kahdella kuukaudella, 
jonka jälkeen määräaikaa voitaisiin pidentää 
edelleen tutkintapyynnön tekijän suostumuk-
sella. 

30 §. Energiamarkkinaviraston oikeus saa-
da tietoja valvottavalta ja muulta sähkö- tai 
maakaasumarkkinoilla toimivalta elinkei-
nonharjoittajalta. Pykälässä säädettäisiin tie-
tojen antamisesta Energiamarkkinavirastolle 
sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan 4 koh-
dan ja maakaasumarkkinadirektiivin 41 artik-
lan 4 kohdan edellyttämillä tavoin. Pykälän 
1 momentti vastaisi sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain nykyistä soveltamis-
käytäntöä. Pykälän 2 momentin mukaan 
Energiamarkkinaviraston asianomaisella vir-
kamiehellä olisi oikeus tässä laissa tarkoite-
tun valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä 
Energiamarkkinaviraston antaman vahvistus- 
tai velvoitepäätöksen ja energia-alan säänte-
lyviranomaisten yhteistyöviraston antaman 
päätöksen, joka perustuu yhteistyövirastoase-
tuksen 8 artiklaan, noudattamisen valvomi-
seksi toimittaa tarkastus valvottavaa toimin-
taa harjoittavan elinkeinonharjoittajan hallin-
nassa olevissa tiloissa. Tarkastusta ei kuiten-
kaan saisi suorittaa kotirauhan piiriin kuulu-



 HE 20/2013 vp  
  

 

171

vissa, pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa. Valvottavaa toimintaa harjoit-
tavan elinkeinonharjoittajan olisi vaadittaessa 
esitettävä tarkastusta toimittavalle virkamie-
helle tarkastusta varten ne asiakirjat ja tieto-
järjestelmissään olevat tallenteensa sekä jär-
jestettävä pääsy niihin sähkö- tai maakaasu-
laitteisiin ja -laitteistoihin, joilla voi olla 
merkitystä tässä laissa tarkoitettujen valvon-
tatehtävien toteuttamisessa. Tarkastusta toi-
mittavalla virkamiehellä olisi oikeus ottaa 
maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asiakir-
joista sekä tulosteita tietojärjestelmissä ole-
vista tallenteista. Uhkasakon asettamisesta 
tietojenantovelvoitteen rikkomisen osalta 
säädettäisiin tämän lain 31 §:ssä. 

31 §. Uhkasakko. Pykälän mukaan Ener-
giamarkkinavirasto voisi asettaa tämän lain 
nojalla tekemänsä päätöksen tai antamansa 
kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehos-
teeksi uhkasakon. Voimassa olevien sähkö-
markkinalain 39 §:n 2 momentin ja maakaa-
sumarkkinalain 7 luvun 2 §:n 2 momentin 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi si-
ten, että uhkasakko voitaisiin tarvittaessa 
asettaa kaikista Energiamarkkinaviraston tä-
män lain nojalla tekemistä päätöksistä, anta-
mista kielloista tai velvoitteista niiden nou-
dattamisen tehosteeksi.  Uhkasakon asettami-
sessa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi 
noudatettaisiin uhkasakkolaissa säädettyä 
menettelyä. Uhkasakon suurus on harkittava 
siten, että sen voidaan olettaa johtavan pää-
velvoitteen täyttämiseen. 

32 §. Asian siirtäminen Kilpailu- ja kulut-
tajavirastoon. Verkonhaltijat ovat lähes aina 
määräävässä markkina-asemassa olevia yri-
tyksiä. Lisäksi maakaasun toimittajat ovat 
usein määräävässä markkina-asemassa toi-
mialueellaan. Myös muut maakaasumarkki-
noilla toimivat yritykset voivat olla määrää-
vässä markkina-asemassa tai niihin sovelle-
taan kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevia 
kilpailulain säännöksiä. Näiltä osin sähkö-
markkinalain ja kilpailulain sekä maakaasu-
markkinalain ja kilpailulain soveltamisalat 
saattavat mennä päällekkäin. Tarkoituksen-
mukaista olisi, että samasta asiasta tehtäisiin 
vain yksi ratkaisu. Tämän vuoksi pykälässä 
ehdotetaan, että Energiamarkkinavirasto voi-
si siirtää kilpailunrajoituksia koskevat asiat 
käsiteltäviksi kilpailulain mukaisesti. Vas-

taavasti myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
voisi siirtää selkeät sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain erityissäännöksien 
piiriin kuuluvat asiat Energiamarkkinaviras-
tolle. Päätökseen asian siirtämisestä ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 

33 §. Suuntaviivojen noudattamista koske-
van Euroopan komission päätöksen täytän-
töönpano. Pykälään sisällytettäisiin sähkö-
markkinadirektiivin 39 artiklan ja maakaa-
sumarkkinadirektiivin 43 artiklan edellyttä-
mä säännös suuntaviivojen noudattamisesta. 
Komissio voi direktiivien mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa se katsoo, että Energia-
markkinaviraston päätös ei ole sähkökauppa-
asetuksen, maakaasuverkkoasetuksen, säh-
kömarkkinadirektiivin tai maakaasumarkki-
nadirektiivin nojalla annettujen suuntaviivo-
jen mukainen. Pykälässä säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston velvollisuudesta ottaa 
uudelleen tutkittavaksi antamansa päätös sel-
laisessa tapauksessa, jossa komissio on pää-
töksellään todennut, että Energiamarkkinavi-
raston antama päätös ei ole suuntaviivojen 
mukainen. Energiamarkkinaviraston olisi 
otettava asia viipymättä uudelleen tutkitta-
vaksi sen jälkeen, kun komission päätös on 
saanut lainvoiman. Energiamarkkinaviraston 
ei tarvitsisi välttämättä soveltaa komission 
päätöstä sellaisenaan, vaan virastolla olisi 
myös mahdollisuus etsiä uusia keinoja rat-
kaista asia. Energiamarkkinaviraston tulisi 
antaa asiassa kahden kuukauden kuluessa 
päätös, joka on suuntaviivojen mukainen se-
kä ilmoittaa päätöksestä komissiolle. 

34 §. Seuraamusmaksun täytäntöönpano. 
Pykälässä säädettäisiin seuraamusmaksun 
täytäntöönpanosta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan seuraamusmaksu pantaisiin täytäntöön 
ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. Maksun 
täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekiste-
rikeskus. 

Pykälän 2 momentin mukaan markkinaoi-
keuden ja korkeimman hallinto-oikeuden oli-
si ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle 
päätöksestään määrätä seuraamusmaksu. 
Korkeimman hallinto-oikeuden olisi ilmoitet-
tava lisäksi päätöksestään, jolla korkein hal-
linto-oikeus on muuttanut markkinaoikeuden 
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määräämää seuraamusmaksua taikka poista-
nut sen. 

Pykälän 3 momentin mukaan Oikeusrekis-
terikeskuksen olisi hakemuksetta palautetta-
va seuraamusmaksu, jos sitä koskeva päätös 
on kumottu tai jos määrätyn maksun määrää 
on alennettu. 

35 §. Poliisin virka-apu. Pykälässä säädet-
täisiin poliisin velvollisuudesta antaa virka-
apua. Virka-apu voi tulla kysymykseen sekä 
Energiamarkkinaviraston että ministeriön 
asettamien velvoitteiden täytäntöönpanossa. 
Poliisiviranomaisen tulisi tarvittaessa antaa 
apua myös 25 §:ssä tarkoitettujen pakkokei-
nojen täytäntöönpanossa. 
 
 
8 luku Muutoksenhaku 

36 §. Muutoksenhaku Energiamarkkinavi-
raston päätökseen. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhausta Energiamarkkinaviraston 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen. 
Energiamarkkinaviraston päätöksiä koskeva 
muutoksenhaku olisi kaksiportainen nykyistä 
soveltamiskäytäntöä vastaavasti. Muutok-
senhausta muutoksenhakutuomioistuinten 
päätöksiin säädettäisiin 37 §:ssä. Nykyistä 
muutoksenhakuoikeutta täsmennettäisiin di-
rektiivien vaatimuksia vastaavasti siten, että 
sitä laajennettaisiin Energiamarkkinaviraston 
antamiin päätöksiin, joita virasto antaisi kan-
sallisena sääntelyviranomaisena 2 §:ssä tar-
koitetun unionin lainsäädännön nojalla. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakuoikeudesta hallinto-oikeuteen. 
Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamasta päätöksestä haettaisiin pääsääntöi-
sesti muutosta hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta markkinaoikeuteen Energia-
markkinaviraston tämän lain 4 luvun nojalla 
antamasta päätöksestä sekä kansallisena 
sääntelyviranomaisena 2 §:ssä tarkoitetun 
unionin lainsäädännön nojalla antamasta pää-
töksestä. Asian käsittelystä markkinaoikeu-
dessa säädettäisiin 1 päivänä syyskuuta 2013 
voimaan tulevassa oikeudenkäynnistä mark-
kinaoikeudessa annetussa laissa. Energia-
markkinaviraston ennen tätä ajankohtaa an-
tamia päätöksiä koskevaa muutoksenhakua 

varten annettaisiin siirtymäsäännökset lain 
42 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa kiellettäisiin erilli-
nen muutoksenhakuoikeus Energiamarkkina-
viraston päätöksestä toimittaa tarkastus tai 
Energiamarkkinaviraston päätöksestä antaa 
virka-apua. 

37 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuden ja 
markkinaoikeuden päätökseen. Pykälässä 
säädettäisiin muutoksenhausta hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen. Energiamark-
kinaviraston päätöksiä koskeva muutoksen-
haku olisi kaksiportainen nykyistä sovelta-
miskäytäntöä vastaavasti. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden tämän lain 
nojalla antamasta päätöksestä haettaisiin 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Markkinaoikeuden päätöstä vali-
tukseen, joka on tehty Energiamarkkinaviras-
ton 10, 11, 13 tai 14 §:n nojalla antamasta 
päätöksestä, olisi sähkömarkkinadirektiivin 
37 artiklan ja maakaasumarkkinadirektiivin 
41 artiklan mukaisesti noudatettava valituk-
sesta huolimatta, jollei korkein hallinto-
oikeus toisin määrää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston oikeudesta hakea valit-
tamalla muutosta päätökseen, jonka markki-
naoikeus on antanut Energiamarkkinaviras-
ton seuraamusmaksun määräämistä koske-
vaan esitykseen taikka, jolla muutoksenhaku-
tuomioistuin on kumonnut Energiamarkkina-
viraston päätöksen tai muuttanut Energia-
markkinaviraston päätöstä. Markkinaoikeu-
den päätökseen, joka koskee seuraamusmak-
sun määräämistä, voisi hakea muutosta myös 
seuraamusmaksun määrän osalta. Ehdotetun 
säännöksen tavoitteena on antaa jatkovalitus-
oikeus Energiamarkkinavirastolle erityisesti 
sille kuuluvan yleisen edun valvontatehtävän 
vuoksi. Energiamarkkinaviraston jatkovali-
tusoikeutta puoltaa myös sähkömarkkinadi-
rektiivin 37 artiklan 4 kohdan ja maakaasu-
markkinadirektiivin 41 artiklan säännökset, 
joissa jäsenvaltioiden edellytetään varmista-
van, että kansallisille sääntelyviranomaisille 
annetaan toimivaltuudet, joiden nojalla ne 
voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. 
Energiamarkkinavirastolle olisi näillä perus-
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teilla tarpeen säätää selvyyden vuoksi jatko-
valitusoikeus sen lupa- ja sääntelyviranomai-
sena tekemissä päätöksissä. 

38 §. Energiamarkkinaviraston päätöksen 
täytäntöönpanokelpoisuus. Pykälässä säädet-
täisiin Energiamarkkinaviraston tämän lain 
nojalla antaman päätöksen täytäntöön-
panokelpoisuudesta voimassa olevien sähkö- 
ja maakaasumarkkinalakien vastaavien sään-
nösten tapaan. Energiamarkkinaviraston pää-
tökset olisivat sähkö- ja maakaasumarkkina-
direktiivien vaatimalla tavalla pääsääntöisesti 
täytäntöönpanokelpoisia muutoksenhausta 
huolimatta. Pykälässä laajennettaisiin pää-
sääntöistä täytäntöönpanokelpoisuutta nykyi-
sestä soveltamiskäytännöstä kattamaan 
muutkin Energiamarkkinaviraston päätökset 
kuin ehdotetut 10 §:n, 11 §:n ja 14 §:n val-
vonta- ja vahvistuspäätökset. Tällaisia pää-
töksiä olisivat esimerkiksi Energiamarkkina-
viraston kansallisena sääntelyviranomaisena 
antamat päätökset. Nykyistä soveltamiskäy-
täntöä vastaavasti ehdotetun 9 §:n mukaista 
päätöstä, joka koskee virheellisesti perityn 
maksun palautusta yksittäiselle asiakkaalle 
tai päätöstä, joka koskee uhkasakon makset-
tavaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saisi 
panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoi-
mainen. Muutoksenhakutuomioistuin voisi 
lisäksi antaa määräyksiä päätösten täytän-
töönpanosta hallintolainkäyttölain yleisten 
säännösten mukaisesti. 
 
9 luku Voimaantulo 

39 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta. Lain 20 §:n 4 momentti 
ja 36 §:n 2 momentti ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013. Tällöin 
tulisi voimaan myös asioiden käsittelyä 
markkinaoikeudessa uudistava laki oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa. Lain en-
nakoidun voimaantulon ja 1 päivä syyskuuta 
2013 välisenä aikana markkinaoikeudessa vi-
reille tulleisiin asioihin sovellettaisiin 41 ja 
42 §:n siirtymäsäännöstä. 

40 §. Vahvistuspäätöksiä koskevat siirty-
mäsäännökset. Pykälässä säädettäisiin vah-
vistuspäätöksiä koskevista siirtymäsäännök-
sistä.  

Pykälän 1 momentin mukaan ennen ehdo-
tetun lain voimaantuloa annetut 10 §:ssä tar-

koitetut vahvistuspäätökset jäisivät voimaan 
tämän lain voimaantullessa, mutta niiden 
muuttamiseen sovellettaisiin kuitenkin ehdo-
tetun lain säännöksiä. Jos muutoksen perus-
teena olisi 13 §:n 1 momentin 4 kohta eli 
painava syy päätöksen antamisen jälkeen ta-
pahtuneen olosuhteiden olennaisen muutok-
sen johdosta ja olosuhteiden muutos on il-
mennyt ennen ehdotetun lain voimaantuloa, 
katsottaisiin olosuhteiden muutoksen kuiten-
kin ilmenneen lain voimaantulon jälkeen.  
Jos muutoksen perusteena olisi 13 §:n 1 mo-
mentin 2 kohta, eli muutos joka perustuu 
lainsäädännön muuttumiseen, voisi Energia-
markkinavirasto päättää, että määräajaksi an-
netun vahvistuspäätöksen muutos tulee voi-
maan lain voimaantulon jälkeen alkavan seu-
raavan kalenterivuoden alusta lukien. Tässä 
tapauksessa tämän lain säännöksiä sekä säh-
kömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta annetun lain aineellisoikeu-
dellisia säännöksiä sovelletaan lakien voi-
maantullessa kesken olevaan valvontajak-
soon kohdistuvaan, 14 §:n mukaiseen val-
vontapäätökseen siltä osin kuin päätös kos-
kee vahvistuspäätöksen muutoksen voimaan-
tulon jälkeistä aikaa. 

Pykälän 2 momentilla jatkettaisiin maakaa-
suverkonhaltijan 1 päivänä tammikuuta 2010 
alkaneen, 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun valvontajakson ja 10 §:n 1 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitetun määräajaksi anne-
tun päätöksen voimassaoloa kahdella vuodel-
la eli 31 päivään joulukuuta 2015 saakka. 
Säännöksen tavoitteena on siirtyä sähkö- ja 
maakaasuverkonhaltijoiden osalta yhtenäisiin 
valvontajaksoihin. Tämä helpottaisi yhtenäis-
ten valvontamenetelmien soveltamista. 

41 §. Seuraamusmaksuasian käsittelyä 
koskeva siirtymäsäännös. Pykälässä säädet-
täisiin seuraamusmaksuasioiden käsittelyä 
markkinaoikeudessa koskeva siirtymäsään-
nös. Säännöksen mukaan ennen 1 päivä 
syyskuuta 2013 markkinaoikeudessa vireille 
tulleen seuraamusmaksuasian käsittelyyn ja 
selvittämiseen markkinaoikeudessa sovelle-
taan, mitä tämän lain 20 §:n 1—3 momentis-
sa säädetään. Asian käsittelystä ja selvittämi-
sestä markkinaoikeudessa säädetään muutoin 
hallintolainkäyttölaissa ja markkinaoikeus-
laissa (1527/2001). Käsittelyn ja asiakirjojen 
julkisuudesta säädetään erikseen. Siirtymä-
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säännös liittyy oikeudenkäynnistä markkina-
oikeudessa annetun lain voimaantuloon tä-
män lain voimaantulon jälkeen. 

42 §. Muutoksenhakua koskeva siirtymä-
säännös. Lain 36 §:n 2 momentti ja oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa annettu 
laki tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 
2013. Koska ehdotettu laki on tarkoitus saat-
taa voimaan jo ennen tätä ajankohtaa, Ener-
giamarkkinaviraston ennen tätä ajankohtaa 
antamia päätöksiä koskevaa, markkinaoikeu-
teen ohjautuvaa muutoksenhakua varten an-
nettaisiin siirtymäsäännökset tässä pykälässä. 
 
1.4 Laki Energiamarkkinavirastosta 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
laki Energiamarkkinavirastosta. Laissa sää-
dettäisiin Energiamarkkinaviraston tehtävistä 
ja hallinnosta sekä kansalliselle sääntelyvi-
ranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavien vir-
kamiesten asemasta. 

1 §. Tehtävät. Pykälässä säädettäisiin 
Energiamarkkinaviraston tehtävistä. Ener-
giamarkkinavirasto olisi sähkö- ja maakaa-
sumarkkinoiden valvontaa ja seurantaa, säh-
kö- ja maakaasumarkkinoiden toimivuuden 
edistämistä sekä energiapolitiikan ja kasvi-
huonekaasujen päästökaupan toimeenpano-
tehtäviä varten. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin lainsää-
däntö, jossa annettuja tehtäviä Energiamark-
kinaviraston hoitaisi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Ener-
giamarkkinavirastolle kansallisena sääntely-
viranomaisena kuuluvista tehtävistä. Ener-
giamarkkinavirasto hoitaisi kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, 
joista on säädetty momentissa luetellussa 
unionin lainsäädännössä. Säännöksellä ni-
mettäisiin Energiamarkkinavirasto kansalli-
seksi sääntelyviranomaiseksi sähkömarkki-
nadirektiivin 35 artiklan 1 kohdan ja maakaa-
sumarkkinadirektiivin 39 artiklan 1 kohdan 
edellyttämällä tavalla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Ener-
giamarkkinaviraston tehtäväksi unionin 
energiainfrastruktuuriin liittyviä investointi-
hankkeita koskevien tietojen kerääminen ja 
niiden ilmoittaminen komissiolle. Tehtävällä 
tarkoitetaan unionin tuomioistuimen 6 päivä-
nä syyskuuta 2012 antamallaan päätöksellä 

(Asia C-490/10) kumoamassa Euroopan 
unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien in-
vestointihankkeiden ilmoittamisesta komissi-
olle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoami-
sesta annetussa neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom) N:o 617/2010 säädettyjä tehtäviä 
vastaavia tehtäviä. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että Energiamarkkinaviraston tulisi 
lisäksi toimia kansallisen energiapolitiikan 
tavoitteiden edistämiseksi, seurata toimialan-
sa kansallista ja kansainvälistä kehitystä, teh-
dä aloitteita toimialaansa liittyvän lainsää-
dännön kehittämiseksi, antaa toimialaansa 
liittyviä lausuntoja sekä avustaa työ- ja elin-
keinoministeriötä toimialaansa liittyvien asi-
oiden valmistelussa. Energiamarkkinaviras-
ton tulisi tässä momentissa tarkoitettuja teh-
täviä hoitaessaan sovittaa toimintansa yhteen 
sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan ja maa-
kaasumarkkinadirektiivin 39 artiklan 4 koh-
dissa säädettyjen kansallisen sääntelyviran-
omaisen riippumattomuusvaatimusten kans-
sa. Pykälän 6 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta antaa Energiamarkkinavirastol-
le myös muita sen toimialaan soveltuvia teh-
täviä siten kuin siitä erikseen säädettäisiin. 

2 §. Hallinnollinen asema. Pykälän mu-
kaan Energiamarkkinavirastoa koskevien 
asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu 
työ- ja elinkeinoministeriölle. Energiamark-
kinavirasto kuuluisi työ- ja elinkeinoministe-
riön hallinnonalaan. 

3 §. Ylijohtaja. Pykälässä ehdotetaan sää-
dettäväksi ylijohtajan asemasta Energia-
markkinaviraston päällikkönä, ylijohtajan 
nimittämisestä tehtävään, viran kelpoisuus-
vaatimuksesta sekä viran määräaikaisuudes-
ta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
Energiamarkkinaviraston päällikkönä toimisi 
ylijohtaja. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivi 
edellyttävät kansallisen sääntelyviranomaisen 
ylimmän johdon viran määräaikaisuutta ja ra-
joittavat virkaan nimittämisen uusimismah-
dollisuutta. Pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin, että ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. 
Ylijohtajan virka täytettäisiin määräajaksi, 
jonka pituus olisi 5—7 vuotta. Sama henkilö 
voitaisiin nimittää ylijohtajan virkaan enin-
tään kahdeksi toisiaan seuraavaksi toimikau-
deksi. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei 
valtion virkamieslain (750/1994) 22 §:n 
säännöstä mahdollisuudesta määrätä virka-
mies määräajaksi valtioneuvoston käyttöön ei 
sovellettaisi ylijohtajaan. Säännös muodostaa 
poikkeuksen valtion virkamieslain yleisistä 
periaatteista. Sähkö- ja maakaasumarkkinadi-
rektiivit edellyttävät, että kansallisen säänte-
lyviranomaisen ylimmät johtohenkilöt voi-
daan vapauttaa tehtävistään kesken toimi-
kauden ainoastaan, jos he eivät enää täytä 
näissä direktiiveissä asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet rikkomukseen kansalli-
sen lainsäädännön mukaisesti. 

4 §. Ylijohtajan tehtävät. Pykälässä säädet-
täisiin aiempaa yksityiskohtaisemmin ylijoh-
tajan tehtävistä. 

Energiamarkkinavirasto on päällikköviras-
to, jossa asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu 
virkamies, jolle päätösvaltaa on annettu vi-
raston työjärjestyksessä. Energiamarkkinavi-
raston toiminta voitaisiin järjestää siten, että 
ne viraston päätökset, jotka kuuluvat sähkö- 
ja maakaasumarkkinadirektiivien tarkoitta-
malle kansalliselle sääntelyviranomaiselle, 
rajattaisiin pelkästään ylijohtajan ratkaisuval-
taan. Näin ollen ylijohtajan virka voisi jäädä 
ainoaksi viraksi, jolta edellytettäisiin määrä-
aikaisuutta. Virastolle kuuluvissa muissa teh-
tävissä, kuten päästökaupassa sekä hallinnol-
lisissa asioissa ei olisi estettä delegoida pää-
tösvaltaa myös muille virkamiehille saatta-
matta näitä määräaikaisuusvaatimuksen pii-
riin. Ylijohtajan estyneenä ollessa kansallisen 
sääntelyviranomaisen tehtäviin liittyviä pää-
töksiä joutuisivat satunnaisesti tekemään 
myös sijaisina toimivat virkamiehet, jotka 
pääasiallisesti johtavat valmistelua. Ei voida 
pitää perusteltuna, että direktiivejä tulisi tul-
kita niin laajasti, että sen määräaikaisvaati-
mukset koskisivat myös ylijohtajan sijaisena 
satunnaisesti päätöksiä tekeviä virkamiehiä. 

Pykälässä säädettäisiin, että ylijohtajan teh-
tävänä olisi: 1) johtaa Energiamarkkinaviras-
ton toimintaa; 2) ratkaista asiat, jotka on sää-
detty Energiamarkkinaviraston ratkaistavak-
si: a) sähkömarkkinalaissa sekä sen nojalla 
annetuissa säännöksissä; b) maakaasumark-
kinalaissa sekä sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä; c) sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
den valvonnasta annetussa laissa; d) yhteis-
työvirastoasetuksessa sekä sen nojalla anne-

tuissa säännöksissä; e) sähkökauppa-
asetuksessa sekä sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä; f) maakaasuverkkoasetuksessa sekä 
sen nojalla annetuissa säännöksissä; g) säh-
kö- ja maakaasumarkkinadirektiivin nojalla 
annetuissa suuntaviivoissa; 3) ratkaista muut 
Energiamarkkinavirastolle kuuluvat asiat, 
ellei ratkaisuvaltaa ole annettu työjärjestyk-
sessä muulle virkamiehelle; 4) vastata siitä, 
että Energiamarkkinavirastolle kuuluvat teh-
tävät hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksen-
mukaisesti. 

5 §. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
kuuluvia tehtäviä hoitavien virkamiesten 
riippumattomuus. Pykälässä säädettäisiin 
sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien vaa-
timusten mukaisesti, että Energiamarkkinavi-
raston kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
kuuluvia tehtäviä hoitavan virkamiehen olisi 
tehtävässään oltava riippumaton sähkö- ja 
maakaasualan yrityksistä eikä hän saa kuulua 
sähkö- tai maakaasualan yrityksen hallinto-
neuvostoon, hallitukseen, edustajistoon tai ti-
lintarkastajiin eikä olla sähkö- tai maakaa-
sualan yrityksen palveluksessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
edellä 1 momentissa tarkoitettujen henkilöi-
den esteellisyyteen sovellettaisiin, mitä hal-
lintolaissa esteellisyydestä (434/2003) sääde-
tään. 

6 §. Valtion edustaminen. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi, että Energiamarkkinavi-
rasto kantaisi ja vastaisi valtion puolesta sekä 
valvoisi tuomioistuimissa ja muissa viran-
omaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä val-
tion etua ja oikeutta Energiamarkkinavirastoa 
koskevissa asioissa. 

7 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä sää-
dettäisiin mahdollisuudesta antaa tarkemmat 
säännökset Energiamarkkinaviraston organi-
saatiosta, hallinnosta ja henkilöstöstä valtio-
neuvoston asetuksella. 

8 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin, että lailla kumottaisiin nykyi-
nen Energiamarkkinavirastosta annettu laki 
(507/2000). 
 
1.5 Kilpailulaki 

39 §. Salassa pidettävän asiakirjan luovut-
taminen eräille viranomaisille. Pykälää muu-
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tettaisiin siten, että Finanssivalvonta ja Ener-
giamarkkinavirasto lisättäisiin pykälän tar-
koittamiksi viranomaisiksi, joille Kilpailu- ja 
kuluttajavirastolla olisi oikeus luovuttaa tässä 
laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen yh-
teydessä saamansa tai laatimansa, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettävä 
asiakirja. Säännös perustuu sähkömarkkina-
direktiivin 40 artiklan ja maakaasumarkkina-
direktiivin 44 artiklan viranomaisyhteistyötä 
koskeviin säännöksiin. 
 
1.6 Laki Finanssivalvonnasta  

71 §. Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tieto-
ja. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Energiamarkkinavirasto ja Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto lisättäisiin pykälän tarkoit-
tamiksi viranomaisiksi, joille Finanssival-
vonnalla olisi oikeus luovuttaa salassapito-
säännösten estämättä tietoja. Tietoja voitai-
siin luovuttaa Energiamarkkinaviraston teh-
tävien hoitamiseksi ja Kilpailu- ja kuluttaja-
viraston kilpailuasioihin liittyvien tehtävien 
hoitamiseksi. Luovutettavat tiedot koskisivat 
tietoja sähkön ja maakaasun toimitus- ja joh-
dannaissopimuksiin liittyvistä liiketoimista, 
jotka toimittajan on säilytettävä. Säännös pe-
rustuu sähkömarkkinadirektiivin 40 artiklan 
ja maakaasumarkkinadirektiivin 44 artiklan 
viranomaisyhteistyötä koskeviin säännöksiin. 
 
1.7 Laki oikeudenkäynnistä markkina-

oikeudessa  

1 luku Yleiset säännökset 

2 §. Kilpailu- ja valvonta-asiat. Pykälän 1 
momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että kohdassa tarkoitettu vuoden 1995 
sähkömarkkinalaki korvattaisiin uudella säh-
kömarkkinalailla. Lisäksi pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a kohta, 
jossa säädetään markkinaoikeuden toimival-
taan kuuluviksi myös sähkö- ja maakaasu-
markkinoiden valvonnasta annetussa laissa 
säädetyt asiat. Markkinaoikeus käsittelisi uu-
den 3 a kohdan mukaiset asiat kilpailu- ja 
valvonta-asioina. 

Laki tulisi voimaan oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudesta annetun lain voimaantu-
lopäivänä 1 päivänä syyskuuta 2013. 
 
1.8 Markkinaoikeuslaki 

1 §. Markkinaoikeuden toimivalta ja toimi-
paikka. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu 
vuoden 1995 sähkömarkkinalaki korvattai-
siin uudella sähkömarkkinalailla. Lisäksi py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 a kohta, jossa säädetään markkinaoi-
keuden toimivaltaan kuuluviksi myös sähkö- 
ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta anne-
tussa laissa säädetyt asiat. 

5 §. Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja 
määrääminen. Pykälän 2 momentin säännös-
tä asiantuntijajäsenten kelpoisuudesta ja mää-
räämisestä ehdotetaan sovellettavaksi myös 
lain 1 §:n 1 momentin 4 a kohdan mukaisis-
sa, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitetuissa asioissa. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

2.1 Sähkömarkkinalaki 

Ehdotettuun sähkömarkkinalakiin sisältyy 
joukko valtuuksia tarkempien säännösten ja 
määräysten antamiseen. Voimassa olevan 
sähkömarkkinalain (386/1995) norminanto-
valtuudet uudistettiin vastaamaan uuden pe-
rustuslain vaatimuksia lailla 1172/2004 (HE 
127/2004 vp). Tuolloin osa norminantoval-
tuuksista poistettiin ja norminantovaltaa siir-
rettiin ministeriöltä valtioneuvostolle sekä 
Energiamarkkinavirastolle. Myös norminan-
tovaltuuksien täsmällisyyttä ja tarkkarajai-
suutta parannettiin. Esityksessä ehdotetut 
norminantovaltuudet on laadittu mainitussa 
muutoksessa omaksuttujen linjausten mukai-
sesti. 

Lain säännöksiä täsmentävät keskeiset 
alemmanasteiset säännökset annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Valtuuksia valtio-
neuvoston asetuksen antamiseen sisältyisi 
ehdotetun sähkömarkkinalain 15, 22, 28, 47, 
56, 63—65, 71, 73—75, 95, 100 ja 
110 §:ään. Valtioneuvoston asetuksella an-
nettaisiin tarkempia säännöksiä ensinnäkin 
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lupahakemuksissa edellyttävistä selvityksistä 
(15 §) sekä eräiden suunnitelmien ja ilmoi-
tusvelvollisuuksien sisällöstä ja ilmoitusme-
nettelyistä (28, 64 ja 65 §). Tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella annettai-
siin myös sellaisista sähköjärjestelmän ja 
sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta kes-
keisistä velvoitteista kuten sähköntoimitusten 
mittauksesta (22 ja 71 §), tasevastuusta 
(73 §) ja taseselvityksestä (46 ja 74 §) sekä 
järjestelmävelvoitteisiin liittyvistä ilmoitus-
velvollisuuksista (75 §). Valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä myös sähköntuotannon jakelumak-
suista ja niiden määrittämistavasta jakeluver-
koissa (56 §). Tarkemmat säännökset uutta 
sähköntuotantokapasiteettia koskevassa tar-
jouskilpailussa noudatettavasta menettelystä 
annettaisiin valtioneuvoston asetuksella 
(63 §). Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
myös tarkistaa eräiden euromääräisten kor-
vausten ylärajaa rahan arvon muutosta vas-
taavasti (95 ja 100 §). Lisäksi valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä sähkökaapeleiden sähköisten si-
jaintitietojärjestelmien teknisistä ominai-
suuksista (110 §). 

Esityksen mukaan ministeriön asetuksella 
annettaisiin tarkempia säännöksiä lähinnä 
teknisluontoisista, laajahkoa yksityiskohtais-
ta sääntelyä edellyttävistä asioista. Valtuuk-
sia ministeriön asetuksen antamiseen sisältyi-
si ehdotetun sähkömarkkinalain 45, 60, 75, 
77 ja 83 §:ään. Ministeriön asetuksella voi-
taisiin antaa tarkempia säännöksiä järjestel-
mävastuun toteuttamistavasta ja sisällöstä 
(45 §), oikeudellisesti eriytettyä jakeluverk-
kotoimintaa harjoittavan verkonhaltijan or-
ganisaation ja päätöksenteon riippumatto-
muuteen liittyvistä vaatimuksista (60 §), jär-
jestelmävelvoitteisiin liittyvien ilmoitusten 
teknisistä vaatimuksista kuten sanomien 
muodosta ja sisällöstä (75 §) sekä sähköliike-
toimintojen kirjanpidollisen eriyttämisen yk-
sityiskohdista (77 ja 83 §). 

Energiamarkkinaviraston antamat normi-
päätökset koskisivat erityisesti sähköalan yri-
tyksille säädettyjen erilaisten ilmoitusvelvoit-
teiden täyttämistä koskevia yksityiskohtia ja 
menettelytapoja. Valtuuksia tarkempien mää-
räysten antamiseen Energiamarkkinaviraston 
määräyksellä sisältyisi ehdotetun sähkö-

markkinalain 9, 27, 48, 52, 57, 59, 68—70 ja 
83 §:ään. Energiamarkkinaviraston nor-
minantovaltuudet koskisivat sähköalan yri-
tysten valvonnan sekä palvelujen ehtojen 
avoimuuden edellyttämien tietojen ilmoitta-
mista ja julkaisemista (9, 27, 48, 52, 68, 70 ja 
83 §), jakeluverkon kehittämissuunnitelmas-
sa annettavia tietoja (52 §), asiakkaille säh-
kölaskuissa ilmoitettavia tietoja (57 ja 69 §) 
sekä asiakkaille häiriötilanteissa annettavia 
ilmoituksia (59 §). 

Esitykseen ei sisälly laajamittaista voimas-
sa olevan sähkömarkkinalain (386/1995) no-
jalla annettujen alemmanasteisten säännösten 
ja määräysten uudistusta. Tavoitteena on uu-
distaa näitä säännöksiä ja määräyksiä sitä 
mukaa kuin niiden sisällön uudistaminen oli-
si tarpeen. Tämän vuoksi sähkömarkkinala-
kiehdotuksen 117 §:ään sisältyy siirtymä-
säännös, jonka mukaan kumottavan sähkö-
markkinalain (386/1995) nojalla annetut ase-
tukset ja Energiamarkkinaviraston määräyk-
set jäisivät voimaan, kunnes ehdotetun lain 
nojalla toisin säädetään tai määrätään. 
 
2.2 Maakaasumarkkinalaki 

Ehdotettuun lakiin maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta sisältyisi joukko valtuuksia 
tarkempien säännösten ja määräysten antami-
seen. Esityksen tarkoituksena on muun mu-
assa parantaa norminantovaltuuksien täsmäl-
lisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 

Lain säännöksiä täsmentävät keskeiset 
alemmanasteiset säännökset annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Valtuuksia valtio-
neuvoston asetuksen antamiseen sisältyisi 
ehdotetun lain 3 luvun 2, 2 b ja 3 a §:ään. 
Tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella annettaisiin sellaisista maakaasujär-
jestelmän ja maakaasumarkkinoiden toimin-
nan kannalta keskeisistä velvoitteista kuten 
maakaasuntoimitusten mittauksesta (3 luvun 
2 §), maakaasukauppojen selvityksestä (3 lu-
vun 2 b §) sekä järjestelmävelvoitteisiin liit-
tyvistä ilmoitusvelvollisuuksista (3 luvun 
3 a §). 

Ministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä järjestelmävelvoitteisiin 
liittyvien ilmoitusten teknisistä vaatimuksista 
kuten sanomien muodosta ja sisällöstä (3 lu-
vun 3 a §). 
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Maakaasumarkkinalain muuttamista kos-
kevaan ehdotukseen sisältyy lisäksi joukko 
Energiamarkkinaviraston norminantoval-
tuuksia. Tällaisia valtuuksia tarkempien mää-
räysten antamiseen Energiamarkkinaviraston 
määräyksellä sisältyisi ehdotetun maakaasu-
markkinalain 2 luvun 12 ja 13 §:ään, 3 luvun 
2 a §:ään sekä 4 luvun 2 ja 3 §:ään. Energia-
markkinavirastolle ehdotetut norminantoval-
tuudet koskisivat maakaasualan yritysten 
valvonnan ja palvelujen ehtojen avoimuuden 
edellyttämien tietojen ilmoittamista ja julkai-
semista (2 luvun 12 ja 13 § sekä 4 luvun 2 §), 
maakaasun kulutusta koskevien tietojen luo-
vuttamista asiakkaille (3 luvun 2 a §) sekä 
maakaasulaskuissa asiakkaille ilmoitettavia 
tietoja (4 luvun 3 §). 
 
 
2.3 Laki Energiamarkkinavirastosta 

Ehdotettuun lakiin Energiamarkkinaviras-
tosta sisältyisi valtuus, jonka mukaan tar-
kemmat säännökset viraston organisaatiosta, 
hallinnosta ja henkilöstöstä annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. 
 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensitilas-
sa. Lakien kiireellisen voimaansaattamisen 
syynä on Euroopan komission 21 päivänä 
marraskuuta 2012 tekemä päätös nostaa 
Suomea vastaan kanne Euroopan unionin 
tuomioistuimessa, koska Suomi ei ole sisäl-
lyttänyt sähkö- ja maakaasumarkkinadirek-
tiiviä kokonaisuudessaan kansalliseen lain-
säädäntöönsä. Komissio on ilmoittanut vaati-
vansa kanteessaan merkittävän suuruisten 
päiväkohtaisten uhkasakkojen asettamista 
vaatimuksensa tehostamiseksi. Esityksen ta-
voitteena on saattaa direktiivien täytäntöön-
panon edellyttämät säännökset voimaan en-
nen kuin tuomioistuin antaa päätöksensä ko-
mission kanteeseen ja sakon uhka sitovasti 
asetetaan. Myös uusiutuvista lähteistä peräi-
sin olevan energian käytön edistämisestä se-
kä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä kumoami-
sesta annetun direktiivin 2009/28/EY osalta 

on vireillä pitkälle edennyt rikkomusmenette-
lyä Suomea vastaan. 

Sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta annettavan lain ja sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetta-
van lain säännökset, jotka koskevat muutok-
senhakua ja seuraamusmaksun käsittelyä 
markkinaoikeudessa, ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013. Tällöin 
tulisi voimaan myös asioiden käsittelyä 
markkinaoikeudessa uudistava laki oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa. Ehdotet-
tujen lakien ennakoidun voimaantulon ja 
1 päivä syyskuuta 2013 välisenä aikana 
markkinaoikeudessa vireille tulleisiin asioi-
hin sovellettaisiin ehdotettujen lakien siirty-
mäsäännöksiä. 

Sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkina-
lain muuttamisesta annettavan lain siirtymä-
säännöksissä on varattu toiminnanharjoittajil-
le siirtymäaikoja sellaisten säännösten täy-
täntöönpanotoimiin, jotka edellyttävät muu-
toksia esimerkiksi palvelujen tuottamiseen 
käytettävissä tietojärjestelmissä. 
 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

4.1 Elinkeinovapaus 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin nojalla jo-
kaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Perustuslain mukaista elin-
keinovapauden periaatetta pidetään elinkei-
nonharjoittamista koskevana pääsääntönä, 
josta poikkeaminen on kuitenkin luvanvarais-
tamisella mahdollista. Luvanvaraisuudesta on 
aina säädettävä lailla, jonka on täytettävä pe-
rusoikeuden rajoitusta koskevat tarkkarajai-
suuden ja täsmällisyyden vaatimukset. Rajoi-
tusten olennaisen sisällön, kuten rajoitusten 
laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista 
(esimerkiksi PeVL 34/2012 vp, PeVL 
19/2009 vp ja PeVL 31/2006 vp). 

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoimin-
nan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitä-
nyt luvan peruuttamista vaikutuksiltaan jyr-
kempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen 
vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn oi-
keasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi 
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sitoa luvan peruuttamismahdollisuus vaka-
viin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laimin-
lyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle 
mahdollisesti annetut huomautukset tai varoi-
tukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiin-
tyneiden puutteiden korjaamiseen (esimer-
kiksi PeVL 34/2012 vp, PeVL 17/2012 vp, 
PeVL 10/2012 vp, PeVL 58/2010 vp, PeVL 
32/2010 vp, PeVL 28/2008 vp, PeVL 
31/2006 vp ja PeVL 8/2006 vp). 

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut säh-
kö- ja maakaasumarkkinalain lupajärjestel-
miä lausunnoissaan PeVL 36/2004 vp, PeVL 
62/2002 vp ja PeVL 4/2000 vp. 

Ehdotetun sähkömarkkinalain 2 luvussa 
säädettäisiin sähköverkkotoiminnan luvanva-
raisuudesta sekä sähköverkkoluvan ja sen eh-
tojen muuttamisesta. Lakiehdotuksen 
30 §:ssä säädettäisiin kantaverkonhaltijan ja 
oikeudellisesti eriytetyn jakeluverkonhaltijan 
oikeudesta harjoittaa sähkön hankintaa ja 
toimittamista. Maakaasumarkkinalain muut-
tamista koskevan ehdotuksen 6 luvun 3 §:ssä 
säädettäisiin maakaasun siirtoverkonhaltijan 
verkkoluvan hakijalta edellytettävistä vaati-
muksista. Ehdotetun sähkö- ja maakaasu-
markkinoiden valvonnasta annettavan lain 
23 §:ssä säädettäisiin puolestaan sähkö- ja 
maakaasuverkkoluvan peruuttamisen edelly-
tyksistä. 

Sähkömarkkinalakiehdotuksen 32 ja 
34 §:ssä sekä maakaasumarkkinalain muu-
tosehdotuksen 2 a luvun 2 §:ssä säädettäisiin 
kanta- ja siirtoverkonhaltijan riippumatto-
muusvaatimuksista. Sähkömarkkinalakiehdo-
tuksen 37 §:n ja maakaasumarkkinalain muu-
tosehdotuksen 2 a luvun 4 §:n mukaan kanta- 
tai siirtoverkonhaltija tai osapuolet eivät saisi 
ryhtyä toimenpiteisiin kanta- tai siirtover-
konhaltijan varmennusta edellyttävän liike-
toimen tai toimenpiteen toteuttamiseksi en-
nen kuin verkonhaltijan riippumattomuus on 
varmennettu liiketoimen tai toimenpiteen 
osalta. Markkinaoikeus voisi sähkömarkkina-
lakia koskevan ehdotuksen 38 §:n ja maakaa-
sumarkkinalain muutosta koskevan ehdotuk-
sen 2 a luvun 5 §:n mukaan Energiamarkki-
naviraston esityksestä määrätä liiketoimen tai 
toimenpiteen purettavaksi, jos kanta- tai siir-
toverkonhaltijan riippumattomuuden varmen-
taminen on evätty liiketoimelta tai toimenpi-
teeltä. Energiamarkkinaviraston olisi ennen 

esityksen tekemistä neuvoteltava osapuolten 
kanssa liiketoimen tai toimenpiteen vapaaeh-
toisesta purkamisesta. Jos liiketoimen tai 
toimenpiteen vapaaehtoisesta purkamisesta 
on tällöin sovittu, määräisi Energiamarkki-
navirasto liiketoimen tai toimenpiteen pur-
kamisessa noudatettavat ehdot. 

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut eh-
dotettua valvontamenettelyä lähellä olevaa 
yrityskauppojen valvontaa koskevaa sään-
nöstöä lausunnossaan PeVL 40/2010 vp. Yri-
tyskaupan kieltäminen, purkaminen ja ehto-
jen asettaminen ovat valiokunnan mukaan 
merkityksellisiä perustuslain 18 §:n 1 mo-
mentissa turvatun elinkeinovapauden kannal-
ta. Lisäksi sääntelyä on arvioitava perustus-
lain 2 §:n 3 momentin kannalta. Sen mukaan 
julkisen vallan käyttämisen tulee perustua la-
kiin. 

Ehdotettu sääntely perustuu unionin ener-
giamarkkinalainsäädäntöön, joka velvoittaa 
jäsenvaltiota nimeämään siirto- ja jakeluver-
konhaltijat sekä varmistamaan, että verkko-
toimintaa harjoittaa vain jäsenvaltion hyväk-
symä ja luvan edellytykset täyttävä toimin-
nanharjoittaja. Luvanvaraisen verkkotoimin-
nan sääntely perustuu täsmällisiin ja tarkka-
rajaisiin laintasoisiin säännöksiin, joista il-
menee verkonhaltijalle ja toiminnanharjoitta-
jille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet. 
Sääntelylle on unionin energiamarkkinalain-
säädännön toimeenpanoon ja energiaverkko-
jen sääntelyn tehokkaaseen täytäntöön-
panoon liittyvät hyväksyttävät perusteet. Eh-
dotetun sääntelyn ei arvioida olevan ongel-
mallista perustuslain 18 §:n 1 momentin kan-
nalta. 
 
 
4.2 Omaisuuden suoja 

Omaisuuden käyttörajoitukset 
 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin ar-
vioinut perustuslain 15 §:n omaisuuden suo-
jan näkökulmasta ehdotuksia, joissa muun 
ohella sähkö-, maakaasu- ja teleyritysten 
omistajille on asetettu omaisuuden käyttöön 
kohdistuvia velvollisuuksia tai rajoituksia 
kilpailuedellytysten luomiseksi tai turvaami-
seksi. Valiokunta on näissä yhteyksissä läh-
tenyt vakiintuneesti siitä, että velvoitteet ja 
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rajoitukset ovat kulloinkin kysymyksessä 
olevan omaisuuden erityisluonne huomioon 
ottaen perustuslainmukaisia, jos ne perustu-
vat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omis-
tajan kannalta kohtuullisia (esimerkiksi 
PeVL 19/1994, PeVL 4/2000 vp, PeVL 
34/2000 vp, PeVL 8/2002 vp, PeVL 63/2002 
vp ja PeVL 36/2004 vp). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkei-
notoiminnan sääntelyä niin sanottuun luon-
nolliseen monopoliin perustuvassa markkina-
tilanteessa lähtökohtaisesti tarpeellisena ja 
hyväksyttävänä (esimerkiksi PeVL 4/2000 vp 
ja PeVL 36/2004 vp). Tällaisessa tilanteessa 
on valiokunnan mielestä perusteltua pyrkiä 
edistämään kilpailua ja suojaamaan asiakkai-
den varallisuusarvoisia oikeuksia tavan-
omaista tehokkaammilla sääntelykeinoilla. 
Edelleen valiokunta on katsonut, että säänte-
lyn riittävää täsmällisyyttä arvioitaessa voi-
daan ottaa huomioon päätettäviin seikkoihin 
liittyvät osin laskennalliset ja siten teknis-
luonteiset erityispiirteet samoin kuin säänte-
lyn kohdistuminen - yksilön asemesta - ensi 
sijassa sähköliiketoimintaa harjoittaviin yri-
tyksiin (esimerkiksi PeVL 2/2004 vp ja 
PeVL 36/2004 vp). Lisäksi valiokunta on 
kiinnittänyt huomiota asianmukaisen oikeus-
turvan järjestämiseen toiminnanharjoittajille 
(esimerkiksi PeVL 36/2004 vp). 

Omaisuuden käyttöön kohdistuvia velvolli-
suuksia tai rajoituksia sisältyy sähkömarkki-
nalakiehdotuksen 19 §:n (verkon kehittämis-
velvollisuus), 20 §:n (liittämisvelvollisuus), 
21 §:n (siirtovelvollisuus), 40 §:n (kantaver-
kon toiminnan laatuvaatimukset), 45 §:n (jär-
jestelmävastuu), 50 §:n (suurjännitteisen ja-
keluverkon toiminnan laatuvaatimukset), 
51 §:n (jakeluverkon toiminnan laatuvaati-
mukset), 65 §:n (voimalaitosten huol-
toseisokit) sekä 72 §:n (loppukäyttäjän mah-
dollisuus sähköntoimitukseen jakeluverkon 
kautta) säännöksiin. Vastaavanlaisia velvolli-
suuksia tai rajoituksia sisältyy maakaasu-
markkinalain muutosehdotuksen 2 luvun 
1 §:n (verkon kehittämisvelvollisuus), 2 §:n 
(liittämisvelvollisuus), 3 a §:n (uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun siir-
tovelvollisuus) ja 11—13 §:n säännöksiin. 

Ehdotetulle sääntelylle on tältä osin luon-
nollisen monopolin sääntelyyn sekä unionin 
energiamarkkinalainsäädännön toimeenpa-

noon liittyvät hyväksyttävät perusteet. Sään-
tely on sovitettu perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntöön. Ehdotetun sääntelyn ei 
arvioida olevan ongelmallista perustuslain 
15 §:n kannalta. 
 
Sääntelyn taannehtivat vaikutukset 
 

Sähkömarkkinalakiehdotuksen 122 §:n siir-
tymäsäännöksen sekä maakaasumarkkinalain 
muutosehdotuksen voimaantulosäännöksen 
mukaan lakien säännöksiä sovelletaan eräissä 
tilanteissa myös ennen lain voimaantuloa 
tehtyihin sähkö- ja maakaasusopimuksiin.  

Sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu perus-
tuslain 15 §:n 1 momentissa jokaiselle turva-
tun omaisuuden suojan piiriin. Taannehtiva-
na pidettyyn puuttumiseen on perustuslakiva-
liokunnan käytännössä suhtauduttu pidätty-
västi, joskaan sopimussuhteiden koskemat-
tomuus ei ole muodostunut ehdottomaksi 
(esimerkiksi PeVL 33/1998 vp, PeVL 
37/1998 vp, PeVL 48/1998 vp, PeVL 
63/2002 vp ja PeVL 36/2004 vp). Valiokunta 
on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan 
puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten kannalta (esimerkiksi 
PeVL 5/2002 vp ja PeVL 63/2002 vp). 

Sähkömarkkinalakiesityksen 13 luvun ja 
maakaasumarkkinalain muutosesityksen 
4 luvun säännöksissä on kysymys kuluttajan 
suojaamisesta energiamarkkinoiden sopimus-
suhteissa. Sääntelylle on siten perusoikeus-
järjestelmän kannalta hyväksyttävät perus-
teet. Perustuslakivaliokunta on sähkömarkki-
nalain sopimuksia koskevan luvun säännök-
sistä aikaisemmin antamassaan lausunnossa 
katsonut, ettei perustuslain omaisuudensuoja-
säännöksistä (PeVL 33/1998 vp) johtunut es-
tettä säätää niitä voimaan taannehtivasti vai-
kuttavina. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin anta-
massaan lausunnossa arvioinut myös sähkön-
toimituksen keskeytymisen vuoksi suoritet-
tavista vakiokorvauksista annettujen sään-
nösten soveltamista ennen lain voimaantuloa 
tehtyihin sopimuksiin (PeVL 63/2002 vp). 
Valiokunta on katsonut, että perustuslain 
6 §:n yhdenvertaisuussäännösten vuoksi on 
perusteltua, että tällaiset, kuluttajansuojaan 
liittyvän sääntelyn vaikutukset ulottuvat eh-
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dotettuun tapaan myös ennen lain voimaantu-
loa tehtyihin sopimuksiin. 

Ehdotetun sääntelyn ei arvioida olevan on-
gelmallista perustuslain 15 §:n kannalta. 
 
Sähkö- tai maakaasuverkon lunastaminen 
 

Sähkö- ja maakaasuverkkolupaviranomai-
sena toimiva Energiamarkkinavirasto voi 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa 
koskevan lakiehdotuksen 24 §:n 2 momentin 
mukaan päättää sähkö- tai maakaasuverkko-
luvan siirtämisestä sekä verkon lunastamises-
ta korvausta vastaan, jos lupa peruutetaan ei-
kä verkon siirtämisestä toiselle verkonhalti-
jalle sovita. Korvauksen perusteisiin ja mää-
räämiseen sovellettaisiin kiinteän omaisuu-
den ja erityisten oikeuksien lunastuksesta an-
nettua lakia (603/1977). 

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 15 §:n 
2 momentin kannalta, jonka mukaan omai-
suuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpee-
seen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. 
Perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa 
käytännössään katsonut, ettei yleisen tarpeen 
vaatimus välttämättä edellytä lunastuksen to-
teuttamista julkisyhteisön hyväksi, vaan lu-
nastetun omaisuuden saajana voi olla muukin 
taho (PeVL 19/1994 vp). Valiokunta on 
myös katsonut, että maakaasun jakeluun vält-
tämättömän verkkotoiminnan ylläpitäminen 
täyttää perustuslaissa tarkoitetun yleisen tar-
peen vaatimuksen (PeVL 4/2000 vp). Valio-
kunnan lausuntokäytännön mukaan perustus-
laissa säädetty täyden korvauksen vaatimus 
täyttyy, kun lunastuskorvauksen perusteisiin 
ja määräämiseen sovelletaan lunastuslakia. 

Ehdotetun sääntelyn ei arvioida olevan on-
gelmallista perustuslain 15 §:n 2 momentin 
kannalta. 
 
4.3 Tarkastusvaltuudet 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
taa koskevan lakiehdotuksen 30 §:n 2 mo-
mentissa on säännökset Energiamarkkinavi-
raston asianomaisen virkamiehen valtuudesta 
toimittaa tarkastus laissa tarkoitetun valvon-
tatehtävän toteuttamiseksi tai lain nojalla an-
nettujen päätösten noudattamisen valvomi-
seksi. Tarkastuksia voidaan toimittaa valvot-
tua toimintaa harjoittavan elinkeinonharjoit-

tajan hallinnassa olevissa tiloissa. Tarkastus-
ta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluon-
teiseen asumiseen käytetyssä tilassa. 

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut vi-
ranomaisten tarkastusvaltuuksia lukuisissa 
lausunnoissaan (esimerkiksi PeVL 46/2001 
vp, PeVL 40/2002 vp, PeVL 69/2002 vp, 
PeVL 7/2004 vp, PeVL 16/2004 vp, PeVL 
49/2005 vp, PeVL 8/2006 vp ja PeVL 
40/2010 vp). Valiokunta on lisäksi tarkastel-
lut Energiamarkkinaviraston tarkastusval-
tuuksia lausunnoissaan PeVL 63/2002 vp, 
PeVL 36/2004 vp ja PeVL 37/2004 vp. 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytän-
nössään arvioinut viranomaisten tarkastus-
valtuuksien sääntelyä perustuslain 10 §:ssä 
turvatun kotirauhan suojan kannalta. Valio-
kunta on katsonut, ettei perusoikeusrajoituk-
sen oikeasuhtaisuusvaatimus täyttynyt toimi-
tettaessa kotirauhan piiriin kuuluvissa liiketi-
loissa tarkastus sellaista rikkomusta koske-
van epäilyn perusteella, josta voi enimmil-
lään seurata sakkorangaistus (PeVL 40/2002 
vp). Toisaalta julkisista varoista myönnetty-
jen tukien ja avustusten käytön valvomiseksi 
tehtävien tarkastusten sallittavuutta arvioi-
dessaan valiokunta on pitänyt tarkastuksen 
toimittamista hyväksyttävänä myös sellaisia 
rangaistaviksi säädettyjä rikkomuksia koske-
vien perusteltujen epäilyjen johdosta, joista 
voi enimmillään seurata sakkorangaistus 
(PeVL 69/2002 vp). Valiokunta on katsonut, 
että tarkastuksen toimittamisen valtiosääntö-
oikeudellinen sallittavuus kotirauhan piirissä 
liittyy perusteltuun syyhyn epäillä lakia riko-
tun tai rikottavan rangaistavaksi säädetyllä 
tavalla (PeVL 7/2004). Samassa lausunnos-
saan valiokunta katsoi lisäksi, että tarkastus-
oikeuden kytkeminen rangaistuksenluontei-
sella kilpailunrikkomismaksulla sanktioituun 
käyttäytymiseen voitiin myös käsitellä taval-
lisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Valiokunta on katsonut, että kotirauhan pii-
ri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat 
(PeVL 49/2005 vp ja PeVL 8/2006 vp). Lii-
ke- ja varastotiloihin saattaa sisältyä myös 
asumiseen tarkoitettuja tiloja. Perustuslaissa 
turvattu kotirauhan piiri kattaa lähtökohtai-
sesti myös ajoneuvossa mahdollisesti olevat 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat 
(PeVL 46/2001 vp). Tällaiset tilat jäävät kui-
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tenkin perustuslailla suojatun kotirauhan 
eräänlaiselle reuna-alueelle (PeVL 17/1998 
vp, PeVL 8/1994 vp ja PeVL 16/2004 vp). 

Lakiehdotuksen mukaan tarkastusta ei saa 
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tetyssä tilassa. Ehdotetun sääntelyn ei arvioi-
da olevan ongelmallista perustuslain 10 §:n 
kannalta. 
 
4.4 Hallinnolliset seuraamukset 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
taa koskevan lakiehdotuksen 16—20 ja 
34 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi seuraa-
musmaksusta ja sen täytäntöönpanon perus-
teista. Seuraamusmaksun säätämistä edellyt-
tävät säännökset sisältyvät sähkömarkkinadi-
rektiivin 37 artiklan 4 kohdan d alakohtaan ja 
maakaasumarkkinadirektiivin 41 artiklan 
4 kohdan d alakohtaan. Myös sähkökauppa- 
ja maakaasuverkkoasetukset edellyttävät jä-
senvaltioilta tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 
varoittavien seuraamusten säätämistä asetus-
ten rikkomistapausten varalta. 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tul-
kinnan mukaan ehdotetun kaltaiset maksut 
eivät ole perustuslain 81 §:n mielessä sen pa-
remmin veroja kuin maksujakaan vaan lain-
vastaisesta teosta määrättäviä sanktioluontei-
sia hallinnollisia seuraamuksia. Valiokunta 
on asiallisesti rinnastanut rangaistusluontei-
sen taloudellisen seuraamuksen rikosoikeu-
delliseen seuraamukseen (PeVL 9/2012 vp, 
PeVL 55/2005 vp ja PeVL 32/2005 vp). Hal-
linnollisen seuraamuksen yleisistä perusteista 
on säädettävä perustuslain 2 §:n 3 momentin 
edellyttämällä tavalla lailla, koska sen mää-
räämiseen sisältyy julkisen vallan käyttöä. 
Valiokunta on myös katsonut, että kyse on 
merkittävästä julkisen vallan käytöstä. Laissa 
on täsmällisesti ja selkeästi säädettävä mak-
suvelvollisuuden ja maksun suuruuden perus-
teista sekä maksuvelvollisen oikeusturvasta 
samoin kuin lain täytäntöönpanon perusteista 
(PeVL 17/2012 vp, PeVL 9/2012 vp, PeVL 
57/2010 vp, PeVL 40/2010 vp, PeVL 
55/2005 vp ja PeVL 32/2005 vp). Vaikka pe-
rustuslain 8 §:n rikosoikeudellisen laillisuus-
periaatteen täsmällisyysvaatimus ei sellaise-
naan kohdistu hallinnollisten seuraamusten 
sääntelyyn, ei tarkkuuden yleistä vaatimusta 
kuitenkaan voida tällaisen sääntelyn yhtey-

dessä sivuuttaa (PeVL 9/2012 vp, PeVL 
57/2010 vp ja PeVL 74/2002 vp). 

Esityksen sisältämien hallinnollisia seu-
raamuksia koskevien säännösten arvioidaan 
täyttävän valiokunnan käytännössä tällaiselle 
sääntelylle asetetut vaatimukset. 
 
 
4.5 Viranomaisen muutoksenhakuoikeus 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
taa koskevan lakiehdotuksen 37 §:n 2 mo-
mentin mukaan Energiamarkkinavirastolla 
olisi oikeus hakea valittamalla muutosta pää-
tökseen, jonka markkinaoikeus on antanut 
Energiamarkkinaviraston seuraamusmaksun 
määräämistä koskevaan esitykseen taikka, 
jolla muutoksenhakutuomioistuin on kumon-
nut Energiamarkkinaviraston päätöksen tai 
muuttanut Energiamarkkinaviraston päätöstä. 
Vastaavia säännöksiä Energiamarkkinaviras-
ton muutoksenhakuoikeudesta esitetään 
myös sähkömarkkinalakiehdotuksen 
114 §:ään ja maakaasumarkkinalain muutos-
ehdotuksen 9 luvun 4 §:ään. 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään 
suhtautunut pidättyvästi erityissäännöksiin 
viranomaisen yleisestä muutoksenhakuoi-
keudesta (PeVL 15/2011 vp, PeVL 37/2004 
vp, PeVL 36/2004 vp ja PeVL 4/2004 vp). 
Valiokunta on toisaalta pitänyt viranomaisen 
muutoksenhakuoikeutta hyväksyttävänä, jos 
se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskäy-
tännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyviin pe-
rusteisiin (PeVL 45/2006 vp, PeVL 47/2005 
vp, PeVL 4/2005 vp ja PeVL 4/2004 vp) 
taikka viranomaisen rajoitettua muutoksen-
hakuoikeutta voidaan asioiden laatu ja luon-
ne huomioon ottaen pitää muutoin perustel-
tuna (PeVL 15/2011 vp ja PeVL 58/2006 
vp). 

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentissa 
säädetään, että viranomaisella on valitusoi-
keus, jos laissa niin säädetään tai jos valitus-
oikeus on viranomaisen valvottavana olevan 
julkisen edun vuoksi tarpeen. Hallintolain-
käyttölain voimaantulon jälkeen viranomai-
sen jatkovalitusoikeudesta on ehdotusta vas-
taavalla perusteella säädetty useissa laeissa 
kuten esimerkiksi viestintämarkkinalaissa 
(393/2003) sekä voimassa olevassa sähkö-
markkinalaissa ja maakaasumarkkinalain 
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9 luvun 4 §:ssä (säännösten perusteista 
TaVM 27/2004 vp ja TaVM 28/2004 vp). 
Ehdotetun säännöksen tavoitteena on antaa 
jatkovalitusoikeus Energiamarkkinavirastolle 
erityisesti sille kuuluvan yleisen edun val-
vontatehtävän vuoksi. Energiamarkkinaviras-
ton jatkovalitusoikeutta puoltavat myös säh-
kömarkkinadirektiivin 37 artiklan 4 kohdan 
ja maakaasumarkkinadirektiivin 41 artiklan 
4 kohdan säännökset, joissa edellytetään jä-
senvaltioiden varmistavan, että kansallisille 
sääntelyviranomaisille annetaan toimivaltuu-
det, joiden nojalla ne voivat suorittaa tehtä-
vänsä tehokkaasti. Energiamarkkinavirastolle 
on näillä perusteilla tarpeen säätää selvyyden 
vuoksi jatkovalitusoikeus sen lupa- ja säänte-
lyviranomaisena tekemissä päätöksissä sekä 
valitusoikeus seuraamusmaksuasioissa. 

Esityksen sisältämien muutoksenhakua 
koskevien säännösten arvioidaan täyttävän 
valiokunnan käytännössä tällaiselle säänte-
lylle asetetut vaatimukset. 
 
 
4.6 Perustuslain 124 § 

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija voi 
sähkömarkkinalakiehdotuksen 45 §:n 2 mo-
mentin nojalla asettaa järjestelmävastuun to-
teuttamiseksi tarpeellisia ehtoja sähkönsiirto-
järjestelmän sekä siihen liitettyjen voimalai-
tosten ja kuormien käyttämiselle. Ehtoja voi-
daan soveltaa yksittäistapauksissa sen jäl-
keen, kun Energiamarkkinavirasto on ne hy-
väksynyt ja vahvistanut. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut järjes-
telmävastuuta koskevaa sääntelyä perustus-
lain 124 §:n kannalta lausunnoissaan PeVL 
4/2000 vp (maakaasumarkkinalaki) ja PeVL 
62/2002 vp (sähkömarkkinalaki). Valiokunta 
on katsonut, että verkonhaltijan määrääminen 
järjestelmävastuuseen merkitsee julkisen hal-
lintotehtävän antamista muulle kuin viran-
omaiselle. Valiokunta on pitänyt yhden ver-
konhaltijan määräämistä järjestelmävastuu-
seen verkkotoiminnan luonteen vuoksi perus-
teltuna ja tarkoituksenmukaisena. Toiminnan 
tosiasiallisen luonteen vuoksi ei valiokunnan 
mielestä ole ollut syytä olettaa, että järjestely 
sellaisenaan olisi vaarantanut hyvän hallin-
non vaatimuksia taikka muiden toiminnan-
harjoittajien perusoikeuksia tai oikeusturvaa. 

Valiokunta on kuitenkin katsonut tarpeelli-
seksi vahvistaa oikeusturvaa siten, että järjes-
telmävastaavan päätökseen ehtojen asettami-
sesta tuli olla oikeus hakea muutosta. Tämä 
on ollut valiokunnan mielestä järjestettävissä 
esimerkiksi niin, että energiamarkkinaviran-
omainen vahvistaa mainitut ehdot. 

Lakiehdotuksen 45 §:n 2 momentin säänte-
ly on perustuslakivaliokunnan aikaisempien 
kannanottojen mukainen eikä sen arvioida 
vaikuttavan lakiehdotuksen käsittelyjärjes-
tykseen. 
 
4.7 Lainsäädäntövallan siirtäminen 

Ehdotettuihin sähkömarkkinalakiin, maa-
kaasumarkkinalain muutokseen sekä lakiin 
Energiamarkkinavirastosta sisältyy joukko 
valtuuksia tarkempien säännösten ja määrä-
ysten antamiseen. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lail-
la on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan. 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan 
myös muu viranomainen voidaan lailla val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä 
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asialli-
nen merkitys edellytä, että asiasta säädetään 
lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen 
tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti ra-
jattu. Lisäksi perustuslaista johtuu, että val-
tuuden kattamat asiat on määriteltävä tarkasti 
laissa (PeVL 34/2000 vp). 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut sähkö- 
ja maakaasumarkkinalakien norminantoval-
tuussäännöksiä lausunnoissaan PeVL 4/2000 
vp, PeVL 62/2002 vp, PeVL 36/2004 vp ja 
PeVL 37/2004 vp. 

Lakiehdotusten valtuussäännökset on laa-
dittu huomioiden perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntö. Ehdotetut valtuutussään-
nökset on pääosin rajoitettu koskemaan aino-
astaan teknisluontoisia yksityiskohtia oikeus-
aseman perusteiden määräytyessä lain sään-
nösten perusteella. Valtuutussäännökset on 
sijoitettu ja asiallisesti kytketty säänneltävää 
asiaa koskevaan pykälään. Norminantovalta 
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on muutoinkin säädetty mahdollisimman 
tarkkarajaisesti ja täsmällisesti. Ehdotetut 
säännökset ovat välttämättömiä sääntelyn 
kohteiden teknisen luonteen vuoksi. Ener-
giamarkkinaviraston toimivaltaan kuuluvien 
määräysten antamiseen puolestaan liittyy 
vain vähäisissä määrin tarkoituksenmukai-
suusharkintaa. Ehdotetut valtuussäännökset 
ovat Energiamarkkinaviraston osalta perus-
teltuja sääntelyn edellyttämän erityisen asian-
tuntemuksen vuoksi. 

Lakiehdotusten sisältämien norminantoval-
tuuksien ei arvioida olevan ristiriidassa pe-
rustuslain 80 §:n kanssa. 
 
4.8 Säätämisjärjestyksen arviointi 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotukset 
arvioidaan voitavan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Sähkömarkkinalaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
I OSA 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 luku 

Tavoite, soveltamisala ja määritelmät 

1 § 

Tavoitteet 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa 
edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympä-
ristön kannalta kestävästi toimiville kansalli-
sille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä 
Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille 
siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kil-
pailukykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset 
palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyt-
täjille. Sen saavuttamisen ensisijaisina kei-
noina ovat terveen ja toimivan taloudellisen 
kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja 
toimituksessa sekä kohtuullisten ja tasapuo-
listen palveluperiaatteiden ylläpitäminen 
sähköverkkojen 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 sään-
nöksiä 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. 
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3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) sähköverkolla toisiinsa liitetyistä sähkö-

johdoista, sähköasemista sekä sähköverkon 
käyttöä ja sähköverkkopalveluiden tuottamis-
ta palvelevista muista sähkölaitteista ja säh-
kölaitteistoista, järjestelmistä ja ohjelmistois-
ta muodostettua kokonaisuutta, joka on tar-
koitettu 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; sähköverkkotoimin-
taan kuuluvat verkonhaltijan harjoittama 
sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, yllä-
pito ja käyttö, verkon käyttäjien sähkölaittei-
den liittäminen sähköverkkoon, sähkön mit-
taus, asiakaspalvelu sekä muut sähkön siir-
toon tai jakeluun liittyvät toimenpiteet, jotka 
ovat tarpeen verkonhaltijan sähköverkossa 
tapahtuvaa sähkön siirtoa tai jakelua ja muita 
verkon palveluja varten; 

7) sähkönsiirrolla sähkön kuljettamista 
kantaverkossa sähkökaupan osapuolien välil-
lä; 

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

14) tuottajalla sähköä tuottavaa luonnollis-
ta henkilöä tai oikeushenkilöä; 

15) asiakkaalla sähkön tukkuasiakasta tai 
loppukäyttäjää; 

16) tukkuasiakkaalla luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ostaa sähköä jäl-
leenmyyntiä varten; 

17) loppukäyttäjällä asiakasta, joka ostaa 
sähköä omaan käyttöönsä; 

18) verkon käyttäjällä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka toimittaa sähköä 
sähköverkkoon tai jolle sitä toimitetaan säh-
köverkosta; 

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

20) sähköalan yrityksellä luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka harjoittaa ainakin yhtä 
seuraavista toiminnoista: sähkön tuotanto, 
siirto, jakelu, toimitus tai osto ja joka on vas-
tuussa näihin toimintoihin liittyvistä kaupal-
lisista, teknisistä tai ylläpitotehtävistä, lukuun 
ottamatta loppukäyttäjää; 

21) ministeriöllä työ- ja elinkeinoministe-
riötä; 

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

23) kolmannella maalla muuta valtiota 
kuin Euroopan unionin jäsenvaltiota; 

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

25) tasesähköllä sähköä, jolla valtakunnal-
liseen tasevastuuseen kuuluvia tehtäviä hoi-
tava yksikkö (tasesähköyksikkö) tasapainot-
taa sähkömarkkinoiden osapuolen sähkön-
hankinnan ja sähköntoimituksen yhtä suurik-
si; 
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26) tasevastaavalla sähkömarkkinoiden 
osapuolta, joka tasapainottaa sähkön tuotan-
tonsa ja hankintansa sekä sähkön käyttönsä ja 
toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön 
toimittamalla tasesähköllä; 

27) omistussuhteessa olevalla yrityksellä 
perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan 
g alakohdan nojalla konsolidoiduista tilinpää-
töksistä annetun seitsemännen neuvoston di-
rektiivin 83/349/ETY 41 artiklassa tarkoitet-
tua sidosyritystä ja 33 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua osakkuusyritystä sekä samoille 
osakkeenomistajille kuuluvia yrityksiä; 

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

29) energiatehokkuutta edistävällä kysyn-
nänhallinnalla yleistä tai yhdennettyä lähes-
tymistapaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa 
sähkönkulutuksen määrään ja ajankohtaan 
primaarienergian kulutuksen ja huippukuor-
mitusten vähentämiseksi suosimalla tuotan-
tokapasiteetin lisäämiseen tähtäävien inves-
tointien sijasta sellaisia investointeja, jotka 
tehdään energiatehokkuutta edistäviin tai 
muihin toimenpiteisiin, jos tällaiset inves-
toinnit ovat tehokkain ja taloudellisin vaihto-
ehto ottaen huomioon vähentyneen energian-
kulutuksen myönteiset ympäristövaikutukset 
sekä siihen liittyvät toimitusvarmuutta ja ja-
kelukustannuksia koskevat näkökohdat; 

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

31) sähköjohdannaisella rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä neuvoston direktiivien 
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston di-
rektiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 
6 tai 7 kohdassa määriteltyä rahoitusvälinet-
tä, jonka kohde-etuus on sähkö; 

32) 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 vaiku-
tusvaltaa yrityksessä, erityisesti: 

a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoi-
keuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin va-
roihin; 

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 
Energiamarkkinaviraston myöntämällä luval-
la (sähköverkkolupa). Sähköverkkolupaa ei 
voida siirtää toiselle. 

Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, 
jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäis-
tä 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 suostumuksel-
la tai muulloinkin, jos muutos perustuu lain-
säädännön muuttumiseen, muutoksenhaku-
tuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai jos 
muutos on välttämätön toiminnan edellytyk-
sissä tapahtuneiden olennaisten muutosten 
vuoksi. 
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Energiamarkkinaviraston on ilmoitettava 
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 
sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen no-
jalla säädetyt kelpoisuusvaatimukset; 

5) hakijalla on taloudelliset edellytykset 
kannattavaan sähköverkkotoimintaan; 

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

7) jos hakija harjoittaa sähköverkkotoimin-
nan lisäksi muuta toimintaa tai jos hakija har-
joittaa sekä kantaverkkotoimintaa että jake-
luverkkotoimintaa, hakija on esittänyt selvi-
tyksen, että nämä toiminnat on eriytetty toi-
sistaan siten kuin 12 luvussa säädetään. 
 
 

7 § 

Kantaverkonhaltijaa koskevat lisävaatimuk-
set 

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. 
 
 

8 § 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
sähköverkkolupa 

Energiamarkkinavirasto määrää sähkö-
verkkoluvassa yhden kantaverkonhaltijan 
järjestelmävastaavaksi kantaverkonhaltijak-
si. 

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 
kokonaan omistamansa tytäryhtiön tehtäväk-
si; ja 

2) hakija on järjestänyt valtakunnallisen ta-
seselvityksen hoitamiseen liittyvät toiminnot 
tasesähköyksikön tehtäväksi tai toisista ETA-
valtioista olevien kantaverkonhaltijoiden 
kanssa yhteisesti omistamansa osakkuusyhti-
ön 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 luval-
la antaa valtakunnalliseen taseselvitykseen 
liittyvät toiminnot toisista ETA-valtioista 
olevien kantaverkonhaltijoiden kanssa yhtei-
sesti omistamansa osakkuusyhtiön tehtäväk-
si. Lupapäätökseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä 
säädetään sähköverkkoluvan myöntämisestä 
ja 3 momentissa säädetään järjestelmävastaa-
valle kantaverkonhaltijalle sähköverkkolu-
vassa asetettavista ehdoista. 
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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 Energiamarkkinavirastol-
le.  

Jakeluverkonhaltija, jonka vastuualuetta 
siirtyy toiselle luvanhaltijalle, on vastuussa 
alueesta siihen saakka, kunnes siirrosta on 
asianmukaisesti ilmoitettu alueen liittyjille ja 
Energiamarkkinavirastolle. Energiamarkki-
navirasto voi antaa tarkempia määräyksiä il-
moituksessa annettavista tiedoista sekä ilmoi-
tusmenettelystä. 
 

10 § 

Jakeluverkonhaltijaa koskevat lisävaatimuk-
set 

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 siirret-
ty vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen 
viimeksi päättyneen kalenterivuoden aikana 
vähintään 200 gigawattituntia; ja 

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

11 § 

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa 

Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa 
myönnetään hakemuksesta hakijalle, joka 
harjoittaa sähköverkkotoimintaa maantieteel-
lisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueel-

la taikka yhteisiä palveluja tarjoavalla alueel-
la sijaitsevassa jakeluverkossa tai suurjännit-
teisessä 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 säh-
kökauppa-asetuksen 17 artiklan mukainen 
poikkeuslupa. Vapautus voidaan myöntää 
enintään sähkökauppa-asetuksen 17 artiklan 
mukaisen poikkeusluvan voimassaoloajaksi. 
Vapautusta ei voida siirtää toiselle. 

Vapautuksen saaneeseen verkonhaltijaan ei 
sovelleta tämän lain verkonhaltijaa koskevia 
säännöksiä. Energiamarkkinavirasto voi kui-
tenkin luvanvaraisuudesta vapauttamista 
koskevassa päätöksessään asettaa ehtoja, jot-
ka koskevat verkkoon pääsyä kysymyksessä 
olevassa rajayhdysjohdossa sekä käyttötur-
vallisuutta. Verkkoon pääsyä koskevat ehdot 
voivat liittyä: 

1) siirtokapasiteetin jakamiseen; 
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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 jakelu-
verkkoa, jos: 

1) kysymyksessä on liittymisjohto tai va-
rasyöttöyhteys, jolla sähkönkäyttöpaikka lii-
tetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan 
sähköverkkoon; 

2) kysymyksessä on liittymisjohto tai va-
rasyöttöyhteys, jolla yksi tai useampi voima-
laitos liitetään vastuualueen jakeluverkonhal-
tijan 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 
hankelupaa 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 alueva-
rausta eikä kunnan suostumusta. Lupapää-
töksestä on käytävä ilmi, miten ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain (468/1994) mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 
 

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 arvioin-
tiselostus. 
 

16 § 

Hankeluvan myöntäminen 

Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä 
on, että sähköjohdon rakentaminen on säh-
kön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Valta-
kunnan rajan ylittävän sähköjohdon hankelu-
van myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, 
että sähköjohdon rakentaminen on muutoin-
kin sähkömarkkinoiden kehityksen ja vasta-
vuoroisuuden 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 jakeluverkonhaltija 
rakentaa vastuualueellaan tai vastuualueel-
taan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdis-
tää jakeluverkonhaltijan sähköverkon osat 
toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköver-
kon toiseen sähköverkkoon. 

Hankelupaan voidaan liittää luvan edelly-
tysten kannalta tarpeellisiksi katsottavia ehto-
ja.  
 
 

17 § 

Kunnan asemaa koskevat säännökset 

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin sähköjohdon reitille tulee saada kun-
nan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon si-
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joittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden 
ja erityisten oikeuksien lunastamisesta anne-
tun lain (603/1977) mukaisessa lunastusme-
nettelyssä 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 ympäristönäkökoh-
tiin liittyviä taikka muihin seikkoihin perus-
tuvia päteviä syitä, jos epäämisestä tai eh-
doista aiheutuu 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 periaat-
teet 

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 hyvälaatuisen 
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 sähkönsiirron se-
kä -jakelun tekninen laatu on muutoinkin hy-
vä;  

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 kans-
sa; 

5) sähköverkkoon voidaan liittää vaatimuk-
set täyttäviä käyttöpaikkoja ja voimalaitok-
sia;  

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 kohtuul-
linen aika, jonka kuluessa verkonhaltija kä-
sittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt.  

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



 HE 20/2013 vp  
  

 

192 

21 § 

Siirtovelvollisuus 

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

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 käyttäji-
en tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä 
sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien 
hyödyntämistä. 

Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua 
joko omana työnä tai hankkia palvelun. Pal-
velu voidaan hankkia tällöin myös sähkö-
kaupan 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 aikaja-

otusta. 
 
 

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 -eh-
tojen sekä niiden määräytymisperusteiden on 
oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille 
verkon käyttäjille. Niistä saa poiketa vain eri-
tyisistä syistä. 

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 ver-
konhaltijan suoritteet 

Verkonhaltija ei saa periä erillistä maksua 
sähköntoimittajan vaihtamiseen liittyvistä 
suoritteistaan.  
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27 § 

Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja tunnuslu-
kujen julkaiseminen 

Verkonhaltijan on julkaistava verkkopalve-
lujensa yleiset myyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. 

Verkonhaltijan on ilmoitettava Energia-
markkinavirastolle verkkopalvelujensa voi-
massa olevat myyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. Energiamark-
kinavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
ilmoituksessa annettavista tiedoista sekä il-
moitusmenettelystä. 

Verkonhaltijan on julkaistava verkkopalve-
lujensa 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 varautumisella ja asian-
mukaisella suunnittelulla huolehdittava siitä, 
että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häi-
riöttömästi sekä palautuu mahdollisimman 
nopeasti normaalitasolle normaaliolojen häi-
riötilanteissa ja valmiuslaissa tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa. Verkonhaltijan on laadittava 
varautumissuunnitelma sekä osallistuttava 
tarpeellisessa laajuudessa huoltovarmuuden 
turvaamiseen tähtäävään valmiussuunnitte-
luun. Varautumissuunnitelma on päivitettävä 
vähintään kerran kahdessa vuodessa. 

Tarkempia säännöksiä varautumissuunni-
telman sisällöstä voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. Säännökset voivat koskea 
yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, 
väestön 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 varautumissuunni-
telmaan, jos suunnitelma ei täytä säädettyjä 
vaatimuksia. 

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 tähtääväs-
tä valmiussuunnittelusta säädetään erikseen. 
 

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 
viranomaiselle sitä varten tarvittavat tiedot. 

Verkonhaltijan on järjestettävä 1 momen-
tissa tarkoitettua yhteistyötä varten erillinen 
viestiyhteys valvomoonsa tai muuhun tilaan, 
josta johdetaan verkonhaltijan toimenpiteitä 
häiriötilanteen poistamiseksi. 
 

30 § 

Kantaverkonhaltijan ja oikeudellisesti eriyte-
tyn jakeluverkonhaltijan oikeus hankkia ja 

toimittaa sähköä 

Kantaverkonhaltija ja oikeudellisesti 
eriytettyä jakeluverkkotoimintaa harjoittava 
verkonhaltija voi hankkia ja toimittaa sähköä, 
jos toiminnan tarkoituksena on: 

1) sähköverkon häviöenergian hankinta; 
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2) järjestelmävastuuseen kuuluvien tehtävi-
en hoitaminen; 

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

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

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

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

5 luku 

Kantaverkkoa ja kantaverkonhaltijaa 
koskevat säännökset 

31 § 

Kantaverkon määritelmä ja kantaverkkoon 
kuuluvien sähköjohtojen ja laitteistojen ni-

meäminen 

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 sähkö-
johdot, sähköasemat ja muut laitteistot kun-
kin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan 
valvontajakson 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 laitteisto-
ja ennen seuraavan valvontajakson alkamista 
vain painavasta syystä.  

Kantaverkonhaltijan nimeämispäätös ja sen 
muutokset on toimitettava Energiamarkkina-
virastolle. Energiamarkkinavirastolla on oi-
keus 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 kulues-
sa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkaissut 
päätöksensä. Tutkimuspyynnön tekijällä on 
valitusoikeus Energiamarkkinaviraston tut-
kimuspyynnön 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 kantaver-
konhaltijaan 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 yritykses-
sä taikka käyttää suoraan tai välillisesti 
2 momentissa tarkoitettuja oikeuksia sähkön 
tai maakaasun tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavaan yritykseen nähden; 

2) samalla henkilöllä tai samoilla henkilöil-
lä ei ole oikeutta nimittää kantaverkonhalti-
jan hallintoneuvoston, hallituksen tai kanta-
verkonhaltijaa lain mukaan edustavan toimie-
limen jäseniä ja käyttää suoraan tai välillises-
ti määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai toimit-
tamista harjoittavassa yrityksessä taikka 
käyttää suoraan tai välillisesti 2 momentissa 
tarkoitettuja oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
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toimittamista harjoittavaan yritykseen näh-
den; 

3) sama henkilö ei ole hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan edusta-
van toimielimen jäsen sekä kantaverkonhalti-
jassa että sähkön tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavassa 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 
toimielimen jäseniä; 

3) enemmistöosuuden omistaminen. 
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 tuo-
tantoa tai toimittamista joko suoraan tai sel-
laisen yrityksen kautta, joissa sillä on määrä-
ysvalta 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 
sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY, jäljempä-
nä 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 omista-
jien 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 komissiol-
le varmentamisen saattamiseksi päätökseen 
sähkökauppa-asetuksen 3 artiklan mukaises-
sa menettelyssä. Energiamarkkinaviraston on 
toimitettava ilmoituksen mukana Euroopan 
komissiolle asian käsittelyn kannalta merki-
tykselliset tiedot. Välipäätökseen ei saa ha-
kea erikseen muutosta. 
 
 

34 § 

Kantaverkonhaltijan velvollisuus ilmoittaa 
kolmansista maista tulevista omistajista 

Kantaverkonhaltijan on ilmoitettava Ener-
giamarkkinavirastolle tilanteesta, joka johtai-
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si siihen, että kolmannesta maasta oleva hen-
kilö 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 mais-
ta 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 kan-
taverkonhaltijaan.  
 

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. 
Energiamarkkinaviraston on ilmoitettava vii-
pymättä välipäätöksestään ministeriölle ja 
Euroopan komissiolle sekä pyydettävä minis-
teriöltä 36 §:ssä tarkoitettu lausunto ja Eu-
roopan 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 varmentamises-
ta. Energiamarkkinaviraston on lopullista 

päätöstä tehdessään otettava Euroopan ko-
mission lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon. Jos Euroopan komissio ei ole 
toimittanut lausuntoaan säädetyssä määrä-
ajassa, katsotaan, ettei sillä ole Energiamark-
kinaviraston välipäätöksen johdosta huo-
mautettavaa. 

Energiamarkkinaviraston on annettava kiel-
teinen ratkaisu kantaverkonhaltijan riippu-
mattomuuden 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 varmen-
nuksen myöntäminen ei vaaranna energian 
toimitusvarmuutta kansallisesti tai Euroopan 
unionissa.  

Energiamarkkinaviraston on liitettävä mi-
nisteriön ja Euroopan komission lausunnot 
lopulliseen päätökseensä.  
 

36 § 

Ministeriön lausunto toimitusvarmuudesta 

Ministeriön on annettava Energiamarkki-
navirastolle lausunto siitä, vaarantaako 
34 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa myönnetty 
kantaverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmennus energian toimitusvarmuutta kan-
sallisesti tai Euroopan unionissa. Lausunto 
on toimitettava Energiamarkkinavirastolle si-
ten, että virastolle jää riittävästi aikaa lau-
sunnon käsittelyyn. Ministeriön on asiaa har-
kitessaan otettava huomioon: 

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 toimitus-
varmuuteen 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. 
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Ministeriön on pyydettävä lausuntoansa 
varten Euroopan komissiolta lausunto siitä, 
vaarantaako varmennuksen myöntäminen 
energian toimitusvarmuuden Euroopan 
unionissa. Ministeriön on omassa lausunnos-
saan otettava Euroopan komission lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon. Ministe-
riö voi poiketa Euroopan komission lausun-
nosta, jos varmennuksen myöntäminen vaa-
rantaa energian toimitusvarmuuden Suomes-
sa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltios-
sa. 

Ministeriön lausuntoon ei saa erikseen ha-
kea muutosta. 
 

37 § 

Liiketoimen täytäntöönpano 

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

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä osa-
keyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaisen lunastusvelvollisuuden 
tai -oikeuden käyttämistä eikä luvan myön-
tämistä mainitun lain 16 luvussa tarkoitet-
tuun sulautumiseen. Sulautumista ei kuiten-
kaan saa rekisteröidä, ennen kuin kantaver-
konhaltijan riippumattomuus on varmennettu 
sulautumisen osalta. 

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

38 § 

Toimenpiteet kantaverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmentamisen epäämisen johdos-

ta 

Markkinaoikeus voi Energiamarkkinaviras-
ton 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 
varmentamista koskevan päätöksen muutta-

minen 

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 tarjousaluee-
na. 
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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. 
 
 

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 kantaverkonhaltijal-
le, verkon käyttäjille tai kantaverkonhaltijaa 
valvoville viranomaisille. Kehittämissuunni-
telma 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 
täyttämiseen; 

2) suunnitelma rajayhdysjohtoja koskevista 
investoinneista, jotka ovat tarpeen tehokkaas-
ti toimiville kansallisille ja alueellisille säh-
kömarkkinoille sekä Euroopan unionin säh-
kön 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 kehittämissuunnitelmas-
ta. 
 
 

42 § 

Kantaverkonhaltijoiden välinen korvausjär-
jestelmä 

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

43 § 

Sähkön tuontia ja vientiä koskevat siirtomak-
sut 

Kantaverkonhaltijan on perittävä 25 §:n 
2 momentissa tarkoitetun liittymispistehin-
noittelun piiriin kuuluvan siirtomaksun lisäk-
si erillinen siirtomaksu verkkoonsa tulevasta 
ja siitä lähtevästä sähkön tuonnista ja vien-
nistä, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä 
velvoitteista tai kantaverkonhaltijan tekemis-
tä, vastavuoroisiin sähköjärjestelmän toimin-
tavarmuuteen ja tehokkuuteen sekä markki-
naedellytyksiin perustuvista sopimuksista 
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 annetuis-
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sa säännöksissä sekä sähkökauppa-
asetuksessa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä. 
 

45 § 

Järjestelmävastuu 

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknisestä 
toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä 
huolehtii valtakunnalliseen tasevastuuseen 
kuuluvista tehtävistä ja valtakunnallisesta ta-
seselvityksestä tarkoituksenmukaisella ja 
sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta ta-
sapuolisella ja syrjimättömällä tavalla (jär-
jestelmävastuu). Järjestelmävastaavan kanta-
verkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan 
ja palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja ke-
hittää sähköverkkoaan ja muita järjestelmä-
vastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan 
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 
kuormien käyttämiselle. Ehtoja voidaan so-
veltaa yksittäistapauksissa sen jälkeen, kun 
Energiamarkkinavirasto on ne vahvistanut. 
Vahvistettuja ehtoja voidaan soveltaa muu-
toksenhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen 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 resurs-
sit, jotka on toteutettava tai joiden käytettä-
vyys on varmistettava kunkin taseselvitysjak-
son ajaksi. 

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseen 
tarvittavan sähkön hankintaehtojen sekä ta-
sesähkön kauppaehtojen on oltava tasapuoli-
sia ja syrjimättömiä sähkömarkkinoiden osa-
puolille 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 käyttäjil-
le asianmukaisia kannustimia sähkön syötön 
ja oton tasapainottamiseksi. 

Tasesähkön hinnoittelun on oltava kohtuul-
lista.  
 
 

47 § 

Valtakunnallinen taseselvitys 

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija 
vastaa vastuualueensa sähkötaseen sekä vas-
tuualueensa tasevastaavien sähkötaseiden 
selvittämisestä (valtakunnallinen taseselvi-
tys). Valtakunnallisessa taseselvityksessä 
selvitetään kunkin taseselvitysjakson osalta 
tasesähköyksikön ja tasevastaavien väliset ta-
sepoikkeamat sekä tasesähköyksikön ja mui-
den kantaverkonhaltijoiden vastuualueilla 
toimivien tasesähköyksiköiden väliset tase-
poikkeamat. Jos valtakunnallisessa taseselvi-
tyksessä noudatettavan taseselvitysjakson pi-
tuutta ei ole säädetty sähkökauppa-
asetuksessa tai sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä, säädetään taseselvitysjakson pituus 
valtioneuvoston 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, 
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myynti- ja hankintahinnat ja niiden määräy-
tymisperusteet sekä 45 §:n 2 momentissa tar-
koitetut ehdot. 

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä julkaistavista ja ilmoitettavis-
ta tiedoista sekä julkaisu- ja ilmoitusmenette-
lystä. 
 
 
 

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 kehittäminen 
sekä siihen liittyvään kansainväliseen kehi-
tystyöhön osallistuminen; 

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

3) sanomaliikennestandardien ja tiedon-
vaihtoon liittyvien menettelytapojen muut-
tamista koskevien ehdotusten tekeminen mi-
nisteriölle; 

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 ja tase-
palvelun käyttäjiltä. Maksuilla voidaan kattaa 
järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle 
tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kohtuulli-
set kustannukset ja kohtuullinen voitto. Mak-
sujen määräytymisperusteiden tulee olla ta-
sapuolisia 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 ylläpidettävä 
siten, että: 

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kan-
taverkonhaltijan 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 kan-
taverkonhaltijan 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 jakelu-
verkkonsa toiminnan laatuvaatimusten tavoi-
tetason 1 momentin 2 ja 3 kohdasta poiketen 
paikallisten olosuhteiden mukaisesti saarissa, 
joihin ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinte-
ää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitä-
vää maantielauttayhteyttä. 
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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 jake-
luverkossa. Kehittämissuunnitelma on päivi-
tettävä 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 
huomiota sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen 
sähkönsaannin varmistamiseen, joihin on si-
joittunut yhteiskunnan johtamisen tai turval-
lisuuden, väestön toimeentulon taikka elin-
keinoelämän toimintakyvyn varmistamisen 
kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. 
Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien sähkö-
johtojen sijoittelussa on mahdollisuuksien 
mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä mui-
den 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 
kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäil-
lä, että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät 
toimenpiteet eivät johda 51 ja 119 §:ssä sää-
dettyjen vaatimusten täyttämiseen tai jos ke-
hittämissuunnitelma ei täytä 2 momentissa 
säädettyjä 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 jakelu-
verkossa 

Jakeluverkonhaltijan on tarjottava jakelu-
verkossaan loppukäyttäjille yleisen aikajao-
tuksen mukaisia sähkönjakelupalveluja. Säh-
könjakelupalveluun sisältyy vastaavan aika-
jaotuksen mukainen mittauspalvelu. Yleisen 
aikajaotuksen mukaisia sähkönjakelupalvelu-
ja ovat: 

1) tuntimittaukseen perustuva jakelu; 
2) yksiaikajakelu; 
3) yö- ja päiväenergiaan perustuva kaksiai-

kajakelu; 
4) talviarkipäiväenergiaan ja muuhun ener-

giaan perustuva kausiaikajakelu. 
 
 
 

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. 
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56 § 

Sähköntuotannon verkkopalvelumaksuja kos-
kevat 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 vahvis-
tamisesta 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-
arvoista, 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-
doissa ei saa olla perusteettomia eikä eri 
asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. Maksutapoina 
on tarjottava ainakin laskutusjakson mukai-
seen kulutukseen perustuva vaihtoehto sekä 
kuluttajan arvioituun todennäköiseen vuotui-

seen sähkönkulutukseen perustuviin tasasuu-
ruisiin maksueriin perustuva vaihtoehto. Jos 
jakeluverkonhaltija tarjoaa kuluttajille en-
nakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän 
heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua 
todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta. 
 
 
 

58 § 

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ohjata ver-
kon käyttäjien varautumista 

Jakeluverkonhaltijan on annettava liittyjälle 
liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa 
tiedot jakeluverkon toimitusvarmuuden ta-
sosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista 
liittymispisteessä. 

Jakeluverkonhaltijan on vähintään kahden 
vuoden välein toimitettava jakeluverkkonsa 
käyttäjille ohjeita varautumisesta sähkönja-
kelun häiriöihin. 

Jakeluverkonhaltijaa on annettava jakelu-
verkkonsa käyttäjälle tämän pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan yksilöllisiä varautu-
misohjeita, jos tämän sähkönkäyttö edellyttää 
verkonosassa sovellettavaa tavanomaista 
toimitusvarmuutta parempaa sähkönsaannin 
varmistamista. Verkonhaltijan on tällöin ver-
kon käyttäjän pyynnöstä esitettävä arvio siitä, 
olisiko varautuminen edullisempaa tehdä 
verkon käyttäjän omilla toimenpiteillä vai ja-
keluverkkoa 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. 
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60 § 

Oikeudellisesti eriytetty jakeluverkkotoiminta 

Jos jakeluverkonhaltija, jonka 400 voltin 
jakeluverkossa siirretty vuotuinen sähkömää-
rä on ollut kolmen viimeksi päättyneen ka-
lenterivuoden aikana vähintään 200 gigawat-
tituntia, 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 sähkönmyyntitoiminnois-
ta (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 var-
mistettava, että sen tuotemerkki erottuu yri-
tyksen tai yritysryhmän sähkön tuotantoa ja 
toimittamista harjoittavien yksiköiden tuote-
merkeistä. 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 vaa-
timukset 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 sähköverkonhal-
tijana kuuluvat velvollisuudet syrjimättömäs-
ti. 
 
 
 
 
 
 

61 § 

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoimin-
taa harjoittavan verkonhaltijan johdon riip-

pumattomuus 

Oikeudellisesti eriytettyä jakeluverkkotoi-
mintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on 
vähintään 50 000 verkon käyttäjää, johtoon 
kuuluva ei saa toimia sähköntuotannosta tai -
toimituksesta vastaavan yrityksen toimitus-
johtajana taikka hallituksen eikä sitä vastaa-
van toimielimen jäsenenä, jos verkonhaltija 
ja yritys ovat saman tahon määräysvallassa. 
 

62 § 

Suljettua jakeluverkkoa koskevat erityissään-
nökset 

Edellä 23, 28, 29, 50—52, 54 ja 57—
59 §:n säännöksiä ei sovelleta suljettuun ja-
keluverkkoon ja suljetun jakeluverkon halti-
jaan. 
 
 

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 järjestämises-
tä. Päätös voidaan tehdä, jos sähkön tarjonta 
suunnitteilla ja rakenteilla olevat voimalai-
tokset ja rajayhdysjohdot sekä toteutettavat 
energiatehokkuutta edistävät kysynnänhallin-
tatoimet huomioon ottaen ei riitä täyttämään 
sähkön kysyntää Suomessa eikä sähkön riit-
tävyyttä voida turvata muilla toimenpiteillä. 

Tarjouskilpailun järjestämistä koskevassa 
päätöksessä määrätään: 



 HE 20/2013 vp  
  

 

204 

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 val-
tioneuvoston 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 siir-
tämään 1 momentissa tarkoitetun voimalai-
toksen huoltoseisokin muuksi kuin 1 päivän 
joulukuuta 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 al-
kamisajankohtaa. Siirtoa koskevaa päätöstä 
ei saa tehdä, jos huoltoseisokin siirtäminen 
aiheuttaisi vaaran voimalaitoksen teknisestä 
viasta tai vaarantaisi voimalaitoksen käyttö-
turvallisuuden. Energiamarkkinaviraston tu-
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 säilyt-
täminen 

66 § 

Sähköntoimittajan sopimustietojen säilyttä-
minen 

Sähköntoimittajan on säilytettävä merki-
tykselliset tiedot kaikista sähköntoimitusso-
pimuksiin liittyvistä liiketoimistaan ja suun-
taviivoja koskevassa Euroopan komission 
asetuksessa tai päätöksessä säädetyt tiedot 
sähköjohdannaisiin 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. 
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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 
jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei ole 
vähittäismyyjää, jolla on huomattava mark-
kinavoima, on toimitusvelvollisuus sillä vä-
hittäismyyjällä, jonka toimitetun sähkön 
määrällä mitattu markkinaosuus toimitusvel-
vollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien 
hankkimasta sähköstä on kyseisellä vastuu-
alueella 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. 

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 momentissa tarkoitetut vähittäismyyntieh-
dot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperus-
teet Energiamarkkinavirastolle ennen niiden 
käyttöönottamista. 

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 vähittäismyyntiehtoi-
hin ja -hintoihin sekä niiden määräytymispe-
rusteisiin 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 kuluttajil-
le suunnatussa laskutuksessaan tietoja kulut-
tajien käytettävissä olevista riitojenratkaisu-
menettelyistä. Energiamarkkinavirasto voi 
antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja 
laskuun tulee sisällyttää sekä siitä tavasta, 
jolla tiedot tulee laskussa esittää. 

Vähittäismyyjän on toimitettava loppulas-
ku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, 
kun sähkön toimitus kuluttajalle on päätty-
nyt. 

Vähittäismyyjän on tarjottava kuluttajille 
erilaisia maksutapoja sähkölaskujen maksa-
miseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla 
perusteettomia eikä eri asiakasryhmiä syrji-
viä ehtoja. Maksutapoina on tarjottava aina-
kin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen 
perustuva vaihtoehto sekä kuluttajan arvioi-
tuun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulu-
tukseen perustuviin tasasuuruisiin maksueriin 
perustuva vaihtoehto. Jos vähittäismyyjä tar-
joaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, 
on järjestelmän heijastettava riittävästi kulut-
tajan arvioitua todennäköistä vuotuista säh-
könkulutusta. 

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

71 § 

Sähkön mittaus kiinteistön sisäisessä sähkö-
verkossa 

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 kiinteistöryh-
män mitattuun kokonaiskulutukseen että 
erottaa siitä. Mittaus tulee järjestää myös si-
ten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat 
loppukäyttäjille ja sähköntoimittajille mah-
dollisimman 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. 
 

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 korvatta-
va kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen 
liittyvistä muutostöistä aiheutuvat kustan-
nukset siirtyessään ostamaan sähkönsä jake-
luverkon 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 



 HE 20/2013 vp  
  

 

207

ja sähköntoimitukset kunkin taseselvitysjak-
son 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. Tasesel-
vityksen tulee perustua sähkön mittaukseen 
tai mittauksen ja tyyppikuormituskäyrän yh-
distelmään sekä toimituksia koskeviin ilmoi-
tuksiin 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 
taseselvitysjakson pituus valtioneuvoston 
asetuksella. 

Sen lisäksi, mitä 4 luvussa säädetään verk-
kopalveluista, on taseselvityspalveluja tarjot-
tava tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin 
sähkömarkkinoiden osapuolille. Taseselvi-
tyspalvelujen tarjonnassa ei saa olla perus-
teettomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti 
rajoittavia 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 
rikkomiseen sovelletaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 22 ja 23 §:ää sekä 24 §:n 1 mo-
mentin 20 kohtaa myös silloin, kun kysymys 
ei ole asiakirjasta, johon mainittua lakia sen 
4 §:n mukaan sovelletaan. 
 
 
 

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 jakeluverkko-
toiminta; 

2) jakeluverkkotoiminnat, joita harjoitetaan 
toisistaan maantieteellisesti erillään sijaitse-
vissa vastuualueen osissa, jos osissa sovelle-
taan 55 §:ssä tarkoitettuja omia sähkönjake-
lun 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. 
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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 mu-
kaisesti. 
 
 
 

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 ti-
linpäätöksen 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 suunnitelmanmukaisilla poistoilla 
vähennettyinä. 

Valittua eriyttämismenettelyä on noudatet-
tava jatkuvasti, jollei sen muuttamiseen ole 
perusteltua syytä. Muutoksista on tehtävä 
selvitys 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 osa-
na yhteisön, kunnan tai laitoksen lakisääteistä 
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. 
 
 

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-
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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 liit-
tymissopimukseen, sähköverkkosopimukseen 
ja sähkönmyyntisopimukseen. Sähköverkko-
sopimukseen ja sähkönmyyntisopimukseen 
luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain, 
jos sopimuksen osapuolena oleva loppukäyt-
täjä ostaa sähköä vähittäismyyjältä pääasias-
sa omaan käyttöönsä. Tämän luvun vähit-
täismyyjää 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 
sovelletaan, 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, sovelletaan 
tämän luvun säännöksiä muutoin vain, jos 
muuta ei johdu sopimuksesta, sopijapuolten 
omaksumasta käytännöstä taikka kauppata-
vasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä so-
pijapuolia sitovana. 
 

86 § 

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tie-
dot 

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

8) tiedot kuluttajalle kuuluvista oikeuksis-
ta, jotka esitetään laskuissa taikka jakeluver-
konhaltijan tai vähittäismyyjän internetsivul-
la. 

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 energi-
ankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energia-
markkinaviraston internetosoite, jossa se on 
saatavilla. Jakeluverkonhaltijan ja vähittäis-
myyjän on pyynnöstä annettava kopio tarkis-
tuslistasta 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 teh-
dä vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka si-
sältää sähköntoimituksen lisäksi sähkönjake-
lun 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. Vahvistusilmoitukseen on 

sisällytettävä tiedot myös koti- ja etämyyn-
tiin sovellettavasta peruuttamisoikeudesta. 
Vahvistusilmoitus on lähetettävä viivytykset-
tä ja viimeistään kahden viikon kuluttua so-
pimuksen tekemisestä. 

Sopimus katsotaan tehdyksi vahvistusil-
moituksen ehdoin, jollei loppukäyttäjä vah-
vistusilmoituksessa mainitussa huomautus-
ajassa ole käyttänyt peruuttamisoikeuttaan tai 
ilmoittanut sopijapuolelleen, ettei hän pidä 
ilmoitusta sopimusta vastaavana. Ilmoitus-
ajan on oltava vähintään kolme viikkoa vah-
vistusilmoituksen lähettämisestä.  

Sopimuksen tekemisen ja loppukäyttäjän 
tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelle-
taan vahvistusilmoituksen mukaisia sopi-
musehtoja, 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 sähköverkkoso-
pimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi 
voimassa olevan sopimuksen. 

Toistaiseksi voimassa olevat sähköverkko-
sopimus ja sähkönmyyntisopimus päättyvät 
ilman eri toimenpiteitä, kun kyseistä sähkön-
käyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus 
päättyy. 
 

90 § 

Liittymissopimuksen irtisanominen 

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta. Liittyjä ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta, jos kyseistä sähkönkäyttö-
paikkaa koskeva muun loppukäyttäjän teke-
mä sähköverkkosopimus tai sähkönmyynti-
sopimus on voimassa. 

Liittymissopimuksen irtisanomisaika ei saa 
olla yhtä kuukautta pitempi. 
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Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa. 
 
 

91 § 

Sähköverkkosopimuksen irtisanominen 

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa kulutta-
jan 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 toimitusvelvollisuu-
den piiriin kuuluva loppukäyttäjä on kulutta-
ja. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevan 
muun sähkönmyyntisopimuksen vähittäis-
myyjä saa irtisanoa vain, jos sopimuksen pi-
täminen voimassa on lainsäädännön muutok-
sen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen 
takia hänen kannaltaan kohtuutonta.  

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika 
on loppukäyttäjälle kaksi viikkoa ja vähit-
täismyyjälle kolme kuukautta. Toimitusvel-
vollisuuden ulkopuolella olevan sopimuksen 
irtisanomisaika on vähittäismyyjälle kaksi 
viikkoa.  

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

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 tehtäes-
sä; tai 

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

Jakeluverkonhaltijalla ja vähittäismyyjällä 
on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin vä-
häisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta so-
pimuksen 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-
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. 
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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 vähittäismyyjän 
viivästyksen vuoksi aloitettu sovittuna ajan-
kohtana, loppukäyttäjä on velvollinen mak-
samaan sopimukseen perustuvat maksut vas-
ta siitä lukien, kun sähköntoimitus on aloitet-
tu. Sähköntoimituksen aloittamisen jälkeen 
loppukäyttäjällä on oikeus pidättyä maksa-
masta sellaista osaa maksusta, joka on tar-
peen viivästykseen perustuvan korvausvaa-
timuksen vakuudeksi. 
 

95 § 

Vakiokorvaus liittymän kytkemisen viivästy-
essä 

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä 
on 5 prosenttia liittymismaksusta kahdelta 
ensimmäiseltä alkaneelta viivästysviikolta ja 
tämän jälkeen 10 prosenttia liittymismaksus-
ta jokaiselta alkaneelta viivästysviikolta. Va-
kiokorvauksen enimmäismäärä on 30 pro-
senttia liittymismaksusta. Se on kuitenkin 
enintään 3 000 euroa. Vakiokorvauksen 
enimmäismäärää voidaan tarkistaa valtio-
neuvoston asetuksella rahan arvon muutosta 
vastaavasti. Vakiokorvausta laskettaessa käy-
tetään perusteena niitä maksuja, joita jakelu-
verkonhaltija yleisesti liittymisestä perii il-
man erityisoloista 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, ja-
keluverkonhaltijalla ei ole velvollisuutta va-
kiokorvauksen maksamiseen. 
 

96 § 

Vahingonkorvaus viivästyksen vuoksi 

Liittyjällä ja loppukäyttäjällä on oikeus 
korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii 
viivästyksen vuoksi, jollei sopijapuolena ole-
va jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä 
osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutus-
mahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota hänen ei kohtuudella voida edel-
lyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäes-
sä ja jonka seurauksia hän ei myöskään koh-
tuudella 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 
taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen 
rinnastettavaa 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. 
Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja 
muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimi-
tuksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan 
vastaa Suomessa noudatettavia standardeja 
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taikka jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on 
yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt ei-
kä keskeytystä voida pitää keskeytyksen 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 kor-
vaamaan 96 §:n 3 momentissa tarkoitetun vä-
lillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko 
johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. 
 
 

100 § 

Vakiokorvaus sähkönjakelun tai sähköntoi-
mituksen keskeytymisen vuoksi  

Loppukäyttäjällä on oikeus sähkönjakelun 
tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskey-
tymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos 
jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä, joka 
toimittaa sähköä loppukäyttäjille kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen 
sähköverkon kautta, ei osoita, että sähkönja-
kelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen 
johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ul-
kopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei 
kohtuudella voida edellyttää ottavan huomi-
oon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei 
kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut 
välttää tai voittaa.  

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän 
vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:  

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

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

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

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

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

6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ol-
lut 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 las-
kettaessa kullekin kalenterivuodelle sen pe-
rusteella, mikä osuus keskeytymisajasta ku-
hunkin kalenterivuoteen kohdistuu. Vakio-
korvauksen enimmäisrahamäärää voidaan 
tarkistaa valtioneuvoston asetuksella ra-
hanarvon muutosta vastaavasti.  

Jos loppukäyttäjälle maksetaan verkkopal-
velun keskeytymisen johdosta 2 momentissa 
tarkoitettu vakiokorvaus, hänellä ei ole oike-
utta 98 §:ssä säädettyyn hinnanalennukseen 
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 vaati-
muksensa jakeluverkonhaltijalle. Vaatimus 
on esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
loppukäyttäjä havaitsi virheen tai sähkönja-
kelun keskeytymisen taikka hänen olisi pitä-
nyt se havaita ja hänellä oli vaatimuksen esit-
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tämiseksi tarvittavat tiedot jakeluverkonhalti-
jasta.  

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 kaut-
ta, vastaa 100 §:ssä tarkoitetusta sähkönjake-
lun tai sähköntoimituksen keskeytymisestä 
loppukäyttäjälle. Jakeluverkonhaltija vastaa 
sähkönjakelun keskeytymisestä verkossaan 
tämän lisäksi myös loppukäyttäjälle, joka os-
taa sähkön hänen jakeluverkkoonsa liittyneen 
kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryh-
män sisäisen sähköverkon kautta, jollei jake-
luverkonhaltija kohtuullisessa ajassa vaati-
muksesta tiedon saatuaan ilmoita loppukäyt-
täjälle vähittäismyyjää, joka ottaa vastatta-
vakseen sähkönjakelun keskeytymiseen pe-
rustuvan 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. Jakeluver-
konhaltijan on huolehdittava siitä, että kulut-
tajalle 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 mää-
rännyt 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 kes-
keyttäminen 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 laiminlyönnis-
tä tai muusta sopimusrikkomuksesta sekä ai-
kaisintaan 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-
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 
ilman 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. 
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104 § 

Liittymissopimuksen purkaminen 

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa 
liittymissopimus, jos liittyjä on olennaisesti 
rikkonut liittymissopimukseen perustuvia 
velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole 
oikaistu 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 

purkaa 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 vahin-
goittamiseen tai näiden puolelta asetettujen 
sinettien murtamiseen.  

Jakeluverkonhaltijan tai vastaavasti vähit-
täismyyjän on lähetettävä sopimuksen purus-
ta sopijapuolelleen kirjallinen ilmoitus, jossa 

on mainittava purkuperuste ja sopimuksen 
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 
noudattamista sekä tämän lain nojalla annet-
tujen lupapäätösten noudattamista. Valvon-
nasta säädetään erikseen sähkö- ja maakaa-
sumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa 
(   /    ). 

Huoltovarmuuskeskus valvoo 28 §:ssä sää-
dettyä verkonhaltijan varautumissuunnitte-
lua. 

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 momentin tai 
103 §:n vastaisella menettelyllä aiheuttaa toi-
selle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan 
aiheuttamansa vahingon. 
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Edellä 19, 40, 50 ja 51 §:n vastaisella me-
nettelyllä toiselle aiheutettuun vahinkoon ei 
sovelleta vahingonkorvauslakia (412/1974). 
 
 

108 § 

Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittami-
nen 

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 
sähkökaapeleista. Verkonhaltijan on saatetta-
va tiedot sähkökaapeleidensa sijainnista tie-
tojen käyttöön oikeutettujen saataville digi-
taalisessa muodossa sekä annettava työn suo-
rittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tie-
dot ja ohjeet. 

Sähkökaapeleiden sijaintia koskevia tietoja 
on käsiteltävä ja säilytettävä siten, että tiedot 
ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saa-
tavilla 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-
taehkäisemiseksi. Toimenpiteillä ei saa aihe-
uttaa omistajalle kohtuutonta haittaa verrat-
tuna siihen hyötyyn, joka niillä saavutetaan 
jakeluverkon varmuudelle. Toimenpiteet on 
rajattava siten, että ne kohdistuvat jakeluver-
kon varmuudelle ilmeisen riskin aiheuttaviin 
puihin tai kasveihin. Jakeluverkonhaltijan tai 
toimenpiteiden toteuttajan palveluksessa ole-
valla on tässä tarkoituksessa oikeus liikkua 
yksityisellä alueella ja asettaa maastoon tar-
peellisia 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. 
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112 § 

Korvaukset ennaltaehkäisevän toimenpiteen 
aiheuttamasta haitasta ja vahingosta 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, kunnal-
la yleisen alueen omistajana ja haltijana sekä 
valtiolla yleisen tiealueen omistajana ja halti-
jana on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja 
vahingosta, joka on aiheutunut 111 §:ssä tar-
koitetusta 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 yhtei-
sö 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 hallintolain-
käyttölaissa (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 sää-
detään oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetussa laissa (100/2013).  

Ministeriön tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen sekä hallinto-oikeuden ja mark-
kinaoikeuden antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 

säädetään. Markkinaoikeuden päätöstä on va-
lituksesta huolimatta noudatettava, jollei 
korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Ener-
giamarkkinavirastolla on oikeus hakea valit-
tamalla muutosta muutoksenhakutuomiois-
tuimen 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 hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 
 
 

116 § 

Viranomaisten suoritteista perittävät maksut 

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

17 luku 

Voimaantulo 

117 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
2013. Sen 114 §:n 2 momentti tulee kuiten-
kin voimaan vasta 1 päivänä syyskuuta 2013.  

Tällä lailla kumotaan sähkömarkkinalaki 
(386/1995, jäljempänä kumottu laki). Kumo-
tun lain nojalla annetut asetukset ja Energia-
markkinaviraston määräykset jäävät voi-
maan.  
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118 § 

Kantaverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmentamista 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 sähköverkkolu-
pahakemuksensa Energiamarkkinavirastolle 
kuukauden kuluessa siitä, kun Energiamark-
kinaviraston päätös kantaverkonhaltijan riip-
pumattomuuden varmentamisesta on saanut 
lainvoiman. Energiamarkkinavirasto voi en-
nen sähköverkkolupahakemuksen ratkaise-
mista muuttaa määräajaksi järjestelmävas-
taavan kantaverkonhaltijan voimassa olevan 
sähköverkkoluvan ehtoja tämän lain säännös-
ten edellyttämällä tavalla. Muun verkonhalti-
jan on toimitettava 2 luvussa tarkoitettu lu-
pahakemuksensa 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 ole-
via toisia jakeluverkonhaltijoita, jos lupaha-
kemuksessa ei ole ehdotettu muutettavaksi 
jakeluverkonhaltijalle aiemmassa sähköverk-
koluvassa 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 täy-
tyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2019 vähintään 50 prosentilla jakeluverkon 

kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois 
lukien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2023 vähintään 75 prosentilla jakeluverkon 
kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois 
lukien. 
 

120 § 

Jakeluverkon kehittämissuunnitelmaa koske-
va siirtymäsäännös 

Jakeluverkonhaltijan on toimitettava en-
simmäinen 52 §:ssä tarkoitettu jakeluverkon 
kehittämissuunnitelmansa Energiamarkkina-
virastolle 31 päivään joulukuuta 2013 men-
nessä. Energiamarkkinaviraston oikeus vaatia 
jakeluverkonhaltijaa muuttamaan tätä suun-
nitelmaa päättyy 31 päivänä joulukuuta 2014. 
 
 

121 § 

Taseselvitysjaksoa koskeva siirtymäsäännös 

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

122 § 

Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän las-
kutusta koskevat siirtymäsäännökset 

Jakeluverkonhaltijan on tarjottava 57 §:n 
2 momentissa pakollisiksi säädettyjä maksu-
tapoja kuluttajille viimeistään 1 päivästä 
maaliskuuta 2014. 

Vähittäismyyjän on tarjottava 69 §:n 
3 momentissa pakollisiksi säädettyjä maksu-
tapoja kuluttajille viimeistään 1 päivästä 
maaliskuuta 2014. 
 
 

123 § 

Sähkösopimuksia koskevat siirtymäsäännök-
set 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin liittymis-, sähköverk-
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ko- ja sähkönmyyntisopimuksiin. Ennen lain 
voimaantuloa tehtyyn sopimukseen liitty-
mismaksun 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 so-
vellettaessa 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 § 

Maakaapeleiden sijainnin selvittämistä kos-
keva siirtymäsäännös 

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

125 § 

Muutoksenhakua koskeva siirtymäsäännös 

Energiamarkkinaviraston 31, 52 tai 65 §:n 
nojalla antamaan päätökseen, joka on tehty 
ennen 1 päivää syyskuuta 2013, haetaan 
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 markkinaoi-
keudessa vireille tulleen valituksen käsitte-
lystä markkinaoikeudessa säädetään hallinto-
lainkäyttölaissa ja markkinaoikeuslaissa 
(1527/2001). Käsittelyn ja asiakirjojen julki-
suudesta säädetään erikseen. 

 



 HE 20/2013 vp  
  

 

220 

 

2. 
 

Laki 
maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 4 §, 7 luvun 1 a—1 d, 2, 2 a ja 3—7 § 

ja 9 luvun 4 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 luvun 1 a—1 d, 2, 2 a ja 7 § ja 9 luvun 4 a § laissa 1293/2004 

sekä 7 luvun 5 § osaksi laissa 1293/2004,  
muutetaan 1 luvun 2 §:n 3 momentti ja 3 §, 2 luvun otsikko, 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 

4 a §:n 3 momentti, 3 luvun 2 §, 4 luvun otsikko, 3, 6 ja 7 §, 6 luvun 3 ja 5 §, 7 luvun 1 §, 
8 luvun 1 § sekä 9 luvun 2, 4 ja 5 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 §:n 3 momentti, 2 luvun 4 a §:n 3 momentti, 4 luvun 7 § 
sekä 9 luvun 4 ja 5 § laissa 1293/2004, 4 luvun 6 § laissa 445/2003 sekä 7 luvun 1 § osaksi 
laissa 1293/2004, sekä 

lisätään 2 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti, 2 lukuun uusi 3 a ja 10—14 §, lakiin uusi 2 a lu-
ku, 3 lukuun uusi 2 a, 2 b ja 3 a §, 4 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti ja 2 §:ään uusi 3 momentti, 
4 lukuun uusi 2 a §, 5 lukuun uusi 7 §, 6 lukuun uusi 8 § ja 9 lukuun siitä lailla 1293/2004 
kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tätä lakia sovelletaan myös uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaan kaasuun ja 
muuhun kaasuun, jos kaasua voidaan tekni-
sesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverk-
koon ja siirtää kyseisessä verkossa. Kaasuun 
sovelletaan tällöin, mitä maakaasusta sääde-
tään tässä laissa. 
 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maakaasuverkolla toisiinsa liitetyistä 

maakaasuputkista ja -putkistoista sekä kaikis-
ta niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja lait-
teistoista, joiden sisältönä on maakaasu, 
muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoi-
tettu maakaasun siirtoon tai jakeluun; 

2) maakaasun siirtoverkolla maakaasuput-
kistoa, jossa maakaasua siirretään pääasialli-
sesti korkeapaineisena, maakaasun paikalli-

seen jakeluun pääasiallisesti käytettäviä kor-
keapaineputkistojen osia lukuun ottamatta; 

3) maakaasun jakeluverkolla paikallista tai 
alueellista maakaasuputkistoa, jonka kautta 
maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineel-
la, mukaan lukien maakaasun paikalliseen 
jakeluun pääasiallisesti käytettävät korkea-
paineputkistojen osat; 

4) maakaasun siirrolla maakaasun kuljet-
tamista siirto- tai jakeluverkossa maakaasu-
kaupan osapuolten välillä; 

5) maakaasuverkkotoiminnalla liiketoimin-
taa, jossa toiminnanharjoittaja (verkonhaltija) 
vastiketta vastaan harjoittaa maakaasun siir-
totoimintaa maakaasun siirto- tai jakeluver-
kossa sekä tuottaa ja tarjoaa muita tässä lais-
sa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
verkonhaltijan tehtäväksi säädettyjä maakaa-
sun siirto- tai jakeluverkkoon perustuvia pal-
veluja niitä tarvitseville; 

6) maakaasumarkkinaviranomaisella 
Energiamarkkinavirastoa; 

7) kuluttajalla kuluttajansuojalain 
(38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kulut-
tajaa; 
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8) uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevalla kaasulla biomassasta termisesti kaa-
suttamalla syntyvää kaasua, kaatopaikoilla ja 
jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua 
sekä mädättämällä syntyvää biokaasua; 

9) maakaasun toimituksella maakaasun 
myyntiä asiakkaille, mukaan lukien jälleen-
myynti; 

10) maakaasun toimittajalla luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa 
maakaasua; 

11) kolmannella maalla muuta valtiota 
kuin Euroopan unionin jäsenvaltiota; 

12) 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 vaiku-
tusvaltaa yrityksessä, erityisesti: 

a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoi-
keuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin va-
roihin; 

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

13) maakaasualan yrityksellä luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaa-
sun, mukaan lukien nesteytetty maakaasu, 
tuotantoa, siirtoa, jakelua, toimitusta, ostoa 
tai varastointia ja joka on vastuussa harjoit-
tamiinsa toimintoihin liittyvistä kaupallisista, 
teknisistä tai ylläpitotehtävistä, lukuun otta-
matta loppukäyttäjiä;  

14) varastolla maakaasualan yrityksen 
omistamaa tai hoitamaa laitosta, jota käyte-
tään maakaasun varastointiin, mukaan lukien 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksissa 
varastointiin käytettävä osa mutta lukuun ot-
tamatta tuotantoon käytettävää osaa ja lait-
teistoja, jotka ovat yksinomaan tehtäviään 
hoitavan siirtoverkonhaltijan käytettävissä; 

15) varastointilaitteiston haltijalla luonnol-
lista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka varas-
toi maakaasua ja on vastuussa varaston hoi-
dosta; 

16) nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
tolla vastaanottoasemaa, jota käytetään maa-
kaasun nesteyttämiseen tai nesteytetyn maa-
kaasun tuontiin, purkamiseen ja kaasuttami-
seen, mukaan lukien lisäpalvelut ja tilapäinen 
varastointi, joita tarvitaan kaasuttamiseen ja 

kaasun toimittamiseen sen jälkeen siirtoverk-
koon, ei kuitenkaan varastointiin käytettävät 
maakaasun vastaanottoasemien osat; 

17) nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
ton haltijalla luonnollista henkilöä tai oike-
ushenkilöä, joka nesteyttää maakaasua tai 
tuo, purkaa ja kaasuttaa nesteytettyä maakaa-
sua ja on vastuussa nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen toiminnasta; 

18) lisäpalveluilla kaikkia siirtoverkkojen, 
jakeluverkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten käyttöön ja toimintaan tar-
vittavia palveluja ja varastoja kuormituksen 
tasapainotus, sekoitus ja inerttikaasujen li-
sääminen mukaan lukien, ei kuitenkaan lai-
toksia, jotka ovat yksinomaan tehtäviään hoi-
tavan siirtoverkonhaltijan käytettävissä; 

19) putkilinjavarastoinnilla kaasun painetta 
korottamalla tapahtuvaa maakaasun varas-
tointia siirto- ja jakeluverkoissa, ei kuiten-
kaan varastointia laitteistoissa, jotka ovat teh-
täviään hoitavan siirtoverkonhaltijan käytet-
tävissä; 

20) asiakkaalla maakaasun tukkuasiakasta 
ja loppukäyttäjää sekä maakaasualan yritystä, 
joka ostaa maakaasua; 

21) tukkuasiakkaalla luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ostaa maakaasua jäl-
leenmyyntiä varten sen verkon sisällä tai ul-
kopuolella, johon hän kuuluu, ei kuitenkaan 
siirto- tai jakeluverkonhaltijaa; 

22) loppukäyttäjällä asiakasta, joka ostaa 
maakaasua omaan käyttöönsä; 

23) verkon käyttäjällä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka toimittaa maakaasua 
verkkoon tai jolle sitä toimitetaan verkosta. 
 

2 luku 

Verkonhaltijan sekä varastointilaitteiston 
ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
ton haltijan yleiset velvollisuudet ja palve-

lujen hinnoittelu 

1 § 
Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja 

kehittää maakaasuverkkoaan sekä yhteyksiä 
toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten 
tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan maa-
kaasun toimitukset asiakkaille. 

Verkonhaltijan on huolehdittava, että maa-
kaasuputken rakentamista koskevasta suun-
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nittelusta tiedotetaan kunnille. Verkonhalti-
jan on yhdessä kuntien kanssa muutoinkin 
huolehdittava riittävän yhteistoiminnan jär-
jestämisestä siten, että kuntien maankäyttöä 
koskevat näkökohdat tulevat putkien ja lait-
teistojen sijoittamisessa huomioon otetuiksi. 
 
 

2 § 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuul-

lista korvausta vastaan liittää verkkoonsa 
tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun 
käyttö- ja varastointikohteet, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitokset sekä uusiutuvis-
ta energialähteistä peräisin olevan kaasun 
tuotantolaitokset. Liittämistä koskevien ehto-
jen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasa-
puolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otet-
tava huomioon maakaasun siirtojärjestelmän 
ja verkon yhteentoimivuuden ja toiminta-
varmuuden sekä maakaasun siirtojärjestel-
män tehokkuuden vaatimat ehdot. 

Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä 
koskevat tekniset vaatimukset sekä kohtuul-
linen aika, jonka kuluessa verkonhaltija kä-
sittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt. 

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

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta uu-
siutuvista energialähteistä peräisin olevaan 
kaasuun. 
 
 

3 a § 
Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta 

vastaan myytävä uusiutuvista energialähteis-
tä peräisin olevan kaasun siirto- ja jakelupal-
veluja niitä tarvitseville verkkonsa siirtoky-
vyn rajoissa. Siirtovelvollisuuden edellytyk-
senä on, että kaasun mittaus on kaukoluenta-
järjestelmän piirissä. 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Harkitessaan poikkeusluvan myöntämistä 
maakaasumarkkinaviranomaisen tulee ottaa 

erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat ja 
perusteet: 

1) yleinen tavoite toteuttaa kilpailulliset 
maakaasumarkkinat, poikkeuksen myöntämi-
sen vaikutukset maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkki-
nadirektiivi, asianmukaiseen soveltamiseen 
maakaasumarkkinoiden moitteettoman toi-
minnan kannalta sekä markkinoiden kilpailu-
tilanne; 

2) maakaasualan yritysten ja asiakkaiden 
taloudellisten ja rahoituksellisten vaikeuksien 
vakavuus; 

3) ota tai maksa -sopimuksen allekirjoi-
tusajankohta ja ehdot mukaan lukien se, mis-
sä määrin sopimuksessa on otettu huomioon 
markkinoilla tapahtuvat muutokset sekä mis-
sä määrin hakijan voidaan kohtuudella olet-
taa voineen arvioida, että sopimuksen seura-
uksena saattaisi aiheutua vakavia vaikeuksia; 
verkonhaltijalla ei kuitenkaan katsota olevan 
vakavia vaikeuksia silloin, kun maakaasun 
myynti ei laske alle ota tai maksa -
sopimuksen mukaisen vähimmäiskäyttömää-
rän, sopimusta voidaan mukauttaa tai ver-
konhaltija pystyy löytämään vaihtoehtoisia 
myyntikanavia; 

4) toimenpiteet, joihin ongelman ratkaise-
miseksi on ryhdytty; 

5) verkon yhteenliittämisen aste muiden 
verkkojen kanssa ja näiden verkkojen yh-
teentoimivuus sekä tarpeet varmistaa maa-
kaasun toimitusvarmuus ja täyttää julkisen 
palvelun velvoitteet. 
 
 

4 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Poikkeuslupaan voidaan asettaa vapautuk-
sen kestoa ja jäsenvaltioiden rajat ylittävien 
yhdysputkien syrjimätöntä käyttöoikeutta se-
kä kapasiteetin hallintaa koskevia ehtoja, jos 
ne eivät estä pitkäaikaisten sopimusten täy-
täntöönpanoa. Ehdoista päätettäessä on eri-
tyisesti otettava huomioon rakennettava lisä-
kapasiteetti tai olemassa olevan kapasiteetin 
muutos, hankkeen aikataulu ja olosuhteet 
Suomessa. 
 



 HE 20/2013 vp  
  

 

223

10 § 
Verkonhaltijan on hankittava toiminnas-

saan käyttämänsä energia avointen, syrjimät-
tömien ja markkinaehtoisten menettelyjen 
mukaisesti. 
 

11 § 
Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-

kaasun käsittelylaitteiston haltijan on käytet-
tävä, ylläpidettävä ja kehitettävä taloudellis-
ten edellytysten mukaisesti turvallisia, luotet-
tavia ja tehokkaita varastointilaitteistoja tai 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja 
avoimien markkinoiden turvaamiseksi ja 
ympäristö asianmukaisesti huomioon ottaen. 
Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitteiston haltijan on lisäksi 
varmistettava, että palvelua koskevien vel-
vollisuuksien täyttämiseen on riittävästi re-
sursseja ja että ne toteutetaan syrjimättömäs-
ti. 

Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteiston haltijan on toimi-
tettava verkonhaltijoille ja muille varastointi-
laitteistojen tai nesteytetyn maakaasun käsit-
telylaitteistojen haltijoille riittävät tiedot sen 
varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja va-
rastointi voi tapahtua yhteenliitetyn verkon 
varman ja tehokkaan käytön kanssa yhteen-
sopivalla tavalla. 
 

12 § 
Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 

haltijan on kohtuullista korvausta vastaan 
myytävä laitteiston käyttöoikeuksia niitä tar-
vitseville laitteistonsa kapasiteetin rajoissa.  

Käyttöoikeuksista perittävien maksujen ja 
niitä koskevien menettelyjen on mahdollistet-
tava sellaisten tarvittavien investointien te-
keminen, joilla varmistetaan nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston toimivuus. 
 

13 § 
Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen 

haltijan tulee julkaista palvelujensa yleiset 
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy-
tymisperusteet. Haltijan tulee ilmoittaa pal-
velujen myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden 
määräytymisperusteet maakaasumarkkinavi-
ranomaiselle siten kuin viranomainen tar-
kemmin määrää. 
 

14 § 
Varastointilaitteiston haltijan on neuvotel-

tava varaston sekä varastointiin liittyvien li-
säpalvelujen käyttöoikeudesta ja verkonhalti-
jan putkilinjavarastoinnin sekä siihen liittyvi-
en lisäpalvelujen käyttöoikeudesta maakaa-
sualan yritysten ja asiakkaiden kanssa edel-
lyttäen, että käyttöoikeus on teknisesti ja ta-
loudellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon 
pääsyn tarjoamiseksi sekä muiden lisäpalve-
lujen käyttöoikeuden järjestämiseksi. Varas-
tointilaitteiston haltijan ja verkonhaltijan on 
julkaistava tiedot siitä, mitä varastoja tai va-
rastojen osia ja mahdollisuuksia putkilinjava-
rastointiin on käytettävissä sekä ilmoitettava 
niistä maakaasumarkkinaviranomaiselle. 

Osapuolten on neuvoteltava varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelu-
jen käyttöoikeudesta vilpittömässä mielessä. 
Sopimuksen mukaisten ehtojen ja edellytys-
ten, mukaan lukien tariffit ja menetelmät, on 
oltava kohtuullisia ja niitä on sovellettava 
syrjimättömällä tavalla. 

Varastointilaitteiston haltijan ja verkonhal-
tijan on julkaistava varastoja, putkilinjavaras-
tointia ja niihin liittyvien lisäpalvelujen käyt-
töä koskevat tärkeimmät kaupalliset toimi-
tusehtonsa vuosittain. Ennen toimitusehtojen 
julkaisemista on kuultava verkon käyttäjiä ja 
asiakkaita. Toimitusehdot on ilmoitettava 
maakaasumarkkinaviranomaiselle. Maakaa-
sumarkkinaviranomainen voi antaa tarkem-
pia määräyksiä siitä, mitä toimitusehtoja on 
julkaistava. 
 

2 a luku 

Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus ja 
sen varmentaminen 

1 § 
Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava maa-

kaasumarkkinaviranomaiselle tilanteesta, jo-
ka johtaisi siihen, että kolmannesta maasta 
oleva henkilö tai kolmansista maista olevat 
henkilöt hankkivat määräysvallan maakaasun 
siirtoverkkoon tai siirtoverkonhaltijaan. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on ilmoi-
tettava viipymättä työ- ja elinkeinoministeri-
ölle, jos: 

1) maakaasun siirtoverkon omistaja tai siir-
toverkonhaltija, joka on kolmannesta maasta 
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olevan henkilön tai kolmansista maista olevi-
en henkilöiden määräysvallassa, on tehnyt 
maakaasumarkkinaviranomaiselle 1 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen; 

2) maakaasumarkkinaviranomainen on 
muutoin saanut tietoonsa tilanteen, joka joh-
taisi siihen, että kolmannesta maasta oleva 
henkilö tai kolmansista maista olevat henki-
löt hankkivat määräysvallan maakaasun siir-
toverkkoon tai siirtoverkonhaltijaan.  
 

2 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen on var-

mennettava siirtoverkonhaltijan riippumat-
tomuus 1 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on annet-
tava siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmentamista koskevassa asiassa: 

1) välipäätös siitä, että kyseessä on 1§:ssä 
tarkoitettu tilanne; tai 

2) päätös siirtoverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista koskevan asian käsit-
telyn lopettamisesta. 

 Edellä 2 momentissa tarkoitettu välipäätös 
tai päätös on tehtävä neljän kuukauden kulu-
essa siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituk-
sen saapumisesta. Välipäätökseen ei saa ha-
kea erikseen muutosta. Maakaasumarkkina-
viranomaisen on ilmoitettava viipymättä vä-
lipäätöksestään työ- ja elinkeinoministeriölle 
sekä pyydettävä siltä 3 §:ssä tarkoitettu lau-
sunto. Maakaasumarkkinaviranomaisen on 
toimitettava ilmoituksen mukana asian käsit-
telyn kannalta merkitykselliset tiedot. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on tehtä-
vä kahden kuukauden kuluessa työ- ja elin-
keinoministeriön lausunnon vastaanottami-
sesta lopullinen päätöksensä siirtoverkonhal-
tijan riippumattomuuden varmentamisesta. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on jätet-
tävä siirtoverkonhaltijan riippumattomuus 
varmentamatta, jos työ- ja elinkeinoministe-
riö on antanut maakaasumarkkinaviranomai-
selle 3 §:n mukaisesti lausunnon, jonka mu-
kaan sille ei ole osoitettu, että varmennuksen 
myöntäminen ei vaaranna energian toimitus-
varmuutta Suomessa tai muualla Euroopan 
unionissa. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on liitet-
tävä 3 §:ssä tarkoitetut lausunnot lopulliseen 
päätökseensä.  
 

3 § 
Työ- ja elinkeinoministeriön on annettava 

maakaasumarkkinaviranomaiselle lausunto 
siitä, vaarantaako 1 §:ssä tarkoitetussa tilan-
teessa varmennettu siirtoverkonhaltijan riip-
pumattomuus energian toimitusvarmuutta 
Suomessa tai muualla Euroopan unionissa. 
Lausunto on toimitettava maakaasumarkki-
naviranomaiselle kahden kuukauden kulues-
sa maakaasumarkkinaviranomaisen lausun-
topyynnön vastaanottamisesta. Ministeriön 
on asiaa harkitessaan otettava huomioon: 

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 joka koskee energian toimitusvar-
muutta; 

2) ne Suomen oikeudet ja velvollisuudet 
asianomaista kolmatta maata kohtaan, jotka 
johtuvat Suomen ja kyseisen kolmannen 
maan välisistä sopimuksista, edellyttäen että 
ne ovat Euroopan unionin oikeuden mukai-
sia;  

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

Työ- ja elinkeinoministeriö voi pyytää lau-
suntoansa varten Euroopan komissiolta lau-
sunnon siitä, vaarantaako varmennuksen 
myöntäminen energian toimitusvarmuuden 
Euroopan unionissa. Ministeriö voi poiketa 
Euroopan komission lausunnosta, jos var-
mennuksen myöntäminen vaarantaa energian 
toimitusvarmuuden Suomessa tai muussa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa. 

Ministeriön lausuntoon ei saa erikseen ha-
kea muutosta. 
 

4 § 
Siirtoverkonhaltija tai osapuolet eivät saa 

ryhtyä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lii-
ketoimeen tai toimenpiteeseen, ellei tässä 
laissa toisin säädetä tai asian käsittelyssä toi-
sin määrätä, ennen kuin siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuus on varmennettu liiketoimen 
tai toimenpiteen osalta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä osa-
keyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 
1 momentin mukaisen lunastusvelvollisuu-
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den tai -oikeuden käyttämistä eikä luvan 
myöntämistä mainitun lain 16 luvussa tarkoi-
tettuun sulautumiseen. Sulautumista ei kui-
tenkaan saa rekisteröidä, ennen kuin siirto-
verkonhaltijan riippumattomuus on varmen-
nettu sulautumisen osalta. 
 

5 § 
Markkinaoikeus voi maakaasumarkkinavi-

ranomaisen esityksestä määrätä liiketoimen 
tai toimenpiteen purettavaksi, jos siirtover-
konhaltijan riippumattomuus on jätetty var-
mentamatta liiketoimen tai toimenpiteen 
osalta. Maakaasumarkkinaviranomaisen on 
ennen esityksen tekemistä neuvoteltava osa-
puolten kanssa liiketoimen tai toimenpiteen 
vapaaehtoisesta purkamisesta. Jos liiketoi-
men tai toimenpiteen vapaaehtoisesta purka-
misesta sovitaan, maakaasumarkkinaviran-
omainen määrää noudatettavat ehdot. 
 

6 § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi ai-

emman päätöksen estämättä tehdä uuden 
päätöksen siirtoverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista koskevassa asiassa, 
jos siirtoverkonhaltija tai osapuolet ovat an-
taneet virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, 
joilla on ollut olennainen vaikutus asian rat-
kaisuun, tai jos liiketoimi tai toimenpide on 
pantu täytäntöön 4 §:n vastaisesti. Uusi pää-
tös voidaan antaa vain painavasta syystä, jos 
aiemman päätöksen lainvoimaiseksi tulosta 
taikka liiketoimen tai toimenpiteen täytän-
töönpanosta on kulunut enemmän kuin viisi 
vuotta. 
 

3 luku 

Järjestelmävelvoitteet ja maakaasukaup-
pojen selvitys 

2 § 
Verkonhaltijan on järjestettävä maakaasu-

verkossaan taseselvityksen ja laskutuksen pe-
rustana oleva maakaasuntoimitusten mittaus 
sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoitta-
minen maakaasumarkkinoiden osapuolille. 
Laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot on 
ilmoitettava maakaasun toimittajalle käyttö-
paikka- tai mittauskohtaisesti.  

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

Tarkempia säännöksiä maakaasuntoimitus-
ten mittauksesta maakaasuverkoissa annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Säännökset voi-
vat koskea: 

1) käyttöpaikan, varaston, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksen ja uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun tuo-
tantolaitoksen varustamista mittauslaitteistol-
la; 

2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle ase-
tettavia vaatimuksia; 

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

otusta. 
 

2 a § 
Maakaasun käyttäjällä on oikeus saada tai 

antaa muulle taholle oikeus saada ilman eril-
listä korvausta maakaasun kulutustaan kos-
keva mittaustieto, jonka verkonhaltija on ke-
rännyt maakaasun käyttöpaikan mittauslait-
teistosta. Tieto luovutetaan maakaasun käyt-
töpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa 
muodossa, joka vastaa toimialan ja verkon-
haltijan yleisesti noudattamaa menettelyta-
paa. Maakaasumarkkinaviranomainen voi an-
taa tarkempia määräyksiä tietojen muodosta 
ja tietojen luovuttamisessa noudatettavasta 
menettelystä. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
kohteessa, jossa maakaasun käyttöä ei mitata. 
 

2 b § 
Verkonhaltija on velvollinen huolehtimaan 

maakaasukauppojen selvityksestä. Maakaa-
sukauppojen selvityksen tulee perustua maa-
kaasun mittaukseen kaukoluennalla sekä 
toimituksia koskeviin ilmoituksiin. Tarkem-
mat säännökset maakaasukauppojen selvi-
tyksessä käytettävistä menetelmistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

3 a § 
Maakaasumarkkinoiden osapuolen ja ver-

konhaltijan on huolehdittava vastuulleen 
kuuluvien maakaasukaupan, tasevastuun 
täyttämisen sekä maakaasukauppojen selvi-
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tyksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä. 
Kukin ilmoitus on tehtävä sille asetetussa 
määräajassa sekä sille säädettyä ilmoitusme-
nettelyä noudattaen. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin ilmoitusvelvolli-
suuden sisällöstä. Työ- ja elinkenoministeri-
ön asetuksella annetaan tarkemmat säännök-
set ilmoitusmenettelystä. 
 

4 luku 

Maakaasun toimittaminen ja maakaasun 
käyttäjän asema 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta eril-
lisenä tuotteena toimitettavaan, uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaan kaasuun. 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Myyjien tulee julkaista maakaasun keski-
määräistä hintatasoa kuvaavia tietoja maa-
kaasumarkkinaviranomaisen määräämällä ta-
valla. 
 
 

2 a § 
Maakaasun toimittajan on säilytettävä mer-

kitykselliset tiedot kaikista maakaasuntoimi-
tussopimuksiin liittyvistä liiketoimistaan ja 
suuntaviivoja koskevassa komission asetuk-
sessa tai päätöksessä säädetyt tiedot maakaa-
sujohdannaisiin liittyvistä liiketoimistaan 
maakaasun jälleenmyyjien ja siirtoverkonhal-
tijoiden sekä varastointilaitteistojen ja nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen hal-
tijoiden kanssa vähintään viiden vuoden ajan 
sen tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa 
liiketoimi 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. 
 

3 § 
Maakaasun toimittajan on esitettävä las-

kussa asiakkaalle erittely siitä, miten maa-
kaasun hinta muodostuu sekä tieto sopimuk-
sen voimassaoloajasta. Maakaasun toimitta-
jan on kuluttajille lähetettävissä laskuissa an-
nettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä 
varten sekä kuluttajille suunnatussa laskutuk-
sessaan tietoja kuluttajien käytettävissä ole-
vista riitojenratkaisumenettelyistä. Maakaa-
sumarkkinaviranomainen voi antaa tarkem-
pia määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun tu-
lee sisällyttää sekä siitä tavasta, jolla tiedot 
tulee laskussa esittää.  

Maakaasun toimittajan on toimitettava lop-
pulasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa 
siitä, kun maakaasun toimitus kuluttajalle on 
päättynyt.  

Maakaasun toimittajan on tarjottava kulut-
tajille erilaisia maksutapoja laskujen maksa-
miseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla 
perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syrjiviä 
ehtoja. Maksutapoina on tarjottava ainakin 
laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perus-
tuva vaihtoehto sekä kuluttajan arvioituun 
todennäköiseen vuotuiseen maakaasunkulu-
tukseen perustuviin tasasuuruisiin maksueriin 
perustuva vaihtoehto. Jos maakaasun toimit-
taja tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjes-
telmää, järjestelmän on heijastettava riittä-
västi kuluttajan arvioitua vuotuista maakaa-
sunkulutusta. 

Maakaasun toimittajan laskutuksesta sääde-
tään lisäksi energiamarkkinoilla toimivien 
yritysten energiatehokkuuspalveluista anne-
tussa laissa (1211/2009). 
 

6 § 
Kuluttajansuojaan maakaasumarkkinoilla 

sovelletaan, mitä sähkömarkkinalain (  /   ) 
95–99 §:ssä sekä 101 §:ssä säädetään vakio-
korvauksesta liittymän kytkemisen viivästy-
essä, vahingonkorvauksesta viivästyksen 
vuoksi, virheestä, hinnanalennuksesta vir-
heen vuoksi, vahingonkorvauksesta virheen 
vuoksi sekä vastuutahoista. 
 

7 § 
Maakaasun ja maakaasun siirtopalvelun 

tarjontaa kuluttajalle koskevassa sopimuk-
sessa on oltava seuraavat tiedot: 

1) palvelun tarjoajan nimi ja osoite; 
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2) tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen 
laatu sekä perusliittymän toimitusaika; 

3) tarjotut ylläpitopalvelut; 
4) menetelmät, joiden avulla kuluttaja voi 

saada ajantasaisia tietoja kaikista sovelletta-
vista tariffeista ja ylläpitomaksuista; 

5) sopimuksen kesto sekä sopimuksen uu-
distamiseen ja päättämiseen sovellettavat eh-
dot, määräaikaisen sopimuksen mahdollinen 
irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko määrä-
aikainen sopimus irtisanoa kuluitta; 

6) tieto kuluttajan oikeudesta vahingonkor-
vaukseen ja muuhun hyvitykseen, jos suori-
tuksen tai palvelun laatu ei vastaa sovittua; 

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

8) tiedot kuluttajalle kuuluvista oikeuksis-
ta, jotka esitetään laskuissa tai maakaasualan 
yritysten verkkosivuilla.  

Sopimusehtojen on oltava oikeudenmukai-
sia ja ne on annettava kuluttajalle tiedoksi 
ennen sopimuksen tekemistä tai vahvistamis-
ta. Ehdot on annettava ennen sopimuksen te-
kemistä tai vahvistamista myös silloin, kun 
sopimus tehdään kolmannen välityksellä. 

Palveluntarjoajan on ilmoitettava kulutta-
jalle sopimusehtojen muutoksesta viimeis-
tään 30 päivää ennen muutoksen voimaantu-
loa. Jos palveluntarjoaja muuttaa sopimuseh-
toja eikä kuluttaja niitä hyväksy, kuluttajalla 
on oikeus irtisanoa sopimus. Myös tästä oi-
keudesta on mainittava kuluttajan kanssa teh-
tävässä sopimuksessa. 
 

5 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

7 § 
Maakaasualan yritykseen tai maakaasualan 

yritysten ryhmään, jossa samalla henkilöllä 
tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää 
määräysvaltaa joko suoraan tai välillisesti ja 
jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa 
maakaasun siirtoa, jakelua, nesteyttämistä tai 
varastointia ja maakaasun tuotantoa tai toi-
mittamista, kuuluvan varastointilaitteiston 
haltijan on oltava riippumaton siirtoverk-
koon, jakeluun tai varastoihin liittymättömäs-
tä toiminnasta oikeudellisen muotonsa, orga-
nisaationsa ja päätöksentekonsa osalta.  

Varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua sellai-
sen integroituneen maakaasualan yrityksen 
hallintoon, joka vastaa suoraan tai välillisesti 
maakaasun tuotantoon tai toimituksiin liitty-
västä päivittäisestä toiminnasta. Heidän am-
matilliset etunsa on otettava huomioon siten, 
että he voivat toimia riippumattomasti. 

Varastointilaitteiston haltijalla on oltava 1 
momentissa tarkoitetusta integroituneesta 
maakaasualan yrityksestä riippumaton oikeus 
päättää varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavista voimavaroista. 
Emoyhtiöllä on kuitenkin edellä mainitun es-
tämättä oikeus valvoa tytäryhtiöstä saatavaa 
pääoman tuottoa, erityisesti hyväksymällä 
varastointilaitteiston haltijan vuosittainen ra-
hoitussuunnitelma tai vastaava väline ja aset-
tamalla yleiset rajat tytäryhtiönsä velkaantu-
misasteelle. Emoyhtiöllä ei ole kuitenkaan 
oikeutta antaa varastointilaitteiston haltijalle 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä toimintoja 
taikka varastojen rakentamiseen tai niiden 
laadun parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä rahoitussuunni-
telman tai vastaavan välineen ehtoja. 

Varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
1—3 momentin noudattamista koskeva oh-
jelma, jossa esitetään tarpeelliset toimenpi-
teet syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 
sekä ohjelman noudattamiseksi. Ohjelmassa 
on esitettävä myös työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Oh-
jelman noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön on laadittava ja esitettävä maakaa-
sumarkkinaviranomaiselle vuosittain kerto-
mus toteutetuista toimenpiteistä. Varastointi-
laitteiston haltijan on julkaistava kertomus. 
 
 

6 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

3 § 
Hakijan, joka hakee siirtoverkonhaltijan 

maakaasuverkkolupaa, on 2 §:ssä säädettyjen 
vaatimusten lisäksi täytettävä seuraavat vaa-
timukset: 

1) hakija omistaa Suomessa sijaitsevan 
maakaasun siirtoverkon;  
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2) hakija on esittänyt selvityksen, että se 
täyttää 5 luvussa säädetyt vaatimukset toi-
mintojen eriyttämisestä; ja 

3) hakija on esittänyt selvityksen, että se 
täyttää 2 a luvussa säädetyt vaatimukset siir-
toverkonhaltijan riippumattomuudesta ja 
riippumattomuus on varmennettu mainitussa 
luvussa säädetyn menettelyn mukaisesti. 

Järjestelmävastuuseen määrättävän siirto-
verkonhaltijan maakaasuverkkoluvassa voi-
daan asettaa ehtoja, jotka liittyvät: 

1) järjestelmävastaavan tehtäviin ja niiden 
hoitamiseen; 

2) järjestelmävastaavan velvollisuuksiin ja 
niiden täyttämiseen; 

3) järjestelmävastaavan oikeuksiin ja nii-
den käyttämiseen. 
 
 

5 § 
Maan rajan ylittävän siirtoputken rakenta-

miseen on haettava kirjallisesti hankelupaa 
työ- ja elinkeinoministeriöltä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
maan rajan ylittävän siirtoputken rakentami-
nen on maakaasumarkkinoiden kehityksen ja 
vastavuoroisuuden kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Lupaa myönnettäessä on otettava 
huomioon hankkeen merkitys maakaasun si-
sämarkkinoille. 

Luvassa ei määritellä siirtoputken reittiä. 
Hankelupaan voidaan liittää luvan edellytys-
ten kannalta tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 
Hankelupaa ei voida siirtää toiselle. 
 
 

8 § 
Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-

kaasun käsittelylaitteiston omistavan maa-
kaasualan yrityksen on ilmoitettava maakaa-
sunmarkkinaviranomaiselle kunkin laitteiston 
haltija vähintään kuusi kuukautta ennen toi-
minnan aloittamista. Maakaasumarkkinavi-
ranomaisen on nimettävä ilmoitettu toimin-
nanharjoittaja varastointilaitteiston tai nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteiston halti-
jaksi, jos se harjoittaa ilmoitettua toimintaa. 
Nimitys on voimassa määräajan, kuitenkin 
enintään kymmenen vuoden ajan. 
 
 
 

7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on 

lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seu-
ranta. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annet-
tujen säännösten ja viranomaisten määräys-
ten noudattamista sekä tämän lain nojalla an-
nettujen lupapäätösten noudattamista. Val-
vonnasta säädetään erikseen sähkö- ja maa-
kaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa 
laissa (   /    ). 

Kuluttaja-asiamies valvoo 4 luvun 6 ja 
7 §:ssä tarkoitettujen sopimusehtojen lain-
mukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. 
 

8 luku  

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 § 
Joka 2 luvun 2, 3 tai 3 a §:n, 3 luvun 2, 2 b 

tai 3 §:n, 4 luvun 1 tai 5 §:n vastaisella me-
nettelyllä aiheuttaa toiselle vahinkoa, on vel-
vollinen korvaamaan aiheuttamansa vahin-
gon. 

Vahingonkorvauksesta säädetään lisäksi 
vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 

9 luku 

Erinäiset säännökset 

2 § 
Verkonhaltijan sekä varastointilaitteiston ja 

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltijan tässä laissa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä hoitaes-
saan saamiensa ja laatimiensa asiakirjojen 
sekä niihin sisältyvien tietojen salassapito-
velvollisuuteen samoin kuin näitä tehtäviä 
hoidettaessa saatuja tietoja koskevaan vai-
tiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon 
sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen 
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 22 ja 
23 §:ää sekä 24 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
myös silloin, kun kysymys ei ole asiakirjasta, 
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johon mainittua lakia sen 4 §:n mukaan so-
velletaan. 
 

4 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen 2 luvun 
4 ja 4 a §:n nojalla antamaan päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla markkinaoikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa 
säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annetussa laissa (100/2013).  

Työ- ja elinkeinoministeriön tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Maakaa-
sumarkkinaviranomaisella on oikeus hakea 
valittamalla muutosta muutoksenhakutuo-
mioistuimen päätökseen, jolla tämä on ku-
monnut sen antaman päätöksen tai muuttanut 
sitä. 
 

5 §  
Jos hakijalle myönnetään 2 luvun 4 tai 

4 a §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa, maakaa-
sumarkkinaviranomaisen on noudatettava 
maakaasumarkkinadirektiivin 36 artiklan 4, 
6, 8 ja 10 kohdassa säädettyä menettelyä. 
 

6 § 
Tämän lain mukaiset työ- ja elinkeinomi-

nisteriön sekä maakaasumarkkinaviranomai-
sen suoritteet ovat maksullisia. Maksuista 
säädetään valtion maksuperustelaissa 
(150/1992). 

——— 
 

1. Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta 2013.  

2. Lain 9 luvun 4 §:n 2 momenttia sovelle-
taan vasta 1 päivästä syyskuuta 2013. 

3. Tällä lailla kumotaan maakaasumarkki-
nalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta annettu 
laki (125/2013). 

4. Lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten nojalla annetut asetukset ja maa-
kaasumarkkinaviranomaisen määräykset jää-
vät voimaan. 

5. Lain voimaan tullessa toimivan siirto-
verkonhaltijan on toimitettava maakaasu-
verkkolupahakemuksensa maakaasumarkki-
naviranomaiselle kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Lain 6 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan vaatimusta ei sovelleta ti-
lanteeseen, josta ei ole tullut tehdä lain 
2 a luvun 1 §:n 1 momentin mukaista ilmoi-
tusta. Maakaasumarkkinaviranomainen voi 
ennen maakaasuverkkolupahakemuksen rat-
kaisemista muuttaa määräajaksi järjestelmä-
vastuuseen määrätyn siirtoverkonhaltijan 
voimassa olevan maakaasuverkkoluvan ehto-
ja tämän lain säännösten edellyttämällä taval-
la. 

6. Maakaasun toimittajan on tarjottava 
4 luvun 3 §:n 3 momentissa pakollisiksi sää-
dettyjä maksutapoja kuluttajille viimeistään 1 
päivästä maaliskuuta 2014 alkaen. 

7. Lain 4 luvun 6 §:n säännöstä sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
maakaasusopimuksiin. 

8. Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 maakaa-
sumarkkinaviranomaisen 2 luvun 4 ja 4 a §:n 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla markkinaoikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. En-
nen 1 päivää syyskuuta 2013 markkinaoi-
keudessa vireille tulleen valituksen käsitte-
lystä markkinaoikeudessa säädetään hallinto-
lainkäyttölaissa ja markkinaoikeuslaissa 
(1527/2001). Käsittelyn ja asiakirjojen julki-
suudesta säädetään erikseen.  
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3. 
 
 
 
 

Laki 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Tavoite 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
nan ja seurannan tavoitteena on sähkön ja 
maakaasun hyvän toimitusvarmuuden, kilpai-
lukykyisen hinnan ja kohtuullisten palvelupe-
riaatteiden turvaamiseksi energian käyttäjille 
edistää tehokkaasti, varmasti ja ympäristön 
kannalta kestävästi toimivia kansallisia ja 
alueellisia sähkö- ja maakaasumarkkinoita 
sekä Euroopan unionin sähkön ja maakaasun 
sisämarkkinoita. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan niiden valvonta- ja 
seurantatehtävien hoitamiseen, jotka sääde-
tään Energiamarkkinaviraston tehtäviksi: 

1) sähkömarkkinalaissa (/) sekä sen nojalla 
annetuissa säännöksissä ja viranomaisten 
määräyksissä; 

2) maakaasumarkkinalaissa (508/2000) se-
kä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja vi-
ranomaisten määräyksissä; 

3) energia-alan sääntelyviranomaisten yh-
teistyöviraston perustamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 713/2009, jäljempänä yhteistyövi-
rastoasetus, sekä sen nojalla annetuissa, 
suuntaviivoja koskevissa komission asetuk-
sissa ja päätöksissä; 

4) verkkoon pääsyä koskevista edellytyk-
sistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja ase-
tuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 714/2009, jäljem-
pänä sähkökauppa-asetus, sekä sen nojalla 
annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komis-
sion asetuksissa ja päätöksissä; 

5) sähkön sisämarkkinoita koskevista yh-
teisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY, jäl-
jempänä sähkömarkkinadirektiivi, nojalla an-
netuissa, suuntaviivoja koskevissa komission 
asetuksissa ja päätöksissä; 

6) maakaasun siirtoverkkoihin pääsyä kos-
kevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 715/2009, jäljempänä maakaasu-
verkkoasetus, sekä sen nojalla annetuissa, 
suuntaviivoja koskevissa komission asetuk-
sissa ja päätöksissä, siltä osin kuin niitä so-
velletaan Suomessa; 

7) maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
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2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkki-
nadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja 
koskevissa komission asetuksissa ja päätök-
sissä. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) varmuudella sähkön toimitus- ja hankin-

tavarmuutta, maakaasun toimitusvarmuutta 
sekä teknistä turvallisuutta; 

2) uusiutuvilla energialähteillä tuuli-, au-
rinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesiener-
giaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikoilla 
ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua 
sekä biokaasua; 

3) hajautetulla tuotannolla jakeluverkkoon 
kytkettyjä voimalaitoksia; 

4) vertikaalisesti integroituneella yrityksel-
lä sähkö- tai maakaasualan yritystä taikka 
sähkö- tai maakaasualan yritysten ryhmää, 
jossa samalla henkilöllä tai samoilla henki-
löillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai vä-
lillisesti, määräysvaltaa ja jossa yritys tai yri-
tysten ryhmä harjoittaa ainakin joko sähkön 
siirtoa tai jakelua ja ainakin joko sähkön tuo-
tantoa tai toimittamista taikka ainakin joko 
maakaasun siirtoa, jakelua, nesteyttämistä tai 
varastointia ja ainakin joko maakaasun tuo-
tantoa tai toimittamista. 

Sähkömarkkinalain 3 §:ssä ja maakaasu-
markkinalain 1 luvun 3 §:ssä säädetyt määri-
telmät ovat voimassa myös tätä lakia sovel-
lettaessa. 
 

2 luku 

Energiamarkkinaviraston tehtävät 

4 § 

Energiamarkkinaviraston toiminnan yleista-
voitteet 

Energiamarkkinaviraston tavoitteena on 
sen suorittaessa tässä laissa tarkoitettuja teh-
täviä: 

1) edistää tehokkaasti, varmasti ja ympäris-
tön kannalta kestävästi toimivia kansallisia 
sähkö- ja maakaasumarkkinoita sähkömark-
kinalaissa ja maakaasumarkkinalaissa asetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti; 

2) edistää läheisessä yhteistyössä energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, 
muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomais-
ten ja Euroopan komission kanssa kilpailulle 
avoimia, varmasti ja ympäristön kannalta 
kestävästi toimivia sähkön ja maakaasun si-
sämarkkinoita Euroopan talousalueella sekä 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden tehokasta 
avaamista kaikille talousalueen asiakkaille 
sekä sähkön ja maakaasun toimittajille; 

3) edistää asianmukaisten edellytysten 
varmistamista sähkö- ja maakaasuverkkojen 
tehokkaalle ja luotettavalle käytölle pitkän 
aikavälin tavoitteet huomioon ottaen; 

4) edistää kilpailulle avointen ja moitteet-
tomasti toimivien alueellisten sähkö- ja maa-
kaasumarkkinoiden kehittämistä Euroopan 
talousalueella 2 ja 3 kohdissa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; 

5) edistää ETA-valtioiden välisen sähkön ja 
maakaasun kaupan rajoitusten poistamista; 
tähän sisältyy myös sellaisen tarkoituksen-
mukaisen rajat ylittävän siirtokapasiteetin 
kehittyminen, jolla voidaan vastata kysyn-
tään ja lisätä kansallisten markkinoiden yh-
dentymistä; 

6) edistää asiakkaiden tarpeisiin suuntautu-
neiden varmojen, luotettavien, tehokkaiden ja 
syrjimättömästi toimivien sähkö- ja maakaa-
suverkkojen kehitystä kustannustehokkailla 
tavoilla sekä edistää sähkö- ja maakaasu-
verkkojen riittävää siirtokykyä ja energiate-
hokkuutta sekä uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähkön ja kaasun tuotannon sekä 
hajautetun tuotannon liittämistä sähkö- ja 
maakaasuverkkoihin; 

7) helpottaa uuden tuotantokapasiteetin 
verkkoon pääsyä; tähän sisältyvät myös toi-
menpiteet uusien markkinoille tulijoiden sekä 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
sähkön ja kaasun markkinoillepääsyn mah-
dollisten esteiden poistamiseksi; 

8) pyrkiä varmistamaan, että sähkö- ja 
maakaasuverkkojen haltijoille ja käyttäjille 
tarjotaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälil-
lä asianmukaisia kannustimia lisätä verkon 
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suorituskykyä ja edistää markkinoiden yh-
dentymistä; 

9) pyrkiä varmistamaan, että asiakkaat hyö-
tyvät kansallisten sähkö- ja maakaasumark-
kinoiden tehokkaasta toiminnasta sekä edis-
tää tehokkaan kilpailun ja kuluttajansuojan 
varmistamista; 

10) edistää sähkö- ja maakaasualan palve-
lujen korkean tason saavuttamista, osaltaan 
vaikuttaa heikossa asemassa olevien asiak-
kaiden suojeluun sekä edistää toimittajan 
vaihtamisen edellyttämien tiedonvaihtome-
nettelyjen yhteensopivuutta. 

Energiamarkkinaviraston on 1 momentin 
mukaisia tavoitteita toteuttaessaan otettava 
huomioon maakaasumarkkinalaissa sekä 
maakaasuverkkoasetuksessa säädetyt poik-
keukset. 
 
 

5 § 

Energiamarkkinaviraston yleinen valvonta-
tehtävä 

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on val-
voa 2 §:ssä tarkoitetun kansallisen ja unionin 
lainsäädännön ja viranomaisten määräysten 
noudattamista sekä hoitaa muut 2 §:ssä tar-
koitetussa lainsäädännössä sille annetut teh-
tävät. 
 

6 § 

Energiamarkkinaviraston tehtävät kansalli-
sena sääntelyviranomaisena 

Euroopan unionin sähkö- ja maakaasualaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
kansallisena sääntelyviranomaisena toimies-
saan Energiamarkkinaviraston tehtävänä on 
erityisesti: 

1) vahvistaa tässä laissa säädetyn menette-
lyn mukaisesti sähkö- ja maakaasuverkkojen 
haltijoille siirron ja jakelun hinnoittelua kos-
kevat menetelmät;  

2) varmistaa, että sähkö- ja maakaasuverk-
kojen haltijat sekä muut sähkö- ja maakaa-
sualan yritykset noudattavat kansallisesta ja 
unionin lainsäädännöstä johtuvia velvolli-
suuksiaan; 

3) tehdä rajat ylittävissä asioissa yhteistyö-
tä muiden ETA-valtioiden sääntelyviran-
omaisten ja energia-alan sääntelyviranomais-
ten yhteistyöviraston kanssa; 

4) panna täytäntöön toimialaansa kuuluvat, 
oikeudellisesti sitovat energia-alan sääntely-
viranomaisten yhteistyöviraston ja komission 
päätökset;  

5) varmistaa, ettei sähkön ja maakaasun 
siirtoon, jakeluun ja toimitukseen sekä maa-
kaasun varastointiin ja nesteytetyn maakaa-
sun käsittelyyn liittyvien toimintojen välillä 
esiinny ristisubventioita; 

6) seurata sähkön kantaverkonhaltijoiden ja 
maakaasun siirtoverkonhaltijoiden investoin-
tisuunnitelmia; 

7) seurata sähkö- ja maakaasuverkkojen 
varmuutta ja luotettavuutta koskevien sääntö-
jen noudattamista, arvioida verkkojen aiem-
paa toimivuutta sekä osallistua sähkö- ja 
maakaasuverkkojen palvelun sekä sähkön ja 
maakaasun toimituksen laatua koskevien 
vaatimusten valmisteluun; 

8) seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
den avoimuuden tasoa ja varmistaa, että säh-
kö- ja maakaasualan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksiaan; 

9) seurata sähkön ja maakaasun tukku- ja 
vähittäismarkkinoiden avaamista kilpailulle 
sekä kilpailun toimivuutta näillä markkinoil-
la; 

10) seurata kilpailua rajoittavien sopimus-
käytäntöjen esiintymistä sähkö- ja maakaa-
sualalla; 

11) seurata sähkö- ja maakaasuverkonhalti-
joiden liittymien toimittamiseen ja korjausten 
suorittamiseen käyttämää aikaa; 

12) seurata maakaasun varastojen, putkilin-
javarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen käyt-
töoikeuksien sääntelyn perusteita sekä valvoa 
maakaasun varastojen, putkilinjavarastoinnin 
ja muiden lisäpalvelujen käyttöoikeuksia 
koskevien säännösten soveltamista; 

13) osaltaan varmistaa sähkö- ja maakaa-
sumarkkinoihin kohdistuvien kuluttajan-
suojatoimenpiteiden tehokkuus ja täytän-
töönpano; 

14) laatia ja julkaista vuosittain arvio säh-
kön ja maakaasun toimitukseen liittyvien jul-
kisen palvelun velvoitteiden noudattamisesta; 
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15) varmistaa asiakkaiden mahdollisuus 
saada käyttöönsä omaa sähkön tai maakaasun 
kulutustaan koskevia tietoja;  

16) seurata sähkö- ja maakaasuverkkojen 
haltijoiden, sähkön ja maakaasun toimittaji-
en, asiakkaiden sekä muiden sähkö- ja maa-
kaasumarkkinoiden osapuolten asemaa ja 
vastuita koskevien säännösten täytäntöönpa-
noa; 

17) seurata sähköntuotantokapasiteettiin 
tehtäviä investointeja ja niiden vaikutusta 
sähkön toimitusvarmuuteen; 

18) seurata ETA-valtioiden ja kolmansien 
maiden sähkön kantaverkonhaltijoiden tek-
nistä yhteistyötä; 

19) seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
hin kohdistuvien suojatoimenpiteiden täytän-
töönpanoa; 

20) edistää aluetasolla sähkö- ja maakaa-
sumarkkinoiden keskeisiin markkinakäytän-
töihin liittyvien tiedonvaihtomenettelyjen yh-
teensopivuutta. 

Energiamarkkinaviraston on tämän pykälän 
mukaisia tehtäviä hoitaessaan otettava huo-
mioon maakaasumarkkinalaissa sekä maa-
kaasuverkkoasetuksessa säädetyt poikkeuk-
set. 
 

7 § 

Kansallisen sääntelyviranomaisen toiminta-
kertomus 

Energiamarkkinaviraston on annettava 
vuosittain kertomus toiminnastaan kansalli-
sena sääntelyviranomaisena ministeriölle, yh-
teistyövirastoasetuksessa tarkoitetulle ener-
gia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövi-
rastolle ja Euroopan komissiolle. Kertomus 
on julkaistava. 

Kertomuksessa on esitettävä toteutetut toi-
menpiteet ja saavutetut tulokset 6 §:ssä tar-
koitetuista tehtävistä sekä arvio siitä, kuinka 
sähkön kantaverkonhaltijoiden ja maakaasun 
siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitel-
mat vastaavat sähkön ja maakaasun siirto-
verkonhaltijoiden eurooppalaisten verkosto-
jen laatimia, yhteisönlaajuisia verkon kehit-
tämissuunnitelmia. Arvioon voi sisältyä suo-
situksia investointisuunnitelmien muuttami-
sesta. 
 

8 § 

Energiamarkkinaviraston suorittama sähkön 
ja maakaasun toimitusvarmuuden seuranta 

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa seu-
rata sähkön sekä maakaasun tarjonnan ja ky-
synnän tasapainon kehitystä, sähkö- ja maa-
kaasuverkkojen laatua ja niiden ylläpidon ta-
soa sekä toimenpiteitä sähkön ja maakaasun 
kysyntähuippujen kattamiseksi ja toimittajien 
toimitusvajauksen hoitamiseksi. 

Energiamarkkinaviraston on julkaistava jo-
ka toinen vuosi sähkön toimitusvarmuutta 
koskeva kertomus sekä vuosittain maakaasun 
toimitusvarmuutta koskeva kertomus 31 päi-
vään heinäkuuta mennessä. Kertomus on 
toimitettava ministeriölle ja komissiolle. 
 
 
 

3 luku 

Energiamarkkinaviraston toimivalta val-
vonta-asioissa 

9 §  

Energiamarkkinaviraston toimivalta valvon-
ta-asioissa 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö 2 §:ssä tarkoi-
tetussa kansallisessa tai Euroopan unionin 
lainsäädännössä säädettyjä velvoitteitaan, 
Energiamarkkinaviraston on velvoitettava 
hänet korjaamaan rikkomuksensa tai laimin-
lyöntinsä. Päätöksessä voidaan määrätä, mil-
lä tavoin rikkomus tai laiminlyönti tulee kor-
jata. Päätöksessä voidaan myös määrätä pa-
lauttamaan asiakkaalle virheellisesti peritty 
maksu, jos palautukseen ei sovelleta 14 §:ssä 
säädettyä palautusmenettelyä. 
 
 

10 §  

Energiamarkkinaviraston vahvistamat ehdot 
ja menetelmät 

Energiamarkkinaviraston tulee päätöksel-
lään (vahvistuspäätös) vahvistaa verkonhalti-
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jan, järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 
sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitok-
sen haltijan noudatettaviksi seuraavat palve-
lujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koske-
vat menetelmät ennen niiden käyttöönotta-
mista: 

1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoi-
minnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi valvontajakson ai-
kana; 

2) ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka kos-
kevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoja;  

3) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot; 
4) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja 

menetelmät liittämisestä perittävien maksu-
jen määrittämiseksi; 

5) ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasi-
teetin jakamista kantaverkossa ja siirtover-
kossa koskevat ehdot sekä menetelmät yli-
kuormituksesta perittävien maksujen määrit-
tämiseksi ja menetelmät ylikuormituksen hal-
linnasta saatujen tulojen käyttämiseksi; 

6) järjestelmävastaavan kantaverkonhalti-
jan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhalti-
jan järjestelmävastuun piiriin kuuluvien pal-
velujen ehdot sekä menetelmät palveluista 
perittävien maksujen määrittämiseksi; 

7) menetelmät järjestelmävastaavan kanta-
verkonhaltijan sähkökaupan ja taseselvityk-
sen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämis-
tehtävästä perimien maksujen määrittämisek-
si. 

Hinnoittelussa noudatettavien menetelmien 
vahvistamista koskevassa päätöksessä voi-
daan määrätä: 

1) verkkotoimintaan tai palveluun sidotun 
pääoman arvostusperiaatteista; 

2) verkkotoimintaan tai palveluun sidotulle 
pääomalle taikka palvelulle hyväksyttävän 
tuoton määrittämistavasta; 

3) verkkotoiminnan tai palvelun tuloksen 
määrittämistavasta sekä sen edellyttämästä 
tuloslaskelman ja taseen oikaisusta; 

4) verkkotoiminnan tehostamiseen sekä 
verkon varmuuden parantamiseen ja verkon 
kehittämiseen kannustavista tavoitteista ja 
niiden määrittämistavasta sekä menetelmistä, 
joilla tavoitteita sovelletaan hinnoittelussa; 

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavasta, 
jos määrittämistapa on tarpeen verkkoon 

pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi taikka jos määrittämistapa liittyy jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen 
hinnoitteluun. 

Vahvistuspäätös, jossa määrätään 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetuista menetelmis-
tä, on voimassa kahden toisiaan seuraavan 
neljän vuoden pituisen valvontajakson ajan. 
Jos verkonhaltija on aloittanut toimintansa 
muihin verkonhaltijoihin sovellettavan val-
vontajakson ollessa kesken, on 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettu vahvistuspäätös kui-
tenkin voimassa kyseisen valvontajakson 
loppuun. Vahvistuspäätös, jossa määrätään 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista ehdois-
ta, edellytyksistä ja tariffeista, on voimassa 
Energiamarkkinaviraston määräämän enin-
tään kahden vuoden pituisen ajan. Muut 
1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat voi-
massa toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, 
päätöksessä määrätyn määräajan. 
 
 

11 § 

Suljetun jakeluverkon haltijan ehtojen ja me-
netelmien vahvistaminen 

Edellä 10 §:n säännöksiä sovelletaan sulje-
tun jakeluverkon haltijaan, jos suljettuun ja-
keluverkkoon liittynyt verkon käyttäjä on 
kirjallisesti vaatinut Energiamarkkinaviras-
tolta mainitussa pykälässä tarkoitettujen eh-
tojen ja menetelmien vahvistamista. Ener-
giamarkkinaviraston on tällöin asettava koh-
tuullinen aika, jonka kuluessa suljetun jake-
luverkon haltijan on esitettävä ehtonsa ja 
menetelmänsä vahvistettaviksi. Vahvistus-
menettelyyn sekä vahvistettuihin ehtoihin ja 
menetelmiin sovelletaan tällöin tämän lain 
säännöksiä. 
 
 

12 § 

Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellinen 
perusta 

Sähköverkonhaltijaan ja järjestelmävastaa-
vaan kantaverkonhaltijaan kohdistuvan vah-
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vistuspäätöksen tulee perustua niihin perus-
teisiin, joista säädetään: 

1) sähkömarkkinalaissa sekä sen nojalla 
annetuissa säännöksissä; 

2) sähkökauppa-asetuksessa sekä sen nojal-
la annetuissa, suuntaviivoja koskevissa ko-
mission asetuksissa ja päätöksissä; 

3) sähkömarkkinadirektiivin nojalla anne-
tuissa, suuntaviivoja koskevissa komission 
asetuksissa ja päätöksissä; 

4) kantaverkonhaltijaan kohdistuvassa 
lainvoimaisessa päätöksessä, joka on annettu 
yhteistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla. 

Maakaasuverkonhaltijaan, järjestelmävas-
taavaan siirtoverkonhaltijaan ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksen haltijaan koh-
distuvan vahvistuspäätöksen tulee perustua 
niihin perusteisiin, joista säädetään: 

1) maakaasumarkkinalaissa sekä sen nojal-
la annetuissa säännöksissä; 

2) maakaasuverkkoasetuksessa sekä sen 
nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa 
komission asetuksissa ja päätöksissä, siltä 
osin kuin niitä sovelletaan Suomessa; 

3) maakaasumarkkinadirektiivin nojalla 
annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komis-
sion asetuksissa ja päätöksissä; 

4) siirtoverkonhaltijaan kohdistuvassa lain-
voimaisessa päätöksessä, joka on annettu yh-
teistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla. 
 
 
 

13 § 

Vahvistuspäätöksen muuttaminen 

Energiamarkkinavirasto voi muuttaa vah-
vistuspäätöstä antamallaan uudella päätöksel-
lä, jonka käsittely on tullut vireille vahvis-
tuspäätöksen kohteen hakemuksesta tai 
Energiamarkkinaviraston omasta aloitteesta. 
Määräajaksi annettua vahvistuspäätöstä voi-
daan muuttaa päätöksen kohteen tai Ener-
giamarkkinaviraston aloitteesta ja toistaiseksi 
voimassa olevaa vahvistuspäätöstä Energia-
markkinaviraston aloitteesta, jos: 

1) päätöksen kohde on antanut virheellisiä 
tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vaikutta-
neet päätöksen sisältöön; 

2) muutos perustuu lainsäädännön muut-
tumiseen; 

3) muutos perustuu muutoksenhakutuomio-
istuimen antamaan ratkaisuun; 

4) muutokseen on painava syy päätöksen 
antamisen jälkeen tapahtuneen olosuhteiden 
olennaisen muutoksen johdosta; 

5) muutokseen on painava syy vanhentu-
neiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen 
uudistamisen johdosta; tai 

6) muutos on tarpeen Suomea sitovan kan-
sainvälisen velvoitteen täytäntöön panemi-
seksi. 

Jos vahvistuspäätös on annettu määräajak-
si, on päätöksen kohteen tehtävä hakemus 
päätöksen muuttamisesta Energiamarkkinavi-
rastolle ennen vahvistuspäätöksen voimassa-
oloajan päättymistä tai, jos hakemuksen pe-
rusteena on 1 momentin 4 kohta, kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun olosuhteiden 
muutos on ilmennyt, kuitenkin viimeistään 
60 päivän kuluessa vahvistuspäätöksen voi-
massaoloajan päättymisestä. Jos hakemuksen 
perusteena on 1 momentin 3 kohta, hakemus 
voidaan valvontajakson päättymisen jälkeen 
tehdä kuitenkin 60 päivän kuluessa siitä, kun 
muutoksenhakutuomioistuimen päätös on 
tullut lainvoimaiseksi. 
 
 
 

14 § 

Energiamarkkinaviraston päätös valvonta-
jakson päätyttyä 

Energiamarkkinaviraston tulee 10 §:ssä 
tarkoitetun valvontajakson päätyttyä anta-
mallaan päätöksellä velvoittaa verkonhaltija 
alentamaan pykälän 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettujen menetelmien perusteella määri-
tettyjä siirtopalvelumaksujaan päätöksen 
kohteena olevaa valvontajaksoa seuraavan 
valvontajakson aikana sillä määrällä, jolla 
verkkotoiminnan tuotto on päättyneen val-
vontajakson kuluessa ylittänyt kohtuullisen 
tuoton määrän, taikka oikeuttaa verkonhaltija 
korottamaan siirtopalvelumaksujaan päätök-
sen kohteena olevaa valvontajaksoa seuraa-
van valvontajakson aikana sillä määrällä, jol-
la verkkotoiminnan tuotto on päättyneen val-
vontajakson kuluessa alittanut kohtuullisen 
tuoton määrän. Jos verkkotoiminnan tuotto 
on ylittänyt päätöksen kohteena olevan val-
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vontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton 
määrän vähintään 5 prosentilla, on alennetta-
vaan määrään lisättävä korko, joka lasketaan 
koko alennettavalle määrälle vuotuisena kor-
kona päättyneen valvontajakson ajalta ky-
seistä valvontajaksoa koskevan vahvistuspää-
töksen mukaisesti määritetyn oman pääoman 
koron keskiarvon mukaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä 
ei saa antaa, ellei kysymyksessä olevaa val-
vontajaksoa koskeva vahvistuspäätös ole 
lainvoimainen. 

Energiamarkkinavirasto voi painavasta 
syystä pidentää 1 momentissa tarkoitettua ta-
soitusjaksoa enintään neljällä vuodella. 
 
 

15 § 

Verkkoliiketoiminnan luovutus ja verkonhal-
tijoiden sulautuminen valvontajakson ollessa 

kesken 

Jos verkonhaltija luovuttaa verkkoliiketoi-
minnan toiselle tai sulautuu toiseen toimin-
nanharjoittajaan 10 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun valvontajakson ollessa kes-
ken, sovelletaan luovutuksen tai fuusion joh-
dosta toiselle siirtynyttä verkkotoimintaa 
koskevaa vahvistuspäätöstä luovutuksensaa-
jaan tai vastaanottavaan yhteisöön valvonta-
jakson loppuajan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö vastaa luovuttavan tai su-
lautuvan verkonhaltijan asiakkaille 14 §:n 
mukaisesta siirtopalvelumaksujen palautuk-
sesta myös siltä osin kuin palautus perustuu 
luovutusta tai sulautumista edeltävään val-
vontajakson osaan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö saa vastaavasti edukseen 
14 §:ssä tarkoitetun oikeuden siirtopalvelu-
maksujen korottamiseen myös siltä osin kuin 
oikeus perustuu luovuttajan tai sulautuvan 
verkonhaltijan toimintaan luovutusta tai su-
lautumista edeltävän valvontajakson osan ai-
kana. 

Energiamarkkinaviraston on annettava luo-
vuttajan ja luovutuksensaajan pyynnöstä eril-
linen päätös, jossa vahvistetaan 1 momentis-
sa tarkoitettu määrä luovutusajankohtana. 
 
 
 

4 luku 

Seuraamukset 

16 § 

Seuraamusmaksu 

Elinkeinonharjoittajalle voidaan määrätä 
seuraamusmaksu, jos tämä tahallaan tai huo-
limattomuudesta: 

1) rikkoo tai jättää noudattamatta sähkö-
markkinalain: 

a) 18, 20—26, 43 tai 53—56 §:n säännök-
siä verkkoon pääsyn ja verkkopalvelujen jär-
jestämisestä tai verkkopalvelujen hinnoitte-
lusta; 

b) 19, 40, 41 tai 50—52 §:n säännöksiä 
sähköverkon kehittämisestä tai verkon toi-
minnan laatuvaatimuksista; 

c) 30 §:n säännöksiä kantaverkonhaltijan ja 
oikeudellisesti eriytetyn jakeluverkonhaltijan 
oikeudesta harjoittaa sähkön hankintaa ja 
toimitusta taikka 60 tai 61 §:n säännöksiä oi-
keudellisesti eriytetystä jakeluverkkotoimin-
nasta; 

d) 33 tai 34 §:n säännöksiä liiketointa tai 
toimenpidettä koskevasta ilmoitusvelvolli-
suudesta tai 37 §:ssä säädettyä liiketoimen 
täytäntöönpanoa tai toimenpiteen toteutta-
mista koskevaa kieltoa; 

e) 42 tai 45—47 §:ssä säädettyjä kantaver-
konhaltijalle kuuluvia tehtäviä tai niihin liit-
tyviä velvoitteita;  

f) 57 tai 69 §:n säännöksiä jakeluverkon-
haltijan tai sähkön vähittäismyyjän laskutuk-
sesta; 

g) 65 §:ssä säädettyä voimalaitoksen huol-
toseisokkia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta 
tai Energiamarkkinaviraston päätöstä huol-
toseisokin siirtämisestä; 

h) 66 §:n säännöksiä sopimustietojen säi-
lyttämisestä; 

i) 67 §:n säännöksiä toimitusvelvollisuu-
desta tai siihen liittyvistä velvoitteista; 

j) 11 luvun säännöksiä sähkömarkkinoiden 
toimijoiden järjestelmävelvoitteista; tai  

k) 12 luvun säännöksiä toimintojen eriyt-
tämisestä; 

2) rikkoo tai jättää noudattamatta maakaa-
sumarkkinalain:  
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a) 2 luvun 1 §:n 1 momentin säännöstä 
verkon kehittämisvelvollisuudesta; 

b) 2 luvun 2—3 a tai 8—10 §:n säännöksiä 
verkkoon pääsyn ja verkkopalvelujen järjes-
tämisestä tai verkkopalvelujen hinnoittelusta; 

c) 2 luvun 11—13 §:n säännöksiä varas-
tointilaitteiston, nesteytetyn maakaasun käsit-
telylaitteiston tai putkilinjavarastoinnin käyt-
töoikeusjärjestelmästä, laitteistojen käyttöoi-
keuden järjestämisestä tai palvelujen hinnoit-
telusta; 

d) 2 a luvun 1 §:n säännöstä liiketointa tai 
toimenpidettä koskevasta ilmoitusvelvolli-
suudesta tai 2 a luvun 4 §:ssä säädettyä liike-
toimen täytäntöönpanoa tai toimenpiteen to-
teuttamista koskevaa kieltoa; 

e) 3 luvun 1 §:ssä säädettyjä siirtoverkon-
haltijalle kuuluvia tehtäviä tai niihin liittyviä 
velvoitteita;  

f) 3 luvun 2—3 a §:n säännöksiä maakaa-
sumarkkinoiden toimijoiden järjestelmävel-
voitteista tai maakaasukauppojen selvityk-
seen liittyvistä velvoitteista;  

g) 4 luvun 1 §:n säännöksiä toimitusvelvol-
lisuudesta tai siihen liittyvistä velvoitteista; 

h) 4 luvun 2 a §:n säännöksiä sopimustieto-
jen säilyttämisestä; 

i) 4 luvun 3 §:n säännöksiä maakaasun 
toimittajan laskutuksesta; tai  

j) 5 luvun 1—5 ja 7 §:n säännöksiä toimin-
tojen eriyttämisestä; 

3) rikkoo tai jättää noudattamatta sähkö-
kauppa-asetuksen: 

a) 13 artiklan säännöksiä siirtoverkonhalti-
joiden välisestä korvausmekanismista; 

b) 14 artiklan säännöksiä verkkoon pääsys-
tä perittävistä maksuista; 

c) 15 tai 20 artiklan säännöksiä tietojen an-
tamisesta; 

d) 16 artiklan säännöksiä ylikuormituksen 
hallintaa koskevista periaatteista; 

e) liitteen 1 säännöksiä siirtokapasiteetin 
hallinnasta ja jakamisesta; tai 

f) 18 artiklan nojalla annetun, suuntaviivoja 
koskevan komission asetuksen tai päätöksen 
säännöksiä; 

4) rikkoo tai jättää noudattamatta sähkö-
markkinadirektiivin 10 artiklan 10 kohdan tai 
40 artiklan 4 kohdan nojalla annetun, suunta-
viivoja koskevan komission asetuksen tai 
päätöksen säännöksiä liiketointa tai toimen-

pidettä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta 
tai tietojen säilyttämisestä; 

5) rikkoo tai jättää noudattamatta maakaa-
sumarkkinadirektiivin 10 artiklan 10 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan tai 44 artiklan 4 kohdan 
nojalla annetun, suuntaviivoja koskevan ko-
mission asetuksen tai päätöksen säännöksiä 
liiketointa tai toimenpidettä koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta, varastointilaitteiston 
haltijoiden eriyttämisestä tai tietojen säilyt-
tämisestä; 

6) rikkoo tai jättää noudattamatta 10 §:n 
1 momentin 2—6 kohdassa tarkoitettua 
Energiamarkkinaviraston lainvoimaista pää-
töstä; 

7) rikkoo tai jättää noudattamatta 14 §:ssä 
tarkoitettua Energiamarkkinaviraston lain-
voimaista päätöstä, jolla verkonhaltija on 
velvoitettu alentamaan siirtopalvelumaksu-
jaan; 

8) rikkoo tai jättää noudattamatta energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
lainvoimaista päätöstä, joka on annettu yh-
teistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla. 

Maakaasun varastointilaitteiston tai nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteiston halti-
jana toimivalle elinkeinonharjoittajalle voi-
daan määrätä seuraamusmaksu, jos tämä ta-
hallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai jät-
tää noudattamatta maakaasuverkkoasetuksen: 

1) 15 artiklan säännöksiä kolmannen osa-
puolen verkkoonpääsyyn liittyvistä palveluis-
ta; 

2) 17 artiklan säännöksiä kapasiteetinja-
komekanismeista ja ylikuormituksen hallin-
tamenettelyistä; 

3) 19 artiklassa säädettyjä avoimuusvaati-
muksia; 

4) 20 artiklan säännöksiä tietojen säilyttä-
misestä; 

5) 22 artiklan säännöksiä kapasiteettioike-
uksien kaupasta; tai 

6) 23 artiklan nojalla annetun, suuntaviivo-
ja koskevan komission asetuksen tai päätök-
sen säännöksiä. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös 
sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, jolle elin-
keinotoiminta, jossa rikkomus tai laiminlyön-
ti on tapahtunut, on siirtynyt yrityskaupan tai 
muun yritysjärjestelyn seurauksena. 

Seuraamusmaksua ei voida määrätä sille, 
jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa, 
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syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireil-
lä olevassa rikosasiassa. Maksua ei voida 
määrätä myöskään sille, joka samasta teosta 
on lainvoimaisesti tuomittu rangaistukseen 
tai jolle samasta teosta tai laiminlyönnistä on 
lainvoimaisesti määrätty kilpailulaissa 
(948/2011) tarkoitettu seuraamusmaksu. 
 

17 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

Seuraamusmaksun määrää Energiamarkki-
naviraston kirjallisesta esityksestä markkina-
oikeus. Maksu määrätään maksettavaksi val-
tiolle. 
 
 

18 § 

Seuraamusmaksun suuruus 

Seuraamusmaksun suuruuden määrittämi-
sen tulee perustua kokonaisarviointiin, jossa 
on otettava huomioon rikkomuksen tai lai-
minlyönnin laatu ja laajuus, moitittavuuden 
aste sekä kestoaika. Seuraamusmaksu saa ol-
la enintään 10 prosenttia elinkeinonharjoitta-
jan liikevaihdosta viimeiseltä vuodelta, johon 
rikkomus tai laiminlyönti on ulottunut.  

Liikevaihdon laskentaperusteena käytetään 
elinkeinonharjoittajan niiden sähkö- ja maa-
kaasualan liiketoimintojen liikevaihtoja, joi-
hin rikkomuksella tai laiminlyönnillä on ollut 
vaikutusta tai joihin sillä on pyritty vaikutta-
maan. Jos rikkomuksen tai laiminlyönnin to-
teuttanut elinkeinonharjoittaja toimii osana 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä, käyte-
tään liikevaihdon laskentaperusteena kuiten-
kin vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
niiden sähkö- ja maakaasualan liiketoiminto-
jen liikevaihtoja, joihin rikkomuksella tai 
laiminlyönnillä on ollut vaikutusta tai joihin 
sillä on pyritty vaikuttamaan. 
 
 

19 § 

Seuraamusmaksun vanhentuminen 

Seuraamusmaksua ei saa määrätä, ellei esi-
tystä markkinaoikeudelle ole tehty viiden 

vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikko-
mus tai laiminlyönti tapahtui, tai jatketun 
laiminlyönnin taikka rikkomuksen osalta vii-
den vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rik-
komus tai laiminlyönti päättyi. Energiamark-
kinaviraston toimenpiteet rikkomuksen tai 
laiminlyönnin tutkimiseksi aloittavat vanhen-
tumisajan kulumisen alusta. 

Seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos esi-
tystä markkinaoikeudelle ei ole tehty kym-
menen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona 
rikkomus tai laiminlyönti tapahtui, tai jatke-
tun rikkomuksen taikka laiminlyönnin osalta 
kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti päättyi. 
 
 
 

20 § 

Seuraamusmaksuasian käsittely markkinaoi-
keudessa 

Seuraamusmaksun määräämistä koskevan 
esityksen saavuttua markkinaoikeuteen asia 
on ennen käsittelyä valmisteltava markkina-
oikeuden ylituomarin tai markkinaoikeus-
tuomarin johdolla niin, että se voidaan vii-
pymättä ratkaista. Valmistelu ei ole tarpeen, 
jos esitys jätetään tutkimatta tai hylätään heti 
perusteettomana. 

Asiaa valmisteltaessa on varattava sille 
elinkeinonharjoittajalle, jota esitys koskee, ti-
laisuus suullisesti tai kirjallisesti vastata esi-
tykseen. Esityksen johdosta voidaan myös 
kuulla elinkeinonharjoittajaa, johon laimin-
lyönti tai rikkomus kohdistuu. Valmistelu 
voidaan päättää, vaikka asianosainen ei ole 
antanut pyydettyä vastausta esityksen johdos-
ta. 

Markkinaoikeus voi velvoittaa asianomai-
sen saapumaan istuntoon sekä esittämään lii-
kekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkir-
jansa ja muut esityksen perustetta selventävät 
asiakirjat. 

Asian käsittelystä ja selvittämisestä mark-
kinaoikeudessa säädetään muutoin oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa 
laissa (100/2013). 
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5 luku 

Energiamarkkinaviraston toimilupaval-
vonta 

21 § 

Luvun soveltamisala 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan Ener-
giamarkkinaviraston tehtäviin kuuluvaan 
toimilupavalvontaan. Toimilupavalvonnan 
piiriin kuuluvia Energiamarkkinaviraston tai 
ministeriön päätöksiä ovat: 

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-
asiassa; 

2) päätös sähköjohdon tai maakaasuputken 
rakentamista koskevassa hankelupa-asiassa; 

3) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoiminto-
jen eriyttämistä koskevassa poikkeuslupa-
asiassa; 

4) päätös poikkeusluvasta maakaasun siir-
topalvelun tarjoamisessa; 

5) päätös sähkökauppa-asetuksen 17 artik-
lan tai maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n 
mukaista vapautusta koskevassa asiassa. 

 
22 § 

Energiamarkkinaviraston yleinen toimivalta 
toimilupavalvonnassa 

Jos toimilupavalvottava ei täytä luvan 
myöntämisen edellytyksenä olevia vaatimuk-
sia taikka rikkoo tai laiminlyö noudattaa toi-
milupavalvonnan piiriin kuuluvan päätöksen 
ehtoja, Energiamarkkinaviraston on velvoi-
tettava hänet korjaamaan rikkomuksensa tai 
laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voi-
daan määrätä, millä tavoin rikkomus tai lai-
minlyönti tulee korjata.  
 

23 § 

Sähkö- ja maakaasuverkkoluvan peruuttami-
nen 

Energiamarkkinavirasto voi peruuttaa säh-
köverkkoluvan, maakaasuverkkoluvan sekä 
sähkömarkkinalain 12 §:ssä ja maakaasu-
markkinalain 2 luvun 4 tai 4 a §:ssä taikka 

6 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyn vapau-
tuksen tai poikkeusluvan: 

1) jos luvanhaltija lopettaa verkkotoimin-
nan; 

2) jos luvanhaltija ei enää täytä luvan 
myöntämisen edellytyksiä;  

3) jos luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti 
rikkoo lupaehtoja, sähkö- tai maakaasumark-
kinalakia tai niiden nojalla annettuja sään-
nöksiä, sähkökauppa-asetusta tai sen nojalla 
annettujen, suuntaviivoja koskevien komissi-
on asetusten tai päätösten säännöksiä taikka 
sähkö- tai maakaasumarkkinadirektiivin no-
jalla annettujen, suuntaviivoja koskevien 
komission asetusten tai päätösten säännöksiä 
eikä luvanhaltijalle etukäteen annettu varoi-
tus luvan peruuttamisesta ole johtanut toi-
minnassa esiintyneiden puutteiden korjaami-
seen; tai 

4) jos luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti 
rikkoo maakaasuverkkoasetusta tai sen nojal-
la annettujen, suuntaviivoja koskevien ko-
mission asetusten tai päätösten säännöksiä, 
siltä osin kuin niitä sovelletaan Suomessa, 
eikä luvanhaltijalle etukäteen annettu varoi-
tus luvan peruuttamisesta ole johtanut toi-
minnassa esiintyneiden puutteiden korjaami-
seen. 
 

24 § 

Toimenpiteet sähkö- ja maakaasuverkkolu-
van peruuttamisen johdosta 

Jos sähköverkkolupa, maakaasuverkkolupa 
taikka sähkömarkkinalain 12 §:ssä tai maa-
kaasumarkkinalain 6 luvun 1 §:n 2 momen-
tissa säädetty vapautus peruutetaan, Ener-
giamarkkinaviraston on tarvittaessa päätettä-
vä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä 
kyseisen verkkotoiminnan ylläpitämiseksi. 

Jollei sähköverkon tai maakaasuverkon 
siirtämisestä toiselle verkonhaltijalle sovita, 
Energiamarkkinavirasto voi päättää verkko-
luvan siirtämisestä ja verkon lunastamisesta 
täyttä korvausta vastaan. Korvauksen perus-
teiden ja määräämisen suhteen on noudatet-
tava, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa 
(603/1977) säädetään lunastusmenettelystä ja 
-korvauksesta. 
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25 § 

Sähkö- ja maakaasuverkon luvattoman ra-
kentamisen estäminen 

Energiamarkkinavirastolla on oikeus mää-
rätä keskeytettäväksi sähköverkon tai maa-
kaasuverkon rakentaminen taikka kieltää 
verkon käyttö, jos rakentamistyö on aloitettu 
tai verkko on rakennettu ilman sähkömarkki-
nalain tai maakaasumarkkinalain mukaista 
lupaa tai oikeutta. 
 
 
 

6 luku 

Viranomaisten välinen yhteistyö 

26 § 

Energiamarkkinaviraston yleinen velvolli-
suus yhteistyöhön 

Energiamarkkinaviraston on tehtäviinsä 
liittyvissä asioissa edistettävä yhteistyötä 
muiden energia-alalla toimivien kansallisten 
viranomaisten kanssa. Energiamarkkinaviras-
tolla on oikeus osallistua energia-alalla toi-
mivien kansallisten viranomaisten yhteistyö-
tä edistäviin järjestelyihin tehtäviinsä liitty-
vissä asioissa.  

Energiamarkkinaviraston on kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoi-
taessaan toimittava yhteistyössä yhteistyövi-
rastoasetuksessa tarkoitetun energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, 
muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomais-
ten ja Euroopan komission kanssa siten kuin 
Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään. 
Energiamarkkinavirastolla on oikeus liittyä 
sääntelyviranomaisten sääntely-yhteistyötä 
edistäviin järjestöihin sekä osallistua ETA-
valtioiden sääntelyviranomaisten sääntely-
yhteistyötä edistäviin muihin järjestelyihin.  
 

27 § 

Viranomaisten valvontayhteistyö 

Energiamarkkinavirastolla on oikeus toi-
mivaltaansa kuuluvissa asioissa tehdä val-

vontayhteistyötä Finanssivalvonnan, Kilpai-
lu- ja kuluttajaviraston, kuluttaja-asiamiehen, 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteis-
työviraston, toisen ETA-valtion sääntelyvi-
ranomaisen ja Euroopan komission kanssa 
sekä antaa pyynnöstä virka-apua näiden suo-
rittaessa sähkö- tai maakaasualan yritykseen 
liittyvää valvonta- tai tarkastustehtävää. 
 
 

28 § 

Energiamarkkinaviraston oikeus luovuttaa 
tietoja toiselle viranomaiselle 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Energiamarkkinavirastolla on oi-
keus luovuttaa salassapitosäännösten estä-
mättä tietoja: 

1) Finanssivalvonnalle, Kilpailu- ja kulut-
tajavirastolle sekä kuluttaja-asiamiehelle nii-
den tehtävien hoitamista varten; 

2) Euroopan komissiolle ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 
niiden tehtävien hoitamista varten; 

3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita 
valvovalle viranomaiselle, kansalliselle kil-
pailuviranomaiselle ja kansalliselle sääntely-
viranomaiselle niiden tehtävien hoitamista 
varten; 

4) Suomen tai toisen ETA-valtion syyttäjä- 
ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämi-
seksi ja selvittämiseksi. 

Energiamarkkinavirastolla on oikeus luo-
vuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tar-
peen asianomaisen viranomaisen tehtävien 
suorittamiseksi, ja jos tietoja luovutetaan ul-
komaan viranomaiselle tai kansainväliselle 
toimielimelle, edellyttäen että niitä koskee 
kyseisten tietojen osalta vastaava salassapi-
tovelvollisuus kuin Energiamarkkinavirastoa. 

Energiamarkkinavirasto ei saa luovuttaa 
toisen valtion viranomaiselta tai kansainväli-
seltä toimielimeltä saatuja salassa pidettäviä 
tietoja edelleen, ellei tiedon antanut viran-
omainen ole antanut siihen nimenomaista 
suostumusta. Näitä tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tämän lain mukaisten tehtävien 
hoitamiseen tai niihin tarkoituksiin, joita var-
ten suostumus on annettu. 
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7 luku 

Menettelytavat 

29 § 

Erityissäännökset Energiamarkkinavirastolle 
tehtyjen tutkintapyyntöjen käsittelystä 

Energiamarkkinaviraston on käsiteltävä sil-
le osoitetut verkonhaltijoita sekä maakaasun 
varastointilaitteiston tai nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitteiston haltijoita koskevat 
tutkintapyynnöt kahden kuukauden kuluessa 
tutkintapyynnön vastaanottamisesta. Ener-
giamarkkinavirasto voi pidentää käsittelylle 
asetettua määräaikaa enintään kahdella kuu-
kaudella, jos tutkintapyynnön käsittely edel-
lyttää lisätietojen hankkimista. Tämän jäl-
keen tutkintapyynnön käsittelyaikaa voidaan 
pidentää tutkintapyynnön tekijän suostumuk-
sella. 
 

30 § 

Energiamarkkinaviraston oikeus saada tieto-
ja valvottavalta ja muulta sähkö- tai maa-

kaasumarkkinoilla toimivalta elinkeinonhar-
joittajalta 

Verkonhaltijan sekä muun sähkö- tai maa-
kaasumarkkinoilla toimivan elinkeinonhar-
joittajan on annettava Energiamarkkinaviras-
tolle tässä laissa tarkoitettujen valvontatehtä-
vien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Tämän 
lisäksi Energiamarkkinavirastolle on annet-
tava muiden tässä laissa tarkoitettujen tehtä-
vien tai kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseksi tarpeellisia tilasto- ja muita tie-
toja. 

Energiamarkkinaviraston asianomaisella 
virkamiehellä on oikeus tässä laissa tarkoite-
tun valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä 
Energiamarkkinaviraston antaman vahvistus- 
tai velvoitepäätöksen ja yhteistyövirastoase-
tuksessa tarkoitetun energia-alan sääntelyvi-
ranomaisten yhteistyöviraston antaman pää-
töksen, joka perustuu yhteistyövirastoasetuk-
sen 8 artiklaan, noudattamisen valvomiseksi 
toimittaa tarkastus valvottavaa toimintaa har-
joittavan elinkeinonharjoittajan hallinnassa 
olevissa tiloissa. Tarkastusta ei kuitenkaan 

saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytetyssä tilassa. Valvottavaa toimintaa har-
joittavan elinkeinonharjoittajan on vaaditta-
essa esitettävä tarkastusta toimittavalle vir-
kamiehelle tarkastusta varten ne asiakirjat ja 
tietojärjestelmissään olevat tallenteensa sekä 
järjestettävä pääsy niihin sähkö- tai maakaa-
sulaitteisiin ja -laitteistoihin, joilla voi olla 
merkitystä tässä laissa tarkoitettujen valvon-
tatehtävien toteuttamisessa. Tarkastusta toi-
mittavalla virkamiehellä on oikeus ottaa 
maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asiakir-
joista sekä tulosteita tietojärjestelmissä ole-
vista tallenteista. 
 

31 § 

Uhkasakko 

Energiamarkkinavirasto voi asettaa tämän 
lain nojalla tekemänsä päätöksen tai anta-
mansa kiellon tai velvoitteen noudattamisen 
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettami-
sesta ja sen tuomitsemisesta maksettavaksi 
säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
 

32 § 

Asian käsittelyn siirtäminen Kilpailu- ja ku-
luttajavirastoon 

Jos Energiamarkkinaviraston käsiteltävänä 
oleva asia koskee menettelyä, joka saattaa 
rikkoa kiellettyjä kilpailunrajoituksia koske-
via kilpailulain säännöksiä, Energiamarkki-
navirasto voi siirtää asian kilpailunrajoituksia 
koskevilta osin Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
käsiteltäväksi. 
 

33 § 

Suuntaviivojen noudattamista koskevan Eu-
roopan komission päätöksen täytäntöönpano 

Jos Euroopan komissio on antanut päätök-
sen, jossa on todettu, että Energiamarkkina-
viraston antama päätös ei ole sähkökauppa-
asetuksen, maakaasuverkkoasetuksen taikka 
sähkömarkkinadirektiivin tai maakaasumark-
kinadirektiivin nojalla annetun, suuntaviivoja 
koskevan komission asetuksen tai päätöksen 
säännösten mukainen, on Energiamarkkina-
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viraston otettava asia viipymättä uudelleen 
tutkittavaksi. Energiamarkkinaviraston on 
annettava asiassa kahden kuukauden kulues-
sa päätös, joka on suuntaviivoja koskevan 
komission asetuksen tai päätöksen säännös-
ten mukainen. Päätöksestä on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle. 
 

34 § 

Seuraamusmaksun täytäntöönpano 

Tässä laissa tarkoitettu seuraamusmaksu on 
suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä 
säädetään verojen ja maksujen täytäntöön-
panosta annetussa laissa (706/2007). Maksun 
täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisteri-
keskus. 

Markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-
oikeuden on ilmoitettava Oikeusrekisterikes-
kukselle päätöksestään määrätä seuraamus-
maksu. Korkeimman hallinto-oikeuden on 
ilmoitettava lisäksi päätöksestään, jolla se on 
muuttanut markkinaoikeuden määräämää 
seuraamusmaksua taikka poistanut sen. 

Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta 
palautettava seuraamusmaksu tai sen osa, jos 
sitä koskeva päätös on kumottu tai jos määrä-
tyn maksun määrää on alennettu. 
 

35 § 

Poliisin virka-apu 

Poliisin virka-avusta Energiamarkkinavi-
rastolle säädetään poliisilaissa (493/1995).  
 
 

8 luku 

Muutoksenhaku 

36 § 

Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston 
päätökseen 

Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei 
jäljempänä toisin säädetä.  

Energiamarkkinaviraston 3 luvun nojalla 
antamaan päätökseen sekä kansallisena sään-
telyviranomaisena 2 §:ssä tarkoitetun Euroo-
pan unionin lainsäädännön nojalla antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä 
markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa 
laissa. 

Energiamarkkinaviraston päätökseen toi-
mittaa tarkastus tai antaa virka-apua ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 
 

37 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden ja markki-
naoikeuden päätökseen 

Hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Markkinaoikeuden päätöstä 
valitukseen, joka on tehty Energiamarkkina-
viraston 10, 11, 13 tai 14 §:n nojalla anta-
masta päätöksestä, on valituksesta huolimatta 
noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus 
toisin määrää.  

Energiamarkkinavirastolla on oikeus hakea 
valittamalla muutosta päätökseen, jonka 
markkinaoikeus on antanut Energiamarkki-
naviraston seuraamusmaksun määräämistä 
koskevaan esitykseen taikka jolla muutok-
senhakutuomioistuin on kumonnut Energia-
markkinaviraston päätöksen tai muuttanut si-
tä. 
 

38 § 

Energiamarkkinaviraston päätöksen täytän-
töönpanokelpoisuus 

Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla 
antamaa päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei Energiamarkki-
navirasto päätöksessään toisin määrää. Pää-
töstä, joka koskee virheellisesti perityn mak-
sun palauttamista yksittäiselle asiakkaalle, tai 
päätöstä, joka koskee uhkasakon maksetta-
vaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saa panna 
täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen. 
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Jollei tässä laissa erikseen toisin säädetä, on 
muutoksenhakutuomioistuimella lisäksi oi-
keus antaa määräyksiä päätösten täytäntöön-
panosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 
 

9 luku 

Voimaantulo 

39 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
2013. Sen 20 §:n 4 momentti ja 36 §:n 
2 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 
1 päivänä syyskuuta 2013. 
 

40 § 

Vahvistuspäätöksiä koskevat siirtymäsään-
nökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut 
10 §:ssä tarkoitetut vahvistuspäätökset jäävät 
voimaan tämän lain voimaantullessa ja niitä 
voidaan muuttaa siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Jos muutoksen perusteena on 13 §:n 
1 momentin 4 kohta ja olosuhteiden muutos 
on ilmennyt ennen tämän lain voimaantuloa, 
katsotaan olosuhteiden muutoksen ilmenneen 
lain voimaantullessa. Jos muutoksen perus-
teena on 13 §:n 1 momentin 2 kohta, voi 
Energiamarkkinavirasto päättää, että määrä-
ajaksi annetun vahvistuspäätöksen muutos 
tulee voimaan lain voimaantulon jälkeen al-
kavan seuraavan kalenterivuoden alusta. Täs-
sä tapauksessa tämän lain säännöksiä sekä 
sähkömarkkinalain (  /    ) ja maakaasumark-
kinalain muuttamisesta annetun lain (  /    ) 
säännöksiä sovelletaan tämän lain ja mainit-
tujen lakien voimaan tullessa kesken olevaan 
valvontajaksoon kohdistuvaan 14 §:n mukai-

seen päätökseen siltä osin kuin päätös koskee 
vahvistuspäätöksen muutoksen voimaantulon 
jälkeistä aikaa. 

Tällä lailla jatketaan maakaasuverkonhalti-
jan 1 päivänä tammikuuta 2010 alkaneen, 
10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
valvontajakson ja 10 §:n 1 momentin 6 koh-
dassa tarkoitetun määräajaksi annetun pää-
töksen voimassaoloa kahdella vuodella. 
 

41 § 

Seuraamusmaksuasian käsittelyä koskeva 
siirtymäsäännös 

Ennen 1 päivä syyskuuta 2013 markkina-
oikeudessa vireille tulleen seuraamusmaksu-
asian käsittelyyn ja selvittämiseen markkina-
oikeudessa sovelletaan, mitä 20 §:n 1—3 
momentissa säädetään. Asian käsittelystä ja 
selvittämisestä markkinaoikeudessa sääde-
tään muutoin hallintolainkäyttölaissa ja 
markkinaoikeuslaissa (1527/2001). Käsitte-
lyn ja asiakirjojen julkisuudesta säädetään 
erikseen. 
 

42 § 

Muutoksenhakua koskeva siirtymäsäännös 

Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 Energia-
markkinaviraston 3 luvun nojalla antamaan 
päätökseen sekä kansallisena sääntelyviran-
omaisena 2 §:ssä tarkoitetun unionin lainsää-
dännön nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 markkinaoi-
keudessa vireille tulleen valituksen käsitte-
lystä markkinaoikeudessa säädetään hallinto-
lainkäyttölaissa ja markkinaoikeuslaissa. Kä-
sittelyn ja asiakirjojen julkisuudesta sääde-
tään erikseen. 
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4. 
 
 
 

Laki 
Energiamarkkinavirastosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 §  

Tehtävät 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
taa ja seurantaa, sähkö- ja maakaasumarkki-
noiden toimivuuden edistämistä sekä ener-
giapolitiikan ja kasvihuonekaasujen päästö-
kaupan toimeenpanotehtäviä varten on Ener-
giamarkkinavirasto. 

Energiamarkkinavirasto hoitaa tehtävät, 
jotka sille on annettu: 

1) sähkömarkkinalaissa (   /    ); 
2) maakaasumarkkinalaissa (508/2000); 
3) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-

vonnasta annetussa laissa (    /    ); 
4) sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista an-

netussa laissa (950/2012); 
5) sähkön alkuperän varmentamisesta ja 

ilmoittamisesta annetussa laissa (1129/2003); 
6) sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapai-

noa varmistavasta tehoreservistä annetussa 
laissa (117/2011); 

7) energiamarkkinoilla toimivien yritysten 
energiatehokkuuspalveluista annetussa laissa 
(1211/2009); 

8) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun 
sähkön tuotantotuesta annetussa laissa 
(1396/2010); 

9) valmiuslaissa (1552/2011); 
10) päästökauppalaissa (311/2011); 
11) lentoliikenteen päästökaupasta annetus-

sa laissa (34/2010); 

12) vapaaehtoisesta osallistumisesta ympä-
ristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestel-
mään annetussa laissa (121/2011); 

13) hiilidioksidin talteenottamisesta ja va-
rastoinnista annetussa laissa (416/2012). 

Energiamarkkinavirasto hoitaa kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, 
joista säädetään: 

1) energia-alan sääntelyviranomaisten yh-
teistyöviraston perustamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 713/2009, jäljempänä yhteistyövi-
rastoasetus; 

2) verkkoon pääsyä koskevista edellytyk-
sistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja ase-
tuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 714/2009, jäljem-
pänä sähkökauppa-asetus; 

3) sähkön sisämarkkinoita koskevista yh-
teisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY, jäl-
jempänä sähkömarkkinadirektiivi, nojalla an-
netuissa, suuntaviivoja koskevissa komission 
asetuksissa tai päätöksissä; 

4) maakaasun siirtoverkkoihin pääsyä kos-
kevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 715/2009, jäljempänä maakaasu-
verkkoasetus, siltä osin kuin sitä sovelletaan 
Suomessa 
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5) maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkki-
nadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja 
koskevissa komission asetuksissa tai päätök-
sissä. 

Energiamarkkinavirasto vastaa Euroopan 
unionin energiainfrastruktuuriin liittyviä in-
vestointihankkeita varten säädetystä tietojen 
keräämisestä ja ilmoittamisesta Euroopan 
komissiolle. 

Energiamarkkinaviraston tulee lisäksi toi-
mia kansallisen energiapolitiikan tavoitteiden 
edistämiseksi, seurata toimialansa kansallista 
ja kansainvälistä kehitystä, tehdä aloitteita 
toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehit-
tämiseksi, antaa toimialaansa liittyviä lausun-
toja sekä avustaa työ- ja elinkeinoministeriö-
tä toimialaansa liittyvien asioiden valmiste-
lussa. 

Energiamarkkinavirastolle voidaan antaa 
myös muita sen toimialaan soveltuvia tehtä-
viä siten kuin siitä erikseen säädetään. 
 
 

2 §  

Hallinnollinen asema 

Energiamarkkinavirastoa koskevien asioi-
den käsittely valtioneuvostossa kuuluu työ- 
ja elinkeinoministeriölle. 
 
 

3 §  

Ylijohtaja 

Energiamarkkinaviraston päällikkönä on 
ylijohtaja. Ylijohtajan kelpoisuusvaatimuk-
sena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä 
perehtyneisyys viraston toimialaan, käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamisko-
kemus. 

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Yli-
johtajan virka täytetään määräajaksi, jonka 
pituus on vähintään viisi ja enintään seitse-
män vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää 
ylijohtajan virkaan enintään kahdeksi toisi-
aan seuraavaksi toimikaudeksi. 

Valtion virkamieslain (750/1994) 22 §:n 
säännöstä mahdollisuudesta määrätä virka-
mies määräajaksi valtioneuvoston käyttöön ei 
sovelleta ylijohtajaan. 
 
 

4 § 

Ylijohtajan tehtävät 

Ylijohtajan tehtävänä on: 
1) johtaa Energiamarkkinaviraston toimin-

taa; 
2) ratkaista asiat, jotka on säädetty Ener-

giamarkkinaviraston ratkaistaviksi: 
a) sähkömarkkinalaissa tai sen nojalla an-

netuissa säännöksissä; 
b) maakaasumarkkinalaissa tai sen nojalla 

annetuissa säännöksissä; 
c) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-

vonnasta annetussa laissa; 
d) yhteistyövirastoasetuksessa tai sen nojal-

la annetuissa säännöksissä; 
e) sähkökauppa-asetuksessa tai sen nojalla 

annetuissa säännöksissä; 
f) maakaasuverkkoasetuksessa tai sen no-

jalla annetuissa säännöksissä; 
g) sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivin 

nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa 
komission asetuksissa tai päätöksissä; 

3) ratkaista muut Energiamarkkinavirastol-
le kuuluvat asiat, ellei ratkaisuvaltaa ole an-
nettu työjärjestyksessä muulle virkamiehelle; 

4) vastata siitä, että Energiamarkkinaviras-
tolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti 
ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
 

5 § 

Kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuulu-
via tehtäviä hoitavien virkamiesten riippu-

mattomuus 

Energiamarkkinaviraston kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoi-
tavan virkamiehen on tehtävässään oltava 
riippumaton sähkö- ja maakaasualan yrityk-
sistä eikä hän saa kuulua sähkö- tai maakaa-
sualan yrityksen hallintoneuvostoon, halli-
tukseen, edustajistoon tai tilintarkastajiin ei-
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kä olla sähkö- tai maakaasualan yrityksen 
palveluksessa.  

Virkamiehen esteellisyydestä säädetään 
hallintolaissa (434/2003). 
 
 
 

6 § 

Valtion edustaminen 

Energiamarkkinavirasto kantaa ja vastaa 
valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimis-
sa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa 
ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta Ener-
giamarkkinavirastoa koskevissa asioissa. 
 
 
 

7 §  

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset Energiamarkkinavi-
raston organisaatiosta, hallinnosta ja henki-
löstöstä annetaan valtioneuvoston asetuksel-
la. 
 

8 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
2013. 

Tällä lailla kumotaan Energiamarkkinavi-
rastosta annettu laki (507/2000). 
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5. 
 

Laki 
kilpailulain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kilpailulain (948/2011) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 662/2012, seuraavasti: 

 
39 § 

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen 
eräille viranomaisille 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luo-
vuttaa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoi-
tamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa 
mainitun lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pi-

dettävä asiakirja Finanssivalvonnalle, Ener-
giamarkkinavirastolle ja Viestintävirastolle, 
jos se on näiden tehtävien hoitamiseksi vält-
tämätöntä. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
2013. 
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6. 
 

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 71 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 

se on osaksi laeissa 194/2011 ja 752/2012, uusi 11 a kohta seuraavasti: 
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 
tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 a) Energiamarkkinavirastolle sen tehtä-
vien ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sen 

kilpailuasioihin liittyvien tehtävien hoitami-
seksi sähkön ja maakaasun toimitus- ja joh-
dannaissopimuksiin liittyvistä liiketoimista, 
joita koskevat tiedot sähkön tai maakaasun 
toimittajan on säilytettävä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä     
kuuta 2013. 

 



 HE 20/2013 vp  
  

 

249

 
 

7. 
 

Laki 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 2 §:n 

1 momentin 2 kohta ja 
lisätään 1 luvun 2 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Kilpailu- ja valvonta-asiat 

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja val-
vonta-asioina asiat, jotka säädetään sen toi-
mivaltaan kuuluviksi:  

— — — — — — — — — — — — — —  
2) sähkömarkkinalaissa (    /     ); 

— — — — — — — — — — — — — —  
3 a) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-

vonnasta annetussa laissa (    /     ); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
2013. 
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8. 

Laki 
markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n 1 momentin 3 kohta ja 5 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 755/2012 ja 5 §:n 2 momentti laissa 
1173/2004,  

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 755/2012, uusi 4 a kohta seuraavas-
ti: 
 

1 § 

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka  

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka 
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkömarkkinalaissa (    /    ); 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonnasta annetussa laissa (    /    ); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

5 §  

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrää-
minen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 §:n 1 momentin 1—4 ja 4 a koh-

dassa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osal-
listuvilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, 
että he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 
kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, ener-
giamarkkinoihin, taloustieteeseen, elinkei-
noelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

2013.

————— 
 
 

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2013 

 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 
maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 4 §, 7 luvun 1 a—1 d, 2, 2 a ja 3—7 § 

ja 9 luvun 4 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 luvun 1 a—1 d, 2, 2 a ja 7 § ja 9 luvun 4 a § laissa 1293/2004 

sekä 7 luvun 5 § osaksi laissa 1293/2004,  
muutetaan 1 luvun 2 §:n 3 momentti ja 3 §, 2 luvun otsikko, 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 

4 a §:n 3 momentti, 3 luvun 2 §, 4 luvun otsikko, 3, 6 ja 7 §, 6 luvun 3 ja 5 §, 7 luvun 1 §, 
8 luvun 1 § sekä 9 luvun 2, 4 ja 5 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 §:n 3 momentti, 2 luvun 4 a §:n 3 momentti, 4 luvun 7 § 
sekä 9 luvun 4 ja 5 § laissa 1293/2004, 4 luvun 6 § laissa 445/2003 sekä 7 luvun 1 § osaksi 
laissa 1293/2004, sekä 

lisätään 2 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti, 2 lukuun uusi 3 a ja 10—14 §, lakiin uusi 2 a lu-
ku, 3 lukuun uusi 2 a, 2 b ja 3 a §, 4 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti ja 2 §:ään uusi 3 momentti, 
4 lukuun uusi 2 a §, 5 lukuun uusi 7 §, 6 lukuun uusi 8 § ja 9 lukuun siitä lailla 1293/2004 
kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Lakiehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tätä lakia sovelletaan myös biokaasuun, 
biomassasta peräisin olevaan kaasuun sekä 
muuhun kaasuun, jos kaasuja voidaan tekni-
sesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverk-
koon ja siirtää kyseisessä verkossa. Kaasuun 
sovelletaan tällöin, mitä maakaasusta sääde-
tään tässä laissa. 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tätä lakia sovelletaan myös uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaan kaasuun ja 
muuhun kaasuun, jos kaasua voidaan tekni-
sesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverk-
koon ja siirtää kyseisessä verkossa. Kaasuun 
sovelletaan tällöin, mitä maakaasusta sääde-
tään tässä laissa. 
 

 
3 §

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maakaasuverkolla toisiinsa liitetyistä 

maakaasuputkista ja -putkistoista sekä kaikis-
ta niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja lait-

3 §
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maakaasuverkolla toisiinsa liitetyistä 

maakaasuputkista ja -putkistoista sekä kaikis-
ta niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja lait-



 HE 20/2013 vp  
  

 

252 

teistoista joiden sisältönä on maakaasu, muo-
dostettua kokonaisuutta, joka on tarkoitettu 
maakaasun siirtoon tai jakeluun; 

2) maakaasun siirtoverkolla maakaasuput-
kistoa, jonka kautta maakaasua kuljetetaan 
korkealla, vähentämättömällä paineella; 
 
 

3) maakaasun jakeluverkolla paikallista tai 
alueellista maakaasuputkistoa, jonka kautta 
maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineel-
la; 
 
 

4) maakaasun siirrolla maakaasun kuljet-
tamista siirto- tai jakeluverkossa maakaasu-
kaupan osapuolten välillä; 

5) maakaasun varastoinnilla maakaasun 
säilytystä muualla kuin maakaasuputkistossa; 
 
 
 
 
 
 
 

6) maakaasuverkkotoiminnalla liiketoimin-
taa, jossa toiminnanharjoittaja (verkonhaltija) 
vastiketta vastaan harjoittaa maakaasun siirto-
toimintaa maakaasun siirto- tai jakeluverkos-
sa sekä tuottaa ja tarjoaa muita tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä verkon-
haltijan tehtäväksi säädettyjä maakaasun siir-
to- tai jakeluverkkoon perustuvia palveluja 
niitä tarvitseville; 

7) maakaasumarkkinaviranomaisella tar-
koitetaan Energiamarkkinavirastoa; sekä 
 

8) kuluttajalla kuluttajansuojalain (38/ 
1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kuluttajaa. 

teistoista, joiden sisältönä on maakaasu, 
muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoi-
tettu maakaasun siirtoon tai jakeluun; 

2) maakaasun siirtoverkolla maakaasuput-
kistoa, jossa maakaasua siirretään pääasialli-
sesti korkeapaineisena, maakaasun paikalli-
seen jakeluun pääasiallisesti käytettäviä kor-
keapaineputkistojen osia lukuun ottamatta; 

3) maakaasun jakeluverkolla paikallista tai 
alueellista maakaasuputkistoa, jonka kautta 
maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineel-
la, mukaan lukien maakaasun paikalliseen 
jakeluun pääasiallisesti käytettävät korkea-
paineputkistojen osat; 

4) maakaasun siirrolla maakaasun kuljet-
tamista siirto- tai jakeluverkossa maakaasu-
kaupan osapuolten välillä; 

5) maakaasuverkkotoiminnalla liiketoimin-
taa, jossa toiminnanharjoittaja (verkonhalti-
ja) vastiketta vastaan harjoittaa maakaasun 
siirtotoimintaa maakaasun siirto- tai jakelu-
verkossa sekä tuottaa ja tarjoaa muita tässä 
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksis-
sä verkonhaltijan tehtäväksi säädettyjä maa-
kaasun siirto- tai jakeluverkkoon perustuvia 
palveluja niitä tarvitseville; 

6) maakaasumarkkinaviranomaisella 
Energiamarkkinavirastoa; 
 
 
 
 
 
 
 

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

8) uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevalla kaasulla biomassasta termisesti kaa-
suttamalla syntyvää kaasua, kaatopaikoilla 
ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua 
sekä mädättämällä syntyvää biokaasua; 

9) maakaasun toimituksella maakaasun 
myyntiä asiakkaille, mukaan lukien jälleen-
myynti; 

10) maakaasun toimittajalla luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa 
maakaasua; 

11) kolmannella maalla muuta valtiota 
kuin Euroopan unionin jäsenvaltiota; 

12) määräysvallalla oikeuksia, sopimuksia 
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tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai yh-
dessä asiaan liittyvät tosiasialliset ja oikeu-
delliset olosuhteet huomioon ottaen antavat 
mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaiku-
tusvaltaa 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; 

13) maakaasualan yrityksellä luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaa-
sun, mukaan lukien nesteytetty maakaasu, 
tuotantoa, siirtoa, jakelua, toimitusta, ostoa 
tai varastointia ja joka on vastuussa harjoit-
tamiinsa toimintoihin liittyvistä kaupallisista, 
teknisistä tai ylläpitotehtävistä, lukuun otta-
matta loppukäyttäjiä;   

14) varastolla maakaasualan yrityksen 
omistamaa tai hoitamaa laitosta, jota käyte-
tään maakaasun varastointiin, mukaan lukien 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksissa 
varastointiin käytettävä osa, mutta lukuun ot-
tamatta tuotantoon käytettävää osaa ja lait-
teistoja, jotka ovat yksinomaan tehtäviään 
hoitavan siirtoverkonhaltijan käytettävissä; 

15) varastointilaitteiston haltijalla luonnol-
lista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka varas-
toi maakaasua ja on vastuussa varaston hoi-
dosta; 

16) nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
tolla vastaanottoasemaa, jota käytetään 
maakaasun nesteyttämiseen tai nesteytetyn 
maakaasun tuontiin, purkamiseen ja kaasut-
tamiseen, mukaan lukien lisäpalvelut ja tila-
päinen varastointi, joita tarvitaan kaasutta-
miseen ja kaasun toimittamiseen sen jälkeen 
siirtoverkkoon, ei kuitenkaan varastointiin 
käytettävät maakaasun vastaanottoasemien 
osat; 

17) nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
ton haltijalla luonnollista henkilöä tai oike-
ushenkilöä, joka nesteyttää maakaasua tai 
tuo, purkaa ja kaasuttaa nesteytettyä maa-
kaasua ja on vastuussa nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitoksen toiminnasta; 

18) lisäpalveluilla kaikkia siirtoverkkojen, 
jakeluverkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten käyttöön ja toimintaan tar-
vittavia palveluja ja varastoja kuormituksen 
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tasapainotus, sekoitus ja inerttikaasujen li-
sääminen mukaan lukien, ei kuitenkaan lai-
toksia, jotka ovat yksinomaan tehtäviään hoi-
tavan siirtoverkonhaltijan käytettävissä; 

19) putkilinjavarastoinnilla kaasun painet-
ta korottamalla tapahtuvaa maakaasun va-
rastointia siirto- ja jakeluverkoissa, ei kui-
tenkaan varastointia laitteistoissa, jotka ovat 
tehtäviään hoitavan siirtoverkonhaltijan käy-
tettävissä; 

20) asiakkaalla maakaasun tukkuasiakasta 
ja loppukäyttäjää sekä maakaasualan yritys-
tä, joka ostaa maakaasua; 

21) tukkuasiakkaalla luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ostaa maakaasua 
jälleenmyyntiä varten sen verkon sisällä tai 
ulkopuolella, johon hän kuuluu, ei kuiten-
kaan siirto- tai jakeluverkonhaltijaa; 

22) loppukäyttäjällä asiakasta, joka ostaa 
maakaasua omaan käyttöönsä; 

23) verkon käyttäjällä luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa maa-
kaasua verkkoon tai jolle sitä toimitetaan 
verkosta. 
 

 
2 luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hin-
noitteluperiaatteet 

 
 

1 § 
Verkonhaltijan ja maakaasun varastointi- 

tai käsittelylaitteiston haltijan tulee ylläpitää, 
käyttää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja -
laitteistoaan maakaasuverkkonsa alueella se-
kä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden 
kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata 
osaltaan maakaasun toimitukset asiakkaille 
(verkon ja laitteistojen kehittämisvelvolli-
suus). 

Verkonhaltijan ja maakaasun varastointi- 
tai käsittelylaitteiston rakentajan on huoleh-
dittava maakaasuputken ja maakaasun varas-
tointi- tai käsittelylaitteiston rakentamista 
koskevan suunnittelun tiedottamisesta kunnil-
le. Toiminnanharjoittajan on yhdessä kuntien 
kanssa muutoinkin huolehdittava riittävän yh-
teistoiminnan järjestämisestä siten, että kunti-
en maankäyttöä koskevat näkökohdat tulevat 

2 luku 

Verkonhaltijan sekä varastointilaitteiston ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltijan yleiset velvollisuudet ja palvelujen 

hinnoittelu 

1 § 
Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja 

kehittää maakaasuverkkoaan sekä yhteyksiä 
toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten 
tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan maa-
kaasun toimitukset asiakkaille. 

 
 
 
 
Verkonhaltijan on huolehdittava, että maa-

kaasuputken rakentamista koskevasta suun-
nittelusta tiedotetaan kunnille. Verkonhalti-
jan on yhdessä kuntien kanssa muutoinkin 
huolehdittava riittävän yhteistoiminnan jär-
jestämisestä siten, että kuntien maankäyttöä 
koskevat näkökohdat tulevat putkien ja lait-
teistojen sijoittamisessa huomioon otetuiksi. 
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putkien ja laitteistojen sijoittamisessa huomi-
oon otetuiksi. 
 

2 § 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuul-

lista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tek-
niset vaatimukset täyttävät maakaasun käyttö- 
ja varastointikohteet sekä nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitokset (liittämisvelvolli-
suus). 

2 § 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuul-

lista korvausta vastaan liittää verkkoonsa 
tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun 
käyttö- ja varastointikohteet, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitokset sekä uusiutuvis-
ta energialähteistä peräisin olevan kaasun 
tuotantolaitokset. Liittämistä koskevien ehto-
jen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasa-
puolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otet-
tava huomioon maakaasun siirtojärjestelmän 
ja verkon yhteentoimivuuden ja toimintavar-
muuden sekä maakaasun siirtojärjestelmän 
tehokkuuden vaatimat ehdot. 

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. 
 

 
3 § 3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta uu-

siutuvista energialähteistä peräisin olevaan 
kaasuun. 
 

 
 3 a § 

Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta 
vastaan myytävä uusiutuvista energialähteis-
tä peräisin olevan kaasun siirto- ja jakelu-
palveluja niitä tarvitseville verkkonsa siirto-
kyvyn rajoissa. Siirtovelvollisuuden edelly-
tyksenä on, että kaasun mittaus on kauko-
luentajärjestelmän piirissä. 
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Harkitessaan poikkeusluvan myöntämistä 

maakaasumarkkinaviranomaisen tulee ottaa 
erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat ja 
perusteet: 

1) yleinen tavoite toteuttaa kilpailulliset 
maakaasumarkkinat, poikkeuksen myöntämi-

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Harkitessaan poikkeusluvan myöntämistä 
maakaasumarkkinaviranomaisen tulee ottaa 
erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat ja 
perusteet: 

1) yleinen tavoite toteuttaa kilpailulliset 
maakaasumarkkinat, poikkeuksen myöntämi-
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sen vaikutukset maakaasumarkkinadirektiivin 
(98/30/EY) asianmukaiseen soveltamiseen 
maakaasumarkkinoiden moitteettoman toi-
minnan kannalta sekä markkinoiden kilpailu-
tilanne; 
 
 
 
 

2) maakaasualan yritysten ja maakaasu-
markkinalain 2 luvun 3 §:ssä määriteltyjen 
asiakkaiden taloudellisten ja rahoituksellisten 
vaikeuksien vakavuus; 

3) ota tai maksa -sopimusten allekirjoi-
tusajankohdat ja ehdot, mukaan lukien se, 
missä määrin niissä on otettu huomioon 
markkinoilla tapahtuvat muutokset sekä mis-
sä määrin ota tai maksa -sopimuksen hyväk-
syneen yrityksen voidaan kohtuudella olettaa 
voineen arvioida, että seurauksena saattaisi 
olla vakavia vaikeuksia; 
 
 
 
 
 
 

4) toimenpiteet, joihin ongelman ratkaise-
miseksi on ryhdytty; sekä 

5) verkon yhteenliittymisen aste muiden 
verkkojen kanssa ja näiden verkkojen yhteen-
toimivuus sekä tarpeet varmistaa maakaasun 
toimitusvarmuus sekä täyttää julkisen palve-
lun velvoitteet. Vakavia vaikeuksia verkon-
haltijalla ei kuitenkaan katsota olevan silloin, 
kun maakaasun myynti ei laske alle ota tai 
maksa -hankintasopimuksen mukaisen vä-
himmäiskäyttömäärän tai kun kyseistä ota tai 
maksa -sopimusta voidaan mukauttaa tai kun 
verkonhaltija pystyy löytämään vaihtoehtoisia 
myyntikanavia. 

sen vaikutukset maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkkina-
direktiivi, asianmukaiseen soveltamiseen 
maakaasumarkkinoiden moitteettoman toi-
minnan kannalta sekä markkinoiden kilpailu-
tilanne; 

2) maakaasualan yritysten ja asiakkaiden 
taloudellisten ja rahoituksellisten vaikeuksien 
vakavuus; 

 
3) ota tai maksa -sopimuksen allekirjoi-

tusajankohta ja ehdot mukaan lukien se, mis-
sä määrin sopimuksessa on otettu huomioon 
markkinoilla tapahtuvat muutokset sekä mis-
sä määrin hakijan voidaan kohtuudella olet-
taa voineen arvioida, että sopimuksen seura-
uksena saattaisi aiheutua vakavia vaikeuksia; 
verkonhaltijalla ei kuitenkaan katsota olevan 
vakavia vaikeuksia silloin, kun maakaasun 
myynti ei laske alle ota tai maksa -
sopimuksen mukaisen vähimmäiskäyttömää-
rän, sopimusta voidaan mukauttaa tai ver-
konhaltija pystyy löytämään vaihtoehtoisia 
myyntikanavia; 

4) toimenpiteet, joihin ongelman ratkaise-
miseksi on ryhdytty; 

5) verkon yhteenliittämisen aste muiden 
verkkojen kanssa ja näiden verkkojen yhteen-
toimivuus sekä tarpeet varmistaa maakaasun 
toimitusvarmuus ja täyttää julkisen palvelun 
velvoitteet. 
 

 
4 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poikkeuslupaan voidaan asettaa vapautuk-

sen kestoa ja jäsenvaltioiden rajat ylittävien 
yhdysputkien syrjimätöntä käyttöoikeutta 
koskevia ehtoja sekä kapasiteetin hallintaa 
koskevia sääntöjä, jos ne eivät estä pitkäai-
kaisten sopimusten täytäntöönpanoa. 

4 a §
— — — — — — — — — — — — — —  

Poikkeuslupaan voidaan asettaa vapautuk-
sen kestoa ja jäsenvaltioiden rajat ylittävien 
yhdysputkien syrjimätöntä käyttöoikeutta se-
kä kapasiteetin hallintaa koskevia ehtoja, jos 
ne eivät estä pitkäaikaisten sopimusten täy-
täntöönpanoa. Ehdoista päätettäessä on eri-
tyisesti otettava huomioon rakennettava lisä-
kapasiteetti tai olemassa olevan kapasiteetin 
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muutos, hankkeen aikataulu ja olosuhteet 
Suomessa. 
 

 
 10 § 

Verkonhaltijan on hankittava toiminnas-
saan käyttämänsä energia avointen, syrjimät-
tömien ja markkinaehtoisten menettelyjen 
mukaisesti. 
 

 
 11 § 

Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteiston haltijan on käytet-
tävä, ylläpidettävä ja kehitettävä taloudellis-
ten edellytysten mukaisesti turvallisia, luotet-
tavia ja tehokkaita varastointilaitteistoja tai 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja 
avoimien markkinoiden turvaamiseksi ja ym-
päristö asianmukaisesti huomioon ottaen. 
Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitteiston haltijan on lisäksi 
varmistettava, että palvelua koskevien velvol-
lisuuksien täyttämiseen on riittävästi resurs-
seja ja että ne toteutetaan syrjimättömästi. 

Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteiston haltijan on toimi-
tettava verkonhaltijoille ja muille varastointi-
laitteistojen tai nesteytetyn maakaasun käsit-
telylaitteistojen haltijoille riittävät tiedot sen 
varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja va-
rastointi voi tapahtua yhteenliitetyn verkon 
varman ja tehokkaan käytön kanssa yhteen-
sopivalla tavalla. 
 
 

 12 § 
Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 

haltijan on kohtuullista korvausta vastaan 
myytävä laitteiston käyttöoikeuksia niitä tar-
vitseville laitteistonsa kapasiteetin rajoissa.  

Käyttöoikeuksista perittävien maksujen ja 
niitä koskevien menettelyjen on mahdollistet-
tava sellaisten tarvittavien investointien te-
keminen, joilla varmistetaan nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston toimivuus. 
 

13 § 
Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen 

haltijan tulee julkaista palvelujensa yleiset 
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy-
tymisperusteet. Haltijan tulee ilmoittaa pal-
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velujen myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden 
määräytymisperusteet maakaasumarkkinavi-
ranomaiselle siten kuin viranomainen tar-
kemmin määrää. 
 

 
 14 § 

Varastointilaitteiston haltijan on neuvotel-
tava varaston sekä varastointiin liittyvien li-
säpalvelujen käyttöoikeudesta ja verkonhalti-
jan putkilinjavarastoinnin sekä siihen liitty-
vien lisäpalvelujen käyttöoikeudesta maakaa-
sualan yritysten ja asiakkaiden kanssa edel-
lyttäen, että käyttöoikeus on teknisesti ja ta-
loudellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon 
pääsyn tarjoamiseksi sekä muiden lisäpalve-
lujen käyttöoikeuden järjestämiseksi. Varas-
tointilaitteiston haltijan ja verkonhaltijan on 
julkaistava tiedot siitä, mitä varastoja tai va-
rastojen osia ja mahdollisuuksia putkilinja-
varastointiin on käytettävissä sekä ilmoitet-
tava niistä maakaasumarkkinaviranomaisel-
le. 

Osapuolten on neuvoteltava varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelu-
jen käyttöoikeudesta vilpittömässä mielessä. 
Sopimuksen mukaisten ehtojen ja edellytys-
ten, mukaan lukien tariffit ja menetelmät, on 
oltava kohtuullisia ja niitä on sovellettava 
syrjimättömällä tavalla. 

Varastointilaitteiston haltijan ja verkonhal-
tijan on julkaistava varastoja, putkilinjava-
rastointia ja niihin liittyvien lisäpalvelujen 
käyttöä koskevat tärkeimmät kaupalliset toi-
mitusehtonsa vuosittain. Ennen toimitusehto-
jen julkaisemista on kuultava verkon käyttä-
jiä ja asiakkaita. Toimitusehdot on ilmoitet-
tava maakaasumarkkinaviranomaiselle. 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, mitä toimituseh-
toja on julkaistava. 
 

 
 2 a luku 

Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus ja 
sen varmentaminen 

1 § 
Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava maa-

kaasumarkkinaviranomaiselle tilanteesta, jo-
ka johtaisi siihen, että kolmannesta maasta 



 HE 20/2013 vp  
  

 

259

oleva henkilö tai kolmansista maista olevat 
henkilöt hankkivat määräysvallan maakaa-
sun siirtoverkkoon tai siirtoverkonhaltijaan. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on ilmoi-
tettava viipymättä työ- ja elinkeinoministeri-
ölle, jos: 

1) maakaasun siirtoverkon omistaja tai 
siirtoverkonhaltija, joka on kolmannesta 
maasta olevan henkilön tai kolmansista mais-
ta olevien henkilöiden määräysvallassa, on 
tehnyt maakaasumarkkinaviranomaiselle 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen; 

2) maakaasumarkkinaviranomainen on 
muutoin saanut tietoonsa tilanteen, joka joh-
taisi siihen, että kolmannesta maasta oleva 
henkilö tai kolmansista maista olevat henki-
löt hankkivat määräysvallan maakaasun siir-
toverkkoon tai siirtoverkonhaltijaan.  

 
 2 § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on var-
mennettava siirtoverkonhaltijan riippumat-
tomuus 1 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on annet-
tava siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmentamista koskevassa asiassa: 

1) välipäätös siitä, että kyseessä on 1§:ssä 
tarkoitettu tilanne; tai 

2) päätös siirtoverkonhaltijan riippumat-
tomuuden varmentamista koskevan asian kä-
sittelyn lopettamisesta. 

 Edellä 2 momentissa tarkoitettu välipäätös 
tai päätös on tehtävä neljän kuukauden kulu-
essa siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituk-
sen saapumisesta. Välipäätökseen ei saa ha-
kea erikseen muutosta. Maakaasumarkkina-
viranomaisen on ilmoitettava viipymättä vä-
lipäätöksestään työ- ja elinkeinoministeriölle 
sekä pyydettävä siltä 3 §:ssä tarkoitettu lau-
sunto. Maakaasumarkkinaviranomaisen on 
toimitettava ilmoituksen mukana asian käsit-
telyn kannalta merkitykselliset tiedot. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on tehtä-
vä kahden kuukauden kuluessa työ- ja elin-
keinoministeriön lausunnon vastaanottami-
sesta lopullinen päätöksensä siirtoverkonhal-
tijan riippumattomuuden varmentamisesta. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on jätet-
tävä siirtoverkonhaltijan riippumattomuus 
varmentamatta, jos työ- ja elinkeinoministe-
riö on antanut maakaasumarkkinaviran-
omaiselle 3 §:n mukaisesti lausunnon, jonka 
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mukaan sille ei ole osoitettu, että varmennuk-
sen myöntäminen ei vaaranna energian toi-
mitusvarmuutta Suomessa tai muualla Eu-
roopan unionissa. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on liitet-
tävä 3 §:ssä tarkoitetut lausunnot lopulliseen 
päätökseensä.   
 

 
 3 § 

Työ- ja elinkeinoministeriön on annettava 
maakaasumarkkinaviranomaiselle lausunto 
siitä, vaarantaako 1 §:ssä tarkoitetussa tilan-
teessa varmennettu siirtoverkonhaltijan riip-
pumattomuus energian toimitusvarmuutta 
Suomessa tai muualla Euroopan unionissa. 
Lausunto on toimitettava maakaasumarkki-
naviranomaiselle kahden kuukauden kulues-
sa maakaasumarkkinaviranomaisen lausun-
topyynnön vastaanottamisesta. Ministeriön 
on asiaa harkitessaan otettava huomioon: 

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 joka koskee energian toimitusvar-
muutta; 

2) ne Suomen oikeudet ja velvollisuudet 
asianomaista kolmatta maata kohtaan, jotka 
johtuvat Suomen ja kyseisen kolmannen 
maan välisistä sopimuksista, edellyttäen että 
ne ovat Euroopan unionin oikeuden mukai-
sia;  

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

Työ- ja elinkeinoministeriö voi pyytää lau-
suntoansa varten Euroopan komissiolta lau-
sunnon siitä, vaarantaako varmennuksen 
myöntäminen energian toimitusvarmuuden 
Euroopan unionissa. Ministeriö voi poiketa 
Euroopan komission lausunnosta, jos var-
mennuksen myöntäminen vaarantaa energian 
toimitusvarmuuden Suomessa tai muussa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa. 

Ministeriön lausuntoon ei saa erikseen ha-
kea muutosta. 
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 4 § 
Siirtoverkonhaltija tai osapuolet eivät saa 

ryhtyä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lii-
ketoimeen tai toimenpiteeseen, ellei tässä 
laissa toisin säädetä tai asian käsittelyssä 
toisin määrätä, ennen kuin siirtoverkonhalti-
jan riippumattomuus on varmennettu liike-
toimen tai toimenpiteen osalta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä osa-
keyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin mukaisen lunastusvelvollisuuden tai -
oikeuden käyttämistä eikä luvan myöntämistä 
mainitun lain 16 luvussa tarkoitettuun sulau-
tumiseen. Sulautumista ei kuitenkaan saa re-
kisteröidä, ennen kuin siirtoverkonhaltijan 
riippumattomuus on varmennettu sulautumi-
sen osalta. 
 

 
 5 § 

Markkinaoikeus voi maakaasumarkkinavi-
ranomaisen esityksestä määrätä liiketoimen 
tai toimenpiteen purettavaksi, jos siirtover-
konhaltijan riippumattomuus on jätetty var-
mentamatta liiketoimen tai toimenpiteen 
osalta. Maakaasumarkkinaviranomaisen on 
ennen esityksen tekemistä neuvoteltava osa-
puolten kanssa liiketoimen tai toimenpiteen 
vapaaehtoisesta purkamisesta. Jos liiketoi-
men tai toimenpiteen vapaaehtoisesta pur-
kamisesta sovitaan, maakaasumarkkinavi-
ranomainen määrää noudatettavat ehdot. 
 

 
 
 6 § 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi ai-
emman päätöksen estämättä tehdä uuden 
päätöksen siirtoverkonhaltijan riippumatto-
muuden varmentamista koskevassa asiassa, 
jos siirtoverkonhaltija tai osapuolet ovat an-
taneet virheellisiä tai harhaanjohtavia tieto-
ja, joilla on ollut olennainen vaikutus asian 
ratkaisuun, tai jos liiketoimi tai toimenpide 
on pantu täytäntöön 4 §:n vastaisesti. Uusi 
päätös voidaan antaa vain painavasta syystä, 
jos aiemman päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta taikka liiketoimen tai toimenpiteen täy-
täntöönpanosta on kulunut enemmän kuin 
viisi vuotta. 
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3 luku 

Järjestelmävelvoitteet ja maakaasukaup-
pojen selvitys 

2 § 
Verkonhaltija on velvollinen huolehtimaan 

maakaasun mittauksesta ja maakaasukauppo-
jen selvityksestä. 
 
 
 
 
 

Maakaasukauppojen selvityksen tulee pe-
rustua kaukoluennalla tapahtuvaan maakaa-
sun mittaukseen sekä toimituksia koskeviin 
ilmoituksiin. Maakaasukauppojen mittaukses-
ta, selvityksestä ja toimituksia koskevista il-
moituksista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Maakaasumarkkinoiden osapuolet ovat vel-
vollisia ilmoittamaan tasevastuun täyttämisen 
sekä maakaasukauppojen selvityksen edellyt-
tämiä maakaasun käyttöä ja toimituksia kos-
kevia mittaustietoja ja muita vastaavia tietoja. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä annetta-
vista tiedoista ja tiedonvaihdossa noudatetta-
vasta menettelystä. 

3 luku 

Järjestelmävelvoitteet ja maakaasukaup-
pojen selvitys 

2 § 
Verkonhaltijan on järjestettävä maakaasu-

verkossaan taseselvityksen ja laskutuksen pe-
rustana oleva maakaasuntoimitusten mittaus 
sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoitta-
minen maakaasumarkkinoiden osapuolille. 
Laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot on 
ilmoitettava maakaasun toimittajalle käyttö-
paikka- tai mittauskohtaisesti. 

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

Tarkempia säännöksiä maakaasuntoimitus-
ten mittauksesta maakaasuverkoissa anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Säännökset 
voivat koskea: 

1) käyttöpaikan, varaston, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksen ja uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun tuo-
tantolaitoksen varustamista mittauslaitteis-
tolla; 

2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle 
asetettavia vaatimuksia; 

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

otusta. 
 

 
 2 a § 

Maakaasun käyttäjällä on oikeus saada, tai 
antaa muulle taholle oikeus saada ilman eril-
listä korvausta maakaasun kulutustaan kos-
keva mittaustieto, jonka verkonhaltija on ke-
rännyt maakaasun käyttöpaikan mittauslait-
teistosta. Tieto luovutetaan maakaasun käyt-
töpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa 
muodossa, joka vastaa toimialan ja verkon-
haltijan yleisesti noudattamaa menettelyta-
paa. Maakaasumarkkinaviranomainen voi 
antaa tarkempia määräyksiä tietojen muo-
dosta ja tietojen luovuttamisessa noudatetta-
vasta menettelystä. 
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Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
kohteessa, jossa maakaasun käyttöä ei mita-
ta. 
 

 
 2 b § 

Verkonhaltija on velvollinen huolehtimaan 
maakaasukauppojen selvityksestä. Maakaa-
sukauppojen selvityksen tulee perustua maa-
kaasun mittaukseen kaukoluennalla sekä 
toimituksia koskeviin ilmoituksiin. Tarkem-
mat säännökset maakaasukauppojen selvityk-
sessä käytettävistä menetelmistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
 3 a § 

Maakaasumarkkinoiden osapuolen ja ver-
konhaltijan on huolehdittava vastuulleen 
kuuluvien maakaasukaupan, tasevastuun 
täyttämisen sekä maakaasukauppojen selvi-
tyksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä. 
Kukin ilmoitus on tehtävä sille asetetussa 
määräajassa sekä sille säädettyä ilmoitus-
menettelyä noudattaen. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin ilmoitusvelvol-
lisuuden sisällöstä. Työ- ja elinkenoministe-
riön asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset ilmoitusmenettelystä. 
 

 
4 luku 

Maakaasun myynti ja maakaasun käyttä-
jän asema 

1 § 
 

4 luku 

Maakaasun toimittaminen ja maakaasun 
käyttäjän asema 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
erillisenä tuotteena toimitettavaan, uusiutu-
vista energialähteistä peräisin olevaan kaa-
suun. 
 
 

 
2 § 2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Myyjien tulee julkaista maakaasun keski-

määräistä hintatasoa kuvaavia tietoja maa-
kaasumarkkinaviranomaisen määräämällä 
tavalla. 
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 2 a § 

Maakaasun toimittajan on säilytettävä 
merkitykselliset tiedot kaikista maakaasun-
toimitussopimuksiin liittyvistä liiketoimistaan 
ja suuntaviivoja koskevassa komission ase-
tuksessa tai päätöksessä säädetyt tiedot maa-
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimistaan 
maakaasun jälleenmyyjien ja siirtoverkon-
haltijoiden sekä varastointilaitteistojen ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen 
haltijoiden kanssa vähintään viiden vuoden 
ajan sen tilikauden päättymisestä, jonka ku-
luessa liiketoimi on suoritettu. Säilytettäviä 
tietoja ovat ainakin: 

1) liiketoimen kesto; 
2) toimitukseen ja selvitykseen liittyvät me-

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

sista. 
 

 
 

3 § 
Maakaasun myyjän tulee esittää laskutuk-

sessa asiakkailleen erittely siitä, miten maa-
kaasun hinta muodostuu siten kuin maakaa-
sumarkkinaviranomainen päätöksellään mää-
rää. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myyjien tulee julkaista maakaasun keski-
määräistä hintatasoa kuvaavia tietoja maakaa-
sumarkkinaviranomaisen määräämällä taval-
la. 

3 § 
Maakaasun toimittajan on esitettävä las-

kussa asiakkaalle erittely siitä, miten maa-
kaasun hinta muodostuu sekä tieto sopimuk-
sen voimassaoloajasta. Maakaasun toimitta-
jan on kuluttajille lähetettävissä laskuissa 
annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä 
varten sekä kuluttajille suunnatussa lasku-
tuksessaan tietoja kuluttajien käytettävissä 
olevista riitojenratkaisumenettelyistä. Maa-
kaasumarkkinaviranomainen voi antaa tar-
kempia määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun 
tulee sisällyttää sekä siitä tavasta, jolla tiedot 
tulee laskussa esittää.  

Maakaasun toimittajan on toimitettava 
loppulasku kuluttajalle kuuden viikon kulues-
sa siitä, kun maakaasun toimitus kuluttajalle 
on päättynyt.  

Maakaasun toimittajan on tarjottava kulut-
tajille erilaisia maksutapoja laskujen mak-
samiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa 
olla perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syr-
jiviä ehtoja. Maksutapoina on tarjottava ai-
nakin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen 
perustuva vaihtoehto sekä kuluttajan arvioi-
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tuun todennäköiseen vuotuiseen maakaasun-
kulutukseen perustuviin tasasuuruisiin mak-
sueriin perustuva vaihtoehto. Jos maakaasun 
toimittaja tarjoaa kuluttajille ennakkomaksu-
järjestelmää, järjestelmän on heijastettava 
riittävästi kuluttajan arvioitua vuotuista 
maakaasunkulutusta. 

Maakaasun toimittajan laskutuksesta sää-
detään lisäksi energiamarkkinoilla toimivien 
yritysten energiatehokkuuspalveluista anne-
tussa laissa (1211/2009). 
 

 
6 § 

Kuluttajansuojasta maakaasun markkinoin-
nissa on voimassa, mitä sähkömarkkinalain 
(386/1995) 27 a—27 e ja 27 g §:ssä säädetään 
vakiokorvauksesta liittymän kytkemisen vii-
västyessä, vahingonkorvauksesta viivästyksen 
vuoksi, virheestä, hinnanalennuksesta virheen 
vuoksi, vahingonkorvauksesta virheen vuoksi 
sekä vastuutahoista. 

6 § 
Kuluttajansuojaan maakaasumarkkinoilla 

sovelletaan, mitä sähkömarkkinalain (  /   ) 
95–99 §:ssä sekä 101 §:ssä säädetään vakio-
korvauksesta liittymän kytkemisen viivästy-
essä, vahingonkorvauksesta viivästyksen 
vuoksi, virheestä, hinnanalennuksesta vir-
heen vuoksi, vahingonkorvauksesta virheen 
vuoksi sekä vastuutahoista. 
 

 
7 §

Maakaasun ja maakaasun siirtopalvelun tar-
jontaan kuluttajille sovelletaan seuraavaa: 

 
1) asiakkailla on oikeus tehdä maakaasun 

palveluntarjoajan kanssa sopimus, jossa on 
seuraavat tiedot: 

a) palvelun tarjoajan nimi ja osoite; 
b) tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen 

laatu sekä perusliittymän toimitusaika; 
c) tarjotut ylläpitopalvelut, jos niitä on tar-

jolla; 
d) menetelmät, joiden avulla asiakas voi 

saada ajantasaisia tietoja kaikista sovelletta-
vista tariffeista ja ylläpitomaksuista; 

e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja so-
pimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovel-
lettavat ehdot sekä mahdollinen irtisanomis-
oikeus; 

f) tiedot riitojenratkaisumenettelyn vaihto-
ehdoista; 

2) sopimusehtojen on oltava oikeudenmu-
kaisia ja ne on annettava asiakkaalle tiedoksi 
ennen sopimuksen tekemistä; 

3) asiakkaille on annettava ajoissa tieto kai-
kista sopimusehtojen muuttamista koskevista 
suunnitelmista: 

4) palveluntarjoajan on ilmoitettava asiak-

7 §
Maakaasun ja maakaasun siirtopalvelun 

tarjontaa kuluttajalle koskevassa sopimuk-
sessa on oltava seuraavat tiedot: 

1) palvelun tarjoajan nimi ja osoite; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen 

laatu sekä perusliittymän toimitusaika; 
 
3) tarjotut ylläpitopalvelut; 
 
 
4) menetelmät, joiden avulla kuluttaja voi 
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kaille heidän oikeudestaan irtisanoa sopimuk-
set, jos sopimusehdot muuttuvat; 

5) palveluntarjoajan on ilmoitettava maksu-
jen korotuksista asiakkailleen hyvissä ajoin ja 
viimeistään 30 päivää ennen korotuksen voi-
maantuloa; 

 
6) jos palveluntarjoaja muuttaa sopimuseh-

toja ja asiakas ei hyväksy uusia sopimusehto-
ja, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus. 

saada ajantasaisia tietoja kaikista sovelletta-
vista tariffeista ja ylläpitomaksuista; 

5) sopimuksen kesto sekä sopimuksen uu-
distamiseen ja päättämiseen sovellettavat 
ehdot, määräaikaisen sopimuksen mahdolli-
nen irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko 
määräaikainen sopimus irtisanoa kuluitta; 

6) tieto kuluttajan oikeudesta vahingonkor-
vaukseen ja muuhun hyvitykseen, jos suori-
tuksen tai palvelun laatu ei vastaa sovittua; 

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

8) tiedot kuluttajalle kuuluvista oikeuksista, 
jotka esitetään laskuissa tai maakaasualan 
yritysten verkkosivuilla.  

Sopimusehtojen on oltava oikeudenmukai-
sia ja ne on annettava kuluttajalle tiedoksi 
ennen sopimuksen tekemistä tai vahvistamis-
ta. Ehdot on annettava ennen sopimuksen te-
kemistä tai vahvistamista myös silloin, kun 
sopimus tehdään kolmannen välityksellä. 

Palveluntarjoajan on ilmoitettava kulutta-
jalle sopimusehtojen muutoksesta viimeistään 
30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. 
Jos palveluntarjoaja muuttaa sopimusehtoja 
eikä kuluttaja niitä hyväksy, kuluttajalla on 
oikeus irtisanoa sopimus. Myös tästä oikeu-
desta on mainittava kuluttajan kanssa tehtä-
vässä sopimuksessa. 
 

 
5 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

5 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

7 § 
Maakaasualan yritykseen tai maakaa-

sualan yritysten ryhmään, jossa samalla hen-
kilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus 
käyttää määräysvaltaa joko suoraan tai välil-
lisesti ja jossa yritys tai yritysten ryhmä har-
joittaa maakaasun siirtoa, jakelua, nesteyt-
tämistä tai varastointia ja maakaasun tuo-
tantoa tai toimittamista, kuuluvan varastoin-
tilaitteiston haltijan on oltava riippumaton 
siirtoverkkoon, jakeluun tai varastoihin liit-
tymättömästä toiminnasta oikeudellisen muo-
tonsa, organisaationsa ja päätöksentekonsa 
osalta.  

Varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua sellai-
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sen integroituneen maakaasualan yrityksen 
hallintoon, joka vastaa suoraan tai välillises-
ti maakaasun tuotantoon tai toimituksiin liit-
tyvästä päivittäisestä toiminnasta. Heidän 
ammatilliset etunsa on otettava huomioon si-
ten, että he voivat toimia riippumattomasti. 

Varastointilaitteiston haltijalla on oltava 
1 momentissa tarkoitetusta integroituneesta 
maakaasualan yrityksestä riippumaton oike-
us päättää varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavista voimavaroista. 
Emoyhtiöllä on kuitenkin edellä mainitun es-
tämättä oikeus valvoa tytäryhtiöstä saatavaa 
pääoman tuottoa, erityisesti hyväksymällä 
varastointilaitteiston haltijan vuosittainen 
rahoitussuunnitelma tai vastaava väline ja 
asettamalla yleiset rajat tytäryhtiönsä vel-
kaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole kuiten-
kaan oikeutta antaa varastointilaitteiston 
haltijalle ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja taikka varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä yk-
sittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä rahoitus-
suunnitelman tai vastaavan välineen ehtoja. 

Varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
1—3 momentin noudattamista koskeva oh-
jelma, jossa esitetään tarpeelliset toimenpi-
teet syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 
sekä ohjelman noudattamiseksi. Ohjelmassa 
on esitettävä myös työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Oh-
jelman noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön on laadittava ja esitettävä maakaa-
sumarkkinaviranomaiselle vuosittain kerto-
mus toteutetuista toimenpiteistä. Varastointi-
laitteiston haltijan on julkaistava kertomus. 
 

 
6 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

3 § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi pe-

ruuttaa maakaasuverkkoluvan, jos 
 
 

1) luvanhaltija lopettaa maakaasuverkko-
toiminnan; 

2) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-
misen edellytyksiä; tai 
 

6 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

3 § 
Hakijan, joka hakee siirtoverkonhaltijan 

maakaasuverkkolupaa, on 2 §:ssä säädetty-
jen vaatimusten lisäksi täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

1) hakija omistaa Suomessa sijaitsevan 
maakaasun siirtoverkon;  

2) hakija on esittänyt selvityksen, että se 
täyttää 5 luvussa säädetyt vaatimukset toi-
mintojen eriyttämisestä; ja 
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3) luvanhaltija toistuvasti ja olennaisesti 
rikkoo 2 luvun 1—3 §:ssä taikka 3 tai 5 lu-
vussa säädettyjä velvoitteita vastaan. 

3) hakija on esittänyt selvityksen, että se 
täyttää 2 a luvussa säädetyt vaatimukset siir-
toverkonhaltijan riippumattomuudesta ja 
riippumattomuus on varmennettu mainitussa 
luvussa säädetyn menettelyn mukaisesti. 

Järjestelmävastuuseen määrättävän siirto-
verkonhaltijan maakaasuverkkoluvassa voi-
daan asettaa ehtoja, jotka liittyvät: 

1) järjestelmävastaavan tehtäviin ja niiden 
hoitamiseen; 

2) järjestelmävastaavan velvollisuuksiin ja 
niiden täyttämiseen; 

3) järjestelmävastaavan oikeuksiin ja nii-
den käyttämiseen. 
 

 
4 § 

Jos maakaasuverkkolupa peruutetaan, 
maakaasumarkkinaviranomaisen on tarvitta-
essa päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin 
on ryhdyttävä kyseisen verkkotoiminnan yllä-
pitämiseksi. 

Jollei verkon siirtämisestä toiselle verkon-
haltijalle sovita, maakaasumarkkinaviran-
omainen voi päättää luvan siirtämisestä sekä 
maakaasuverkon lunastamisesta korvausta 
vastaan. Korvauksen perusteiden ja määrää-
misen osalta on noudatettava, mitä kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta annetussa laissa (603/1977) säädetään 
lunastusmenettelystä ja -korvauksesta. 

4 § 
(kumotaan) 

 
5 § 

Maan rajan ylittävän siirtoputken rakenta-
miseen on haettava kirjallisesti hankelupaa 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
maan rajan ylittävän siirtoputken rakentami-
nen on maakaasumarkkinoiden kehityksen 
kannalta tarkoituksenmukaista. 

 
 
 
Luvassa ei määritellä siirtoputken reittiä. 

5 § 
Maan rajan ylittävän siirtoputken rakenta-

miseen on haettava kirjallisesti hankelupaa 
työ- ja elinkeinoministeriöltä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
maan rajan ylittävän siirtoputken rakentami-
nen on maakaasumarkkinoiden kehityksen ja 
vastavuoroisuuden kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Lupaa myönnettäessä on otettava 
huomioon hankkeen merkitys maakaasun si-
sämarkkinoille. 

Luvassa ei määritellä siirtoputken reittiä. 
Hankelupaan voidaan liittää luvan edellytys-
ten kannalta tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 
Hankelupaa ei voida siirtää toiselle. 
 

 
 8 § 

Varastointilaitteiston tai nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitteiston omistavan maa-
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kaasualan yrityksen on ilmoitettava maakaa-
sunmarkkinaviranomaiselle kunkin laitteiston 
haltija vähintään kuusi kuukautta ennen toi-
minnan aloittamista. Maakaasumarkkinavi-
ranomaisen on nimettävä ilmoitettu toimin-
nanharjoittaja varastointilaitteiston tai nes-
teytetyn maakaasun käsittelylaitteiston halti-
jaksi, jos se harjoittaa ilmoitettua toimintaa. 
Nimitys on voimassa määräajan, kuitenkin 
enintään kymmenen vuoden ajan. 
 

 
7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seu-

ranta kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriöl-
le. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten noudattamista. 
Maan rajan ylittävien siirtoputkien rakenta-
mista sekä maakaasun tuontia ja vientiä val-
voo kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö. 
 
 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee jul-
kaista vuosittain markkinoiden valvontaa 
koskeva kertomus sekä huolehtia valvontaan 
liittyvistä kansainvälisistä tiedonantovelvoit-
teista.  

7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on 

lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seu-
ranta. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annet-
tujen säännösten ja viranomaisten määräys-
ten noudattamista sekä tämän lain nojalla 
annettujen lupapäätösten noudattamista. 
Valvonnasta säädetään erikseen sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta anne-
tussa laissa (   /    ). 

Kuluttaja-asiamies valvoo 4 luvun 6 ja 
7 §:ssä tarkoitettujen sopimusehtojen lain-
mukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. 
 

 
1 a § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee pää-
töksellään vahvistaa verkonhaltijan ja järjes-
telmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhalti-
jan noudatettaviksi seuraavat palveluiden eh-
dot ja palveluiden hinnoittelussa noudattamat 
menetelmät ennen niiden käyttöönottamista: 

1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoi-
minnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi valvontajakson ai-
kana; 

2) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot; 
3) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja 

menetelmät liittämisestä perittävien maksujen 
määrittämiseksi; sekä 

4) järjestelmävastuuseen määrätyn siirto-
verkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin kuu-
luvien palveluiden ehdot sekä menetelmät 

1 a § 
(kumotaan) 
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palveluista perittävien maksujen määrittämi-
seksi. 

Vahvistuspäätöksen tulee perustua 2 ja 
3 luvussa sekä 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin 
perusteisiin. Hinnoittelussa noudatettavien 
menetelmien vahvistamista koskevassa pää-
töksessä voidaan määrätä: 

1) verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman 
arvotusperiaatteista; 

2) verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomal-
le hyväksyttävän tuoton määrittämistavasta; 

3) verkkotoiminnan tuloksen määrittämista-
vasta sekä sen edellyttämästä tuloslaskelman 
ja taseen oikaisusta; 

4) verkkotoiminnan tehostamiseen kannus-
tavasta tavoitteesta ja sen määrittämistavasta 
sekä menetelmästä, jolla tehostamistavoitetta 
sovelletaan hinnoittelussa; sekä 

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavasta, 
jos määrittämistapa on tarpeen verkkoon 
pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi taikka jos määrittämistapa liittyy jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen 
hinnoitteluun. 

Vahvistuspäätös, jota sovelletaan 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitettuihin menetelmiin, on 
voimassa neljän vuoden pituisen ajan. Jos 
verkonhaltija on aloittanut toimintansa mui-
hin verkonhaltijoihin sovellettavan valvonta-
jakson ollessa kesken, on 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu päätös kuitenkin voimassa 
tämän valvontajakson loppuun. Muut 1 mo-
mentissa tarkoitetut päätökset ovat voimassa 
toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätök-
sessä määrätyn ajan. 
 

1 b § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi muut-

taa 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vahvis-
tuspäätöstä antamallaan uudella päätöksellä, 
jonka käsittely on tullut vireille verkonhalti-
jan tai järjestelmävastuuseen määrätyn siir-
toverkonhaltijan hakemuksesta tai maakaa-
sumarkkinaviranomaisen omasta aloitteesta. 
Päätöstä voidaan muuttaa maakaasumarkki-
naviranomaisen aloitteesta: 

1) jos päätöksen kohde on antanut virheel-
lisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vai-
kuttaneet päätöksen sisältöön; 

2) jos muutos perustuu lainsäädännön 
muuttumiseen tai muutoksenhakutuomiois-

1 b § 
(kumotaan) 
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tuimen antamaan ratkaisuun; 
3) jos muutokseen on painava syy päätök-

sen antamisen jälkeen tapahtuneen olosuhtei-
den olennaisen muutoksen taikka vanhentu-
neiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen uu-
distamisen johdosta; tai 

4) jos muutos on tarpeen Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi. 
 

1 c § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee 

1 a §:ssä tarkoitetun valvontajakson päätyt-
tyä antamallaan päätöksellä velvoittaa ver-
konhaltija alentamaan 1 a §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettujen menetelmien perus-
teella määritettyjä siirtopalvelumaksujaan 
kuluvan valvontajakson aikana sillä määräl-
lä, jolla verkkotoiminnan tuotto on päätty-
neen valvontajakson kuluessa ylittänyt koh-
tuullisen tuoton määrän, taikka oikeuttaa 
verkonhaltija korottamaan siirtopalvelumak-
sujaan valvontajakson aikana sillä määrällä, 
jolla verkkotoiminnan tuotto on päättyneen 
valvontajakson kuluessa alittanut kohtuulli-
sen tuoton määrän. Jos verkkotoiminnan tuot-
to on ylittänyt valvontajakson kuluessa koh-
tuullisen tuoton määrän vähintään 5 prosen-
tilla, on alennettavaan määrään lisättävä 
korko, joka lasketaan koko alennettavalle 
määrälle vuotuisena korkona päättyneen val-
vontajakson ajalta 1 a §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun vahvistuspäätöksen mukai-
sesti määritetyn oman pääoman koron kes-
kiarvon mukaan. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi pai-
navasta syystä pidentää 1 momentissa tarkoi-
tettua tasoitusjaksoa. 

1 c § 
(kumotaan) 

 
1 d § 

Jos verkonhaltija luovuttaa maakaasuverk-
koliiketoiminnan toiselle tai sulautuu toiseen 
toiminnanharjoittajaan 1 a §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun valvontajakson ollessa 
kesken, sovelletaan luovutuksen tai fuusion 
johdosta toiselle siirtynyttä verkkotoimintaa 
koskevaa vahvistuspäätöstä luovutuksensaa-
jaan tai vastaanottavaan yhteisöön valvonta-
jakson loppuajan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö vastaa luovuttavan tai su-
lautuvan verkonhaltijan asiakkaille 1 c §:n 
mukaisesta siirtopalvelumaksujen palautuk-

1 d § 
(kumotaan) 
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sesta myös siltä osin kuin palautus perustuu 
luovutusta tai sulautumista edeltävään val-
vontajakson osaan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö saa vastaavasti edukseen 
1 c §:ssä tarkoitetun oikeuden siirtopalvelu-
maksujen korottamiseen myös siltä osin kuin 
oikeus perustuu luovuttajan tai sulautuvan 
verkonhaltijan toimintaan luovutusta tai su-
lautumista edeltävän valvontajakson osan ai-
kana. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on annet-
tava luovuttajan ja luovutuksensaajan pyyn-
nöstä erillinen päätös, jossa vahvistetaan 
1 momentissa tarkoitettu määrä luovu-
tusajankohtana. 

 
 

2 § 
Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 

sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetty-
jä velvoitteitaan, valvontaviranomaisen on 
velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voidaan 
määrätä, millä tavoin virhe tai laiminlyönti 
tulee korjata sekä palauttamaan asiakkaalle 
virheellisesti peritty maksu, jos palautukseen 
ei sovelleta 1 c §:ssä säädettyä palautusme-
nettelyä. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 mo-
mentissa sekä 1 a—1 c §:ssä tarkoitetun pää-
töksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon 
asettamisessa ja sen tuomitsemisessa makset-
tavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädettyä menettelyä. 

Valvontaviranomaiselle annettavia tietoja 
koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta sää-
detään jäljempänä erikseen. 

 

2 § 
(kumotaan) 

 
2 a § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on käsi-
teltävä verkonhaltijoita koskevat tutkinta-
pyynnöt kahden kuukauden kuluessa tutkinta-
pyynnön vastaanottamisesta. Maakaasumark-
kinaviranomainen voi pidentää käsittelylle 
asetettua määräaikaa enintään kahdella kuu-
kaudella, jos tutkintapyynnön käsittely edel-
lyttää lisätietojen hankkimista. Tämän jälkeen 
määräaikaa voidaan pidentää tarvittaessa 
tutkintapyynnön tekijän suostumuksella. 
 

2 a § 
(kumotaan) 
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3 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oike-

us määrätä keskeytettäväksi maan rajan ylit-
tävän siirtoputken rakentaminen tai kieltää 
sen käyttö, jos rakentaminen on aloitettu il-
man tämän lain mukaista hankelupaa. 

3 § 
(kumotaan) 

 
4 § 

Jos maakaasumarkkinaviranomaisen käsi-
teltävänä oleva asia koskee menettelyä, joka 
saattaa rikkoa kilpailunrajoituksista annetun 
lain (480/1992) kilpailunrajoituksia koskevia 
säännöksiä, maakaasumarkkinaviranomainen 
voi siirtää asian kilpailunrajoituksia koskevil-
ta osin käsiteltäväksi kilpailunrajoituksista 
annetun lain mukaisesti. 

Maakaasumarkkinoilla ilmeneviä kilpailun-
rajoituksia ja niiden vahingollisia vaikutuksia 
arvioitaessa on otettava huomioon myös tä-
män lain ja sen nojalla annetut säännökset ja 
määräykset. 

Päätökseen asian siirtämisestä ei saa erik-
seen hakea muutosta valittamalla. 

4 § 
(kumotaan) 

 
5 § 

Maakaasuverkkotoimintaa, maakaasun 
myyntiä, varastointia, tuontia tai vientiä har-
joittavan henkilön, yhteisön tai laitoksen on 
annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle 
ja maakaasumarkkinaviranomaiselle tässä 
laissa tarkoitettujen valvontatehtävien hoita-
miseksi tarpeelliset tiedot. Tämän lisäksi on 
annettava ministeriölle ja maakaasumarkki-
naviranomaiselle muiden tässä laissa tarkoi-
tettujen tehtävien tai kansainvälisten sopi-
musvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia ti-
lasto- ja muita tietoja. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen asian-
omaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain 
mukaisen valvontatehtävän toteuttamiseksi 
sekä maakaasumarkkinaviranomaisen anta-
man vahvistus- tai velvoitepäätöksen noudat-
tamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus val-
vottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai 
laitoksen hallinnassa olevissa tiloissa. Tar-
kastusta ei kuitenkaan saa suorittaa koti-
rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Valvotta-
vaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai lai-
toksen on vaadittaessa esitettävä tarkastusta 
toimittavalle virkamiehelle tarkastusta varten 
ne asiakirjat ja tietojärjestelmissään olevat 
tallenteensa sekä järjestettävä pääsy niihin 

5 § 
(kumotaan) 
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maakaasulaitteisiin ja -laitteistoihin, joilla 
voi olla merkitystä tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten nou-
dattamisen valvonnassa. Tarkastusta toimit-
tavalla virkamiehellä on oikeus ottaa maksut-
ta jäljennöksiä tarkastettavista asiakirjoista 
sekä tulosteita tietojärjestelmissä olevista tal-
lenteista.  

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetty-
jä velvoitteitaan tietojen antamisesta tai toi-
mittamisesta valvontaviranomaiselle, voi val-
vontaviranomainen velvoittaa hänet korjaa-
maan virheensä tai laiminlyöntinsä. Valvon-
taviranomainen voi asettaa päätöksensä te-
hosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamises-
sa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi nou-
datetaan uhkasakkolaissa säädettyä menette-
lyä.  
 

6 § 
Tämän lain mukaiset kauppa- ja teolli-

suusministeriön ja maakaasumarkkinaviran-
omaisen valvonta- ja muut suoritteet ovat 
maksullisia. Maksujen osalta noudatetaan, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään. 

6 § 
(kumotaan) 

 
7 § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee seu-
rata maakaasun tarjonnan ja kysynnän tasa-
painoa, maakaasuverkkojen laatua ja niiden 
ylläpidon tasoa, toimenpiteitä kysyntähuippu-
jen kattamiseksi sekä maakaasun toimitusva-
jauksen hoitamiseksi. Maakaasumarkkinavi-
ranomaisen on julkaistava vuosittain heinä-
kuun 31 päivään mennessä maakaasun toimi-
tusvarmuutta koskeva kertomus, jossa esitel-
lään toimitusvarmuuden seurannasta saatuja 
tuloksia sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita 
on toteutettu tai joita suunnitellaan ongelmi-
en ratkaisemiseksi. Kertomus tulee toimittaa 
Euroopan yhteisöjen komissiolle. 
 

7 § 
(kumotaan) 
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8 luku 

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 § 
Joka 2 luvun 2 §:n (liittämisvelvollisuus), 

2 luvun 3 §:n (siirtovelvollisuus), 3 luvun 
2 tai 3 §:n (järjestelmävelvollisuus), 4 luvun 
1 §:n (toimitusvelvollisuus) tai 4 luvun 5 §:n 
(maakaasutoimituksen keskeyttäminen) vas-
taisella menettelyllä aiheuttaa toiselle vahin-
koa, on velvollinen korvaamaan aiheuttaman-
sa vahingon. 

Vahingonkorvauksesta on muilta osin voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. 

8 luku  

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 § 
Joka 2 luvun 2, 3 tai 3 a §:n, 3 luvun 2, 2 b 

tai 3 §:n, 4 luvun 1 tai 5 §:n vastaisella me-
nettelyllä aiheuttaa toiselle vahinkoa, on vel-
vollinen korvaamaan aiheuttamansa vahin-
gon. 

 
 
 
Vahingonkorvauksesta säädetään lisäksi 

vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

 
9 luku 

Erinäiset säännökset 

2 § 
Joka tässä laissa taikka sen nojalla anne-

tuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitet-
tuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja 
jonkun liike- tai ammattisalaisuudesta, ei saa 
niitä ilmaista sivulliselle eikä käyttää hyödyk-
seen. 

9 luku 

Erinäiset säännökset 

2 § 
Verkonhaltijan sekä varastointilaitteiston 

ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
haltijan tässä laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä hoita-
essaan saamiensa ja laatimiensa asiakirjojen 
sekä niihin sisältyvien tietojen salassapito-
velvollisuuteen samoin kuin näitä tehtäviä 
hoidettaessa saatuja tietoja koskevaan vai-
tiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon 
sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen 
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 22 ja 
23 §:ää sekä 24 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
myös silloin, kun kysymys ei ole asiakirjasta, 
johon mainittua lakia sen 4 §:n mukaan so-
velletaan. 
 

 
4 § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muutos-
ta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 
jollei 2 momentissa toisin säädetä. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen 2 luvun 
4–4 a §:n, 3 luvun 1 §:n 2 momentin sekä 7 
luvun 1 a—1 d ja 2 §:n nojalla antamaan pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla mark-
kinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-

4 §
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen 2 luvun 
4 ja 4 a §:n nojalla antamaan päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla markkinaoikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa 
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laissa säädetään. Valituksen käsittelyyn 
markkinaoikeudessa sovelletaan hallintolain-
käyttölakia. Käsittelyn ja asiakirjojen julki-
suudesta säädetään erikseen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Maakaasumark-
kinaviranomaisella on oikeus hakea valitta-
malla muutosta tässä laissa tarkoitettuun lupa-
asiaa koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen 
sekä 2 momentissa tarkoitettuun markkinaoi-
keuden päätökseen, jolla muutoksenhaku-
tuomioistuin on kumonnut maakaasumarkki-
naviranomaisen päätöksen tai muuttanut sitä. 

säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annetussa laissa (100/2013). 
 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Maakaa-
sumarkkinaviranomaisella on oikeus hakea 
valittamalla muutosta muutoksenhakutuomio-
istuimen päätökseen, jolla tämä on kumonnut 
sen antaman päätöksen tai muuttanut sitä. 
 

 
4 a § 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 
lain 7 luvun 1 a—1 d ja 2 §:n nojalla anta-
maa päätöstä on noudatettava muutoksenha-
usta huolimatta, jollei maakaasumarkkinavi-
ranomainen päätöksessään toisin määrää. 
Päätöstä, joka koskee virheellisesti perityn 
maksun palauttamista yksittäiselle asiakkaal-
le tai päätöstä, joka koskee uhkasakon mak-
settavaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saa 
panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoi-
mainen. Muutoksenhakutuomioistuimella on 
lisäksi oikeus antaa määräyksiä päätösten 
täytäntöönpanosta siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. 

 

4 a § 
(kumotaan) 

 
5 § 

Jos hakijalle myönnetään poikkeuslupa, jo-
ka koskee maakaasun siirtopalvelun tarjoami-
sesta kieltäytymistä tai 2 luvun 4 a §:ssä tar-
koitettua verkkoinvestointia, maakaasumark-
kinaviranomaisen on noudatettava maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä sään-
nöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/55/EY mainittua menette-
lyä. 

5 §  
Jos hakijalle myönnetään 2 luvun 4 tai 

4 a §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa, maakaa-
sumarkkinaviranomaisen on noudatettava 
maakaasumarkkinadirektiivin 36 artiklan 4, 
6, 8 ja 10 kohdassa säädettyä menettelyä. 
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 6 § 

Tämän lain mukaiset työ- ja elinkeinomi-
nisteriön sekä maakaasumarkkinaviranomai-
sen suoritteet ovat maksullisia. Maksuista 
säädetään valtion maksuperustelaissa 
(150/1992). 

——— 
 

1. Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta 2013.  

2. Lain 9 luvun 4 §:n 2 momenttia sovelle-
taan vasta 1 päivästä syyskuuta 2013. 

3. Tällä lailla kumotaan maakaasumarkki-
nalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta annettu 
laki (125/2013). 

4. Lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten nojalla annetut asetukset ja maa-
kaasumarkkinaviranomaisen määräykset 
jäävät voimaan. 

5. Lain voimaan tullessa toimivan siirto-
verkonhaltijan on toimitettava maakaasu-
verkkolupahakemuksensa maakaasumarkki-
naviranomaiselle kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Lain 6 luvun 3 §:n 1 momen-
tin 3 kohdan vaatimusta ei sovelleta tilantee-
seen, josta ei ole tullut tehdä lain 2 a luvun 
1 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta. Maa-
kaasumarkkinaviranomainen voi ennen maa-
kaasuverkkolupahakemuksen ratkaisemista 
muuttaa määräajaksi järjestelmävastuuseen 
määrätyn siirtoverkonhaltijan voimassa ole-
van maakaasuverkkoluvan ehtoja tämän lain 
säännösten edellyttämällä tavalla. 

6. Maakaasun toimittajan on tarjottava 
4 luvun 3 §:n 3 momentissa pakollisiksi sää-
dettyjä maksutapoja kuluttajille viimeistään 
1 päivästä maaliskuuta 2014 alkaen. 

7. Lain 4 luvun 6 §:n säännöstä sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
maakaasusopimuksiin. 

8. Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 maakaa-
sumarkkinaviranomaisen 2 luvun 4 ja 4 a §:n 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla markkinaoikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. En-
nen 1 päivää syyskuuta 2013 markkinaoikeu-
dessa vireille tulleen valituksen käsittelystä 
markkinaoikeudessa säädetään hallintolain-
käyttölaissa ja markkinaoikeuslaissa 
(1527/2001). Käsittelyn ja asiakirjojen julki-
suudesta säädetään erikseen. 
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5. 
 

Laki 
kilpailulain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kilpailulain (948/2011) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 662/2012, seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

39 § 

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen 
Viestintävirastolle 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luovut-
taa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
sen yhteydessä saamansa tai laatimansa mai-
nitun lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettä-
vä asiakirja Viestintävirastolle, jos se on 
Viestintäviraston tehtävien hoitamiseksi vält-
tämätöntä. 
 

39 § 

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen 
eräille viranomaisille 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luovut-
taa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
sen yhteydessä saamansa tai laatimansa mai-
nitun lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettä-
vä asiakirja Finanssivalvonnalle, Energia-
markkinavirastolle ja Viestintävirastolle, jos 
se on näiden tehtävien hoitamiseksi välttämä-
töntä. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-
ta 2013. 
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6. 
 

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 71 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 

se on osaksi laeissa 194/2011 ja 752/2012, uusi 11 a kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 a) Energiamarkkinavirastolle sen tehtä-
vien ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sen 
kilpailuasioihin liittyvien tehtävien hoitami-
seksi sähkön ja maakaasun toimitus- ja joh-
dannaissopimuksiin liittyvistä liiketoimista, 
joita koskevat tiedot sähkön tai maakaasun 
toimittajan on säilytettävä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä  
kuuta 2013. 
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7. 
 

Laki 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 2 §:n 

1 momentin 2 kohta ja 
lisätään 1 luvun 2 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Kilpailu- ja valvonta-asiat 

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja val-
vonta-asioina asiat, jotka säädetään sen toi-
mivaltaan kuuluviksi:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sähkömarkkinalaissa (386/1995); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Kilpailu- ja valvonta-asiat 

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja val-
vonta-asioina asiat, jotka säädetään sen toi-
mivaltaan kuuluviksi:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sähkömarkkinalaissa (    /     ); 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 a) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonnasta annetussa laissa (    /     ); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
2013. 
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8. 

Laki 
markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n 1 momentin 3 kohta ja 5 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 755/2012 ja 5 §:n 2 momentti laissa 
1173/2004,  

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 755/2012, uusi 4 a kohta seuraavas-
ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka  

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka 
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkömarkkinalaissa (386/1995); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka  

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka 
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sähkömarkkinalaissa (    /    ); 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden val-
vonnasta annetussa laissa (    /    ); 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 §  

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrää-
minen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa 

tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että he 
ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän kor-
keakoulututkinnon ja ovat perehtyneet kilpai-
luoikeuteen, hankintatoimeen, energiamark-
kinoihin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään 
tai taloudellisiin kysymyksiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrää-
minen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 §:n 1 momentin 1—4 ja 4 a koh-

dassa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osal-
listuvilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, 
että he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 
kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, ener-
giamarkkinoihin, taloustieteeseen, elinkei-
noelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

2013. 
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