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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkki-
nalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säh-

kömarkkinalakia ja siihen liittyen markkina-
oikeuslakia. Sähköliiketoimintojen eriyttä-
mistä, sähköverkkojen valvontaa sekä sähkön 
toimitusvarmuuden seurantaa ehdotetaan te-
hostettavaksi. Sähkömarkkinalain vanhentu-
neita säännöksiä ajantasaistetaan. 

Sähköverkkotoiminta ehdotetaan pääsään-
töisesti eriytettäväksi oikeudellisesti ja toi-
minnallisesti sähköntuotanto- ja sähkön-
myyntitoiminnasta. Pienet sähköverkot jäisi-
vät kuitenkin oikeudellista sekä pienet ja kes-
kisuuret sähköverkot toiminnallista eriyttä-
mistä koskevien velvoitteiden ulkopuolelle. 
Velvoite oikeudelliseen eriyttämiseen koskisi 
noin 35 prosenttia jakeluverkonhaltijoista ja 
noin 85 prosenttia Suomen jakeluverkoissa 
siirretystä energiasta. Oikeudellisen eriyttä-
misen ulkopuolelle jäävien yritysten osalta 
ehdotetaan täsmennettäviksi kirjanpidossa 
tehtävää eriyttämistä koskevia säännöksiä. 

Sähköverkkojen tapauskohtaisesta ja jälki-
käteisestä valvonnasta ehdotetaan siirryttä-
väksi kaikkiin verkonhaltijoihin kohdistu-
vaan yhtenäiseen ja osittain etukäteiseen val-
vontaan. Energiamarkkinavirasto vahvistaisi 
kaikille verkonhaltijoille sekä järjestelmävas-
taavalle kantaverkonhaltijalle noudatettavak-
si keskeisimpien palveluiden ehdot ja palve-
luiden hinnoittelua koskevat menetelmät en-
nen niiden käyttöönottamista. Siirtomaksuja 
koskeva vahvistuspäätös annettaisiin neljän 
vuoden pituisen valvontajakson ajaksi, jona 
aikana verkkohinnoittelun tulisi olla koko-
naisuudessaan kohtuullista. Valvontajakson 
päätyttyä verkonhaltijan tulisi Energiamark-
kinaviraston päätöksen perusteella palauttaa 
mahdollinen ylituotto asiakkaille alentamalla 
siirtopalvelujen hintoja. Merkittävässä ylitys-
tapauksessa verkonhaltija maksaisi palautet-
tavalle määrälle koron. Verkonhaltija voisi 

myös kerätä hyväksyttävän tason alittavan 
määrän korkeampina siirtopalvelumaksuina 
seuraavan valvontajakson kuluessa. Suurten 
hintamuutosten vaikutuksia yksittäisten asi-
akkaiden siirtopalvelumaksuihin ehdotetaan 
pehmennettäväksi yritysjärjestelyihin ja siir-
tymäaikoihin liittyvillä säännöksillä. 

Energiamarkkinaviraston päätösten osalta 
ehdotetaan siirryttäväksi kaksiportaiseen 
muutoksenhakumenettelyyn. Keskeisten val-
vontapäätösten osalta muutoksenhaku ehdo-
tetaan ohjattavaksi ensiasteessa markkinaoi-
keuteen. 

Liittymisjohtojen rakentamista ehdotetaan 
helpotettavaksi antamalla sähkönkäyttäjille ja 
-tuottajille oikeus rakentaa oma liittymisjohto 
vastuualueen ulkopuoliseen jakeluverkkoon 
ja lähimpään korkeajänniteverkkoon. 

Sähkön kysynnän ja tarjonnan välisen tasa-
painon seurantaa ehdotetaan tehostettavaksi. 
Sähkön niukkuustilanteiden varalta pyritään 
ehkäisemään sähkön markkinahinnan mani-
pulointimahdollisuuksia sekä edistämään 
voimalaitosten käyttövalmiutta. Energia-
markkinavirastolle ehdotetaan toimivaltaa 
määrätä siirtämään talvikauteen ajoittuvaa 
voimalaitoksen huoltoseisokkia kireän säh-
kön tuotantotilanteen vuoksi. Lakiin ehdote-
taan otettavaksi säännökset uutta tuotantoka-
pasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta. 

Laissa täsmennettäisiin niitä periaatteita, 
joiden mukaan paikallisen sähkönmyyjän on 
toimitettava sähköä kuluttajille ja muille pie-
nille sähkönkäyttäjille, kun nämä eivät halua 
kilpailuttaa sähkönmyyjää. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. Oikeudelli-
sen eriyttämisen edellyttämät yritysrakentei-
den muutokset tulisi panna täytäntöön 1 päi-
vään tammikuuta 2007 mennessä. 

 
����� 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

1.1. Sähköliiketoimintojen eriyttäminen 

1.1.1. Yleistä 

Sähkömarkkinalailla (386/1995) avattiin 
kilpailulle sähkön tuotanto, myynti, tuonti ja 
vienti. Sähköverkkotoiminta on sen sijaan 
luvanvaraista ja verkonhaltijaa sitoo sähkö-
markkinalain nojalla siirto-, liittämis- ja ver-
kon kehittämisvelvollisuus sekä velvollisuus 
toimia tasapuolisesti ja avoimesti. Sähkö-
verkkotoiminta muodostaa niin kutsutun 
luonnollisen monopolin. Terve ja toimiva 
kilpailu sähkömarkkinoilla edellyttää, että 
kilpailun alaiset sähköliiketoiminnot toimivat 
liiketaloudellisesti kannattavasti eikä niitä 
tueta monopolitoiminnoilla. Sähköliiketoi-
mintojen eriyttämisen tavoitteena on lisätä 
sähköliiketoiminnan avoimuutta ja tasapuoli-
suutta siten, että vaikeutetaan kilpailulle 
avattujen sähköliiketoimintojen tukemista 
sähköverkkoliiketoiminnasta saatavilla tuloil-
la ja näin kilpailun vääristymistä sähkömark-
kinoilla. Eriyttäminen tehostaa kilpailua sekä 
sähkömarkkinoiden toimintaa ja helpottaa 
alan valvontatyötä. 
 
 
1.1.2. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Toimintojen eriyttämistä koskevat sään-
nökset sisältyvät sähkömarkkinalain 
7 lukuun. Kyseisillä säännöksillä on kansalli-
sesti pantu täytäntöön vuonna 2003 kumotun 
vanhan sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 96/92/EY 
eriyttämistä koskevat säännökset. Sähköliike-
toimintojen eriyttämisestä annetussa kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksessä 
(885/1995) on annettu lisäksi tarkempia mää-
räyksiä eriyttämisen käytännön toteuttami-
sesta. 

Sähkömarkkinalain 28 §:n mukaan verkon-
haltijan ja sähkönmyyjän on eriytettävä 
verkkotoiminta, sähkön myyntitoiminta ja 

sähkön tuotantotoiminta toisistaan sekä muis-
ta liiketoiminnoista. Asetuksella voidaan sää-
tää, että verkkotoiminnan ja myyntitoimin-
nan eri osatoiminnat on eriytettävä toisistaan. 
Tällaista asetusta ei kuitenkaan ole säädetty. 
Sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttämä 
siirtoverkonhaltijan riippumattomuus ainakin 
johtotasolla on varmistettu siten, että kanta-
verkonhaltijasta on muodostettu erillinen yh-
tiö, Fingrid Oyj. Tältä osin voimassa olevan 
direktiivin vähimmäisvaatimukset ylittyvät ja 
Fingrid Oyj:n oikeudellinen muoto vastaa jo 
nyt sähkön sisämarkkinadirektiivissä edelly-
tettyä. 

Sähkömarkkinalain mukaan liiketoimintoja 
ei tarvitse eriyttää, jos toiminta on merkityk-
seltään vähäistä. Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön sähköliiketoimintojen eriyttämistä 
koskevan päätöksen mukaan vähäisiksi kat-
sotaan sähköliiketoiminnot, jotka eivät yh-
dessä ylitä 10 prosenttia yhteisön tai laitok-
sen liikevaihdosta eivätkä ylitä yhtä miljoo-
naa markkaa vuodessa. Sähkön tuotantoa ei 
tarvitse eriyttää sähkön myynnistä, jos oman 
tuotannon osuus tavanomaisissa tuotanto-
olosuhteissa on alle 10 prosenttia tai enintään 
20 gigawattituntia vuodessa. 

Sähkömarkkinalain 29 §:n mukaan eriyt-
tämisellä tarkoitetaan sitä, että eriytettäville 
sähköliiketoiminnoille laaditaan tilikausittain 
tuloslaskelma ja pääomavaltaisille toimin-
noille lisäksi tase. Pääomavaltaisia toimintoja 
ovat kauppa- ja teollisuusministeriön sähkö-
liiketoimintojen eriyttämistä koskevan pää-
töksen mukaan verkkotoiminta ja eriytetty 
energian tuotanto. Eri sähköliiketoiminnoista 
ei välttämättä tarvitse muodostaa erillisiä kir-
janpitoyksiköitä. 

Sähköliiketoimintaa harjoittava kunnalli-
nen laitos tai kuntayhtymä tulee lain 30 §:n 
mukaan eriyttää kirjanpidollisesti kunnasta ja 
sille tulee laatia tilikausittain osakeyhtiön ti-
lipäätöksen kanssa vertailukelpoinen tulos-
laskelma ja tase. 

Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmien, 
taseiden ja niiden lisätietojen oikeellisuuden 
varmistamiseksi sähkömarkkinalain 31 §:ssä 
on edellytetty, että yrityksen tilintarkastajien 
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tulee tarkastaa ne ja antaa niistä tilintarkas-
tuskertomuksessa erillinen lausunto. 

Lain 32 §:ssä säädetään, että verkkotoi-
minnan tuloslaskelma ja tase sekä sähkön 
myynnin tuloslaskelma liitetietoineen ovat 
julkisia ja esitetään yrityksen tilinpäätökseen 
sisältyvinä liitetietoina. Sähköliiketoimintaa 
harjoittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös 
sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat 
ja taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan ti-
linpäätöksessä. 

Lain 33 §:n mukaan sähköverkkotoimintaa 
harjoittavan liikkeen hankkimisesta, verkko-
toimintaa harjoittavan yhteisön osake- tai 
osakkuusenemmistön ostamista tai sähkö-
verkkotoimintaa koskevan määräysvallan 
muusta hankkimisesta tulee ilmoittaa kilpai-
luvirastolle kuukauden kuluessa sopimuksen 
solmimisesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriölle on lain 
34 §:ssä säädetty oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita eriyttämisen toteutta-
misesta sekä tätä koskevien tietojen julkai-
semisesta. Tarkemmat määräykset sähkölii-
ketoimintojen eriyttämisestä on otettu kaup-
pa- ja teollisuusministeriön päätökseen. Säh-
kömarkkinaviranomaisella on oikeus perus-
telluista syistä myöntää poikkeuksia lain vaa-
timasta toimintojen eriyttämistavasta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sessä edellytetään, että eriytetyissä tilinpää-
töksissä on sama erittely kuin kirjanpitolain 
mukaisessa tilinpäätöksessä. Energiamarkki-
navirastolle on kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätöksessä annettu valtuutus antaa erit-
telystä tarkempia ohjeita. 

Energiamarkkinavirasto valvoo eriyttämis-
tä koskevien säännösten ja määräysten nou-
dattamista sekä kerää, analysoi ja julkaisee 
sille toimitettuja tilinpäätöstietoja. Valvonta 
on jälkikäteistä markkinavalvontaa. Ener-
giamarkkinavirasto voi päätöksellään vel-
voittaa säännöksiä tai määräyksiä rikkoneen 
korjaamaan virheellisen toimintansa tai lai-
minlyöntinsä. Energiamarkkinavirasto voi 
asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. 
 
1.1.3. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
26 päivänä kesäkuuta 2003 direktiivin 

2003/54/EY sähkön sisämarkkinoita koske-
vista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
96/92/EY kumoamisesta, jäljempänä sähkön 
sisämarkkinadirektiivi. Direktiivi tulisi saat-
taa voimaan kansallisesti 1 päivään heinä-
kuuta 2004 mennessä. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin mukaan 
kaikkien sähkölaitosyritysten on laadittava ti-
linpäätöksensä, annettava tilinsä tarkastetta-
vaksi ja julkaistava tilinpäätöksensä yhtiö-
muodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpää-
töksistä perustamissopimuksen 44 artiklan 2 
kohdan g alakohdan nojalla annetun neljän-
nen neuvoston direktiivin 78/660/ETY nojal-
la annetun kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti. Sähkölaitosyritysten on sisäisessä kir-
janpidossaan eriytettävä siirto- ja jakelutoi-
minnot sekä tehtävä konsolidoitu tilinpäätös 
muista sähköliiketoiminnoista siten kuin niitä 
vaadittaisiin tekemään, jos erilliset yritykset 
harjoittaisivat kyseisiä toimintoja. Säännök-
sen tarkoituksena on vaikeuttaa syrjintää, ris-
tiinsubventiota ja kilpailun vääristymistä 
sähkömarkkinoilla. Siirto määritellään direk-
tiivissä sähkön siirtämiseksi yhteenliitetyssä 
siirtojännite- ja suurjänniteverkossa loppu-
käyttäjälle tai jakelijoille. Jakelulla tarkoite-
taan sähkön siirtoa suur-, keski- tai matala-
jänniteverkon kautta sähkön käyttäjille. Kus-
takin toiminnosta on laadittava tase ja tulos-
laskelma. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin mukaan 
sähköverkonhaltijan on oltava riippumaton 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta sähköntuotanto- ja 
myyntitoiminnasta. Verkkoliiketoiminnan 
oikeudellisella ja toiminnallisella eriyttämi-
sellä pyritään turvaamaan verkkopalvelujen 
syrjimätön tarjonta. 

Direktiivin oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskeva vaatimus koskisi siirto- 
ja jakeluverkkotoimintaa. Direktiivin mukaan 
jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, ettei 
verkonhaltijan oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevia säännöksiä sovelleta 
jakeluverkkotoimintaa harjoittaviin integroi-
tuneisiin sähköalan yrityksiin, joilla on alle 
100 000 asiakasta. Tämä kokoraja on asetettu 
Keski-Euroopan suurten maiden sähkömark-
kinaolosuhteiden mukaan. Suomessa on vain 
kuusi sellaista sähköalan yritystä, joilla on yli 
100 000 asiakasta. 
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Verkonhaltijoiden toiminnallisen eriyttämi-
sen vaatimuksena sähkön sisämarkkinadirek-
tiivissä edellytetään ensinnäkin, että verkon-
haltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät 
saa osallistua integroituneen sähköalan yri-
tyksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat suo-
raan tai välillisesti sähkön tuotantoon tai säh-
könmyyntiin liittyvästä päivittäisestä toimin-
nasta. Toisena vaatimuksena on sen varmis-
taminen, että verkonhaltijan hallinnosta vas-
taavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan 
huomioon tavalla, joka turvaa heidän riippu-
mattoman toimintansa. Kolmantena vaati-
muksena edellytetään, että verkonhaltijalla 
on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon ja ke-
hittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippu-
maton integroituneesta sähköalan yrityksestä. 
Tämä ei kuitenkaan edellytä sitä, että ver-
konhaltijan tulisi omistaa operoimansa verk-
ko. Neljäntenä vaatimuksena edellytetään, et-
tä verkonhaltijan on laadittava ohjelma, jolla 
pyritään varmistamaan verkonhaltijan syrji-
mätön toiminta. 

Oikeudellista ja toiminnallista eriyttämistä 
koskevien vaatimusten kohdistaminen eri 
kokoisille verkonhaltijoille on direktiivin 
mukaan mahdollista. Toiminnallista eriyttä-
mistä koskevat vaatimukset on pantava täy-
täntöön 1 päivään heinäkuuta 2004 mennes-
sä. Jäsenvaltiot voivat päättää lykätä oikeu-
dellisen eriyttämisen täytäntöönpanoa enin-
tään 1 päivään heinäkuuta 2007 saakka. 
 
 
1.2. Verkkotoiminnan valvonta 

1.2.1. Yleistä 

Sähköverkkotoiminta poikkeaa tavanomai-
sista markkinoista, sillä sähkön siirto- ja ja-
kelutoiminta muodostaa niin kutsutun luon-
nollisen monopolin, jossa kilpailu ei ole 
mahdollista kustannus- ja markkinaolosuh-
teiden vuoksi. Sähkön siirto asiakkaalle ta-
pahtuu kiinteää infrastruktuuria käyttäen ja 
kysyntä on paikkaan sidottua. 

Taloustieteessä luonnolliseen monopoliin 
on katsottu liittyvän ongelmia, joiden vuoksi 
se tarvitsee julkista sääntelyä. Sääntelyn 
avulla pyritään kontrolloimaan yrityksen 
markkinavoiman käyttöä ja ehkäisemään 

monopolihinnoittelua, kannustamaan toimin-
nan tehostamiseen sekä tehokkaan hinnoitte-
lurakenteen luomiseen. 

Luonnollisen monopolin erityisvalvonnan 
keskeisiä tavoitteita ovat tasapuolisuus, jat-
kuvuus ja tehokkuus. Tasapuolisuudella tar-
koitetaan yhteiskunnan sisäistä tulonjakoa 
valvottavien yritysten omistajien ja asiakkai-
den välillä. Tuottotaso ei saa olla liian korkea 
esimerkiksi suhteessa sellaisiin investointei-
hin, joita omistajat voisivat tehdä vastaavan 
riskitason liiketoimintoihin. Tasapuolisuus 
liittyy myös asiakasryhmien välisiin suhtei-
siin ja silloin tarkastelun kohteena on se, ettei 
mikään asiakasryhmä kanna suhteettoman 
suurta osuutta yritykselle suoritettavista mak-
suista suhteessa aiheuttamiinsa kustannuk-
siin. Vastaavasti myös valvottavien yritysten 
kohtelun edellytetään olevan tasapuolista. 
Jatkuvuudessa on kyse siitä, että valvonnan 
on varmistettava tarpeelliset investoinnit val-
vottavalle alalle. Riittävän toimitusvarmuu-
den turvaaminen on keskeinen tavoite ener-
gia-alan luonnollisten monopolien erityisval-
vonnassa. Tehokkuus puolestaan tarkoittaa 
asiakkaan haluaman palvelun aikaansaamista 
mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 
 
 
1.2.2. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Sähkömarkkinalain 1 §:n mukaan lain tar-
koituksena on varmistaa edellytykset tehok-
kaasti toimiville sähkömarkkinoille siten, että 
kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen 
sähkön saanti voidaan turvata. Tavoitteen 
saavuttamisessa ensisijaisina keinoina ovat 
terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun 
turvaaminen sähkön tuotannossa ja myynnis-
sä sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palve-
luperiaatteiden ylläpito sähköverkkojen toi-
minnassa. 

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan verkonhal-
tijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää säh-
köverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoi-
hin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mu-
kaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvälaa-
tuisen sähkön saanti asiakkaille. Tätä kutsu-
taan verkon kehittämisvelvollisuudeksi. Vas-
taavasti 2 momentin mukaan verkonhaltijan 
tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta 
vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimuk-
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set täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähkön-
tuotantolaitokset toiminta-alueellaan. Tätä 
kutsutaan liittämisvelvollisuudeksi. Liittä-
mistä koskevien ehtojen ja teknisten vaati-
musten tulee olla tasapuolisia ja syrjimättö-
miä ja niissä on otettava huomioon sähköjär-
jestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuu-
den vaatimat ehdot. 

Sähkömarkkinalain 10 §:n 1 momentissa  
säädetyn siirtovelvollisuuden mukaan ver-
konhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan 
myytävä sähkön siirtopalveluja niitä tarvitse-
ville verkkonsa siirtokyvyn rajoissa. Pykälän 
2 momentin mukaan asiakkaan tulee maksaa 
verkonhaltijalle aiheuttamansa kohtuulliset 
mittauskustannukset. Sähkömarkkinalain 
14 §:n 1 momentin mukaan verkkopalvelui-
den myyntihintojen ja niiden määräytymispe-
rusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimät-
tömiä kaikille verkon käyttäjille. Pykälän 
2 momentin mukaan verkkopalvelujen hin-
noittelun on oltava kohtuullista. Saman pykä-
län 3 momentissa säädetään, että verkkopal-
velujen hinnoittelussa ei saa olla perusteet-
tomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti ra-
joittavia ehtoja. Siinä on kuitenkin otettava 
huomioon sähköjärjestelmän toimintavar-
muuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot sekä 
kustannukset ja hyödyt, jotka aiheutuvat 
voimalaitoksen liittämisestä verkkoon. Lain 
15 §:n 3 momentissa puolestaan säädetään, 
että jakeluverkossa verkkopalvelujen hinta ei 
saa riippua siitä, missä asiakas maantieteelli-
sesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella. 
Verkonhaltijan tulee julkaista ja ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle verkkopalve-
lujensa yleiset myyntiehdot ja �hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. 

Verkkopalveluiden hinnoittelussa noudatet-
tavat periaatteet ovat vakiintuneet näiden 
säännösten perusteella annetussa oikeuskäy-
tännössä Energiamarkkinaviraston ja kor-
keimman hallinto-oikeuden vuodesta 1999 
lähtien antamien ratkaisujen kautta. 

Sähkömarkkinalain 4 luku sisältää järjes-
telmävastuuta koskevat erityissäännökset. 
Lain 16 §:n mukaan sähkömarkkinaviran-
omainen määrää verkkoluvassa yhden kanta-
verkonhaltijan vastaamaan maan sähköjärjes-
telmän teknisestä toimivuudesta ja käyttö-
varmuudesta sekä huolehtimaan valtakunnal-
liseen tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä 

tarkoituksenmukaisella ja sähkömarkkinoi-
den osapuolten kannalta tasapuolisella ja syr-
jimättömällä tavalla. Järjestelmävastuussa 
oleva kantaverkonhaltija voi asettaa järjes-
telmävastuun toteuttamiseksi tarpeellisia eh-
toja siihen liitettyjen voimalaitosten ja kuor-
mien käyttämiselle. Järjestelmävastaavan tu-
lee ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun 
piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan 
sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverk-
koaan ja muita järjestelmävastuun hoitami-
seen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä 
toisiin verkkoihin siten, että edellytykset te-
hokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voi-
daan turvata. Lain 16 a §:n mukaan valta-
kunnallisen tasevastuun hoitamiseen tarvitta-
van sähkön hankintaehtojen sekä tasesähkön 
kauppaehtojen on oltava tasapuolisia ja syr-
jimättömiä sähkömarkkinoiden osapuolille 
eikä niissä saa olla perusteettomia tai sähkö-
kaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja 
tai rajauksia. Niissä on kuitenkin otettava 
huomioon sähköjärjestelmän toimintavar-
muuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot. Ta-
sesähkön hinnoittelun on oltava kohtuullista. 
Järjestelmävastaavan tulee julkaista ja ilmoit-
taa sähkömarkkinaviranomaiselle järjestel-
mävastuuseen liittyvien palvelujensa voimas-
sa olevat myynti- ja hankintaehdot sekä nii-
den määräytymisperusteet samoin kuin eh-
dot, joita järjestelmävastaava on asettanut 
siirtojärjestelmän käyttämiselle. 

Sähkömarkkinalain 38 §:n mukaan Ener-
giamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa 
sähkömarkkinalain sekä sen nojalla annettu-
jen säännösten noudattamista. Lain 39 §:n 
mukaan Energiamarkkinaviraston on velvoi-
tettava lakia tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä rikkonut taho korjaamaan virheensä 
tai laiminlyöntinsä. 

Energiamarkkinaviraston toimivalta on jäl-
kikäteistä ja tapauskohtaista. Se ei voi vah-
vistaa etukäteen valvottavien noudatettavaksi 
palveluja koskevia hintoja, hinnoitteluperi-
aatteita, palvelumuotoja tai muuta vastaavaa. 
Valvottavien toiminnan ohjaaminen tapahtuu 
yksittäistapauksissa ja jälkikäteen annettujen 
ratkaisujen kautta. Vallitsevan oikeuskäytän-
nön perusteella Energiamarkkinavirastolla on 
sähkömarkkinalain 39 §:n nojalla toimivalta 
kieltää verkonhaltijalta sähkömarkkinalain 
vastaisen hinnoittelun soveltaminen. Oikeus-
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käytännön mukaan virastolla ei kuitenkaan 
ole toimivaltaa määrätä yksittäisiä toimenpi-
teitä lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi 
tai liian suurina perittyjä verkkomaksuja pa-
lautettavaksi. 
 
 
 
1.2.3. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi 
 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä sähkö-
alan teollisuuden eduista riippumaton säänte-
lyviranomainen, jonka vähimmäistehtävät on 
määrätty artiklan 1 ja 2 kohdassa. Kohdan 1 
tehtävät liittyvät seurantavelvollisuuteen, jol-
la varmistetaan syrjimättömyys, tosiasialli-
nen kilpailu ja markkinoiden tehokas toimin-
ta. Kohdan 1 tehtävät eivät edellytä etukä-
teistä hyväksyntää, vaan ne voidaan toteuttaa 
jälkikäteisen markkinavalvonnan keinoin. 
Viranomaisen on seurattava ainakin seuraa-
vaa: 

a) yhteenliittämiskapasiteetin (rajajohdot) 
hallintaa ja jakamista koskevat säännöt nii-
den jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
kanssa, joiden verkkoon siirtoyhteydet ovat 
olemassa; 

b) siirtorajoitusten hallinta kansallisessa 
verkossa; 

c) liitäntöjen ja korjausten tekemiseen käy-
tetty aika; 

d) siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden julkai-
semat tiedot rajayhdysjohdoista, verkon käy-
töstä ja kapasiteetin jaosta; 

e) kirjanpidollinen eriyttäminen ristiinsub-
vention estämiseksi; 

f) uusien sähköntuottajien liittämistä kos-
kevat ehdot, ottaen huomioon uusiutuvan 
energia, hajautetun tuotannon sekä sähkön ja 
lämmöntuotannon kustannukset ja edut; 

g) missä määrin siirto- ja jakeluverkonhal-
tijat täyttävät direktiivin 9 ja 14 artiklan mu-
kaiset tehtävänsä; sekä 

h) avoimuuden ja kilpailun astetta. 
Artiklan 2 kohdan mukaisten tehtävien 

osalta sääntelyviranomaisen on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen voimaantuloa ainakin 
ne menetelmät, joita käytetään seuraavien 

seikkojen laskennassa tai niitä koskevien eh-
tojen ja edellytysten vahvistamisessa: 

a) liittäminen ja pääsy kansallisiin verkkoi-
hin, siirto- ja jakelutariffit mukaan luettuina; 
ja 

b) tasapainottamispalvelujen tarjonta. 
Menetelmien sisältöä ei direktiivissä määri-

tellä tarkemmin, joten siitä voidaan päättää 
kansallisesti siltä osin kuin menetelmistä ei 
ole säädetty verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1228/2003. 

Artiklan 3 kohdan perusteella jäsenvaltiot 
voivat siirtää sääntelyyn liittyvän virallisen 
päätösvallan jollekin muulle jäsenvaltion 
elimelle. Kyseisellä elimellä on siinä tapauk-
sessa valtuudet joko hyväksyä tai hylätä 
sääntelyviranomaisen esittämä päätösehdotus 
sellaisenaan, mutta kyseinen elin ei voi esi-
merkiksi hyväksyä sääntelyviranomaisen 
päätösehdotusta muutettuna. 

Artiklan 4 kohdan perusteella sääntelyvi-
ranomaisella on oltava oikeus vaatia, että 
siirto- ja jakeluverkonhaltijat tarvittaessa 
muuttavat 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja eh-
toja, edellytyksiä, tariffeja, sääntöjä ja mene-
telmiä. Oikeus vaatia muutosta koskee sekä 
jälkikäteisesti markkinavalvonnalla seuratta-
via että etukäteen vahvistettuja tai hyväksyt-
tyjä asioita. 

Artiklan 5 kohdan mukaan sääntelyviran-
omaisen on ratkaistava siirto- tai jakeluver-
konhaltijasta tehtävä valitus kahden kuukau-
den kuluessa. Määräaikaa voidaan jatkaa 
kahdella kuukaudella, jotta viranomainen voi 
hankkia lisätietoja. Määräaikaa voidaan pi-
dentää edelleen valituksen tekijän suostu-
muksella. Lisäksi sääntelyviranomainen voi 
itse pidentää suurten voimalaitosten liittämis-
tä koskevien tariffivalitusten käsittelyn mää-
räaikaa. Päätöksen on oltava sitova, vaikka 
siitä valitetaan ylempään oikeusasteeseen. 
Päätös kumotaan vasta, jos ja kun ratkaisu 
tehdään muutoksenhaussa. 

Artiklan 6 kohdassa säädetään menetelmiä 
koskevista valituksista. Mikäli osapuolella on 
kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus 
tehdä valvontaviranomaisen päätöksestä vali-
tus tai vaatia päätöksen uudelleentarkastelua, 
tulee se tehdä viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa tai jäsenvaltion asettaman lyhyem-
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män ajanjakson kuluessa päätöksen tai pää-
tösehdotuksen julkaisemisesta. Valituksella 
ei ole lykkäävää vaikutusta. 

Artiklan 7�11 kohdissa asetetaan jäsen-
valtioille yleisiä velvoitteita, jotka koskevat 
sääntelyviranomaisen toimintaedellytysten 
takaamista, määräävän markkina-aseman 
väärinkäytön estämistä, asianmukaisten toi-
menpiteiden toteuttamista, jos luottamuksel-
lisuussääntöjä ei noudateta, rajojen yli ulot-
tuvan päätösvallan jakamista sekä yhteisön 
oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mu-
kaisen muutoksenhakuoikeuden käyttöä. 
 
 
Asetus verkkoon pääsyä koskevista edelly-
tyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
 

Verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1228/2003, jäljempänä CBT-
asetus, tarkoituksena on vahvistaa oikeu-
denmukaiset säännöt rajat ylittävää sähkö-
kauppaa varten ja edistää siten kilpailua säh-
kön sisämarkkinoilla kansallisten ja alueellis-
ten markkinoiden erityispiirteet huomioon ot-
taen. Asetus tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2004. 

Asetuksen 3 artiklassa määritellään periaat-
teet, joilla korvataan rajat ylittävästä sähkön-
siirrosta aiheutuvat kustannukset siirtover-
konhaltijoille. Korvauksen maksavat siirto-
verkonhaltijat, joiden verkosta rajat ylittävät 
sähkövirrat ovat peräisin tai joiden verkkoon 
ne päätyvät. Korvaukset vastaavat todellisia 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio päättää 
maksettavien korvausten määristä säätely-
komitean avustuksella. Rajat ylittävien säh-
kövirtojen määrät vahvistetaan mitattujen 
fyysisten sähkövirtojen perusteella. Niiden 
siirtämisestä aiheutuneet kustannukset vah-
vistetaan ennakoitujen pitkän aikavälin kes-
kimääräisten lisäkustannusten perusteella si-
ten, että myös niistä verkolle aiheutuvat hyö-
dyt otetaan huomioon korvauksia alentavasti. 

Asetuksen 4 artiklassa säädetään verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen perusteista. 
Maksujen on oltava avoimia, syrjimättömiä 
ja etäisyydestä riippumattomia sekä vastatta-
va todellisia kustannuksia sikäli kuin nämä 
ovat verrattavissa tehokkaan verkonhaltijan 

kustannuksiin. Verkkoon pääsystä voidaan 
periä maksuja sekä tuottajilta että kuluttajilta. 
Tuottajien maksun osuus on oltava pienempi 
kuin kuluttajien osuus. Maksujen avulla voi-
daan tarvittaessa antaa toivottavasta sijainnis-
ta riippuvia signaaleja Euroopan tasolla. 
Maksuissa on otettava huomioon verkon hä-
viöt, ylikuormituksen hallinta ja investointi-
kustannukset sekä siirtoverkonhaltijoiden vä-
lisestä korvausmekanismista johtuvat menot 
ja tulot. Maksujen soveltaminen ei saa riip-
pua sähkön määränpää- tai alkuperämaasta 
eikä kaupallisesta sopimuksesta. 

Asetuksen 6 artiklassa säädetään ylikuor-
mituksen hallintaa koskevista yleisistä peri-
aatteista. Verkon ylikuormitusongelmiin on 
puututtava syrjimättömin markkinaehtoisin 
ratkaisuin, jotka antavat tehokkaita taloudel-
lisia signaaleja markkinaosapuolille ja siirto-
verkonhaltijoille. Toimitusrajoituksia on käy-
tettävä vain hätätapauksissa ja tuottajia on 
kohdeltava tällöin syrjimättömästi. Ylivoi-
maista estettä lukuun ottamatta kapasiteetin 
supistaminen on korvattava niille markkina-
osapuolille, joille kapasiteettia on jaettu. Siir-
toverkkojen enimmäiskapasiteetti on asetet-
tava markkinaosapuolien käyttöön verkko-
toiminnan varmuuden rajoissa. Siirtoverkon-
haltijoiden on huomioitava siirtorajoitusta 
vastaan siirretyt sähkövirrat, jos se on tekni-
sesti mahdollista. Ylikuormitusta helpottavis-
ta siirroista ei saa kieltäytyä. Rajajohtojen 
kapasiteetin jakamisesta saatavat tulot on 
käytettävä kapasiteetin vakauden turvaami-
seen, rajajohtokapasiteettia ylläpitäviin tai li-
sääviin verkkoinvestointeihin taikka otettava 
tulona huomioon arvioitaessa verkkotoimin-
nan kohtuullista tuottoa. 

Asetuksen 8 artiklan mukaan komissio an-
taa sääntelykomitean avulla tarvittaessa 
suuntaviivat, joissa määritetään: 

a) yksityiskohdat niiden siirtoverkonhalti-
joiden määrittelemiseksi, jotka joutuvat mak-
samaan korvauksia rajat ylittävistä sähkövir-
roista; 

b) yksityiskohdat korvausmekanismiin liit-
tyvistä maksumenettelyistä; 

c) yksityiskohdat menetelmistä, joilla mää-
ritetään rajat ylittävät sähkövirrat; 

d) yksityiskohdat menetelmistä, joilla mää-
ritetään rajat ylittävistä sähkövirroista aiheu-
tuneet kustannukset ja hyödyt; 
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e) yksityiskohtaiset ohjeet, miten käsitel-
lään sähkövirtoja, jotka ovat peräisin Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisista maista tai 
jotka päätyvät niihin; sekä 

f) tasavirtajohdoilla yhteen liitettyjen kan-
sallisten verkkojen osallistuminen korvaus-
mekanismiin. 

Suuntaviivoissa myös vahvistetaan asian-
mukaiset säännöt niiden maksujen yhdenmu-
kaistamisesta, joita tuottajiin ja kuluttajiin 
sovelletaan kansallisissa hinnoittelujärjestel-
missä, mukaan lukien siirtoverkonhaltijoiden 
välisen korvausmekanismin huomioon otta-
minen kansallisten verkkojen maksuissa. 

Asetuksen 9 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että asetusta ja sen 8 artiklan mukaisesti an-
nettuja suuntaviivoja noudatetaan. 

Asetuksen 11 artiklan mukaan jäsenvalti-
oilla on oikeus säätää yksityiskohtaisempia 
toimenpiteitä kuin asetuksessa on säädetty. 

Asetuksen 12 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, 
jota sovelletaan asetuksen säännösten rikko-
miseen sekä toteutettava seuraamusten var-
mistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
 
 
Eräiden maiden suunnitelmat ja ratkaisut 
 

Energiamarkkinoiden kohtuullisuusvalvon-
taa uudistava työryhmä teetti Energiamarkki-
navirastossa selvityksen sähkö- ja maakaasu-
verkkotoiminnan valvonnan järjestämisestä 
eräissä muissa Euroopan maissa. Tarkastel-
tavina maina olivat Ruotsi, Norja, Tanska, 
Alankomaat, Itävalta sekä Englanti, Wales ja 
Skotlanti. Kyseisissä maissa sähkökaupan 
vapautuminen on edennyt keskimääräistä pi-
demmälle. Niillä on myös muita maita pitkä-
aikaisempi kokemus siirtohintojen sääntelys-
tä. 

Selvityksen mukaan viidessä maassa on 
käytössä etukäteissääntely, jossa viranomai-
nen määrittelee etukäteen hinnoittelun ehdot 
tai puitteet. Ruotsissa sääntely on ainoana 
tarkasteltavista maista jälkikäteinen, mutta 
valmisteilla olevassa valvontamallissa viran-
omainen ilmoittaisi jakeluverkkoyhtiöille 
etukäteen sen menetelmän, jolla hinnoittelun 
kohtuullisuutta tullaan arvioimaan. 

Neljässä maassa yhtiöiden hinnoittelun 

kohtuullisuudesta tehdään vuosittaiset mas-
sapäätökset. Itävallassa on toistaiseksi ollut 
tapauskohtainen harkinta, mutta maan hin-
tasääntelyjärjestelmää ollaan uudistamassa. 
Ruotsissa valmisteilla olevassa valvontamal-
lissa kaikkien yhtiöiden hinnoittelun kohtuul-
lisuutta arvioitaisiin vuosittain tietyllä karsin-
tamenetelmällä, mutta lopullinen kohtuulli-
suusarviointi kohdistetaan ainoastaan niihin, 
joiden osalta on karsinnan perusteella syytä 
epäillä ylihinnoittelua. 

Etukäteissääntelyyn liittyy tavallisesti 
sääntelyjakso, jonka aikana kulloistakin hin-
noittelun arviointimenetelmää käytetään. 
Ajanjakson jälkeen arviointimenetelmää 
muutetaan, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. 
Sääntelyjakson pituus vaihtelee tarkastelta-
vissa maissa kolmesta viiteen vuoteen. 

Sääntelyssä käytetyt menetelmät ja mene-
telmissä sovelletut muuttujat vaihtelevat 
maittain. Norjassa ja Tanskassa on käytössä 
tuloraamisääntely, jossa viranomainen mää-
rittelee etukäteen yhtiöiden sallitun tulotason 
eli liikevaihdon. Alankomaissa ja Englannis-
sa on hintakattosääntely eli RPI-X �sääntely, 
jossa sääntely kohdistuu yhtiön hintatasoon, 
jota kuvaa yhtiön tariffeista koostuva hinta-
kori. Myös Alankomaiden ja Englannin sään-
telyjärjestelmä on lähellä tuloraamisääntelyä, 
sillä hintakoria painotetaan siirretyllä ener-
giamäärällä, jolloin lopputulos on hyvin lä-
hellä liikevaihtoa. Ruotsissa kaavaillussa 
verkkohyötymallissa sääntely kohdistuisi 
niinikään liikevaihtoon. Itävallassa säädel-
lään suoraan siirtotariffeja, mutta järjestel-
mää ollaan uudistamassa. 

Kaikissa tarkastelluissa maissa sääntely pe-
rustuu toisaalta sijoitetun pääoman tuoton 
kohtuullisuuden arviointiin ja toisaalta kus-
tannustehokkuuden arviointiin. Pääoman tuo-
ton kohtuullisuuden arvioinnissa käytetään 
yleisimmin Suomessa käytettävää pääoman 
painotetun keskikustannuksen menetelmää 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC). 

Kustannustehokkuuden arvioinnissa käyte-
tään Norjassa, Alankomaissa ja Itävallassa 
Suomen tapaan yritysten suhteellista tehok-
kuutta mittaavaa Data Envelopment Analysis 
-menetelmää. Tanskassa ja Englannissa puo-
lestaan käytetään vakioituihin kustannuksiin 
perustuvaa menetelmää, jota Englannissa 
täydentää lisäksi palautumisanalyysiin perus-
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tuva menetelmä. Ruotsissa valmistellaan ns. 
verkkohyötymallin käyttöönottoa. 

Sääntelyjärjestelmän vaikuttavuus eli se 
kuinka paljon järjestelmän avulla on voitu 
alentaa siirtohintoja, ei riipu niinkään järjes-
telmän perusrakenteesta kuin siitä, millaisia 
muuttujia järjestelmän sisään on valittu. 
Vuosittaisten tehostamisvaatimusten lasken-
tatapa vaihtelee eri maissa. 

Tarkastelussa mukana olleista maista Nor-
jassa ja Tanskassa sekä Isossa-Britanniassa 
kertyneen ylituoton käsittely tapahtuu järjes-
telmän sisällä eikä yksittäisille asiakkaille 
makseta palautuksia erikseen. Ruotsissa ja 
Alankomaissa liikaa perittyjen maksujen pa-
lauttaminen erikseen on mahdollista, mutta 
sitä ei ole vielä tapahtunut käytännössä. 

Siirtotariffien rakennetta säännellään aino-
astaan Itävallassa. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin täytän-
töönpano on käynnissä useimmissa EU:n jä-
senvaltioissa. Tämän vuoksi direktiivin vai-
kutuksista sähköverkkotoiminnan valvontaan 
jäsenvaltioissa ei ole saatavissa yksityiskoh-
taisia tietoja. 
 
 
 
1.3. Muutoksenhaku Energiamarkkinavi-

raston päätöksistä 

Sähkömarkkinalain 51 §:n mukaan sähkö-
markkinaviranomaisena toimivan Energia-
markkinaviraston päätöksiin haetaan muutos-
ta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Proses-
suaalisena menettelytapanormina noudate-
taan hallintolainkäyttölakia (586/1996). 
Energiamarkkinaviraston päätöksiä koskeva 
yksiportainen muutoksenhakumenettely 
poikkeaa hallintolainkäyttölain yleisperiaat-
teesta, jonka mukaan muutoksenhaku minis-
teriön alaisen hallintoviranomaisen päätök-
sestä tulisi tapahtua kaksiportaisesti siten, et-
tä ensimmäisenä valitusasteena toimii alueel-
linen hallinto-oikeus. 
 
 
1.4. Liittymisjohtojen rakentaminen 

Liittymisjohdolla tarkoitetaan sähkömark-
kinalain 3 §:n 3 kohdan mukaan yhtä liittyjää 
varten rakennettua lyhyttä sähköjohtoa, jolla 

liittyjä liitetään jakeluverkkoon. Lain 17 §:n 
mukaan jakeluverkonhaltijalla on yksinoike-
us rakentaa jakeluverkkoa verkkoluvassa 
määrätyllä vastuualueellaan. Sähkönkäyttä-
jän liittymisjohto muodostaa poikkeuksen ja-
keluverkonhaltijan verkonrakennusyksinoi-
keudesta, sillä sähkönkäyttäjällä on oikeus 
rakentaa liittymisjohto ilman verkonhaltijan 
suostumusta. Nykyisen tulkintakäytännön 
mukaan liittymisjohdon on saanut rakentaa 
vastuualueen jakeluverkkoon, mutta ei sen 
ulkopuolelle. 

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin korkeajännitejohdon rakentaminen 
edellyttää sähkömarkkinaviranomaisen lu-
paa. Lain 18 §:n mukaan luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että sähköjohdon rakenta-
minen on sähkönsiirron turvaamiseksi tar-
peellista. Lupaa ei tarvita kiinteistön sisäisen 
sähköjohdon rakentamiseen. Maan rajan ylit-
tävien sähköjohtojen rakentamisessa lupavi-
ranomaisena toimii kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö. Luvan myöntämisen edellytyksenä 
on tässä tapauksessa lisäksi, että johdon ra-
kentaminen on sähkömarkkinoiden kehityk-
sen ja vastavuoroisuuden kannalta tarkoituk-
senmukaista. 

Sähköjohdon rakentamisluvassa ei määri-
tellä sähköjohdon reittiä. Ennen lupa-asian 
ratkaisemista on johtohankkeelle suoritettava 
ympäristövaikutusten arviointi, jos kysymyk-
sessä on vähintään 220 kilovoltin voimajoh-
to, jonka pituus on yli 15 kilometriä. 

Sähkömarkkinalain 20 §:n mukaan johto-
reitille tulee saada kunnan suostumus, jos lu-
pamenettelyn piiriin kuuluva sähköjohto ra-
kennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten 
varatulle alueelle tai jos tällaista aluevarausta 
ei kaavassa ole. 

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin sähköjohtojen rakentamislupamenette-
lyssä ei erotella, onko kyseessä yhtä liittyjää 
palveleva johtohanke vai laajempaan käyt-
töön tarkoitettu muu johtohanke. Voimassa 
olevaa lupajärjestelmää on perusteltu ennen 
kaikkea sähköhuollollisilla ja ympäristöpe-
rusteisilla syillä. Lupajärjestelmällä on pyrit-
ty estämään mahdollisia päällekkäisiä johto-
hankkeita. Samalla säännöksillä on pyritty 
edistämään sähkömarkkinoiden perustan 
muodostavan siirtopalveluiden pistehinnoit-
telujärjestelmän toteutumista. 
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1.5. Sähköntuotanto ja voimalaitosraken-
taminen 

1.5.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Sähkömarkkinalailla kumottiin vuonna 
1995 sähköhuollon alueellista suunnittelua 
koskeva järjestelmä. Sähkölain (319/1979) 
mukaan sähköhuollon aluesuunnitelmassa tu-
li esittää arvio alueen sähkönkulutuksesta ja 
hankinnasta seuraavien viiden vuoden aika-
na. Aluesuunnitelmaan sisällytettiin alueen 
voimalaitoshankkeet, joiden teho oli 2�250 
megawattia. Valtakunnalliset sähköntuottajat 
puolestaan ilmoittivat voimalaitoshankkeensa 
suoraan kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

Voimassa oleva sähkömarkkinalaki ei si-
sällä tarkkoja säännöksiä sähkönhankinnan ja 
sähkönkäytön välisen tasapainon seurannasta 
tai suunnittelusta. Sähkömarkkinalain säätä-
misellä poistettiin elinkeinolupamenettely 
sähköntuotannolta ja -myynniltä. Samalla 
poistettiin asteittain aikaisempaan sähköla-
kiin perustuva luvanvaraisuus voimalaitosra-
kentamiselta. 

Sähkömarkkinalain 35 §:n mukaan asetuk-
sella voidaan säätää, että voimalaitoksen ra-
kentamiseen ja voimalaitoksessa käytettävän 
polttoaineen muuttamiseen toiseksi on pyy-
dettävä ministeriön lupa, jos Suomen kan-
sainväliset sopimusvelvoitteet sitä edellyttä-
vät. Lupa myönnetään niillä edellytyksillä ja 
siihen liitetään ne ehdot, joita Suomen kan-
sainväliset sopimusvelvoitteet edellyttävät, 
siten kuin asetuksella säädetään. Oikeusjär-
jestykseemme ei sisälly tällä hetkellä sähkö-
markkinalain 35 §:ään perustuvia säännöksiä. 

Lain 36 §:ään sisältyy lisäksi säännös, jon-
ka mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö 
voi määrätä, että voimalaitoksen rakentamis-
suunnitelmasta ja rakentamisesta on ilmoitet-
tava ministeriölle. Ilmoitusmenettelyä koske-
vaa normia ei ole kuitenkaan annettu. Säh-
kömarkkinalakia koskevan hallituksen esi-
tyksen (HE 138/1994 vp.) mukaan ilmoitus-
velvollisuutta koskeva säännös on tarpeen, 
jotta ministeriön on mahdollista arvioida 
sähköjärjestelmän kehitystä muun muassa 
varmuusnäkökulmasta sekä suoriutua viran-
omaistehtävistä, jotka perustuvat kriisival-
mius-, ydinenergia-, ympäristö-, vesi- ja 
muuhun lainsäädäntöön. Sähkömarkkinalain 

36 §:n perusteella on katsottu, että vastuu 
sähkönhankinnan ja sähkönkäytön välisen ta-
sapainon seurannasta kuuluu nykyään kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle. 

Sähkömarkkinalain 16 b §:n mukaan kukin 
sähkömarkkinoiden osapuoli on vastuussa 
siitä, että osapuolen sähköntuotanto ja säh-
könhankintasopimukset kattavat osapuolen 
sähkönkäytön ja -toimitukset kunkin tunnin 
aikana. Tämän tasevastuuta koskevan sään-
nöksen mukaan sähköjärjestelmän normaa-
lissa tilanteessa kukin sähkömarkkinoiden 
osapuoli on vastuussa omasta sähkötasees-
taan ja siten velvollinen ylläpitämään omaa 
sähköntoimitusvarmuuttaan. Osapuolilla on 
myös mahdollisuus huolehtia oman toimitus-
varmuutensa ylläpitämisestä parhaaksi kat-
somallaan tavalla. Järjestelmävastuuseen 
määrätyn kantaverkonhaltijan tehtävänä on 
kuitenkin huolehtia Suomen sähköntuotan-
non ja kulutuksen välisen tasapainon ylläpi-
tämisestä kunkin tunnin aikana. 

Voimalaitosten rakentamiseen liittyvistä 
lupamenettelyistä on erillisiä säännöksiä 
ydinenergialaissa (990/1987), vesilaissa 
(264/1961) sekä muualla ympäristölainsää-
dännössä. 
 
 
1.5.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi 
 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin 4 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten 
seuranta. Jäsenvaltiot voivat harkintansa mu-
kaan antaa tämän tehtävän 23 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettujen sääntelyviranomaisten 
hoidettavaksi. Erityisesti on seurattava tar-
jonnan ja kysynnän tasapainoa kansallisilla 
markkinoilla, odotetun tulevan kysynnän ta-
soa, suunnitteilla tai rakenteilla olevan lisä-
kapasiteetin määrää sekä verkkojen laatua ja 
niiden ylläpidon tasoa samoin kuin toimenpi-
teitä kysyntähuippujen kattamiseksi ja yhden 
tai useamman sähkön toimittajan toimitusva-
jausten hoitamiseksi. Toimivaltaisten viran-
omaisten on julkaistava joka toinen vuosi 
heinäkuun 31 päivään mennessä kertomus, 
jossa esitellään näiden kysymysten seuran-
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nasta saatuja tuloksia sekä mahdollisia toi-
menpiteitä, joita on toteutettu tai joita suun-
nitellaan ongelmien ratkaisemiseksi, ja toimi-
tettava tämä kertomus viipymättä komissiol-
le. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin 7 artikla 
sisältää säännökset uutta sähköntuotantoka-
pasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta. Ar-
tiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimitusvarmuuden tur-
vaamiseksi on mahdollisuus tarjota julkistet-
tujen perusteiden pohjalta uutta kapasiteettia 
tai energiatehokkuutta edistäviä kysynnän-
hallintatoimia tarjouskilpailumenettelyn tai 
vastaavan avoimen ja syrjimättömän menet-
telyn avulla. Näitä menettelyjä voidaan kui-
tenkin käynnistää vain siinä tapauksessa, että 
lupamenettelyn perusteella rakennettava ka-
pasiteetti tai toteutettavat energiatehokkuutta 
edistävät kysynnänhallintatoimet eivät ole 
riittävät toimitusvarmuuden turvaamiseksi. 
Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voi-
vat halutessaan myös säätää mahdollisuudes-
ta järjestää vastaavin perustein tarjouskilpai-
luja uudesta kapasiteetista ympäristönsuoje-
lun ja uusimman teknologian edistämiseksi. 
Artiklan 3 kohdassa annetaan tarkemmat 
säännökset tarjouskilpailun järjestämisestä. 
Artiklan 4 kohdan mukaan tarjouskilpailussa 
on otettava huomioon myös olemassa olevien 
voimalaitosten sähköntoimitustarjoukset, joi-
hin sisältyivät pitkän aikavälin toimitusta-
kuut, mikäli lisävaatimukset voidaan tällä ta-
voin täyttää. Artiklan 5 kohdan mukaan jä-
senvaltioiden on nimettävä viranomainen 
hoitamaan tarjouskilpailumenettelyn järjes-
tämistä, seurantaa ja valvontaa. Tämän vi-
ranomaisen tulee olla riippumaton sähkön 
tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja toimitukseen 
liittyvistä toiminnoista. 
 
Eräiden maiden suunnitelmat ja ratkaisut 
 

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sähkön 
toimitusvarmuuden seuranta on annettu eril-
listen energiaviranomaisten tehtäväksi. Sekä 
pohjoismaiset energiaviranomaiset että EU:n 
komissio ja jäsenvaltioiden sääntelyviran-
omaiset tekevät jo nykyisin sähkön toimitus-
varmuuden seurantaan liittyvää yhteistyötä. 

Sähkön kysynnän ja tarjonnan varmistami-
seksi on useissa EU- ja ETA-valtioissa järjes-

telmiä, joilla pyritään varmistamaan riittävä 
tuotantokapasiteetti. Tällaiset järjestelmät 
voivat täyttää myös vaatimuksen sähkön si-
sämarkkinadirektiivin 7 artiklan tarjouskil-
pailua koskevan säännöksen täytäntöön-
panosta. 

Ruotsissa on ollut vuodesta 2001 käytössä 
markkinareservinä toimivia voimalaitoksia 
koskeva järjestelmä, jossa järjestelmävastaa-
vana toimiva kantaverkkoviranomainen 
Svenska Kraftnät on varannut käyttöönsä re-
servivoimalaitoksia tarjousten perusteella. 
Voimassa olevaa järjestelmää koskeva laki 
[lag (2003:436) om effektreserver] tuli voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Svenska 
Kraftnät on uudessa järjestelmässä vastuussa 
siitä, että tietty määrä tehoreserviä on ole-
massa. Tehoreservin määrä ei saa olla suu-
rempi kuin 2000 megawattia. Tätä varten 
Svenska Kraftnät tekee sopimuksia sähkö-
markkinoiden toimijoiden kanssa tuotanto-
kapasiteetin lisäämisestä ja/tai sähkönkäytön 
vähentämisestä. Svenska Kraftnät päättää, 
milloin varatut voimalaitokset otetaan käyt-
töön ja myy sähkön markkinoille joko sää-
tösähkömarkkinan tai sähköpörssin kautta. 
Järjestelmän kustannukset rahoitetaan tase-
vastaavilta perittävillä maksuilla. Svenska 
Kraftnätin vastuu edellä mainitun tehoreser-
vin ylläpidosta päättyy helmikuun lopussa 
2008. Järjestelmän portaittaisella tiukentami-
sella on tarkoitus sopeuttaa markkinat koko-
naan markkinaperusteiseen järjestelmään. 
Ruotsissa ei ole suunnitteilla muita toimenpi-
teitä sähkön sisämarkkinadirektiivin 7 artik-
lan toimeenpanoon. 

Norjassa kantaverkkoyhtiö Statnettillä on 
lakisääteinen velvoite tarjota riittävästi huip-
pukapasiteettia säätösähkömarkkinoiden 
ylössäätöön. Statnett on käynnistänyt vuonna 
2000 erityisen säätösähköoptiomarkkinan, 
jossa se lyhytaikaisilla sopimuksilla varmis-
taa riittävän reservin. Järjestelmä toimii siten, 
että Statnett arvio, tarvitaanko säätösähkö-
markkinalla enemmän kapasiteettia kuin sitä 
markkinaperusteisesti olisi tarjolla. Päätös 
hyväksytyistä tarjouksista perustuu muun 
muassa pyydettyyn hintaan, laitoksen sijain-
tiin sekä siihen, onko tarjouksessa kysymys 
tuotannosta vai kulutuksesta. Norjan järjes-
telmä on yksinkertainen toteuttaa vesivoi-
maan perustuvassa tuotantojärjestelmässä. 
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Norjassa on talvikaudella 2003/2004 otettu 
lisäksi käyttöön menettely, joka edellyttää, 
että sähköntuottajan tulee hakea järjestelmä-
vastaava Statnettilta lupa voimalaitoksen 
huoltoseisokille talvella 1.11. � 28.2. välise-
nä aikana. 

Tanskassa vuoden 2000 alussa voimaan 
tulleessa sähköntoimituslaissa (Lov om elfor-
syning) säädetään järjestelmävastaaville kan-
taverkonhaltijoille vastuu toimitusvarmuuden 
ylläpidosta ja koko sähköjärjestelmän toimi-
vuudesta. Käytännössä järjestelmävastaavat 
kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet sähköntuotta-
jien kanssa sopimukset vähimmäistuotanto-
kapasiteetin ylläpidosta. Sopimusten perus-
teella tuotantoyhtiöt ovat tuottaneet maksua 
vastaan vähimmäismäärän kapasiteettia jär-
jestelmävastaavien yhtiöiden käytettäväksi. 
Tanskassa sähköntuotannossa on ollut pit-
kään lähtökohtana, että käytettävissä tulee ol-
la aina vähintään 20 prosenttia reservikapasi-
teettia suhteessa vuoden korkeimman säh-
könkäytön hetkeen. Tanskassa sähköntuotta-
jan tulee hakea järjestelmävastaavilta kanta-
verkko-operaattoreilta lupa voimalaitoksen 
käytöstä poistamiselle. 
 
 
 
1.6. Vähittäismyyjän toimitusvelvollisuus 

Sähkömarkkinalaki 
 

Sähkömarkkinalain 21 §:n mukaan mää-
räävässä markkina-asemassa jakeluverkon-
haltijan vastuualueella olevan sähkön vähit-
täismyyjän on toimitettava sähköä kohtuulli-
seen hintaan asiakkaan sitä pyytäessä, jos 
asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti kilpai-
lukykyisiä sähkönhankintamahdollisuuksia 
sähköverkon kautta (toimitusvelvollisuus). 
Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
vähittäismyyjän toimittamaan sähköä säh-
könkäyttäjälle, jos sähkönkäyttäjällä ei ole 
muuten mahdollisuutta saada sähköä. Lain 
22 §:n mukaan vähittäismyyjällä on oltava 
julkiset sähkönmyyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet kuluttajille sekä 
toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asi-
akkaille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai 
sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja tai 
rajoituksia. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi 
 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin 3 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, et-
tä kaikilla kotitalousasiakkailla sekä jäsen-
valtioiden harkinnan mukaan myös pienillä 
yrityksillä on oikeus saada yleispalvelua eli 
määrätynlaisia sähköntoimituksia kohtuulli-
sin, helposti ja selkeästi verrattavin sekä 
avoimin hinnoin. Yleispalvelun varmistami-
seksi jäsenvaltiot voivat nimetä toimituksissa 
viime kädessä vastaavan tahon. Pienellä yri-
tyksellä direktiivissä tarkoitetaan yritystä, 
jonka palveluksessa on vähemmän kuin 
50 työntekijää ja jonka liikevaihto tai taseen 
loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. 
 
1.7. Liike- ja ammattisalaisuuksien suo-

jaaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettu laki (621/1999), jäljempänä julkisuus-
laki, tuli voimaan joulukuun alussa vuonna 
1999. Julkisuuslakia koskevaan lakipakettiin 
sisältyi laki eräiden salassapitosäännösten 
kumoamisesta (623/1999), jonka 1 §:n 
7 kohdan säännöksellä kumottiin sähkö-
markkinalain 49 §:ään sisältynyt erillinen sa-
lassapitosäännös sekä sitä tehostanut 47 §:n 
rangaistussäännös. 

Salassapitoa koskevien säännösten ku-
moaminen on johtanut siihen, että sähkö-
kauppojen selvityksessä noudatettavassa tie-
donvaihdossa järjestelmävastaavan, verkon-
haltijoiden ja tasevastaavien keräämien ta-
seselvitys- ja tasehallintatietojen salassapi-
toon ei enää ole lainsäädännössä asetettua 
velvoitetta tai velvoitteen olemassaolo on 
muuttunut ainakin tulkinnanvaraiseksi. 
 
1.8. Perustuslaista johtuvat muutostar-

peet 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaista 
elinkeinovapautta pidetään elinkeinonharjoit-
tamista koskevana pääsääntönä, josta poik-
keaminen on kuitenkin luvanvaraistamisella 
mahdollista. Luvanvaraisuudesta on aina 
säädettävä lailla, jonka on täytettävä perusoi-
keuden rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden 
ja täsmällisyyden vaatimukset. Rajoitusten 
olennaisen sisällön, kuten rajoitusten laajuu-
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den ja edellytysten tulee ilmetä laista. Säh-
köverkkotoimintaa saavat sähkömarkkinalain 
4 §:n mukaan harjoittaa vain sähkömarkki-
naviranomaisen antaman sähköverkkoluvan 
haltijat. Lain 5 §:n mukaan lupa myönnetään, 
jos luvanhakijalla on tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset edellytykset huolehtia sähkö-
verkkotoiminnasta. Sähköverkkoluvan haki-
jaa koskevista teknisistä, taloudellisista ja or-
ganisatorisista edellytyksistä on nykyisin 
säädetty sähkömarkkina-asetuksen 
(518/1995) 2 §:ssä. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan lailla antaa muulle kuin 
viranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Järjes-
telmävastaavalle on säädetty oikeus asettaa 
sähkönsiirtojärjestelmän käyttöä koskevia 
ehtoja. Ehtojen kohteena olevien yritysten 
oikeusturvaa ei ole järjestetty perustuslain 
edellyttämällä tavalla. 

Asetuksenantamisvalta kuuluu perustuslain 
80 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presi-
dentin lisäksi valtioneuvostolle ja ministeri-
ölle. Asetuksen antaminen perustuu joko pe-
rustuslaissa tai muussa laissa olevaan valtuu-
tukseen. Lailla on kuitenkin säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
sekä asioista, jotka kuuluvat perustuslain 
mukaan lain alaan. Sähkömarkkinalakiin si-
sältyy nykyisin valtuutussäännöksiä, joissa 
lain soveltamisalaan liittyvistä asioista edel-
lytetään säädettävän asetuksella asetuksen 
antajaa tarkemmin täsmentämättä tai joissa 
kauppa- ja teollisuusministeriölle on annettu 
valtuus antaa lain tarkempaan toimeenpa-
noon liittyviä määräyksiä. 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan vi-
ranomainen voidaan lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos 
siihen on sääntelyn kohteesta johtuvia erityi-
siä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys 
edellytä, että asiasta säädetään lailla tai ase-
tuksella. Valtuutuksen tulee olla sovelta-
misalaltaan täsmällisesti rajoitettu. Energia-
markkinaviraston asemasta säädetään Ener-
giamarkkinavirastosta annetussa laissa 
(507/2000). Energiamarkkinaviraston toimi-
vallasta ja sille myönnettävistä valtuuksista 
on nykyisin lukuisia säännöksiä sähkömark-

kinalaissa ja sen nojalla annetuissa alem-
manasteisissa normeissa. Nämä säännökset 
eivät kaikilta osin täytä perustuslain 80 §:n 
2 momentin edellytyksiä. 
 
2.  Nykyti lan arvioint i  

2.1. Sähköliiketoimintojen eriyttäminen 

Sähköliiketoimintojen oikeudellista eriyt-
tämistä koskevat säännökset tulee muuttaa 
sähkön sisämarkkinadirektiivin mukaisiksi 
viimeistään 1 päivään heinäkuuta 2007 men-
nessä. Direktiivin toiminnallista eriyttämistä 
koskevat säännökset tulee toimeenpanna 
viimeistään 1 päivään heinäkuuta 2004 men-
nessä. Nämä velvoitteet merkitsevät muutok-
sia sähkömarkkinalakiin. 

Sähkömarkkinalakia säädettäessä pidettiin 
tarkoituksenmukaisena rajoittaa lain eriyttä-
missäännösten soveltamisala tärkeimpiin asi-
oihin ja täydentää säännöksiä sähkömarkki-
nalain soveltamisesta saatavien kokemusten 
karttuessa. Sähköliiketoimintojen eriyttämis-
tä onkin selvitetty kauppa- ja teollisuusminis-
teriön asettamassa työryhmässä, jonka mie-
tintö valmistui toukokuussa 2000. Työryhmä 
päätyi esittämään sähköverkkoliiketoiminnan 
yhtiöittämistä tai eriyttämistä erilliseksi kun-
nan tai valtion liikelaitokseksi. 

Osa alan toiminnanharjoittajista on jo nyt 
oma-aloitteisesti järjestänyt sähköliiketoi-
mintansa erillisiin yhtiöihin. Näin on erityi-
sesti toimittu sähkön myyntitoiminnan osalta, 
mutta myös huolto-, korjaus- ja rakennustoi-
mintaa on siirretty ulkopuolisten yhtiöiden 
hoidettavaksi. Konsernin tai sen tyyppisen 
rakenteen käyttäminen on melko tavallista 
sekä osakeyhtiöissä että kunnallisissa liike-
laitoksissa. Suurimmissa liikelaitosmuodossa 
toimivissa energialaitoksissa toiminta on jo 
järjestetty liiketaloudellisin perustein tulos-
vastuullisiin yksiköihin, joilla on oma joh-
tonsa. Yhtiöittämiskehityksen arvioidaan jat-
kossa voimistuvan, sillä luonnollisen mono-
polin muodostava verkkotoiminta poikkeaa 
tavoitteiltaan kilpailun piirissä olevasta säh-
kön tuotannosta ja myynnistä sekä huolto-, 
korjaus- ja rakennustoiminnasta. 

Sähköverkkotoiminta on monopolitoimin-
taa, jota on tarpeen valvoa verkkopalvelujen 
hinnoittelun kohtuullisuuden varmistamiseksi 
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sekä sen estämiseksi, että sähköverkkotoi-
minnasta saaduilla tuloilla tuettaisiin kilpai-
lun piirissä olevia toimintoja. Erillisessä yh-
tiössä harjoitetun verkkotoiminnan tuottoa 
voidaan mitata luotettavasti kirjanpito- ja ti-
linpäätöstietojen avulla. 

Eräät sähkömarkkinalain sähköliiketoimin-
tojen eriyttämistä koskevat säännökset ovat 
osoittautuneet lakia sovellettaessa tulkinnan-
varaisiksi. Sähköliiketoimintoihin kuuluvien 
tehtävien rajanvetoa ei ole pidetty selkeänä 
eikä sähkömarkkinalaissa tai sen nojalla an-
netuissa säännöksissä ole yksityiskohtaisia 
määräyksiä siitä, miten eriytettävät sähkölii-
ketoiminnot tulee organisoida. Eri kulu- ja 
tase-erien jakamisesta eri liiketoiminnoille ei 
ole yksityiskohtaisia säännöksiä. Lisäksi 
eriyttämisperiaatteiden muuttaminen on ny-
kyisin sitovien tilinpäätöstä koskevien kaavo-
jen tai mallien puuttuessa mahdollista jälki-
käteen, hinnoittelun kohtuullisuuden valvon-
tavaiheessa. 

Säännösten tulkinnanvaraisuus on ongel-
mallista erityisesti monopolitoimintona har-
joitettavan verkkoliiketoiminnan ja kilpailun 
piirissä olevan toiminnan välisen läpinäky-
vyyden varmistamisen, ristiinsubventoinnin 
vaikeuttamisen sekä sähköverkkotoiminnan 
kohtuullisen hinnoittelun valvonnan toimi-
vuuden kannalta. Asioiden käsittely valvon-
taviranomaisessa on työlästä ja sitoo viran-
omaisen resursseja yksittäisten asioiden kä-
sittelyyn pitkäksikin aikaa. Valvonnan pul-
lonkaulat saattavat osaltaan johtaa kilpailun 
vääristymiseen. 

Säännösten tulkinnanvaraisuus saattaa ai-
heuttaa ongelmia myös sähköliiketoimintoja 
harjoittaville yrityksille. Puutteellisesta eriyt-
tämisestä aiheutuvat valvontatoimet sitovat 
yrityksen resursseja, jonka lisäksi yrityksen 
laskentatoimi voi tuottaa johdolle ja omista-
jille virheellistä informaatiota yrityksen toi-
mintojen tuloksellisuudesta. 

Sähkömarkkinalain toimintojen eriyttämis-
tä koskevat säännökset eivät kaikilta osin 
vastaa sähkön sisämarkkinadirektiivin vaati-
muksia. Toisaalta direktiivin muutos antaa 
mahdollisuuden luopua keinotekoiseksi tode-
tusta ja sääntelyn kannalta tarpeettomasta 
kilpailun piiriin kuuluvien sähköliiketoimin-
tojen eli sähkön tuotannon ja myynnin eriyt-
tämisestä toisistaan. 

Sähkön sisämarkkinadirektiiviin ei sisälly 
mahdollisuutta tehdä poikkeusta eriyttämis-
velvollisuudesta sähköliiketoimintojen vähäi-
syyden perusteella. Sähkön sisämarkkinadi-
rektiivissä taseen laatimisvelvollisuutta ei ole 
rajattu koskemaan vain pääomavaltaisia toi-
mintoja. Direktiivissä edellytetään tilinpää-
töstietojen julkaisemista. Säännöksiä on näil-
tä osin tarpeen täsmentää. 

Tilintarkastajan antamaa erillistä lausuntoa 
eriytettyjen tilinpäätösten lainmukaisuudesta 
ei olisi tarpeen enää vaatia, sillä tilintarkasta-
jat tarkastavat eriytettyjen toimintojen tulos-
laskelmat, taseet ja niiden lisätiedot osana 
säännöllistä tilintarkastusta. 

Sähkömarkkinalaissa oleva velvollisuus 
ilmoittaa kilpailuvirastolle sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavan liikkeen hankkimisesta, 
verkkotoimintaa harjoittavan yhteisön osake- 
tai osakkuusenemmistön ostamisesta tai säh-
köverkkotoimintaa koskevan määräysvallan 
muusta hankkimisesta on tullut korvatuksi 
kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) yrityskauppavalvontaa koskevilla 
säännöksillä. Tältä osin säännös voidaan ku-
mota. 

Energiamarkkinavirastolle kauppa- ja teol-
lisuusministeriön liiketoimintojen eriyttämis-
tä koskevassa päätöksessä myönnetylle val-
tuutukselle antaa tarkempia ohjeita eriytetty-
jen tilinpäätösten erittelyistä ei löydy tukea 
sähkömarkkinalain säännöksistä. Tämän 
vuoksi sitä ei voida pitää perustuslain valtuu-
tussäännöksille asettamien vaatimusten mu-
kaisena. Energiamarkkinavirasto ei ole anta-
nut päätöksessä tarkoitettuja ohjeita. 
 
2.2. Verkkotoiminnan valvonta 

Sähkömarkkinalaki ja siinä säädetty verk-
kotoiminnan valvonta ovat täyttäneet tavoit-
teet, jotka niille on asetettu sähkön kokonais-
hinnan ja verkkopalveluiden hinnan edulli-
suuden varmistamiseksi. Sähkön verollinen 
kokonaishinta sekä verkkopalveluiden hinta 
ovat kehittyneet maltillisesti ja ovat kansain-
välisesti kilpailukykyisiä. Sähkön verollinen 
kokonaishinta kotitalousasiakkaille ja kes-
kisuurelle teollisuudelle on vasta vuoden 
2003 alussa ylittänyt reaaliselta arvoltaan sen 
tason, jolla hinta oli uuden hinnoittelujärjes-
telmän tullessa käyttöön vuonna 1995. Säh-
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kön kokonaishinta on ollut vuoden 2003 
alussa kotitalousasiakkaille EU:n jäsenvalti-
oiden toiseksi sekä keskisuurelle teollisuu-
delle neljänneksi edullisin. Veroton siirtohin-
ta kotitalousasiakkaille ja keskisuurelle teol-
lisuudelle puolestaan on alittanut tammikuus-
sa 2004 reaaliselta arvoltaan edelleen sen ta-
son, jolla siirtohinta oli vuoden 1997 alussa, 
kun siirtovelvollisuus näiden asiakasryhmien 
osalta tuli voimaan. Tämän lisäksi verkko-
valvonnan kustannukset ovat olleet Suomes-
sa erittäin pienet. Komission vuonna 2002 
julkaiseman raportin mukaan niistä 14 EU:n 
jäsenvaltiosta, jossa tuolloin on ollut erillinen 
verkkovalvontaviranomainen, vain Luxem-
burgin kustannukset ovat olleet sekä koko-
naismäärältään että siirrettyyn energiamää-
rään suhteutettuna pienemmät kuin Suomen. 

Voimassa oleva verkkotoiminnan valvonta-
järjestelmä ei täytä kuitenkaan kaikilta osin 
uuden sähkön sisämarkkinadirektiivin vaati-
muksia. Energiamarkkinaviraston toimivalta 
on jälkikäteistä myös niissä tapauksissa, jois-
sa direktiivi edellyttää osittain etukäteistä 
toimivaltaa. Virastolla ei myöskään ole toi-
mivaltaa määrätä verkonhaltijaa muuttamaan 
ehtojaan, tariffejaan tai muita palvelun edel-
lytyksiä siten kuin direktiivi edellyttää. Di-
rektiivin 24 artiklan 2 kohdan säännös edel-
lyttää verkkotoiminnan valvontaviranomai-
selta etukäteistä toimivaltaa liittämistä ja 
verkkoonpääsyä sekä tasapainottamispalve-
luita koskevien ehtojen asettamisessa. Etukä-
teinen toimivalta koskee esimerkiksi siirto- ja 
jakelutariffeja. Säännöksen mukaan valvon-
taviranomaisen on vahvistettava tai hyväk-
syttävä ennen voimaantuloa ainakin ne me-
netelmät, joita käytetään mainittujen seikko-
jen laskennassa tai niitä koskevien ehtojen ja 
edellytysten vahvistamisessa. Artiklan 
4 kohdan mukaan valvontaviranomaisella tu-
lee olla oikeus vaatia, että verkonhaltijat tar-
vittaessa muuttavat direktiivin perusteella 
valvottavia ehtoja ja edellytyksiä, tariffeja, 
sääntöjä ja menetelmiä. Artiklan 5 kohta 
edellyttää, että valvontaviranomaisen tulee 
antaa ratkaisu siirto- tai jakeluverkonhaltijaa 
koskevaan valitukseen kahden kuukauden 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuu-
kaudella, jotta valvontaviranomainen voi 
hankkia lisätietoja sekä edelleen valituksen-

tekijän suostumuksella. Jälkikäteisellä val-
vontamallilla ei pystytä täyttämään tätä käsit-
telyaikavaatimusta, koska ratkaisujen poh-
jaksi asetettavia tietoja, kuten tilinpäätöstie-
toja ei ole käytännössä saatavissa näin lyhy-
essä ajassa. Jälkikäteinen valvonta, joka us-
kottavasti täyttäisi direktiivin asettaman kä-
sittelyaikavaatimuksen, tulisi myös erittäin 
kalliiksi. Vastaavasti myös CBT-asetus edel-
lyttää täydentävien säännösten antamista. 

Verkkotoiminnan valvonnan soveltamis-
käytännössä on todettu myös eräitä kehittä-
mistarpeita, joiden täytäntöönpaneminen 
edellyttää voimassaolevien säännösten muut-
tamista. Verkonhaltijoiden asiakkaiden nä-
kökulmasta on pidetty epäkohtana jälkikätei-
sen valvonnan pitkiä käsittelyaikoja sekä 
mahdollisuutta säännöstenvastaisen menette-
lyn jatkamiseen vielä pitkään valvontaviran-
omaisen päätöksen jälkeen. Valvontaviran-
omaisen toimivalta määrätä korjaamaan 
säännösten vastaisia menettelytapoja on tul-
kittu oikeuskäytännössä erittäin suppeasti. 
Tämä on osaltaan viivästyttänyt lainvoimai-
sella päätöksellä säännöstenvastaiseksi tode-
tun menettelyn korjaantumista. Merkittävä 
puute on ollut myös se, että säännösten vas-
taisesti liikaa perittyjen maksujen palautus on 
ollut tehotonta, koska verkonhaltijat eivät ole 
useimmissa tapauksissa vapaaehtoisesti suos-
tuneet palauttamaan asiakkailleen liikaa pe-
rittyjä maksuja. Eduskunta on tämän vuoksi 
hyväksynyt 17 päivänä helmikuuta 2003 lau-
suman (EV 303/2002 vp), joka edellyttää 
hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta 
sähkön siirtohinnoittelu sähkönkäyttäjälle on 
kohtuullista ja että kohtuuttomiksi todetut 
maksut palautetaan sähkönkäyttäjälle. Val-
vonnan kohteena olevien verkonhaltijoiden 
puolelta ongelmaksi on nähty muun muassa 
jälkikäteisen valvontamallin ominaispiirtei-
siin kuuluvat vaikea ennakoitavuus sekä riit-
tävän pitkäaikaisen valvontajakson puuttu-
minen. Tämän seurauksena verkonhaltijoiden 
on ollut vaikea suunnitella investointejaan 
sekä määrittää hyväksyttävinä pidettäviä hin-
toja ja ehtoja palveluilleen. Tästä on aiheutu-
nut, että osa verkonhaltijoista on perinyt hy-
väksyttävän tason ylittäviä maksuja, kun taas 
joukko verkonhaltijoita on varmuuden vuoksi 
hinnoitellut palvelunsa hyväksyttävänä pidet-
tävän tason alapuolelle. Valvontaviranomai-
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sen toimivaltaa koskevan oikeuskäytännön 
johdosta jälkikäteiseen valvontaan on ollut 
myös vaikea yhdistää yritystalouden kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla verkkomono-
polia tehokkaaseen toimintaan kannustavaa 
hinnoittelunvalvonnan menetelmää. 
 
2.3. Muutoksenhaku Energiamarkkinavi-

raston päätöksistä 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
Energiamarkkinaviraston päätöksiin kaikissa 
asiaryhmissä haetaan muutosta suoraan kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen tehtävällä vali-
tuksella. Tämä menettely poikkeaa hallinto-
lainkäyttölain mukaisesta pääsäännöstä, jon-
ka mukaan ministeriöiden alaisten viran-
omaisten päätöksistä valitetaan kaksiportai-
sessa menettelyssä. Pääsäännön mukainen 
valitustuomioistuin on alueellinen hallinto-
oikeus. Korkein hallinto-oikeus on muuttanut 
tai kumonnut Energiamarkkinaviraston pää-
töksiä vain harvoissa tapauksissa. Aiemmin 
käsiteltyjen tapausten perusteella ei ole tar-
vetta sähkömarkkinalain muutoksenhakua 
koskevien säännösten muuttamiseen. 

Verkkotoiminnan valvontaan sekä sähkö-
markkinaviranomaisen toimivaltaan ehdotet-
tavat muutokset kuitenkin puoltavat jatkossa 
siirtymistä kaksiportaiseen muutoksenhaku-
menettelyyn Energiamarkkinaviraston pää-
töksien osalta. Ehdotettavassa uudessa val-
vontamallissa Energiamarkkinaviraston toi-
mivaltuudet kasvaisivat merkittävästi valvon-
ta-asioissa nykyiseen verrattuna. Tämän vas-
tapainoksi olisi perusteltua täydentää valvot-
tavien oikeusturvaa. Nykyisen lyhyemmän 
muutoksenhakutien pääasiallisena perusteena 
ollut intressi saada lainvoimaisia päätöksiä 
joutuisasti puolestaan pienenee, kun sähkön 
sisämarkkinadirektiivi edellyttää, että muu-
toksenhaku ei pääsääntöisesti lykkää Ener-
giamarkkinaviraston antamien päätösten täy-
täntöönpanoa. Myös energiayritykset, joiden 
intressissä olisi lainvoimaisten päätösten 
saaminen joutuisasti, ovat omalta osaltaan 
asettaneet etusijalle mahdollisimman hyvän 
oikeusturvan tason. Uuden valvontamallin 
käyttöönotto merkitsisi valituskelpoisten rat-
kaisujen lukumäärän moninkertaistumista. 
Tämä johtanee myös valitusten lukumäärän 
kasvuun. Ilman riittäviä lisäresursseja suora 

valitusmenettely saattaisi ruuhkauttaa asioi-
den käsittelyn korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Säännösmuutoksista aiheutuvien 
muutostarpeiden lisäksi myös hallintolain-
käytön kehittämisessä on asetettu 1990-luvun 
lopulla yleiseksi tavoitteeksi kaksiportainen 
muutoksenhakumenettely hallintolainkäytön 
puolelle. 
 
 
2.4. Liittymisjohtojen rakentaminen 

Jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus ra-
kentaa jakeluverkkoa verkkoluvassa määri-
tellyllä vastuualueellaan. Verkonrakennus-
monopoli on tarpeen sähkömarkkinalain 
15 §:n 3 momentissa säädetyn etäisyysriip-
pumattoman verkkohinnoittelun sekä toimi-
tusvarmuuden turvaamiseksi jakeluverkossa. 
Mikäli muut voisivat vapaasti rakentaa jake-
luverkonhaltijan vastuualueelle kilpailevia 
verkkoja, seuraisi tästä, että lähellä sähkö-
asemia oleville asiakkaille olisi kannattavaa 
liittyä kilpailevaan verkkoon, jonka kustan-
nukset olisivat olennaisesti pienemmät kuin 
vastuualueen jakeluverkonhaltijan, jonka 
verkkoon on liittynyt suuri määrä etäällä 
sähköasemasta sijaitsevia asiakkaita. Tämän 
kaltainen kehitys tekisi mahdottomaksi ny-
kyisen verkkohinnoittelujärjestelmän ylläpi-
tämisen sekä aiheuttaisi riskin sähköntoimi-
tusvarmuuden heikkenemisestä pitkällä aika-
jänteellä. 

Verkonrakennusmonopolin soveltaminen 
hyvin tiukkana saattaa johtaa yksittäistapauk-
sissa verkonhaltijan asiakkaiden kannalta 
kohtuuttomiin lopputuloksiin ja erityistapa-
uksissa myös epätarkoituksenmukaisten 
verkkoratkaisujen muodostumiseen. Asiak-
kaalle saattaa joissakin tapauksissa olla liit-
tymiskustannusten, siirtokustannusten tai nii-
den molempien osalta olla edullisempaa liit-
tyä läheiseen vastuualueen ulkopuoliseen ja-
keluverkkoon tai lähistöllä sijaitsevaan kor-
keajänniteverkkoon. Näiden vaikutusten eh-
käisemiseksi ja pehmentämiseksi on sähkö-
markkinalain 17 §:ssä säädetty verkonraken-
nusmonopolin poikkeuksista liittymisjohto-
jen sekä kiinteistöverkkojen osalta sekä an-
nettu verkonhaltijalle mahdollisuus antaa lu-
pa muille rakentaa jakeluverkkoa alueelleen. 
Lisäksi jakeluverkonhaltijat voivat lain 6 §:n 
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2 momentin nojalla sopia keskenään vastuu-
alueen muutoksista. 

Nykysäännösten osalta jakeluverkonraken-
nusmonopolin ongelmaksi on asiakkaiden 
osalta koettu se, että asiakas ei ole saanut ja-
keluverkonhaltijalta lupaa rakentaa liittymis-
johtoa haluamaansa verkkoon taikka liittyä 
haluamallaan jännitetasolla johonkin alueen 
verkoista, vaikka tämä olisi ollut asiakkaalle 
taloudellisesti edullisempi ratkaisu. Säännök-
sistä ei myöskään ilmene selkeästi, koskeeko 
oikeus liittymisjohdon rakentamiseen myös 
liittymisjohtoa vastuualueen ulkopuoliseen 
jakeluverkkoon. Jakeluverkkoihin liittyvien 
pienvoimaloiden osalta puolestaan on on-
gelmallista, että oikeus oman liittymisjohdon 
rakentamiseen koskee pelkästään sähkön-
käyttäjiä, mutta ei voimalaitoksia. 

Korkeajännitejohtojen rakentamislupame-
nettelyssä luvan myöntämisperusteet ovat 
samansisältöiset siitä riippumatta, onko ky-
seessä yhtä liittyjää palveleva sähkönkäyttö-
paikan, voimalaitoksen tai jakeluverkonhalti-
jan sähköaseman verkkoon liittävä liittymis-
johto vai yleisemmin sähkömarkkinoiden 
osapuolien hyödynnettävissä olevan sähkö-
verkon osa. Vaikka sähköjohdon rakentamis-
lupakäytännössä luvan saaminen on ollut 
helpompaa liittymisjohtojen  kuin muiden 
sähköjohtojen osalta, on lupamenettely joh-
tanut siihen, ettei liittyjä ole aina voinut vali-
ta halumaansa jännitetasoa verkkoliitynnäl-
leen, vaikka tekniset edellytykset tähän olisi-
vat olleet olemassa. Erilaisten liittymisvaih-
toehtojen mahdollistamisen näkökulmasta 
nykyisiä johdonrakennuslupien myöntä-
misedellytyksiä voidaan pitää tarpeettoman 
tiukkoina, vaikka lupajärjestelmän laajaan 
uudistamiseen ei olekaan tällä hetkellä perus-
teita. 
 
 
2.5. Sähköntuotanto ja voimalaitosraken-

taminen 

Kilpailulle avatuilla sähkömarkkinoilla 
markkinamekanismi ohjaa sähköntuottajien 
ja -käyttäjien toimintaa. Kilpailu eliminoi yli-
investoinnit, koska niitä ei voi siirtää asiak-
kaiden maksettavaksi. Sähkön hinnasta muo-
dostuu keskeinen ohjaussignaalien antaja si-
ten, että korkeat hinnat suhteessa uuden tuo-

tannon kustannuksiin kannustavat investoin-
teihin. Markkinoiden toiminnan kannalta on 
keskeistä toteuttaa sääntelyyn liittyvät toi-
menpiteet siten, ettei perusteettomasti vaiku-
teta investointeihin uuteen sähköntuotantoon. 
Etenkin pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 
sähkönhinta vaihtelee voimakkaasti, koska 
suuri osa tuotannosta on vesivoimaa ja pit-
kään jatkuvat kovat pakkaset nostavat säh-
könkulutusta voimakkaasti. Kuivan ja märän 
vesivuoden välinen vaihtelu vesivoiman tuo-
tantokyvyssä voi pohjoismaisilla sähkömark-
kinoilla olla Suomen sähkönkulutuksen suu-
ruinen. 

Vesivoimavaltaisessa pohjoismaisessa jär-
jestelmässä keskeisen kysymyksen muodos-
taa kuivan vesivuoden tuotantokyvyn takaa-
minen. Mikäli puuttuvaa energiantuotanto-
kykyä ei pystytä takaamaan, kasvaa riski jou-
tua säännöstelytoimiin. Avoimilla markki-
noilla ei ole yhteen toimittajaan sidottuja ku-
luttajia, joille tarvittavan varakapasiteetin 
kustannukset voidaan vyöryttää. Jos kapasi-
teettikriisi syntyisi, sen seuraamukset olisivat 
laajakantoisia ja tulisivat yhteiskunnalle kal-
liiksi. Sähkön säännöstelyn vuoksi toimitta-
matta jääneen sähkön hintaa rasittaisivat 
myös tappiot elinkeinoelämälle ja kotitalouk-
sille sekä yhteiskunnan tuet, joita tarvittaisiin 
uuden kapasiteetin rakentamiseksi nopeasti. 
Korjaavat toimenpiteet tulisivat viiveellä, 
koska uusien voimaloiden rakentaminen vie 
aikansa. Kapasiteetin niukkuustilanteissa 
myös riski markkinavoiman väärinkäytöstä 
kasvaa. Esimerkiksi voimalaitoksen seisot-
taminen voi tilapäisesti nostaa sähkön mark-
kinahintaa koko markkina-alueella. 

Suomessa ei ole nykyisten olosuhteiden 
vallitessa tarvetta merkittäviin muutoksiin 
sähköntuotannon ja tuotantoon liittyvän toi-
mitusvarmuuden sääntelyssä. Tilanne voi 
kuitenkin muuttua tästä, mikäli uutta tuotan-
tokapasiteettia ei synny markkinaehtoisesti 
kattamaan kysyntää taikka jos reservivoima-
laitoksia aletaan laajassa mittakaavassa pois-
taa käytöstä. Sähkön niukkuustilanteiden va-
ralta on kuitenkin tarve vaikeuttaa sähkön 
markkinahinnan manipulointimahdollisuuk-
sia sekä edistää voimalaitosten käyttövalmi-
utta, koska tuotannon rajoittaminen mahdol-
lisessa sähkön niukkuustilanteessa tulisi nos-
tamaan sähkön markkinahintaa merkittävästi. 
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Sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää 
sähkön kysynnän ja tarjonnan välisen tasa-
painon seurannan järjestämistä. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö seuraa tällä hetkellä toi-
mitusvarmuuteen liittyviä kysymyksiä ylei-
sellä tasolla, mutta se ei kerää yksityiskohtai-
sia tilastoja eri toimijoiden kapasiteetista. Ki-
ristyvä tuotantotilanne Suomessa ja pohjois-
maisilla sähkömarkkinoilla puoltavat seuran-
nan tehostamista. Myös toimitusvarmuuden 
seurantaan liittyvä kansainvälinen yhteistyö 
edellyttäisi kotimaisten tarpeiden ohella seu-
rannan tehostamista. 

Uutta kapasiteettia koskevasta tarjouskil-
pailusta annetun sähkön sisämarkkinadirek-
tiivin säännöksen täytäntöönpano edellyttää 
annettavaksi säännökset uuden tuotantokapa-
siteetin tai energiatehokkuutta edistävien ky-
synnänhallintatoimien tarjouskilpailumenet-
telystä. 
 
2.6. Vähittäismyyjän toimitusvelvollisuus 

Sähkömarkkinalakia säädettäessä pidettiin 
tärkeänä, että sähkön vähittäismyyjien toimi-
tusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä tarkas-
tellaan uudelleen, kun sähkön vähittäismark-
kinoiden toimivuudesta saadaan kokemuksia. 
Sähkön sisämarkkinadirektiivin mukaan jä-
senvaltion on varmistettava kotitalousasiak-
kaille oikeus sähköntoimitukseen julkisilla 
ehdoilla kohtuulliseen hintaan. Tämä asema 
voidaan antaa myös pienille alle 50 työnteki-
jän yrityksille. Kyseinen direktiivin vaatimus 
vastaa sähkömarkkinalain toimitusvelvolli-
suutta koskevaa sääntelyä. Suomessa ei kui-
tenkaan ole voimassa olevissa säännöksissä 
asetettu toimitusvelvollisuudelle ylärajaa, jo-
ta sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää.  

Kauppa- ja teollisuusministeriö on teettänyt 
toimitusvelvollisuuden kehittämisestä selvi-
tyksen. Siinä ehdotetaan toimitusvelvollisuu-
den rajaamista nykyistä suppeammaksi ja 
toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevien 
sähkön käyttöpaikkojen varustamista tunti-
kohtaisella mittauksella. 

Toimitusvelvollisuuden toteutuksessa ei 
ole havaittu kuluttajien osalta ongelmia. Sen 
sijaan muiden sähkönkäyttäjäryhmien kan-
nalta säännösten tulkinnanvaraisuus on ai-
heuttanut tapauksia, joissa on ollut epäselvää, 
onko sähkönkäyttäjällä oikeus ostaa sähköä 

säännösten edellyttämillä ehdoilla. Myös 
sähköyhtiöt ovat nähneet toimitusvelvolli-
suuden sääntelyn ongelmallisena ja esittäneet 
useaan otteeseen toimitusvelvollisuuden 
poistamista tai rajoittamista. Ongelmat ovat 
sähköyhtiöiden mukaan korostuneet erityi-
sesti silloin, kun sähkön markkinahinnat ovat 
voimakkaasti kohonneet ja kilpailluille 
markkinoille siirtyneitä suuria sähkönkäyttä-
jiä on halunnut palata edulliseksi muuttunei-
den julkisten toimitusvelvollisuustariffien 
piiriin. Tämän on esitetty vaarantavan säh-
könmyyjän toimintaedellytyksiä varsinkin 
silloin, kun kysymyksessä pieni tai keskisuu-
ri vähittäismyyjä. 

Sähkömarkkinoiden toimitusvarmuutta sel-
vittänyt työryhmä on ehdottanut sähkön käy-
tön joustavuuden lisäämistä niin, että säh-
könkäyttäjät hyötyisivät ja samalla sähköjär-
jestelmän kokonaiskustannukset pienenisivät. 
Sähkönkäyttäjät voisivat reagoida hinnan-
nousuihin niin, että he saisivat tästä myös ra-
hallista hyötyä. Samalla sähköjärjestelmän 
kapasiteettitarve pienenisi, mikä puolestaan 
toisi sähköjärjestelmälle kustannussäästöä. 
 
2.7. Liike- ja ammattisalaisuuksien suo-

jaaminen 

Sähkömarkkinalakiin sisältyi alunperin sa-
lassapitosäännös, jonka mukaan se, joka säh-
kömarkkinalaissa taikka sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettuja 
tehtäviä suorittaessaan oli saanut tietoonsa 
liike- tai ammattisalaisuuden, ei saanut sitä 
ilmaista sivulliselle eikä käyttää hyödykseen. 
Säännöksen vahvistukseksi lakiin sisältyi ri-
koslakiviittauksen käsittänyt rangaistussään-
nös. 

Säännöksen perusteluissa todettiin, että 
toiminnanharjoittajat voivat joutua luovutta-
maan valvontaa suorittaville tai tilastoja var-
ten liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsottavia 
tietoja, joita nämä eivät saa ilmaista sivulli-
sille. Rangaistussäännöksen perusteluissa to-
dettiin, että liike- ja ammattisalaisuuksia voi-
vat saada tietoonsa esimerkiksi tilastojen pi-
täjät, jotka eivät ole virkamiehiä tai julkisyh-
teisön työntekijöitä. Tämän vuoksi salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta oli täytynyt 
säätää erillinen rangaistussäännös, koska vir-
kamiehiä koskeva sääntely ei riittänyt katta-
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maan kaikkia esille tulevia kysymyksiä. Säh-
kömarkkinalain erillisen salassapitosäännök-
sen taustalla oli lain 42 §:n säännös, joka 
mahdollistaa toimialajärjestöjen käytön tilas-
totehtävissä. 

Sähkömarkkinalain alkuperäisiä perusteluja 
arvioiden lain erillisen salassapitosäännöksen 
kumoaminen on ollut julkisuuslain säätämi-
sen yhteydessä perusteltua, sillä näitä tehtä-
viä koskeva salassapitovelvollisuus sisältyy 
uuteen julkisuuslakiin. 

Salassapitosäännöksen kumoamisen yhtey-
dessä ei kuitenkaan kiinnitetty huomiota sii-
hen, että sähkömarkkinalakiin liitettiin lailla 
332/1998 sähkökauppojen selvitystä sekä 
sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasa-
painon ylläpitoa koskeva säännöstö, jonka 
keskeisenä sisältönä on määritellä sähköver-
konhaltijoiden tehtäväksi huolehtia sähkö-
kauppojen selvitystehtävistä. Sähkömarkki-
nalain 4 luvussa säädettyjä järjestelmävas-
tuuseen sekä sähkökauppojen selvittämiseen 
liittyviä tehtäviä suorittaessaan järjestelmä-
vastaava kantaverkonhaltija, ns. tasevastaa-
vina toimivat sähkönmyyjät (noin 20 kappa-
letta) sekä jakeluverkonhaltijat (noin 90 kap-
paletta) saavat toiminnassaan yksityiskoh-
taista tietoa kilpailijoidensa tai omistajiensa 
kilpailijoiden sähköntoimituksista. Sähkö-
kauppojen selvityksessä syntyneitä sähkön-
toimituksia koskevia tietoja on velvollisuus 
antaa määrämuodossa tiedonsaantiin oikeute-
tuille osapuolille, mutta ei ulkopuolisille. 

Sähkökauppojen selvitykseen liittyvien, 
sähkönmyyjien liikesalaisuuksia sisältävien 
tietojen pysyminen salassa ulkopuolisilta ta-
hoilta ja jopa oman yrityksen myyntiorgani-
saatiolta tai omistajatahoilta on sähkökaup-
pojen selvitykselle asetettu keskeinen vaati-
mus. Sähkömarkkinalain 49 §:n ja 47 §:n 
säännöksiä käytettiin myös tämän velvoitteen 
tehosteena. Tietojen salassapitotarve sekä 
sähkömarkkinalain säännösten tehtävä tämän 
velvoitteen tehosteena mainitaan hallituksen 
esityksen 227/1997 vp. useissa kohdissa. 

Julkisuuslain 4 §:n 2 momentin mukaan 
lain viranomaisia koskevia säännöksiä sovel-
letaan myös julkista tehtävää hoitaviin yhtei-
söihin, laitoksiin, säätiöihin ja yksityisiin 
henkilöihin näiden käyttäessä julkista valtaa. 
Julkisen vallan käsitettä ei ole kuitenkaan ole 
yksiselitteisesti määritelty laissa. Sen keskei-

seen sisältöön on kuitenkin katsottu kuuluvan 
puuttuminen hallintopäätöksellä tai tosiasial-
lisella toimella yksityisen oikeusasemaan. 

Sähkömarkkinalain esityöt huomioon otta-
en sähköalan yritysten ei voida lähtökohtai-
sesti katsoa käyttävän julkista valtaa suoritta-
essaan sähkökauppojen selvittämiseen liitty-
viä tehtäviä. Myöskään muun elinkeinoelä-
mää sääntelevän lainsäädännön nojalla ei 
voida yksiselitteisesti katsoa salassapitovel-
voitteen ulottuvan sähkömarkkinalain mukai-
siin selvitystehtäviin. Lähinnä tällaisena voisi 
tulla kysymykseen sopimattomasta menette-
lystä elinkeinoelämässä annetun lain 
(1061/1978) 4 §:n yrityssalaisuuden oikeude-
tonta hankkimista, käyttämistä ja ilmaisemis-
ta koskeva säännös. Sähkömarkkinalakiin pe-
rustuvia tehtäviä yrityksissä hoitavien henki-
löiden salassapitovelvoitteen sisältö on kui-
tenkin toisenlainen kuin ne tilanteet, joihin 
sopimattomasta elinkeinotoiminnasta anne-
tun lain säännöksellä on ensisijaisesti pyritty 
vaikuttamaan. 

Salassapitovelvoitteen tulkinnanvaraisuu-
den takia kysymys ajankohtaistuisi viime kä-
dessä salassa pidettäviksi säädettyjen tietojen 
luvatonta luovutusta tai käyttöä koskevassa 
rikosprosessissa, jolloin epäselvässä tapauk-
sessa lakia sovellettaisiin syytetyn eduksi. 

Edellisen perusteella on katsottava, että 
sähkömarkkinalain 47 ja 49 §:ien kumoami-
sen jälkeen salassapitosäännösten ja niihin 
liittyvän sanktiojärjestelmän soveltaminen 
järjestelmävastaavan ja taseselvittäjien ke-
räämiin yrityssalaisuuksia koskeviin tietoihin 
on muodostunut epävarmaksi. 

Salassapito- ja rangaistussäännösten ku-
moamisen seurauksena riski sähkökauppojen 
selvityksen yhteydessä saatavien, markkina-
arvoa sisältävien tietojen oikeudettomasta 
hyväksikäytöstä omassa liiketoiminnassa on 
kasvanut. Tämä osaltaan vaarantaa sähkö-
markkinalain muutoksen 332/1998 tavoittee-
na olevan pyrkimyksen sähkömarkkinoiden 
tasapuoliseen ja syrjimättömään toimivuu-
teen. 
 
2.8. Perustuslaista johtuvat muutostar-

peet 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisesta 
elinkeinovapauden periaatteesta poikkeami-
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sesta on aina säädettävä lailla. Luvanvarais-
tamisen on täytettävä perusoikeuden rajoitus-
ta koskevat tarkkarajaisuuden ja täsmällisyy-
den vaatimukset. Rajoitusten olennaisen si-
sällön, kuten rajoitusten laajuuden ja edelly-
tysten, tulee ilmetä laista. Luvan edellytyksiä 
ja pysyvyyttä koskevien säännösten tulee an-
taa riittävän ennustettava käsitys lupaan liit-
tyvistä viranomaistoimista. Sähkömarkkina-
asetuksen 1 §:ssä on sähköverkkotoimintaa 
koskevasta luvanvaraisuudesta vapautettu 
yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevalla 
sähköverkolla hoidettu kiinteistön tai sitä 
vastaavan kiinteistöryhmän sähkönjakelu. 
Kyseinen luvanvaraisuuden rajoitusta koske-
va säännös otettaisiin sähkömarkkinalakiin. 
Sähköverkkotoimintaa koskeva sähkömark-
kinalain 4 §:n mukainen luvanvaraisuus kos-
kee myös sähköverkon suunnittelua, sillä lain 
3 §:n 6 kohdan sähköverkkotoimintaa koske-
vaan määritelmään on sähköverkkotoimin-
taan kuuluvaksi luettu sähköverkon suunnit-
telu. Perustuslakivaliokunta on maakaasu-
markkinalaista (508/2000) antamassaan lau-
sunnossa (PeVL 4/2000 vp) katsonut, ettei 
elinkeinovapauden kannalta ole mahdollista 
säätää pelkkää verkon suunnittelua luvanva-
raiseksi. Sähköverkkoluvan hakijaa koskevis-
ta teknisistä, taloudellisista ja organisatorisis-
ta edellytyksistä on nykyisin säädetty säh-
kömarkkina-asetuksen 2 §:ssä. Lupaedelly-
tykset otettaisiin perustuslain 18 §:n edellyt-
tämällä tavalla sähkömarkkinalakiin. 

 Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan lailla antaa muulle kuin 
viranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Perus-
tuslakivaliokunta on maakaasumarkkinalaista 
antamassaan lausunnossa katsonut, että ver-
konhaltijan määrääminen järjestelmävastuu-
seen merkitsee lailla säädettyjen julkisten 
hallintotehtävien antamista muulle kuin vi-
ranomaiselle. Järjestelmävastaavalle on sää-
detty oikeus asettaa sähkönsiirtojärjestelmän 
käyttöä koskevia ehtoja. Ehtojen kohteena 
olevien yritysten oikeusturvaa ei voimassa 
olevan lain mukaan ole järjestetty perustus-
lain edellyttämällä tavalla. 

Asetuksenantamisvalta kuuluu perustuslain 
80 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presi-

dentin lisäksi valtioneuvostolle ja ministeri-
ölle. Asetuksen antaminen perustuu joko pe-
rustuslaissa tai muussa laissa olevaan valtuu-
tukseen. Perustuslain asetuksenantamisvaltaa 
koskeva uudistunut sääntely edellyttää säh-
kömarkkinalain valtuutussäännösten muuta-
mista perustuslain säännöksiä vastaavaksi. 
Perustuslain systematiikan mukaisesti ase-
tuksenantamisvaltuus osoitettaisiin valtio-
neuvostolle, kun kyse on laajakantoisista ja 
periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä asiois-
ta, joiden merkitys sitä vaatii. Ministeriölle 
osoitettu asetuksenantamisvaltuus koskisi 
teknisluontoisempia sekä yhteiskunnalliselta 
tai poliittiselta merkitykseltään vähäisempiä 
kysymyksiä. 

Osa sähkömarkkinalakiin sisällytetyistä 
kauppa- ja teollisuusministeriölle osoitetuista 
valtuutussäännöksistä koskee asiakokonai-
suuksia, joiden osalta toimivalta soveltuu 
ministeriötä paremmin alan valvonnasta vas-
taavalle Energiamarkkinavirastolle. 
 
3.  Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Sähköliiketoimintojen eriyttäminen 

Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön sähkön 
sisämarkkinadirektiivin velvoitteet sähkö-
verkkoliiketoiminnan oikeudellisesta ja toi-
minnallisesta eriyttämisestä. Samalla sähkö-
markkinalain eriyttämistä koskevat säännök-
set saatettaisiin paremmin vastaamaan direk-
tiivin vähimmäisvaatimuksia. Voimassa ole-
via kirjanpidossa tapahtuvaa eriyttämistä 
koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Kilpai-
lun piiriin kuuluvien sähköliiketoimintojen 
eli sähköntuotannon ja -myynnin eriyttämi-
sestä toisistaan luovuttaisiin. 

Sähköliiketoimintojen eriyttämisen tavoit-
teena on yleensä lisätä sähköliiketoimintojen 
harjoittamisen avoimuutta ja tasapuolisuutta 
siten, että vaikeutetaan kilpailulle avattujen 
sähköliiketoimintojen tukemista sähköverk-
koliiketoiminnasta saatavilla tuloilla ja näin 
kilpailun vääristymistä sähkömarkkinoilla. 
Eriyttäminen tehostaa sähkömarkkinoiden 
toimintaa ja helpottaa alan valvontatyötä. 
Sähkömarkkinoilla on kilpailulle avattu säh-
kön tuotanto, myynti, tuonti ja vienti. Sähkö-
verkkotoiminta on sen sijaan luvanvaraista ja 
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verkonhaltijaa sitoo sähkömarkkinalain no-
jalla siirto-, liittämis- ja verkon kehittämis-
velvollisuus sekä velvollisuus toimia tasa-
puolisesti ja avoimesti kaikkia verkonkäyttä-
jiä kohtaan. Terve ja toimiva kilpailu sähkö-
markkinoilla edellyttää, että kilpailun alaiset 
sähköliiketoiminnat toimivat liiketaloudelli-
sesti kannattavasti eikä niitä tueta luonnolli-
sen monopolin muodostavan verkkoliiketoi-
minnan avulla. Tehostuva kilpailu sähkön-
tuotannossa ja -myynnissä loisi kustannus-
hyötyjä sähkönkäyttäjille ja kansantalouteen. 
Nyt esitettävät ehdotukset ohjaisivat osaltaan 
kehitystä edellä kuvattuun suuntaan. 

Suomen olosuhteissa sähköverkkotoimin-
nan oikeudellisen eriyttämisen kynnysarvok-
si ehdotettaisiin 400 voltin jakeluverkoissa 
vuodessa siirrettyä 200 gigawattitunnin suu-
ruista sähköenergian määrää kolmen edeltä-
vän kalenterivuoden aikana. Tämän kyn-
nysarvon mukaisen rajan soveltaminen joh-
taisi siihen, että velvoite koskisi noin 35 pro-
senttia jakeluverkkotoiminnan harjoittajista 
ja noin 85 prosenttia Suomen jakeluverkoissa 
siirretystä vuotuisesta energiasta, sähkön 
myynnin ja verkkotoiminnan liikevaihdosta 
sekä verkkotoiminnan henkilöstöstä. Ehdo-
tuksessa hyödynnettäisiin mahdollisuus poi-
keta pienten yritysten osalta direktiivin aset-
tamasta jakeluverkkojen eriyttämisvelvoit-
teesta. Poikkeuksen rajaksi ehdotettu kyn-
nysarvo on direktiivissä poikkeuksen ylära-
jaksi säädettyä 100 000 asiakkaan rajaa al-
haisempi, sillä pienimmillä velvoitteen piiriin 
kuuluvilla yrityksillä olisi vähintään noin 
18 000 asiakasta. 

Oikeudelliseen eriyttämiseen liittyy myös 
kysymys kunnallisista liikelaitoksista. Kunnal-
liset liikelaitokset eivät maksa yhteisöveroa, 
mutta kilpailevat sähkönmyynnissä ja -tuo-
tannossa muiden yritysten kanssa. Esityksen 
toisena tavoitteena on saada yritysten kilpailu-
asetelma yhtiöittämisellä tasapuoliseksi kil-
pailtujen sähköliiketoimintojen osalta. 

Verkkotoiminnan oikeudellisessa eriyttä-
misessä olisi henkilöstön palvelussuhteen ja 
sen ehtojen jatkuminen keskeinen tavoite. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ikään-
tyvien, pitkään saman työnantajan palveluk-
sessa työskennelleiden henkilöiden palvelus-
suhdeturvaan. Työsopimuslain (55/2001) 
1 luvun 10 §:n mukaan liikkeen luovutuksel-

la tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön 
tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan 
luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli 
luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuk-
sen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Säännös koskee taloudellista toimintaa har-
joittavia julkisia ja yksityisiä yrityksiä riip-
pumatta siitä, tavoittelevatko ne voittoa. 
Liikkeen luovutus on mahdollista toteuttaa 
myös siten, että joku ulkopuolinen toimii sii-
nä välittäjänä, sillä luovuttajan ja luovutuk-
sensaajan välillä ei tarvitse olla sopimussuh-
detta. Liikkeen luovutuksena pidetään oman 
identiteettinsä säilyttävän taloudellisen yksi-
kön luovuttamista. Jotta kysymys olisi liik-
keen luovutuksesta, tulee omistajanvaihdok-
sen yhteydessä luovuttaa liiketoimintakoko-
naisuus. Olennaista tämän ratkaisemisessa 
on, millaisesta yrityksestä tai liikkeestä on 
kysymys, onko rakennuksia, irtaimistoa tai 
muuta aineellista liikeomaisuutta luovutettu, 
onko pääosa henkilöstöstä otettu liiketoimin-
nan uuden harjoittajan palvelukseen, onko 
asiakaskunta siirtynyt mukana sekä se, miten 
samanlaista ennen luovutusta ja sen jälkeen 
harjoitettu liiketoiminta on ollut. Osoituksena 
liiketoiminnan kokonaisuuden identiteetin 
säilymisestä on erityisesti liiketoiminnan to-
siasiallinen jatkaminen tai uudelleen aloitta-
minen. Verkkoliiketoiminnan tai muun säh-
köliiketoiminnan harjoittamista olisi lähtö-
kohtaisesti pidettävä liiketoiminnallisena ko-
konaisuutena. Sähköliiketoiminnan harjoit-
taminen on omaan itsenäiseen ja yksilöitävis-
sä olevaan tavoitteeseen tähtäävää taloudel-
lista toimintaa. Verkkotoiminnan oikeudelli-
sen eriyttämisen täytäntöön panemiseksi to-
teutetussa yritysjärjestelyssä olisi näin ollen 
kyse liikkeen luovutuksesta. 

Työnantajan luovuttaessa liikkeen siirtyvät 
hänen luovutushetkellä voimassa olevista 
työsuhteista johtuvat oikeutensa ja velvolli-
suutensa välittömästi liikkeen uudelle omis-
tajalle. Työntekijöiden työsuhteen ehdot säi-
lyvät siten ennallaan. Luovutuksensaaja saa 
irtisanoa työsopimuksen vain yleisillä työn-
tekijästä johtuvilla tai tuotannollisilla tai ta-
loudellisilla perusteilla. Vaikkei työsopimus-
laki koskekaan kunnallisia viranhaltijoita, tu-
lisi kunnallisten laitosten verkkotoiminnan 
yhtiöittämisen yhteydessä huolehtia myös 
kunnallisten viranhaltijoiden palvelussuhteen 
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ja sen ehtojen jatkuvuudesta siten, ettei kun-
nallisia viranhaltijoita aseteta työsopimus-
suhteisten työntekijöiden kanssa eriarvoiseen 
asemaan. Oikeudellista eriyttämistä koskevi-
en päätösten valmistelussa noudatettavaksi 
tulisivat myös yhteistoiminnasta yrityksissä 
(725/1978) annetun lain säännökset sekä 
kunnan palveluksessa olevan henkilöstön 
osalta vastaavat menettelyt, joista on voitu 
sopia siten kuin kunnallisen virka- ja työeh-
tosopimuksen tekemisestä säädetään. Valtion 
liikelaitoksissa työskenteleviin sovellettaisiin 
joko yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annettua lakia (651/1988) tai sen 
mukaan kuin liikelaitos on niin päättänyt yh-
teistoiminnasta yrityksissä annettua lakia. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi säätää säh-
kön sisämarkkinadirektiivin vaatimusten 
mukaisesti verkonhaltijoiden toiminnallista 
eriyttämistä koskevista vaatimuksista. Tämä 
tarkoittaa muun muassa, että verkkotoimintaa 
harjoittavan yrityksen johtoon kuuluva hen-
kilö ei saisi toimia sähköntuotannosta ja -
myynnistä vastaavan yrityksen toimitusjohta-
jana tai hallituksen jäsenenä, jos verkonhalti-
ja ja yritys ovat saman osapuolen määräys-
vallassa. Lisäksi ministeriön asetuksella an-
nettaisiin säännöksiä muista verkonhaltijan 
riippumattomuutta korostavista, direktiivin 
säätämistä velvoitteista. Verkonhaltijan joh-
dosta vastaavien henkilöiden kielto osallistua 
saman yritysryhmän kilpailtuja sähköliike-
toimintoja harjoittavien yritysten hallintoon 
koskisi kaikkia yli 50 000 asiakasta omaavia 
yhteisöjä. Tältä osin ehdotuksessa hyödyn-
nettäisiin direktiivin sallima mahdollisuus 
poiketa pienten yritysten osalta siitä eriyttä-
misvelvoitteesta, jonka direktiivi asettaa ja-
keluverkkojen toiminnalliselle eriyttämiselle. 
Ehdotettu kynnysarvo olisi kuitenkin alhai-
sempi kuin direktiivin sallima poikkeuksen 
yläraja, jonka suuruus puolestaan on 100 000 
asiakasta. Lukumääräisesti näin asetettu vaa-
timus koskisi Suomessa 15 yritystä. 

Niiden sähkölaitosyritysten osalta, joita oi-
keudellinen eriyttäminen ei koskisi, ehdote-
taan täsmennettäväksi kirjanpidollista eriyt-
tämistä. Kilpailun piiriin kuuluvien sähkölii-
ketoimintojen eriyttämisestä toisistaan ehdo-
tetaan luovuttavaksi. Sähkömarkkinalakiin li-
sättäisiin sähkön sisämarkkinadirektiivin 
mukainen vaatimus laatia tase muillekin kuin 

pääomavaltaisille sähköliiketoiminnoille. 
Verkkotoiminnan ja sähkön myyntitoiminnan 
tilinpäätökset edellytettäisiin otettavaksi 
osaksi virallista tilinpäätöstä ja julkaistavak-
si. Kunnallisten liikelaitosten toiminnan 
avoimuutta lisättäisiin. 

Sähkömarkkinalaissa täsmennettäisiin 
eriytettyjen tilinpäätösten laatimisessa nou-
datettavat yleisperiaatteet. Nämä säännökset 
ovat nykyisin kauppa- ja teollisuusministeri-
ön antamassa normipäätöksessä. Ehdotettu-
jen säännösten mukaan liiketapahtumien ja 
tase-erien kirjaamisessa tulisi noudattaa ai-
heuttamisperiaatetta. Poistojen edellytettäi-
siin perustuvan hankintamenoihin. Valitun 
eriyttämismenettelyn jatkuvuuden turvaami-
seksi edellytettäisiin, että valittua eriyttä-
mismenettelyä noudatettaisiin, jollei muut-
tamiseen olisi perusteltua syytä. Muutoksista 
edellytettäisiin tehtäväksi selvitys tilinpää-
töksen yhteydessä. 

Tilinpäätösten antaman tiedon laatua pa-
rannettaisiin säätämällä sähköliiketoimintaa 
harjoittaville velvoite julkaista eriytettyjen ti-
linpäätösten yhteydessä tilinpäätösten laati-
misperusteita selventäviä tietoja sekä ver-
konhaltijan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. 
Energiamarkkinavirastolle myönnettäisiin 
valtuus määrätä päätöksellään tarkemmin ky-
seisten tietojen ja tunnuslukujen julkaisemi-
sesta. 

Tilintarkastajien edellytettäisiin tarkastavan 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat, taseet 
ja niiden lisätiedot osana säännöllistä tilin-
tarkastusta. Tilintarkastajilta poistettaisiin 
velvollisuus antaa tilintarkastuskertomukses-
sa erillinen lausunto siitä, ovatko eriytettyjen 
toimintojen tuloslaskelmat, taseet ja niiden 
lisätiedot sähkömarkkinalainsäädännön mu-
kaisia. 

Laissa oleva velvollisuus ilmoittaa kilpai-
luvirastolle sähköverkkotoimintaa harjoitta-
van liikkeen hankkimisesta, verkkotoimintaa 
harjoittavan yhteisön osake- tai osakkuus-
enemmistön ostamisesta tai sähköverkkotoi-
mintaa koskevan määräysvallan muusta 
hankkimisesta kumottaisiin. Kyseinen sään-
nös on käynyt tarpeettomaksi sen jälkeen, 
kun kilpailunrajoituksista annettuun lakiin li-
sättiin yrityskauppavalvontaa koskevat sään-
nökset 1 päivänä lokakuuta 1998 voimaan 
tulleella lailla. 
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3.2. Verkkotoiminnan valvonta 

Esityksellä pantaisiin täytäntöön uuden 
sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttämät 
muutokset sähköverkkotoiminnan valvontaan 
sekä annettaisiin verkkoon pääsyä rajat ylit-
tävässä sähkön kaupassa koskevaa asetusta 
koskevat täydentävät säännökset. Valvonta-
järjestelmää kehitettäisiin samassa yhteydes-
sä siten, että nykysäännöksissä niitä sovellet-
taessa havaittuja puutteita voitaisiin korjata. 
Esityksellä pyritään toimialakohtaisin erityis-
säännöksin ehkäisemään niitä luonnollisen 
monopolin ongelmia, joihin perinteiseen kil-
pailuoikeudelliseen sääntelytapaan pohjautu-
valla säännöstöllä ei ole pystytty vaikutta-
maan luonnollisen monopolin ominaispiirtei-
den edellyttämällä tavalla. Uudistuksen ta-
voitteena on parantaa sähkömarkkinoiden 
toimivuutta sekä turvata edullisten ja hyvä-
laatuisten verkkopalvelujen tarjonta Suomes-
sa. Valvontamenettely pyritään säilyttämään 
luonteeltaan sellaisena, että viranomaistoimin 
puututtaisiin verkonhaltijoiden toimintaan 
vain niissä tapauksissa kuin se on välttämä-
töntä ja että kulloiseenkin tapaukseen voitai-
siin valita sen merkitykseen suhteutettu toi-
mintatapa. Viranomaisvalvonnassa pyritään 
hyödyntämään nykyisten säännösten sovel-
tamisesta saatuja kokemuksia. Valvontakus-
tannukset pyritään edelleen pitämään muihin 
EU:n jäsenvaltioihin verrattuna edullisina. 

Nykyisestä tapauskohtaisesta jälkikäteises-
tä verkkovalvonnasta siirryttäisiin systemaat-
tiseen kaikki verkonhaltijat kattavaan ja osit-
tain etukäteiseen valvontaan. Valvontaviran-
omaisena toimivalle Energiamarkkinaviras-
tolle ehdotetaan etukäteistä toimivaltaa uu-
den sähkön sisämarkkinadirektiivin vähim-
mäisvaatimusten mukaisesti. Osittaiseen etu-
käteiseen toimivaltaan siirtymistä edellyttää 
käytännössä myös sähkön sisämarkkinadi-
rektiivissä asetettu tiukka verkonhaltijan asi-
akkaiden viranomaisille tekemien tutkinta-
pyyntöjen käsittelyaikavaatimus. Energia-
markkinavirasto vahvistaisi yhtiökohtaisilla 
päätöksillä kaikille verkonhaltijoille sekä jär-
jestelmävastuuseen määrätylle kantaverkon-
haltijalle noudatettavaksi keskeisimpien pal-
veluiden ehdot ja palveluiden hinnoittelua 
koskevat menetelmät ennen niiden käyttöön-
ottamista. Ennalta vahvistettavia ehtoja ja 

menetelmiä olisivat 1) menetelmät verkon-
haltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopal-
velusta perittävien maksujen määrittämiseksi, 
2) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot, 
3) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja 
menetelmät liittämisestä perittävien maksu-
jen määrittämiseksi sekä 4) järjestelmä-
vastuun piiriin kuuluvien palveluiden ehdot 
sekä menetelmät palveluista perittävien mak-
sujen määrittämiseksi. Vahvistuspäätöksen 
tulisi perustua sähkömarkkinalain 3, 4 ja 6 a 
luvuissa sekä verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa annetussa yhteisön asetuksessa säädet-
tyihin perusteisiin. 

Siirtopalvelujen hinnoittelua koskeva vah-
vistuspäätös annettaisiin neljän vuoden pitui-
sen valvontajakson ajaksi, jona aikana verk-
kohinnoittelun tulisi olla kokonaisuudessaan 
kohtuullista. Yksittäisenä vuotena tästä voisi 
olla poikkeamia. Ensimmäinen valvontajakso 
kestäisi kuitenkin kolme vuotta. Valvonta-
jakson päätyttyä Energiamarkkinavirasto an-
taisi päätöksen, jossa arvioitaisiin onko hin-
noittelu ollut säännösten mukaista. Valvonta-
jakson päätyttyä verkonhaltijan tulisi Ener-
giamarkkinaviraston päätöksen perusteella 
palauttaa mahdollinen ylituotto siirtopalvelu-
jen hintoja alentamalla asiakkaille. Merkittä-
vässä ylitystapauksessa verkonhaltija mak-
saisi palautettavalle määrälle koron koko sen 
valvontajakson ajalta, jonka kuluessa tämä 
ylituotto olisi kertynyt. Mikäli verkkotoimin-
nan tuotto alittaisi hyväksyttävänä pidettävän 
tason, voisi verkonhaltija vastaavasti kerätä 
alitusta vastaavan määrän korkeampina siir-
topalvelumaksuina seuraavan valvontajakson 
kuluessa. 

Ehdotetuilla säännöksillä pyritään ehkäi-
semään suurten ylituottojen kertymistä. Säh-
könkäyttäjien suuren lukumäärän ja sähkön-
käytölle tyypillisen ajallisen vaihtelun vuoksi 
asiakaskohtaisen maksujen palautuksen jär-
jestäminen johtaisi valvontajaksoon perustu-
van valvontamenettelyn toiminnallisten hyö-
tyjen menettämiseen sekä valvontakustan-
nusten merkittävään lisääntymiseen verkon-
haltijoille ja viranomaisille. Tämän vuoksi 
ehdotetaan valvontamenettelyä, joka koko-
naisuudessaan ehkäisisi tarkoituksellisesti 
kerättyjen ja merkittävien ylituottojen syn-
tymistä. Ehdotettujen säännösten tavoitteena 
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on, että mahdollisesti palautettaviksi tulevat 
määrät olisivat asiakkaiden verkkomaksuihin 
suhteutettuina vähäisiä. 

Muiden Energiamarkkinaviraston valvotta-
vien asioiden osalta viraston toimivalta säi-
lyisi jälkikäteisenä. Viraston toimivaltaa 
täsmennettäisiin kuitenkin siten, että virasto 
voisi valvontapäätöksessään tarvittaessa 
määrätä myös nimenomaisia korjaavia toi-
menpiteitä sekä määrätä palauttamaan asiak-
kaalle sellaisia säännösten vastaisesti peritty-
jä maksuja, joiden valvonta ei perustu val-
vontajaksoon. 

Yritysjärjestelyiden ja hinnoitteluperustei-
den muutosten suuria vaikutuksia yksittäisten 
asiakkaiden siirtopalvelumaksuihin ehdote-
taan pehmennettäväksi säännöksillä, jotka 
edellyttäisivät jakeluverkossa siirtopalvelu-
maksujen määräytymistä maantieteellisesti 
erillään sijaitsevien alueiden osalta kunkin 
alueen kustannuksiin pohjautuen sekä mer-
kittävien hintamuutosten toteuttamiselle ase-
tettavilla siirtymäajoilla. Jotta säännöksillä 
itsellään ei aiheutettaisi muutoksia nykyisiin 
siirtopalvelumaksuihin, sovellettaisiin niitä 
tältä osin ainoastaan yritysjärjestelyihin tai 
hintamuutoksiin, jotka on toteutettu lain 
voimaantulon jälkeen. 

Eduskunta on hyväksynyt 17 päivänä hel-
mikuuta 2003 lausuman (EV 303/2002 vp), 
joka edellyttää hallituksen ryhtyvän toimen-
piteisiin, jotta sähkön siirtohinnoittelu säh-
könkäyttäjälle on kohtuullista. Ehdotuksella 
pyritään edistämään tämän tavoitteen toteu-
tumista. Tämän vuoksi ehdotuksella ei ole 
tarkoitus muuttaa sähköverkkopalvelujen 
hinnoittelusta annettujen säännösten sisältöä 
eikä niiden soveltamista koskevaa viran-
omais- ja oikeuskäytäntöä. Säännösten sovel-
tamiseen ei ole tarkoitettu tehtäväksi muu-
toksia muutoin kuin siltä osin kuin nykyistä 
ennakoitavampaan ja pitkäjännitteisempään 
siirtopalvelumaksujen valvontamenettelyyn 
siirtyminen taikka esitykseen sisältyvät tai 
siinä viitatut uudet verkkopalvelujen hinnoit-
telua koskevat säännökset edellyttävät. 
 
3.3. Muutoksenhaku Energiamarkkinavi-

raston päätöksistä 

Esityksessä ehdotetaan siirryttäväksi säh-
kömarkkinaviranomaisena toimivan Ener-

giamarkkinaviraston päätösten osalta kaksi-
portaiseen muutoksenhakumenettelyyn. Säh-
kömarkkinaviranomaisen annettavaksi ehdo-
tettujen etukäteen annettavien vahvistuspää-
tösten sekä jälkikäteen annettavien valvonta-
päätösten osalta muutoksenhaku ehdotetaan 
ohjattavaksi ensiasteessa markkinaoikeuteen. 
Tämä mahdollistaisi taloudellista sääntelyä ja 
markkinavalvontaa koskevien asioiden edel-
lyttämän asiantuntemuksen keskittämisen 
myös valitustuomioistuimeen. Hallintolupa-
asioissa sekä muissa sähkömarkkinaviran-
omaisen valvottaviksi säädetyissä asioissa 
muutoksenhaku ohjattaisiin ensiasteessa hal-
lintolainkäyttölain yleisperiaatteen mukaises-
ti alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Näissä 
asiaryhmissä ei ole todettavissa sellaisia eri-
tyispiirteitä, jotka edellyttäisivät poikkeamis-
ta hallintolainkäytön pääsäännön mukaisesta 
muutoksenhakumenettelystä. 

Markkinaoikeuden ja alueellisen hallinto-
oikeuden päätöksestä haettaisiin muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Sähkö-
markkinaviranomaiselle ehdotetaan muutok-
senhakuoikeutta ensiasteen muutoksenhaku-
portaan päätöksiin. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 
5 ja 6 kohdan johdosta säädettäisiin, että säh-
kömarkkinaviranomaisen taloudellista sään-
telyä ja markkinavalvontaa koskevia päätök-
siä olisi pääsääntöisesti noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta. Muutoksenhaku-
tuomioistuin voisi kuitenkin näissäkin tapa-
uksissa erikseen määrätä päätöksen täytän-
töönpanon keskeyttämisestä. 
 
3.4. Liittymisjohtojen rakentaminen 

Esityksen tavoitteena on helpottaa liitty-
misjohtojen rakentamista sekä lisätä liittyjän 
mahdollisuuksia valita sähköverkko ja verk-
kotaso, johon liittyy. Esityksellä ei kuiten-
kaan muutettaisi sähkömarkkinalaissa olevia 
nykyisiä verkonhaltijan velvoitteita kuten 
liittämis-, verkon kehittämis- ja siirtovelvoi-
tetta koskevaa sääntelyä. Muutoksella ei puu-
tuttaisi myöskään verkkopalveluiden hinnoit-
telua koskeviin säännöksiin eikä niitä koske-
vaan oikeuskäytäntöön. Verkonhaltijan asi-
akkaan tulisi edelleen osallistua kaikilta osin 
niihin kustannuksiin, jotka verkonhaltijalle 
aiheutuu palveluiden ylläpitämisestä siinä 
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verkossa ja sillä verkkotasolla, johon asiakas 
on liittynyt. 

Esityksessä ehdotetaan, että jakeluverkossa 
liittymisjohdon saisi vastuualueen jakeluver-
konhaltijan verkonrakennusmonopolin estä-
mättä rakentaa jatkossa paitsi vastuualueen 
jakeluverkkoon, myös muuhun sähköverk-
koon sekä vastuualueen ulkopuoliseen jake-
luverkkoon. Liittymisjohdon rakentamisoi-
keus ehdotetaan ulotettavaksi myös voimalai-
tosten liittymisjohtoihin. 

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin sähköjohtojen rakentamislupamenette-
lyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ra-
kentamislupa olisi myönnettävä liittymisjoh-
don rakentamiseen lähimpään korkeajännite-
verkkoon, vaikka johdon rakentaminen ei 
olisi tarpeen sähkön siirron turvaamiseksi. 
Rakentamisluvan myöntäminen liittymisjoh-
dolle tulisi muutoinkin olla lähtökohtana lu-
paharkinnassa. Jos johdon rakentamisen tek-
niset edellytykset ja ympäristövaatimukset 
täyttyvät, luvan epääminen liittymisjohdolta 
tulisi muutoinkin kysymykseen lähinnä siinä 
tapauksessa, että luvan myöntämisestä aiheu-
tuisi merkittäviä ongelmia olemassa olevan 
verkon haltijalle tai tämän asiakkaille. 

Liittymisjohtojen rakentamista koskevat 
muutokset eivät koskisi valtakunnan rajan 
ylittäviä sähköjohtoja. 
 
3.5. Sähköntuotanto ja voimalaitosraken-

taminen 

Esityksessä ehdotetaan tehostettavaksi säh-
kön kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon 
seurantaa. Samalla ehdotetaan muutettavaksi 
sähköntuotannon valvontaan liittyvää toimi-
valtajakoa kauppa- ja teollisuusministeriön 
sekä sähkömarkkinaviranomaisena toimivan 
Energiamarkkinaviraston välillä. Sähkön si-
sämarkkinadirektiivin 4 artiklan edellyttämä 
toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten 
seurantatehtävä ehdotetaan annettavaksi 
Energiamarkkinaviraston hoidettavaksi. Säh-
köntuotantoa koskevien säännösten valvon-
taa koskeva toimivalta ehdotetaan samalla 
siirrettäväksi kauppa- ja teollisuusministeri-
öltä Energiamarkkinavirastolle. Energia- ja 
ilmastopolitiikan tarkoituksenmukaisen val-
mistelun kannalta ministeriö vastaisi kuiten-
kin edelleen sähkönkäyttöä koskevien arvioi-

den valmistelusta ja antaisi tältä osin tarvitta-
vat tiedot Energiamarkkinavirastolle. Seuran-
ta olisi tulevaisuudessa myös nykyistä yksi-
tyiskohtaisempaa. Tuotantokapasiteetin seu-
rantaa varten sähkömarkkinalakiin ehdote-
taan säännöstä, jonka perusteella Energia-
markkinavirasto saisi kapasiteettia koskevat 
tiedot suoraan sähkön tuottajilta. Voimalai-
toskohtaisella seurannalla voitaisiin varmis-
taa, että käytöstä poistetusta kapasiteetista 
välittyisi tieto myös viranomaisille. 

Esityksellä pyritään myös tehostamaan 
sähkön hintamekanismia, jotta sähkön hinta 
määräytyisi entistä paremmin kysynnän ja 
tarjonnan mukaisesti myös silloin, kun säh-
kön riittävyys saattaa joutua uhatuksi. Tuo-
tannon rajoittaminen sähkön niukkuustilan-
teessa nostaa sähkön markkinahintaa merkit-
tävästi. Sähkön niukkuustilanteiden varalta 
pyritään vaikeuttamaan sähkön markkinahin-
nan manipulointimahdollisuuksia sekä edis-
tämään voimalaitosten käyttövalmiutta. Säh-
kömarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, joka velvoittaa sähköntuottajan il-
moittamaan Energiamarkkinavirastolle tehol-
taan vähintään 100 megavolttiampeerin suu-
ruisen, erillistä sähköntuotantoa harjoittavan 
voimalaitoksen suunnitellusta huoltoseisokis-
ta, joka ajoittuu 1.12. � 28.2. väliselle ajalle. 
Energiamarkkinavirastolle ehdotetaan annet-
tavaksi toimivalta määrätä siirtämään talvi-
kauteen ajoittuvaa huoltoseisokkia kireän 
sähkön tuotantotilanteen vuoksi, mikäli tälle 
ei ole teknisiä tai turvallisuuteen liittyviä es-
teitä. Ilmoitusvelvollisuus ja huoltoseisokin 
siirtämismahdollisuus ei koskisi sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoa, teollisuusprosessiin 
liittyvää sähköntuotantoa eikä valtakunnalli-
sen tehotasapainon näkökulmasta vähämerki-
tyksisiä voimalaitoksia. Ehdotetun menette-
lyn piiriin eivät kuuluisi myöskään äkillisestä 
vikaantumisesta aiheutuneet huoltoseisokit. 
Järjestelmällä ei myöskään velvoitettaisi 
voimalaitoksen haltijaa tuottamaan sähköä 
kyseisenä ajanjaksona. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivissä uutta ka-
pasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta an-
netun säännöksen täytäntöönpano edellyttää 
annettavaksi säännökset  uuden tuotantoka-
pasiteetin tai energiatehokkuutta edistävien 
kysynnänhallintatoimien tarjouskilpailume-
nettelystä. Tarjouskilpailumenettely voitai-
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siin käynnistää kuitenkin vain siinä tapauk-
sessa, että uutta sähköntuotantokapasiteettia 
ei ole syntynyt riittävästi markkinaehtoisesti. 
Säädetty tarjouskilpailumenettely on tarkoi-
tettu äärimmäiseksi keinoksi taata sähkön 
saanti tilanteessa, jossa sähkömarkkinat toi-
mivat erittäin heikosti. Tämän vuoksi kynnys 
järjestelmän käytölle olisi erittäin korkea. 
Tarjouskilpailu edellyttäisi myös valtion tu-
kea, koska sen käyttö olisi rajattu tilanteisiin, 
jossa uutta kapasiteettia ei ole syntynyt 
markkinaehtoisesti. Päätösvalta tarjouskilpai-
lun käynnistämisestä ehdotetaan annettavaksi 
valtioneuvostolle. Tarjouskilpailun järjestä-
misestä, seurannasta ja valvonnasta vastaa-
vana viranomaisena toimisi kauppa- ja teolli-
suusministeriö. 
 
3.6. Vähittäismyyjän toimitusvelvollisuus 

Ehdotuksella täytäntöönpantaisiin sähkön 
sisämarkkinadirektiivin edellyttämä toimi-
tusvelvollisuuden rajaaminen kuluttajiin ja 
pieniin yrityksiin. Ehdotuksen tavoitteena on 
rajata toimitusvelvollisuutta sähkönkäyttäjinä 
olevien yritysten osalta direktiivin edellyttä-
mää enemmän siten, että toimitusvelvollisuus 
koskisi vain kuluttajia sekä muita sähkön-
käyttöpaikkoja, jotka on varustettu enintään 
3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joihin os-
tetaan sähköä enintään 100 000 kilowattitun-
tia vuodessa. Tavoitteena on, että tätä isom-
mat sähkönkäyttöpaikat varustettaisiin tunti-
kohtaiseen energianmittaukseen ja rekiste-
röintiin kykenevällä mittauslaitteistolla. Tä-
mä mittausvelvoite saatettaisiin voimaan riit-
tävän siirtymäkauden jälkeen, koska tarvitta-
vien mittauslaitteistojen hankkiminen mer-
kitsee sähkönkäyttöön suhteutettuna merkit-
tävää investointikustannusta osalle sähkön-
käyttäjistä. 

Ehdotettu sulakekoon kokoraja 3 x 63 am-
peeria vastaa ylärajaa, jonka kokoisiin säh-
könkäyttöpaikkoihin voidaan voimassa ole-
vien säännösten mukaan soveltaa niin sanot-
tua tyyppikäyrämallia. Tämän kokorajan 
puitteisiin mahtuvia sähkönkäyttöpaikkoja ei 
tarvitse varustaa tuntikohtaiseen mittaukseen 
ja rekisteröintiin kykenevillä mittauslaitteis-
toilla, vaikka käyttöpaikan sähköosto olisikin 
kilpailutettu. Enintään 100 000 kilowattitun-
tia vuodessa ostavilla sähkönkäyttäjillä voi 

olla käytössään myös lainkohdassa mainittua 
suuremmilla sulakkeilla varustettu käyttö-
paikka. Tämän kokoluokan alittava sähkön-
käytön määrä on kuitenkin niin alhainen, ett-
ei kilpailuttamisesta saatava hyöty kuiten-
kaan välttämättä riittäisi kattamaan tuntimit-
taukseen siirtymisen kustannuksia. Tämän 
vuoksi sulakekokorajan lisäksi on tarpeen 
asettaa sen rinnalle energiamäärään perustu-
va raja. 

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä sähkö-
markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on 
kehittää markkinoita niin, että sähkön mark-
kinahinnan vaihtelut heijastuvat nykyistä pa-
remmin suurten käyttäjien energiahintaan. 
Tämä lisää kulutuksen joustavuutta korkei-
den sähkön markkinahintojen vallitessa siten, 
että sähkönkäyttäjä sähkönkäyttöä vähentä-
mällä hyötyä rahallisesti sähkön kulutuksen 
leikkaamisesta. Samalla sähköjärjestelmän 
kustannukset pienenisivät. Sähköntoimitus-
varmuustyöryhmä on ehdottanut mietinnös-
sään tämän kaltaista järjestelmää. 

Tavoitteena on myös parantaa pienten ja 
keskisuurten sähkön vähittäismyyjien asemaa 
sähkömarkkinoilla siten, että niiden toimin-
nalliset riskit pienenisivät, kun sähkön vähit-
täismyyjän liiketoimintaan nähden suurille 
sähkönkäyttäjille ei olisi velvollisuutta myy-
dä sähköä julkisilla sähkönmyyntitariffeilla 
ja -ehdoilla. Tämä myös edistäisi julkisten 
vähittäismyyntihintojen ja -ehtojen kustan-
nusvastaavuutta sekä kilpailukykyä tarjous-
hintoihin verrattuna. 
 
3.7. Liike- ja ammattisalaisuuksien suo-

jaaminen  

Esityksen tavoitteena on parantaa sähköjär-
jestelmässä järjestelmävastuuseen sekä säh-
kökauppojen selvitykseen liittyvien tehtävien 
hoitamisen yhteydessä muiden yritysten säh-
könkäytöstä ja liiketoimista kertyvien liike- 
ja ammattisalaisuuksien suojaa tietojen asia-
tonta luovutusta ja hyväksikäyttämistä vas-
taan. Tavoitteena on edistää sähkömarkki-
noiden tasapuolista ja syrjimätöntä toimintaa 
sekä luottamusta alan lakisääteisiä tehtäviä 
hoitavien yritysten tasapuolisuuteen eri toi-
mijoita kohtaan. 

Edellisen perusteella esitetään, että sähkö-
markkinalakiin lisättäisiin järjestelmävastaa-
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van sekä taseselvityksestä vastaavien ver-
konhaltijoiden ja tasevastaavien sähkömark-
kinalain mukaisia tehtäviä suorittaessaan tie-
toonsa saamia liike- ja ammattisalaisuuksia 
koskeva salassapitovelvollisuus, jossa viitat-
taisiin viranomaistoiminnan julkisuudesta 
annetun lain 22 ja 23 §:ään sekä 24 §:n 
1 momentin 20 kohtaan. Koska järjestelmä-
vastuuseen sekä sähkökauppojen selvityk-
seen liittyviä tehtäviä ei voi lähtökohtaisesti 
pitää virkatoimintaan kuuluvina, tuomittai-
siin rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-
komisesta rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 
2 §:n mukaan. Rangaistussäännös olisi sama 
kaikille salassapitovelvollisuuden piiriin kuu-
luville riippumatta siitä, ovatko he julkisyh-
teisön tai yksityisen yhteisön palveluksessa. 
 
3.8. Perustuslaista johtuvat muutostar-

peet 

Esityksen tavoitteena on saattaa sähkö-
markkinalain soveltamisalaa, sähköverkko-
toiminnan luvanvaraisuutta sekä lakiin sisäl-
tyviä norminantovaltuuksia koskevat sään-
nökset yhdenmukaisiksi perustuslain asetta-
mien vaatimusten kanssa. 

Sähköverkkotoimintaa koskevasta luvanva-
raisuudesta vapautettaisiin sähkömarkkina-
asetuksen 1 §:ssä nykyisin olevan säännök-
sen mukaisesti yhteisön tai laitoksen hallin-
nassa olevalla sähköverkolla hoidettu kiin-
teistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän 
sähkönjakelu. Luvanvaraisuus ei myöskään 
koskisi sähköverkon suunnittelua. 

Sähköverkkoluvan hakijaa koskevat tekni-
set, taloudelliset ja organisatoriset edellytyk-
set, joista on nykyisin tarkemmin säädetty 
sähkömarkkina-asetuksen 2 §:ssä, otettaisiin 
uudistuneen perustuslakisääntelyn mukaisesti 
sähkömarkkinalakiin. Kelpoisuusvaatimukset 
täyttävää käytön johtajaa ja sähkötöiden joh-
tajaa koskevaa lupaedellytystä tarkennettai-
siin tekemällä viittaus sähköturvallisuusla-
kiin (410/1996) ja sen nojalla annettuihin 
säädöksiin. Sähkömarkkina-asetuksessa ole-
va muita edellytyksiä koskeva lupaehto pois-
tettaisiin. 

Verkonhaltijan määrääminen järjestelmä-
vastuuseen merkitsee perustuslakivaliokun-
nan mukaan lailla säädettyjen julkisten hal-
lintotehtävien antamista muulle kuin viran-

omaiselle (PeVL 4/2000 vp.). Perustuslain 
124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voi-
daan antaa muulle kuin viranomaiselle, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Järjestelmävastaavalle on säädetty 
oikeus asettaa sähkönsiirtojärjestelmän käyt-
töä koskevia ehtoja. Järjestelmävastuussa 
olevan kantaverkonhaltijan järjestelmävas-
tuun toteuttamiseksi asettamien ehtojen osal-
ta ehdotetaan, että perustuslain vaatimusten 
täyttämiseksi sähkömarkkinaviranomaisen 
tulisi vahvistaa ehdot ennen niiden käyttöön-
ottamista ja soveltamista yksittäistapauksissa. 

Asetuksenantamisvaltuus osoitettaisiin 
sähkömarkkinalaissa valtioneuvostolle, kun 
kyse on laajakantoisista ja periaatteellisesti 
tärkeistä asioista sekä asioista, joiden merki-
tys sitä edellyttää. Ministeriölle osoitettu ase-
tuksenantamisvaltuus koskisi teknisluontoi-
sempia sekä yhteiskunnalliselta tai poliittisel-
ta merkitykseltään vähäisempiä kysymyksiä. 

Energiamarkkinavirastolle annettaisiin pe-
rustuslain 80§:n 2 momentin mukaisesti toi-
mivalta antaa soveltamisalaltaan täsmällisesti 
rajattuja oikeussääntöjä, kun tähän on säänte-
lyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä 
sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että 
asiasta säädetään lailla tai valtioneuvoston 
taikka ministeriön asetuksella. Energiamark-
kinaviraston antamat normipäätökset koski-
sivat verkonhaltijan julkaistavia tunnusluku-
ja, vähittäismyyntiehtojen ja -hintojen sekä 
niiden määräytymisperusteiden ilmoittamis-
ta, sähkön hinnan muodostumisen erittelyä ja 
sähkön keskimääräistä hintatasoa kuvaavia 
tietoja sekä eriytettyjen tilinpäätösten yhtey-
dessä julkaistavia täydentäviä tietoja ja tun-
nuslukuja. Energiamarkkinavirastolla on 
sähkömarkkinoiden valvonnasta ja toimivuu-
den edistämisestä vastaavana sekä sähkö-
verkkolupia myöntävänä viranomaisena eri-
tyisasiantuntemusta, joka luo edellytykset 
tällaiselle päätöksenteolle. 

Sähkömarkkinalain 27 a §:n 1 momentin 
mukaan liittymän kytkemisen viivästyessä 
vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 000 
markkaa. Vakiokorvauksen kuluttajansuoja-
oikeudellinen luonne puoltaisi korvauksen 
määrän pitämistä tasalukuisena ja sen muut-
tamista euromääräiseksi. Enimmäismäärän 
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nostaminen 1 700 euroon olisi siten perustel-
tua. Myös Sähköenergialiitto ry:n suosittele-
missa liittymisehdoissa vakiokorvauksen 
enimmäismäärä on 1 700 euroa. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1. Julkistaloudelliset vaikutukset 

Ehdotetulla sähköverkkotoiminnan oikeu-
dellisella eriyttämisellä on vaikutuksia valti-
on ja kuntien talouteen kunnallisten liikelai-
tosten osalta. Yhteisöjen yleinen tulovero-
prosentti on vuonna 2004 29. Hallitus antoi 
19 päivänä toukokuuta 2004 eduskunnalle 
esityksen yhteisöjen tuloveroprosentin alen-
tamisesta vuonna 2005 26:een. Kunnallisen 
liikelaitoksen muodossa toimivat sähkölai-
tokset ovat tuloverolain (1535/1992) mukaan 
tuloverotuksessa verovapaita siltä osin kuin 
ne harjoittavat liiketoimintaa kuntansa alu-
eella. Muualla kuin oman kunnan alueella 
harjoittamastaan toiminnasta kunnallinen lii-
kelaitos on verovelvollinen kunnalle ja seu-
rakunnalle, mutta ei valtiolle. Valtion liike-
laitoksen muodossa toimivat sähkölaitokset 
ovat tuloverotuksessa verovapaita valtion ve-
ron osalta. Valtion liikelaitos on kuitenkin 
verovelvollinen saamistaan tuloista kunnalle 
ja seurakunnalle. Valtion liikelaitosten ja sel-
laisten kunnallisten liikelaitosten muodossa 
toimivien sähkölaitosten, jotka harjoittavat 
elinkeinotoimintaa oman alueensa ulkopuo-
lella, tuloveroprosentti verovuonna 2004 on 
6,2495. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellista eriyt-
tämistä koskevan ehdotuksen toteuttaminen 
johtaisi siihen, että kunnasta erilliseksi oike-
ushenkilöksi muodostettu verkkoyhtiö tai 
vaihtoehtoisesti sähkönmyynti ja �tuotanto-
yhtiö olisi velvollinen maksamaan veroa tu-
lon perusteella kulloinkin tuloverolain nojalla 
voimassa olevan yhteisöjen yleisen tulovero-
prosentin mukaisesti. Tämä lisäisi sähkölii-
ketoimintaa harjoittavien yritysten verotuk-
sellista yhdenvertaisuutta. Tuloverovelvolli-
suus pienentäisi jaettavissa olevaa voittoa ja 
siten vähentäisi omistajan saamaa tuottoa. 
Omistaja voisi kuitenkin pyrkiä siirtämään 
tuloverotuksen aiheuttamaa rasitusta sisällyt-

tämällä sen osaksi sähkön hintaa. Kynnysar-
von täyttävien kuntien sähkölaitosten verkko-
toiminnan oikeudellisesta eriyttämisestä joh-
tuva vuotuinen tuloveron lisäys olisi vuoden 
2002 tilinpäätöstietojen perusteella yhteensä 
enintään noin 8 miljoonaa euroa. Sähkölai-
toksen omistavan kunnan näkökulmasta tämä 
merkitsisi tulonsiirtoa valtiolle. Tuloveron 
määrä vaihtelisi vuosittain yhtiön tuloksesta 
riippuen. Tuloveron määrästä palautuisi kun-
nille vuosittain verontilityslain (532/1998) 
nojalla 19,75 prosenttia eli noin 1,5 miljoo-
naa euroa. 

Ehdotusten vaikutukset julkisyhteisöihin 
sähkön käyttäjinä sekä niiden omistamiin 
sähkölaitosyrityksiin vastaisivat jäljempänä 
omissa luvuissaan esitettyjä vaikutuksia. 
 
4.1.2. Taloudelliset vaikutukset sähkön-

käyttäjiin 

Hallituksen esityksen tavoitteena on paran-
taa sähkömarkkinoiden toimivuutta, tehostaa 
sähköverkkojen valvontaa sekä parantaa säh-
kön toimitusvarmuutta. Sähkömarkkinoiden 
toiminnan ja valvonnan tehostumisen arvioi-
daan muutaman vuoden aikajänteellä vaikut-
tavan kotitalouksien ja yritysten maksamaan 
sähköenergian ja sähkön siirron hinnan nou-
supaineita vähentävästi. Esitys kokonaisuu-
tena loisi tämän johdosta kustannussäästöjä 
sähkönkäyttäjille. Sähkömarkkinoiden kilpai-
lun tehostuminen vaikuttaisi myönteisesti 
sähkökäyttäjinä olevien yritysten kansainvä-
liseen kilpailukykyyn. Esitys myös edistäisi 
sähkön toimitusvarmuutta, mikä hyödyttäisi 
sähkönkäyttäjiä. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellista eriyt-
tämistä koskevalla ehdotuksella ei arvioida 
olevan merkittäviä suoria taloudellisia vaiku-
tuksia kotitalouksille ja sähkönkäyttäjinä 
oleville yrityksille. Osa verkkotoimintansa 
yhtiöittävistä yrityksistä saattaa alkuvaihees-
sa sisällyttää yhtiöittämisestä aiheutuneet 
kustannukset sähkön siirrosta maksettavaan 
hintaan, mutta muutaman vuoden aikajän-
teellä sähkömarkkinoiden toiminnan ja val-
vonnan tehostumisen arvioidaan kuitenkin 
vähentävän sähkön hinnan nousupaineita. 

Verkkotoiminnan valvonnan muuttuminen 
osittain ennakolliseksi parantaisi sähkönkäyt-
täjien oikeusasemaa suhteessa verkonhalti-
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joihin. Ennakollinen valvonta ennaltaehkäisi-
si sähkömarkkinalain vastaisten menettelyta-
pojen soveltamista. Sähkönkäyttäjille palau-
tettaisiin ehdotetussa uudessa valvontamenet-
telyssä mahdollisesti liikaa perityt verkko-
maksut automaattisesti uuden valvontajakson 
aikana. Sähkömarkkinaviranomaisen päätös-
ten täytäntöönpano tehostuisi. Nämä seikat 
vaikuttaisivat siihen, että sähköverkkojen 
valvontajärjestelmän hyväksyttävyys paranisi 
sähkönkäyttäjien näkökulmasta nykyiseen 
verrattuna. Samalla voidaan arvioida, että 
sähkönkäyttäjien luottamus verkonhaltijoiden 
toimintaa kohtaan paranisi. 

Sähköverkkojen valvontaa koskevalla eh-
dotuksella ei ole tarkoitus muuttaa sähkö-
verkkopalvelujen hinnoittelusta annettujen 
säännösten sisältöä eikä niiden soveltamista 
koskevaa viranomais- ja oikeuskäytäntöä. 
Lähtökohtaisesti sähköverkkojen valvontaa 
koskevien muutosten ei tulisi sen vuoksi vai-
kuttaa sähköverkkopalvelujen yleiseen hinta-
tasoon Suomessa. 

Käytännössä ehdotettu menettely saattaa 
kuitenkin välillisesti vaikuttaa merkittävästi 
verkkopalvelujen hintaan yksittäisten ver-
konhaltijoiden asiakkaiden osalta. Aikai-
semmassa valvonnassa todettujen tapausten 
perusteella tiedetään, että osa verkonhalti-
joista perii tarjoamistaan verkkopalveluista 
korkeampaa hintaa kuin lain säännökset sal-
lisivat. Esimerkkinä voidaan todeta, että tois-
taiseksi lainvoimaisella viranomaispäätöksel-
lä ratkaistuissa tapauksissa, joissa verkonhal-
tijan on todettu perineen ylihintaa verkkopal-
veluista, perityn ylihinnan  keskimääräinen 
osuus tarkastellun ajanjakson aikana on 
vaihdellut 2�25 prosentin välillä verkonhalti-
jan liikevaihdosta. Tämänkaltaisissa tapauk-
sissa ehdotetut valvontamenettelyn muutok-
set tulisivat yksittäistapauksissa alentamaan 
nykyistä tehokkaammin verkkopalveluhinto-
ja kyseisissä verkoissa. Vastaavasti tiedetään, 
että osa verkonhaltijoista ei peri tarjoamis-
taan verkkopalveluista lain sallimia maksi-
mihintoja. Maksujen korottaminen jäisi näis-
sä tapauksissa verkonhaltijan ja sen omista-
jan harkintaan kuten nykyisinkin. Voidaan 
kuitenkin arvioida, että tästä joukosta useat 
verkonhaltijat käyttävät tilaisuutta hyväkseen 
ja nostavat verkkopalveluista perittyjä mak-
suja. Välttämättä kaikki yritykset eivät kui-

tenkaan tule tätä mahdollisuutta käyttämään. 
Koska ehdotuksen vaikutukset verkkopal-

veluiden hintaan riippuvat yrityskohtaisista 
tilanteista sekä verkonhaltijoiden itsensä te-
kemistä ratkaisuista, ei ole mahdollista esit-
tää määrällistä arviota tältä osin ehdotuksen 
vaikutuksista verkkopalvelujen yleiseen hin-
tatasoon. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
niitä yrityksiä, joilla tulee olemaan mahdolli-
suus korottaa verkkopalvelujensa hintoja, on 
lukumääräisesti enemmän kuin niitä yrityk-
siä, jotka joutuvat laskemaan hintojaan. Edel-
leen voidaan arvioida, että osittain ennakolli-
sen valvontamenettelyn verkonhaltijoille 
mahdollistama tarkempi hinnoittelumahdolli-
suus tulee jossain määrin johtamaan nykyistä 
korkeampaan verkkopalvelujen hintatasoon. 
Hallituksen esityksen yritysjärjestelyihin liit-
tyviä hintamuutoksia koskevat ehdotukset 
puolestaan rajoittaisivat yritysjärjestelyiden 
yksittäisille asiakkaille aiheuttamia suuria 
verkkopalvelumaksujen muutoksia. 

Ehdotuksen tavoitteisiin liittymättömiä 
verkkopalvelujen yleisen hintatason muutok-
sia saattaisi aiheutua kuitenkin siinä tapauk-
sessa, että hinnoittelua koskevia perusteita 
muutetaan nykyisen käytännön mukaisista 
perusteista. Tällaiset vaikutukset kohdistuisi-
vat yleisenä verkkopalvelujen hintatason 
muutoksena kaikkiin sähkönkäyttäjiin. Verk-
komaksujen osuus sähkön hinnasta on kotita-
louksien osalta noin 35 prosenttia ja keskiko-
koisten yritysten osalta noin 23 prosenttia. 

Liittymisjohtojen rakentamisen helpotta-
minen parantaa sähkönkäyttäjien oikeusase-
maa suhteessa verkonhaltijoihin. Ehdotukses-
ta syntyisi myös kustannussäästöjä niille 
sähkönkäyttäjille, jotka pystyisivät hyödyn-
tämään tätä mahdollisuutta taloudellisesti 
kannattavasti. Tämä mahdollisuus koskisi 
kuitenkin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. 

Toimitusvelvollisuuden rajaaminen kos-
kemaan ainoastaan kuluttajia ja muita säh-
könkäyttöpaikkoja, jotka on varustuttu enin-
tään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeella tai, joi-
hin hankitaan sähköä enintään 100 000 kilo-
wattituntia vuodessa, edellyttää tuntirekiste-
röivän mittarin hankintaa toimitusvelvolli-
suuden ulkopuolelle jääville uusille sähkön-
käyttöpaikoille. Jo nykyisten säädösten mu-
kaisesti sähkönkäyttöpaikat, jotka on varus-
tettu yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeella, ovat 



 HE 127/2004 vp 
  
   

 

33

olleet velvollisia hankkimaan tuntirekisteröi-
vän mittarin sähkönhankinnan kilpailuttami-
sen yhteydessä. Sähköyhtiöille tehdyn kyse-
lyn perusteella tuntirekisteröivän mittauksen 
kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 
210 euroa vuodessa. Tässä kustannuksessa 
on huomioitu sekä investoinnista että vuotui-
sista käyttökustannuksista aiheutuneet kulut. 
Mittauksen käyttöönottoon liittyvät kustan-
nukset, jotka ovat pääasiassa mittarin asen-
nuskustannuksia, ovat lisäksi noin 150 euroa. 
Mikäli tuntimittausvaatimusta jatkossa tultai-
siin laajentamaan siirtymäkauden aikana 
koskemaan kaikkia toimitusvelvollisuuden 
ulkopuolelle jääviä sähkönkäyttäjiä, koskisi 
tuntimittausvaatimus tässä tapauksessa noin 
10 000 sähkönkäyttäjää. Tuntimittauksen laa-
jentaminen näin merkittävästi alentaisi huo-
mattavasti mittauksen kustannuksia, koska 
mittarit voitaisiin hankkia edullisemmin ja 
mittarien asennuksesta aiheutuvat kustannuk-
set pienenisivät. Ruotsissa tehdyn arvion 
mukaan mittari-investoinnin kertakustannus 
laskisi puoleen nykyisestä. 

Toimitusvelvollisuuden rajauksella ei ole 
vaikutusta kotitalouksien asemaan sähkön-
käyttäjinä. Ehdotuksella asetettaisiin yläraja 
toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville säh-
könkäyttäjinä oleville yrityksille. Ehdotuksen 
tosiasialliset vaikutukset rajan yläpuolelle 
jäävien yritysten sähkön hankintaan olisivat 
vähäiset, sillä sähkön vähittäismyyjät ovat jo 
nykyisinkin rajoittaneet toimitusvelvollisuus-
ehdoin tapahtuvaan sähkönmyyntiin liittyviä 
riskejään esimerkiksi asettamalla toimitus-
velvollisuushinnat selkeästi sähkön markki-
nahintojen yläpuolelle. Rajan yläpuolelle 
jäävien yritysten osalta sähkönhankinta ta-
pahtuu nykyisinkin käytännössä markkinaeh-
toisesti. Ehdotuksella ei myöskään muutettai-
si niiden rajan yläpuolella olevien yritysten 
sähkönhankintasopimusten ehtoja tai mitta-
usvaatimuksia, jotka nykyisin ostavat säh-
könsä toimitusvelvollisuusmyyntiin liittyvillä 
ehdoilla. 
 
4.1.3. Taloudelliset vaikutukset sähkölai-

tosyrityksiin 

Ehdotetuilla uudistuksilla olisi kokonaisuu-
tena myönteisiä vaikutuksia sähkömarkki-
noiden toimintaan, koska ehdotus parantaisi 

verkonhaltijoiden puolueettomuutta eri säh-
könmyyjiä ja -tuottajia kohtaan. Tämä paran-
taisi sähkönmyyjien ja -tuottajien tasapuoli-
sia toimintamahdollisuuksia sähkömarkki-
noilla sekä loisi aktiivisille yrityksille mah-
dollisuuksia laajentaa toimintaansa. Muutos-
ten ei arvioida heikentävän ulkomaalaisten 
sähkölaitosyritysten kanssa kilpailevien, säh-
könmyyntiä ja -tuotantoa harjoittavien suo-
malaisten yritysten kilpailutilannetta ulko-
mailla toimiviin yrityksiin nähden. Verkko-
liiketoiminta puolestaan ei ole kilpailutilan-
teessa ulkomaisten toiminnanharjoittajien 
kanssa. 

Ehdotettu sähköverkkotoiminnan oikeudel-
lista eriyttämistä koskeva velvoite kohdistuisi 
Suomen nykyisessä yritysrakenteessa käy-
tännössä sellaisiin jakeluverkkotoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin, joiden 400 voltin ja-
keluverkon kautta siirretyn sähköenergian 
määrä on ollut vähintään 200 gigawattituntia 
vuodessa kolmen edellisen kalenterivuoden 
aikana. Tämän rajan ylittäviä jakeluverkon-
haltijoita on nykyään 32 kappaletta. Oikeu-
dellisen eriyttämisvelvoitteen alarajalla ole-
vien yhtiöiden asiakasmäärä olisi vähintään 
noin 18 000 asiakasta. Näiden yritysten 
osuus kaikista jakeluverkkotoimintaa 
400 voltin jakeluverkossa harjoittavista ver-
konhaltijoista on noin 35 prosenttia. Yritys-
ten osuus Suomen jakeluverkoissa siirretystä 
energiasta on noin 85 prosenttia. Velvoitteen 
ulkopuolelle jäisi 59 maan 91 jakeluverkon-
haltijasta. Velvoitteesta ei aiheutuisi muutok-
sia järjestelmävastuuseen määrätyn kanta-
verkonhaltijan eikä alueverkkojen toimin-
taan. Ehdotetun yhtiöittämistä koskevan 
kynnysarvon täyttäviä kuntien sähkölaitoksia 
on vuoden 2002 tietojen perusteella kahdek-
san kappaletta. Osa sähköalalla toimivista 
yrityksistä on oma-aloitteisesti päätynyt jär-
jestämään sähköliiketoimintonsa erillisiin yh-
tiöihin. Nykyään kolme yritystä harjoittaa 
verkkotoimintaa pelkästään tähän toimintoon 
keskittyvässä erillisessä yhtiössä. Lisäksi 
useat verkkotoiminnan ohella sähköntuotan-
toa harjoittavat sähkölaitosyritykset ovat pe-
rustaneet yhteisiä sähkönmyyntiyhtiöitä. 

Jakeluverkkoliiketoiminnan oikeudellinen 
eriyttäminen muista sähköliiketoiminnoista 
ja muista toiminnoista merkitsisi useimmiten 
sitä, että jakeluverkkotoimintaa varten tulisi 
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perustaa oma yhtiö. Kunnallinen liikelaitos 
voisi perustaa yhtiön myös sähkönmyynti ja -
tuotantotoimintaa varten, jolloin verkkotoi-
mintaa voitaisiin harjoittaa edelleen kunnalli-
sena liikelaitoksena. Yhtiöittämisen arvioi-
daan tapahtuvan yleisimmin perustamalla 
osakeyhtiö harjoittamaan sähköverkkoliike-
toimintaa tai sähkönmyynti ja �tuotanto-
toimintaa. Sähköliiketoiminnot saatettaisiin 
myös järjestää konsernirakenteeseen siten, 
että konsernin omistaisi holdingyhtiö. 

Verkkotoiminnan yhtiöittämisestä seuraisi 
varojen, velkojen ja henkilöstön jakaminen 
yhtiöitettyyn verkkoliiketoimintaan, muihin 
sähköliiketoimintoihin sekä muihin toimin-
toihin. Jakamisen ei arvioida tuottavan on-
gelmia, sillä verkonhaltijoiden tulee jo ny-
kyisin täyttää sähkömarkkinalain 28 §:n 
eriyttämisvaatimus. 

Yhtiöittämisestä aiheutuvat verotukselliset 
seuraamukset riippuvat nykyisestä toiminta-
muodosta sekä valitusta yhtiöittämisen to-
teuttamistavasta. Veroseuraamuksia voi ai-
heutua tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtovero-
tuksessa. Liiketoiminnan myyntiä lukuun ot-
tamatta kaikki yhtiöittämisen toteuttamista-
vat ovat toteutettavissa ilman veroseu-
raamuksia. Edellä on tulkittu sähköliiketoi-
minnan yhtiöittämisen merkitsevän liikkeen-
luovutusta ja täyttävän liiketoiminnan siirrol-
le asetetut ehdot. Veroseuraamukset tulee 
kuitenkin selvittää aina tapauskohtaisesti. 

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää kerta-
luontoisten perustamismenojen lisäksi osa-
keyhtiölain edellyttämän vähimmäisosake-
pääoman sijoittamista perustettavaan yhti-
öön. Yksityisen osakeyhtiön pääoman määrä 
on vähintään 8 000 euroa ja julkisen osake-
yhtiön vähintään 80 000 euroa. Perustamis-
kuluihin saattaa liittyä myös yhtiöittämisen 
toteuttamisessa mahdollisesti käytettyjen asi-
antuntijoiden palkkiot, jotka ovat myös kerta-
luontoisia menoja. 

Yhtiön johtamisesta ja hallinnosta aiheutuu 
vuosittain toistuvia yhtiökokousten ja halli-
tusten kokousten pitämiseen liittyviä kustan-
nuksia, kirjanpidon ja tilintarkastuksen jär-
jestämiseen liittyviä kustannuksia sekä hen-
kilöstöstä ja tiloista aiheutuvia kustannuksia. 
Kyseiset kustannukset lisääntyisivät verrat-
tuna tilanteeseen, jossa liiketoimintoja ei ole 
yhtiöitetty toisistaan, sillä oikeudellisesti 

eriytettyyn sähköverkkotoimintaan sekä 
muihin sähköliiketoimintoihin liittyvät tapah-
tumat hoidettaisiin aiempaa useammassa yk-
sikössä, vaikka tapahtumien määrä tai laajuus 
ei olisikaan entisestä muuttunut. Saman 
omistajan eri yhtiöiden väliset liiketapahtu-
mat on myös todennettava vastaavasti kuin 
tapahtumat ulkopuolisten kanssa. Syntyvien 
kustannusten määrä vaihtelee yritysten välillä 
riippuen muun muassa yrityksen koosta, to-
teutettavien toimenpiteiden valinnasta ja siitä 
tavasta, jolla sähköverkkoliiketoiminta on 
ennen oikeudellista eriyttämistä järjestetty 
sekä siitä, ulotetaanko yhtiöittäminen kaik-
kiin sähköliiketoimintoihin. Oikeudellisesta 
eriyttämisestä aiheutuvien kustannusten arvi-
oidaan olevan vuositasolla vähimmillään 
noin 15 000 euroa ja enimmillään noin 
216 000 euroa. Koska sähköverkkotoiminnan 
oikeudellisen eriyttämisen aiheuttaman li-
sääntyneen hallinnollisen työmäärän haitta-
vaikutukset olisivat suhteessa suurimmat 
pienille yrityksille, ehdotetaan pienet ver-
konhaltijat rajattaviksi tämän vuoksi velvoit-
teen ulkopuolelle. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellisen eriyt-
tämisen aiheuttaman muutoksen ei arvioida 
kunnallisten liikelaitosten osalta olevan liike-
toiminnan tai kustannusten kannalta merkit-
tävästi suurempi kuin muissa omistusmuo-
doissa toimivilla yrityksillä. Osakeyhtiölain 
soveltaminen muuttaa verkkoliiketoimintaa 
tai vaihtoehtoisesti sähkönmyynti tai �tuo-
tantotoimintaa harjoittavan yrityksen varojen 
jakamista ja voittojen tulouttamista omista-
valle kunnalle. Osakeyhtiölakiin sisältyy 
säännöksiä muun muassa oman pääoman riit-
tävyydestä, lähipiirin lainoista sekä vähem-
mistön oikeudesta vaatia voitonjakoa. Osa-
keyhtiölain soveltamisen arvioidaan nopeut-
tavan yhtiöitettyyn liiketoimintaan liittyvien 
päätösten tekemistä. Osakeyhtiömuoto saat-
taa myös joissakin tapauksissa mahdollistaa 
kunnallisissa liikelaitoksissa harjoitettua it-
senäisemmän henkilöstön rekrytoinnin ja 
palkkauksen sekä voittovarojen käytön. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellisen eriyt-
tämisen arvioidaan johtavan käytännössä sii-
hen, että kunnallisten liikelaitosten muodossa 
toimivat sähköntuottajat ja -myyjät yhtiöittäi-
sivät myös nämä kilpailun piiriin kuuluvat 
sähköliiketoimintansa. Tällä hetkellä kunnal-
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liset liikelaitokset eivät maksa yhteisöveroa, 
vaikka kilpailevat näiden liiketoimintojen 
osalta sähkömarkkinoilla muiden yritysten 
kanssa. Kunnallisten liikelaitosten veroetuu-
den poistuminen kilpailluissa sähköliiketoi-
minnoissa vahvistaisi jo nykyisinkin yhtiö-
muodossa toimivien sähköntuottajien ja �
myyjien kilpailuasemaa suhteessa kunnalli-
siin liikelaitoksiin. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellisella 
eriyttämisellä ei arvioida olevan välittömiä 
vaikutuksia velvoitteen piiriin kuuluvien 
sähkölaitosyritysten henkilöstön määrään. 

Toiminnalliseen eriyttämiseen liittyvä vaa-
timus siitä, että verkkotoiminnan johtoon 
kuuluvat henkilöt eivät saa toimia yhteisön 
kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien säh-
köntuotannosta tai -myynnistä vastaavien yh-
teisöjen toimitusjohtajana tai hallituksen jä-
senenä koskisi yli 50 000 asiakkaan yrityk-
siä. Lukumääräisesti tällaisia yrityksiä on 15. 
Yritysten 400 voltin jakeluverkossa siirtämä 
sähköenergia on tyypillisesti yli 500 gigawat-
tituntia vuodessa. Liiketoiminnan laajuuden 
vuoksi vaatimus ei edellytä uusien henkilöi-
den palkkaamista, mutta vaikuttaa henkilöi-
den työnjakoon. Vaatimuksella ei tämän 
vuoksi ole yrityksille taloudellisia vaikutuk-
sia. 

Verkkotoiminnan valvonnan muuttuminen 
osittain ennakolliseksi sekä valvontajakson 
puitteissa tapahtuvaan verkkohinnoittelun 
valvontaan siirtyminen parantaisivat sähkö-
verkonhaltijoiden asemaa nykyiseen verrat-
tuna. Hyväksyttävinä pidettävien toimintata-
pojen ennakoitavuus paranisi ja samalla tur-
vattaisiin selkeä toimintaympäristö valvonta-
jakson ajaksi. Ehdotus mahdollistaisi verkko-
toiminnan tehokkuuden parantamiseen täh-
täävien kannustinten käyttämisen verkkoval-
vonnassa pitkäjännitteisellä tavalla ja tehok-
kuuskannustimen sekä tehokkuusmittauksen 
tulosten suoran kytkennän erottamisen toisis-
taan. Samalla kun valvontajärjestelmä tulisi 
nykyistä ennakoitavammaksi ja valvontatyö-
kalut tulisivat entistä avoimemmiksi, ver-
konhaltijat voisivat halutessaan maksimoida 
tuottoaan entistä tarkemmin. Tämä merkitsisi 
mahdollisuutta kohoaviin tuottoihin palve-
lunsa varovaisesti hinnoitelleille verkonhalti-
joille. 

Ennakollinen valvonta ennaltaehkäisisi 

sähkömarkkinalain vastaisten menettelytapo-
jen soveltamista. Sähkönkäyttäjille palautet-
taisiin ehdotetussa uudessa valvontamenette-
lyssä mahdollisesti liikaa perityt verkkomak-
sut automaattisesti uuden valvontajakson ai-
kana. Sähkömarkkinaviranomaisen päätösten 
täytäntöönpano tehostuisi. Aikaisemmassa 
valvonnassa todettujen tapausten perusteella 
tiedetään, että osa verkonhaltijoista perii tar-
joamistaan verkkopalveluista korkeampaa 
hintaa kuin lain säännökset sallisivat. Tämän-
tyyppisissä tapauksissa ehdotetut valvonta-
menettelyn muutokset alentaisivat kyseisissä 
verkoissa verkonhaltijoiden tuottoja säännös-
ten edellyttämälle tasolle nykyistä tehok-
kaammin. 

Vastaavasti tiedetään, että osa verkonhalti-
joista ei peri tarjoamistaan verkkopalveluista 
lain sallimia maksimihintoja. Näiden yritys-
ten osalta ehdotus mahdollistaisi verkonhalti-
jalle yksittäistapauksissa nykyistä korkeam-
pien verkkopalvelumaksujen perimisen. 
Usein tällaisten tapausten taustalla on ver-
konhaltijan omistajan hyväksyttävänä pidet-
tävää tasoa alhaisemmaksi asettama tuotto-
vaatimus. Tuottovaatimuksen korottaminen 
jäisi näissä tapauksissa verkonhaltijan omis-
tajan harkintaan. Voidaan kuitenkin arvioida, 
että tässä joukossa useiden verkonhaltijoiden 
omistajat korottavat tuottovaatimustaan, 
vaikka välttämättä kaikissa yrityksissä tätä 
mahdollisuutta ei tulla käyttämään. 

Koska ehdotuksen vaikutukset verkonhalti-
joiden ratkaisuihin riippuvat yrityskohtaisista 
tilanteista sekä verkonhaltijoiden itsensä te-
kemistä ratkaisuista, ei ole mahdollista esit-
tää määrällistä arviota tältä osin ehdotuksen 
vaikutuksista verkkopalvelujen yleiseen hin-
tatasoon. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
niitä yrityksiä, joilla tulee olemaan mahdolli-
suus korottaa verkkopalvelujensa hintoja, on 
lukumääräisesti enemmän kuin niitä yrityk-
siä, jotka joutuvat laskemaan hintojaan. 

Ehdotettu uusi verkkotoiminnan valvonta-
malli lisäisi verkonhaltijoille valvonnasta ai-
heutuvaa työmäärää nykyisestä. Tämä on 
kuitenkin seurausta suoraan sähkön sisä-
markkinadirektiivin Suomelle asettamien 
velvoitteiden täytäntöönpanosta. Samalla eh-
dotus nostaisi verkonhaltijoilta perittävien 
lupa- ja valvontamaksujen määrää. Kohoavat 
valvontakustannukset aiheuttavat kustannus-
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paineita verkonhaltijoille, mutta niiden osuus 
toiminnan kustannuksista on niin pieni, ettei 
niillä arvioida olevan vaikutusta sähköverk-
kopalvelujen hintoihin. 

Sähköverkkojen valvontaa koskevalla eh-
dotuksella ei ole tarkoitus muuttaa sähkö-
verkkopalvelujen hinnoittelusta annettujen 
säännösten sisältöä eikä niiden soveltamista 
koskevaa viranomais- ja oikeuskäytäntöä. 
Lähtökohtaisesti sähköverkkojen valvontaa 
koskevien muutosten ei tulisi sen vuoksi vai-
kuttaa sähköverkkopalvelujen yleiseen hinta-
tasoon Suomessa. Ehdotuksen tavoitteisiin 
liittymättömiä verkkopalvelujen yleisen hin-
tatason muutoksia saattaisi aiheutua kuiten-
kin siinä tapauksessa, että hinnoittelua kos-
kevia perusteita muutetaan nykyisen käytän-
nön mukaisista perusteista. Tällaiset vaiku-
tukset kohdistuisivat yleisenä verkkopalvelu-
jen hintatason muutoksena kaikkiin verkon-
haltijoihin ja välittyisivät niiden kautta ko-
hoavina maksuina verkonhaltijoiden asiak-
kaina oleville sähkönkäyttäjille. 

Energiamarkkinavirastolle ehdotettu toimi-
valta siirtää sähkön erillistuotantoa harjoitta-
vien suurten voimalaitosten suunniteltuja 
huoltoseisokkeja 1.12. � 28.2. välisen ajan 
ulkopuolelle ennaltaehkäisee osaltaan sähkön 
markkinahinnan manipulointimahdollisuuk-
sia sekä edistää voimalaitosten käytettävissä 
oloa tiukan kapasiteettitilanteen aikana. Eh-
dotettu järjestelmä koskisi 19 voimalaitosta: 
seitsemää vesivoimalaitosryhmää, neljää 
ydinvoimayksikköä, kuutta tavallista lauhde-
voimalaitosta sekä kahta kaasuturbiinivoima-
laitosta. Ehdotusten vaikutusten sähköntuot-
tajiin arvioidaan jäävän käytännössä hyvin 
vähäisiksi, koska sähköntuottajat voivat voi-
malaitostensa huoltoseisokkien ajankohtien 
suunnittelulla välttää joutumisen ehdotetun 
säännöksen kohteeksi. 

Toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien 
asiakkaiden rajaaminen pienentää toimitus-
velvollisten alueellisten sähkön vähittäis-
myyjien nykyistä hinnoitteluun liittyvää ris-
kiä, joka aiheutuu suurten sähkönkäyttäjien 
mahdollisesta paluusta toimitusvelvollisuu-
den piiriin tilanteessa, jossa sähkön markki-
nahinta nousee voimakkaasti. Tämä parantaa 
toimitusvelvollisten pienten ja keskisuurten 
sähkönmyyjien kilpailuasemaa sähkömarkki-
noilla sekä parantaa toimitusvelvollisten säh-

könmyyjien mahdollisuuksia vastata verkon 
ulkopuolelta tulevien sähkönmyyjien kilpai-
luun. 
 
4.1.4. Kansantaloudelliset vaikutukset 

Sähkömarkkinoiden toiminnan ja valvon-
nan tehostumisen arvioidaan muutaman vuo-
den aikajänteellä vaikuttavan kotitalouksien 
ja yritysten maksaman sähköenergian ja säh-
kön siirron hinnan nousupaineita vähentäväs-
ti. Tällä on vähäisiä myönteisiä vaikutuksia 
kansantalouteen. 

Ehdotuksilla ei arvioida olevan välitöntä 
vaikutusta työllisyyteen. Toiminnan tehos-
tuminen saattaa kuitenkin muutaman vuoden 
kuluessa vähentää työvoiman tarvetta sähkö-
laitosyrityksissä. Työvoiman vähentämistar-
peen ei arvioida olevan merkittävä, sillä säh-
kömarkkinoiden asteittainen vapauttaminen 
kilpailulle vuodesta 1995 lähtien on karsinut 
sekä erillisenä oikeushenkilönä että liikelai-
tosmuodossa harjoitettavan sähköliiketoi-
minnan henkilöstön määrän toiminnan har-
joittamisen kannalta melko tarkoituksenmu-
kaiselle tasolle. 

Sähkömarkkinoiden kilpailun tehostuminen 
vaikuttaisi myönteisesti alan yritysten kilpai-
lukykyyn. Sähkön hinnan nousupaineiden 
vähenemisen ei arvioida vaikuttavan sähkön-
kulutukseen. 
 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan val-
vontaan ja Energiamarkkinaviraston päätök-
siä koskevaan muutoksenhakuun ehdotetut 
muutokset lisäisivät sähkö- ja maakaasu-
markkinaviranomaisena toimivan Energia-
markkinaviraston työmäärää merkittävästi. 
Lisätyötä aiheutuisi myös sähköntoimitus-
varmuuden seurannan tehostamisesta. Näin 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta-
kustannukset kasvaisivat. Kustannusten nou-
su johtuu kuitenkin pääosin energiasisämark-
kinadirektiivien valvontaan aiheuttamista 
muutoksista. 

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan val-
vontaan ja muutoksenhakuun ehdotettujen 
muutosten arvioidaan edellyttävän Energia-
markkinaviraston henkilöstön määrän lisää-
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mistä neljällä henkilöllä. Lisääntyvien kus-
tannusten arvioidaan olevan noin 300 000 eu-
roa vuodessa. Tästä määrästä sähköverkkojen 
valvonnan osuuden arvioidaan olevan kaksi 
henkilöä ja noin 150 000 euroa. Viraston teh-
tävät lisääntyvät uuden valvontamenettelyn 
käyttöönoton seurauksena, sillä viraston on 
ennen valvontajakson alkua annettava kaik-
kia verkonhaltijoita koskevat vahvistuspää-
tökset ja valvontajakson päätyttyä vastaavat 
valvontapäätökset. Uusi valvontamenettely 
edellyttää muun muassa vahvistuspäätösten 
perustana olevien suuntaviivojen valmistelua 
ja lisääntyvän yrityskohtaisen raportoinnin 
edellyttämien tietojenkeruujärjestelmien ke-
hittämistä. Lisäksi sähkön sisämarkkinadi-
rektiivin edellyttämä lyhyt aika valvontapää-
tösten antamiselle edellyttää, että virastolla 
on käytettävissään tarvittavat resurssit mää-
räajan piiriin kuuluvien tehtävien hoitami-
seen. Ehdotetuilla verkkovalvonnan kustan-
nuksilla ei olisi vaikutusta valtion talousar-
vioon Energiamarkkinaviraston budjetin 
kautta, koska pääosa verkonhaltijoiden val-
vonnan menoista katetaan valvottavilta perit-
tävillä lupa- ja valvontamaksuilla. Kohoavil-
la maksuilla ei myöskään ole käytännössä 
vaikutusta sähkönkäyttäjien maksamiin 
verkkopalvelumaksuihin. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttä-
mä sähkön toimitusvarmuuden seuranta sekä 
ehdotettu voimalaitosten huoltoseisokkeja 
koskeva seuranta ovat uusia tehtäviä Ener-
giamarkkinavirastolle. Näiden tehtävien ar-
vioidaan aiheuttavan virastolle 0,5 henkilö-
työvuoden sekä noin 35 000 euron lisäresurs-
sitarpeen vuodessa. Nämä kustannukset ka-
tettaisiin valtion talousarviosta, koska kus-
tannuksia ei ole merkittävässä määrin mah-
dollista kohdistaa sähköntuottajilta perittä-
viin suoritemaksuihin. 

Sähkö- ja maakaasuverkkojen valvonnan 
muutos ja siirtyminen kaksiportaiseen muu-
toksenhakuun Energiamarkkinaviraston pää-
töksistä merkitsee myös tuomioistuinlaitok-
sessa lisäkustannuksia. Uudistuksen aiheut-
tamien asiamäärien arvioitu vaihteluväli vuo-
sittain on suuri ja aluksi uudet tehtävät saat-
tavat merkitä jopa 50 prosentin lisäystä 
markkinaoikeuden nykyiseen asiamäärään. 
Lisäresurssitarve vaihtelisi asiamäärien mu-
kaan vuosittain 3�6 henkilöön ja 180 000�

360 000 euroon. Tällä hetkellä markkinaoi-
keuden henkilöstömäärä on 13 henkilötyö-
vuotta. Ensimmäisenä vuonna tarve olisi 
6 henkilöä ja 360 000 euroa. Osa henkilöistä 
palkattaisiin määräaikaisina. Lisäksi tulisi 
varautua uuden asiaryhmän mahdollisesti 
edellyttämien sivutoimisten asiantuntija-
jäsenten palkkaamiseen. 

Markkinaoikeuden työtilanne on heikenty-
nyt vuonna 2004, jolloin saapuvien asioiden 
määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia edelli-
seen vuoteen verrattuna sekä käsittelyajat pi-
dentyneet ja vireillä olevien asioiden määrä 
noussut huomattavasti. Markkinaoikeuden 
käsittelemistä asioista osa on säännösten mu-
kaan käsiteltävä kiireellisinä. Tämän vuoksi 
on välttämätöntä, että valtion talousarvioissa 
katetaan vuosittain nämä lisäkustannukset 
täysimääräisinä. 
 
4.3. Ympäristövaikutukset 

Liittymisjohtojen rakentamista koskeva 
ehdotus voi jossain määrin lisätä olemassa 
oleville sähköjohdoille rinnakkaisia johto-
hankkeita. Näitä toteutettaisiin käytännössä 
keski- ja korkeajännitejohdoissa. Ympäris-
tönäkökulmasta tällaisia hankkeita voidaan 
pitää tarpeettomina. Tässä tarkoitettuja hank-
keita arvioidaan kuitenkin lukumääräisesti 
olevan pieni määrä, sillä useimmissa tapauk-
sissa liittymisjohtohankkeet koskevat koko-
naan uusia johtoja, jotka toteutuisivat joka 
tapauksessa muutoinkin. Ehdotuksen ympä-
ristövaikutukset jäävät tämän vuoksi vähäi-
siksi. Muilta osin ehdotuksella ei ole ympä-
ristövaikutuksia. 
 
4.4. Aluekehitysvaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia 
aluekehitykseen. Verkkotoiminnan valvontaa 
koskevilla ehdotuksilla voi olla kuitenkin 
vaikutuksia yksittäisten verkonhaltijoiden 
tarjoamien verkkopalvelujen hinnoitteluun 
riippuen siitä, minkälaista hinnoittelua yri-
tykset ovat harjoittaneet ennen lain voimaan-
tuloa. Muutosten kohdistuessa jakeluverkon-
haltijoiden toimintaan niillä on vaikutusta 
alueellisesti verkkopalvelujen hintaan. Säh-
kön vähittäismyyjille ehdotetun velvollisuu-
den ilmoittaa yleisesti tarjoamistaan sähkö-
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tuotteista ja niiden hinnoista sähkömarkkina-
viranomaisen ylläpitämään hintaseurantaan 
puolestaan arvioidaan tasoittavan paikallisia 
eroavuuksia sähkön vähittäismyyntihinnois-
sa. 
 
5.  Asian valmiste lu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 
3 päivänä marraskuuta 2000 työryhmän, joka 
otti nimekseen sähkömarkkinalain 5-vuo-
tishuoltotyöryhmä. Työryhmän tehtäväksi 
annettiin tarkastella sähkömarkkinalain sään-
nöksiä ja valmistella ehdotukset siihen ja sen 
nojalla annettuihin säädöksiin tehtäviksi laki-
teknisiksi ja muiksi tarpeellisiksi sisällölli-
siksi muutoksiksi. Työryhmä luovutti mietin-
tönsä 26 päivänä lokakuuta 2001. Mietinnös-
tä pyydettiin lausunnot 21 taholta ja lausun-
non toimitti 23 lausunnonantajaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti hei-
nä-elokuussa 2001 lausuntokierroksen ehdo-
tusluonnoksesta, johon sisältyi sähköliike-
toimintojen eriyttämistä koskeva muutoseh-
dotus sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä 
virkatyönä valmisteltu ehdotus verkkoliike-
toiminnan yhtiöittämisestä. Samaan ehdotus-
luonnokseen sisältyi myös sähkömarkkina-
lain 5-vuotishuoltotyöryhmässä valmistellut 
ehdotukset järjestelmävastaavan ja tasevas-
taavien salassapitovelvollisuudesta sekä pe-
rustuslaista ja muun lainsäädännön muutok-
sista johtuvista muutostarpeista sähkömark-
kinalakiin. Ehdotusluonnoksesta pyydettiin 
lausunnot 20 taholta ja lausunnon toimitti 
32 lausunnonantajaa. Sähköverkkotoiminnan 
oikeudellista eriyttämistä koskeva luonnos on 
ollut kunnallistalouden ja -hallinnon neuvot-
telukunnan käsiteltävänä. 

Sähköliiketoimintojen eriyttämistä on tar-
kastellut myös kauppa- ja teollisuusministe-
riön 21 päivänä syyskuuta 1999 asettama 
sähköliiketoimintojen eriyttämistyöryhmä 2, 
joka luovutti mietintönsä 31 päivänä touko-
kuuta 2000. Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 
12 taholta ja lausunnon toimitti 14 lausun-
nonantajaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 
11 päivänä helmikuuta 2003 työryhmän, jon-
ka tehtäväksi annettiin tehdä ehdotukset säh-

kö- ja maakaasumarkkinoiden verkkotoimin-
nan hinnoittelun metodologian ja kohtuulli-
suusvalvonnan uudistamisesta niin, että EY:n 
energiasisämarkkinadirektiivien vaatimukset 
täyttyvät. Työryhmän tuli kiinnittää huomio-
ta työssään myös verkkotoiminnan valvon-
nan järjestämiseen muissa maissa, jakeluta-
riffien rakenteeseen, sähkönkäyttäjien ase-
maan ja toimialajärjestöjen ministeriölle te-
kemiin verkkotoiminnan valvontaa koskeviin 
aloitteisiin. Työryhmä luovutti toukokuussa 
2003 ministeriölle väliraportin, jossa kuvat-
tiin uudistuksen suuntaviivat. Työryhmän vä-
liraportti lähetettiin lausuntokierrokselle 
2 päivänä kesäkuuta 2003. Työryhmä luovut-
ti lopullisen mietintönsä 4 päivänä marras-
kuuta 2003. Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 
22 taholta ja lausunnon toimitti 26 lausun-
nonantajaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 
13 päivänä helmikuuta 2003 työryhmän, jon-
ka tehtäväksi annettiin selventää valtiovallan 
roolia sähkömarkkinoiden toimitusvarmuu-
den parantamisessa poikkeuksellisen vaikeis-
sa kapasiteettitilanteissa sekä tehdä ehdotuk-
set siitä, miten toimitusvarmuutta koskeva 
tarjouskilpailu ja kapasiteettiseuranta tulisi 
järjestää niin, että EY:n energiasisä-
markkinadirektiivien vaatimukset täyttyvät. 
Työryhmä luovutti mietintönsä 20 päivänä 
marraskuuta 2003. Mietinnöstä pyydettiin 
lausunnot 19 taholta ja lausunnon toimitti 
21 lausunnonantajaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 
helmi-maaliskuussa 2004 lausuntokierroksen 
ehdotusluonnoksesta, johon sisältyivät kaup-
pa- ja teollisuusministeriössä virkatyönä 
valmistellut ehdotukset sähköliiketoimintojen 
eriyttämisestä ja toimitusvelvollisuutta kos-
kevista muutoksista. Ehdotusluonnoksesta 
pyydettiin lausunnot 23 taholta ja lausunnon 
toimitti 28 lausunnonantajaa. 

Kaikkien lausuntokertojen lausunnoista on 
laadittu kauppa- ja teollisuusministeriössä 
lausuntoyhteenveto. 
 
5.2. Lausunnot 

5.2.1. Sähköliiketoimintojen eriyttäminen 

Eriyttämistyöryhmä 2:n mietinnöstä anne-
tuissa lausunnoissa yhtiöittämis- ja liikelai-
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tostamisvelvoitetta tukivat muun muassa 
Energiamarkkinavirasto, Kilpailuvirasto sekä 
Energia-alan Keskusliitto ry. Kirjanpidossa 
tapahtuvaa eriyttämistä piti riittävänä muun 
muassa Suomen Kuntaliitto ry. Työryhmän 
esittämää 70 gigawattitunnin alarajaan perus-
tuvaa yhtiöittämis- ja liikelaitostamisvelvoi-
tetta osa lausunnonantajista piti liian matala-
na ja osa katsoi, että velvoitteen tulisi koskea 
yhdenvertaisesti kaikkia. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus-
luonnosta koskevan, kesällä 2001 järjestetyn 
lausuntokierroksen yhteydessä ehdotettua yh-
tiöittämisvelvoitetta tukivat muun muassa oi-
keusministeriö, Energiamarkkinavirasto, Kil-
pailuvirasto ja Energia-alan Keskusliitto ry. 
Energia-alan Keskusliitto ry vaati yhtiöittä-
misvelvoitetta kaikille verkonhaltijoille ja 
vastusti yhtiöittämiselle ehdotetun alarajan 
asettamista 130 gigawattituntiin pitäen sitä 
yhtiöiden yhdenvertaisen kohtelun vastaisena 
ja kilpailua vääristävänä. Alarajan laskemista 
70 gigawattituntiin kannattivat muun muassa 
Kilpailuvirasto ja Energiamarkkinavirasto. 
Oikeusministeriön lausunnossa tuettiin ehdo-
tettua alarajaa, jota pidettiin tarkkarajaisena 
ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena. Alara-
jan nostamista pitivät tarpeellisena muun 
muassa Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK ry, Energia-alan Työnantajayhdis-
tys ry sekä Akava ry. Yhtiöittämisvelvoitetta 
vastusti muun muassa Suomen Kuntaliitto ry, 
joka katsoi ehdotuksen puuttuvan kuntien oi-
keuteen järjestää liiketoimintonsa haluamal-
laan tavalla. Vastustamista perusteltiin myös 
sillä, ettei velvoite poistaisi ristiinsubventoin-
tia eikä helpottaisi Energiamarkkinaviraston 
valvontatyötä. Yhtiöittämisvaatimuksen ar-
vioitiin lisäksi lisäävän hallinnollista työtä ja 
vaarantavan henkilöstön työpaikkoja. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus-
luonnosta koskevan, talvella 2004 järjestetyn 
lausuntokierroksen yhteydessä yhtiöittämis-
velvoitetta tukivat muun muassa kauppa- ja 
teollisuusministeriön markkinaosasto, oike-
usministeriö, valtiovarainministeriö, Ener-
giamarkkinavirasto, Kilpailuvirasto, Energia-
alan Keskusliitto ry, Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK ry sekä Maa- ja met-
sätaloustuottajain Keskusjärjestö MTK ry. 
Kriittisesti ehdotukseen suhtautuivat Suomen 
Kuntaliitto ry, Sähköenergialiitto ry sekä 

Energia-alan Työnantajayhdistys ry. Oikeu-
delliselle eriyttämiselle ehdotettua 150 giga-
wattitunnin rajaa pitivät liian korkeana Ener-
gia-alan Keskusliitto ry sekä eräät suuret 
sähkölaitosyritykset, jotka katsoivat, että oi-
keudellisen eriyttämisvaatimuksen tulisi 
kohdistua tasapuolisesti kaikkiin verkonhalti-
joihin. Myös Kilpailuvirasto vaati alempaa 
eriyttämisrajaa. Korkeampaa rajaa yhtiöittä-
miselle vaativat Suomen Ammattijärjestöjen 
Keskusjärjestö SAK ry (300�400 gigawatti-
tuntia), Suomen Kuntaliitto ry (100 000 asia-
kasta) sekä eräs keskisuuri sähkölaitosyritys 
(600 gigawattituntia). Toiminnalliseen eriyt-
tämiseen kantaa ottaneista Energiamarkkina-
virasto katsoi, että ehdotettu 50 000 asiak-
kaan raja on korkeahko, kun taas sähköalaa 
edustavat järjestöt katsoivat, että raja tulisi 
tältä osin asettaa 100 000 asiakkaaseen. 
 
5.2.2. Verkkotoiminnan valvonta ja muu-

toksenhaku Energiamarkkinaviras-
ton päätöksistä 

Energiamarkkinoiden kohtuullisuusvalvon-
tatyöryhmän mietinnöstä annetuissa lausun-
noissa pääosa lausunnonantajista suhtautui 
työryhmän ehdottamaan uuteen verkkotoi-
minnan valvontamalliin positiivisesti tai ai-
nakin oikeansuuntaisena kehityksenä. Viran-
omaisten, maakaasualan ja energiankäyttäji-
en näkemykset olivat jossain määrin positii-
vissävyisempiä kuin sähköyritysten näke-
mykset. Lausunnonantajista positiivisesti eh-
dotukseen suhtautuivat muun muassa oike-
usministeriö, valtiovarainministeriö, Ener-
giamarkkinavirasto, Kuluttajavirasto, maa-
kaasualaa edustavat järjestöt ja useimmat 
sähkönkäyttäjiä edustavat järjestöt. Kritiikis-
tään huolimatta myös sähköalan lausun-
nonantajat pitivät valvontajärjestelmän kehit-
tämistä tarpeellisena ja työryhmän ehdotuk-
sia oikeansuuntaisena kehityksenä. 

Ehdotettuun valvontamalliin kriittisesti 
suhtautuivat Kilpailuvirasto ja Energia-alan 
Keskusliitto ry, jotka katsoivat ehdotuksen 
johtavan tarpeettoman raskaaseen sääntelyyn 
sekä Suomen Kuluttajaliitto ry ja Suomen 
Kuntaliitto ry, jotka puolestaan vaativat tiu-
kempaan etukäteiseen valvontaan siirtymistä. 

Työryhmän ehdotukset Energiamarkkinavi-
raston päätöksiä koskevan muutoksenhaun 
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järjestämisestä saivat laajan kannatuksen se-
kä viranomaisten, energiayritysten että ener-
giankäyttäjien keskuudessa. Työryhmän eh-
dotusta tältä osin kannattivat muun muassa 
oikeusministeriö, Energiamarkkinavirasto, 
Kuluttajavirasto, sähkö- ja maakaasualaa 
edustavat järjestöt sekä useat sähkönkäyttäjiä 
edustavat järjestöt. Muutoksenhaun ohjaa-
mista ensiasteessa osittain markkinaoikeu-
teen vastustivat valtiovarainministeriö, kor-
kein hallinto-oikeus ja markkinaoikeus. 
 
5.2.3. Sähkön toimitusvarmuus ja sähkön-

tuotanto 

Valtiovallan roolia sähköntoimitusvarmuu-
dessa selvittäneen työryhmän johtopäätökset 
ja ehdotukset saivat pääosin lausunnonantaji-
en kannatuksen. Merkittävimmin lausun-
nonantajien näkemyksiä jakoi voimalaitosten 
talvikauden huoltoseisokkeja koskeva val-
vonta. Työryhmän ehdotuksia kannattivat täl-
tä osin muun muassa Energiamarkkinaviras-
to, Kilpailuvirasto ja Suomen Kuntaliitto ry. 
Kilpailuvirasto ja Energiamarkkinavirasto 
perustelivat lisätoimenpiteiden tarvetta sillä, 
että kilpailulainsäädännön keinoin on tosiasi-
allisesti vaikea puuttua markkinavoiman vää-

rinkäytöksiin sähköntuotannossa. Työryhmän 
ehdotusta vastustivat tältä osin Energia-alan 
Keskusliitto ry, Suomen Kaukolämpö ry, Te-
ollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry 
sekä kantaverkonhaltija Fingrid Oyj. 
 
5.2.4. Vähittäismyyjän toimitusvelvolli-

suus 

Kauppa- ja teollisuusministeriön  ehdotus-
luonnosta koskevan, talvella 2004 järjestetyn 
lausuntokierroksen lausunnonantajat tukivat 
yleisesti lausunnoissaan toimitusvelvollisuu-
den rajoittamista suurten sähkönkäyttäjäyri-
tysten osalta. Ehdotettua 3 x 63 ampeerin 
pääsulakerajaa pidettiin käytännöllisenä. 
Eräät sähkönkäyttäjiä edustavat järjestöt kat-
soivat, ettei ehdotus saisi vaikuttaa voimas-
saoleviin sopimussuhteisiin. 
 
 
6.  Ri ippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitykseen liittyy samanaikaisesti annettu 
hallituksen esitys maakaasumarkkinalain 
muuttamisesta. Esitykset liittyvät kiinteästi 
toisiinsa Energiamarkkinaviraston päätösten 
muutoksenhakua koskevilta osilta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Sähkömarkkinalaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tavoitteet. Pykälään lisättäisiin 
sen sisältöä kuvaava otsikko. 

2 §. Lain soveltamisala. Nykyisin sähkö-
markkina-asetuksen 9 §:ssä olevat sähkö-
markkinalain soveltamisalaa rajaavat sään-
nökset puolustushallinnon sähköverkoista ja 
voimalaitoksista ehdotetaan otettavaksi lain 
tasolle. Pykälän 2 momentin mukaan sähkö-
markkinalain sähköverkkolupaa koskevan 
2 luvun, verkkotoiminnan yleisiä velvoitteita 
ja hinnoitteluperiaatteita koskevan 3 luvun 
sekä lain voimalaitoksia koskevien 36 ja 
36 a §:n säännöksiä ei sovellettaisi puolus-
tushallinnon sähköverkkoihin ja voimalaitok-
siin. Muutos edellyttäisi sähkömarkkina-
asetuksen 9 §:n kumoamista. 

3 §. Määritelmät. Sähkömarkkinalain 
3 §:ssä on määritelty laissa käytettävät käsit-
teet. 

Pykälän 3 kohdan liittymisjohdon määri-
telmää muutettaisiin siten, että liittymisjoh-
don rakentamista koskeva erillissääntely tuli-
si mahdolliseksi myös korkeajänniteverkois-
sa. Liittymisjohto voisi olla jännitteeltään 
myös vähintään 110 kilovolttia. Valtakunnan 
rajan ylittävä sähköjohto ei kuitenkaan olisi 
koskaan liittymisjohto. Samalla luovuttaisiin 
rajoittamasta liittymisjohdon pituutta. Liit-
tymisjohdon keskeinen tunnusmerkki olisikin 
jatkossa se, että johto palvelee vain yhtä liit-
tyjää. Jos liittyjiä on useampia, on kysymyk-
sessä lain tarkoittaman sähköverkon raken-
taminen, jota ei koske liittymisjohdon säänte-
ly. 

Pykälän 12 kohdassa määriteltäisiin minis-
teriöllä tarkoitettavan kauppa- ja teollisuus-
ministeriötä. 

Sähkömarkkinalaki muutettaisiin vastaa-
maan Energiamarkkinavirastosta annettua la-
kia määrittelemällä pykälän 13 kohdassa 
sähkömarkkinaviranomaisella tarkoitettavan 
Energiamarkkinavirastoa. 

2 luku. Sähköverkkolupa 

4 §. Sähköverkkolupa. Sähkömarkkinalain 
4 §:ssä säädetään sähköverkkoluvasta. Pykä-
län 2 momentin nojalla sähköverkkotoiminta, 
jolla on vähäinen merkitys, ei ole luvanva-
raista. Nykyisin voimassa olevan sääntelyn 
mukaisesti asetuksella määritellään tarkem-
min, millaista on merkitykseltään vähäinen 
sähköverkkotoiminta. Sähkömarkkina-
asetuksen 1 §:ssä on säädetty, ettei luvanva-
raista ole sähköverkkotoiminta, jossa yhtei-
sön tai laitoksen hallinnassa olevalla sähkö-
verkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä 
vastaavan kiinteistöryhmän sähkönjakelua. 
Muista luvanvaraisuuden rajoituksista ei ole 
annettu säännöksiä. 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukainen 
elinkeinovapauden periaate edellyttää, että 
elinkeinotoiminnan luvanvaraisuudesta on 
aina säädettävä lailla, jonka on täytettävä pe-
rusoikeuden rajoitusta koskevat tarkkarajai-
suuden ja täsmällisyyden vaatimukset. Sen 
varmistamiseksi, että kiinteistön tai sen osan 
sisäiselle sähköverkkotoiminnalle annettu 
vapautus luvanvaraisuudesta täyttäisi elin-
keinon harjoittamisen vapautta koskevan 
sääntelyn edellytykset, otettaisiin kyseinen 
vapautus sähkömarkkinalain 4 §:n 
2 momenttiin. Sähköverkon suunnittelu va-
pautettaisiin luvanvaraisuudesta. Sähköver-
kon suunnittelu on kuitenkin edelleen tarpeen 
pitää osana sähkömarkkinalain 3 §:n 
6 kohdassa määriteltyä sähköverkkotoimin-
taa, sillä sähkömarkkinalain ja sen nojalla 
annettujen eriyttämistä koskevien säännösten 
mukaan suunnittelu muodostaa osan verkon-
haltijan verkkotoiminnasta. Sähkömarkkina-
viranomaiselle myönnetty oikeus vapauttaa 
verkonhaltija yksittäistapauksessa luvanva-
raisuudesta säilyisi ennallaan. 

5 §. Sähköverkkoluvan myöntäminen ja lu-
van edellytykset. Nykyisin voimassa olevassa 
sähkömarkkina-asetuksen 2 §:ssä on luettelo 
niistä teknisistä, taloudellisista ja organisato-
risista edellytyksistä, jotka sähköverkkoluvan 
hakijan tulee täyttää sähköverkkoluvan saa-
dakseen. Sähkömarkkinalain sähköverkkolu-
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van ehtoja koskeva sääntely ei nykyisellään 
täytä perustuslain 18 §:n elinkeinovapauden 
periaatteen elinkeinotoiminnan  luvanvarai-
suuden sääntelylle asettamia vaatimuksia. 
Tämän vuoksi sähkömarkkinalain 5 §:n 
2 momenttiin otettaisiin säännökset sähkö-
verkkoluvan hakijaa koskevista edellytyksis-
tä. Lupaedellytyksiä täsmennettäisiin, mutta 
pääosin ne säilyisivät ennallaan nykyisten 
säännösten ja niitä koskevan ratkaisukäytän-
nön kanssa. 

Käytön johtajaa ja sähkötöiden johtajaa 
koskevaa lupaedellytystä tarkennettaisiin te-
kemällä viittaus sähköturvallisuuslakiin 
(410/1996) ja sen nojalla annettuihin säädök-
siin. Käytön johtajan ja sähkötöiden johtajan 
kelpoisuusvaatimuksista on säädetty sähkö-
turvallisuuslain 3 luvussa sekä sähköturvalli-
suuslain nojalla annetussa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä sähköalan töistä 
(516/1996). Momentin 4 kohtaan otettaisiin 
sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttämä 
säännös siitä, että verkonhaltijalla tulee olla 
päätösvalta sähköverkon käyttöön, ylläpitoon 
ja kehittämiseen tarvittaviin varoihin. Tätä 
vaatimusta on jo nykyisellään sovellettu 
verkkolupia koskevassa ratkaisukäytännössä. 
Sähkömarkkina-asetuksen 2 §:n 3 momentin 
järjestelmävastuuseen määrättävää kantaver-
konhaltijaa koskeva velvollisuus järjestää 
valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseen liit-
tyvien tehtävien suorittaminen erillisen toi-
mintayksikkönsä tai kokonaan omistamansa 
tytäryhtiön tehtäväksi sisällytettäisiin mo-
mentin 6 kohtaan. 

Sähkömarkkina-asetuksessa oleva muita 
edellytyksiä koskeva kohta poistettaisiin. 
Kyseinen edellytys on sisällöltään tarpeetto-
man avoin eikä sitä ole sovellettu käytännös-
sä. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan lupaan voi-
taisiin liittää luvan myöntämisedellytysten 
kannalta tarpeellisia ehtoja. 

Nykyisin voimassa olevan sääntelyn nojal-
la ei ole selkeää, onko ja missä määrin luvan 
tai lupaan liittyvien ehtojen muuttaminen 
mahdollista. Luvan tai lupaehtojen muutta-
minen saattaa kuitenkin olla tarpeen olosuh-
teissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Eh-
dotukseen sisältyy luvan ja lupaehtojen 
muuttamista koskeva selventävä säännös, 
jonka mukaan lupaa tai luvan ehtoja voidaan 

muuttaa luvanhaltijan suostumuksella tai 
muulloinkin, jos muutokseen on lain tarkoi-
tuksen kannalta erityisen tärkeä syy. Mahdol-
lisuutta muuttaa lupaa tai lupaan liitettäviä 
ehtoja rajattaisiin tämän mukaisesti. 

Kielto siirtää lupaa toiselle yhteisölle tai 
laitokselle siirtyisi nykyisestä 3 momentista 
4 momentiksi. Momentin sisältöä ei muutet-
taisi. 

6 §. Jakeluverkonhaltijan vastuualue. Säh-
kömarkkinalain nykyisin voimassa olevan 
6 §:n 2 momentin mukaan luvanhaltijan on 
ilmoitettava vastuualueen muutoksesta alu-
een liittyjille ja sähkömarkkinaviranomaisel-
le siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö 
määrää. Kauppa- ja teollisuusministeriö on 
antanut päätöksen vastuualueiden muutoksis-
ta ilmoittamisesta (827/1995). Päätös koskee 
ilmoittamisessa noudatettavaa menettelyä se-
kä sähkömarkkinaviranomaiselle tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja ilmoituksiin sisällytet-
täviä liitteitä. Pykälän 2 momentissa siirret-
täisiin sähkömarkkinaviranomaiselle toimi-
valta antaa normipäätöksiä ilmoitusmenette-
lystä. Sähkömarkkinaviranomainen voisi 
määrätä tarkemmin ilmoituksessa annettavi-
en tietojen sisällöstä sekä ilmoitusmenette-
lystä. Energiamarkkinavirastolla on sähkö-
markkinoiden valvonnasta ja toimivuuden 
edistämisestä vastaavana sekä lupia myöntä-
vänä erityisviranomaisena sähkömarkkinoi-
den toimintaa ja markkinoiden osapuolia 
koskevaan asiantuntemukseen liittyvät edel-
lytykset tällaiselle päätöksenteolle. Energia-
markkinavirasto on jo nykysääntelyn mukaan 
ilmoituksia vastaanottava taho. 

7 §. Sähköverkkoluvan peruuttaminen. 
Sähkömarkkinalain 7 §:ssä säädetään tilan-
teista, joissa sähkömarkkinaviranomainen voi 
peruuttaa sähköverkkoluvan. Nykyisin voi-
massa olevan 7 §:n 2 kohdan mukaan sähkö-
verkkoluvan peruuttaminen on mahdollista, 
jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-
misen edellytyksiä tai ehtoja. Koska sähkö-
markkinaviranomaiselle on sähkömarkkina-
lain 5 §:ssä annettu valtuus asettaa eräissä ta-
pauksissa lupaehtoja, olisi luvan peruuttami-
nen syytä mahdollistaa vain tilanteissa, joissa 
luvanhaltija ei enää täytä sähkömarkkinalain 
mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä. 
Näin sähkömarkkinaviranomainen on sovel-
tanut myös nykyisin voimassa olevia sään-



 HE 127/2004 vp 
  
   

 

43

nöksiä sähköverkkoluvan peruuttamisesta. 
8 §. Toimenpiteet sähköverkkoluvan pe-

ruuttamisen johdosta. Pykälään lisättäisiin 
sen sisältöä kuvaava otsikko. 
 
3 luku. Verkkotoiminnan yleiset vel-

voitteet ja hinnoitteluperiaat-
teet 

9 §. Kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. 
Pykälään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava ot-
sikko. 

10 §. Siirtovelvollisuus. Pykälään lisättäi-
siin sen sisältöä kuvaava otsikko. 

11 §. Sähkön siirtoa koskeva ilmoitusvel-
vollisuus. Pykälän valtuutussäännöstä muu-
tettaisiin perustuslain 80 §:n 1 momentin 
mukaisesti siten, että ministeriön määräysten 
sijasta ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä sää-
dettäisiin kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksella. 

12 §. Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja 
tunnuslukujen julkaiseminen. Pykälän ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 2 ja 3 momentti, joi-
hin siirrettäisiin nykyisin lain 13 §:ään sisäl-
tyvät säännökset. 

Pykälän 2 momentissa siirrettäisiin sähkö-
markkinaviranomaiselle toimivalta määrätä 
tarkemmin verkonhaltijan verkkopalveluiden 
voimassaolevien myyntiehtojen ja -hintojen 
ja niiden määräytymisperusteiden ilmoitta-
misessa annettavista tiedoista sekä ilmoitus-
menettelystä. Voimassaolevan 13 §:n 1 mo-
mentin nojalla tämä toimivalta kuuluu kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle, joka on antanut 
päätöksen verkkopalveluiden myyntiehtojen 
ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkina-
viranomaiselle (1256/1995). Edellä 6 §:n 
2 momentin perusteluiden yhteydessä on kä-
sitelty Energiamarkkinaviraston asemaa eri-
tyisviranomaisena. Energiamarkkinavirasto 
on jo nykysääntelyn mukaisesti momentissa 
tarkoitettuja ilmoituksia vastaanottava viran-
omainen. Maakaasumarkkinalain 2 luvun 
7 §:n 1 momentissa on samansisältöinen 
säännös maakaasumarkkinaviranomaisena 
toimivalle Energiamarkkinavirastolle ilmoit-
tamisesta. 

Pykälän 3 momentin nojalla sähkömarkki-
naviranomainen voisi tarkemmin määrätä, 
mitä verkkopalveluiden hintatasoa sekä 
verkkotoiminnan tehokkuutta koskevia tun-

nuslukuja verkonhaltijan tulisi julkaista. Säh-
kömarkkinaviranomaisen määräykseen voisi 
sisältyä myös määräyksiä tunnuslukujen las-
kentakaavoista ja -ohjeista sekä julkaisemi-
sessa noudatettavasta menettelystä. Voimas-
saolevan 13 §:n 2 momentin nojalla tämä 
toimivalta kuuluu kauppa- ja teollisuusminis-
teriölle, joka on antanut päätöksen sähkö-
verkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemi-
sesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviran-
omaiselle (1637/1995). Edellä 6 §:n 
2 momentissa mainituin perusteluin myös 
tämäntyyppinen päätöksenteko soveltuisi 
parhaiten Energiamarkkinavirastolle, joka jo 
nykyisin toimii ilmoituksia vastaanottavana 
tahona. Maakaasumarkkinalain 2 luvun 7 §:n 
2 momentti on samansisältöinen. 

13 §. Jakeluverkonhaltijan laskussa ilmoi-
tettavat tiedot. Pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan jakeluverkon-
haltijan tulee esittää laskutuksessa asiakkaal-
leen erittely siitä, miten verkkopalvelun hinta 
muodostuu. Nykyisin jakeluverkonhaltijan 
laskujen erittelystä säädetään kauppa- ja teol-
lisuusministeriön antamassa asetuksessa säh-
kön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien lasku-
jen erittelystä (836/2000). Sähköverkkotoi-
minnan oikeudellisesta eriyttämisestä ehdo-
tettujen säännösten vuoksi on perusteltua an-
taa laskujen erittelyä koskevat säännökset 
erikseen verkonhaltijoille ja sähkönmyyjille. 

Energiamarkkinavirastolle osoitettaisiin 
toimivalta antaa jakeluverkonhaltijoita sito-
via määräyksiä verkkopalvelujen hinnan erit-
telystä sähkölaskuissa. Vastaavat säännökset 
sisältyisivät sähkönmyyjien osalta lain 
6 lukuun. Edellä 6 §:n 2 momentissa maini-
tuin perusteluin myös tämäntyyppinen pää-
töksenteko soveltuisi parhaiten Energia-
markkinavirastolle. 

14 §. Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja 
hinnoittelua koskevat yleiset säännökset. Py-
kälään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava otsik-
ko. 

14 a §. Sähkön tuontia ja vientiä koskevat 
siirtomaksut. Pykälään lisättäisiin sen sisäl-
töä kuvaava otsikko. 

15 §. Pistehinnoittelu. Pykälän 3 momentin 
jakeluverkon etäisyysriippumatonta hinnoit-
telua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin 
säätämällä, että tämä vaatimus koskee vain 
siirtopalvelujen hintaa, mutta ei liittämisestä 
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perittäviä verkkopalvelumaksuja. Ehdotettu 
täsmennys vastaa tältä osin säännöksen ny-
kyistä soveltamiskäytäntöä. Siirtopalvelulla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sähkön siirtä-
mistä sekä sen edellyttämiä tai sen toteutta-
miseen liittyviä muita verkkopalveluita, ku-
ten mittauspalvelua ja taseselvitystä. Verk-
kopalveluihin kuuluvat liittämispalvelut eivät 
sen sijaan olisi säännöksessä tarkoitettuja 
siirtopalveluita. 

Momenttiin ehdotetaan lisäksi uutta sään-
nöstä, jonka perusteella jakeluverkonhaltijan 
tulisi soveltaa maatieteellisesti toisistaan eril-
lään sijaitsevilla vastuualueensa osilla kunkin 
alueen kustannuksiin perustuvia omia siirto-
palvelun hintoja. Eri alueilla voitaisiin myös 
soveltaa erilaisia hinnoittelurakenteita edel-
lyttäen, että verkonhaltijan hinnoitteluperus-
teet täyttävät siirtopalvelujen hinnoittelua 
koskevien säännösten vaatimukset. Tämä 
merkitsisi poikkeusta jakeluverkon siirtopal-
velujen hinnoittelun pääsäännöstä, jonka 
mukaan jakeluverkossa siirtopalvelujen hinta 
ei saa riippua siitä, missä asiakas maantie-
teellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualu-
eella. Kunkin alueen sisällä tulisi kuitenkin 
soveltaa pääsäännön mukaista etäisyysriip-
pumatonta hinnoittelua. Ehdotetulla säännök-
sellä pyritään pehmentämään yritysjärjeste-
lyiden yhteydessä toteutetuista merkittävistä 
hinnoittelumuutoksista aiheutuneita suuria 
muutoksia yksittäisten asiakkaiden tai asia-
kasryhmien siirtopalvelumaksuihin. Alueelli-
sesti erilaiseen hinnoitteluun ei ole tarvetta 
sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole merkittä-
viä kustannuseroja alueiden välillä. Tämän 
vuoksi Energiamarkkinavirasto voisi yksit-
täistapauksessa antamallaan päätöksellä 
myöntää poikkeuksen alueellisesta hinnoitte-
lusta. 

Alueellisen hinnoittelun oikeellisuuden 
valvonnan helpottamiseksi säädettäisiin lain 
28 §:n 2 momenttiin ehdotetun säännöksen 
valtuutuksen nojalla annettavalla valtioneu-
voston asetuksella jakeluverkonhaltijoille 
velvollisuus eriyttää alueellisesti erilliset 
verkkoliiketoiminnan osat kirjanpidollisesti 
toisistaan. Verkonhaltijalle tulisi myöntää oi-
keus poiketa tästä eriyttämisvelvollisuudesta 
lain 34 §:n 3 momentin säännöksen perus-
teella, jos verkonhaltijalle on myönnetty 
poikkeus alueellisesta hinnoittelusta. 

Lain voimaantulosäännökseen ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan alueellista hinnoit-
telua sovelletaan vain niihin jakeluverkonhal-
tijan maantieteellisesti toisistaan erillään si-
jaitseviin vastuualueen osiin, jotka on muo-
dostettu lain voimaantulon jälkeen. Sovelta-
misalan rajauksella pyritään välttämään sitä, 
että säännöksellä aiheutettaisiin asiakkaiden 
hintoihin suuria muutoksia niissä tapauksis-
sa, joissa yritysjärjestelyiden aiheuttamat 
hinnoittelumuutokset on toteutettu ennen lain 
voimaantuloa. 

Pykälän 4 momentti muutettaisiin siten, et-
tä kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la voitaisiin antaa tarvittaessa tarkempia 
säännöksiä pistehinnoittelun periaatteiden 
soveltamisesta. Pistehinnoittelun periaattei-
den soveltamista koskevien tarkempien sään-
nösten antaminen soveltuisi ministeriön toi-
mivaltaan perustuslain 80 §:n 1 momentissa 
säädetyn mukaisesti, sillä pistehinnoittelun 
periaatteiden soveltamista koskevat asiat ovat 
luonteeltaan sellaisia, ettei niiden tekninen 
luonne ja asiallinen merkitys edellytä asetuk-
senantamisvaltuuden osoittamista valtioneu-
vostolle. Maakaasumarkkinalain 2 luvun 
9 §:n 4 momentti on samansisältöinen. 

15 a §. Sähkönmyyjän vaihtamiseen liitty-
viä suoritteita koskevat säännökset. Pykälään 
lisättäisiin sen sisältöä kuvaava otsikko. 

15 b §. Häviöenergian hankinta. Säännök-
seen ehdotetaan otettavaksi sähkön sisä-
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. 
 
4 luku. Järjestelmävelvoitteet ja säh-

kökauppojen selvitys 

16 §. Järjestelmävastuu. Perustuslain 
124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voi-
daan antaa muulle kuin viranomaiselle, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä valtuuttaminen vaaranna 
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perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Eduskunnan perustus-
lakivaliokunta katsoi maakaasumarkkinala-
kiehdotusta koskevassa lausunnossaan 
(PeVL 4/2000 vp.), että yhden verkonhaltijan 
määrääminen järjestelmävastuuseen merkit-
see lailla säädettäväksi kuuluvien hallintoteh-
tävien antamista muulle kuin viranomaiselle. 
Valiokunta katsoi lisäksi, että muiden ver-
konhaltijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi 
Energiamarkkinaviraston tulisi vahvistaa jär-
jestelmävastaavana toimivan verkonhaltijan 
asettamat ehdot. Sähkömarkkinalain 16 §:n 
2 momentissa ei nykyisin edellytetä järjes-
telmävastaavan asettamien siirtojärjestelmän 
käyttöä koskevien ehtojen vahvistamista eikä 
verkonhaltijoilla ole valitusmahdollisuutta 
niitä koskevista ehdoista. Perustuslain 124 § 
edellyttää ehtojen vahvistamista koskevan 
säännöksen ottamista sähkömarkkinalakiin. 

Vahvistamismenettely koskisi järjestelmä-
vastaavan  kantaverkonhaltijan järjestelmä-
vastuun piiriin kuuluvan toiminnan yleisiä 
ehtoja, joita järjestelmävastaava asettaa säh-
kön siirtojärjestelmän sekä siihen liitettyjen 
voimalaitosten ja kuormien käyttämiselle. 
Säännös ei sen sijaan oikeuttaisi Energia-
markkinavirastoa puuttumaan ennakolta jär-
jestelmävastaavan toimintaan yksittäisissä 
tapauksissa. Ehdotuksen mukaan säännök-
sessä tarkoitettuja ehtoja voitaisiin soveltaa 
yksittäistapauksissa sen jälkeen, kun Ener-
giamarkkinavirasto on hyväksynyt ehdot. 
Energiamarkkinaviraston vahvistamia ehtoja 
voisi soveltaa muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Pykälän 4 momentti muutettaisiin perustus-
lain 80 §:n 1 momentin mukaisesti siten, että 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä järjes-
telmävastuun toteuttamistavasta ja sisällöstä. 
Järjestelmävastuun toteuttamistapaan ja sisäl-
töön liittyvät asiat ovat luonteeltaan sellaisia, 
ettei niiden tekninen luonne ja asiallinen 
merkitys edellytä asetuksenantamisvaltuuden 
osoittamista valtioneuvostolle. Maakaasu-
markkinalain 3 luvun 1 §:n 4 momentti on 
samansisältöinen. 

16 a §. Valtakunnallinen tasevastuu. Pykä-
lään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava otsikko. 

16 b §. Tasevastuu. Pykälän 2 momentti 
muutettaisiin perustuslain 80 §:n 1 momentin 

mukaisesti täsmentämällä, että valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä tasevastuun sisällöstä. Nykyisin 
voimassa olevan 16 b §:n nojalla tasevastuus-
ta edellytetään säädettäväksi asetuksella. Ta-
sevastuun sisältöä koskevat tarkemmat sään-
nökset sisältyvät sähkömarkkina-asetuksen 
asetuksella 438/1998 lisättyyn 2 a lukuun. 

16 c §. Taseselvitys. Pykälän säännökset 
muutettaisiin perustuslain 80 §:n 1 momentin 
mukaisesti siten, että täsmennettäisiin, että 
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin sähkökauppojen selvittämisestä 
eli taseselvityksestä. Nykyisin voimassa ole-
van 16 c §:n nojalla taseselvityksestä sääde-
tään tarkemmin asetuksella. Lisäksi osa ta-
seselvitystä koskevista säännöksistä on an-
nettu 2 momenttiin sisältyvän valtuutuksen 
perusteella ministeriön päätöksellä. Tasesel-
vitystä koskevat tarkemmat säännökset sisäl-
tyvät sähkömarkkina-asetuksen 2 a lukuun. 
Tyyppikuormituskäyriä sähkökauppojen sel-
vittämisessä koskee kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön päätös (491/1998). 

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke 
muutettaisiin perustuslain 80 §:n 1 momentin 
mukaisesti siten, että täsmennettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädettävän 
taseselvityksen perustumisesta sähkön mitta-
ukseen tai mittauksen ja tyyppikuormitus-
käyrän yhdistelmään sekä toimituksia koske-
viin ilmoituksiin. Momenttia muutettaisiin li-
säksi siten, että tarkemmat säännökset ta-
seselvityksen sisällöstä ja taseselvityksessä 
käytettävistä menetelmistä annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Asetuksenantoval-
tuuden muutoksella selvennettäisiin osittain 
tulkinnanvaraista toimivallan jakoa valtio-
neuvoston ja ministeriön välillä. 

16 d §. Tasevastuuta ja taseselvitystä kos-
keva ilmoitusvelvollisuus. Pykälä muutettai-
siin siten, että sähkömarkkinoiden osapuolten 
tulisi ilmoittaa tasevastuun täyttämisen sekä 
taseselvityksen edellyttämiä sähkön tuotan-
toa, käyttöä ja toimituksia koskevia mittaus-
tietoja ja muita tietoja siten kuin valtioneu-
voston asetuksella säädetään. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriön asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelys-
tä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut 
päätöksen sähkökauppojen selvittämiseen 
liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta 
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menettelystä (602/1998) ja sähkökauppojen 
selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta 
(825/1999). Ilmoitusvelvollisuuden sisältöä 
koskevien säännösten antaminen koskee 
elinkeinovapauden piiriin liittyviä asioita se-
kä perustuslailla suojattuja yksilön oikeuksia 
ja velvollisuuksia, joten asetuksenantamis-
vallan osoittaminen valtioneuvostolle olisi 
perusteltua. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä tiedonvaihdossa noudatettavasta me-
nettelystä. Tiedonvaihdossa noudatettava 
menettely liittyy ministeriölle kuuluvan toi-
meenpanovallan käyttöön. 

16 e §. Järjestelmävelvoitteisiin liittyvä sa-
lassapitovelvollisuus. Sähkömarkkinalakiin 
lisättäisiin järjestelmävastaavan sekä tasesel-
vityksestä vastaavien verkonhaltijoiden ja ta-
sevastaavien sähkömarkkinalain 4 luvun mu-
kaisia tehtäviä suorittaessaan tietoonsa saa-
mia liike- ja ammattisalaisuuksia koskeva sa-
lassapitovelvollisuus 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 taseselvityksestä vastaavat ver-
konhaltijat ja tasevastaavat eivät ole viran-
omaisasemassa suorittaessaan sähkömarkki-
nalain 4 luvun mukaisia tehtäviään. Viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 22 §:ssä säädetään asiakirjasalaisuudes-
ta. Säännöksen 1 momentin mukaan viran-
omaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se 
on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viran-
omainen on lain nojalla määrännyt sen salas-
sa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, 
joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. 
Säännöksen 2 momentin mukaan salassa pi-
dettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostet-
ta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulli-
selle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi 
tai käytettäväksi. Viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä säädetään 
vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiel-
losta. Pykälän 1 momentti kieltää salassa pi-

dettävän asiakirjan sisällön paljastamisen. 
Vaitiolovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, 
kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoi-
taminen viranomaisen lukuun on päättynyt. 
Pykälän 2 momentti ulottaa vaitiolovelvolli-
suuden harjoittelijoihin sekä viranomaisen 
toimeksiannosta toimiviin. Pykälän 
3 momentissa kielletään salassa pidettävien 
tietojen hyväksikäyttö omaksi taikka toisen 
hyödyksi tai toisen vahingoksi. Viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salas-
sa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä 
liike- tai ammattisalaisuudesta. Salassa pidet-
täviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkei-
notoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon 
antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonhar-
joittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys 
ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön 
terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta 
haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi 
merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinohar-
joittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista 
koskevista tiedoista. Säännöstä tehostaisi 
sähkömarkkinalain 47 §:n rangaistussäännös. 
Säännöksiä sovellettaisiin ainoastaan niihin 
salassapitovelvoitteisiin, jotka perustuvat 
sähkömarkkinalain 4 luvussa tai sen nojalla 
annetuissa säännöksissä tarkoitettujen tehtä-
vien suorittamiseen. Jos sähköalan yrityksis-
sä näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä koskee 
myös muuhun lainsäädäntöön perustuva sa-
lassapitovelvollisuus rangaistusuhkineen, so-
vellettaisiin näihin tilanteisiin asianomaisia 
muita säännöksiä. 
 
5 luku. Sähköverkon rakentaminen 

17 §. Jakeluverkon rakentaminen. Liitty-
misjohdon rakentamista ehdotetaan helpotet-
tavaksi muuttamalla pykälän 2 momentin 1 
kohdan säännöstä siten, että jatkossa liitty-
misjohdon saisi jakeluverkonhaltijan verkon-
rakennusyksinoikeuden estämättä rakentaa 
myös vastuualueen ulkopuoliseen jakelu-
verkkoon tai muuhun alueella sijaitsevaan 
sähkömarkkinalain tarkoittamaan sähköverk-
koon. Oikeus liittymisjohdon rakentamiseen 
ulotettaisiin koskemaan myös voimalaitosten 
liittymisjohtoja. Momentin muita kohtia ei 
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ehdoteta muutettavaksi. 
Liittymisjohdon keskeinen tunnusmerkki 

on se, että johto palvelee vain yhtä liittyjää. 
Jos liittyjiä on useampia, on kysymyksessä 
lain tarkoittaman sähköverkon rakentaminen, 
jota ei koske liittymisjohdon sääntely. Vas-
taavasti muut liittyjät eivät voisi rakentaa 
omaa liittymisjohtoaan tässä laissa tarkoitet-
tuun liittymisjohtoon, sillä siinä tapauksessa 
liittymisjohdon operointi muuttuisi luvanva-
raiseksi verkkotoiminnaksi. 

18 §. Korkeajännitejohtojen rakentaminen. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
4 momentti, joka sisältäisi erityissäännöksen 
liittymisjohtoja koskevista rakentamisluvista. 
Ehdotetun säännöksen mukaan rakentamis-
lupa on myönnettävä liittymisjohdolle, jolla 
sähkönkäyttöpaikka, sähköntuotantolaitos tai 
vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähkö-
asema liitetään lähimpään korkeajännite-
verkkoon, vaikka liittymisjohdon rakentami-
nen ei olisikaan 3 momentin tarkoittamalla 
tavalla sähkön siirron turvaamiseksi tarpeel-
lista. Luvan hakijan ei tarvitsisi luvan saa-
dakseen erikseen osoittaa, että johdon raken-
taminen olisi tarpeellista sähkön siirtokapasi-
teetin riittämättömyyden tai puutteellisen 
sähkön laadun vuoksi. Säännös ei kuitenkaan 
vapauttaisi lupaharkintaan liittyvistä ympä-
ristöperusteiden arvioinneista. Lisäksi liitty-
jän tulisi täyttää verkonhaltijan liittyjille aset-
tamat tekniset vaatimukset. Koska jakeluver-
kossa sähköasema on osa jakeluverkkoa, 
jonka rakentamiseen verkkoluvanhaltijalla on 
yksinoikeus vastuualueellaan, jakeluverkkoa 
palvelevan sähköaseman liittymisjohdon ra-
kentamista koskevan erityissäännöksen tulisi 
koskea yksinomaan vastuualueen jakeluver-
konhaltijaa. 

19 §. Rakentamisluvan hakeminen ja ym-
päristövaikutusten arviointi. Pykälän 
1 momentti muutettaisiin siten, että sähkö-
verkon rakentamislupahakemuksessa olisi 
esitettävä valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävät tiedot ja selvitykset. Ministeriön toimi-
valta antaa lupahakemuksen tietoja koskevia 
määräyksiä poistettaisiin. Lupahakemuksessa 
sovellettavan menettelyn tulisi täyttää perus-
tuslain takaaman elinkeinonharjoittamisen 
vapauden ja luvanvaraisuuden asettamat vaa-
timukset, joita on käsitelty edellä. Sähkö-
markkina-asetuksen 5 §:ssä säädetään sähkö-

verkonhaltijan lupahakemuksessa esitettävis-
tä tiedoista. 

20 §. Kunnan asemaa koskevat säännökset. 
Pykälään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava ot-
sikko. 
 
6 luku. Sähkön myynti 

21 §. Toimitusvelvollisuus. Ehdotetun py-
kälän 1 momentin mukaan sähkön vähittäis-
myyjä, jolla on huomattava markkinavoima 
sähkön vähittäismyynnissä jakeluverkonhal-
tijan vastuualueella, on velvollinen toimitta-
maan vastuualueella sähköä kohtuulliseen 
hintaan momentissa säädetyille asiakasryh-
mille. Tätä velvollisuutta kutsutaan toimitus-
velvollisuudeksi. Toimitusvelvollisuus on ra-
joitettu säännöksessä määriteltyihin asiakas-
ryhmiin, joita ovat kuluttajansuojalain 
1 luvun 4 §:ssä tarkoitetut kuluttajat sekä 
muut sähkönkäyttäjät, joiden käyttöpaikka on 
varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsu-
lakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan os-
tetaan sähköä enintään 100 000 kilowattitun-
tia vuodessa. Toimitusvelvollisuus koskee 
kaikkia sen piirissä olevia sähkönkäyttäjiä 
siitä riippumatta, onko näillä mahdollisuus 
hankkia sähköä muilta kuin toimitusvelvolli-
selta 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 kilpailun-
rajoituksista annetun lain (480/1992) 7 §:ssä 
tarkoitetusta määräävästä markkina-asemasta 
siinä, ettei huomattavan markkinavoiman yri-
tyksen aseman tarvitse olla kyseisellä alueel-
la toiminnassaan samassa määrin riippuma-
ton kilpailijoistaan tai asiakkaistaan kuin 
määräävän markkina-aseman yritys olisi. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusvel-
vollisuus on sähkön vähittäismyyjällä, jonka 
toimitetun sähkön määrällä mitattu markki-
naosuus toimitusvelvollisuuden piirissä ole-
vien sähkönkäyttäjien osalta on vastuualueel-
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la suurin, jos vastuualueella ei ole osoitetta-
vissa huomattavan markkinavoiman vähit-
täismyyjää. Säännös on sähkön sisämarkki-
nadirektiivin yleispalveluvelvoitteen täyttä-
miseksi välttämätön sen tilanteen varalta, että 
jollain vastuualueella ei olisi osoitettavissa 
huomattavan markkinavoiman vähittäismyy-
jää. 

Pykälän 3 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. 
Toimitusvelvollisen sähkönmyyjällä tulisi ol-
la mahdollisuus osaltaan vastata muiden säh-
könmyyjien kilpailuun. Tältä osin säännös 
vastaa voimassa olevan sähkömarkkinalain 
22 §:n 1 momentin säännöstä ja sen sovelta-
miskäytäntöä. 

Pykälän 4 momentin mukaan sähkömark-
kinaviranomainen voi määrätä 1 tai 
2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyjän 
toimittamaan sähköä 3 momentissa tarkoite-
tuilla julkisilla ehdoilla toimitusvelvollisuu-
den piirissä oleville asiakkaille. Säännös vas-
taa tältä osin voimassa olevan sähkömarkki-
nalain 21 §:n 2 momenttia. 

Toimitusvelvollisuuden rajoittamisella 
muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta ei 
ole tarkoitus puuttua voimassa oleviin sähkö-
sopimuksiin. Säännösmuutos ei siten oikeut-
taisi vähittäismyyjää irtisanomaan lainmuu-
toksen johdosta sähkönmyyntisopimusta, jo-
ka on solmittu toimitusvelvollisuusehdoilla. 
Vastaavasti säännösmuutos ei edellytä säh-
könkäyttäjältä uuden sähkömittarin hankki-
mista, jos tämä jatkaa sähkönostoa vanhaan 
sopimukseen perustuen. Uuden mittalaitteis-
ton hankkiminen olisi tarpeen vasta siinä 
vaiheessa, kun kyseinen sähkönkäyttäjä kil-
pailuttaa sähkönostonsa ja siirtyy ostamaan 
sähköä kilpailutetuilla ehdoilla. 

22 §. Vähittäismyyjän myyntiehtojen il-
moittaminen sähkömarkkinaviranomaiselle. 
Pykälässä osoitettaisiin sähkömarkkinaviran-
omaisena toimivalle Energiamarkkinaviras-

tolle toimivalta antaa 21 §:ssä tarkoitettuja 
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. Tietojen ilmoittamisessa ehdotetaan siir-
ryttäväksi etukäteiseen ilmoitusmenettelyyn, 
jotta sähkönkäyttäjät saisivat mahdollisim-
man ajantasaista tietoa voimassa olevista 
hinnoista ja ehdoista. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan sähkön vähit-
täismyyjän tulisi ilmoittaa sähkömarkkinavi-
ranomaiselle tai tämän määräämälle yhteisöl-
le myös muista kuin lain 21 §:ssä tarkoite-
tuista sähkön vähittäismyyntiehdoista ja �
hinnoista, joilla vähittäismyyjä tarjoaa ylei-
sesti sähköä kuluttajille sekä muille sähkön-
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 
21 §:ssä tarkoitetuista tarjouksista siten, että 
vähittäismyyjä tarjoaa niitä yleisesti myös 
21 §: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-
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taa määrällisiä rajoituksia tarjoamalleen säh-
köerälle, jonka vähittäismyyjä on ilmoittanut 
hintaseurantaan. Vastaavasti vähittäismyyjä 
voisi soveltaa tässä momentissa tarkoitetuissa 
sähkötuotteissa myös muita kuin sähkömark-
kinaviranomaiselle ilmoittamiaan tarjouseh-
toja. 

 Sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja 
�hintojen julkaisemista ja ilmoittamista säh-
kömarkkinaviranomaiselle koskee nykyisin 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
(1424/1995), jonka Energiamarkkinaviraston 
antama määräys korvaisi. Edellä 6 §:n 
2 momentissa mainituin perusteluin myös 
tämän tyyppinen päätöksenteko soveltuisi 
parhaiten Energiamarkkinavirastolle, joka on 
jo nykyisin voimassaolevan sääntelyn nojalla 
ilmoituksia vastaanottava viranomainen. 
Maakaasumarkkinalain 4 luvun 2 §:n 
2 momentti on samansisältöinen. 

23 §. Sähkönmyyjän laskussa ilmoitettavat 
tiedot ja sähkönmyyjän tunnuslukujen julkai-
seminen. Pykälän 1 ja 2 momentti muutettai-
siin siten, että kauppa- ja teollisuusministeri-
ön sijasta Energiamarkkinavirastolle osoitet-
taisiin toimivalta antaa sähkönmyyjiä sitovia 
määräyksiä sähköenergian hinnan erittelystä 
sähkölaskuissa ja sähkönvähittäismyyjien 
velvoitteesta julkaista keskimääräistä hintata-
soa koskevia tietoja. Vastaavat säännökset si-
sältyisivät verkonhaltijoiden osalta lain 
3 lukuun. Kauppa- ja teollisuusministeriö on 
antanut asetuksen sähkön siirtoa ja sähkö-
energiaa koskevien laskujen erittelystä 
(836/2000) sekä päätöksen sähkön vähittäis-
myyjän myyntiehtojen ja -intojen julkaisemi-
sesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviran-
omaiselle. Edellä 6 §:n 2 momentissa maini-
tuin perusteluin myös tämäntyyppinen pää-
töksenteko soveltuisi parhaiten Energia-
markkinavirastolle. Maakaasumarkkinalain 
4 luvun 3 § on vastaavansisältöinen. 

24 §. Sähkön myynti kiinteistön sisäisen 
sähköverkon kautta. Pykälään lisättäisiin sen 
sisältöä kuvaava otsikko. 
 
6 a luku. Sähkömarkkinoiden sopimuk-

sia koskevat säännökset 

25 c §. Ennen sopimuksen tekemistä annet-
tavat tiedot. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttämä 

säännös niistä vähimmäistiedoista, jotka ja-
keluverkonhaltijan tai sähkön vähittäismyy-
jän on annettava asiakkaalleen ennen sopi-
muksen tekemistä. Nämä pykälän 
2 momenttiin ehdotetut tiedot tulisi sovitun 
mukaisina kirjata myös tehtävään sopimuk-
seen tai, jos sopimus on tehty suullisesti, asi-
akkaalle lähetettävään vahvistusilmoituk-
seen. 

26 §. Sopimusehtojen muuttaminen. Pykä-
län 3 momentin säännöstä ehdotetaan täs-
mennettäväksi siten, että säännös koskisi siir-
topalvelujen hintaa, mutta ei liittämisestä pe-
rittäviä verkkopalvelumaksuja. Liittämisestä 
solmitut sopimukset koskevat yksittäisiä ta-
pahtumia verkonhaltijan ja tämän asiakkaan 
välillä, eikä tällaisen sopimuksen jälkikätei-
selle muuttamiselle ole tarvetta. Ehdotettu 
täsmennys vastaa tältä osin säännöksen ny-
kyistä soveltamiskäytäntöä. 

Momenttiin ehdotetaan lisäksi uutta sään-
nöstä, jonka mukaan yritysjärjestelyjen yh-
teydessä yksittäisten asiakkaiden maksuihin 
suuria muutoksia aiheuttavat jakeluverkon-
haltijan hintamuutokset tulisi toteuttaa Ener-
giamarkkinaviraston hyväksymän siirtymä-
ajan kuluessa. Hyväksymistä koskeva päätös 
voitaisiin antaa joko 38 a §:ssä tarkoitetun 
vahvistuspäätöksen yhteydessä tai erillisenä 
päätöksenä. Siirtymäkauden pituus tulisi suh-
teuttaa päätöksessä asiakkaiden maksuihin 
aiheutuvan muutoksen suuruuteen. Siirtymä-
kauden pituuden ei kuitenkaan tulisi ylittää 
viiden vuoden aikaa muutoin kuin hyvin 
poikkeuksellisessa tapauksessa. 

27 a §. Vakiokorvaus liittymän kytkemisen 
viivästyessä. Pykälän 1 momentissa sääde-
tään vakiokorvauksesta liittymän kytkemisen 
viivästyessä. Vakiokorvauksen enimmäis-
määräksi on säädetty 30 prosenttia liittymis-
maksusta kuitenkin enintään 10 000 mark-
kaa. Maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:ssä 
säädetään kuluttajansuojasta maakaasun 
markkinoinnissa olevan voimassa muun mu-
assa, mitä sähkömarkkinalain 27 a §:ssä sää-
detään vakiokorvauksesta. EY:n asetukset 
euron ja euron käyttöönottavien jäsenvaltioi-
den valuuttojen välisistä muuntokursseista 
(EY) N:o 2866/98, euron käyttöönotosta 
(EY) N:o 974/98 sekä tietyistä euron käyt-
töön ottamiseen liittyvistä säännöistä (EY) 
N:o 1103/97 ovat jäsenvaltioita suoraan vel-
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voittavaa lainsäädäntöä, joten siirtymäkauden 
päätyttyä vuoden 2002 alussa säädöksissä 
esiintyviä viittauksia Suomen markkaan pi-
detään ilman säädösmuutoksia viittauksina 
euroyksikköön euron ja markan välisen kiin-
teän muuntokurssin mukaisesti säädettyjä 
pyöristämissääntöjä soveltaen. Sähkömark-
kinalain vakiokorvauksen enimmäismäärä 
10 000 markkaa olisi virallisen muuntokurs-
sin mukaan 1 681,88 euroa. Vakiokorvauk-
sen kuluttajansuojaoikeudellinen luonne 
puoltaisi kuitenkin korvauksen määrän pitä-
mistä tasalukuisena. Myös nykyinen vakio-
korvaus on arviomääräinen eikä perustu yksi-
tyiskohtaisiin liittymien kokonaismaksuja 
koskeviin laskelmiin. Sähköenergialiitto ry:n 
suosittelemissa liittymisehdoissa todetaan 
vakiokorvauksen enimmäismääräksi 30 pro-
senttia liittymismaksusta kuitenkin enintään 
1 700 euroa. Enimmäismäärän nostaminen 
1 700 euroon olisi siten perusteltua. Momen-
tin muuttaminen ei aiheuttaisi muutostarpeita 
maakaasumarkkinalakiin. Pykälässä täsmen-
nettäisiin valtioneuvosto asetuksenantajaksi 
vakiokorvauksen määrää tarkistettaessa. Va-
kiokorvauksen määrän tarkistaminen olisi 
mahdollista rahan arvon muutosta vastaavas-
ti. Käytännössä vakiokorvauksen määrän tar-
kistaminen ajankohtaistuisi vain harvoin. 
 
 
7 luku. Toimintojen eriyttäminen 

28 §. Sähköliiketoimintojen eriyttämisvel-
vollisuus. Pykälän 1 momentissa täsmennet-
täisiin eriyttämisvelvoitteen koskevan säh-
kömarkkinoilla toimivia yrityksiä, joiden oli-
si eriytettävä sähköverkkotoiminta muista 
sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoi-
minnot muista yrityksen harjoittamista liike-
toiminnoista. Eriyttämisvelvoitteen asettami-
nen sähköverkkotoiminnalle perustuu voi-
massa olevaan sähkön sisämarkkinadirektii-
viin. Kilpailun piirissä olevat sähköliiketoi-
minnot eli sähköntuotanto ja -myynti tulisi 
eriyttää yhtenä kokonaisuutena sekä verkko-
toiminnasta että yrityksen harjoittamista 
muista liiketoiminnoista. Voimassa olevan 
sähkömarkkinalain 28 §:n mukaan myös 
sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnot 
tulee eriyttää toisistaan. Koska nämä mo-
lemmat liiketoiminnot ovat kilpailun piirissä, 

eikä niitä säännellä verkkotoiminnan tapaan, 
ei ole enää tarvetta edellyttää niiden eriyttä-
mistä toisistaan. 

Sähkömarkkinalain 2 §:n 2 momentin mu-
kaan verkonhaltijaa koskevia säännöksiä so-
velletaan luvanvaraista verkkotoimintaa har-
joittavaan yhteisöön tai laitokseen, jolla on 
hallinnassaan sähköverkkoa, jollei sähkö-
markkinaviranomainen ole päätöksellään va-
pauttanut verkonhaltijaa luvanvaraisuudesta. 
Lain 4 §:ään ehdotetun muutoksen perusteel-
la luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, 
jossa yhteisön tai laitoksen hallinnassa ole-
valla sähköverkolla hoidetaan vain kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäis-
tä sähkönjakelua. Sähköliiketoimintojen 
eriyttämisvelvoite ei näin ollen koske kiin-
teistössä harjoitettua sähköverkkotoimintaa. 
Mikäli sähkömarkkinoilla toimiva yritys har-
joittaa muuta kuin sähkömarkkinoihin liitty-
vää toimintaa, tulee sähköliiketoiminnot 
eriyttää myös yrityksen muista liiketoimin-
noista. Sähkömarkkinalaissa ei oteta kantaa 
siihen, miten muu toiminta järjestetään las-
kentatoimen osalta. 

Pykälän 2 momentin valtuutussäännöstä 
muutettaisiin siten, että täsmennettäisiin ase-
tuksella tarkoitettavan valtioneuvoston ase-
tusta. Samalla luovuttaisiin mahdollisuudesta 
säätää asetuksella sähkönmyynnin osatoimin-
tojen eriyttämisestä. Ehdotuksen mukaan 
osatoimintojen mahdollinen eriyttäminen ra-
joitettaisiin verkkotoiminnan osatoimintoi-
hin. Asetuksella olisi tarkoitus säätää, että ja-
keluverkonhaltijan maantieteellisesti toisis-
taan erillään sijaitsevat alueet tulisi eriyttää 
toisistaan. Tämä mahdollistaisi kunkin alu-
een hinnoittelun läpinäkyvyyden sekä val-
vonnan. Sähkön sisämarkkinadirektiivin vaa-
timusten vuoksi asetuksella säädettäisiin 
myös kantaverkkotoiminnan ja jakeluverkko-
toiminnan eriyttämisestä toisistaan, mikäli 
kantaverkonhaltija laajentaisi toimintaansa 
jakeluverkkotoimintaan. 

Pykälän 3 momentin valtuutussäännökses-
sä täsmennettäisiin, että kauppa- ja teolli-
suusministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä siitä, milloin liiketoi-
minta katsotaan merkitykseltään vähäiseksi, 
jolloin toiminta rajautuisi eriyttämisvelvolli-
suuden ulkopuolelle. Vähäiseksi katsottavan 
liiketoiminnan tulisi olla joko määrältään tai 
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suhteessa yrityksen harjoittamiin muihin lii-
ketoimintoihin verrattuna pientä. 

29 §. Eriyttämisvelvollisuuden sisältö. Py-
kälään lisättäisiin velvollisuus laatia tase 
muillekin kuin pääomavaltaisille toiminnoil-
le. Sähkön sisämarkkinadirektiivissä taseen 
laatimisvelvollisuutta ei ole rajattu koske-
maan ainoastaan pääomavaltaisia toimintoja. 
Tase tulisi laatia näin ollen myös sähkön 
myyntitoiminnalle, johon ei liity sähköntuo-
tantoa. Myyntitoiminnan tase on usein varsin 
pieni verkkotoiminnan taseeseen verrattuna 
eikä taseen laatimisvelvollisuuden laajenta-
misen ei näin arvioida aiheuttavan juuri lisä-
työtä alan yrityksille.  

30 §. Kunnallisen laitoksen eriyttäminen. 
Pykälässä täsmennettäisiin, että sähköliike-
toimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen 
tilinpäätös tulee tilikausittain eriyttää kunnan 
muusta kirjanpidosta sekä kunnan muiden 
laitosten kirjanpidosta. Lisäksi laitokselle 
edellytetään laadittavaksi oma tuloslaskelma 
ja tase. Säännös vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa 30 §:ää. Pykälässä oleva viittaus, jon-
ka mukaan sähköliiketoimintaa harjoittavalle 
kunnalliselle laitokselle tai kuntayhtymälle 
tulisi laatia tilikausittain osakeyhtiön tilin-
päätöksen kanssa vertailukelpoinen tuloslas-
kelma ja tase, poistettaisiin tarpeettomana. 
Muuttavaksi ehdotetun sähkömarkkinalain 
29 §:n mukaan tuloslaskelman ja taseen laa-
timisessa tulisi soveltuvin osin noudattaa kir-
janpitolain säännöksiä. 

31 §. Eriytettyjen tilinpäätösten tarkasta-
minen. Pykälän 1 momentti muutettaisiin si-
ten, että tilintarkastajien edellytettäisiin tar-
kastavan eriytettyjen toimintojen tuloslas-
kelmat, taseet ja niiden lisätiedot osana sään-
nöllistä tilintarkastusta. Pykälän 2 momentti 
kumottaisiin ja siten poistettaisiin tilintarkas-
tajille asetettu vaatimus antaa tilintarkastus-
kertomuksessa erillinen lausunto eriytettyjen 
toimintojen tuloslaskelmista ja taseista sekä 
niiden lisätiedoista. Eriytettyjen toimintojen 
tuloslaskelmien ja taseiden tarkastusvelvolli-
suus kuuluu lakisääteisen tilintarkastuksen 
piiriin, jolloin tilintarkastuskertomus kattaa 
myös eriytettyjä tilinpäätöksiä koskevat tar-
kastushavainnot. 

32 §. Eriytettyjen tilinpäätösten julkaise-
minen. Tilinpäätöstietojen julkaisemista kos-
kevia vaatimuksia laajennettaisiin sähkön si-

sämarkkinadirektiivin edellyttämällä tavalla 
siten, että sekä verkkotoiminnan että muiden 
sähköliiketoimintojen tilinpäätökset edelly-
tettäisiin otettavaksi osaksi sähköliiketoimin-
taa harjoittavan yrityksen tai konsernin taik-
ka kunnan, kuntayhtymän tai valtion laitok-
sen virallista tilinpäätöstä sekä osaksi julkais-
tavaa vuosikertomusta taikka muuta vastaa-
vaa asiakirjaa. Tilinpäätöstietojen julkisuus 
mahdollistaa sen, että asiakkaat ja kilpailijat 
voivat arvioida, onko sovellettu hinnoittelu 
ollut kustannusvastaavaa. 

33 §. Eriytettyjen tilinpäätösten laatiminen. 
Velvollisuus ilmoittaa kilpailuvirastolle säh-
köverkkotoimintaa harjoittavan liikkeen 
hankkimisesta, verkkotoimintaa harjoittavan 
yhteisön osake- tai osakkuusenemmistön os-
tamisesta tai sähköverkkotoimintaa koskevan 
määräysvallan muusta hankkimisesta ehdote-
taan kumottavaksi. Vuonna 1998 voimaan-
tulleilla kilpailunrajoituslain yrityskauppa-
valvontaa koskevilla säännöksillä korvattiin 
sähkömarkkinalakiin alun perin otettu eri-
tyissäännös yrityskauppojen ilmoittamisesta. 
Sähkömarkkinalaissa oleva ilmoitusvelvolli-
suutta koskeva säännös on näin ollen käynyt 
tarpeettomaksi. 

Muutetussa 33 §:ssä täsmennettäisiin 
eriytettyjen tilinpäätösten laatimisessa nou-
datettavat yleisperiaatteet. 

Pykälän 1 momentin mukaan liiketapahtu-
mien ja tase-erien kirjaamisessa tulisi nou-
dattaa aiheuttamisperiaatetta. Eri liiketoimin-
tojen yhteiset tulot ja menot sekä yhteiset ta-
se-erät edellytettäisiin kirjattavaksi lasken-
nallisesti eri toiminnoille tilinpäätöksen laa-
timisen yhteydessä aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti. 

Poistojen edellytettäisiin pykälän 2 mo-
mentissa perustuvan hankintamenoihin. Kun 
eriytettyä tilinpäätöstä laaditaan ensimmäistä 
kertaa, sisällytettäisiin käyttöomaisuuden 
hankintamenot siihen suunnitelman mukaisil-
la poistoilla vähennettynä. 

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

34 §. Eriyttämistä koskevat täydentävät 
säännökset. Pykälän 1 momenttiin sisältyvää 
kauppa- ja teollisuusministeriölle annettua 
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valtuutta antaa määräyksiä eriytettyjen tilin-
päätösten laatimisesta ehdotetaan täsmennet-
täväksi. Voimassa olevaan kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätökseen sähköliiketoi-
mintojen eriyttämisestä sisältyvä valtuus, 
jonka mukaan sähkömarkkinaviranomainen 
voi antaa tarkempia ohjeita eriyttämislaskel-
mista, ehdotetaan kumottavaksi samassa yh-
teydessä. Norminantovaltuutuksen on perus-
tuslain säännösten mukaisesti oltava lain ta-
solla. Samalla norminantovaltuutusta täs-
mennettäisiin täyttämään perustuslain edelly-
tykset valtuutuksen tarkkarajaisuudesta. Mi-
nisteriön asetuksella annettavat tarkemmat 
säännökset voisivat koskea pykälän 1 mo-
mentissa lueteltuja asiakokonaisuuksia, joi-
den melko tekninen luonne ja asiallinen mer-
kitys eivät edellytä, että niistä säädettäisiin 
lailla tai valtioneuvoston asetuksella. Nor-
minantovaltuus koskisi tulojen ja menojen 
sekä tase-erien kirjaamisperusteita eri liike-
toiminnoille, yksittäistä sähköliiketoimintoa 
koskevien tulojen ja menojen sekä tase-erien 
kirjaamisperusteista, yhteisten tulojen ja me-
nojen sekä omaisuus- ja rahoituserien jaka-
mista eri liiketoiminnoille, eriytettyjen tulos-
laskelmien ja taseiden sekä verkonhaltijan tu-
loslaskelman ja taseen kaavaa ja näiden lisä-
tietoja sekä eriytettyjen tilinpäätösten sekä 
verkonhaltijan tilinpäätöksen toimittamista 
Energiamarkkinavirastolle. 

Pykälän 2 momentissa tilinpäätösten anta-
man tiedon laatua parannettaisiin säätämällä 
sähköliiketoimintaa harjoittaville yrityksille 
velvoite julkaista eriytettyjen tilinpäätösten 
yhteydessä tilinpäätösten laatimisperusteita 
selventäviä tietoja sekä verkonhaltijan toi-
mintaa kuvaavia tunnuslukuja. Energiamark-
kinavirastolle myönnettäisiin valtuus määrätä 
normipäätöksellä tarkemmin kyseisten tieto-
jen ja tunnuslukujen julkaisemisesta. Tilin-
päätöstietojen analysointi muodostaa olen-
naisen osan sähkömarkkinoiden valvontaa, 
josta Energiamarkkinavirasto alan erityisvi-
ranomaisena vastaa. Energiamarkkinaviras-
tolla voidaan katsoa olevan hyvä valmius ja 
pätevyys antaa tämänkaltaisia määräyksiä, 
sillä viraston valvontatoimintaan kuluu jo 
nykyisin eriytettyjen tilinpäätöstietojen ke-
rääminen, analysointi ja julkaiseminen. 
Energiamarkkinavirastolle ehdotettujen val-
tuuksien nojalla annettavat määräykset koh-

distuisivat sähköliiketoimintoja harjoittaviin 
yhteisöihin ja laitoksiin. Ehdotetun valtuu-
tussäännöksen antamiseen voi siten katsoa 
olevan olemassa sääntelyn kohteeseen liitty-
viä erityisiä syitä. 

Pykälän 3 momentin mukaan sähkömark-
kinaviranomainen voisi perustellusta syystä 
myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia 
tämän lain vaatimasta toimintojen eriyttämis-
tavasta, jos sen toteuttaminen olisi lain vaa-
timusten mukaisesti kohtuutonta. Peruste 
poikkeuslupaan voisi johtua esimerkiksi 
poikkeuksellisesta yritysrakenteesta tai säh-
köliiketoimintojen määrän suhteesta yrityk-
sen harjoittamiin muihin liiketoimintoihin. 
Eriyttämistapaa koskevan poikkeuksen pe-
rusteena voisi olla myös sähkömarkkinavi-
ranomaisen 15 §:n 3 momentin nojalla myön-
tämä poikkeus erillisen hinnoittelun sovelta-
misesta jakeluverkonhaltijan maantieteelli-
sesti toisistaan erillään sijaitsevissa vastuu-
alueen osissa. 

34 a §. Oikeudellisesti eriytetty sähköverk-
kotoiminta. Pykälän 1 momentissa määritel-
täisiin sähköverkkotoiminta, joka olisi eriy-
tettävä oikeudellisesti saman yrityksen tai 
saman osapuolen määräysvallassa olevan yri-
tysryhmän sähköntuotanto- ja sähkönmyynti-
toiminnoista. Oikeudellinen eriyttämisvelvoi-
te koskisi niin sanottuja vertikaalisesti integ-
roituneita sähkölaitosyrityksiä. Näillä tarkoi-
tetaan yritystä tai saman osapuolen määräys-
vallassa olevaa yritysryhmää, joka harjoittaa 
sähköverkkotoiminnan ohella sähköntuotan-
to- tai sähkönmyyntitoimintaa. Säännöksen 
tarkoittaman määräysvaltasuhteen puuttuessa 
eivät oikeudellisesti eriytettyyn sähköverkko-
toimintaan liittyvät velvoitteet koskisi ver-
konhaltijaa. Oikeudellinen eriyttämisvelvoite 
koskisi kantaverkonhaltijaa sekä niitä jakelu-
verkonhaltijoita, joiden 400 voltin sähköver-
kossa siirretty vuotuinen sähkömäärä on ollut 
kolmen viimeksi päättyneen kalenterivuoden 
aikana vähintään 200 gigawattituntia. 

Oikeudellisella eriyttämisellä tarkoitettai-
siin sitä, että kynnysarvon ylittävien sähkö-
verkkotoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja 
kunnallisten laitosten tai kuntayhtymien taik-
ka valtion laitosten tulisi harjoittaa sähkö-
verkkotoimintaa muista sähköliiketoimin-
noista erillisessä oikeushenkilössä. Oikeudel-
lisesti eriytettyä verkkotoimintaa harjoitta-
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valla verkonhaltijalla tulisi myös olla oma 
sähköntuotannosta ja -myynnistä 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. Lain 34 c §:ssä säädettäisiin 
oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimin-
taa koskevan verkonhaltijan toimintojen 
eriyttämiselle asetettavista lisävaatimuksista, 
jotka kohdistuisivat 34 c §:ssä säädetyt koko-
rajat ylittäviin verkonhaltijoihin. Nämä koko-
rajat alittavien oikeudellisesti eriytettyä säh-
köverkkotoimintaa harjoittavien verkonhalti-
joiden johdossa voisi siten toimia  samoja 
henkilöitä kuin saman osapuolen määräysval-
lassa olevan sähköntuotantoa tai -myyntiä 
harjoittavan yrityksen johdossa. 

Oikeudellinen eriyttäminen merkitsisi käy-
tännössä muiden sähköliiketoimintojen eriyt-
tämistä verkkotoiminnasta erilliseen oikeus-
henkilöön. Vastaavasti olisi mahdollista eriyt-
tää sähköverkkotoiminta sähkölaitosyrityksen 
muista liiketoiminnoista erilliseen oikeushen-
kilöön. Näin verkonhaltija voisi jatkaa toimin-
taansa esimerkiksi kunnallisena liikelaitokse-
na, jos liikelaitoksen sähköntuotanto- ja säh-
könmyyntitoiminnot yhtiöitettäisiin kunnasta 
erillisen oikeushenkilön hoidettavaksi. Sen si-
jaan kunnallisen liikelaitoksen jakaminen 
kahdeksi erilliseksi liikelaitokseksi ei täyttäisi 
erillisen oikeushenkilön vaatimusta. Alue-
verkkotoiminnan harjoittaminen olisi edelleen 
mahdollista sekä kantaverkonhaltijalle että ja-
keluverkonhaltijalle osana niiden harjoittamaa 
sähköverkkotoimintaa. Kantaverkon osalta oi-
keudellisesti eriytetyn sähköverkkotoiminnan 
muodostaminen on jo toteutettu perustamalla 
Fingrid Oyj kantaverkon aiemmin omistaneis-
ta sähköntuottajista erilliseksi kantaverkkoyh-
tiöksi, jossa sähköntuotantoa tai -myyntiä har-
joittavilla yksittäisillä yrityksillä ei ole nykyi-
sin pykälän 2 momentissa tarkoitettua määrä-
ysvaltaa. Velvoite oikeudellisesti eriytetyn oi-
keushenkilön muodostamiseen kohdistuisikin 
käytännössä kynnysarvot ylittävään jakelu-
verkkotoimintaan. Vastaavasti velvoite ei 
koskisi pakollisena kynnysarvon alittavia, 
pienimpiä sähkölaitoksia. 

Velvollisuus oikeudelliseen eriyttämiseen 
syntyisi, jos verkonhaltija olisi kolmena pe-
räkkäisenä kalenterivuonna 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 täyttäisi sähkön sisä-
markkinadirektiivin verkonhaltijoille asetta-
man oikeudellista eriyttämistä koskevan vaa-
timuksen. Ehdotuksessa kuitenkin hyödyn-
nettäisiin mahdollisuus poiketa pienten yri-
tysten osalta jakeluverkkojen eriyttämisvel-
voitteesta. Poikkeukselle oikeudellisesta 
eriyttämisvelvoitteesta ehdotetaan kynnysar-
voksi pienjänniteverkossa kalenterivuoden 
aikana siirrettyä, vähintään 200 gigawatti-
tunnin suuruista energiamäärää. Ehdotettu 
kynnysarvo on direktiivissä poikkeuksen ylä-
rajaksi säädettyä 100 000 asiakkaan rajaa al-
haisempi, sillä pienimmillä velvoitteen piiriin 
kuuluvilla yrityksillä olisi vähintään noin 
18 000 asiakasta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, mitä 
oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimin-
taa koskevissa säännöksissä tarkoitetaan 
määräysvallalla. Määräysvallan käsitteen 
avulla määriteltäisiin oikeudellista eriyttä-
mistä koskevien velvoitteiden kohteena ole-
vat verkonhaltijat. Tarkoituksena on kohdis-
taa säännösten soveltaminen niin sanottuihin 
vertikaalisesti integroituneisiin sähkölai-
tosyrityksiin. Vertikaalisen integroituneella 
yrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä säh-
kön sisämarkkinadirektiivin 2 artiklan 
21 kohdan mukaisesti yritystä tai sellaisten 
yritysten ryhmää, joiden keskinäiset suhteet 
on määritelty yrityskeskittymien valvonnasta 
21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 4064/89 3 artiklan 
3 kohdassa, kun kyseinen yritys tai yritys-
ryhmä harjoittaa ainakin sähköverkkotoimin-
taa ja ainakin sähköntuotantoa tai �myyntiä. 
Määräysvallalla tarkoitettaisiin tässä yhtey-
dessä oikeuksia, sopimuksia tai muita keino-
ja, jotka joko erikseen tai yhdessä asiaan liit-
tyvät tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet 
huomioon ottaen antavat osapuolelle mahdol-
lisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
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yrityksessä ja sen toimielimissä. Tyypilli-
simmillään määräysvalta perustuisi omistus-
oikeuteen yrityksen kaikkiin tai joihinkin va-
roihin taikka käyttöoikeuteen niihin. Esimer-
kiksi konsernissa vallitseva emoyhtiö-
tytäryhtiö -suhde merkitsisi säännöksessä 
tarkoitetun määräysvallan täyttymistä. Vas-
taavanlainen omistusoikeuteen perustuva 
määräysvalta olisi kunnalla sen liikelaitok-
seen ja sen omistamaan osakeyhtiöön. Mää-
räysvalta voisi myös perustua muihin oike-
uksiin ja sopimuksiin, joiden perusteella osa-
puoli saa ratkaisevan vaikutusvallan yrityk-
sen toimielinten kokoonpanossa, äänestyksis-
sä tai päätöksissä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siirty-
mäajasta, jonka kuluessa kynnysarvon ylittä-
neen yrityksen tulisi panna täytäntöön oikeu-
dellisesti eriytettyä verkkotoimintaa koskevat 
yritysrakenteet muutokset. Riittävän toteu-
tusajan turvaamiseksi siirtymäajan pituudeksi 
ehdotetaan kahta vuotta. 

34 b §. Oikeudellisesti eriytetyn verkonhal-
tijan oikeus harjoittaa sähkön hankintaa ja -
myyntiä. Pykälässä lueteltaisiin ne tapaukset, 
joissa oikeudellisesti eriytettyä sähköverkko-
toimintaa harjoittavan verkonhaltijan olisi 
sallittua harjoittaa sähkönhankintaa ja  
-myyntiä. Sähkönhankinta ja -myynti olisi 
mahdollista sähköverkon häviöenergian 
hankkimiseksi, järjestelmävastuuseen kuulu-
vien tehtävien hoitamiseksi, siirtorajoitusten 
hallinnan vuoksi, verkon rakentamista, käyt-
töä ja kunnossapitoa palvelevien siirrettävien 
varavoimakoneiden käyttämiseksi ja niillä 
tuotetun sähkön myymiseksi verkkoon, oma-
käyttösähkön hankkimiseksi sekä tilanteissa, 
joissa vähittäismyyjän toimitus on keskeyty-
nyt myyjästä aiheutuvasta syystä. Kyseisissä 
tilanteissa ei olisi varsinaisesti kyse sähkön-
hankintaa ja -myyntiä koskevasta elinkeino-
toiminnasta. 

34 c §. Toiminnalliset eriyttämisvaatimuk-
set. Pykälässä säädettäisiin sähkön sisämark-
kinadirektiivin edellyttämistä verkonhaltijan 
riippumattomuuden varmistamiseen tähtää-
vistä oikeudellista eriyttämistä täydentävistä 
lisävaatimuksista, jotka koskisivat pykälässä 
säädetyt rajat ylittäviä, oikeudellisesti eriytet-
tyä sähköverkkotoimintaa harjoittavia ver-
konhaltijoita. 

Pykälän 1 momentin mukaan oikeudellises-
ti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoitta-
van verkonhaltijan, jolla on vähintään 50 000 
asiakasta, johtoon kuuluva henkilö ei saisi 
toimia sähkön tuotannosta tai myynnistä vas-
taavan yrityksen toimitusjohtajana taikka hal-
lituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäse-
nenä, jos verkonhaltija ja yritys ovat saman 
osapuolen määräysvallassa. Käytännössä tä-
mä merkitsisi sitä, että vertikaalisesti integ-
roituneessa yrityksessä myöskään sähköntuo-
tannosta tai �myynnistä vastaavan yrityksen 
johtoon kuuluvat henkilöt eivät voisi toimia 
verkonhaltijan johdossa. Verkonhaltijan joh-
toon kuuluvana henkilönä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä yrityksen toimitusjohtajaa sekä 
hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jä-
sentä. Vertikaalisesti integroituneella yrityk-
sellä puolestaan tarkoitetaan edellä 34 a §:ssä 
määriteltyä yritystä. Säännöksen kielto ulot-
tuisi paitsi konsernin sähköntuotantoa tai 
sähkönmyyntiä harjoittavaan yhtiöön, myös 
tällaisen konserniyhtiön emoyhtiöön. Kielto 
koskisi myös saman osapuolen määräysval-
lassa olevia muita yrityksiä, vaikka niiden 
välillä ei olisikaan konsernisuhdetta. Näin ol-
len kunnan omistaman verkkotoimintaa har-
joittavan liikelaitoksen johtoon kuuluva hen-
kilö ei saisi toimia saman kunnan omistaman 
muuta sähköliiketoimintaa harjoittavan yri-
tyksen toimitusjohtajana tai hallituksen jäse-
nenä. Kielto ei sen sijaan koskisi toisen verk-
kotoimintaa tai verkkotoimintaan olennaises-
ti liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen, 
kuten järjestelmävastaavan mahdollisen ta-
seyksikön, hallintoon osallistumista. 

Pykälän 2 momentissa annettaisiin kauppa- 
ja teollisuusministeriölle valtuus antaa tarvit-
taessa asetuksella tarkempia säännöksiä toi-
minnallisista eriyttämisvaatimuksista, jotka 
koskevat oikeudellisesti eriytettyä sähkö-
verkkotoimintaa harjoittavaa verkonhaltijaa, 
jolla on vähintään 100 000 asiakasta. Kyseis-
ten yhteisöiden tulisi täyttää myös pykälän 
1 momentissa tarkoitettu toiminnallinen 
eriyttämisvaatimus. Pykälän 2 momentin 
toiminnalliset eriyttämisvaatimukset vastaa-
vat sähkön sisämarkkinadirektiivissä säädet-
tyjä vaatimuksia. Asetuksenantamisvaltuus 
voisi ensinnäkin liittyä verkonhaltijan joh-
toon kuuluvien henkilöiden riippumattomuu-
den varmistamista koskevista työsuhde-
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eduista päättämiseen. Oikeudellisesti eriytet-
tyä sähköverkkotoimintaa harjoittavien ver-
konhaltijoiden johtoon kuuluvien henkilöi-
den työsuhde-etujen ei tulisi liittyä vertikaa-
lisesti integroituneen yrityksen muuta sähkö-
liiketoimintaa harjoittavien osien toimintaan. 
Esimerkkinä työsuhde-edusta, jotka saattaisi-
vat vaarantaa oikeudellisesti eriytetyn sähkö-
verkkotoiminnan johdosta vastaavien riip-
pumattomuuden, olisi tulospalkkio, joka olisi 
sidottu muun kuin oikeudellisesti eriytettyä 
verkkotoimintaa harjoittavan yhteisön tulok-
seen. Asetuksella voitaisiin myös säätää, että 
verkonhaltijalla tulisi olla ohjelma toimenpi-
teistä, joilla varmistetaan, että yhteisö toteut-
taa sähkömarkkinalain 3 luvussa säädetyt 
verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hin-
noitteluperiaatteet sekä 4 luvussa tarkoitetut 
järjestelmävelvoitteet sekä sähkökauppojen 
selvitykseen liittyvät velvoitteensa syrjimät-
tömästi. Verkonhaltijan tulisi myös nimittää 
vastuuhenkilö, joka vastaa ohjelman laadin-
nasta ja sen noudattamisen seurannasta. Vas-
tuuhenkilön tulisi laatia vuosittain raportti 
ohjelman toimenpiteistä. Raportti tulisi toi-
mittaa sähkömarkkinaviranomaiselle ja se tu-
lisi julkaista. 

Pykälässä säädettyjen velvoitteiden ulotta-
minen kaikkiin oikeudellisesti eriytettyä säh-
köverkkotoimintaa harjoittaviin verkonhalti-
joihin ei olisi tarkoituksenmukaista. Oikeu-
dellista eriyttämistä koskevan velvoitteen pii-
riin kuuluvien pienehköjen ja keskisuurten 
toimijoiden osalta tässä pykälässä säädettyjen 
velvoitteiden toteuttamisesta saavutettavat 
edut eivät olisi suhteessa niiden toteuttami-
sesta aiheutuviin toimenpiteisiin. 
 
 
8 luku.  Sähkön tuotanto, tuonti ja vien-

ti 

35 §. Uutta sähköntuotantokapasiteettia 
koskeva tarjouskilpailu. Pykälään ehdotetaan 
sähkön sisämarkkinadirektiivin 7 artiklaan 
perustuvaa säännöstä uutta sähköntuotanto-
kapasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta. 
Pykälästä ehdotetaan kumottavaksi valtuu-
tussäännös, jonka nojalla asetuksella voitai-
siin säätää voimalaitosten rakentamista ja 
polttoaineen vaihtamista koskevan lupajär-
jestelmän perustamisesta. 

Ehdotetun säännöksen perusteella valtio-
neuvosto voisi päättää sähkön riittävyyden 
turvaamiseksi uutta sähköntuotantokapasi-
teettia tai kysynnänhallintatoimia koskevan 
julkisen tarjouskilpailun järjestämisestä. Pää-
tös voitaisiin tehdä vain siinä tapauksessa, et-
tä sähkön tarjonta, suunnitteilla ja rakenteilla 
olevat sähköntuotantolaitokset ja siirtoyhtey-
det sekä toteutettavat energiatehokkuutta 
edistävät kysynnänhallintatoimet huomioon 
ottaen, ei riitä täyttämään sähkön kysyntää 
Suomessa eikä sähkön riittävyyttä voida tur-
vata muilla toimenpiteillä. Kynnys tarjous-
kilpailun käytölle olisi erittäin korkea. Tar-
jouskilpailun käynnistämistä koskevan pää-
töksen tulisi perustua pysyvään fyysiseen ke-
hitykseen sähkön tarjonnassa ja kysynnässä. 
Pohjoismaisen vesivoimatilanteen poikkeuk-
selliset lyhytaikaiset vaihtelut tai sähkön 
korkea hintataso eivät oikeuttaisi tarjouskil-
pailun käynnistämiseen. Uuden tuotantoka-
pasiteetin rakentaminen perustuu avoimilla 
sähkömarkkinoilla markkinamekanismiin, 
jossa markkinat antavat tarvittavat signaalit 
uusiin investointeihin. Tarjouskilpailumenet-
tely olisikin viimeinen keino taata sähkön 
saanti tilanteessa, jossa sähkömarkkinat toi-
mivat heikosti ja riittävää sähköntuotantoka-
pasiteettia ei synny markkinaehtoisesti tai 
yleisten energiapoliittisten tukijärjestelmien 
myötävaikutuksella. Tarjouskilpailu edellyt-
täisi käytännössä erillistä valtiontukea koh-
teena olevalle voimalaitokselle, sillä avoimil-
la sähkömarkkinoilla ei ole mahdollista taata 
sidottua asiakaskuntaa, jolle kyseisten voi-
malaitosten tuotanto myytäisiin. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
tarjouskilpailun järjestämisestä vastaavista 
viranomaisista. Päätös tarjouskilpailun järjes-
tämisestä ratkaistaisiin valtioneuvoston 
yleisistunnossa. Kauppa- ja teollisuusminis-
teriö toimisi päätöksen valmistelevana ja 
toimeenpanevana viranomaisena. Ministeriö 
myös tekisi ratkaisun tarjouksen hyväksymi-
sestä. 

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

36 §. Voimalaitosten rakentamista ja käy-
töstäpoistamista koskevat ilmoitukset. Pykä-
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lään ehdotetaan otettavaksi sähkön tarjonnan 
ja kysynnän välisen tasapainon seurannan 
järjestämisen edellyttämä säännös, joka vel-
voittaisi sähköntuottajaa ilmoittamaan säh-
kömarkkinaviranomaiselle voimalaitoksen 
rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottami-
sesta sekä voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai 
pysyvästä käytöstäpoistamisesta. Valtioneu-
voston asetuksella annettaisiin tarkemmat 
säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä 
ja ilmoitusmenettelystä. 

36 a §. Voimalaitosten huoltoseisokit. Py-
kälään 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. Voimalaitoksella tarkoi-
tettaisiin tässä yhteydessä ensinnäkin yksit-
täistä, itsenäisenä kokonaisuutena toimivaa 
voimalaitosta, vaikka samalla laitospaikalla 
toimisi useitakin voimalaitoksia, jos nämä 
voimalaitokset eivät muodosta teknisesti yh-
tenäistä toimintakokonaisuutta. Esimerkkinä 
tällaisesta tapauksesta olisi lauhdevoimalai-
tos. Tämän lisäksi voimalaitoksella tarkoitet-
taisiin yhtenäistä voimalaitoskokonaisuutta, 
jota tyypillisesti käytetään yhtenä kokonai-
suutena, vaikka voimalaitos koostuisikin 
useasta voimakoneesta, joita olisi mahdollis-
ta käyttää tai kytkeä pois käytöstä myös yk-
sittäin. Tämän mukaisesti ilmoitusvelvolli-
suuden piiriin kuuluisi esimerkiksi vesivoi-
mala, jossa on kolme kappaletta 40 mega-
volttiampeerin turpiineja taikka usean samas-
sa joessa sijaitsevan voimalaitoksen kokonai-
suus, jota käytetään yhtenä kokonaisuutena, 
jos voimalaitoskokonaisuuden teho ylittää 
100 megavolttiampeerin rajan. 

Sähkömarkkinaviranomaiselle ehdotetaan 
annettavaksi toimivalta siirtää huoltoseisok-
kia, jos on perusteltua aihetta epäillä, että 
sähkön tarjonta ei riittäisi täyttämään sähkön 
kysyntää huoltoseisokin ilmoitettuna ajan-
kohtana. Ilmoitusvelvollisuus ja huoltoseiso-
kin siirtämismahdollisuus ei koskisi sähkön 
ja lämmön yhteistuotantoa, teollisuusproses-
siin liittyvää sähköntuotantoa eikä valtakun-
nallisen tehotasapainon näkökulmasta vähä-
merkityksisiä, teholtaan alle 100 megavoltti-
ampeerin voimalaitoksia. Ilmoitusmenettelyn 

ja siihen liittyvän siirtomahdollisuuden pii-
riin eivät kuuluisi äkillisestä tarpeesta aiheu-
tuneet huoltoseisokit. Äkillisestä tarpeesta 
johtuvan huoltoseisokin yhteydessä olisi 
myös mahdollista suorittaa perusteltuja muita 
huoltotoimenpiteitä, joiden suorittaminen oli-
si tarkoituksenmukaista samalla, kun voima-
laitos muutoinkin on pois käytöstä. Järjes-
telmällä ei myöskään velvoitettaisi voimalai-
toksen haltijaa tuottamaan sähköä kyseisenä 
ajanjaksona. 

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

Sähkömarkkinaviranomainen ei saisi tehdä 
siirtoa koskevaa päätöstä, jos huoltoseisokin 
siirtäminen aiheuttaisi vaaran voimalaitoksen 
teknisestä vikaantumisesta taikka vaarantaisi 
voimalaitoksen käyttöturvallisuuden. Säh-
kömarkkinaviranomaisen tulisi kuulla pai-
neastia- ja sähköturvallisuudesta vastaavaa 
turvatekniikan keskusta ja, jos huoltoseisokki 
koskisi ydinvoimalaitosta, ydinturvallisuu-
desta vastaavaa säteilyturvakeskusta ennen 
siirtoa koskevan päätöksen tekemistä. Esite-
tyllä järjestelmällä ei vaarannettaisi voimalai-
tosten turvallisuutta taikka altistettaisi niitä 
vikaantumiselle, koska voimalaitoksen haltija 
voisi tarvittaessa aikaistaa huoltoseisokin al-
kamaan ennen 1.12. alkavaa jaksoa. Siirtoa 
koskevaa päätöstä olisi noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen kieltäisi päätöksen täytäntöönpanoa 
tai määräisi sitä keskeytettäväksi. Sähkö-
markkinaviranomainen voisi myös asettaa 
siirtopäätöksensä tehosteeksi uhkasakon. 

Säädetyn ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyönnistä sekä huoltoseisokin siirtoa koske-
van päätöksen rikkomisesta säädettäisiin ran-
gaistusuhka lain 46 §:ssä. 

37 §. Sähkön tuontia ja vientiä koskeva il-
moitusvelvollisuus. Pykälän valtuutussään-
nöstä muutettaisiin perustuslain 80 §:n 
1 momentin mukaisesti siten, että ministeriön 
määräysten sijasta ilmoitusvelvollisuuden si-
sällöstä säädettäisiin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetuksella. 
 
9 luku. Ohjaus ja valvonta 

38 §. Valvontaviranomaiset ja niiden teh-
tävät. Pykälässä säädettäisiin lakia valvovista 
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viranomaisista sekä niiden välisestä toimival-
lan jaosta. Pääasiallisena valvontaviranomai-
sena, sähkömarkkinaviranomaisena toimisi 
Energiamarkkinavirasto. Virasto myös val-
voisi CBT-asetuksen noudattamista. Näihin 
tehtäviin liittyisi myös sähkönsiirron valvon-
ta maan rajan ylittävissä sähköjohdoissa. Uu-
tena tehtävänä virastolle ehdotetaan annetta-
vaksi sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyt-
tämä tehtävä seurata sähkön tarjonnan ja ky-
synnän tasapainon kehitystä Suomessa. Tä-
hän tehtävään liittyen lain sähkön tuotantoa 
koskevien säännösten valvonta ehdotetaan 
siirrettäväksi kauppa- ja teollisuusministeri-
öltä Energiamarkkinaviraston tehtäväksi. 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta kuuluisivat kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriölle. Ministeriön tehtävänä olisi myös 
valvoa maan rajat ylittävien johtojen raken-
tamista sekä sähkön tuontia ja vientiä siltä 
osin kuin on kysymys energiakaupasta. Voi-
malaitoksen polttoaineen muuttamista kos-
keva valvontatoimivalta ehdotetaan kumotta-
vaksi samalla, kun polttoaineen muuttamista 
koskevat säännökset lain 35 §:ssä kumottai-
siin. 

Pykälän 3 momentin mukaan Energia-
markkinaviraston tulisi julkaista vuosittain 
kertomukset valvonnan toteutumisesta sekä 
sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon ke-
hityksestä. Näissä kertomuksissa tulisi tar-
kastella sähkön sisämarkkinadirektiivin edel-
lyttämiä asioita. Energiamarkkinavirasto voi-
si tarkastella kertomuksissa myös muita nii-
den aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. Ker-
tomukset tulisi toimittaa direktiivin edellyt-
tämällä tavalla EU:n toimielimille. 

38 a §. Sähkömarkkinaviranomaisen vah-
vistamat ehdot ja menetelmät. Pykälään eh-
dotetaan sähkön sisämarkkinadirektiivin 
23 artiklan 2 kohtaan perustuvia säännöksiä 
Energiamarkkinavirastolle kuuluvasta etukä-
teisestä toimivallasta verkonhaltijan ja järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan ehtojen ja palvelujen hinnoittelua koske-
vien menetelmien asettamisessa. Etukäteistä 
toimivaltaa olisi verkonhaltijoiden ja järjes-
telmävastaavan toimintaan 1 momentissa lue-
telluissa tapauksissa. Järjestelmävastuun pii-
riin kuuluvia palveluja koskevaa etukäteistä 
toimivaltaa puoltaa myös eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnan järjestelmävastuuta kos-

keva kannanotto lausunnossa PeVL 4/2000. 
Muissa tapauksissa valvontaviranomaisten 
toimivalta perustuisi 38 c ja 39 §:ien sään-
nöksiin ja olisi luonteeltaan jälkikäteistä. 
Etukäteinen toimivalta merkitsisi sitä, että 
verkonhaltija tai järjestelmävastuuseen mää-
rätty kantaverkonhaltija ei saisi ottaa käyt-
töön sen piiriin kuuluvia palveluiden ehtoja 
ja niiden hinnoittelua koskevia menetelmiä 
ennen kuin Energiamarkkinavirasto on anta-
nut niitä koskevan vahvistuspäätöksen. Vi-
rasto ei olisi vahvistuspäätöstä antaessaan si-
dottu verkonhaltijan esittämiin ehtoihin tai 
menetelmiin, vaan virastolla olisi oikeus säh-
kön sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 
4 kohdan edellyttämällä tavalla poiketa ver-
konhaltijan esityksestä. Vahvistuspäätös olisi 
luonteeltaan yhteen toiminnanharjoittajaan 
kohdistuva hallintopäätös, johon toiminnan-
harjoittajalla olisi muutoksenhakuoikeus. 
Samalla päätöksellä voitaisiin tarvittaessa 
asettaa ehdot useillekin toiminnanharjoittajil-
le. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan ennalta 
vahvistettavia ehtoja ja menetelmiä olisivat 
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-
lujen ehdot sekä menetelmät palveluista pe-
rittävien maksujen määrittämiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan sähkömark-
kinalain 3, 4 ja 6 a luvun sekä CBT-asetuk-
sen aineellisoikeudelliset säännökset asettai-
sivat puitteet Energiamarkkinaviraston vah-
vistuspäätöksille. Viraston päätöksen tulisi 
perustua niiden säännöksiin sekä Euroopan 
komission CBT-asetuksen 8 artiklan nojalla 
sääntelykomitean avustamana vahvistamiin 
suuntaviivoihin. Vahvistuspäätöksessä voi-
taisiin määrätä momentin 1�5 kohdissa sää-
detyistä asioista. 

Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin, miten 
eri pääomaerät otetaan huomioon hinnoitte-
lun perusteena olevaa verkkotoimintaan si-
toutunutta pääomaa määritettäessä. Lisäksi 
tiettyjen pääomaerien kuten sähköverkon 
osalta vahvistettaisiin hinnoittelun perusteena 
käytettävien pääomien arvostusperiaatteet ja 
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-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. 

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 sähköverkosta sekä muusta käyttö-
omaisuudesta tehtävät poistot käsitellään 
verkkopalveluiden hinnoittelussa ja verkko-
palveluhintojen 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 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. Momentin 
1 kohdan menetelmiä koskevaa päätöstä so-
vellettaisiin neljän vuoden pituisen valvonta-
jakson ajan. Ennen uuden valvontajakson al-
kamista Energiamarkkinaviraston tulisi val-
mistella uusi vahvistuspäätösluonnos, jossa 
päätöksen sisältämiä menetelmiä on tarpeen 
mukaan kehitetty valvonnasta saatujen ko-
kemusten perusteella. Tämä luonnos viraston 
tulisi saattaa riittävän julkisen keskustelun 
kohteeksi ennen seuraavaa valvontajaksoa 
koskevien uusien vahvistuspäätösten anta-
mista. Uutta toimijaa koskeva vahvistuspää-
tös olisi voimassa vain kulumassa olevan 
valvontajakson loppuun, jotta uuteen toimi-
jaan voitaisiin soveltaa yhtäläisiä periaatteita 
kuin muihinkin toimijoihin. Muut kuin 
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1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut vahvis-
tuspäätökset olisivat pääsääntöisesti voimas-
sa toistaiseksi. Esimerkiksi järjestelmävas-
taava kantaverkonhaltija on soveltanut palve-
lujensa ehdoissa kolmivuotista sopimuskaut-
ta. Tällaisen menettelyn soveltaminen olisi 
edelleen mahdollista siltä osin kuin kysy-
myksessä ei ole ehto, johon sovelletaan 
1 kohdan mukaista neljän vuoden pituista 
valvontajaksoa. 

38 b §. Sähkömarkkinaviranomaisen vah-
vistuspäätöksen muuttaminen. Pykälä sisäl-
täisi säännökset siitä, milloin sähkömarkki-
naviranomaisen etukäteen antamia vahvis-
tuspäätöksiä voidaan muuttaa. Vahvistuspää-
tökseen kohdistuu hallintopäätöksenä oike-
usvoimavaikutus, jonka perusteella päätök-
sen antanut viranomainen ei voi enää ottaa 
käsiteltäväkseen lainvoimaisesti ratkaistua 
asiaa, ellei se voi tukeutua nimenomaiseen, 
tällaiseen puuttumiseen oikeuttavaan toimi-
valtasäännökseen. Sähkön sisämarkkinadi-
rektiivin 23 artiklan 4 kohta puolestaan edel-
lyttää, että sähkömarkkinaviranomaisella on 
oikeus vaatia muutoksia verkkopalvelun eh-
toihin. 

Vahvistuspäätöstä voidaan muuttaa uudella 
päätöksellä ensinnäkin siinä tapauksessa, että 
päätöksen kohteena oleva toiminnanharjoitta-
ja tekee aloitteen päätöksen muuttamisesta. 
Koska muut kuin valvontajaksoon perustuvat 
vahvistuspäätökset ovat pääsääntöisesti voi-
massa toistaiseksi, on päätöksiä aika ajoin 
tarvetta muuttaa. Päätöksen kohteena olevan 
toiminnanharjoittajan ollessa asian vireille-
panijana ei ole tarvetta rajoittaa perusteita, 
joiden perusteella päätöstä voidaan muuttaa. 
Vahvistuspäätöksen antava viranomainen on 
joka tapauksessa velvollinen huolehtimaan 
siitä, että uusikin vahvistuspäätös täyttää 
säännösten asettamat vaatimukset. 

Päätöksen kohteena olevan toiminnanhar-
joittajan lisäksi sähkömarkkinaviranomainen 
voisi tehdä itse aloitteen vahvistuspäätöksen 
muuttamisesta. Tässä tapauksessa aloite voisi 
pohjautua alun perin myös toiminnanharjoit-
tajan asiakkaan sähkömarkkinaviranomaisel-
le tekemään tutkintapyyntöön. Sähkömarkki-
naviranomaisen aloitteesta vahvistuspäätöstä 
voitaisiin muuttaa säännöksessä mainituissa 
tapauksissa. Mikäli tarve vahvistuspäätöksen 
muuttamiseen perustuu sähkömarkkinaviran-

omaisen tekemään virheeseen tai päätöksen 
antamisen jälkeen tulleeseen uuteen selvityk-
seen, sovelletaan puolestaan hallintolain 
(434/2003) ja hallintolainkäyttölain 
(586/1996) yleisiä säännöksiä. 

38 c §. Sähkömarkkinaviranomaisen pää-
tös valvontajakson päätyttyä. Pykälässä sää-
dettäisiin sähkömarkkinaviranomaisen val-
vontajakson päätyttyä antamasta päätöksestä, 
jossa arvioitaisiin, onko verkonhaltijan nou-
dattama hinnoittelu ollut valvontajakson ai-
kana kokonaisuudessaan säännösten ja 
38 a §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittaman 
vahvistuspäätöksen mukaista. Verkkohin-
noittelun tulisi täyttää niiden mukaiset vaa-
timukset koko valvontajakson aikana, mutta 
yksittäisinä vuosina niistä voisi olla poik-
keamia. Valvontajaksoon perustuva tarkaste-
lu mahdollistaisi verkonhaltijalle pitkäjännit-
teisemmät suunnittelu- ja toimintamahdolli-
suudet muun muassa investointien toteutta-
miselle sekä antaisi paremmat mahdollisuu-
det huomioida toiminnassa säätilan vaihte-
luiden aiheuttamat vuotuiset eroavuudet. 

Sähkömarkkinaviranomaiselle säädettäisiin 
toimivalta määrittää verkonhaltijan valvonta-
jakson aikana syntynyt verkkotoiminnan 
tuotto sekä arvioida, onko tämä tuotto sään-
nösten ja valvontajaksoa varten annetun vah-
vistuspäätöksen mukainen. Sähkömarkkina-
viranomainen saisi toimivallan velvoittaa 
päätöksessään verkonhaltija alentamaan siir-
topalvelumaksujaan seuraavan valvontajak-
son aikana määrällä, jolla verkkotoiminnan 
tuotto on valvontajakson kuluessa ylittänyt 
kohtuullisen tuoton määrän tai oikeuttaa ver-
konhaltijaa korottamaan siirtopalvelumaksu-
jaan valvontajakson aikana sillä määrällä, 
jolla verkkotoiminnan tuotto on päättyneen 
valvontajakson kuluessa alittanut kohtuulli-
sen tuoton määrän. Tasoitus toteutettaisiin 
yleisenä tasoituksena asiakkaille näitä koske-
van hinnoittelun kautta. Verkonhaltijalle olisi 
tarkoituksenmukaista antaa mahdollisuus 
myös kohtuullisen tuoton alittavan määrän 
tasoitukseen seuraavan valvontajakson kulu-
essa, koska muussa tapauksessa osa verkon-
haltijoista hinnoittelisi siirtopalvelumaksunsa 
jatkuvasti varmuuden vuoksi yli hyväksyttä-
vän määrän, jotta tuottotavoite ei jäisi satun-
naisen tai ennakoimattoman syyn vuoksi to-
teutumatta. Kohtuullisen tuoton alittavan 
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määrän tasoitusjakso rajattaisiin seuraavaan 
valvontajaksoon. Tämän jälkeen tasoittami-
nen ei olisi enää mahdollista. Tasoitusjakson 
pituutta olisi tarkoituksenmukaista rajoittaa, 
jotta omistajan tuottovaatimuksen muuttumi-
nen tai verkonhaltijan omistajanvaihdos eivät 
johtaisi kohtuullisen tuoton alittavien määri-
en perimiseen pitkältä ajalta jälkikäteen. 
Merkittävän ylihinnoittelun ehkäisemiseksi 
verkonhaltijan tulisi suorittaa palautuksen 
yhteydessä korkoa palautettavalle määrälle, 
jos verkkotoiminnan tuotto on ylittänyt val-
vontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton 
määrän vähintään 5 prosentilla. Alennetta-
vaan määrään lisättävä korko laskettaisiin 
koko alennettavalle määrälle vuotuisena kor-
kona päättyneen valvontajakson ajalta vah-
vistuspäätöksen mukaisesti määritetyn oman 
pääoman koron keskiarvon mukaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan sähkömark-
kinaviranomainen voisi erityisestä syystä pi-
dentää 1 momentissa tarkoitettua tasoitusjak-
soa. Tasoitusjakson pidentämiseen oikeuttava 
erityinen syy voisi olla esimerkiksi se, että 
sähkömarkkinaviranomaisen tässä pykälässä 
tarkoitettu päätös on muutoksenhaun johdos-
ta muuttunut merkittävästi tasoitusjakson ku-
luessa. Tällaisessa tapauksessa tasoituksen 
toteuttaminen jäljellä olevan tasoitusjakson 
kuluessa voisi johtaa sekä verkonhaltijan että 
tämän asiakkaiden kannalta epätarkoituk-
senmukaisen suuriin siirtopalvelumaksujen 
muutoksiin. 

38 d §. Sähköverkkoliiketoiminnan luovu-
tus ja verkonhaltijoiden sulautuminen val-
vontajakson ollessa kesken. Pykälässä sää-
dettäisiin valvontajakson jatkumisesta ja vas-
tuiden siirtymisestä verkonhaltijan luovutta-
essa sähköverkkoliiketoiminnan uudelle toi-
minnanharjoittajalle tai verkonhaltijan sulau-
tuessa toiseen verkonhaltijaan. Säännös sisäl-
täisi verkkotoiminnan luovutusta koskevan 
yleisperiaatteen, jonka mukaan luovutettavaa 
tai siirtyvää verkkoliiketoimintaa koskevaa 
vahvistuspäätöstä sekä siihen liittyviä vel-
voitteita ja oikeuksia sovellettaisiin myös 
verkkoliiketoiminnan vastaanottavaan toi-
minnanharjoittajaan valvontajakson loppu-
ajan. Luovutuksensaaja tai vastaanottava 
verkonhaltija vastaisi luovuttavan tai sulau-
tuvan verkonhaltijan asiakkaille 38 c §:n mu-
kaisesta siirtopalvelumaksujen palautuksesta 

myös siltä osin kuin palautus perustuisi luo-
vutusta tai sulautumista edeltävään valvonta-
jakson osaan. Vastaavasti luovutuksensaaja 
tai vastaanottava yhteisö saisi edukseen 
38 c §:ssä tarkoitetun oikeuden siirtopalve-
lumaksujen korottamiseen myös siltä osin 
kuin oikeus perustuu luovuttajan tai sulautu-
van verkonhaltijan toimintaan luovutusta tai 
sulautumista edeltävän valvontajakson osan 
aikana. Säännös vastaa tältä osin yhteisöjen 
sulautumista koskevan lainsäädännön varo-
jen ja velkojen siirtymistä koskevaa periaa-
tetta. 

Siltä varalta, että siirtyvän vastuun määräs-
tä syntyisi epäselvyyttä, ehdotetaan pykälän 
2 momenttiin säännöstä, jonka mukaan säh-
kömarkkinaviranomaisen olisi annettava luo-
vuttajan ja luovutuksensaajan pyynnöstä eril-
linen päätös, jossa vahvistetaan siirtyvä mää-
rä luovutusajankohtana. Luovuttajalla ja luo-
vutuksensaajalla olisi oikeus hakea muutosta 
päätökseen. 

39 §. Valvontaviranomaisten toimivalta 
valvonta-asioissa. Pykälässä säädettäisiin 
valvontaviranomaisina toimivien sähkö-
markkinaviranomaisen sekä kauppa- ja teol-
lisuusministeriön jälkikäteisestä valvonta-
toimivallasta. Viranomaisten valvontatoimi-
valta olisi jälkikäteistä, ellei toimivaltaa erik-
seen ole säädetty muualla laissa etukäteisek-
si. Sähkömarkkinaviranomaisen jälkikäteinen 
toimivalta käsittäisi muun muassa sähkön si-
sämarkkinadirektiivin 23 artiklan 1 kohdassa 
mainitut sähkömarkkinaviranomaiselle kuu-
luvat valvonta- ja seurantatehtävät. Sähkö-
markkinaviranomaisen etukäteisestä toimi-
vallasta säädettäisiin puolestaan 38 a §:ssä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi CBT-asetuksen jälkikäteisvalvontaa 
koskeva toimivaltasäännös. Säännöksen mu-
kaan myös CBT-asetuksen valvonnassa val-
vontaviranomaisena toimivan sähkömarkki-
naviranomaisen toimivalta olisi luonteeltaan 
jälkikäteistä siltä osin kuin kysymyksessä ei 
ole 38 a §:n mukainen toimivalta. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi myös siten, että valvontaviranomainen 
voisi päätöksessään määrätä ne nimenomai-
set toimenpiteet, joilla valvottava velvoite-
taan säännösten rikkomistapauksessa kor-
jaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Säh-
kön sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 
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4 kohta edellyttää säännöksen täydentämistä 
tältä osin. Lisäksi valvontaviranomaisille an-
nettaisiin toimivalta määrätä palautettavaksi 
yksittäisille asiakkaille näiltä sähkömarkki-
nalain vastaisesti perityksi todettuja maksuja. 
Sähkömarkkinaviranomaiselle ehdotettu toi-
mivalta koskisi tältä osin niitä tapauksia, 
joissa sähkömarkkinaviranomainen on ni-
menomaisesti todennut verkonhaltijan mene-
telleen valvottavien säännösten vastaisesti. 
Sen sijaan toimivalta ei ulottuisi verkonhalti-
jan tai tämän asiakkaan välisiin sopimusrii-
toihin, jotka kuuluvat yleisten tuomioistuin-
ten ratkaistaviksi. Vastaavasti yleisten tuo-
mioistuinten toimivaltaan kuuluisi myös lain 
44 §:ssä säädetyn vahingonkorvausvelvolli-
suuden vahvistaminen. Ehdotettu muutos pe-
rustuu tältä osin eduskunnan vastaukseen EV 
303/2002 vp. sisältyvään lausumaan. Palau-
tus koskisi muita kuin 38 c §:ssä tarkoitettuja 
valvontajaksoon perustuvia palautuksia. Oi-
keuskäytännön mukaan sähkömarkkinavi-
ranomaisena toimivalla Energia-
markkinavirastolla ei ole nykyisin toimival-
taa määrätä, millä nimenomaisella tavalla 
säännösten vastaiseksi todettu menettely tuli-
si korjata eikä toimivaltaa määrätä säännös-
ten vastaisesti perittyjä maksuja palautetta-
vaksi. 

Pykälän 2momentin mukaan valvontavi-
ranomainen voisi asettaa velvoitepäätöksensä 
tehosteeksi uhkasakon. Säännöstä ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että uhkasakko voitai-
siin tarvittaessa asettaa myös 38 a�38c §:n 
nojalla annettujen päätösten tehosteeksi. Tar-
vittaessa sähkömarkkinaviranomainen voisi 
siten asettaa myös vahvistuspäätöksensä te-
hosteeksi uhkasakon. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan selventä-
vää säännöstä, jolla viitataan tietojen anta-
mista valvontaviranomaisille koskevaan 
42 §:ään ja sen sisältämään omaan uhkasak-
komenettelysäännökseen. 

39 a §. Erityissäännökset sähkömarkkina-
viranomaiselle tehtävien tutkintapyyntöjen 
käsittelystä. Pykälässä säädettäisiin sähkön 
sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 5 kohdan 
edellyttämistä käsittelyaikavaatimuksista, 
joita sähkömarkkinaviranomaisen tulee nou-
dattaa verkonhaltijoista tehtyjen tutkimus-
pyyntöjen käsittelemisessä. Säännöksen mu-
kaan sähkömarkkinaviranomaisen on käsitel-

tävä verkonhaltijoita koskevat tutkintapyyn-
nöt kahden kuukauden kuluessa tutkinta-
pyynnön vastaanottamisesta. Sähkömarkki-
naviranomainen voi pidentää käsittelylle ase-
tettua määräaikaa, jos tutkintapyyntö koskee 
teholtaan yli 40 megavolttiampeerin suurui-
sen voimalaitoksen liittämisestä perittäviä 
maksuja taikka, jos tutkintapyynnön käsittely 
edellyttää lisätietojen hankkimista. Jälkim-
mäisessä tapauksessa määräaikaa voidaan pi-
dentää enintään kahdella kuukaudella, jonka 
jälkeen määräaikaa voidaan pidentää edel-
leen tutkintapyynnön tekijän suostumuksella. 

Lain 38 a §:n mukaisten vahvistuspäätösten 
arvioidaan vähentävän Energiamarkkinavi-
rastolle tehtävien verkonhaltijoita koskevien 
tutkintapyyntöjen määrää. Direktiivin käsitte-
lyaikavaatimuksen johdosta verkkovalvontaa 
ei käytännössä ole mahdollista järjestää riit-
tävän tehokkaaksi ja uskottavaksi ilman siir-
tymistä osittain etukäteiseen valvontaan. 

40 §. Sähköverkon luvattoman rakentami-
sen estäminen. Pykälään lisättäisiin sen sisäl-
töä kuvaava otsikko. 

Pykälän 2 momentista ehdotetaan kumotta-
vaksi voimalaitoksen luvattoman rakentami-
sen keskeyttämistä tai käytön kieltämistä 
koskeva säännös. Muutos liittyy sähkömark-
kinalain voimalaitosten rakentamisluvitusta 
koskevien säännösten kumoamiseen. 

41 §. Lain suhde kilpailulainsäädäntöön. 
Pykälään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava ot-
sikko. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin sähkön si-
sämarkkinadirektiivin 23 artiklan 8 kohtaan 
perustuva velvoite laatia kertomuksia kilpai-
lurajoituslain soveltamisesta sähkömarkki-
noilla. Kertomuksen laadinta ehdotetaan an-
nettavaksi Kilpailuviraston tehtäväksi. 

42 §. Tietojen antaminen viranomaisille. 
Pykälään tehtävillä muutoksilla täsmennet-
täisiin säännöksiä, jotka koskevat tietojen an-
tamista valvontaviranomaisille sekä täyden-
nettäisiin säännöstä uuden valvontamallin 
edellyttämillä säännöksillä. 

Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi mahdollisuus, että ministeriö voisi 
määrätä antamaan tilasto- tai muita tietoja 
muulle yhteisölle kuin viranomaiselle. Täl-
laista määräystä ei ole lain voimassaoloaika-
na annettu. Muutos antaisi mahdollisuuden 
kumota puolustushallinnon tietojenantovel-
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voitetta koskevan säännöksen sähkömarkki-
na-asetuksen 9 §:stä, joka säännös muussa 
tapauksessa jouduttaisiin ottamaan lakitasol-
le. Tämän lisäksi säännöstä ehdotetaan tar-
kennettavaksi ilmoitusvelvollisuuden sisällön 
osalta siten, että säännöksestä ilmenee selke-
ästi se, että valvottavilla on velvollisuus an-
taa ministeriölle ja sähkömarkkinaviranomai-
selle laissa tarkoitettujen valvontatehtävien 
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Momenttiin 
ehdotettu täsmennys vastaa lain nykyistä so-
veltamiskäytäntöä. 

Pykälän 2 momentin säännöstä sähkö-
markkinaviranomaisen tarkastusvaltuudesta 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkas-
tusvaltuus ulottuisi aikaisemmin säädetyn li-
säksi myös sähkömarkkinaviranomaisen etu-
käteisen toimivaltansa puitteissa antaman 
vahvistuspäätöksen noudattamisen valvomi-
seen. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jossa säädettäisiin sähkömarkki-
nalain sisältämien lukuisten tiedonantovel-
voitteiden noudattamatta jättämisen seuraa-
muksista. Ehdotettu säännös on sisällöltään 
samansisältöinen kuin nykyisin vastaavaan 
tarkoitukseen sovellettava 39 §. Tiedonanto-
velvoitteiden täytäntöönpanosta joudutaan 
säätämään erikseen, koska sähkömarkkinavi-
ranomaisen 39 §:n nojalla antamia valvonta-
päätöksiä koskeva muutoksenhaku ehdote-
taan ohjattavaksi markkinaoikeuteen. Tämä 
puolestaan ei ole tarkoituksenmukainen me-
nettelytapa tiedonantovelvoitteen täytäntöön-
panoa koskevien hallintopäätösten osalta. 

43 §. Viranomaisten suoritteista perittävät 
maksut. Pykälään lisättäisiin sen sisältöä ku-
vaava otsikko. 
 
10 luku. Vahingonkorvaus ja rangais-

tukset 

44 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Lailla 
444/2003, joka tuli voimaan 1 syyskuuta 
2003, lisättiin sähkömarkkinalain 10 §:ään 
uusi 2 momentti sekä muutettiin lain 
6 a luvun pykälien järjestystä siten, että 
27 h § muutettiin 27 i §:ksi. Muuttunutta 
numerointia vastaavaa muutosta ei kuiten-
kaan tehty lain 44 §:n vahingonkorvaussään-
nökseen, jolloin säännökseen jäi osittain vir-
heellinen viittaussäännös. Pykälän virheelli-

nen viittaus ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan laissa 444/2003 säädettyä uutta py-
kälien numerointia. Muutoksella ei muutet-
taisi säännöksen sisältöä siitä, mikä säännök-
sellä oli ennen lain 444/2003 voimaantuloa. 
Säännöstä sovellettaisiin myös ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin sähkösopimuksiin 
säännöksen aikaisemman voimaantulosään-
nöksen mukaisesti. 

45 §. Luvaton sähköverkkotoiminnan har-
joittaminen. Luvatonta sähköverkkotoimin-
nan harjoittamista koskevasta rangaistus-
säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi van-
keusrangaistusta koskeva uhka, koska rikos-
lain uudistamiseen liittyvän keskittämisperi-
aatteen mukaisesti vankeusrangaistusuhan si-
sältävät rangaistussäännökset tulisi sisällyttää 
rikoslakiin. Samalla poistettaisiin luvassa 
asetettujen ehtojen rikkomiseen liittyvä ran-
gaistusuhka. 

46 §. Voimalaitoksen käyttörikkomus. Py-
kälään ehdotetaan lisättäväksi lain 36 a §:n 
mukaiseen voimalaitosten suunniteltujen 
huoltoseisokkien ilmoitusvelvollisuuteen se-
kä huoltoseisokkien siirtämiseen liittyvä ran-
gaistussäännös. Lain 35 §:stä kumottavaksi 
ehdotettuun voimalaitosten rakentamislupa-
järjestelmään liittyvä rangaistussäännös puo-
lestaan ehdotetaan kumottavaksi 46 §:stä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan voimalai-
toksen käyttörikkomuksesta voitaisiin tuomi-
ta sakkorangaistus. Voimalaitoksen käyttö-
rikkomukseen syyllistyisi henkilö, joka lai-
minlöisi lain 36 a §:n 1 momentissa säädetyn 
voimalaitoksen suunniteltua huoltoseisokkia 
koskevan ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen 
ja järjestäisi tämän jälkeen ilmoitusvelvolli-
suuden piiriin kuuluvan voimalaitoksen huol-
toseisokin. Vastaava rangaistusuhka liittyisi 
myös sähkömarkkinaviranomaisen antaman 
huoltoseisokin siirtämistä koskevan päätök-
sen rikkomiseen. 

47 §. Järjestelmävelvoitteisiin liittyvän sa-
lassapitovelvollisuuden rikkominen. Lain 
16 e §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta säädettäisiin rangaistus, joka 
tuomittaisiin rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n 
mukaisesti. Laissa tarkoitetun salassapitovel-
vollisuuden rikkomiseen sovellettaisiin teon 
vakavuusasteesta riippuen joko salassapitori-
kosta tai -rikkomusta koskevaa rangaistus-
säännöstä. 
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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 §:n 1 tai 2 §:n mukaan tai 
jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta. Rikoslain 40 luku koskee virka-
rikoksia sekä julkisyhteisön työntekijän ri-
koksia. Luvun 5 §:ssä säädetään virkasalai-
suuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta 
virkasalaisuuden rikkomisesta. Virkasalai-
suuden rikkomisesta voidaan tuomita sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. Virkamies voidaan tuomita myös vi-
ralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet il-
meisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Tuotta-
muksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta 
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 4 luvussa tarkoitet-
tuina verkonhaltijoina ja tasevastaavina toi-
mii paitsi yksityisessä omistuksessa olevia 
yhtiö- tai osuuskuntamuodossa toimivia yri-
tyksiä, myös kuntien ja valtion liikelaitoksia. 
Myös julkisyhteisön on mahdollista toimia 
järjestelmävastaavana. Julkisyhteisöjen pal-
veluksessa oleviin henkilöihin ei ole kuiten-
kaan tarvetta ulottaa ankarampaa rangais-
tusuhkaa kuin yksityisten yritysten palveluk-
sessa oleviin henkilöihin, koska sähkömark-
kinalaissa salassapitovelvollisuuden piiriin 
säädetyt tehtävät ovat yhteisiä kaikille alan 
toimijoille niiden oikeudellisesta asemasta 
riippumatta, eikä tehtäviin liity varsinaisesti 
julkisen vallan käyttöä. Tämän vuoksi samaa 
rangaistussäännöstä sovellettaisiin kaikkiin 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluviin 
henkilöihin riippumatta siitä, ovatko nämä 
julkisyhteisön tai yksityisen yhteisön palve-
luksessa. 
 
11 luku. Erinäiset säännökset 

48 §. Kunnan oikeus harjoittaa sähköliike-
toimintaa alueensa ulkopuolella. Pykälään li-
sättäisiin sen sisältöä kuvaava otsikko. 

50 §. Virka-apu. Pykälään lisättäisiin sen 
sisältöä kuvaava otsikko. 

51 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi eh-
dotuksen sähkömarkkinalain uudeksi muu-
toksenhakusäännöstöksi. Sähkömarkkinavi-
ranomaisen päätöksiä koskeva muutoksenha-
ku ehdotetaan muutettavaksi kaksiportaisek-
si. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta siltä osin kuin Energiamarkki-
naviraston päätöksistä valitus ohjautuisi hal-
lintolainkäyttölain pääsäännön mukaisesti 
alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Näitä asioita 
olisivat muut kuin 2 momentissa erikseen 
mainitut asiat. Tärkeimpiä tässä momentissa 
tarkoitettuja asiaryhmiä olisivat lupa-asioissa 
annetut päätökset sekä tiedonantovelvoittei-
den täyttämistä koskevat päätökset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asioista, joissa muutoksenhaku ohjattaisiin 
markkinaoikeuteen. Näitä asioita olisivat ta-
loudellista sääntelyä koskevat 38 a�
38 b §:ssä tarkoitetut etukäteisen toimivallan 
piiriin kuuluvat vahvistuspäätökset sekä 
38 c�38 d ja 39 §:n mukaiset jälkikäteisen 
toimivallan piiriin kuuluvat markkinavalvon-
tapäätökset. Valituksen käsittelyyn markki-
naoikeudessa sovellettaisiin kilpailuoikeudel-
listen asioiden tapaan hallintolainkäyttölakia. 
Käsittelyn ja asiakirjojen julkisuudesta sää-
dettäisiin erikseen markkinaoikeuslaissa 
(1527/2001). 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta kauppa- ja teollisuusministeriön 
sekä ensiasteen muutoksenhakutuomioistuin-
ten antamiin päätöksiin. Sähkömarkkinavi-
ranomaiselle säädettäisiin oikeus hakea muu-
tosta muutoksenhakutuomioistuimen anta-
maan päätökseen, jolla tuomioistuin on ku-
monnut sähkömarkkinaviranomaisen anta-
man päätöksen tai muuttanut sitä. 

52 §. Erityissäännökset sähkömarkkinavi-
ranomaisen päätösten täytäntöönpanokelpoi-
suudesta. Pykälästä ehdotetaan kumottavaksi 
runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkön-
siirrosta annetun neuvoston direktiivin 
(90/547/ETY) täytäntöönpanoon liittyvä me-
nettelysäännös. Säännöksen kumoaminen on 
tarpeen, sillä säännöksessä mainittu direktiivi 
on kumottu sähkön sisämarkkinadirektiivillä 
1 päivä heinäkuuta 2004 lukien. 

Pykälän uudessa säännöksessä annettaisiin 
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erityissäännöksiä sähkömarkkinaviranomai-
sen päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta. 
Sähkömarkkinaviranomaisen lain 38 a�38 d 
ja 39 §:n nojalla antamat vahvistus- ja val-
vontapäätökset olisivat sähkön sisämarkki-
nadirektiivin 23 artiklan 5�6 kohtien edel-
lyttämällä tavalla pääsääntöisesti täytäntöön-
panokelpoisia muutoksenhausta huolimatta. 
Ehdotetun 39 §:n 1 momentin mukaista pää-
töstä, joka koskee virheellisesti perityn mak-
sun palautusta yksittäiselle asiakkaalle tai 
päätöstä, joka koskee uhkasakon maksetta-
vaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saisi pan-
na täytäntöön ennen kuin se on lainvoimai-
nen. Muutoksenhakutuomioistuin voisi lisäk-
si antaa määräyksiä päätösten täytäntöön-
panosta hallintolainkäyttölain yleisten sään-
nösten mukaisesti. Sähkömarkkinaviran-
omaisen muiden kuin pykälässä mainittujen 
päätösten täytäntöönpanokelpoisuuteen so-
vellettaisiin hallintolainkäyttölain yleisiä 
säännöksiä. 

53 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä muutet-
taisiin perustuslain 80 §:n 1 momentin mu-
kaisesti täsmentämällä, että tarkemmat sään-
nökset lain täytäntöönpanosta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. Nykyisin voimassa 
olevan 53 §:n mukaan tarkemmat säännökset 
lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 
 
 
12 luku. Voimaantulo ja siirtymäsään-

nökset 

54 §. Pykälään 1 momenttiin sisältyy siir-
tymäsäännös, jonka mukaan lain 10 §:ssä 
tarkoitetun siirtovelvollisuuden, 15 §:ssä tar-
koitetun hinnoitteluperiaatteen sekä 28 §:ssä 
tarkoitetun toimintojen eriyttämisen voi-
maantulosta säädetään tarkemmin asetuksel-
la. Näiden velvoitteiden voimaantulosta on 
säädetty sähkömarkkina-asetuksen 14 §:ssä. 
Kaikki siirtymäsäännöksessä mainitut vel-
voitteet ovat tällä hetkellä voimassa, sillä 
asetuksella säädetty siirtymäkausi on päätty-
nyt 1 päivänä tammikuuta 1997. Koska siir-
tymäsäännöksessä mainitut velvoitteet ovat 
voimassa, ehdotetaan säännös tältä osin ku-
mottavaksi, jotta sähkömarkkina-asetuksen 
14 § voitaisiin  kumota. Säännösten kumoa-
minen ei vaikuttaisi velvoitteiden voimassa-
oloon. 

Pykälän 2 momentin säännös sähköliike-
toimintojen eriyttämisvelvoitteen voimaantu-
loajankohdan siirtämismahdollisuudesta eh-
dotetaan samasta syystä kumottavaksi. 

55 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. 
Pykälään lisättäisiin sen sisältöä kuvaava ot-
sikko. 
 
 
1.2. Markkinaoikeuslaki 

1 §. Markkinaoikeuden toimivalta ja toimi-
paikka. Lain 1 §:ään lisättäisiin säännös, jos-
sa todetaan markkinaoikeuden olevan toimi-
valtainen käsittelemään sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain (508/2000) nojalla 
sen toimivaltaan kuuluvia asioita. 

5 §. Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja 
määrääminen. Pykälän 2 momentin säännös-
tä markkinaoikeuden sivutoimisten asiantun-
tijajäsenten kelpoisuudesta täydennettäisiin 
siten, että asiantuntijajäsenen kelpoisuusvaa-
timukseksi hyväksyttäisiin myös perehtymi-
nen energiamarkkinoihin. Energiamarkkina-
asioita käsittelevien asiantuntijajäsenten kel-
poisuusvaatimukset olisivat yhtäläiset kilpai-
lu- ja hankintalainsäädäntöön liittyviä asioita 
käsittelevien asiantuntijajäsenten kanssa. 

8 §. Jaostot. Markkinaoikeuden jaostoja 
koskevaa säännöstä täydennetään energia-
markkinalainsäädäntöön liittyvillä asioilla. 
Energiamarkkinalainsäädäntöön liittyvät asi-
at rinnastuisivat markkinaoikeuden organi-
saatiossa kilpailu- ja hankintalainsäädännön 
mukaisiin asioihin. 

9 §. Päätösvaltaisuus. Markkinaoikeuden 
päätösvaltaisuutta koskevaa säännöstä täy-
dennettäisiin päätösvaltaisuutta energiamark-
kina-asioissa koskevalla säännöksellä. Ehdo-
tettu säännös  vastaisi hankinta-asioiden ja 
markkinaoikeudellisten asioiden päätösval-
taisuudesta annettua säännöstä. 

15 §. Käsittelyn julkisuus. Markkinaoikeu-
den käsittelyn julkisuutta koskevaa säännöstä 
täydennettäisiin energiamarkkina-asioita 
koskevalla säännöksellä. Tähän asiaryhmään 
kuuluviin asioihin liittyy usein asianosaisina 
olevien yritysten liikesalaisuuksia. Tämän 
vuoksi käsittelyn julkisuutta koskevat sään-
nökset ehdotetaan niiden osalta rinnastetta-
vaksi kilpailu- ja hankinta-asioiden julkisuu-
desta annettuihin säännöksiin. 
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2.  Tarkemmat säännökset  

Ehdotukseen sisältyy sähkömarkkinalakiin 
perustuvan norminantotoimivallan uudistus, 
jolla norminantotoimivaltaa siirretään kaup-
pa- ja teollisuusministeriöltä osittain valtio-
neuvostolle ja osittain Energiamarkkinaviras-
tolle. Valtioneuvostolle ehdotetaan siirrettä-
väksi sähkökauppojen selvitykseen sekä voi-
malaitosrakentamiseen liittyvää asetuksenan-
tovaltaa. Energiamarkkinavirastolle siirrettäi-
siin ministeriöltä norminantovaltaa sähkölai-
tosyrityksille säädettyjen ilmoitusvelvoittei-
den täyttämistä koskevien yksityiskohtien ja 
menettelytapojen osalta. 

Sähkömarkkina-asetus uudistettaisiin. Ase-
tuksen 1 §:ssä olevan sähköverkkotoimintaa 
koskevan luvanvaraisuutta koskevan vapau-
tuksen ottaminen sähkömarkkinalakiin edel-
lyttäisi asetuksen 1 §:n kumoamista. Samoin 
sähkömarkkina-asetuksen 2 §:ssä säädettyjen 
sähköverkkoluvan hakijaa koskevien teknis-
ten, taloudellisten ja organisatoristen edelly-
tysten ottaminen lakitasolle edellyttäisi ase-
tuksen 2 §:n kumoamista. Nykyisin sähkö-
markkina-asetuksen 9 §:ssä olevien sähkö-
markkinalain soveltamisalaa rajaavien sään-
nösten ottaminen lain tasolle edellyttäisi ase-
tuksen 9 §:n kumoamista. Sähkömarkkina-
asetuksen 14 §:ään sisältyvä siirtymäsäännös, 
jolla on säädetty sähkömarkkinalain 10 §:n, 
15 §:n sekä 28 §:n mukaisten velvoitteiden 
voimaantulosta, kumottaisiin myös tässä yh-
teydessä. Kaikki tässä tarkoitetut velvoitteet 
ovat  nykyisin voimassa, sillä siirtymäaika on 
päättynyt 1 päivänä tammikuuta 1997. 

Sähkömarkkinalain 15 §:n 3 momenttiin ja-
keluverkonhaltijoille ehdotettu velvollisuus so-
veltaa maantieteellisesti toisistaan erillään si-
jaitsevilla vastuualueen osilla omia siirtopalve-
lujen hintoja edellyttää säännöksen valvonnan 
tueksi, että kyseisten vastuualueiden verkko-
toiminnat tulisi eriyttää toisistaan kirjanpidolli-
sesti. Tätä koskeva velvoite on tarkoitus säätää 
lain 28 §:n 2 momentin valtuutuksen nojalla 
annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 

Sähkömarkkinalain 36 a §:ään ehdotetun 
voimalaitosten huoltoseisokkien ilmoittamis-
ta ja siirtämistä koskevan säännöksen edel-
lyttämän ilmoitusvelvollisuuden täytäntöön-
panosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Kauppa- ja teollisuusministeriöltä ehdote-
taan siirrettäväksi valtioneuvostolle sähkö-
kauppojen selvitykseen sekä voimalaitosra-
kentamiseen liittyvää asetuksenantovaltaa. 
Näitä koskevat muutokset sisältyvät ehdotet-
tuihin sähkömarkkinalain 16 c, 16 d ja 
36 §:iin. Näillä muutoksilla pyritään selkeyt-
tämään ja yhtenäistämään sähköntoimitusten 
mittausta ja sähkökauppojen selvitystä kos-
kevia säännöksiä sekä antamaan sähkön  
kulutuksen ja tarjonnan välisen tasapainon 
seurannan tehostamisen edellyttämät sään-
nökset. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la annettaisiin tarkemmat säännökset sähkö-
markkinalain 34 c §:n 2 momenttiin ehdote-
tussa säännöksessä säädetyistä sähköverkon-
haltijan toiminnallisen eriyttämisen vaati-
muksista. 

Energiamarkkinavirastolle siirrettäisiin 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä norminan-
tovaltaa sähkömarkkinalain 6 §:n 2 momen-
tin, 12 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n, 22 §:n, 
23 §:n ja 34 §:n 2 momentin säännöksiin eh-
dotettujen muutosten tarkoittamissa tapauk-
sissa. Energiamarkkinaviraston antamat nor-
mipäätökset koskisivat sähkölaitosyrityksille 
säädettyjen erilaisten ilmoitusvelvoitteiden 
täyttämistä koskevia yksityiskohtia ja menet-
telytapoja. 

Norminantotoimivallan muutosten vuoksi 
sähkömarkkinalain siirtymäsäännöksiin eh-
dotetaan säännöstä, jonka mukaan voimassa 
olevaan toimivaltaan perustuvat kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetukset ja päätökset 
jäisivät voimaan, kunnes toimivaltaisen vi-
ranomaisen antamat uudet säännökset tai 
määräykset tulevat voimaan. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien muu-
toksenhaun ohjaaminen osittain markkinaoi-
keuteen edellyttää markkinaoikeudesta anne-
tun oikeusministeriön asetuksen (144/2002) 
täydentämistä. 
 
 
 
3.  Voimaantulo  

Sähkön sisämarkkinadirektiivi tulisi eräitä 
siirtymäaikoja lukuun ottamatta saattaa voi-
maan kansallisesti 1 päivään heinäkuuta 
2004 mennessä. Tämän johdosta ehdotetut 
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lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. 

Sähkömarkkinalain 15 §:n 3 momentin 
säännöstä siirtopalvelujen erillisestä hinnoit-
telusta sovellettaisiin kuitenkin vain jakelu-
verkonhaltijan maantieteellisesti toisistaan 
erillään sijaitseviin vastuualueen osiin, jotka 
on muodostettu lain voimaantulon jälkeen. 
Siirtymäsäännöksen vuoksi ehdotettu 15 §:n 
3 momentin muutos ei aiheuttaisi muutoksia 
ennen lain voimaantuloa toteutettujen yritys-
järjestelyiden perusteella muodostettuihin 
siirtopalvelumaksuihin. 

Sähkömarkkinalain 15 b §:n säännöstä ei 
sovellettaisi ennen lain voimaantuloa tehtyi-
hin määräaikaisiin häviöenergianhankintaso-
pimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevien 
hankintasopimusten osalta ei ole tarvetta siir-
tymäsäännökseen, koska tällaiset sopimukset 
sisältävät käytännössä irtisanomisehdon, jon-
ka perusteella verkonhaltija voi hankintaso-
pimuksen ehtojen mukaisesti ryhtyä toimen-
piteisiin häviöenergian hankinnan kilpailut-
tamiseksi. 

Sähkömarkkinalain 27 a §:n 1 momenttia 
koskevaa muutosta sovellettaisiin myös en-
nen lain voimaantuloa tehtyihin sähkösopi-
muksiin, jos viivästys liittymän kytkemisessä 
on tapahtunut lain voimaantulon jälkeen. 
Tämä on perusteltua, koska eurovaluutan 
käyttöönotto ja kahden erisuuruisen vakio-
korvauksen soveltaminen saattaisi aiheuttaa 
epävarmuutta kuluttajien suojaksi tarkoitetun 
vakiokorvauksen määrästä. Kuluttajan-
suojaan liittyvistä syistä myös lain 44 §:ää 
sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa teh-
tyihin sopimuksiin. 

Sähkömarkkinalain 34 a §:n oikeudellista 
eriyttämistä koskevaa säännöstä sovellettaes-
sa velvoitteen perusteena olevaa kynnysarvoa 
laskettaessa luettaisiin viimeksi päättyneisiin 
kalenterivuosiin myös ennen lain voimaantu-
loa päättyneet kalenterivuodet. Jos kynnysar-
vo puolestaan on täyttynyt sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavan yrityksen osalta ennen 
lain voimaan tuloa, olisi verkkotoiminnan oi-
keudellisen eriyttämisen edellyttämät yritys-
rakenteiden muutokset toteutettava 1 päivään 
tammikuuta 2007 mennessä. 

Sähkömarkkinalain 36 a §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta voimalaitoksen suunnitellusta 

huoltoseisokista olisi tehtävä ilmoitus 
14 päivän kuluessa lain voimaantulosta, jos 
huoltoseisokin suunniteltuun alkamisajan-
kohtaan olisi lain voimaantullessa vähemmän 
kuin kuusi kuukautta. 

Sähkömarkkinalain 38 a §:ssä tarkoitettu 
verkonhaltijoiden ensimmäinen valvontajak-
so ehdotetaan alkavaksi 1 päivänä tammikuu-
ta 2005. Tuolloin alkaisi useimmilla verkon-
haltijoista ensimmäinen kokonainen tilikausi 
lain voimaantulon jälkeen. Uuteen valvonta-
malliin ei ole perusteltua siirtyä kesken tili-
kauden. Sähköverkonhaltijan ensimmäinen 
valvontajakso olisi pituudeltaan neljän vuo-
den asemesta kolme vuotta. 

Sähkömarkkinalain 39 a §:n tutkintapyyn-
töjen käsittelyajasta annettuja erityissäännök-
siä ehdotetaan sovellettavaksi tutkintapyyn-
töihin, jotka sähkömarkkinaviranomainen on 
vastaanottanut lain voimaantulon jälkeen. 

Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin 
säännöstä kaksiportaisesta muutoksenhausta 
ehdotetaan sovellettavaksi sähkömarkkina-
viranomaisen lain 39 §:n nojalla antamaan 
päätökseen, jos päätöstä koskeva asia on tul-
lut vireille lain voimaantulon jälkeen. Tällä 
säännöksellä pyritään ehkäisemään se, ettei 
aikaisempaan lainsäädäntöön perustuvia 
valvontapäätöksiä koskevia valituksia oh-
jautuisi lisäämään markkinaoikeuden työ-
määrää siinä vaiheessa, kun uuden valvon-
tamallin mukaisia ensimmäisiä vahvistus-
päätöksiä koskevia valituksia käsitellään 
markkinaoikeudessa. 

Sähkömarkkinalain voimaan tullessa voi-
massa olevat lain 6 §:n 2 momentin, 13 §:n, 
16 c §:n 2 momentin, 16 d §:n, 22 §:n 
2 momentin, 23 §:n taikka 34 §:n 1 tai 2 mo-
mentin nojalla annetut kauppa- ja teollisuus-
ministeriön asetukset ja päätökset jäisivät 
voimaan, kunnes toimivaltaisen viranomai-
sen antamat uudet säännökset tai määräykset 
tulevat voimaan. 

Markkinaoikeuslain voimaantulosäännök-
sen mukaan valtioneuvosto voisi tarvittaessa 
määrätä markkinaoikeuteen uusia sivutoimi-
sia asiantuntijajäseniä, joiden toimikausi kes-
täisi aiemmin määrättyjen asiantuntijajäsen-
ten toimikauden loppuun. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
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4.  Säätämisjärjestys  

4.1. Elinkeinon harjoittamisen vapaus 

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 4/2000 vp.). 

Sähkömarkkinalain 4 §:n nojalla sähkö-
verkkotoimintaa saavat harjoittaa vain säh-
köverkkoluvan haltijat. Luvan myöntämisen 
edellytyksistä ja sisällöstä sekä luvan muut-
tamisesta ja peruuttamisesta on säännökset 
lain 2 luvussa. Muutosehdotuksella nostettai-
siin lain tasolle luvanvaraisuudelle asetetut 
edellytykset ja säännökset, jotka vapauttavat 
verkonhaltijan velvollisuudesta hakea sähkö-
verkkolupaa sekä täsmennettäisiin luvan 
muuttamisen ja peruuttamisen edellytyksiä. 
Perustuslakivaliokunta on ottanut ehdotettui-
hin säännöksiin kantaa lausunnossaan PeVL 
62/2002 vp. 

Sähkömarkkinalain 34 a §:ään sisältyvä 
sähköverkkotoiminnan oikeudellisen eriyt-
tämisen vaatimus rajoittaa verkkotoiminnan 
harjoittajan vapautta järjestää verkkotoiminta 
haluamallaan tavalla. 

Luvanvaraisen sähköverkkotoiminnan 
sääntely perustuu perustuslain 80 §:n mukai-
sesti riittävän täsmällisiin ja tarkkarajaisiin 
laintasoisiin säännöksiin, joista käyvät selvil-
le verkonhaltijalle kuuluvat oikeudet ja vel-
vollisuudet. Ehdotus ei lupamenettelyjen 
osalta ole ongelmallinen perustuslain 18 §:n 
1 momentin kannalta. Vastaava arvio voi-
daan tehdä myös tarkasteltaessa oikeudellista 
eriyttämistä elinkeinovapauteen kohdistuva-
na rajoituksena. 

 
4.2. Omaisuuden suoja 

Sähköverkkotoiminnan sääntelyn muutokset 

 
Sähkömarkkinalain 34 a §:ään ehdotetun 

säännöksen mukaisesti sähköverkkotoiminta 
tulee ehdotettujen edellytysten täyttyessä 
eriyttää oikeudellisesti saman yrityksen tai 
yritysryhmän sähköntuotanto- ja sähkön-
myyntitoiminnoista. Sähkömarkkinalain 
38 a §:ään ehdotetun säännöksen mukaan 
sähkömarkkinaviranomaisen tulee yksittäisil-
lä päätöksillään vahvistaa verkonhaltijan ja 
järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan palveluiden ehdot ja palveluiden 
hinnoittelua koskevat menetelmät ennen nii-
den käyttöönottamista. Säännöksiä on tarkas-
teltava perustuslain 15 §:n omaisuuden suo-
jaa koskevan sääntelyn näkökulmasta. 

Perustuslakivaliokunta on omaksunut usei-
ta yleisiä arviointikriteerejä sille, milloin 
omaisuuden suojaan puuttuminen on mahdol-
lista tavallisella lailla. Perustuslakivaliokun-
nan käytännön mukaan perustuslain 15 §:n 
säännöksen estämättä voidaan omistusoikeu-
den rajoituksista säätää tavallisella lailla, jos 
rajoitukset eivät loukkaa omistajan oikeutta 
omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja 
järkevään käyttämiseen (esim. PeVL 13/1989 
vp, PeVL 3/1990 vp, PeVL 9/1990 vp, PeVL 
19/1994 vp, PeVL 4/2000 vp). Perusoikeuk-
sien rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyt-
täviä ja rajoittamisen tulee olla painavan yh-
teiskunnallisen tarpeen vaatima. Rajoitusten 
on myös oltava suhteellisuusvaatimuksen 
mukaisia. Niiden tulee olla välttämättömiä 
hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi 
eikä rajoitus saa mennä pidemmälle kuin on 
perusteltua ottaen huomioon rajoitusten taus-
talla olevan yhteiskunnallisen intressin pai-
navuuden suhteessa rajoitettavaan oikeushy-
vään. 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin kä-
sitellyt sähkö-, maakaasu- ja viestintäverkko-
ja muun muassa kaapelilähetystoimintaa 
koskevan lain (PeVL 2/1986 vp), sähkö-
markkinalain (PeVL 19/1994 vp), teletoimin-
taa koskevan lain (PeVL 1/1996 vp), tele-
markkinalain (PeVL 47/1996 vp) ja maakaa-
sumarkkinalain (PeVL 4/2000 vp) säätämi-
sen sekä telemarkkinalain muutosten (PeVL 
34/2000 vp ja PeVL 5/2001 vp), viestintä-
markkinoita koskevan lainsäädännön muu-
tosten (PeVL 8/2002 vp ja PeVL 61/2002 vp) 
ja sähkömarkkinalain muutoksen (PeVL 
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63/2002 vp) yhteydessä. Valiokunta on näis-
sä yhteyksissä todennut kysymyksessä ole-
van erityinen, pelkästään määrätynlaiseen 
toimintaan käytettävä omaisuus ja siihen 
kohdistuvat velvoitteet, joita velvoitteita va-
liokunta on pitänyt laadultaan omaisuuden 
tällaiseen erityisluonteeseen sopivina. Perus-
tuslakivaliokunnan tähänastinen käytäntö 
voidaan tiivistää niin, että mainitunkaltaiset 
velvoitteet ovat kyseisen omaisuuden erityis-
luonne huomioon ottaen perustuslainmukai-
sia, jos velvoitteet perustuvat lain täsmällisiin 
säännöksiin ja ovat omistajan kannalta koh-
tuullisia. 

Sähköverkkotoiminta muodostaa luonnolli-
sen monopolin, sillä rinnakkaisen, kilpaile-
van verkon rakentaminen ei useimmiten ole 
taloudellisesti kannattavaa. Jakeluverkonhal-
tijoiden sekä järjestelmävastuuseen määrätyn 
kantaverkonhaltijan monopoliasema on eräil-
tä osin vahvistettu sähkömarkkinalain sään-
nöksissä. Verkonhaltijalle on sähkömarkki-
nalaissa asetettu verkon kehittämis-, liittä-
mis- ja siirtovelvollisuus. Verkonhaltijaan 
kohdistuu velvollisuus tarjota siirtopalveluita 
kaikille niitä haluaville ja sähköverkon tulisi 
näin muodostaa puolueeton markkinapaikka. 
Perustuslakivaliokunta on sähkömarkkinala-
kia koskevasta hallituksen esityksestä 
138/1994 antamassaan lausunnossa (PeVL 
19/1994 vp.) todennut, ettei sähkömarkkina-
lain 10 §:n mukainen verkkoluvanhaltijaa 
koskeva siirtovelvoite edellytä perustuslain-
säätämisjärjestyksen käyttämistä omaisuuden 
perustuslainsuojan kannalta. Perustuslakiva-
liokunta totesi lausunnossaan siirtovelvoit-
teen merkitsevän omaisuuden käyttörajoitus-
ta, mutta piti rajoitusta hyväksyttävänä omai-
suuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän 
käytön kannalta. Omaisuuden kohtuullisen 
käyttömahdollisuuden säilyttämiseksi ver-
konhaltijalla tulee olla oikeus periä kohtuul-
linen korvaus siirtopalveluista. Tämän perus-
teella valiokunta on katsonut, että esitys voi-
daan säätää normaalissa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. Maakaasumarkkinalakia koskevas-
sa lausunnossaan (PeVL 4/2000 vp) perus-
tuslakivaliokunta on todennut, että maakaa-
sun siirto- ja jakeluverkkotoiminnassa vallit-
see niin sanottu luonnollinen monopoli, jon-
ka vuoksi maakaasuverkkotoiminnan säänte-
ly on tarpeen ja hyväksyttävää. Valiokunta 

on myös viitannut siihen, että sääntelyn ta-
voitteena on lisätä kilpailua maakaasualalla. 

Ehdotettu verkkotoiminnan oikeudellisen 
eriyttämisen vaatimus rajoittaa verkkotoi-
minnan harjoittajan vapautta valita verkko-
toiminnan harjoittamisen yritysrakenne ha-
luamallaan tavalla. Sähkömarkkinalain 
7 luvun toimintojen eriyttämistä koskevien 
säännösten päätavoitteena on ollut lisätä säh-
köliiketoimintojen avoimuutta ja tasapuoli-
suutta ja siten vaikeuttaa ristiinsubventointia 
luonnollisen tai lakiin perustuvan monopolin 
muodostavan verkkoliiketoiminnon ja kil-
pailtujen liiketoimintojen välillä. Oikeudel-
lista eriyttämistä koskevan vaatimuksen aset-
taminen verkkotoiminnalle tiukentaa lain al-
kuperäisiä eriyttämisvaatimuksia. Tämä on 
perusteltua, sillä oikeudellisen eriyttämisen 
voidaan katsoa entistä varmemmin takaavan 
sähköverkkojen puolueettoman toiminnan ja 
sähkömarkkinoiden avoimuuden toteutumi-
sen sekä ristiinsubvention estymisen eri säh-
köliiketoimintojen välillä. Koska sähköener-
giaa ei tuotteena voi fyysisesti käsitellä eril-
lään sähköverkosta, on sähkömarkkinoiden 
toiminnan ja verkon omistukseen sitomatto-
man sähkökaupan kilpailun mahdollistami-
seksi välttämätöntä, että sähköverkkojen 
toiminta eriytetään mahdollisimman hyvin 
sähkönmyyntiliiketoiminnasta yritysraken-
teensa ja kirjanpidon kautta. Omaisuuden-
suojan kannalta kyseisiä tavoitteita voidaan 
pitää hyväksyttävinä rajoitusperusteina. Eh-
dotettua velvollisuutta harjoittaa sähköverk-
kotoimintaa erillään muista sähköliiketoi-
minnoista voi pitää vähäisenä sähköverkko-
omaisuuden käyttövapauteen kohdistuvana 
rajoituksena. Oikeudellista eriyttämistä kos-
kevan vaatimuksen voidaan katsoa olevan 
myös perustuslaissa suojattuihin oikeuksiin 
puuttumista rajoittavan suhteellisuusperiaat-
teen mukainen, sillä velvoitteen alaiset toi-
minnot tulevat ehdotuksen 34 a §:n kyn-
nysarvojen kautta täsmällisesti ja tarkkarajai-
sesti määritellyiksi. Lisäksi kynnysarvojen 
soveltaminen merkitsee sitä, että verkkotoi-
minnan oikeudellista eriyttämistä koskeva 
velvollisuus kohdistuu vain keskikokoisiin ja 
suuriin sähköverkkotoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin. Oikeudellista eriyttämistä koske-
vaa vaatimukseen ei liity vaatimusta liike-
toimintojen omistuksellisesta eriyttämisestä, 
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joka puolestaan merkitsisi voimakkaampaa 
puuttumista omistusoikeuden suojaan. 

Ehdotuksen mukainen ennakolta tapahtuva 
verkonhaltijan palveluihin liittyvien ehtojen 
ja hinnoittelumenetelmien vahvistaminen 
valvontaviranomaisen toimesta rajoittaa 
verkkotoiminnan harjoittajan vapautta mää-
rätä verkkotoiminnan ehdoista haluamallaan 
tavalla. Kyseisten ehtojen ja hinnoittelume-
netelmien perusteet sekä valvontaviranomai-
sen toimivalta on kuitenkin määritelty laissa. 
Viranomaisen asettamilla ehdoilla ja hinnoit-
telumenetelmillä ei rajoiteta sähköverkon 
omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, 
kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Sään-
nöksissä verkonhaltijalle on turvattu oikeus 
kohtuullisen korvauksen perimiseen sähkö-
verkonkäyttäjiltä. Valvontaviranomaisen 
vahvistettaviksi tulevista ehdoista ja hinnoit-
telumenetelmistä on jo nykyisellään säädetty 
sähkömarkkinalaissa, eikä näihin säännöksiin 
esitetä merkittäviä muutoksia. Verkonhaltijan 
tulee nykyisinkin noudattaa näitä säännöksiä 
palveluidensa ehtoja asettaessaan. Vastaavas-
ti sähkömarkkinaviranomainen valvoo näi-
den säännösten noudattamista jälkikäteisesti. 
Tässä mielessä ehdotettu muutos vain täs-
mentää ja selkeyttää verkonhaltijoiden ole-
massa olevia velvoitteita. Toisaalta osittain 
etukäteinen valvontamenettely myös paran-
taa verkonhaltijoiden toimintaan vaikuttavien 
viranomaisratkaisujen ennakoitavuutta ja 
helpottaa siten verkonhaltijoiden toiminta-
mahdollisuuksia. Verkonhaltijalla on oikeus 
hakea muutosta sähkömarkkinaviranomaisen 
päätökseen. Sähkömarkkinaviranomaisen li-
sääntyvien toimivaltuuksien vastapainoksi 
verkonhaltijoiden oikeusturvaa ehdotetaan 
samassa yhteydessä parannettavaksi siirty-
mällä kaksiportaiseen muutoksenhakumenet-
telyyn. Ehdotettu valvontatavan muutos ei 
aiheuttaisi muutoksia valvottavien omaisuu-
den normaaliin ja järkevään käyttöön eikä 
sen arvioida muodostuvan verkonhaltijoille 
ja järjestelmävastuuseen määrätylle kohtuut-
tomaksi. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan arvioi-
da, ettei ehdotettu eriyttämisvelvoitteen tiu-
kentaminen sekä verkkotoiminnan valvonta-
tavan muutos muodostuisi omaisuudensuojan 
kannalta ongelmalliseksi. 
 

Voimalaitosten huoltoseisokit 
 

Sähkömarkkinalain 36 a §:ään ehdotetun 
säännöksen mukaan sähkömarkkinaviran-
omainen voisi määrätä siirtämään talvikau-
teen ajoittuvia suurten erillistuotantovoima-
laitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja kire-
än sähköntuotantotilanteen vuoksi talvikau-
den ulkopuolelle. Säännöstä on tarkasteltava 
perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaa kos-
kevan sääntelyn näkökulmasta. 

Ehdotettu säännös kohdistuu myös tässä 
tapauksessa erityiseen, pelkästään määrätyn-
laiseen toimintaan käytettävään omaisuuteen 
ja siihen liittyviin velvoitteisiin. Säännöksen 
arviointi omaisuuden suojan näkökulmasta 
tapahtuu siten samoista lähtökohdista, joihin 
edellä on viitattu sähköverkkojen osalta. 
Voimalaitosten käyttöaste on korkeimmillaan 
talvikautena, kun sähkön kysyntä on suu-
rimmillaan. Vastaavasti huoltoseisokit on 
tarkoituksenmukaisinta ajoittaa sellaisiin 
ajankohtiin, jolloin sähkön kysyntä ei ole 
määrältään korkealla tasolla, eikä sähkön 
markkinahintakaan ole korkeimmillaan. Eh-
dotetulla menettelyllä ei estetä korjaamasta 
voimalaitoksia äkillisen vikaantumisen joh-
dosta. Sähköntuottaja voi myös halutessaan 
siirtää huoltoseisokin talvikautta edeltävään 
aikaan, jos epäilee voimalaitoksensa vikaan-
tuvan talvikauden aikana. Ehdotuksella ei si-
ten rajoitettaisi voimalaitosten normaalia, 
kohtuullista ja järkevää käyttämistä. Sään-
nöksen soveltamisalan piiriin kuuluisivat 
vain suuret valtakunnallista merkitystä 
omaavat voimalaitokset. Sen soveltamispii-
ristä olisi rajattu yhdyskuntien ja teollisuuden 
yhteistuotantovoimalaitokset, joiden käyttöä 
ohjaavat sähkönhinnan ohella myös lämmi-
tystarve ja teollisuuden tuotantoprosessit. 
Säännöksen soveltamisala olisi rajattu yksin-
omaan siihen ajankohtaan, johon sähkön ky-
syntähuiput Suomessa ajoittuvat. Säännös ei 
myöskään velvoittaisi sähköntuottajaa käyt-
tämään voimalaitostansa kyseisenä ajankoh-
tana, vaan voimalaitoksen haltija tekisi edel-
leen ajopäätöksen itsenäisesti tuotannollisin 
perustein. Näin ollen ehdotetun säännöksen 
voidaan katsoa täyttävän suhteellisuusperi-
aatteen vaatimukset. Toisaalta kansalaisille, 
yritykselle ja koko yhteiskunnalle aiheutuisi 
suuria kustannuksia siitä, jos sähkönkäyttöä 
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jouduttaisiin rajoittamaan kierrätettävillä 
sähkökatkoilla riittämättömän sähköntarjon-
nan johdosta tai jos voimalaitoksen seisotta-
mista käytettäisiin sähkön markkinahinnan 
manipulointiin. Perusoikeuden rajoittamiselle 
voidaan siten myös katsoa olevan painava 
yhteiskunnallinen peruste. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan arvioi-
da, ettei ehdotettu säännös muodostuisi 
omaisuudensuojan kannalta ongelmalliseksi. 
 
Sääntelyn taannehtivat vaikutukset 
 

Ehdotus sisältää eräitä säännöksiä, joiden 
vaikutus ulottuu voimassa oleviin sähköso-
pimuksiin. Sähkömarkkinalain voimaantu-
lossäännöksen 4 momentin mukaan lain 
27 a §:n 1 momentin sähköliittymän kytke-
misen viivästystä koskevaa säännöstä sovel-
letaan myös ennen lain voimaan tuloa tehtyi-
hin sähkösopimuksiin, jos viivästys on tapah-
tunut lain voimaantulon jälkeen. Lain 44 §:n 
vahingonkorvaussäännöstä sovelletaan myös 
ennen lain voimaantuloa tehtyihin sähköso-
pimuksiin.  

Sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu perus-
tuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mu-
kaan perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuu-
den suojan piiriin. Taannehtivana pidettyyn 
puuttumiseen on perustuslakivaliokunnan 
tulkintakäytännössä suhtauduttu kielteisesti, 
joskaan sopimussuhteiden koskemattomuus 
ei ole muodostunut ehdottomaksi (esimerkik-
si sähkömarkkinalain 6 a luvun säätämistä 
koskeva lausunto PeVL 33/1998 vp sekä lau-
sunnot PeVL 37/1998 vp, PeVL 48/1998 vp, 
PeVL 5/2002 vp ja PeVL 63/2002 vp). 
Omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä on 
arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoi-
tusedellytysten kannalta. 

Sähkömarkkinalain 27 a §:n säännöksessä 
on kysymys kuluttajan suojaamisesta sähkö-
markkinoiden sopimussuhteissa. Sääntelylle 
on perustuslakivaliokunnan aikaisemman 
lausuntokäytännön mukaan siten perusoike-
usjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perus-
teet. Perustuslakivaliokunta on sähkömarkki-
nalain 6 a luvun säännöksistä aikaisemmin 
antamissaan lausunnoissa katsonut, ettei pe-
rustuslain omaisuudensuojasäännöksistä 
(PeVL 33/1998 vp ja PeVL 63/2002 vp) joh-
tunut estettä säätää niitä voimaan taannehti-

vasti vaikuttavina. Säännöstä sähköliittymän 
kytkemisen viivästyksen vuoksi suoritettavis-
ta vakiokorvauksista sovelletaan lain voi-
maantulon jälkeen tapahtuviin viivästyksiin. 
Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännös-
ten vuoksi on perusteltua, että tällaiset, kulut-
tajansuojaan liittyvän sääntelyn vaikutukset 
ulottuvat ehdotettuun tapaan myös ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Lain 
44 §:n muutoksessa on lisäksi kysymys ai-
kaisemmin voimassa olleen säännöksen täs-
mentämisestä sekä aikaisemman lainmuutok-
sen yhteydessä virheelliseksi jääneen viitta-
uksen korjaamisesta. Kysymyksessä on siten 
aikaisemman oikeussuhteen täsmentäminen 
ja selventäminen. Sääntely ei muodostu näis-
sä tapauksissa sopimusosapuolten kannalta 
kohtuuttomaksi. 

Lain 15 b §:n säännökseen ehdotetaan otet-
tavaksi sähkön sisämarkkinadirektiivin ver-
konhaltijoille asettama velvoite kilpailuttaa 
sähköverkon siirtohäviöiden kattamiseksi 
käytettävän energian hankinta. Sähkön sisä-
markkinadirektiivin mukaan säännöstä tulisi 
jakeluverkonhaltijoiden osalta soveltaa 
1 päivä tammikuuta 2002 jälkeen tehtyihin 
hankintasopimuksiin. Perustuslain omaisuu-
den suojaa koskevan sääntelyn johdosta kui-
tenkin ehdotetaan, että direktiivin vaatimuk-
sesta huolimatta lain 15 b §:n säännöstä ei 
sovellettaisi ennen lain voimaantuloa tehtyi-
hin määräaikaisiin häviöenergian hankinta-
sopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevien 
hankintasopimusten osalta ei ole tarvetta siir-
tymäsäännökseen, koska tällaiset sopimukset 
sisältävät käytännössä irtisanomisehdon, jon-
ka perusteella verkonhaltija voi hankintaso-
pimuksen ehtojen mukaisesti ryhtyä toimen-
piteisiin häviöenergian hankinnan kilpailut-
tamiseksi. 

Ehdotuksen mukaan jakeluverkkotoimin-
nan oikeudelliseen ja toiminnalliseen eriyt-
tämiseen olisi ryhdyttävä, kun 400 voltin ja-
keluverkon kautta siirretyn sähköenergian 
määrä on ollut vähintään 200 gigawattituntia 
vuodessa kolmen viimeksi päättyneen kalen-
terivuoden aikana. Yritysrakenteiden muu-
tokset olisi toteutettava 1 päivään tammikuu-
ta 2007 mennessä. Jos verkkotoiminnan oi-
keudelliseen eriyttämiseen olisi ryhdyttävä 
sen vuoksi, että 400 voltin jakeluverkon 
kautta siirretyn sähköenergian määrä on ollut 
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vähintään 200 gigawattituntia vuodessa kol-
men viimeksi päättyneen kalenterivuoden ai-
kana, olisi yhtiöittäminen tehtävä viimeistään 
kahden vuoden kuluessa kynnysarvon täyt-
tymisestä. Kolmen vuoden tarkastelujakson 
laskemisessa huomioon otettaisiin myös en-
nen lain voimaantuloa kulunut aika. Vaikka 
määräajan laskennassa otetaankin huomioon 
myös ennen lain voimaantuloa tapahtunut 
siirtotoiminta, ei säännöksillä voi katsoa ole-
van taannehtivia vaikutuksia. Toiminnanhar-
joittajan oikeusaseman muutoksen kannalta 
ratkaisevaa on eriyttämisen toteuttaminen. 
Toiminnanharjoittajilla on kahden vuoden pi-
tuinen siirtymäaika toteuttaa tarvittavat muu-
tokset. 

Edellä todetun perusteella ehdotus voidaan 
käsitellä myös näiltä osin tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 
 
4.3. Kunnallinen itsehallinto 

Oikeudellista eriyttämistä koskeva velvoite 
vaikuttaisi kunnallisen liikelaitoksen tai kun-
tayhteisön muodossa harjoitettavaan sähkö-
liiketoimintaan. Ehdotuksen 34 a §:ssä mää-
riteltyjen kynnysarvojen täyttyessä olisi kun-
nallisen liikelaitoksen tai kuntayhtymän 
muodossa harjoitettu verkkotoiminto taikka 
sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnot 
eriytettävä kunnasta erillisen oikeushenkilön 
hoidettavaksi. Perustuslain 121 §:n 
1 momentissa ilmaistaan itsehallinnon olevan 
voimassa perustuslailla suojattuna kuntien 
hallinnon periaatteena. Kunnallinen itsehal-
linto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeut-
ta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. 
Perustuslain 121 §:n 2 momentissa edellyte-
tään kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja 
kunnille annettavista tehtävistä säädettävän 
lailla. Oikeudellista eriyttämistä koskevan 
velvoitteen asettaminen merkitsisi kynnysar-
vot täyttävien verkkotoimintaa harjoittavien 
kunnallisten liikelaitosten ja kuntayhtymien 
osalta sitä, etteivät kunnat enää voisi vapaasti 
päättää, missä oikeudellisessa muodossa ne 
harjoittavat sähköliiketoimintoja. Ehdotus ei 
kuitenkaan puuttuisi kuntien oikeuteen edel-
leenkin harjoittaa tällaista toimintaa. Ehdo-
tuksen tavoitteena ei myöskään ole erityisesti 
kunnallisessa omistuksessa olevien sähkö-
verkkoliiketoimintojen muuttaminen erilli-

seksi oikeushenkilöksi, vaan oikeudellista 
eriyttämistä koskeva velvoite on luonteeltaan 
yleinen ja johtuu sähkömarkkinoita koskevan 
sääntelyn muuttamisesta, jonka tavoitteena 
on edellä esitetyn mukaisesti avoimuuden ja 
kilpailun edistäminen sähkömarkkinoilla. 
Tämän vuoksi oikeudellista eriyttämistä kos-
keva velvoite ei olisi ristiriidassa perustus-
laissa turvatun kunnallisen itsehallinnon 
kanssa. 
 
4.4. Valtuutussäännökset 

Perustuslain 80 §:llä uudistettiin asetuksen 
antamista ja lainsäädäntövallan käyttämistä 
koskevaa sääntelyä. Uudistuneen perustusla-
kisääntelyn mukaisesti ehdotetaan eräiden 
sähkömarkkinalakiin sisällytettyjen valtuu-
tussäännösten muuttamista. Asetuksenanta-
misvaltuus osoitettaisiin valtioneuvostolle, 
kun kyse on laajakantoisista ja periaatteelli-
sesti tärkeistä asioista sekä asioista, joiden 
merkitys sitä edellyttää. Kauppa- ja teolli-
suusministeriölle osoitettu asetuksenantamis-
valtuus koskisi teknisluontoisempia sekä yh-
teiskunnalliselta tai poliittiselta merkityksel-
tään vähäisempiä kysymyksiä. 

Energiamarkkinaviraston toimivallan osalta 
sähkömarkkinalain valtuutussäännökset muu-
tettaisiin vastaamaan perustuslain ja maakaa-
sumarkkinalain sääntelyä. Energiamarkkina-
virastolle annettaisiin perustuslain 80 §:n 
2 momentin mukaisesti toimivalta antaa so-
veltamisalaltaan täsmällisesti rajattuja oike-
ussääntöjä, kun tähän on sääntelyn kohtee-
seen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn 
asiallinen merkitys edellytä, että asiasta sää-
detään lailla taikka valtioneuvoston tai minis-
teriön asetuksella. Energiamarkkinaviraston 
antamat päätökset tai määräykset koskisivat 
verkonhaltijan julkaistavia tunnuslukuja, 
verkonhaltijan ja sähkönmyyjän myyntiehto-
jen ja -hintojen sekä niiden määräytymispe-
rusteiden ilmoittamista, sähkön hinnan muo-
dostumisen erittelyä laskutuksessa ja sähkön 
keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tietoja 
sekä eräitä eriytettyjen tilinpäätösten yhtey-
dessä julkaistavia täydentäviä tietoja ja tun-
nuslukuja. Energiamarkkinavirastolla on 
sähkömarkkinoiden valvonnasta ja toimivuu-
den edistämisestä vastaavana sekä lupia 
myöntävänä viranomaisena sähkömarkkinoi-
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den toimintaa ja markkinoiden osapuolia 
koskevaa erityisasiantuntemusta, joka luo 
edellytykset tällaiselle päätöksenteolle. 

Perustuslakivaliokunta on ottanut useim-
piin ehdotetuista säännöksistä kantaa lausun-
nossaan PeVL 62/2002 vp. 

Lakiehdotuksen norminantovaltuudet eivät 
ole ristiriidassa perustuslain 80 §:n kanssa. 
 
4.5. Julkisen hallintotehtävän antaminen 

muulle kuin viranomaiselle 

Verkonhaltijan määrääminen järjestelmä-
vastuuseen merkitsee perustuslakivaliokun-
nan mukaan lailla säädettyjen julkisten hal-
lintotehtävien antamista muulle kuin viran-
omaiselle (PeVL 4/2000 vp). Perustuslain 
124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voi-
daan antaa muulle kuin viranomaiselle, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Maakaasumarkkinalakia koskevas-
sa lausunnossaan perustuslakivaliokunta on 
katsonut, että yhden verkonhaltijan määrää-
minen järjestelmävastuuseen on maakaasu-
verkkotoiminnan luonteen vuoksi perusteltua 
ja tarkoituksenmukaista. Edelleen valiokunta 
on katsonut, ettei toiminnan tosiasiallisen 
luonteen vuoksi ole syytä olettaa, että järjes-
tely sellaisenaan vaarantaisi hyvän hallinnon 
vaatimuksia taikka muiden verkonhaltijoiden 
perusoikeuksia tai oikeusturvaa. Järjestelmä-

vastuussa olevan kantaverkonhaltijan järjes-
telmävastuun toteuttamiseksi asettamien eh-
tojen kohteena olevien yritysten oikeusturvan 
varmistamiseksi valiokunta on kuitenkin kat-
sonut, että perustuslain 124 §:n vaatimusten 
täyttämiseksi sähkömarkkinaviranomaisen 
tulisi vahvistaa mainitut ehdot ennen niiden 
käyttöönottamista. 

Perustuslakivaliokunnan maakaasumarkki-
nalain järjestelmävastuuta koskevat kannan-
otot esitetään otettavaksi huomioon myös 
sähkömarkkinalain järjestelmävastuuta kos-
kevassa sääntelyssä. Perustuslakivaliokunta 
on ottanut ehdotettuun säännökseen kantaa 
lausunnossaan PeVL 62/2002 vp. 

Ehdotettu sääntely on perustuslakivalio-
kunnan aikaisemman käytännön mukainen 
eikä vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjes-
tykseen. 
 
4.6. Säätämisjärjestyksen arviointi 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotukset 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. Ehdotukseen liittyvien valtion-
sääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi hal-
litus pitää kuitenkin suotavana, että esityk-
sestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan 
lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 
 
 

Laki 
sähkömarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 54 §, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3, 12 ja 13 kohta, 4 §:n 2 momentti, 5 §, 6 §:n 

2 momentti, 7 §:n 2 kohta, 11 ja 13 §, 15 §:n 3 ja 4 momentti, 4 luvun otsikko, 16 §:n 2 ja 
4 momentti, 16 b §:n 2 momentti, 16 c §:n 1 ja 2 momentti, 16 d §, 17 §:n 2 momentti, 19 §:n 
1 momentti, 21�23 ja 25 c §, 26 §:n 3 momentti, 27 a §:n 1 momentti, 7 luku, 8 luku, 38 ja 39 
§, 40 §:n 2 momentti, 42 §, 10 luku ja 51�53 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 12 ja 13 kohta, 4 luvun otsikko, 16 §:n 2 ja 4 momentti, 
16 b §:n 2 momentti, 16 c §:n 1 ja 2 momentti ja 16 d § laissa 332/1998 sekä 21 ja 22 § osaksi 
laissa 466/1999, 25 c §, 26 §:n 3 momentti, 27 a §:n 1 momentti ja 44 § mainitussa laissa 
466/1999, 42 § osaksi laissa 444/2003 ja 10 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 
sekä 

lisätään 1 §:ään otsikko, 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, 
otsikko, 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 332/1998, 466/1999 ja 
444/2003, otsikko, 4 §:ään otsikko ja uusi 3 momentti, 6�8 §:ään otsikko, 9 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 466/1999 ja laissa 1130/2003, otsikko, 10 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, otsikko, 12 §:ään otsikko sekä uusi 2 ja 3 mo-
mentti, 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1130/2003, otsikko, 14 a §:ään, 
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, otsikko, 15 §:ään otsikko, 15 a §:ään, sellai-
sena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, otsikko, lakiin uusi 15 b §, 16 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainituissa laeissa 332/1998 ja 444/2003, otsikko, 16 a-16 c §:ään, sellaise-
na kuin ne ovat mainitussa laissa 332/1998, otsikko, lakiin uusi 16 e §, 17 §:ään otsikko, 18 
§:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, otsikko ja uusi 4 momentti, jol-
loin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 19 §:ään otsikko, 20 §:ään, sellaisena kuin se 
on osaksi laissa 138/1998, otsikko, 24 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, 
otsikko, lakiin uusi 38 a�38 d ja 39 a §, 40 §:ään otsikko, 41 §:ään otsikko ja uusi 3 momentti 
sekä 43, 48, 50 ja 55 §:ään otsikko seuraavasti: 
 

1 § 

Lain tavoitteet 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

2 § 

Lain soveltamisala 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tämän lain 2 ja 3 luvun sekä 36 ja 36 a §:n 

säännöksiä ei sovelleta puolustushallinnon 
sähköverkkoihin ja voimalaitoksiin. 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
� � � � � � � � � � � � � �  

3) liittymisjohdolla yhtä liittyjää varten ra-
kennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä liitetään 
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sähköverkkoon ja joka ei ylitä valtakunnan 
rajaa;  
� � � � � � � � � � � � � �  

12) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriötä; 

13) sähkömarkkinaviranomaisella Ener-
giamarkkinavirastoa; 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

4 § 

Sähköverkkolupa 

� � � � � � � � � � � � � �  
Luvanvaraista ei ole: 
1) sähköverkkotoiminta, jossa yhteisön tai 

laitoksen hallinnassa olevalla sähköverkolla 
hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan 
kiinteistöryhmän sisäistä sähkönjakelua; 

2) sähköverkon suunnittelu. 
Sähkömarkkinaviranomainen voi yksittäis-

tapauksissa määräajaksi tai toistaiseksi sallia 
sähköverkkotoiminnan harjoittamisen ilman 
sähköverkkolupaa. Edellytyksenä on, että 
verkonhaltijan sähköverkolla on vähäinen 
merkitys sähkön siirron kannalta. 
 

5 § 

Sähköverkkoluvan myöntäminen ja luvan 
edellytykset 

Sähköverkkolupa myönnetään, jos luvan-
hakijalla on tekniset, taloudelliset ja organi-
satoriset edellytykset huolehtia sähköverkko-
toiminnastaan.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetut edellytyk-
set täyttyvät, jos: 

1) hakijan organisaatio vastaa sen verkko-
toiminnan laajuutta ja luonnetta; 

2) hakijalla on palveluksessaan riittävä 
henkilöstö; 

3) 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; 

4) hakijalla on taloudelliset edellytykset 
kannattavaan sähköverkkotoimintaan; 

5) hakijalla on päätösvalta sähköverkon 
käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen tarvit-
taviin varoihin; sekä 

6) järjestelmävastuuseen määrättävä kanta-
verkonhaltija on järjestänyt valtakunnallisen 
tasevastuun hoitamiseen liittyvät toiminnot 
erillisen toimintayksikkönsä tai kokonaan 
omistamansa tytäryhtiön tehtäväksi. 

Lupaan voidaan liittää 1 momentin edelly-
tysten kannalta tarpeellisia ehtoja. Lupaa tai 
luvan ehtoja voidaan muuttaa luvanhaltijan 
suostumuksella tai muulloinkin, jos muutok-
seen on lain tarkoituksen kannalta erityisen 
tärkeä syy. 

Lupaa ei voida siirtää toiselle yhteisölle tai 
laitokselle. 
 
 
 

6 § 

Jakeluverkonhaltijan vastuualue 

� � � � � � � � � � � � � �  
Luvanhaltija voi sopia toisen luvanhaltijan 

kanssa vastuualueen muutoksesta. Muutok-
sesta on ilmoitettava alueen liittyjille ja säh-
kömarkkinaviranomaiselle. Sähkömarkkina-
viranomainen voi antaa tarkempia määräyk-
siä ilmoituksessa annettavista tiedoista sekä 
ilmoitusmenettelystä. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 
 

7 § 

Sähköverkkoluvan peruuttaminen 

Sähkömarkkinaviranomainen voi peruuttaa 
sähköverkkoluvan: 
� � � � � � � � � � � � � �  

2) jos luvanhaltija ei enää täytä luvan 
myöntämisen edellytyksiä; taikka 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

8 § 

Toimenpiteet sähköverkkoluvan peruuttami-
sen johdosta 

� � � � � � � � � � � � � �  
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3 luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hin-
noitteluperiaatteet 

9 § 

Kehittämis- ja liittämisvelvollisuus 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

10 § 

Siirtovelvollisuus 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

11 § 

Sähkön siirtoa koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Ministeriön asetuksella voidaan säätää, että 
sähkön siirtoa koskevista pyynnöistä, neuvot-
teluiden aloittamisesta ja niiden tuloksista on 
ilmoitettava sähkömarkkinaviranomaiselle ja 
kansainvälisille järjestöille, jos Suomen kan-
sainväliset sopimusvelvoitteet sitä edellyttä-
vät. 
 
 

12 § 

Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja tunnuslu-
kujen julkaiseminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Verkonhaltijan tulee ilmoittaa sähkömark-

kinaviranomaiselle verkkopalvelujensa voi-
massa olevat myyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. Sähkömarkki-
naviranomainen voi antaa tarkempia määrä-
yksiä ilmoituksessa annettavista tiedoista se-
kä ilmoitusmenettelystä. 

Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopalve-
lujensa hintatasoa sekä verkkotoiminnan te-
hokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavia 
tunnuslukuja. Sähkömarkkinaviranomainen 
voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä 
tunnuslukuja julkaisemisvelvollisuus koskee, 
mitä kaavoja ja ohjeita tunnuslukuja lasketta-
essa noudatetaan sekä miten tunnusluvut jul-
kaistaan. 

13 § 

Jakeluverkonhaltijan laskussa ilmoitettavat 
tiedot 

Jakeluverkonhaltijan tulee esittää laskutuk-
sessa asiakkaalleen erittely siitä, miten verk-
kopalvelun hinta muodostuu. Sähkömarkki-
naviranomainen voi antaa tarkemmat määrä-
ykset siitä, mitä tietoja sähkön siirtoa koske-
vaan laskuun tulee sisällyttää. 
 
 
 

14 § 

Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoitte-
lua koskevat yleiset säännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

14 a § 

Sähkön tuontia ja vientiä koskevat siirtomak-
sut 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

15 § 

Pistehinnoittelu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Jakeluverkossa siirtopalvelujen hinta ei saa 

riippua siitä, missä asiakas maantieteellisesti 
sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella. Jake-
luverkonhaltijan toisistaan maantieteellisesti 
erillään sijaitsevilla vastuualueen osilla tulee 
kuitenkin soveltaa kunkin alueen osalta omia 
siirtopalvelujen hintoja. Sähkömarkkinavi-
ranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää 
poikkeuksen siirtopalvelujen erillisten hinto-
jen soveltamisesta, jos jakeluverkonhaltijan 
vastuualueen osien kustannustasot ja hinnoit-
teluperusteet eivät poikkea merkittävästi toi-
sistaan. 

Ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
vittaessa tarkempia säännöksiä pistehinnoit-
telun periaatteiden soveltamisesta. 
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15 a § 

Sähkönmyyjän vaihtamiseen liittyviä suorit-
teita koskevat säännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

15 b § 

Häviöenergian hankinta 

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

4 luku 

Järjestelmävelvoitteet ja sähkökauppojen 
selvitys 

 
16 § 

Järjestelmävastuu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Järjestelmävastuussa oleva kantaverkonhal-

tija voi asettaa järjestelmävastuun toteuttami-
seksi tarpeellisia ehtoja sähkön siirtojärjes-
telmän sekä siihen liitettyjen voimalaitosten  
ja kuormien käyttämiselle. Ehtoja voidaan 
soveltaa yksittäistapauksissa sen jälkeen, kun 
sähkömarkkinaviranomainen on päätöksel-
lään hyväksynyt ehdot. Vahvistettuja ehtoja 
voidaan soveltaa muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tarkempia säännöksiä järjestelmävastuun 
toteuttamistavasta ja sisällöstä voidaan antaa 
ministeriön asetuksella. 
 
 
 

16 a § 

Valtakunnallinen tasevastuu 

� � � � � � � � � � � � � �  

16 b § 

Tasevastuu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tarkempia säännöksiä tasevastuun sisällös-

tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

16 c § 

Taseselvitys 

Verkonhaltija ja muu sähkömarkkinoiden 
osapuoli ovat velvollisia huolehtimaan ta-
seselvityksestä. 

Taseselvityksen tulee perustua sähkön mit-
taukseen tai mittauksen ja tyyppikuormitus-
käyrän yhdistelmään sekä toimituksia koske-
viin ilmoituksiin siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin säädetään. Tarkemmat 
säännökset taseselvityksen sisällöstä ja ta-
seselvityksessä käytettävistä menetelmistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

16 d § 

Tasevastuuta ja taseselvitystä koskeva ilmoi-
tusvelvollisuus 

Sähkömarkkinoiden osapuolet ovat velvol-
lisia ilmoittamaan tasevastuun täyttämisen 
sekä taseselvityksen edellyttämiä sähkön tuo-
tantoa, käyttöä ja toimituksia koskevia mitta-
ustietoja ja muita tietoja. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarkemmin ilmoitus-
velvollisuuden sisällöstä. Ministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä il-
moitusmenettelystä. 
 

16 e § 

Järjestelmävelvoitteisiin liittyvä salassapito-
velvollisuus 

Tässä luvussa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä hoidetta-
essa saatujen ja laadittujen asiakirjojen sekä 
niihin sisältyvien tietojen salassapitovelvolli-
suuteen samoin kuin näitä tehtäviä hoidetta-
essa saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvol-
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lisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sekä sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 22 ja 23 §:ää sekä 
24 §:n 1 momentin 20 kohtaa myös silloin, 
kun kysymys ei ole asiakirjasta, johon mai-
nittua lakia sen 4 §:n mukaan sovelletaan. 
 
 
 

17 § 

Jakeluverkon rakentaminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Muut saavat rakentaa vastuualueelle jake-

luverkkoa, jos: 
1) kysymyksessä on liittymisjohto, jolla 

sähkönkäyttöpaikka tai sähköntuotantolaitos 
liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan 
tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon; 

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

3) verkonhaltija antaa toiselle suostumuk-
sen verkon rakentamiseen. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

18 § 

Korkeajännitejohtojen rakentaminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Lupa on myönnettävä 3 momentin estämät-

tä liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyttöpaik-
ka, sähköntuotantolaitos tai vastuualueen ja-
keluverkonhaltijan sähköasema liitetään lä-
himpään nimellisjännitteeltään vähintään 
110 kilovoltin sähköverkkoon. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

19 § 

Rakentamisluvan hakeminen ja ympäristö-
vaikutusten arviointi 

Rakentamislupahakemuksessa on esitettävä 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detyt tiedot ja selvitykset. 
� � � � � � � � � � � � � �  

20 § 

Kunnan asemaa koskevat säännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

21 § 

Toimitusvelvollisuus 

Sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomat-
tava markkinavoima jakeluverkonhaltijan 
vastuualueella, on toimitettava vastuualueella 
sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä 
muille sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaikka 
on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pää-
sulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan 
ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowatti-
tuntia vuodessa (toimitusvelvollisuus). 

Jos 1 momentissa olevaa sähkön vähittäis-
myyjää ei ole, sovelletaan huomattavan 
markkinavoiman vähittäismyyjän velvoitteita 
sähkön vähittäismyyjään, jonka toimitetun 
sähkön määrällä mitattu markkinaosuus toi-
mitusvelvollisuuden piirissä olevien sähkön-
käyttäjien osalta on kyseisellä vastuualueella 
suurin. 

Sähkön vähittäismyyjällä, jolla on huomat-
tava markkinavoima, tulee olla julkiset säh-
kön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden mää-
räytymisperusteet toimitusvelvollisuuden pii-
rissä oleville asiakkaille. Niissä ei saa olla 
kohtuuttomia tai sähkökaupan kilpailua ra-
joittavia ehtoja tai rajoituksia. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
tässä pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän 
toimittamaan sähköä 3 momentissa tarkoite-
tuilla ehdoilla toimitusvelvollisuuden piirissä 
oleville asiakkaille. 
 

22 § 

Vähittäismyyjän myyntiehtojen ilmoittaminen 
sähkömarkkinaviranomaiselle 

Sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomat-
tava markkinavoima, tulee toimittaa 21 §:n 3 
momentissa tarkoitetut vähittäismyyntiehdot 
ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet 
sähkömarkkinaviranomaiselle ennen niiden 
käyttöönottamista.  

Sähkön vähittäismyyjän tulee ilmoittaa 
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sähkömarkkinaviranomaiselle tai tämän mää-
räämälle yhteisölle sähkön vähittäismyyn-
tiehdot ja -hinnat, joilla vähittäismyyjä tarjo-
aa yleisesti sähköä kuluttajille sekä muille 
sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaikka on va-
rustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulak-
keilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan oste-
taan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia 
vuodessa. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tar-
kemmat määräykset, mitä vähittäismyyntieh-
toihin ja -hintoihin sekä niiden määräytymis-
perusteisiin liittyviä tietoja sille tulee toimit-
taa, miten tiedot tulee eritellä sekä miten tie-
dot tulee toimittaa. 
 
 

23 §  

Sähkönmyyjän laskussa ilmoitettavat tiedot 
ja sähkönmyyjän tunnuslukujen julkaisemi-

nen 

Sähkönmyyjän tulee esittää laskutuksessa 
asiakkaalleen erittely siitä, miten sähkön hin-
ta muodostuu. Sähkömarkkinaviranomainen 
voi antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä 
tietoja sähköenergiaa koskevaan laskuun tu-
lee sisällyttää. 

Vähittäismyyjien tulee julkaista sähkön 
keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tietoja. 
Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa mää-
räyksiä julkaisemisessa noudatettavasta me-
nettelystä. 
 
 

24 § 

Sähkön myynti kiinteistön sisäisen sähköver-
kon kautta 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

25 c § 

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tie-
dot 

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen 
liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja 
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä 
sähkönkäyttäjälle tiedot sopimukseen sovel-

lettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla 
olevista sopimuksen sisältöä koskevista vaih-
toehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoehdoista. 
Vähittäismyyjän on annettava ennen säh-
könmyyntisopimuksen tekemistä vastaavat 
tiedot sähkönkäyttäjälle.  

Liittyjälle ja sähkönkäyttäjälle 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 
sähkönkäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai 
siihen liittyviin ylläpitopalveluihin sovellet-
tavista maksuista; 

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

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

7) tiedot käytettävissä olevista riitojenrat-
kaisumenettelyistä sekä niiden vireillepanos-
ta. 

Sähköverkkosopimusta tai sähkönmyynti-
sopimusta koskevia tietoja ei tarvitse antaa, 
jos sopimus tehdään suullisesti eikä sähkön-
käyttäjä tietoja halua. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 
kirjattava sovitussa muodossaan sopimuk-
seen tai vahvistusilmoitukseen. 
 
 

26 § 

Sopimusehtojen muuttaminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Jos jakeluverkonhaltijan vastuualue muut-

tuu, jakeluverkonhaltijalla on oikeus muuttaa 
siirtopalvelujen hintaa 15 §:n 3 momentissa 
säädetyn yhtenäisen hinnoittelun toteuttami-
seksi. Yksittäisten asiakkaiden maksuihin 
merkittäviä muutoksia aiheuttavat hintamuu-
tokset tulee toteuttaa sähkömarkkinaviran-
omaisen ennen uuden hinnoittelun käyttöön-
ottoa hyväksymän siirtymäajan kuluessa. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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27 a § 

Vakiokorvaus liittymän kytkemisen viivästy-
essä 

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä 
on kahden ensimmäisen viivästysviikon ai-
kana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 5 
prosenttia liittymismaksusta ja tämän jälkeen 
kultakin alkaneelta viivästysviikolta 10 pro-
senttia liittymismaksusta. Vakiokorvauksen 
enimmäismäärä on 30 prosenttia liittymis-
maksusta. Se on kuitenkin enintään 1 700 eu-
roa. Vakiokorvauksen enimmäismäärää voi-
daan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella 
rahan arvon muutosta vastaavasti. Vakiokor-
vausta laskettaessa käytetään perusteena niitä 
maksuja, joita jakeluverkonhaltija yleisesti 
liittymisestä perii ilman erityisoloista johtu-
via korotuksia. 
� � � � � � � � � � � � � �  

7 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

28 § 

Sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvollisuus 

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

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että sähköverkkotoiminnan eri osatoi-
minnot on eriytettävä toisistaan. 

Sähköliiketoimintoja ei kuitenkaan tarvitse 
eriyttää toisistaan ja muista liiketoiminnoista, 
jos liiketoiminta on määrältään tai suhteessa  
yrityksen harjoittamiin muihin liiketoimin-
toihin verrattuna vähäistä. Ministeriön ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, milloin liiketoiminta on merkityksel-
tään vähäistä. 
 

29 § 

Eriyttämisvelvollisuuden sisältö 

Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, 

että eriytettäville sähköliiketoiminnoille on 
tilikausittain laadittava tuloslaskelma ja tase. 
Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla yri-
tyksen kirjanpidosta johdettavissa, on laadit-
tava soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännösten mukaisesti. 
 

30 § 

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. 
 

31 § 

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. 
 

32 § 

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. 
 
 

33 § 

Eriytettyjen tilinpäätösten laatiminen 

Liiketapahtumat ja tase-erät tulee kirjata 
liiketoimintojen tuloslaskelmiin ja taseisiin 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset 
tulot ja menot sekä tase-erät kirjataan tilin-
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päätöksen laatimisen yhteydessä laskennalli-
sesti eri toiminnoille siten, että aiheuttamis-
periaate mahdollisuuksien mukaan toteutuu. 

Poistojen tulee eriytetyissä tilinpäätöksissä 
perustua hankintamenoihin. Laadittaessa 
eriytettyä tilinpäätöstä ensimmäistä kertaa 
käyttöomaisuuden hankintamenot tulee sisäl-
lyttää siihen suunnitelmanmukaisilla poistoil-
la vähennettyinä. 

Valittua eriyttämismenettelyä tulee noudat-
taa jatkuvasti, jollei sen muuttamiseen ole 
perusteltua syytä. Muutoksista tulee tehdä 
selvitys eriytetyn tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
 
 

34 § 

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 säh-
kömarkkinaviranomaiselle. 

Eriytettyjen tilinpäätösten yhteydessä tulee 
julkaista tilinpäätösten laatimisperusteita sel-
ventäviä tietoja sekä verkonhaltijan toimintaa 
kuvaavia tunnuslukuja. Sähkömarkkinavi-
ranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä 
siitä, mitä tietoja ja tunnuslukuja julkaise-
misvelvollisuus koskee sekä miten tiedot ja 
tunnusluvut julkaistaan. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi perustel-
lusta syystä myöntää yksittäistapauksissa 
poikkeuksia tämän lain vaatimasta toiminto-
jen eriyttämistavasta, jos sen toteuttaminen 
lain vaatimusten mukaisesti on kohtuutonta. 

34 a § 

Oikeudellisesti eriytetty sähköverkkotoiminta 

Jos kantaverkonhaltija tai muu verkonhalti-
ja, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty 
vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen vii-
meksi päättyneen kalenterivuoden aikana vä-
hintään 200 gigawattituntia, toimii osana 
sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä harjoitta-
vaa yritystä tai saman osapuolen määräysval-
lassa olevaa yritysryhmää, tulee verkonhalti-
jan olla oikeudelliselta muodoltaan, organi-
saatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton 
yrityksen tai yritysryhmän sähköntuotanto- ja 
sähkönmyyntitoiminnoista (oikeudellisesti 
eriytetty sähköverkkotoiminta). 

Määräysvallalla tarkoitetaan 1 momentissa 
oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jot-
ka joko erikseen tai yhdessä asiaan liittyvät 
tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet huo-
mioon ottaen antavat osapuolelle mahdolli-
suuden käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
yrityksessä ja sen toimielimissä. 

Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa koskeva yritysrakenteen muutos on 
pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 1 
momentissa tarkoitettu kynnysarvo on täyt-
tynyt. 
 

34 b § 

Oikeudellisesti eriytetyn verkonhaltijan oike-
us harjoittaa sähkönhankintaa ja -myyntiä 

Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa harjoittava verkonhaltija voi harjoit-
taa sähkönhankintaa ja -myyntiä, jos toimin-
nan tarkoituksena on: 

1) sähköverkon häviöenergian hankinta; 
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 
myynti verkkoon; 

5) hankkia omakäyttösähköä yhteisön toi-
mitiloihin, sähköasemille tai linkkiasemiin 
taikka muihin näitä vastaaviin yhteisön koh-
teisiin; 
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6) jakeluverkonhaltijan sähköntoimitus tä-
hän lakiin perustuvan velvollisuuden nojalla 
sähkönkäyttäjälle tilanteessa, jossa vähit-
täismyyjän toimitus on keskeytynyt myyjästä 
aiheutuvasta syystä. 
 

34 c § 

Toiminnalliset eriyttämisvaatimukset 

Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on 
vähintään 50 000 asiakasta, johtoon kuuluva 
henkilö ei saa toimia sähkön tuotannosta tai 
myynnistä vastaavan yrityksen toimitusjohta-
jana taikka hallituksen tai sitä vastaavan toi-
mielimen jäsenenä, jos verkonhaltija ja yritys 
ovat saman osapuolen määräysvallassa. 

Ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä toiminnallisista eriyttä-
misvaatimuksista, jotka koskevat oikeudelli-
sesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoit-
tavaa verkonhaltijaa, jolla on vähintään 100 
000 asiakasta. Nämä vaatimukset voivat liit-
tyä: 

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

2) verkonhaltijan velvollisuuteen laatia oh-
jelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
verkonhaltija toteuttaa tämän lain 3 ja 4 lu-
vussa tarkoitetut velvoitteensa syrjimättö-
mästi. 
 

8 luku 

Sähkön tuotanto, tuonti ja vienti 

35 § 

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 vain siinä tapauk-
sessa, että sähkön tarjonta, suunnitteilla ja 
rakenteilla olevat sähköntuotantolaitokset ja 
siirtoyhteydet sekä toteutettavat energiate-

hokkuutta edistävät kysynnänhallintatoimet 
huomioon ottaen, ei riitä täyttämään sähkön 
kysyntää Suomessa eikä sähkön riittävyyttä 
voida turvata muilla toimenpiteillä. 

Tarjouskilpailun järjestämistä koskevassa 
päätöksessä määrätään: 

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

2) perusteet, jotka sääntelevät tarjoajien va-
lintaa ja sopimuksen tekemistä. 

Päätös tarjouskilpailun järjestämisestä rat-
kaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Päätöksen tarjouksen hyväksymisestä tekee 
ministeriö. Ministeriön tehtävänä on myös 
tarjouskilpailun täytäntöönpano. 

Tarkemmat säännökset tarjouskilpailussa 
noudatettavasta menettelystä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 
 

36 § 

Voimalaitosten rakentamista ja käytöstäpois-
tamista koskevat ilmoitukset 

Voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle voimalaitok-
sen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönot-
tamisesta sekä voimalaitoksen pitkäaikaisesta 
tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta. Valtio-
neuvoston asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä 
ja ilmoitusmenettelystä. 
 

36 a § 

Voimalaitosten huoltoseisokit 

Voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle teholtaan vä-
hintään 100 megavolttiampeerin suuruisen 
erillistä sähkön tuotantoa harjoittavan voima-
laitoksensa suunnitellusta huoltoseisokista, 
joka ajoittuu 1.12. � 28.2. väliselle ajalle. Il-
moitus on tehtävä vähintään kuusi kuukautta 
ennen huoltoseisokin suunniteltua alka-
misajankohtaa. Valtioneuvoston asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset ilmoitukseen 
sisällytettävistä tiedoista sekä ilmoitusmenet-
telystä. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
siirtämään 1 momentissa tarkoitetun voima-
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laitoksen huoltoseisokin ajankohtaa 1.12. � 
28.2. välisen ajan ulkopuolelle, jos on perus-
teltua syytä epäillä, että sähkön tarjonta ei 
riittäisi täyttämään sähkön kysyntää Suomes-
sa huoltoseisokin ilmoitettuna ajankohtana. 
Päätös huoltoseisokin siirtämisestä on tehtä-
vä vähintään kolme kuukautta ennen huol-
toseisokin ilmoitettua alkamisajankohtaa. 
Siirtoa koskevaa päätöstä ei saa tehdä, jos 
huoltoseisokin siirtäminen aiheuttaisi vaaran 
voimalaitoksen teknisestä vikaantumisesta 
taikka vaarantaisi voimalaitoksen käyttötur-
vallisuuden. Sähkömarkkinaviranomaisen tu-
lee kuulla turvatekniikan keskusta ja, jos 
huoltoseisokki koskee ydinvoimalaitosta, sä-
teilyturvakeskusta ennen siirtoa koskevan 
päätöksen tekemistä. Siirtoa koskevaa pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei valitusviranomainen ole kieltä-
nyt päätöksen täytäntöönpanoa tai määrännyt 
sitä keskeytettäväksi. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi asettaa 2 
momentissa tarkoitetun päätöksensä tehos-
teeksi uhkasakon. 
 
 

37 § 

Sähkön tuontia ja vientiä koskeva ilmoitus-
velvollisuus 

Ministeriön asetuksella voidaan säätää, että 
sähkön tuontia ja vientiä koskevista sopi-
muksista on ilmoitettava ministeriölle. Ilmoi-
tuksessa on annettava asetuksessa säädetyt 
tiedot. 
 
 

38 § 

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta kuuluu ministeriölle. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä on 
valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1228/2003 nou-
dattamista. Maan rajan ylittävien sähköjohto-
jen rakentamista sekä sähkön tuontia ja vien-

tiä valvoo kuitenkin ministeriö. 
Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä on 

yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa 
seurata sähkön tarjonnan ja kysynnän tasa-
painon kehitystä Suomessa. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee julkaista 
vuosittain valvontaa sekä sähkön tarjonnan ja 
kysynnän tasapainon kehitystä koskevat ker-
tomukset sekä huolehtia tehtäviinsä liittyvistä 
kansainvälisistä tiedonantovelvoitteista. 
 
 

38 a § 

Sähkömarkkinaviranomaisen vahvistamat 
ehdot ja menetelmät 

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee päätök-
sellään vahvistaa verkonhaltijan ja järjestel-
mävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan 
noudatettavaksi seuraavat palvelujen ehdot ja 
palvelujen hinnoittelua koskevat 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 maksu-
jen määrittämiseksi;  

4) järjestelmävastuuseen määrätyn kanta-
verkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin 
kuuluvien palvelujen ehdot sekä menetelmät 
palveluista perittävien maksujen määrittämi-
seksi. 

Vahvistuspäätöksen tulee perustua 3, 4 ja 6 
a luvussa sekä verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kau-
passa annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 
säädettyihin perusteisiin. Hinnoittelussa nou-
datettavien menetelmien vahvistamista kos-
kevassa päätöksessä voidaan määrätä: 

1) verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman 
arvostusperiaatteista; 

2) verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomal-
le hyväksyttävän tuoton määrittämistavasta; 

3) verkkotoiminnan tuloksen määrittämis-
tavasta sekä sen edellyttämästä tuloslaskel-
man ja taseen oikaisusta; 

4) verkkotoiminnan tehostamiseen kannus-
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tavasta tavoitteesta ja sen määrittämistavasta 
sekä menetelmästä, jolla tehostamistavoitetta 
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, jota sovelletaan 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuihin menetel-
miin, on voimassa neljän vuoden pituisen 
valvontajakson ajan. Jos verkonhaltija on 
aloittanut toimintansa muihin verkonhaltijoi-
hin sovellettavan valvontajakson ollessa kes-
ken, on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
vahvistuspäätös kuitenkin voimassa tämän 
valvontajakson loppuun. Muut 1 momentissa 
tarkoitetut päätökset ovat voimassa toistai-
seksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä 
määrätyn määräajan. 
 
 

38 b § 

Sähkömarkkinaviranomaisen vahvistuspää-
töksen muuttaminen 

Sähkömarkkinaviranomainen voi muuttaa 
38 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vahvis-
tuspäätöstä antamallaan uudella päätöksellä, 
jonka käsittely on tullut vireille verkonhalti-
jan tai järjestelmävastuuseen määrätyn kan-
taverkonhaltijan hakemuksesta tai sähkö-
markkinaviranomaisen omasta aloitteesta. 
Päätöstä voidaan muuttaa sähkömarkkinavi-
ranomaisen 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-
tuimen antamaan ratkaisuun; 

3) jos muutokseen on painava syy päätök-
sen antamisen jälkeen tapahtuneen olosuhtei-
den olennaisen muutoksen taikka vanhentu-
neiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen 
uudistamisen johdosta; tai 

4) jos muutos on tarpeen Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi. 

38 c § 

Sähkömarkkinaviranomaisen päätös valvon-
tajakson päätyttyä  

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee 
38 a §:ssä tarkoitetun valvontajakson päätyt-
tyä antamallaan päätöksellä velvoittaa ver-
konhaltija alentamaan pykälän 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettujen menetelmien perus-
teella määritettyjä siirtopalvelumaksujaan 
kuluvan valvontajakson aikana sillä määrällä, 
jolla verkkotoiminnan tuotto on päättyneen 
valvontajakson kuluessa ylittänyt kohtuulli-
sen tuoton määrän, taikka oikeuttaa verkon-
haltija korottamaan siirtopalvelumaksujaan 
kuluvan valvontajakson aikana sillä määrällä, 
jolla verkkotoiminnan tuotto on päättyneen 
valvontajakson kuluessa alittanut kohtuulli-
sen tuoton määrän. Jos verkkotoiminnan 
tuotto on ylittänyt valvontajakson kuluessa 
kohtuullisen tuoton määrän vähintään 5 pro-
sentilla, on alennettavaan määrään lisättävä 
korko, joka lasketaan koko alennettavalle 
määrälle vuotuisena korkona päättyneen val-
vontajakson ajalta 38 a §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun vahvistuspäätöksen 
mukaisesti määritetyn oman pääoman koron 
keskiarvon mukaan. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi painavas-
ta syystä pidentää 1 momentissa tarkoitettua 
tasoitusjaksoa. 
 

38 d § 

Sähköverkkoliiketoiminnan luovutus ja ver-
konhaltijoiden sulautuminen valvontajakson 

ollessa kesken 

Jos verkonhaltija luovuttaa sähköverkkolii-
ketoiminnan toiselle tai sulautuu toiseen toi-
minnanharjoittajaan 38 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 38 c §:n 
mukaisesta siirtopalvelumaksujen palautuk-
sesta myös siltä osin kuin palautus perustuu 
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luovutusta tai sulautumista edeltävään val-
vontajakson osaan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö saa vastaavasti edukseen 
38 c §:ssä tarkoitetun oikeuden siirtopalve-
lumaksujen korottamiseen myös siltä osin 
kuin oikeus perustuu luovuttajan tai sulautu-
van verkonhaltijan toimintaan luovutusta tai 
sulautumista edeltävän valvontajakson osan 
aikana. 

Sähkömarkkinaviranomaisen on annettava 
luovuttajan ja luovutuksensaajan pyynnöstä 
erillinen päätös, jossa vahvistetaan 
1 momentissa tarkoitettu määrä luovu-
tusajankohtana. 
 

39 § 

Valvontaviranomaisten toimivalta valvonta-
asioissa 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä taikka 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1228/2003 säädettyjä velvoit-
teitaan, valvontaviranomaisen on velvoitetta-
va hänet korjaamaan virheensä tai laimin-
lyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voidaan mää-
rätä, millä tavoin virhe tai laiminlyönti tulee 
korjata. Velvoitepäätöksessä voidaan myös 
määrätä palauttamaan asiakkaalle virheelli-
sesti peritty maksu, jos palautukseen ei so-
velleta 38 c §:ssä säädettyä palautusmenette-
lyä. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 
1 momentissa sekä 38 a�38 c §:ssä tarkoite-
tun päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uh-
kasakon asettamisessa ja sen tuomitsemisessa 
maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädettyä menettelyä. 

Valvontaviranomaiselle annettavia tietoja 
koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta sää-
detään jäljempänä erikseen. 
 

39 a § 

Erityissäännökset sähkömarkkinaviranomai-
selle tehtävien tutkintapyyntöjen käsittelystä 

Sähkömarkkinaviranomaisen on käsiteltävä 
verkonhaltijoita koskevat tutkintapyynnöt 

kahden kuukauden kuluessa tutkintapyynnön 
vastaanottamisesta. Sähkömarkkinaviran-
omainen voi pidentää käsittelylle asetettua 
määräaikaa, jos tutkintapyyntö koskee tehol-
taan yli 40 megavolttiampeerin suuruisen 
voimalaitoksen liittämisestä perittäviä mak-
suja taikka jos tutkintapyynnön käsittely 
edellyttää lisätietojen hankkimista. Jälkim-
mäisessä tapauksessa määräaikaa voidaan pi-
dentää enintään kahdella kuukaudella, jonka 
jälkeen määräaikaa voidaan pidentää edel-
leen tutkintapyynnön tekijän suostumuksella. 
 

40 §  

Sähköverkon luvattoman rakentamisen estä-
minen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Ministeriöllä on oikeus määrätä keskeytet-

täväksi maan rajan ylittävän sähköjohdon ra-
kentaminen tai kieltää sen käyttö, jos raken-
taminen on aloitettu tai sähköjohto on raken-
nettu ilman tämän lain mukaista lupaa. 
 

41 § 

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön 

� � � � � � � � � � � � � �  
Kilpailuviraston tulee julkaista vuosittain 

kertomus kilpailunrajoituksista annetun lain 
soveltamisesta sähkömarkkinoilla. Kertomus 
on toimitettava Euroopan yhteisöjen komis-
siolle Suomea sitovien kansainvälisten tie-
donantovelvoitteiden mukaisesti. 
 

42 § 

Tietojen antaminen viranomaisille 

Sähköverkkotoimintaa sekä sähkön myyn-
tiä, tuotantoa, tuontia tai vientiä harjoittavan 
henkilön, yhteisön tai laitoksen on annettava 
ministeriölle ja sähkömarkkinaviranomaiselle 
tässä laissa tarkoitettujen valvontatehtävien 
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Tämän lisäk-
si ministeriölle ja sähkömarkkinaviranomai-
selle on annettava muiden tässä laissa tarkoi-
tettujen tehtävien tai kansainvälisten sopi-
musvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia ti-
lasto- ja muita tietoja. 
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Sähkömarkkinaviranomaisen asianomaisel-
la virkamiehellä on oikeus tämän lain mukai-
sen valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä 
sähkömarkkinaviranomaisen antaman vah-
vistus- tai velvoitepäätöksen noudattamisen 
valvomiseksi toimittaa tarkastus valvottavaa 
toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen 
hallinnassa olevissa tiloissa. Valvottavaa 
toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen 
on vaadittaessa esitettävä tarkastusta toimit-
tavalle virkamiehelle tarkastusta varten ne 
asiakirjat ja tietojärjestelmissään olevat tal-
lenteensa sekä järjestettävä pääsy niihin säh-
kölaitteisiin ja -laitteistoihin, joilla voi olla 
merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettu-
jen säännösten tai määräysten noudattamisen 
valvonnassa. Tarkastusta toimittavalla vir-
kamiehellä on oikeus ottaa maksutta jäljen-
nöksiä tarkastettavista asiakirjoista sekä tu-
losteita tietojärjestelmissä olevista tallenteis-
ta. 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetty-
jä velvoitteitaan tietojen antamisesta tai toi-
mittamisesta valvontaviranomaiselle, voi 
valvontaviranomainen velvoittaa hänet kor-
jaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Val-
vontaviranomainen voi asettaa päätöksensä 
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettami-
sessa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi 
noudatetaan uhkasakkolaissa säädettyä me-
nettelyä. 
 

43 § 

Viranomaisten suoritteista perittävät maksut 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

10 luku 

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

44 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Joka 9 §:n 2 momentin (liittämisvelvolli-
suus), 10 §:n 1 momentin (siirtovelvollisuus), 
21 §:n 1 momentin (toimitusvelvollisuus) tai 
27 i §:n (sähköntoimituksen keskeyttäminen 
sähkönkäyttäjästä johtuvasta syystä) vastai-

sella menettelyllä aiheuttaa toiselle vahinkoa, 
on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa 
vahingon. 
 

45 § 

Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittami-
nen 

Joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa il-
man 4 §:ssä tarkoitettua lupaa taikka rakentaa 
sähköjohdon ilman 18 §:ssä tarkoitettua lu-
paa, on tuomittava luvattomasta sähköverk-
kotoiminnan harjoittamisesta sakkoon, jollei 
teosta muussa laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta. 
 
 

46 § 

Voimalaitoksen käyttörikkomus 

Joka  
1) laiminlyötyään 36 a §:n 1 momentissa 

säädetyn voimalaitoksen suunniteltua huol-
toseisokkia koskevan ilmoitusvelvollisuuden 
täyttämisen järjestää ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin kuuluvan voimalaitoksen huoltoseiso-
kin tai  

2) rikkoo sähkömarkkinaviranomaisen an-
tamaa huoltoseisokin siirtämistä koskevaa 
päätöstä, 

on tuomittava voimalaitoksen käyttörikko-
muksesta sakkoon. 
 
 

47 § 

Järjestelmävelvoitteisiin liittyvän salassapi-
tovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 16 e §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan. 
 
 

48 § 

Kunnan oikeus harjoittaa sähköliiketoimin-
taa alueensa ulkopuolella 

� � � � � � � � � � � � � �  
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50 § 

Virka-apu 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

51 § 

Muutoksenhaku 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
38 a�38 d ja 39 §:n nojalla antamaan päätök-
seen haetaan muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Valituksen käsittelyyn markki-
naoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttö-
lakia. Käsittelyn ja asiakirjojen julkisuudesta 
säädetään erikseen. 

Ministeriön tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen sekä hallinto-oikeuden ja mark-
kinaoikeuden antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Sähkömarkkinaviranomaisella on 
oikeus hakea valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden päätökseen, 
jolla tuomioistuin on kumonnut sähkömark-
kinaviranomaisen päätöksen tai muuttanut si-
tä. 
 

52 § 

Erityissäännökset sähkömarkkinaviranomai-
sen päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
38 a�38 d ja 39 §:n nojalla antamaa päätöstä 
on noudatettava muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei sähkömarkkinaviranomainen pää-
töksessään toisin määrää. Päätöstä, joka kos-
kee virheellisesti perityn maksun palautta-
mista yksittäiselle asiakkaalle, tai päätöstä, 
joka koskee uhkasakon maksettavaksi tuo-
mitsemista, ei kuitenkaan saa panna täytän-
töön ennen kuin se on lainvoimainen. Muu-
toksenhakutuomioistuimella on lisäksi oikeus 
antaa määräyksiä päätösten täytäntöönpanos-

ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 
 

53 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

55 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
��� 

 
 

1. Tämä laki tulee voimaan      päivänä 
            kuuta 200   . 

2. Lain 15 §:n 3 momentin säännöstä siir-
topalvelujen erillisestä hinnoittelusta sovelle-
taan jakeluverkonhaltijan maantieteellisesti 
toisistaan erillään sijaitseviin vastuualueen 
osiin, jotka on muodostettu lain voimaantu-
lon jälkeen.  

3. Lain 15 b §:n säännöstä ei sovelleta en-
nen lain voimaantuloa tehtyihin  määräaikai-
siin sopimuksiin. 

4. Lain 27 a §:n 1 momenttia sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin säh-
kösopimuksiin, jos momentissa tarkoitettu 
viivästys on tapahtunut lain voimaantulon 
jälkeen. Lain 44 §:ää sovelletaan myös ennen 
lain voimaantuloa tehtyihin sähkösopimuk-
siin. 

5. Lain 34 a §:n 1 momenttia sovellettaessa 
viimeksi päättyneisiin kalenterivuosiin lue-
taan myös ennen lain voimaantuloa päätty-
neet kalenterivuodet. 

6. Jos 34 a §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kynnysarvo on täyttynyt sähköverkkotoimin-
taa harjoittavan yrityksen osalta ennen tämän 
lain voimaantuloa, on 34 a §:n 1 momentin 
edellyttämät yritysrakenteiden muutokset to-
teutettava 1 päivään tammikuuta 2007 men-
nessä.  

7. Ilmoitus 36 a §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta voimalaitoksen huoltoseisokista on teh-
tävä 14 päivän kuluessa tämän lain voimaan-
tulosta, jos lain voimaan tullessa on vähem-
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män kuin kuusi kuukautta huoltoseisokin 
suunniteltuun alkamisajankohtaan. 

8. Ensimmäinen 38 a §:ssä tarkoitettu val-
vontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2005. Sähköverkonhaltijan ensimmäinen 
valvontajakso on pituudeltaan kolme vuotta. 

9. Lain 39 a §:n säännöksiä sovelletaan tut-
kintapyyntöihin, jotka sähkömarkkinaviran-
omainen on vastaanottanut tämän lain voi-
maantulon jälkeen. 

10. Lain 51 §:n 2 momentin säännöstä so-
velletaan sähkömarkkinaviranomaisen lain 
39 §:n nojalla antamaan päätökseen, jos pää-

töstä koskeva asia on tullut vireille lain voi-
maantulon jälkeen. 

11. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 6 §:n 2 momentin, 13 §:n, 16 c §:n 
2 momentin, 16 d §:n, 22 §:n 2 momentin, 
23 §:n taikka 34 §:n 1 tai 2 momentin nojalla 
annetut kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
tökset jäävät voimaan siihen saakka, kunnes 
toimivaltaisen viranomaisen antamat asetuk-
set ja määräykset tulevat voimaan. 

12. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

 
����� 
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2. 
 
 

Laki 
markkinaoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §, 5 §:n 2 

ja 3 momentti, 8 §, 9 §:n 3 momentti sekä 15 § seuraavasti: 
 

1 § 

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka 

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka 
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 

1) kilpailunrajoituksista annetussa laissa 
(480/1992); 

2) julkisista hankinnoista annetussa laissa 
(1505/1992); 

3) sähkömarkkinalaissa (386/1995); 
4) maakaasumarkkinalaissa (508/2000); 
5) eräiden markkinaoikeudellisten asioiden 

käsittelystä annetussa laissa (1528/2001); 
6) muussa laissa. 
Markkinaoikeuden toimipaikka sijaitsee 

Helsingissä.  
 
 

5 § 

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrää-
minen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Edellä 1 §:n 1 momentin 1�4 kohdassa tar-

koitettujen asioiden käsittelyyn osallistuvilta 
asiantuntijajäseniltä edellytetään, että he ovat 
suorittaneet soveltuvan ylemmän korkeakou-
lututkinnon ja ovat perehtyneet kilpailuoi-
keuteen, hankintatoimeen, energiamarkki-
noihin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai 
taloudellisiin kysymyksiin.  

Edellä 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että he 
ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän kor-
keakoulututkinnon ja ovat perehtyneet kulut-

tajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelä-
mään tai taloudellisiin kysymyksiin. 
 

8 § 

Jaostot 

Markkinaoikeus toimii jaostoihin jakautu-
neena siten kuin tuomioistuimen työjärjes-
tyksessä tarkemmin määrätään. Jaostot huo-
lehtivat ensisijaisesti kilpailu-, hankinta- ja 
energiamarkkinalainsäädännön tai markkina-
oikeudellisen lainsäädännön alaan kuuluvien 
asioiden käsittelystä. 
 

9 § 

Päätösvaltaisuus 

� � � � � � � � � � � � � �  
Edellä 1 §:n 1 momentin 2�6 kohdassa tar-

koitettujen asioiden käsittelyyn voi myös, jos 
asian laatu sitä edellyttää, osallistua 2 mo-
mentissa mainittu määrä asiantuntijajäseniä. 
Markkinaoikeus on päätösvaltainen lisäksi 
kokoonpanossa, jossa asian käsittelyyn osal-
listuu kaksi jäsentä ja enintään kaksi asian-
tuntijajäsentä, jos ratkaistavassa asiassa oi-
keuskäytäntö on vakiintunutta. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

15 § 

Käsittelyn julkisuus 

Asian käsittelyyn markkinaoikeudessa so-
velletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta an-
nettua lakia (945/1984). Suullinen käsittely 
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on toimitettava suljetuin ovin sellaisissa 1 §:n 
1 momentin 1�4 kohdassa tarkoitetuissa asi-
oissa, joissa on säädetty salassapitovelvolli-
suus tai jotka markkinaoikeus määrää käsitel-
täväksi suljetuin ovin sillä perusteella, että 
julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaisel-
le erityistä haittaa. 

��� 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 

200 . 
Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä 

markkinaoikeuteen uusia sivutoimisia asian-
tuntijajäseniä, joiden toimikausi kestää ai-
emmin määrättyjen asiantuntijajäsenten toi-
mikauden loppuun. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
����� 

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 
 
 
 
 
 

Laki 
sähkömarkkinalain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 54 §, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3, 12 ja 13 kohta, 4 §:n 2 momentti, 5 §, 6 §:n 

2 momentti, 7 §:n 2 kohta, 11 ja 13 §, 15 §:n 3 ja 4 momentti, 4 luvun otsikko, 16 §:n 2 ja 
4 momentti, 16 b §:n 2 momentti, 16 c §:n 1 ja 2 momentti, 16 d §, 17 §:n 2 momentti, 19 §:n 
1 momentti, 21�23 ja 25 c §, 26 §:n 3 momentti, 27 a §:n 1 momentti, 7 luku, 8 luku, 38 ja 39 
§, 40 §:n 2 momentti, 42 §, 10 luku ja 51�53 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 12 ja 13 kohta, 4 luvun otsikko, 16 §:n 2 ja 4 momentti, 
16 b §:n 2 momentti, 16 c §:n 1 ja 2 momentti ja 16 d § laissa 332/1998 sekä 21 ja 22 § osaksi 
laissa 466/1999, 25 c §, 26 §:n 3 momentti, 27 a §:n 1 momentti ja 44 § mainitussa laissa 
466/1999, 42 § osaksi laissa 444/2003 ja 10 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 
sekä 

lisätään 1 §:ään otsikko, 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, 
otsikko, 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 332/1998, 466/1999 ja 
444/2003, otsikko, 4 §:ään otsikko ja uusi 3 momentti, 6�8 §:ään otsikko, 9 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 466/1999 ja laissa 1130/2003, otsikko, 10 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, otsikko, 12 §:ään otsikko sekä uusi 2 ja 3 mo-
mentti, 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1130/2003, otsikko, 14 a §:ään, 
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, otsikko, 15 §:ään otsikko, 15 a §:ään, sellai-
sena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, otsikko, lakiin uusi 15 b §, 16 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainituissa laeissa 332/1998 ja 444/2003, otsikko, 16 a-16 c §:ään, sellaise-
na kuin ne ovat mainitussa laissa 332/1998, otsikko, lakiin uusi 16 e §, 17 §:ään otsikko, 18 
§:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 444/2003, otsikko ja uusi 4 momentti, jol-
loin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 19 §:ään otsikko, 20 §:ään, sellaisena kuin se 
on osaksi laissa 138/1998, otsikko, 24 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 444/2003, 
otsikko, lakiin uusi 38 a�38 d ja 39 a §, 40 §:ään otsikko, 41 §:ään otsikko ja uusi 3 momentti 
sekä 43, 48, 50 ja 55 §:ään otsikko seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � � 

Lain tavoitteet 

� � � � � � � � � � � � � � 
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2 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa 
puolustushallinnon sähköverkkojen ja voi-
malaitosten osalta siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Lain soveltamisala 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tämän lain 2 ja 3 luvun sekä 36 ja 36 a 

§:n säännöksiä ei sovelleta puolustushallin-
non sähköverkkoihin ja voimalaitoksiin. 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
 

3 § 
 

(uusi) 
 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
� � � � � � � � � � � � � �  

3) liittymisjohdolla yhtä liittyjää varten 
rakennettua lyhyttä sähköjohtoa, jolla liittyjä 
liitetään jakeluverkkoon; 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
12) ministeriöllä valtioneuvoston ohjesään-
nössä (1522/1995) tarkoitettua asianomaista 
ministeriötä; 

13) sähkömarkkinaviranomaisella viran-
omaista, jonka tehtävänä on sähkömarkki-
noiden valvonta tämän lain mukaisesti; 
� � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � �  
3) liittymisjohdolla yhtä liittyjää varten 

rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä liite-
tään sähköverkkoon ja joka ei ylitä valta-
kunnan rajaa; 
� � � � � � � � � � � � � �  

12) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriötä; 
 

13) sähkömarkkinaviranomaisella Ener-
giamarkkinavirastoa; 
 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
 

4 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Luvanvaraista ei kuitenkaan ole sellainen 
asetuksella tarkemmin määriteltävä sähkö-
verkkotoiminta, jolla on vähäinen merkitys. 
Lisäksi sähkömarkkinaviranomainen voi yk-
sittäistapauksissa vapauttaa määräajaksi tai 
toistaiseksi verkonhaltijan luvanvaraisuu-
desta, jos verkonhaltijan sähköverkolla on 
vähäinen merkitys sähkön siirron kannalta. 

(uusi) 

Sähköverkkolupa 

� � � � � � � � � � � � � �  
Luvanvaraista ei ole: 
1) sähköverkkotoiminta, jossa yhteisön tai 

laitoksen hallinnassa olevalla sähköverkolla 
hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan 
kiinteistöryhmän sisäistä sähkönjakelua; 

2) sähköverkon suunnittelu. 
 
 

Sähkömarkkinaviranomainen voi yksittäis-
tapauksissa määräajaksi tai toistaiseksi sal-
lia sähköverkkotoiminnan harjoittamisen 
ilman sähköverkkolupaa. Edellytyksenä on, 
että verkonhaltijan sähköverkolla on vähäi-
nen merkitys sähkön siirron kannalta. 
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5 § 
 
 
 
 

Lupa myönnetään, jos luvanhakijalla on 
tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edel-
lytykset huolehtia hakemastaan sähköverk-
kotoiminnasta siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lupaan voidaan liittää toiminnan kannalta 
tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 
 
 
 

 

5 § 

Sähköverkkoluvan myöntäminen ja luvan 
edellytykset 

Sähköverkkolupa myönnetään, jos luvan-
hakijalla on tekniset, taloudelliset ja organi-
satoriset edellytykset huolehtia sähköverk-
kotoiminnastaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut edellytyk-
set täyttyvät, jos: 

1) hakijan organisaatio vastaa sen verkko-
toiminnan laajuutta ja luonnetta; 

2) hakijalla on palveluksessaan riittävä 
henkilöstö; 

3) hakijalla on palveluksessaan sellainen 
käytön johtaja sekä, jos hakija suorittaa 
sähkötöitä, sähkötöiden johtaja, joka täyttää 
sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen 
nojalla säädetyt kelpoisuusvaatimukset; 

4) hakijalla on taloudelliset edellytykset 
kannattavaan sähköverkkotoimintaan; 

5) hakijalla on päätösvalta sähköverkon 
käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen tarvit-
taviin varoihin; sekä 

6) järjestelmävastuuseen määrättävä kan-
taverkonhaltija on järjestänyt valtakunnalli-
sen tasevastuun hoitamiseen liittyvät toi-
minnot erillisen toimintayksikkönsä tai ko-
konaan omistamansa tytäryhtiön tehtäväksi. 

Lupaan voidaan liittää 1 momentin edelly-
tysten kannalta tarpeellisia ehtoja. Lupaa tai 
luvan ehtoja voidaan muuttaa luvanhaltijan 
suostumuksella tai muulloinkin, jos muutok-
seen on lain tarkoituksen kannalta erityisen 
tärkeä syy. 

Lupaa ei voida siirtää toiselle yhteisölle 
tai laitokselle. 

 
 
 
 

6 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Luvanhaltija voi sopia toisen luvanhaltijan 
kanssa vastuualueen muutoksesta. Muutok-
sesta on ilmoitettava alueen liittyjille ja säh-
kömarkkinaviranomaiselle siten kuin minis-
teriö määrää. 

Jakeluverkonhaltijan vastuualue 

� � � � � � � � � � � � � �  
Luvanhaltija voi sopia toisen luvanhaltijan 

kanssa vastuualueen muutoksesta. Muutok-
sesta on ilmoitettava alueen liittyjille ja säh-
kömarkkinaviranomaiselle. Sähkömarkkina-
viranomainen voi antaa tarkempia määrä-
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� � � � � � � � � � � � � �  

yksiä ilmoituksessa annettavista tiedoista 
sekä ilmoitusmenettelystä. 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
7 § 

 
(uusi) 

 
Sähköverkkoluvan peruuttaminen 

Sähkömarkkinaviranomainen voi peruut-
taa sähköverkkoluvan: 

� � � � � � � � � � � � � �  
2) jos luvanhaltija ei enää täytä luvan 

myöntämisen edellytyksiä tai ehtoja; tai 
� � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � �  
2) jos luvanhaltija ei enää täytä luvan 

myöntämisen edellytyksiä; taikka 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
 

8 § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � � 

Toimenpiteet sähköverkkoluvan peruuttami-
sen johdosta 

� � � � � � � � � � � � � � 
 

3 luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hinnoitteluperiaatteet 

9 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Kehittämis- ja liittämisvelvollisuus 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

10 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Siirtovelvollisuus 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

11 § 
 
 
 

Ministeriö voi määrätä, 

11 § 

Sähkön siirtoa koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Ministeriön asetuksella voidaan säätää, 
että sähkön siirtoa koskevista pyynnöistä, 

neuvotteluiden aloittamisesta ja niiden tu-
loksista on ilmoitettava sähkömarkkinavi-
ranomaiselle ja kansainvälisille järjestöille, 
jos Suomen kansainväliset sopimusvelvoit-
teet sitä edellyttävät. 

 



 HE 127/2004 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

 94

12 § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

(uusi) 
 
 
 
 
 
 

(uusi) 

Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja tunnus-
lukujen julkaiseminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Verkonhaltijan tulee ilmoittaa sähkömark-

kinaviranomaiselle verkkopalvelujensa voi-
massa olevat myyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. Sähkömarkki-
naviranomainen voi antaa tarkempia mää-
räyksiä ilmoituksessa annettavista tiedoista 
sekä ilmoitusmenettelystä. 

Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopal-
velujensa hintatasoa sekä verkkotoiminnan 
tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta ku-
vaavia tunnuslukuja. Sähkömarkkinaviran-
omainen voi antaa tarkempia määräyksiä 
siitä, mitä tunnuslukuja julkaisemisvelvolli-
suus koskee, mitä kaavoja ja ohjeita tunnus-
lukuja laskettaessa noudatetaan sekä miten 
tunnusluvut julkaistaan. 

 
13 § 

 
 
 
 

Ministeriö voi määrätä verkonhaltijan il-
moittamaan verkkopalvelujensa voimassa 
olevat myyntiehdot ja -hinnat ja niiden 
määräytymisperusteet sähkömarkkinaviran-
omaiselle tai valtuuttamalleen yhteisölle. 
 

Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopal-
velujensa hintatasoa sekä verkkotoiminnan 
tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta ku-
vaavia tunnuslukuja ministeriön määräyk-
sen mukaisesti. Ministeriö voi määrätä ver-
konhaltijan ilmoittamaan tiedot sähkömark-
kinaviranomaiselle tai valtuuttamalleen yh-
teisölle. 

13 § 

Jakeluverkonhaltijan laskussa ilmoitettavat 
tiedot 

Jakeluverkonhaltijan tulee esittää lasku-
tuksessa asiakkaalleen erittely siitä, miten 
verkkopalvelun hinta muodostuu. Sähkö-
markkinaviranomainen voi antaa tarkem-
mat määräykset siitä, mitä tietoja sähkön 
siirtoa koskevaan laskuun tulee sisällyttää. 
 

 
 

14 § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoitte-
lua koskevat yleiset säännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
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14 a § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Sähkön tuontia ja vientiä koskevat siirto-
maksut 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

15 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Jakeluverkossa verkkopalvelujen hinta ei 
saa riippua siitä, missä asiakas maantieteel-
lisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueel-
la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministeriö voi antaa tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä pistehinnoittelun periaatteiden 
soveltamisesta. 

Pistehinnoittelu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Jakeluverkossa siirtopalvelujen hinta ei 

saa riippua siitä, missä asiakas maantieteel-
lisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueel-
la. Jakeluverkonhaltijan toisistaan maantie-
teellisesti erillään sijaitsevilla vastuualueen 
osilla tulee kuitenkin soveltaa kunkin alueen 
osalta omia siirtopalvelujen hintoja. Säh-
kömarkkinaviranomainen voi yksittäistapa-
uksessa myöntää poikkeuksen siirtopalvelu-
jen erillisten hintojen soveltamisesta, jos ja-
keluverkonhaltijan vastuualueen osien kus-
tannustasot ja hinnoitteluperusteet eivät 
poikkea merkittävästi toisistaan. 

Ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
vittaessa tarkempia säännöksiä pistehinnoit-
telun periaatteiden soveltamisesta. 

 
 

15 a § 
 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Sähkönmyyjän vaihtamiseen liittyviä suorit-
teita koskevat säännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

(uusi)  15 b § 

Häviöenergian hankinta 

Verkonhaltijan on hankittava sähköverk-
konsa häviöenergia sekä sähköverkkonsa 
käyttöä palveleva varavoima avointen, syr-
jimättömien ja markkinapohjaisten menette-
lyjen mukaisesti. 
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4 luku 

Järjestelmävastuu, tasevastuu ja taseselvi-
tys 

4 luku 

Järjestelmävelvoitteet ja sähkökauppojen 
selvitys 

 
16 § 

 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Järjestelmävastuussa oleva kantaverkon-
haltija voi asettaa järjestelmävastuun toteut-
tamiseksi tarpeellisia ehtoja sähkön siirtojär-
jestelmän sekä siihen liitettyjen voimalaitos-
ten ja kuormien käyttämiselle. 
 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tarkempia säännöksiä järjestelmävastuun 
toteutustavasta ja sisällöstä voidaan antaa 
asetuksella. 

Järjestelmävastuu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Järjestelmävastuussa oleva kantaverkon-

haltija voi asettaa järjestelmävastuun toteut-
tamiseksi tarpeellisia ehtoja sähkön siirtojär-
jestelmän sekä siihen liitettyjen voimalaitos-
ten  ja kuormien käyttämiselle. Ehtoja voi-
daan soveltaa yksittäistapauksissa sen jäl-
keen, kun sähkömarkkinaviranomainen on 
päätöksellään hyväksynyt ehdot. Vahvistet-
tuja ehtoja voidaan soveltaa muutoksenha-
usta huolimatta, jollei valitusviranomainen 
toisin määrää. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tarkempia säännöksiä järjestelmävastuun 
toteuttamistavasta ja sisällöstä voidaan an-
taa ministeriön asetuksella. 

 
16 a § 

 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � � 

Valtakunnallinen tasevastuu 

� � � � � � � � � � � � � � 
 

16 b § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tarkempia säännöksiä tasevastuun sisäl-
löstä voidaan antaa asetuksella. 

Tasevastuu 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tarkempia säännöksiä tasevastuun sisäl-

löstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

 
16 c § 

 
(uusi) 

 
Verkonhaltija ja muu sähkömarkkinoiden 

osapuoli ovat velvollisia huolehtimaan ta-
seselvityksestä siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. 

Taseselvitys 

Verkonhaltija ja muu sähkömarkkinoiden 
osapuoli ovat velvollisia huolehtimaan ta-
seselvityksestä. 
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Taseselvityksen tulee perustua sähkön 
mittaukseen tai mittauksen ja tyyppikuormi-
tuskäyrän yhdistelmään sekä toimituksia 
koskeviin ilmoituksiin siten kuin asetuksella 
säädetään. Ministeriö antaa tarkemmat 
säännökset tyyppikuormituskäyristä, ja nii-
den soveltamisesta ja tarvittavista mittauk-
sista. 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Taseselvityksen tulee perustua sähkön 
mittaukseen tai mittauksen ja tyyppikuormi-
tuskäyrän yhdistelmään sekä toimituksia 
koskeviin ilmoituksiin siten kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään. 
Tarkemmat säännökset taseselvityksen sisäl-
löstä ja taseselvityksessä käytettävistä me-
netelmistä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
16 d § 

 
 
 
 

Sähkömarkkinoiden osapuolet ovat vel-
vollisia ilmoittamaan tasevastuun täyttämi-
sen sekä taseselvityksen edellyttämiä säh-
kön tuotantoa, käyttöä ja toimituksia koske-
via mittaustietoja ja muita tietoja siten kuin 
asetuksella säädetään. Ministeriö voi antaa 
tarkempia säännöksiä tiedonvaihdossa nou-
datettavista menettelytavoista. 

16 d § 

Tasevastuuta ja taseselvitystä koskeva il-
moitusvelvollisuus 

Sähkömarkkinoiden osapuolet ovat vel-
vollisia ilmoittamaan tasevastuun täyttämi-
sen sekä taseselvityksen edellyttämiä säh-
kön tuotantoa, käyttöä ja toimituksia koske-
via mittaustietoja ja muita tietoja. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 
ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. Ministeri-
ön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä ilmoitusmenettelystä. 

 
(uusi) 16 e § 

Järjestelmävelvoitteisiin liittyvä salassapi-
tovelvollisuus 

Tässä luvussa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä hoidet-
taessa saatujen ja laadittujen 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 20 kohtaa 
myös silloin, kun kysymys ei ole asiakirjas-
ta, johon mainittua lakia sen 4 §:n mukaan 
sovelletaan. 
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17 § 

 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Jakeluverkon rakentaminen 

� � � � � � � � � � � � � � 
Muut saavat rakentaa vastuualueelle jake-

luverkkoa, jos: 
1) kysymyksessä on sähkönkäyttäjän liit-

tymisjohto; 
 
  

1) kysymyksessä on liittymisjohto, jolla 
sähkönkäyttöpaikka tai sähköntuotantolaitos 
liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan 
tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon;  

2) kysymyksessä on kiinteistön tai sitä 
vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko; 
tai 

3) verkonhaltija antaa toiselle suostumuk-
sen verkon rakentamiseen. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

18 § 
 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

(uusi) 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Korkeajännitejohtojen rakentaminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Lupa on myönnettävä 3 momentin estä-

mättä liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyttö-
paikka, sähköntuotantolaitos tai vastuualu-
een jakeluverkonhaltijan sähköasema liite-
tään lähimpään nimellisjännitteeltään vä-
hintään 110 kilovoltin sähköverkkoon. 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
19 § 

 
(uusi) 

 
 
Lupahakemuksessa on esitettävä asetuk-

sella säädettävät ja ministeriön tarkemmin 
määräämät tiedot ja selvitykset. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Rakentamisluvan hakeminen ja ympäristö-
vaikutusten arviointi 

Rakentamislupahakemuksessa on esitettä-
vä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetyt tiedot ja selvitykset. 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
20 § 

 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � � 

Kunnan asemaa koskevat säännökset 

� � � � � � � � � � � � � � 
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21 § 

 
 
 

Määräävässä markkina-asemassa jakelu-
verkonhaltijan vastuualueella olevan sähkön 
vähittäismyyjän on toimitettava sähköä koh-
tuulliseen hintaan asiakkaan sitä pyytäessä, 
jos asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti 
kilpailukykyisiä sähkönhankintamahdolli-
suuksia sähköverkon kautta (toimitusvelvol-
lisuus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
vähittäismyyjän toimittamaan sähköä säh-
könkäyttäjälle, jos sähkönkäyttäjällä ei ole 
muuten mahdollisuutta saada sähköä. 

21 § 

Toimitusvelvollisuus 

Sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomat-
tava markkinavoima jakeluverkonhaltijan 
vastuualueella, on toimitettava vastuualueel-
la sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille 
sekä muille sähkönkäyttäjille, 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). 

Jos 1 momentissa olevaa sähkön vähit-
täismyyjää ei ole, sovelletaan huomattavan 
markkinavoiman vähittäismyyjän velvoittei-
ta sähkön vähittäismyyjään, jonka toimite-
tun sähkön määrällä mitattu markkinaosuus 
toimitusvelvollisuuden piirissä olevien säh-
könkäyttäjien osalta on kyseisellä vastuu-
alueella suurin. 

Sähkön vähittäismyyjällä, jolla on huo-
mattava markkinavoima, tulee olla julkiset 
sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden 
määräytymisperusteet toimitusvelvollisuu-
den piirissä oleville asiakkaille. Niissä ei 
saa olla kohtuuttomia tai sähkökaupan kil-
pailua rajoittavia ehtoja tai rajoituksia.  

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
tässä pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän 
toimittamaan sähköä 3 momentissa tarkoite-
tuilla ehdoilla toimitusvelvollisuuden piiris-
sä oleville asiakkaille. 

 
 

22 § 
 
 
 
 

Vähittäismyyjällä on oltava julkiset säh-
könmyyntiehdot ja -hinnat sekä niiden mää-
räytymisperusteet kuluttajille sekä toimitus-
velvollisuuden piirissä oleville asiakkaille. 
Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai sähkö-
kaupan kilpailua rajoittavia ehtoja tai rajoi-
tuksia. 
 
 
 

22 § 

Vähittäismyyjän myyntiehtojen ilmoittami-
nen sähkömarkkinaviranomaiselle 

Sähkön  vähittäismyyjän, jolla on huomat-
tava markkinavoima, tulee toimittaa 21 §:n 
3 momentissa tarkoitetut vähittäismyyntieh-
dot ja -hinnat sekä niiden määräytymispe-
rusteet sähkömarkkinaviranomaiselle ennen 
niiden käyttöönottamista.  

Sähkön vähittäismyyjän tulee ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle tai tämän 
määräämälle yhteisölle sähkön vähittäis-
myyntiehdot ja -hinnat, joilla vähittäismyyjä 



 HE 127/2004 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

 100

 
 
 
 
 
 

Ministeriö voi määrätä vähittäismyyjät 
toimittamaan voimassa olevat vähittäis-
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy-
tymisperusteet sähkömarkkinaviranomaisel-
le tai valtuuttamalleen yhteisölle. 

tarjoaa yleisesti sähköä  kuluttajille sekä 
muille sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaik-
ka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin 
pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaik-
kaan ostetaan sähköä enintään 100 000 ki-
lowattituntia vuodessa.   

Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa 
tarkemmat määräykset, mitä vähittäismyyn-
tiehtoihin ja -hintoihin sekä niiden määräy-
tymisperusteisiin liittyviä tietoja sille tulee 
toimittaa, miten tiedot tulee eritellä sekä mi-
ten tiedot tulee toimittaa. 

 
23 § 

 
 
 
 
 
Sähkönmyyjän tulee ministeriön määrää-

mällä tavalla esittää laskutuksessa asiak-
kaalleen erittely siitä, miten sähkön hinta 
muodostuu. 
 
 

Vähittäismyyjien tulee julkaista sähkön 
keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tietoja 
ministeriön määräämällä tavalla. 

23 § 

Sähkönmyyjän laskussa ilmoitettavat tiedot 
ja sähkönmyyjän tunnuslukujen julkaisemi-

nen 

Sähkönmyyjän tulee esittää laskutuksessa 
asiakkaalleen erittely siitä, miten sähkön 
hinta muodostuu. Sähkömarkkinaviran-
omainen voi antaa tarkemmat määräykset 
siitä, mitä tietoja sähköenergiaa koskevaan 
laskuun tulee sisällyttää. 

Vähittäismyyjien tulee julkaista sähkön 
keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tietoja. 
Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa 
määräyksiä julkaisemisessa noudatettavasta 
menettelystä. 

 
 

24 § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Sähkön myynti kiinteistön sisäisen sähkö-
verkon kautta 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

25 c § 

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tie-
dot 

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen 
liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja 
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä 
sähkönkäyttäjälle tiedot sopimukseen sovel-
lettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla 
olevista sopimuksen sisältöä koskevista 
vaihtoehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoeh-
doista. Vähittäismyyjän on annettava ennen 

25 c §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tie-
dot 

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen 
liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja 
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä 
sähkönkäyttäjälle tiedot sopimukseen sovel-
lettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla 
olevista sopimuksen sisältöä koskevista 
vaihtoehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoeh-
doista. Vähittäismyyjän on annettava ennen 



 HE 127/2004 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

 101

sähkönmyyntisopimuksen tekemistä vastaa-
vat tiedot sähkönkäyttäjälle. Sähköverkko-
sopimusta tai sähkönmyyntisopimusta kos-
kevia tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimus 
tehdään suullisesti eikä sähkönkäyttäjä tie-
toja halua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sähkönmyyntisopimuksen tekemistä vastaa-
vat tiedot sähkönkäyttäjälle. 
 
 
 
 

Liittyjälle ja sähkönkäyttäjälle on annet-
tava 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 ylläpitopal-
velut; 

4) menetelmät, joiden kautta liittyjä tai 
sähkönkäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai 
siihen liittyviin ylläpitopalveluihin sovellet-
tavista maksuista; 

5) sopimuksen voimassaoloaika sekä so-
pimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovel-
lettavat ehdot; 

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

7) tiedot käytettävissä olevista riitojenrat-
kaisumenettelyistä sekä niiden vireille-
panosta. 

Sähköverkkosopimusta tai sähkönmyynti-
sopimusta koskevia tietoja ei tarvitse antaa, 
jos sopimus tehdään suullisesti eikä sähkön-
käyttäjä tietoja halua. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 
kirjattava sovitussa muodossaan sopimuk-
seen tai vahvistusilmoitukseen. 

 
26 § 

Sopimusehtojen muuttaminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Jos jakeluverkonhaltijan vastuualue muut-

tuu, jakeluverkonhaltijalla on oikeus muut-
taa verkkopalvelujen hintaa 15 §:n 3 mo-
mentissa säädetyn yhtenäisen hinnoittelun 
toteuttamiseksi. 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � �  
Jos jakeluverkonhaltijan vastuualue muut-

tuu, jakeluverkonhaltijalla on oikeus muut-
taa siirtopalvelujen hintaa 15 §:n 3 momen-
tissa säädetyn yhtenäisen hinnoittelun to-
teuttamiseksi. Yksittäisten asiakkaiden mak-
suihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat 
hintamuutokset tulee toteuttaa sähkömark-
kinaviranomaisen ennen uuden hinnoittelun 
käyttöönottoa hyväksymän siirtymäajan ku-
luessa. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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27 a § 

Vakiokorvaus liittymän kytkemisen viivästyessä 

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen mää-
rä on kahden ensimmäisen viivästysviikon 
aikana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 
5 prosenttia liittymismaksusta ja tämän jäl-
keen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 10 
prosenttia liittymismaksusta. Vakiokorvauk-
sen enimmäismäärä on 30 prosenttia liitty-
mismaksusta, kuitenkin enintään 10 000 
markkaa. Mainittua markkamäärää voidaan 
asetuksella muuttaa, milloin taloudellinen ja 
rahaolojen kehitys antavat siihen aihetta. 
Vakiokorvausta laskettaessa käytetään pe-
rusteena niitä maksuja, joita jakeluverkon-
haltija yleisesti liittymisestä perii ilman eri-
tyisolosuhteista johtuvia korotuksia. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen mää-
rä on kahden ensimmäisen viivästysviikon 
aikana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 
5 prosenttia liittymismaksusta ja tämän jäl-
keen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 10 
prosenttia liittymismaksusta. Vakiokorvauk-
sen enimmäismäärä on 30 prosenttia liitty-
mismaksusta. Se on kuitenkin enintään 1 
700 euroa. Vakiokorvauksen enimmäismää-
rää voidaan tarkistaa valtioneuvoston ase-
tuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. 
Vakiokorvausta laskettaessa käytetään pe-
rusteena niitä maksuja, joita jakeluverkon-
haltija yleisesti liittymisestä perii ilman eri-
tyisoloista johtuvia korotuksia. 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
 

7 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

28 § 
 
 
 

Verkonhaltijan ja sähkönmyyjän on 
eriytettävä verkkotoiminta, sähkön myynti-
toiminta ja sähkön tuotantotoiminta toisis-
taan sekä muista liiketoiminnoista. 
 

Asetuksella voidaan säätää, että verkko-
toiminnan ja sähkön myyntitoiminnan eri 
osatoiminnot on eriytettävä toisistaan. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuttuja 
sähköliiketoimintoja ei kuitenkaan tarvitse 
eriyttää toisistaan ja muista liiketoiminnois-
ta, jos liiketoiminta on merkitykseltään vä-
häistä. Ministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä ja ohjeita siitä, milloin liiketoiminta 
on merkitykseltään vähäistä. 

28 § 

Sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvollisuus 

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

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että sähköverkkotoiminnan eri osatoi-
minnot on eriytettävä toisistaan. 

Sähköliiketoimintoja ei kuitenkaan tarvit-
se eriyttää toisistaan ja muista liiketoimin-
noista, jos liiketoiminta on merkitykseltään 
vähäistä. Ministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin 
liiketoiminta on merkitykseltään vähäistä. 
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29 § 

 
 
 

Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, 
että eriytettäville sähköliiketoiminnoille on 
laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja 
pääomavaltaisille toiminnoille lisäksi tase. 
Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla yri-
tysten kirjanpidosta johdettavissa, on laadit-
tava soveltuvin osin kirjanpitolain (655/73) 
säännösten mukaisesti. 

29 § 

Eriyttämisvelvollisuuden sisältö 

Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, 
että eriytettäville sähköliiketoiminnoille on 
tilikausittain laadittava tuloslaskelma ja ta-
se. Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla 
yrityksen kirjanpidosta johdettavissa, on 
laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännösten mukaisesti. 

 
30 § 

 
 
 

Sähköliiketoimintaa harjoittava kunnalli-
nen laitos tai kuntayhtymä tulee eriyttää kir-
janpidollisesti kunnasta ja sille tulee laatia 
tilikausittain osakeyhtiön tilinpäätöksen 
kanssa vertailukelpoinen tuloslaskelma ja 
tase. 

30 § 

Kunnallisen laitoksen eriyttäminen 

Sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnal-
lisen laitoksen sähköliiketoimintoja koskeva 
kirjanpito tulee tilikausittain eriyttää kun-
nan muusta kirjanpidosta sekä kunnan mui-
den laitosten kirjanpidosta. Laitokselle tulee 
laatia oma tuloslaskelma ja tase. 

 
 

31 § 
 
 
 

Yrityksen tilintarkastajien tulee tarkastaa 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat, ta-
seet ja niiden lisätiedot. Heidän tulee antaa 
tilintarkastuskertomuksessa lausunto siitä, 
ovatko eriytettyjen toimintojen tuloslaskel-
mat ja taseet ja niiden lisätiedot tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten mukaiset. 

Kunnallisessa laitoksessa tai kuntayhty-
mässä tulee ammatillisen tilintarkastajan 
tarkastaa yrityksen tilinpäätös sekä eriytetty-
jen toimintojen tuloslaskelmat, taseet ja nii-
den lisätiedot. Hänen tulee antaa kunnan tai 
kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksessa 
lausunto siitä, ovatko yrityksen tilinpäätös ja 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat, ta-
seet ja niiden liitetiedot tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaiset. 

31 § 

Eriytettyjen tilinpäätösten tarkastaminen 

Sähköliiketoimintaa harjoittavan yhteisön 
sekä kunnan tai valtion laitoksen tilintarkas-
tajien tulee tarkastaa eriytettyjen toiminto-
jen tuloslaskelmat, taseet ja niiden lisätiedot 
osana yhteisön, kunnan tai laitoksen laki-
sääteistä tilintarkastusta. 
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32 § 

 
 
 

Eriytetyistä toiminnoista verkkotoiminnan 
tuloslaskelma ja tase sekä sähkön myynnin 
tuloslaskelma lisätietoineen ovat julkisia ja 
esitetään yrityksen tilinpäätökseen sisälty-
vänä liitetietona. Sähköliiketoimintaa har-
joittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös 
sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat 
ja taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan 
tilinpäätöksessä. 

32 § 

Eriytettyjen tilinpäätösten julkaiseminen 

Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpää-
tökset tulee julkaista. Tilinpäätökset tulee 
liittää sähköliiketoimintaa harjoittavan yri-
tyksen tai konsernin taikka kunnan, kuntayh-
tymän tai valtion laitoksen viralliseen tilin-
päätökseen sekä julkaistavaan vuosikerto-
mukseen taikka vuosikertomusta vastaavaan 
sidosryhmien saataville toimitettuun muu-
hun julkiseen asiakirjaan. 

 
33 § 

 
 
 

Sähköverkkotoimintaa harjoittavan liik-
keen hankkimisesta, verkkotoimintaa har-
joittavan yhteisön osake- tai osak-
kuusenemmistön ostamisesta tai sähköverk-
kotoimintaa koskevan määräysvallan muuta 
hankkimista koskevista sopimuksista on il-
moitettava kilpailuvirastolle kuukauden ku-
luessa sopimuksen solmimisesta. 

33 § 

Eriytettyjen tilinpäätösten laatiminen 

Liiketapahtumat ja tase-erät tulee kirjata 
liiketoimintojen tuloslaskelmiin ja taseisiin 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset 
tulot ja menot sekä tase-erät kirjataan tilin-
päätöksen laatimisen yhteydessä laskennal-
lisesti eri toiminnoille siten, että aiheutta-
misperiaate mahdollisuuksien mukaan to-
teutuu. 

Poistojen tulee eriytetyissä tilinpäätöksis-
sä perustua hankintamenoihin. Laadittaessa 
eriytettyä tilinpäätöstä ensimmäistä kertaa 
käyttöomaisuuden hankintamenot tulee si-
sällyttää siihen suunnitelmanmukaisilla 
poistoilla vähennettynä. 

Valittua eriyttämismenettelyä tulee nou-
dattaa jatkuvasti, jollei sen muuttamiseen 
ole perusteltua syytä. Muutoksista tulee teh-
dä selvitys eriytetyn tilinpäätöksen yhtey-
dessä. 

 
34 § 

 
 
 
 

Ministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 
ja ohjeita siitä, miten toimintojen eriyttämi-
nen toteutetaan sekä miten eriytettävien 
toimintojen tuloslaskelmat ja taseet laadi-
taan ja mitä niiden lisätietoina annetaan sekä 
miten nämä tiedot julkaistaan. 
 
 

34 § 

Eriyttämistä koskevat täydentävät säännök-
set 

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; 
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Ministeriö voi lisäksi velvoittaa, että 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja ta-
seet lisätietoineen ja toimintoja harjoittavien 
yritysten tilinpäätökset toimitetaan sähkö-
markkinaviranomaiselle. 
 
 
 

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

4) eriytettyjen tuloslaskelmien ja taseiden 
sekä verkonhaltijan tuloslaskelman ja ta-
seen kaavasta; 

5) eriytettyihin tilinpäätöksiin sekä ver-
konhaltijan tilinpäätökseen sisällytettävistä 
lisätiedoista; 

6) eriytettyjen tilinpäätösten sekä verkon-
haltijan tilinpäätöksen toimittamisesta säh-
kömarkkinaviranomaiselle. 

Eriytettyjen tilinpäätösten yhteydessä tu-
lee julkaista tilinpäätösten laatimisperustei-
ta selventäviä tietoja sekä verkonhaltijan 
toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Sähkö-
markkinaviranomainen voi antaa tarkempia 
määräyksiä siitä, mitä tietoja ja tunnusluku-
ja julkaisemisvelvollisuus koskee sekä miten 
tiedot ja tunnusluvut julkaistaan. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi perustel-
lusta syystä myöntää yksittäistapauksissa 
poikkeuksia tämän lain vaatimasta toiminto-
jen eriyttämistavasta, jos sen toteuttaminen 
lain vaatimusten mukaisesti on kohtuutonta. 

 
 

(uusi) 34 a § 

Oikeudellisesti eriytetty sähköverkkotoimin-
ta 

Jos kantaverkonhaltija tai muu verkonhal-
tija, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty 
vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen vii-
meksi päättyneen kalenterivuoden aikana 
vähintään 200 gigawattituntia, toimii osana 
sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä harjoit-
tavaa yritystä tai saman osapuolen määrä-
ysvallassa olevaa yritysryhmää, tulee ver-
konhaltijan olla oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan 
riippumaton yrityksen tai yritysryhmän säh-
köntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista 
(oikeudellisesti eriytetty sähköverkkotoimin-
ta).  

Määräysvallalla tarkoitetaan 1 momentis-
sa oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, 
jotka joko erikseen tai yhdessä asiaan liitty-
vät tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet 
huomioon ottaen antavat osapuolelle mah-
dollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusval-
taa yrityksessä ja sen toimielimissä. 
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Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa koskeva yritysrakenteen muutos on 
pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
1 momentissa tarkoitettu kynnysarvo on 
täyttynyt. 
 

 
 

(uusi) 34 b § 

Oikeudellisesti eriytetyn verkonhaltijan oi-
keus harjoittaa sähkönhankintaa ja -myyntiä 

Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa harjoittava verkonhaltija voi harjoit-
taa sähkönhankintaa ja -myyntiä, jos toi-
minnan tarkoituksena on: 

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

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

nossapitoa palvelevien siirrettävien vara-
voimakoneiden käyttö ja niillä tuotetun säh-
kön myynti verkkoon; 

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

6) jakeluverkonhaltijan sähköntoimitus 
tähän lakiin perustuvan velvollisuuden no-
jalla sähkönkäyttäjälle tilanteessa, jossa 
vähittäismyyjän toimitus on keskeytynyt 
myyjästä aiheutuvasta syystä. 

 
(uusi) 34 c §

Toiminnalliset eriyttämisvaatimukset 

Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoi-
mintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on 
vähintään 50 000 asiakasta, johtoon kuulu-
va henkilö ei saa toimia sähkön tuotannosta 
tai myynnistä vastaavan yrityksen toimitus-
johtajana taikka hallituksen tai sitä vastaa-
van toimielimen jäsenenä, jos verkonhaltija 
ja yritys ovat saman osapuolen määräysval-
lassa. 

Ministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä toiminnallisista eriyt-
tämisvaatimuksista, jotka koskevat oikeudel-
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lisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa har-
joittavaa verkonhaltijaa, jolla on vähintään 
100 000 asiakasta. Nämä vaatimukset voivat 
liittyä: 

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

2) verkonhaltijan velvollisuuteen laatia 
ohjelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, 
että verkonhaltija toteuttaa tämän lain 3 ja 
4 luvussa tarkoitetut velvoitteensa syrjimät-
tömästi. 

 
8 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

8 luku 

Sähkön tuotanto, tuonti ja vienti 

 
35 § 

 
 
 
 

Asetuksella voidaan säätää, että voimalai-
toksen rakentamiseen ja voimalaitoksessa 
käytettävän polttoaineen muuttamiseen toi-
seksi on pyydettävä ministeriön lupa, jos 
Suomen kansainväliset sopimusvelvoitteet 
sitä edellyttävät. 
 
 
 
 
 
 
 

Lupa myönnetään niillä edellytyksillä ja 
siihen liitetään ne ehdot, joita Suomen kan-
sainväliset sopimusvelvoitteet edellyttävät, 
siten kuin asetuksella säädetään. 

35 § 

Uutta sähköntuotantokapasiteettia koskeva 
tarjouskilpailu 

Valtioneuvosto voi päättää sähkön riittä-
vyyden turvaamiseksi uutta sähköntuotanto-
kapasiteettia tai kysynnänhallintatoimia 
koskevan julkisen tarjouskilpailun järjestä-
misestä. Päätös voidaan tehdä vain siinä 
tapauksessa, että sähkön tarjonta, suunnit-
teilla ja rakenteilla olevat sähköntuotanto-
laitokset ja siirtoyhteydet sekä toteutettavat 
energiatehokkuutta edistävät kysynnänhal-
lintatoimet huomioon ottaen, ei riitä täyttä-
mään sähkön kysyntää Suomessa eikä säh-
kön riittävyyttä voida turvata muilla toi-
menpiteillä.  

Tarjouskilpailun järjestämistä koskevassa 
päätöksessä määrätään: 

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

2) perusteet, jotka sääntelevät tarjoajien 
valintaa ja sopimuksen tekemistä. 

Päätös tarjouskilpailun järjestämisestä 
ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Päätöksen tarjouksen hyväksymisestä tekee 
ministeriö. Ministeriön tehtävänä on myös 
tarjouskilpailun täytäntöönpano.  

Tarkemmat säännökset tarjouskilpailussa 
noudatettavasta menettelystä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 
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36 § 

 
 
 
 

Ministeriö voi määrätä, että voimalaitok-
sen rakentamissuunnitelmasta ja rakentami-
sesta on ilmoitettava ministeriölle ja vastaa-
vasti sähkönsiirtolaitteiston rakentamis-
suunnitelmasta ja rakentamisesta sähkö-
markkinaviranomaiselle. Ilmoituksessa on 
annettava hankkeesta ministeriön määrää-
mät tiedot. 

36 § 

Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä-
poistamista koskevat ilmoitukset 

Voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle voimalaitok-
sen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöön-
ottamisesta sekä voimalaitoksen pitkäaikai-
sesta tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset ilmoitusvelvollisuuden 
sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. 

 
(uusi) 36 a §

Voimalaitosten huoltoseisokit 

Voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa 
sähkömarkkinaviranomaiselle teholtaan vä-
hintään 100 megavolttiampeerin suuruisen 
erillistä sähkön tuotantoa harjoittavan voi-
malaitoksensa suunnitellusta huoltoseisokis-
ta, joka ajoittuu 1.12.-28.2. väliselle ajalle. 
Ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi kuu-
kautta ennen huoltoseisokin suunniteltua al-
kamisajankohtaa. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkemmat säännökset ilmoi-
tukseen sisällytettävistä tiedoista sekä ilmoi-
tusmenettelystä. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä 
siirtämään 1 momentissa tarkoitetun voima-
laitoksen huoltoseisokin ajankohtaa 1.12 .� 
28.2. välisen ajan ulkopuolelle, jos on pe-
rusteltua syytä epäillä, että sähkön tarjonta 
ei riittäisi täyttämään sähkön kysyntää 
Suomessa huoltoseisokin ilmoitettuna ajan-
kohtana. Päätös huoltoseisokin siirtämisestä 
on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen 
huoltoseisokin ilmoitettua alkamisajankoh-
taa. Siirtoa koskevaa päätöstä ei saa tehdä, 
jos huoltoseisokin siirtäminen aiheuttaisi 
vaaran voimalaitoksen teknisestä vikaantu-
misesta taikka vaarantaisi voimalaitoksen 
käyttöturvallisuuden. Sähkömarkkinaviran-
omaisen tulee kuulla turvatekniikan keskus-
ta ja, jos huoltoseisokki koskee ydinvoima-
laitosta, säteilyturvakeskusta ennen siirtoa 
koskevan päätöksen tekemistä. Siirtoa kos-
kevaa päätöstä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei valitusviranomai-
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nen ole kieltänyt päätöksen täytäntöönpa-
noa tai määrännyt sitä keskeytettäväksi. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi asettaa 2 
momentissa tarkoitetun päätöksensä tehos-
teeksi uhkasakon.  

 
37 § 

 
 
 
 

Ministeriö voi määrätä, että sähkön tuon-
tia ja vientiä koskevista sopimuksista on il-
moitettava ministeriölle. Ilmoituksessa on 
annettava ministeriön määräämät tiedot. 

37 § 

Sähkön tuontia ja vientiä koskeva ilmoitus-
velvollisuus 

Ministeriön asetuksella voidaan säätää, 
että sähkön tuontia ja vientiä koskevista so-
pimuksista on ilmoitettava ministeriölle. Il-
moituksessa on annettava asetuksessa sää-
detyt tiedot. 

 
38 § 

 
 
 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta kuuluu kauppa- ja teollisuusminis-
teriölle. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudatta-
mista. Voimalaitosten ja maan rajan ylittä-
vien sähköjohtojen rakentamista, voimalai-
toksissa käytettävän polttoaineen muutta-
mista toiseksi sekä sähkön tuontia ja vientiä 
valvoo kuitenkin ministeriö. 
 

38 § 

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta kuuluu ministeriölle. 

 
Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä 

on valvoa tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten sekä verkkoon pääsyä kos-
kevista edellytyksistä rajat ylittävässä säh-
kön kaupassa annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 noudattamista. Maan rajan ylit-
tävien sähköjohtojen rakentamista sekä 
sähkön tuontia ja vientiä valvoo kuitenkin 
ministeriö. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on yhteistyössä muiden viranomaisten kans-
sa seurata sähkön tarjonnan ja kysynnän 
tasapainon kehitystä Suomessa. 

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee jul-
kaista vuosittain valvontaa sekä sähkön tar-
jonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä 
koskevat kertomukset sekä huolehtia tehtä-
viinsä liittyvistä kansainvälisistä tiedonan-
tovelvoitteista. 
 

 
(uusi) 

 
 
 
 
 

38 a § 

Sähkömarkkinaviranomaisen vahvistamat 
ehdot ja menetelmät 

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee pää-
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töksellään vahvistaa verkonhaltijan ja jär-
jestelmävastuuseen määrätyn kantaverkon-
haltijan noudatettavaksi seuraavat ehdot ja 
hinnoittelua koskevat menetelmät ennen 
niiden käyttöönottamista: 

1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoi-
minnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävi-
en maksujen määrittämiseksi valvontajak-
son aikana; 

2) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot; 
3) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot 

ja menetelmät liittämisestä perittävien mak-
sujen määrittämiseksi;  

4) järjestelmävastuuseen määrätyn kan-
taverkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin 
kuuluvien ehdot sekä menetelmät palveluis-
ta perittävien maksujen määrittämiseksi. 

Vahvistuspäätöksen tulee perustua 3, 4 ja 
6 a luvussa sekä verkkoon pääsyä koskevis-
ta edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön 
kaupassa annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa säädettyihin pe-
rusteisiin. Hinnoittelussa noudatettavien 
menetelmien vahvistamista koskevassa pää-
töksessä voidaan määrätä: 

1) verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman 
arvostusperiaatteista; 

2) verkkotoimintaan sitoutuneelle pääo-
malle hyväksyttävän tuoton määrittämista-
vasta; 

3) verkkotoiminnan tuloksen määrittämis-
tavasta sekä sen edellyttämästä tuloslas-
kelman ja taseen oikaisusta; 

4) verkkotoiminnan tehostamiseen kan-
nustavasta tavoitteesta ja sen määrittämis-
tavasta sekä menetelmästä, jolla tehosta-
mistavoitetta sovelletaan hinnoittelussa;  

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavas-
ta, jos määrittämistapa on tarpeen verk-
koon pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea si-
tovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön 
panemiseksi taikka jos määrittämistapa liit-
tyy järjestelmävastuun piiriin kuuluvien 
palvelujen hinnoitteluun. 

Vahvistuspäätös, jota sovelletaan 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuihin menetel-
miin, on voimassa viiden vuoden pituisen 
valvontajakson ajan. Jos verkonhaltija on 
aloittanut toimintansa muihin verkonhalti-
joihin sovellettavan valvontajakson ollessa 
kesken, on 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu vahvistuspäätös kuitenkin voimassa 
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(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tämän valvontajakson loppuun. Muut 
1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat 
voimassa toistaiseksi tai, jos erityistä syytä 
on, päätöksessä määrätyn määräajan. 
 
 

38 b § 

Sähkömarkkinaviranomaisen vahvistuspää-
töksen muuttaminen 

Sähkömarkkinaviranomainen voi muuttaa 
38 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vahvis-
tuspäätöstä antamallaan uudella päätöksel-
lä, jonka käsittely on tullut vireille verkon-
haltijan tai järjestelmävastuuseen määrätyn 
kantaverkonhaltijan hakemuksesta tai säh-
kömarkkinaviranomaisen omasta aloittees-
ta. Päätöstä voidaan muuttaa sähkömarkki-
naviranomaisen aloitteesta: 

1) jos päätöksen kohde on antanut vir-
heellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat 
vaikuttaneet päätöksen sisältöön; 

2) jos muutos perustuu lainsäädännön 
muuttumiseen tai muutoksenhakutuomiois-
tuimen antamaan ratkaisuun; 

3) jos muutokseen on painava syy päätök-
sen antamisen jälkeen tapahtuneen olosuh-
teiden olennaisen muutoksen taikka vanhen-
tuneiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen 
uudistamisen johdosta; tai 

4) jos muutos on tarpeen Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pa-
nemiseksi. 
 

38 c § 

Sähkömarkkinaviranomaisen päätös val-
vontajakson päätyttyä  

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee 
38 a §:ssä tarkoitetun valvontajakson pää-
tyttyä antamallaan päätöksellä velvoittaa 
verkonhaltija alentamaan pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettujen menetel-
mien perusteella määritettyjä siirtopalve-
lumaksujaan kuluvan valvontajakson aika-
na sillä määrällä, jolla verkkotoiminnan 
tuotto on päättyneen valvontajakson kulues-
sa ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän, 
taikka oikeuttaa verkonhaltija korottamaan 
siirtopalvelumaksujaan kuluvan valvonta-
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(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jakson aikana sillä määrällä, jolla verkko-
toiminnan tuotto on päättyneen valvonta-
jakson kuluessa alittanut kohtuullisen tuo-
ton määrän. Jos verkkotoiminnan tuotto on 
ylittänyt valvontajakson kuluessa kohtuulli-
sen tuoton määrän vähintään 5 prosentilla, 
on alennettavaan määrään lisättävä korko, 
joka lasketaan koko alennettavalle määrälle 
vuotuisena korkona päättyneen valvonta-
jakson ajalta 38 a §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun vahvistuspäätöksen mu-
kaisesti määritetyn oman pääoman koron 
keskiarvon mukaan. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi paina-
vasta syystä pidentää 1 momentissa tarkoi-
tettua tasoitusjaksoa. 
 

38 d § 

Sähköverkkoliiketoiminnan luovutus ja ver-
konhaltijoiden sulautuminen valvontajakson 

ollessa kesken 

Jos verkonhaltija luovuttaa sähköverkko-
liiketoiminnan toiselle tai sulautuu toiseen 
toiminnanharjoittajaan 38 a §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun valvontajakson 
ollessa kesken, sovelletaan luovutuksen tai 
fuusion johdosta toiselle siirtynyttä verkko-
toimintaa koskevaa vahvistuspäätöstä luo-
vutuksensaajaan tai vastaanottavaan yhtei-
söön valvontajakson loppuajan. Luovutuk-
sensaaja tai vastaanottava yhteisö vastaa 
luovuttavan tai sulautuvan verkonhaltijan 
asiakkaille 38 c §:n mukaisesta siirtopalve-
lumaksujen palautuksesta myös siltä osin 
kuin palautus perustuu luovutusta tai sulau-
tumista edeltävään  valvontajakson osaan. 
Luovutuksensaaja tai vastaanottava yhteisö 
saa vastaavasti edukseen 38 c §:ssä tarkoi-
tetun oikeuden siirtopalvelumaksujen korot-
tamiseen myös siltä osin kuin oikeus perus-
tuu luovuttajan tai sulautuvan verkonhalti-
jan toimintaan luovutusta tai sulautumista 
edeltävän valvontajakson osan aikana. 

Sähkömarkkinaviranomaisen on annetta-
va luovuttajan ja luovutuksensaajan pyyn-
nöstä erillinen päätös, jossa vahvistetaan 1 
momentissa tarkoitettu määrä luovu-
tusajankohtana. 
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39 § 

 
 
 
 

Jos joku rikkoo tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä, val-
vontaviranomaisen on velvoitettava hänet 
korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksensä tehosteek-
si uhkasakon. 
 
 
 
 

39 § 

Valvontaviranomaisten toimivalta valvonta-
asioissa 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa 
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
taikka verkkoon pääsyä koskevista edelly-
tyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 
säädettyjä velvoitteitaan, valvontaviran-
omaisen on velvoitettava hänet korjaamaan 
virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepää-
töksessä voidaan määrätä, millä tavoin vir-
he tai laiminlyönti tulee korjata. Velvoite-
päätöksessä voidaan myös määrätä palaut-
tamaan asiakkaalle virheellisesti peritty 
maksu, jos palautukseen ei sovelleta 
38 c §:ssä säädettyä palautusmenettelyä. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 mo-
mentissa sekä 38 a�38 c §:ssä tarkoitetun 
päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhka-
sakon asettamisessa ja sen tuomitsemisessa  
maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädettyä menettelyä. 

Valvontaviranomaiselle annettavia tietoja 
koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta 
säädetään jäljempänä erikseen. 

 
(uusi) 39 a § 

Erityissäännökset sähkömarkkinaviran-
omaiselle tehtävien tutkintapyyntöjen käsit-

telystä 

Sähkömarkkinaviranomaisen on käsitel-
tävä verkonhaltijoita koskevat tutkinta-
pyynnöt kahden kuukauden kuluessa tutkin-
tapyynnön vastaanottamisesta. Sähkömark-
kinaviranomainen voi pidentää käsittelylle 
asetettua määräaikaa, jos tutkintapyyntö 
koskee teholtaan yli 40 megavolttiampeerin 
suuruisen voimalaitoksen liittämisestä pe-
rittäviä maksuja taikka jos tutkintapyynnön 
käsittely edellyttää lisätietojen hankkimista. 
Jälkimmäisessä tapauksessa määräaikaa 
voidaan pidentää enintään kahdella kuu-
kaudella, jonka jälkeen määräaikaa voi-
daan pidentää edelleen tutkintapyynnön te-
kijän suostumuksella. 
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40 §  

 
(uusi) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Ministeriöllä on oikeus määrätä kes-
keytettäväksi voimalaitoksen ja maan rajan 
ylittävän sähköjohdon rakentaminen tai 
kieltää sen käyttö, jos rakentaminen on aloi-
tettu taikka voimalaitos tai sähköjohto on 
rakennettu ilman tämän lain mukaista lupaa. 
 

Sähköverkon luvattoman rakentamisen es-
täminen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Ministeriöllä on oikeus määrätä kes-

keytettäväksi maan rajan ylittävän sähkö-
johdon rakentaminen tai kieltää sen käyttö, 
jos rakentaminen on aloitettu tai sähköjohto 
on rakennettu ilman tämän lain mukaista 
lupaa. 

 
 
 

41 § 
 

(uusi) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

(uusi) 

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön 

� � � � � � � � � � � � � �  
Kilpailuviraston tulee julkaista vuosittain 

kertomus kilpailunrajoituksista annetun 
lain soveltamisesta sähkömarkkinoilla. Ker-
tomus on toimitettava Euroopan yhteisöjen 
komissiolle Suomea sitovien kansainvälis-
ten tiedonantovelvoitteiden mukaisesti. 
 

 
 

42 § 
 
 
 

Sähköverkkotoimintaa, sähkön myyntiä, 
tuotantoa, tuontia tai vientiä harjoittavan 
henkilön, yhteisön tai laitoksen on annetta-
va ministeriölle ja sähkömarkkinaviran-
omaiselle sekä ministeriön määräämälle 
yhteisölle tässä laissa tarkoitettujen tehtävi-
en hoitamiseksi tai kansainvälisten sopi-
musvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia 
tilasto- ja muita tietoja. 
 
 
 

Sähkömarkkinaviranomaisen asianomai-
sella virkamiehellä on oikeus tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten sekä sähkömarkkinaviranomaisen 
39 §:n nojalla antamien velvoitepäätösten 
noudattamisen valvomiseksi toimittaa tar-

42 § 

Tietojen antaminen viranomaisille 

Sähköverkkotoimintaa sekä sähkön 
myyntiä, tuotantoa, tuontia tai vientiä har-
joittavan henkilön, yhteisön tai laitoksen on 
annettava ministeriölle ja sähkömarkkinavi-
ranomaiselle tässä laissa tarkoitettujen val-
vontatehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tie-
dot. Tämän lisäksi ministeriölle ja sähkö-
markkinaviranomaiselle on annettava mui-
den tässä laissa tarkoitettujen tehtävien tai 
kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyt-
tämiseksi tarpeellisia tilasto- ja muita tieto-
ja. 

Sähkömarkkinaviranomaisen asianomai-
sella virkamiehellä on oikeus tämän lain 
mukaisen valvontatehtävän toteuttamiseksi 
sekä sähkömarkkinaviranomaisen antaman 
vahvistus- tai velvoitepäätöksen noudatta-
misen valvomiseksi toimittaa tarkastus val-
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kastus valvottavaa toimintaa harjoittavan 
yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevissa 
tiloissa. Valvottavaa toimintaa harjoittavan 
yhteisön tai laitoksen on vaadittaessa esitet-
tävä tarkastusta toimittavalle virkamiehelle 
tarkastusta varten ne asia-kirjat ja tietojär-
jestelmissään olevat tallenteensa sekä jär-
jestettävä pääsy niihin sähkölaitteisiin ja -
laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä tä-
män lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten tai määräysten noudattamisen valvon-
nassa. Tarkastusta toimittavalla virkamie-
hellä on oikeus ottaa maksutta jäljennöksiä 
tarkastettavista asiakirjoista sekä tulosteita 
tietojärjestelmissä olevista tallenteista. 
 

vottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai 
laitoksen hallinnassa olevissa tiloissa. Val-
vottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai 
laitoksen on vaadittaessa esitettävä tarkas-
tusta toimittavalle virkamiehelle tarkastusta 
varten ne asiakirjat ja tietojärjestelmissään 
olevat tallenteensa sekä järjestettävä pääsy 
niihin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, joil-
la voi olla merkitystä tämän lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten 
noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta 
toimittavalla virkamiehellä on oikeus ottaa 
maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asia-
kirjoista sekä tulosteita tietojärjestelmissä 
olevista tallenteista. 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa 
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädettyjä velvoitteitaan tietojen antamises-
ta tai toimittamisesta valvontaviranomaisel-
le, voi valvontaviranomainen velvoittaa hä-
net korjaamaan virheensä tai laiminlyöntin-
sä. Valvontaviranomainen voi asettaa pää-
töksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon 
asettamisessa ja sen tuomitsemisessa  mak-
settavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
säädettyä menettelyä. 
 

 
 

43 § 
 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � � 

Viranomaisten suoritteista perittävät maksut 

� � � � � � � � � � � � � � 
 

10 luku 

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

44 § 
 
 
 

Joka 9 §:n 2 momentin (liittämisvelvolli-
suus), 10 §:n (siirtovelvollisuus), 21 §:n 1 
momentin (toimitusvelvollisuus) tai 27 h §:n 
(sähköntoimituksen keskeyttäminen) vastai-
sella menettelyllä aiheuttaa toiselle vahin-
koa, on velvollinen korvaamaan aiheutta-
mansa vahingon. 

 

44 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Joka 9 §:n 2 momentin (liittämisvelvolli-
suus), 10 §:n 1 momentin (siirtovelvolli-
suus), 21 §:n 1 momentin (toimitusvelvolli-
suus) tai 27 i §:n (sähköntoimituksen kes-
keyttäminen sähkönkäyttäjästä johtuvasta 
syystä) vastaisella menettelyllä aiheuttaa 
toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaa-
maan aiheuttamansa vahingon. 
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45 § 

 
 
 
 

Joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa il-
man 4 §:ssä tarkoitettua lupaa tai vastoin lu-
vassa asetettuja ehtoja taikka rakentaa säh-
köjohdon ilman 18 §:ssä tarkoitettua lupaa 
tai luvassa asetettuja ehtoja, on tuomittava 
luvattomasta sähköverkkotoiminnan harjoit-
tamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta muussa 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

45 § 

Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittami-
nen 

Joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa il-
man 4 §:ssä tarkoitettua lupaa taikka raken-
taa sähköjohdon ilman 18 §:ssä tarkoitettua 
lupaa, on tuomittava luvattomasta sähkö-
verkkotoiminnan harjoittamisesta sakkoon, 
jollei teosta muussa laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta. 

 
46 § 

 
 
 

Joka rakentaa voimalaitoksen tai muuttaa 
siinä käytettävän polttoaineen toiseksi ilman 
35 §:ssä tarkoitettua lupaa tai luvassa asetet-
tuja ehtoja, on tuomittava luvattomasta voi-
malaitoksen rakentamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, 
jollei teosta muussa laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta. 

46 § 

Voimalaitoksen käyttörikkomus 

Joka  
1) laiminlyötyään 36 a §:n 1 momentissa 

säädetyn voimalaitoksen suunniteltua huol-
toseisokkia koskevan ilmoitusvelvollisuuden 
täyttämisen järjestää ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin kuuluvan voimalaitoksen huol-
toseisokin tai  

2) rikkoo sähkömarkkinaviranomaisen an-
tamaa huoltoseisokin siirtämistä koskevaa 
päätöstä,  

on tuomittava voimalaitoksen käyttörik-
komuksesta sakkoon. 
 

 
(uusi) 47 § 

Järjestelmävelvoitteisiin liittyvän salassapi-
tovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 16 e §:ssä säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-
koslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan. 

 
  
 

48 § 
 

(uusi) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Kunnan oikeus harjoittaa sähköliiketoimin-
taa alueensa ulkopuolella 

� � � � � � � � � � � � � �  
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50 § 

 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Virka-apu 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

51 § 
 
 
 

Ministeriön ja sähkömarkkinaviranomai-
sen tämän lain nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeim-
paan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa an-
netussa laissa (154/50) säädetään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 § 

Muutoksenhaku 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.  
 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
38 a�38 d ja 39 §:n nojalla antamaan pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Valituksen käsitte-
lyyn markkinaoikeudessa sovelletaan hal-
lintolainkäyttölakia. Käsittelyn ja asiakirjo-
jen julkisuudesta säädetään erikseen.  

Ministeriön tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen sekä hallinto-oikeuden ja mark-
kinaoikeuden antamaan päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Sähkömarkkinavi-
ranomaisella on oikeus hakea valittamalla 
muutosta hallinto-oikeuden ja markkinaoi-
keuden päätökseen, jolla tuomioistuin on 
kumonnut sähkömarkkinaviranomaisen 
päätöksen tai muuttanut sitä. 

 
52 § 

 
 
 
 
 

Jos runkoverkkojen kautta tapahtuvasta 
sähkönsiirrosta annetussa Euroopan yhteisö-
jen neuvoston direktiivissä (90/547/ETY) 
tarkoitetusta sähkön siirrosta ei päästä sopi-
mukseen, noudatetaan direktiivissä ja Eu-
roopan talousalueesta tehdyssä sopimukses-
sa mainittua menettelyä. 

52 § 

Erityissäännökset sähkömarkkinaviran-
omaisen päätösten täytäntöönpanokelpoi-

suudesta 

Sähkömarkkinaviranomaisen tämän lain 
38 a�38 d ja 39 §:n nojalla antamaa pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei sähkömarkkinaviranomai-
nen päätöksessään toisin määrää. Päätöstä, 
joka koskee virheellisesti perityn maksun 
palauttamista yksittäiselle asiakkaalle tai 
päätöstä, joka koskee uhkasakon maksetta-
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vaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saa pan-
na täytäntöön ennen kuin se on lainvoimai-
nen. Muutoksenhakutuomioistuimella on li-
säksi oikeus antaa määräyksiä päätösten 
täytäntöönpanosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään.  

 
53 § 

 
 
 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan asetuksella. 
 

53 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
 

54 § 
Edellä 10 §:ssä tarkoitetun siirtovelvolli-

suuden, 15 §:ssä tarkoitetun hinnoittelupe-
riaatteen (pistehinnoittelu) ja 28 §:ssä tar-
koitetun toimintojen eriyttämisen voimaan-
tulosta säädetään tarkemmin asetuksella. 

Sähkömarkkinaviranomainen voi pidentää 
toimintojen eriyttämiselle asetuksella sää-
dettävää voimaantuloaikaa enintään yhdellä 
vuodella, jos sen noudattaminen jossakin 
tapauksessa on kohtuutonta. 

54 § 
(kumotaan) 
 

 
55 § 

 
(uusi) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 ���

1. Tämä laki tulee voimaan      päivänä 
            kuuta 200   . 

2. Lain 15 §:n 3 momentin säännöstä siir-
topalvelujen erillisestä hinnoittelusta sovel-
letaan jakeluverkonhaltijan maantieteelli-
sesti toisistaan erillään sijaitseviin vastuu-
alueen osiin, jotka on muodostettu lain voi-
maantulon jälkeen.  

3. Lain 15 b §:n säännöstä ei sovelleta 
ennen lain voimaantuloa tehtyihin  määrä-
aikaisiin sopimuksiin. 

4. Lain 27 a §:n 1 momenttia sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
sähkösopimuksiin, jos momentissa tarkoitet-
tu viivästys on tapahtunut lain voimaantulon 
jälkeen. Lain 44 §:ää sovelletaan myös en-
nen lain voimaantuloa tehtyihin sähkösopi-
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muksiin. 
5. Lain 34 a §:n 1 momenttia sovellettaes-

sa viimeksi päättyneisiin kalenterivuosiin 
luetaan myös ennen lain voimaantuloa päät-
tyneet kalenterivuodet. 

6. Jos 34 a §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kynnysarvo on täyttynyt sähköverkkotoimin-
taa harjoittavan yrityksen osalta ennen tä-
män lain voimaantuloa, on 34 a §:n 1 mo-
mentin edellyttämät yritysrakenteiden muu-
tokset toteutettava 1 päivään tammikuuta 
2007 mennessä.  

7. Ilmoitus 36 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta voimalaitoksen huoltoseisokista on 
tehtävä 14 päivän kuluessa tämän lain voi-
maantulosta, jos lain voimaan tullessa on 
vähemmän kuin kuusi kuukautta huol-
toseisokin suunniteltuun alkamisajankoh-
taan. 

8. Ensimmäinen 38 a §:ssä tarkoitettu val-
vontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2005. Sähköverkonhaltijan ensimmäinen 
valvontajakso on pituudeltaan kolme vuotta. 

9. Lain 39 a §:n säännöksiä sovelletaan 
tutkintapyyntöihin, jotka sähkömarkkinavi-
ranomainen on vastaanottanut tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

10. Lain 51 §:n 2 momentin säännöstä so-
velletaan sähkömarkkinaviranomaisen lain 
39 §:n nojalla antamaan päätökseen, jos 
päätöstä koskeva asia on tullut vireille lain 
voimaantulon jälkeen. 

11. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 6 §:n 2 momentin, 13 §:n, 16 c §:n 2 
momentin,16 d §:n, 22 §:n 2 momentin, 
23 §:n taikka 34 §:n 1 tai 2 momentin nojal-
la annetut kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätökset jäävät voimaan siihen saakka, 
kunnes toimivaltaisen viranomaisen anta-
mat asetukset ja määräykset tulevat voi-
maan. 

12. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

��� 
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2. 

Laki 
markkinaoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §, 5 §:n 2 

ja 3 momentti, 8 §, 9 §:n 3 momentti sekä 15 §, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka 

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka 
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 

1) kilpailunrajoituksista annetussa laissa 
(480/1992); 
2) julkisista hankinnoista annetussa laissa 
(1505/1992);  
 
 

3) eräiden markkinaoikeudellisten asioi-
den käsittelystä annetussa laissa 
(1528/2001);  
4) muussa laissa. 

1) kilpailunrajoituksista annetussa laissa 
(480/1992); 

2) julkisista hankinnoista annetussa laissa 
(1505/1992);  

3) sähkömarkkinalaissa (386/1995); 
4) maakaasumarkkinalaissa (508/2000); 
5) eräiden markkinaoikeudellisten asioi-

den käsittelystä annetussa laissa 
(1528/2001); 
6) muussa laissa. 

Markkinaoikeuden toimipaikka sijaitsee 
Helsingissä. 

 
 

5 § 

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrääminen 

� � � � � � � � � � � � � �
Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että 
he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 
kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, talous-
tieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudelli-
siin kysymyksiin. 

Edellä 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että 
he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 

� � � � � � � � � � � � � �
Edellä 1 §:n 1 momentin 1�4 kohdassa 

tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että 
he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 
kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, ener-
giamarkkinoihin, taloustieteeseen, elinkei-
noelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 

Edellä 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistu-
vilta asiantuntijajäseniltä edellytetään, että 
he ovat suorittaneet soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja ovat perehtyneet 
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kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkei-
noelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 

kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkei-
noelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 
 

 
8 § 

Jaostot 

Markkinaoikeus toimii jaostoihin jakautu-
neena siten kuin tuomioistuimen työjärjes-
tyksessä tarkemmin määrätään. Jaostot huo-
lehtivat ensisijaisesti kilpailu- ja hankinta-
lainsäädännön tai markkinaoikeudellisen 
lainsäädännön alaan kuuluvien asioiden kä-
sittelystä. 

8 § 

Jaostot 

Markkinaoikeus toimii jaostoihin jakautu-
neena siten kuin tuomioistuimen työjärjes-
tyksessä tarkemmin määrätään. Jaostot huo-
lehtivat ensisijaisesti kilpailu-, hankinta- ja 
energiamarkkinalainsäädännön tai markki-
naoikeudellisen lainsäädännön alaan kuulu-
vien asioiden käsittelystä. 

 
9 § 

Päätösvaltaisuus 

� � � � � � � � � � � � � � 
Edellä 1 §:n 1 momentin 2�4 kohdassa 

tarkoitettujen asioiden käsittelyyn voi myös, 
jos asian laatu sitä edellyttää, osallistua 
2 momentissa mainittu määrä asiantuntijajä-
seniä. Markkinaoikeus on päätösvaltainen 
lisäksi kokoonpanossa, jossa asian käsitte-
lyyn osallistuu kaksi jäsentä ja enintään 
kaksi asiantuntijajäsentä, jos ratkaistavassa 
asiassa oikeuskäytäntö on vakiintunutta. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

� � � � � � � � � � � � � �  
Edellä 1 §:n 1 momentin 2�6 kohdassa 

tarkoitettujen asioiden käsittelyyn voi myös, 
jos asian laatu sitä edellyttää, osallistua 
2 momentissa mainittu määrä asiantuntijajä-
seniä. Markkinaoikeus on päätösvaltainen 
lisäksi kokoonpanossa, jossa asian käsitte-
lyyn osallistuu kaksi jäsentä ja enintään 
kaksi asiantuntijajäsentä, jos ratkaistavassa 
asiassa oikeuskäytäntö on vakiintunutta. 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
15 § 

Käsittelyn julkisuus 

Asian käsittelyyn markkinaoikeudessa so-
velletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annettua lakia (945/1984). Suullinen käsitte-
ly on toimitettava suljetuin ovin sellaisissa 
1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tuissa asioissa, joissa on säädetty salassapi-
tovelvollisuus tai jotka markkinaoikeus 
määrää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä pe-
rusteella, että julkisesta käsittelystä aiheu-
tuisi asianosaiselle erityistä haittaa. 

15 § 

Käsittelyn julkisuus 

Asian käsittelyyn markkinaoikeudessa so-
velletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annettua lakia (945/1984). Suullinen käsitte-
ly on toimitettava suljetuin ovin sellaisissa 
1 §:n 1 momentin 1�4 kohdassa tarkoitetuis-
sa asioissa, joissa on säädetty salassapito-
velvollisuus tai jotka markkinaoikeus mää-
rää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä perus-
teella, että julkisesta käsittelystä aiheutuisi 
asianosaiselle erityistä haittaa. 
 

 
 ��� 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 
200. 
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Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä 
markkinaoikeuteen uusia sivutoimisia asian-
tuntijajäseniä, joiden toimikausi kestää ai-
emmin määrättyjen asiantuntijajäsenten 
toimikauden loppuun. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

��� 
 

 
 
 


