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Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 4 
luvun 3 §:n 1 momentin nojalla antaa seuraavan määräyksen maakaasuenergiaa ja 
maakaasun siirtoa koskevien laskujen erittelystä. 

Määräys tulee voimaan 1. tammikuuta 2001 ja on voimassa toistaiseksi. 
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Maakaasuverkon haltijoille 

 

Määräys maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa koskevien laskujen erittelystä 

 

Määräystä sovelletaan laskuihin, joita maakaasun myyjä lähettää asiakkailleen maakaasuenergiasta  
ja maakaasun siirrosta. Määräyksen 2 §:n 1 momentin 5 kohtaa ja 3 momenttia sekä 3 §:n 2 
momenttia ei sovelleta laskuihin, jotka koskevat ennen maakaasumarkkinalain voimaantuloa tehtyjä 
maakaasun myyntisopimuksia ja joissa noudatetaan muita kuin maakaasun myyjän julkisissa 
hinnastoissa ilmoittamia hintoja. 

1 § 

Maakaasun myyjän on esitettävä asiakkailleen laskunsa selkeällä ja asiakkaan kannalta helposti 
ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi maakaasun myyjän on esitettävä laskussa asiakkaalleen laskun 
määräytymiseen vaikuttavat keskeiset tiedot. 

2 § 

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa laskussa on ilmoitettava erikseen vähintään: 
1) maakaasuenergian ja maakaasun siirron hinnan muodostumiseen vaikuttavat maksut, kuten 

perusmaksu, kulutusmaksu ja tilaustehomaksu; 
2) kunkin maksun osalta laskutettavien yksiköiden määrä; 
3) kunkin maksun yksikköhinta; 
4) kunkin maksun osalta veloitettava summa; 
5) maakaasuenergiasta ja maakaasun siirrosta veloitettavat kokonaissummat; 
6) valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määräytymisperusteet ja määrät; 
7) arvonlisäveron määräytymisperuste prosentteina ja sen määrä; sekä 
8) kaikkien laskulla veloitettavien maksujen kokonaissumma. 



 
1 momentissa tarkoitetut maksut tulee ilmoittaa kuluttajansuojalain (38/1978) 4 §:ssä tarkoitetulle 
kuluttajalle verollisina. 
 
Mikäli samalla laskulla laskutetaan sekä maakaasuenergiasta että maakaasun siirrosta, niiden 
hinnan muodostuminen on esitettävä kahtena toisistaan erillisenä laskelmana. 
 

3 § 

Arvioon perustuvan laskutuksen ja todellisen kulutuksen mukaisen laskutuksen välisen eron 
tasaavan tasaus- eli lukemalaskun yhteydessä asiakkaalle on ilmoitettava: 

1) mittarilukemat, joiden perusteella todellinen kulutus on laskettu, jos kyseiset lukemat ovat 
saatavissa;  

2) toteutuneen kulutuksen mukaan veloitettava kokonaissumma eriteltynä 2 §:n mukaisesti; 
3) samalta ajanjaksolta arviolaskutettu summa kokonaisuudessaan; 
4) arviolaskutuksen perusteena ollut kulutusarvio; sekä 
5) tasausmaksu tai –hyvitys arviolaskutetun ja toteutuneen kulutuksen mukaisen veloituksen 

erotuksena. 
 
Jos samalla laskulla laskutetaan sekä maakaasuenergiasta että maakaasun siirrosta, on 1 momentin 2 
ja 3 kohdissa tarkoitetut summat esitettävä maakaasuenergian ja maakaasun siirron osalta erikseen. 
 
Jos tasaus- eli lukemalaskun yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kuluvan tai sitä edeltävän 
laskutuskauden arvioon perustuvia laskuja, ne on eriteltävä 2 §:n mukaisesti. Arvioon perustuvan 
laskun on oltava tasaus- eli lukemalaskusta selvästi erillään.  
 

4 § 

Kuluttajansuojalain (38/1978) 4 §:ssä tarkoitetulle kuluttajalle on ilmoitettava laskutuksen 
yhteydessä erikseen myös maakaasuenergian ja maakaasun siirron verollinen keskihinta 
kilowattituntia kohden. Keskihinta on maakaasuenergiasta ja maakaasun siirrosta veloitettava 
kokonaissumma siltä tasaus- tai lukemajaksolta, jota lasku koskee, jaettuna veloituksen perustana 
olevalla, saman ajanjakson aikana kulutettavalla maakaasun määrällä.  
 

5 § 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa 
koskevien laskujen on oltava tämän päätöksen määräysten mukaisia viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2002. 
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