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maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maakaasumarkkinalain (508/2000) 3 luvun 2 § ja 4 luvun 3 §, sellaisina kuin ne

ovat laissa 589/2013, sekä
lisätään 2 lukuun uusi 9 a ja 9 b § sekä 4 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

2 luku

Verkonhaltijan sekä varastointilaitteiston
ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteis-
ton haltijan yleiset velvollisuudet ja palve-

lujen hinnoittelu

9 a §
Jakeluverkonhaltijan laskutus on suoritet-

tava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vä-
hintään neljä kertaa vuodessa. Jos mittauslait-
teisto ei ole kaukoluentajärjestelmän piirissä,
laskutus voi perustua loppukäyttäjän teke-
mään mittauslaitteiston luentaan.

Laskutus saa kuitenkin perustua arvioituun
kulutukseen tai kiinteään määrään silloin,
kun laskutus perustuu loppukäyttäjän luke-
maan mittauslaitteistoon eikä tämä ole ilmoit-
tanut mittarilukemaa kysymyksessä olevalta
laskutuskaudelta. Todettuun kulutukseen pe-
rustuvasta laskutuksesta voidaan poiketa
myös, jos todettuun maakaasunkulutukseen

perustuvan mittauksen ja laskutuksen järjes-
täminen ei ole mahdollista tai se on kustan-
nuksiltaan kohtuutonta.

Jakeluverkonhaltijan on esitettävä laskussa
verkkonsa käyttäjälle erittely siitä, miten
maakaasunjakelun hinta muodostuu. Maakaa-
sunjakelun hintaa koskevat tiedot ja arviot on
annettava loppukäyttäjälle oikea-aikaisesti ja
helposti ymmärrettävässä muodossa. Laskun
mukana on ilmoitettava loppukäyttäjän todel-
linen kulutus ja hintatiedot sekä mahdollistet-
tava vertailu edellisen vuoden kulutukseen ja
kustannuksiin samana kautena. Jakeluverkon-
haltijan on kuluttajille lähetettävissä laskuissa
annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä
varten sekä kuluttajille suunnatussa laskutuk-
sessaan tietoja kuluttajien käytettävissä ole-
vista riitojenratkaisumenettelyistä. Maakaa-
sumarkkinaviranomainen voi antaa tarkempia
määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun tulee
sisällyttää, sekä siitä tavasta, jolla tiedot tulee
laskussa esittää.
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Tässä pykälässä tarkoitetut laskut sekä
hinta- ja kulutustiedot on annettava loppu-
käyttäjälle asianmukaisesti ja maksutta. Lop-
pukäyttäjän on halutessaan saatava laskut ja
kulutustiedot sähköisinä.

9 b §
Jakeluverkonhaltijan on tarjottava kulutta-

jille erilaisia maksutapoja laskujen maksami-
seen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla
perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syrjiviä
ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huo-
mioida eri maksutapojen tarjoamisesta jake-
luverkonhaltijalle aiheutuvien kustannusten
kohtuulliset erot. Jos jakeluverkonhaltija tar-
joaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää,
järjestelmän on heijastettava riittävästi kulut-
tajan arvioitua vuotuista maakaasunkulutusta.

3 luku

Järjestelmävelvoitteet ja
maakaasukauppojen 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 il-
moitettava maakaasun toimittajalle käyttö-
paikka- tai mittauskohtaisesti.

Loppukäyttäjälle on tarjottava kilpailuky-
kyisesti hinnoiteltua mittaria, joka mittaa tar-
kasti maakaasun kulutuksen ja antaa tietoa
kulutuksen ajoittumisesta, kun:

1) olemassa oleva mittari korvataan, paitsi
jos se on teknisesti mahdotonta tai se ei ole
kustannustehokasta ottaen huomioon pitkän
aikavälin säästömahdollisuudet;

2) kyse on uuteen rakennukseen sijoitetta-
vasta uudesta liittymästä;

3) kyse on sellaisesta maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 125 §:n mukaista ra-
kennuslupaa tai 126 §:n mukaista toimenpi-
delupaa edellyttävästä korjauksesta, jolla voi
olla merkittävää vaikutusta rakennuksen
energiatehokkuuteen.

Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua
joko omana työnä tai hankkia palvelun. Pal-

velu voidaan hankkia tällöin myös maakaasu-
kaupan 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 mittauslaitteis-
tolla;

2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle ase-
tettavia vaatimuksia;

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

tusta.

4 luku

Maakaasun toimittaminen ja maakaasun
käyttäjän asema

3 §
Loppukäyttäjälle toimitettu maakaasu on

laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perus-
teella vähintään neljä kertaa vuodessa. Jos
mittauslaitteisto ei ole kaukoluentajärjestel-
män piirissä, laskutus voi perustua loppu-
käyttäjän tekemään mittauslaitteiston luen-
taan.

Maakaasun laskutus saa kuitenkin perustua
arvioituun kulutukseen tai kiinteään määrään
silloin, kun laskutus perustuu loppukäyttäjän
lukemaan mittauslaitteistoon eikä tämä ole
ilmoittanut mittarilukemaa kysymyksessä
olevalta laskutuskaudelta. Todettuun kulutuk-
seen perustuvasta laskutuksesta voidaan poi-
keta myös, jos todettuun maakaasunkulutuk-
seen perustuvan mittauksen ja laskutuksen
järjestäminen ei ole mahdollista tai se on
kustannuksiltaan kohtuutonta.

Maakaasun toimittajan on esitettävä las-
kussa asiakkaalle erittely siitä, miten maakaa-
sun hinta muodostuu, sekä tieto sopimuksen
voimassaoloajasta. Maakaasun hintaa koske-
vat tiedot ja arviot on annettava loppukäyttä-
jälle oikea-aikaisesti ja helposti ymmärrettä-
vässä muodossa. Laskun mukana on ilmoitet-
tava loppukäyttäjän todellinen kulutus ja hin-
tatiedot sekä mahdollistettava vertailu edelli-
sen vuoden kulutukseen ja kustannuksiin sa-
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mana kautena. Maakaasun toimittajan on
kuluttajille lähetettävissä laskuissa annettava
tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten sekä
kuluttajille suunnatussa laskutuksessaan tie-
toja kuluttajien käytettävissä olevista riitojen-
ratkaisumenettelyistä. Maakaasumarkkinavi-
ranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä
siitä, mitä tietoja laskuun tulee 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.

Tässä pykälässä tarkoitetut laskut sekä
hinta- ja kulutustiedot on annettava loppu-
käyttäjälle asianmukaisesti ja maksutta. Lop-
pukäyttäjän on halutessaan saatava laskut ja
kulutustiedot sähköisinä.

3 a §
Maakaasun toimittajan on tarjottava kulut-

tajille erilaisia maksutapoja laskujen maksa-
miseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla
perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syrjiviä
ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huo-
mioida eri maksutapojen tarjoamisesta maa-
kaasun toimittajalle aiheutuvien kustannusten
kohtuulliset erot. Jos maakaasun toimittaja
tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestel-
mää, järjestelmän on heijastettava riittävästi
kuluttajan arvioitua vuotuista maakaasunku-
lutusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Sen 2 luvun 9 a ja 9 b § sekä 4
luvun 3 ja 3 a § tulevat kuitenkin voimaan
vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen

31431/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


