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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaasu-
markkinalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
kaasumarkkinalakia. Ehdotetulla lailla pan-
taisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2003/55/EY maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä sään-
nöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta. 
Maakaasumarkkinalain soveltamisalaa laa-
jennettaisiin biokaasuun, biomassasta peräi-
sin olevaan kaasuun ja muun tyyppisiin kaa-
suihin, jotka soveltuvat syötettäviksi maa-
kaasuverkkoon. Kotitalouskuluttajia koske-
vat direktiivin liitteen säännökset ehdotetaan 
pantaviksi täytäntöön maakaasumarkkinalain 
nojalla annettavalla kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetuksella. 

Maakaasumarkkinalakiin ehdotetaan lisät-
täväksi direktiivin edellyttämä verkonhalti-
joiden palvelujen hinnoittelussa noudatettava 
menettely, jossa maakaasumarkkinaviran-
omainen vahvistaa päätöksellään palvelujen 
hinnoittelussa noudatettavat menetelmät en-
nen niiden käyttöönottoa. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi myös direktiivin mukainen maa-
kaasumarkkinaviranomaiselle tehtyjen ver-
konhaltijoita koskevien tutkimuspyyntöjen 
kahden kuukauden mittainen käsittelyaika-
vaatimus. 

Maakaasumarkkinalakiin ehdotetaan lisät-

täväksi säännös, joka antaa maakaasumark-
kinaviranomaisen virkamiehelle oikeuden 
toimittaa maakaasumarkkinalain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten sekä 
maakaasumarkkinaviranomaisen antamien 
vahvistus- tai velvoitepäätösten noudattamis-
ta koskevan tarkastuksen. 

Muutoksenhakua maakaasumarkkinaviras-
ton päätöksiin muutettaisiin energiamarkki-
noiden kohtuullisuusvalvontaa uudistavan 
työryhmän suositusten mukaisesti. Muutok-
senhaku muuttuisi kaksiportaiseksi. Maakaa-
sumarkkinaviranomaisen verkkopalvelun 
hinnoittelua koskeviin päätöksiin haettaisiin 
muutosta valittamalla ensi asteessa markki-
naoikeuteen. 

Maakaasumarkkinalain verkkotoiminnan 
yleisiä velvoitteita koskevaan lukuun ehdote-
taan lisättäväksi direktiivin mukaiset sään-
nökset, joiden nojalla merkittävien uusien 
kaasuverkkoinvestointien osalta voidaan 
myöntää vapautus palvelujen hinnoittelua 
koskevasta maakaasumarkkinaviranomaisen 
suorittamasta sääntelystä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

1.1. Maakaasumarkkinalaki 

Suomen maakaasumarkkinoiden kehittämi-
seksi ja maakaasun sisämarkkinoita koske-
vista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/30/EY täytäntöön panemiseksi annettiin 
1 päivänä elokuuta 2000 voimaan tullut maa-
kaasumarkkinalaki (508/2000). Direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden tuli valita markki-
noiden avaamismalliksi joko säännelty tai 
neuvotteluihin perustuva verkkoon pääsy ja 
avata pääsy kaasuverkkoihin direktiivissä 
annetun aikataulun mukaisesti. Tämän lisäksi 
direktiivissä on alan toimijoita koskevia vel-
voitteita, jotka koskevat toiminnan kehittä-
mistä, syrjimättömyyttä ja toimintojen eriyt-
tämistä. 

Direktiivin täytäntöönpanossa Suomi käytti 
oikeutta direktiivin 26(1) artiklan mukaiseen 
poikkeukseen eikä Suomen maakaasumark-
kinoita avattu direktiivin tarkoittamalla taval-
la. Suomella on oikeus poikkeukseen niin 
kauan kuin molemmat seuraavat ehdot ovat 
voimassa: Suomella ei ole suoraa yhteyttä 
minkään muun jäsenvaltion yhteen liitettyyn 
verkkoon ja Suomella on vain yksi pääasial-
linen maakaasun toimittaja. 

Maakaasumarkkinalailla avattiin maakaa-
sun jälkimarkkinat, joilla voivat käydä kaup-
paa vähintään 5 miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa maakaasua hankkivat maakaasun lop-
pukäyttäjät tai vähittäismyyjät. Lisäehtona 
on, että toimijoiden maakaasun mittaus on 
kaukoluennan piirissä. Jälkimarkkinakauppaa 
varten maakaasuverkonhaltijat ovat maakaa-
sumarkkinalain nojalla velvollisia myymään 
siirtopalveluja. Jälkimarkkinoilla vaihdettava 
maakaasu on kaasun loppukäyttäjien tai vä-
hittäismyyjien alun perin tukkumyyjältä 
omaan käyttöönsä tai jälleenmyyntiin jakelu-
verkkonsa kautta hankkimaa maakaasua. 

1.2. Uusi EU:n sisämarkkinadirektiivi 

Vuoden 2003 kesäkuun 26 päivänä annet-
tiin Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2003/55/EY maakaasun sisämarkki-
noita koskevista yhteisistä säännöistä ja di-
rektiivin 98/30/EY kumoamisesta, jäljempä-
nä direktiivi. Uudessa direktiivissä on sään-
nöksiä, joiden tavoitteena on kuluttajan-
suojan, toimitusvarmuuden seurannan ja ver-
konhaltijoiden toiminnan eriyttämisen tehos-
taminen. Direktiiviin sisältyy myös markki-
noiden avaamisaikataulu, jonka mukaan siir-
topalvelujen saantiin oikeutettuja asiakkaita 
ovat viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 
alkaen kaikki muut kuin kotitalousasiakkaat 
ja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2007 al-
kaen kaikki asiakkaat. Lisäksi direktiivissä 
on täsmennetty maakaasumarkkinaviran-
omaisen tehtäviä. Näihin kuuluu yhtenä kes-
keisimmistä velvollisuus vahvistaa tai hyväk-
syä ennen voimaantuloa ainakin menetelmät, 
joita käytetään siirto- ja jakelutariffien las-
kennassa. 

Direktiivin 28 artiklassa on uusia ja eristy-
neitä markkinoita koskevat poikkeukset. Ar-
tiklan 28 kohdan 1 poikkeukset koskevat 
Suomea. Artiklan mukaan Suomi voi poiketa 
direktiivin 4 artiklan, 9 artiklan, 23 artiklan 
ja/tai 24 artiklan säännöksistä. Direktiivin 
4 artikla koskee lupamenettelyä. Direktiivin 
9 artiklassa on siirtoverkon toimintojen eriyt-
tämistä koskevat säännökset ja direktiivin 
23 artiklassa on markkinoiden avaamista eli 
vaatimukset täyttävien asiakkaiden määritte-
lyä koskevat säännökset. Direktiivin 24 artik-
la koskee erillisiä linjoja. 

Suomen neuvottelutavoitteena direktiivin 
valmisteluvaiheessa oli vuonna 1998 annet-
tuun direktiiviin kuuluvien poikkeuksien säi-
lyttäminen ja oikeus poikkeukseen uuden di-
rektiivin 9 artiklan eli siirtoverkon oikeudel-
lisen ja toiminnallisen eriyttämisen osalta. 
Koska maakaasun siirtoverkkoa ei ole Suo-



 HE 128/2004 vp 
  
   

5

messa avattu, katsottiin, että direktiivin edel-
lyttämä siirtoverkon oikeudellinen ja toimin-
nallinen eriyttäminen ei ole tarpeellista, vaan 
aiheuttaisi lisäkustannuksia ilman hyötyjä 
maakaasumarkkinoiden toimijoille. 

Direktiivin 13 artiklassa on maakaasun ja-
keluverkkojen eriyttämistä koskevat sään-
nökset, jotka edellyttävät jakeluverkkotoi-
minnan oikeudellista ja toiminnallista eriyt-
tämistä. Artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
päättää, ettei jakeluverkkojen eriyttämissään-
nöksiä sovelleta maakaasualan yrityksiin, 
joilla on alle 100 000 verkkoon liitettyä asia-
kasta. Suomessa kaikilla maakaasualan yri-
tyksillä on vähemmän kuin 100 000 asiakas-
ta. Tämän vuoksi direktiivi antaa myös maa-
kaasun jakeluverkkojen osalta mahdollisuu-
den jättää oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännökset soveltamat-
ta. 

Uuden direktiivin edellyttämät kansalliset 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tu-
lee saattaa voimaan viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2004. 
 
2.  Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

Ehdotetulla maakaasumarkkinalain muu-
toksella pantaisiin täytäntöön uusittu maa-
kaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä annettu direktiivi 2003/55/EY. Di-
rektiivin täytäntöön panossa Suomi käyttäisi 
oikeutta poikkeukseen maakaasun siirtoverk-
kojen eriyttämistä koskevan artiklan kohdal-
la. Maakaasun jakeluverkkojen kohdalla 
Suomi käyttäisi jäsenvaltioiden oikeutta jät-
tää oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttämi-
nen toteuttamatta, koska Suomessa jakelu-
verkkojen koko asiakasmäärällä mitattuna 
alittaa direktiivissä annetun kynnysarvon ja 
koska nykytilanteessa, jossa Suomen maa-
kaasumarkkinoita ei ole avattu direktiivin 
tarkoittamalla tavalla, tarvetta jakeluverkko-
jen eriyttämiseen ei vielä ole. 

Direktiivin keskeinen kohta, joka koskee 
maakaasumarkkinaviranomaisen suorittamaa 
verkkopalvelujen hinnoittelun laskentamene-
telmien etukäteistä hyväksyntää, pantaisiin 

täytäntöön energiamarkkinoiden kohtuulli-
suusvalvontaa uudistavan työryhmän ehdo-
tusten mukaisesti. Maakaasumarkkinalakiin 
ehdotetaan lisättävän myös työryhmän ehdot-
tama uusi säännös, jonka mukaan yritysjär-
jestelyjen yhteydessä yksittäisten asiakkaiden 
maksuihin suuria muutoksia aiheuttavat jake-
luverkonhaltijan tariffirakenteen muutokset 
tulisi toteuttaa maakaasumarkkinaviranomai-
sen eli Energiamarkkinaviraston hyväksymän 
siirtymäajan kuluessa. Myös maakaasumark-
kinaviranomaisen päätöksiä koskeva muu-
toksenhaku toteutettaisiin pääosin työryhmän 
ehdottamalla tavalla. 

Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvan 
maakaasumarkkinalain muuttamisen yhtey-
dessä maakaasumarkkinalakia ehdotetaan 
täydennettävän säännöksellä, joka jo on säh-
kömarkkinalaissa ja joka koskee maakaasu-
markkinaviranomaisen virkamiehen oikeutta 
toimittaa maakaasumarkkinalain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten sekä 
maakaasumarkkinaviranomaisen antamien 
vahvistus- tai velvoitepäätösten noudattamis-
ta koskeva tarkastus. 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Maakaasumarkkinalain soveltamisala 

Maakaasumarkkinalain soveltamisalaa 
koskevaa 1 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutet-
tavan vastaamaan direktiivin soveltamisalaa 
lisäämällä mainittuun lain kohtaan uusi mo-
mentti, jossa todetaan lakia sovellettavan 
myös biokaasuun ja biomassasta peräisin 
olevaan kaasuun tai muun tyyppisiin kaasui-
hin edellyttäen, että näitä kaasuja voidaan 
teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasu-
verkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa. 
 
Kuluttajansuoja 

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan jä-
senvaltioiden on varmistettava kulutta-
jasuojan korkea taso erityisesti yleisten so-
pimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riito-
jenratkaisumenettelyjen osalta. Ainakin koti-
talouskuluttajien osalta näihin toimenpiteisiin 
on kuuluttava direktiivin liitteessä A esitetyt 
toimenpiteet. Näistä kuluttajansuojatoimen-
piteistä ehdotetaan säädettävän kauppa- ja 



 HE 128/2004 vp 
  
   

6

teollisuusministeriön asetuksella. Maakaa-
sumarkkinalain mukaan myyntiä ja maakaa-
sun käyttäjän asemaa koskevaan 4 lukuun 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 §, jossa todet-
taisiin, että maakaasun kotitalousasiakkaita 
koskevista yleisistä sopimusehdoista sääde-
tään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuk-
sella. 
 
Hinnoitteluperiaatteet 

Maakaasumarkkinalain 2 luvussa on sää-
detty verkkotoiminnan yleisistä velvoitteista 
ja hinnoitteluperiaatteista. Energiamarkki-
noiden kohtuullisuusvalvontaa uudistavan 
työryhmän ehdotuksen mukaisesti 2 luvun 
9 §:n 3 momenttia muutettaisiin niin, että ja-
keluverkkojen yhdistämisen yhteydessä asi-
akkaiden maksuihin tulevat merkittävät muu-
tokset toteutettaisiin maakaasumarkkinavi-
ranomaisen hyväksymän siirtymäajan kulu-
essa. 
 
Toimitusvarmuuden seuranta 

Direktiivin 5 artikla edellyttää, että jäsen-
valtiot varmistavat toimitusvarmuuteen liit-
tyvien kysymysten seurannan. Erityisesti tu-
lee seurata tarjonnan ja kysynnän tasapainoa 
kansallisilla markkinoilla, suunnitteilla ja ra-
kenteilla olevan lisäkapasiteetin määrää sekä 
verkkojen laatua ja niiden ylläpidon tasoa 
samoin kuin toimenpiteitä kysyntähuippujen 
kattamiseksi ja yhden tai useamman kaasun 
toimittajan toimitusvajausten hoitamiseksi. 
Direktiivi edellyttää, että toimivaltaiset vi-
ranomaiset julkaisevat vuosittain heinäkuun 
31 päivään mennessä toimitusvarmuutta kos-
kevan kertomuksen, joka on toimitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle. Tämä toimi-
tusvarmuuden seuranta ehdotetaan annetta-
vaksi maakaasumarkkinaviranomaisena toi-
mivan Energiamarkkinaviraston tehtäväksi. 
Toimitusvarmuuden seurannasta ehdotetaan 
säädettävän maakaasumarkkinalain 7 lukuun 
otettavalla uudella 7 pykälällä. 
 
Toimintojen eriyttäminen 

Suomella on oikeus poikkeukseen direktii-
vin mukaisesta maakaasun siirtoverkon oi-
keudellisesta ja toiminnallisesta eriyttämises-

tä. Koska lisäksi Suomella on maakaasun ja-
keluverkkotoiminnan osalta oikeus jättää di-
rektiivin oikeudellista ja toiminnallista eriyt-
tämistä koskevat säännökset soveltamatta ja-
keluverkkojen koon jäädessä direktiivissä 
annetun kynnysarvon alapuolelle ja koska ja-
keluverkkojen oikeudelliseen ja toiminnalli-
seen eriyttämiseen ei Suomen maakaasu-
markkinoiden nykyisessä kehitysvaiheessa 
ole tarvetta, maakaasumarkkinalakia ei ole 
tarvetta muuttaa verkkotoiminnan oikeudel-
lista ja toiminnallista eriyttämistä koskevilla 
säännöksillä. 
 
 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävät 

Direktiivin 25 artiklassa on säädetty säänte-
lyviranomaisen eli maakaasumarkkinaviran-
omaisen tehtävistä. Direktiivissä mainitut 
tehtävät ehdotetaan lisättäväksi maakaasu-
markkinalain ohjausta ja valvontaa käsittele-
vään 7 lukuun. 

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 §:ään eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa 
todetaan maakaasumarkkinaviranomaisen 
velvollisuus julkaista vuosittain valvontaa 
koskeva kertomus sekä huolehtia valvontaan 
liittyvistä kansainvälisistä tiedonantovelvoit-
teista. 

Merkittävin uusi maakaasumarkkinaviran-
omaisen tehtävä on direktiivin mukainen 
velvollisuus vahvistaa tai hyväksyä ennen 
voimaantuloa ainakin menetelmät, joita käy-
tetään verkonhaltijan ja järjestelmävastaavan 
siirtoverkonhaltijan palvelujen tarjontaan so-
vellettavien tariffien ja ehtojen laskennassa. 
Tästä maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun 
kohtuullisuusvalvonnasta säädettäisiin 7 lu-
vun uusissa 1 a�1 d pykälissä. 

Ohjausta ja valvontaa koskevan 7 luvun 2 § 
ehdotetaan muutettavan siten, että todetaan 
velvoitepäätöksellä voitavan määrätä, millä 
tavoin virhe tai laiminlyönti tulee korjata se-
kä palauttamaan virheellisesti peritty maksu 
asiakkaalle. 

Direktiivin 25 artiklan mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen on käsiteltävä ver-
konhaltijoita koskevat tutkimuspyynnöt kah-
den kuukauden kuluessa tutkimuspyynnön 
vastaanottamisesta. Tämä tutkimuspyyntöjen 
käsittelyaikaa koskeva säännös ehdotetaan li-
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sättävän maakaasumarkkinalain 7 lukuun uu-
deksi 2 a pykäläksi. 
 
Maakaasumarkkinoiden toimijoiden tiedon-
antovelvoitteet 

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 5 §:ssä on 
maakaasumarkkinoiden toimijoita koskeva 
velvoite antaa kauppa- ja teollisuusministeri-
ölle ja maakaasumarkkinaviranomaiselle tar-
peelliset tiedot maakaasumarkkinalaissa tar-
koitettujen tehtävien hoitamiseksi. Maakaa-
sumarkkinalain 7 luvun 5 pykälään ehdote-
taan lisättävän uusi 3 momentti, jossa tode-
taan valvontaviranomaisen mahdollisuus 
asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakko. 
 
Verkkoinvestointeja koskevat poikkeukset 

Direktiivin artiklassa 22 on säädetty poik-
keuksista, joita on mahdollista myöntää mer-
kittävien verkkoinvestointien eli jäsenvalti-
oiden välisten yhdysputkien, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
osalta. Poikkeus voitaisiin myöntää hake-
muksesta direktiivin artikloista, jotka koske-
vat kolmannen osapuolen pääsyä verkkoon 
(artikla 18), varastojen käyttöoikeutta (artikla 
19), tuotantovaiheen putkistojen käyttöoike-
utta (artikla 20), maakaasumarkkinaviran-
omaisen suorittamaa tariffien laskentamene-
telmien hyväksymistä (artikla 25(2)), lasken-
tamenetelmien hyväksyttämistä jäsenvaltion 
elimellä (artikla 25(3)) ja tariffien ja lasken-
tamenetelmien muuttamista (artikla 25(4))). 
Poikkeus voidaan myöntää myös silloin, kun 
olemassa olevan verkon kapasiteettia kasva-
tetaan tai verkkoa muutetaan uusien kaasun-
toimituslähteiden kehittämiseksi. Direktiivis-
sä on mainittu poikkeuksen myöntämisen 
edellytykset. 

Maakaasumarkkinalain 2 lukuun ehdote-
taan lisättävän uusi 4 a pykälä, jossa todetaan 
mahdollisuus verkkoinvestointeja koskevaan 
poikkeuslupahakemukseen ja poikkeuksen 
myöntämisen edellytykset. Hakemus olisi 
tehtävä maakaasumarkkinaviranomaiselle. 
Maakaasumarkkinaviranomaisen velvolli-
suudesta antaa poikkeusta koskeva päätös 
sekä päätöstä koskevat olennaiset tiedot tie-
doksi Euroopan yhteisöjen komissiolle sää-
dettäisiin muutettavassa 9 luvun 5 §:ssä. 

Jäsenvaltioiden välistä maakaasun siirtoa 
koskevan direktiivin kumoaminen 

Direktiivin 32 artiklan 1 kohdassa sääde-
tään direktiivin 91/296/ETY kumoamisesta. 
Tämä niin sanottu transit-direktiivi voidaan 
kumota, koska direktiivin säännökset kor-
vaavat transit-direktiivin. Maakaasumarkki-
nalaista ehdotetaan kumottavaksi 9 luvun 
6 §, jossa on säädetty transit-direktiivin so-
veltamisesta. 
 
 
Muutoksenhaku valvontaviranomaisen pää-
töksiin 

Direktiivi ei edellytä muutoksia maakaa-
sumarkkinalain säännöksiin, jotka koskevat 
muutoksenhakua valvontaviranomaisen pää-
töksiin. Maakaasumarkkinoiden toimijat ovat 
ehdottaneet kaksiportaiseen muutoksenha-
kuun siirtymistä. Muutoksenhakua ehdote-
taan muutettavan energiamarkkinoiden koh-
tuullisuusvalvontaa uudistavan työryhmän 
ehdotuksen mukaisesti. Maakaasumarkkina-
viranomaisen valvontapäätöksen sekä pää-
tökseen joka koskee tariffien laskentamene-
telmiä, haettaisiin muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. Muihin maakaasumark-
kinaviranomaisen päätöksiin haettaisiin muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön maakaa-
sumarkkinalain nojalla antamaan päätökseen 
sekä hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden 
antamaan päätökseen haettaisiin muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Muutetusta muutoksenhausta valvontavi-
ranomaisen päätöksiin ehdotetaan säädettä-
vän muuttamalla maakaasumarkkinalain 
9 luvun 4 §. 
 
 
Maakaasumarkkinaviranomaisen oikeus toi-
mittaa tarkastus 

Maakaasumarkkinaviranomaisen oikeudes-
ta toimittaa tarkastus säädettäisiin 7 lukuun 
lisättävässä 5 §:n 2 momentissa. Tarkastus 
koskisi maakaasumarkkinalain nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten sekä maakaa-
sumarkkinaviranomaisen 7 luvun 1 a�1 d ja 
2 pykälien nojalla antamien päätösten nou-
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dattamista. Vastaava säännös on sähkömark-
kinalaissa. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Maakaasumarkkinaviranomaisen suoritta-
ma maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelu-
menetelmien sääntely merkitsee hinnoittelun 
kohtuullisuusvalvontaa, mikä estää ylihin-
noittelua. Toisaalta verkkotoiminnan hinnoit-
telumenetelmien sääntelyn ei arvioida mer-
kittävästi muuttavan hinnoittelua nykytasoon 
verrattuna. 

Verkkotoiminnan hinnoittelumenetelmien 
etukäteisvalvonnan arvioidaan lisäävän maa-
kaasualan yritysten työmäärää jonkin verran. 
Tästä ei arvioida kuitenkaan koituvan merkit-
täviä lisäkustannuksia. 

Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuulli-
suusvalvonnan ja toimitusvarmuuden seu-
rannan arvioidaan lisäävän Energiamarkki-
naviraston työmäärää noin kahden henkilön 
työpanoksen verran. Tästä aiheutuvat lisä-
kustannukset olisivat noin 150 000 euroa 
vuodessa. 

Siirtyminen kaksiportaiseen muutoksenha-
kuun Energiamarkkinaviraston päätöksistä 
aiheuttaa lisäkustannuksia tuomioistuinlai-
tokselle. Maakaasumarkkinalain ja sähkö-
markkinalain muutosten yhteisiä tuomiois-
tuinlaitokseen kohdistuvia kustannusvaiku-
tuksia on käsitelty hallituksen esityksessä 
sähkömarkkina- ja markkinaoikeuslain muut-
tamisesta. 
 
 
3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Maakaasumarkkinalain ehdotetun muutok-
sen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä orga-
nisaatio- tai henkilöstövaikutuksia maakaa-
sualan yrityksille. 

Energiamarkkinaviraston vuotuisen työ-
määrän arvioidaan lisääntyvän noin kahdella 
henkilötyövuodella. 

Maakaasumarkkinalain ja sähkömarkkina-
lain muutosten yhteisiä tuomioistuinlaitok-

seen kohdistuvia organisaatiovaikutuksia on 
käsitelty hallituksen esityksessä sähkömark-
kina- ja markkinaoikeuslain muuttamisesta. 
 
3.3. Alueelliset vaikutukset 

Ehdotetulla maakaasumarkkinalain muu-
toksella ei arvioida olevan alueellisia vaiku-
tuksia. 
 
4.  Asian valmiste lu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja �aineisto 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä kauppa- teollisuusministeriössä. Valmiste-
luaineistona on käytetty Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2003/55/EY 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhtei-
sistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY ku-
moamisesta sekä marraskuun 4 päivänä 2003 
jätettyä energiamarkkinoiden kohtuullisuus-
valvontaa uudistavan työryhmän raporttia. 
 
4.2. Lausunnot luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi ovat 
antaneet lausunnon Energia-alan Keskusliitto 
ry Finergy, Energiamarkkinavirasto, Gasum 
Oy, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailuvirasto, 
Kuluttajavirasto, Maakaasuyhdistys ry, Suo-
men Kaukolämpö ry, Suomen Kuluttajaliitto 
ry, Suomen Kuntaliitto, Sähköenergialiitto ry 
Sener, Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
liitto sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry. 

Lausunnonantajat esittivät joitakin sään-
nösehdotuksia ja esitysluonnoksen perustelu-
ja koskevia täsmennyksiä, jotka on pyritty ot-
tamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
 
 
5.  Ri ippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitykseen liittyy samanaikaisesti annettu 
hallituksen esitys sähkömarkkinalain ja 
markkinaoikeuslain muuttamisesta. Esitykset 
liittyvät kiinteästi toisiinsa Energiamarkkina-
viraston päätösten muutoksenhakua koskevil-
ta osilta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku. Yleiset säännökset 

2 §. Maakaasumarkkinalain soveltamisala 
on määritelty lain 1 luvun 2 §:ssä. Direktii-
vissä 2003/55/EY direktiivin soveltamisalaan 
on lisätty biokaasu ja biomassasta peräisin 
oleva kaasu tai muun tyyppiset kaasut edel-
lyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti 
ja turvallisesta syöttää maakaasuverkkoon ja 
siirtää kyseisessä verkossa. Vastaava sovel-
tamisalan lisäys tehtäisiin maakaasumarkki-
nalakiin lisäämällä lain 1 luvun 2 pykälään 
uusi 3 momentti. Biokaasun, biomassasta pe-
räisin olevan kaasun ja muun tyyppisten kaa-
sujen tulisi täyttää verkonhaltijan asettamat 
laatuvaatimukset koostumuksen osalta. 
 
2 luku. Verkkotoiminnan yleiset vel-

voitteet ja hinnoitteluperiaat-
teet 

4 a §. Maakaasumarkkinalain 2 lukuun li-
sättävässä 4 a §:ssä säädettäisiin direktiivin 
mukaisista vapautuksista, jotka koskisivat 
uutta merkittävää maakaasuverkkoinvestoin-
tia. Verkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä di-
rektiivin määritelmien mukaista verkkoa, jo-
ka sisältää myös nesteytetyn maakaasun kä-
sittelylaitokset ja varastot. Maakaasumarkki-
naviranomainen voisi hakemuksesta vapaut-
taa uuden verkon kolmannen osapuolen 
verkkoon pääsystä ja tariffien laskentamene-
telmien hyväksymismenettelystä. Vapautuk-
sen edellytyksistä on säädetty 4 a §:n 2 mo-
mentissa. Vapautus voitaisiin myöntää, jos 
verkkoinvestointihanke lisäisi kilpailua maa-
kaasun toimituksissa ja parantaisi toimitus-
varmuutta. Investointiin liittyvän riskin tulisi 
olla niin suuri, että investointi ei toteutuisi 
ilman vapautusta. Uuden verkon haltijana tu-
lisi olla oikeushenkilö, joka on ainakin oi-
keudellisen muotonsa osalta erillinen niistä 
verkonhaltijoista, joiden verkkoon uusi ver-
kon osa liitetään. Investoinnin kustannukset 
tulisi periä kyseisen uuden verkon osan käyt-
täjiltä. Vapautuksen ei tulisi haitata kilpailua, 
maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toi-

mintaa eikä sen säännellyn verkon toimintaa, 
johon verkko on liitetty. Vapautus voitaisiin 
myöntää myös silloin, kun olemassa olevan 
verkon kapasiteettia lisätään merkittävästi tai 
muutetaan uusien kaasuntoimituslähteiden 
kehittämiseksi. 4 a §:n 3 momentin mukaan 
vapautuksen myöntämisestä päätettäessä on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja jäsenvaltioiden 
rajat ylittävien yhdysputkien syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia ehtoja tai kapasitee-
tin hallintaa ja jakoa koskevia sääntöjä. Näis-
tä päätettäessä olisi otettava huomioon sopi-
musten kesto, rakennettava lisäkapasiteetti 
tai olemassa olevan kapasiteetin muutos, 
hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset olo-
suhteet. 

9 §. Maakaasumarkkinalain 2 luvun 9 § 
3 momenttia muutettaisiin energiamarkki-
noiden kohtuullisuusvalvontaa uudistavan 
työryhmän suosituksen mukaisesti niin, että 
jakeluverkkojen yhdistämisen yhteydessä 
asiakkaiden maksuihin tulevat merkittävät 
muutokset toteutettaisiin maakaasumarkki-
naviranomaisen hyväksymän siirtymäajan 
kuluessa. Maksujen muutokset tarkoittaisivat 
lähinnä maksujen korotuksia. Kun maksujen 
korotukset tehtäisiin siirtymäajan kuluessa, 
vältyttäisiin maksujen suurilta kertakorotuk-
silta. Siirtymäajan pituus voisi olla esimer-
kiksi kolme vuotta 
 
4 luku. Maakaasun myynti ja maakaa-

sun käyttäjän asema 

7 §. Direktiivin liitteessä on kotitalousasi-
akkaisiin sovellettavat yleisiä sopimusehtoja, 
yleistä tiedottamista ja riitojenratkaisumene-
telmiä koskevat säännökset. Direktiivin liit-
teen säännökset tiedottamisen osalta on jo 
pantu täytäntöön maakaasumarkkinalaissa. 
Samoin riitojenratkaisumenetelmiä koskevil-
ta osin liitteen säännökset on pantu täytän-
töön. Maakaasun käyttäjät voivat valittaa ku-
luttajavalituslautakuntaan tai Energiamarkki-
navirastoon. Muilta osin liitteen säännökset 
pantaisiin täytäntöön kauppa- ja teollisuus-
ministeriön asetuksella. Maakaasumarkkina-
lain 4 lukuun lisättäisiin uusi 7 §, jossa an-



 HE 128/2004 vp 
  
   

10

nettaisiin kauppa- ja teollisuusministeriölle 
asetuksenantovaltuus. Asetus koskisi maa-
kaasumarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä määritel-
tyjä kuluttajia, joilla tarkoitetaan kulutta-
jasuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tettuja kuluttajia. 
 
7 luku. Ohjaus ja valvonta 

1 §. Maakaasumarkkinalain 7 luvun 
1 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa 
säädettäisiin direktiivin 25 artiklan mukaises-
ta maakaasumarkkinaviranomaisen velvolli-
suudesta julkaista vuosittain valvontaa kos-
keva kertomus sekä huolehtia valvontaan liit-
tyvistä kansainvälisistä tiedonantovelvoitteis-
ta. Maakaasumarkkinaviranomaisen suorit-
tamassa markkinoiden valvonnassa tulisi tar-
kastella direktiivin edellyttämiä asioita ja 
kiinnittää huomiota: 

- mekanismeihin, joiden avulla käsitellään 
kapasiteetin riittämättömyyttä 

- aikaan, jonka siirto- ja jakeluverkonhalti-
jat käyttävät liitäntöjen ja korjausten suorit-
tamiseen 

- toimintojen eriyttämiseen ja sen varmis-
tamiseen, että toimintojen välillä ei esiinny 
ristiinsubventointia 

1 a §. Maakaasumarkkinalain 7 luvun uu-
teen 1a §:ään ehdotetaan direktiivin 25 (2) 
artiklaan perustuvia säännöksiä maakaasu-
markkinaviranomaiselle kuuluvasta etukätei-
sestä toimivallasta vahvistaa menetelmät, joi-
ta käytetään verkonhaltijan ja järjestelmävas-
tuuseen määrätyn siirtoverkonhaltijan palve-
lujen ehtojen ja hintojen määrittämisessä. 
Etukäteistä toimivaltaa olisi verkonhaltijoi-
den ja järjestelmävastaavan toimintaan 1 
momentissa luetelluissa tapauksissa. Muissa 
tapauksissa maakaasumarkkinamarkkinavi-
ranomaisen toimivalta perustuisi 1 c ja 2 §:n 
säännöksiin ja olisi luonteeltaan jälkikäteistä. 
Etukäteinen toimivalta merkitsisi sitä, että 
verkonhaltija tai järjestelmävastuuseen mää-
rätty siirtoverkonhaltija ei saisi ottaa käyt-
töön palvelujen ehtoja ja niiden hinnoittelua 
koskevia menetelmiä ennen kuin maakaasu-
markkinaviranomainen on antanut niitä kos-
kevan vahvistuspäätöksen. Viranomainen ei 
olisi vahvistuspäätöstä antaessaan sidottu 
verkonhaltijan esittämiin ehtoihin tai mene-
telmiin, vaan viranomaisella olisi oikeus di-

rektiivin 25 (4) artiklan edellyttämällä tavalla 
poiketa verkonhaltijan esityksestä. Vahvis-
tuspäätös olisi luonteeltaan yhteen toimin-
nanharjoittajaan kohdistuva hallintopäätös, 
johon toiminnanharjoittajalla olisi muutok-
senhakuoikeus. Samalla päätöksellä voitai-
siin tarvittaessa asettaa ehdot usealle toimin-
nanharjoittajille. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan ennalta 
vahvistettavia ehtoja ja menetelmiä olisivat 
1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoimin-
nan tuoton ja siirtopalveluista perittävien 
maksujen määrittämiseksi, 2) verkonhaltijan 
siirtopalvelun ehdot, 3) verkonhaltijan liittä-
mispalvelun ehdot ja menetelmät liittämises-
tä perittävien maksujen määrittämiseksi sekä 
4) järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palve-
luiden ehdot sekä menetelmät palveluista pe-
rittävien maksujen määrittämiseksi. 

Maakaasumarkkinalain määritelmien mu-
kaan maakaasuverkolla tarkoitetaan toisiinsa 
liitetyistä maakaasuputkista ja -putkistoista 
sekä kaikista niihin kuuluvista säiliöistä, lait-
teista ja laitteistoista, joiden sisältönä on 
maakaasu, muodostettua kokonaisuutta, joka 
on tarkoitettu maakaasun siirtoon tai jake-
luun. Direktiivin määritelmien mukaan ver-
kolla tarkoitetaan siirtoverkkoa, jakeluverk-
koa, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitok-
sia, varastoja ja lisäpalveluja tuottavia laitok-
sia, joten direktiivin mukainen hinnoittelun 
kohtuullisuusvalvonta koskisi myös näitä. 
Koska Suomessa ei nykyisin ole nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia eikä varastoja, 
hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaa ei käy-
tännössä tarvitse niihin soveltaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
maakaasumarkkinaviranomaisen 1 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tulee perustua lain 
2 ja 3 luvussa ja 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin 
perusteisiin. Vahvistuspäätöksessä maakaa-
sumarkkinaviranomainen voisi määrätä seu-
raavista seikoista: 

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-
tavasta tavoitteesta ja sen määrittämistavasta 
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sekä menetelmästä, jolla tehostamistavoitetta 
sovelletaan hinnoittelussa; sekä 

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavasta, 
jos määrittämistapa on tarpeen verkkoon 
pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi taikka jos määrittämistapa liittyy jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen 
hinnoitteluun. 

Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin, miten 
eri pääomaerät otetaan huomioon hinnoitte-
lun perusteena olevaa verkkotoimintaan si-
toutunutta pääomaa määritettäessä. Lisäksi 
tiettyjen pääomaerien kuten maakaasuverkon 
osalta vahvistettaisiin hinnoittelun perusteena 
käytettävien pääomaerien arvostusperiaatteet 
ja -menetelmät. Vahvistuspäätöksissä tulisi 
eri verkonhaltijoiden tasapuolisen kohtelun 
varmistamiseksi soveltaa yhtenäisiä lasken-
tamenetelmiä. Sen sijaan varsinaisia hinnoit-
telussa sovellettavia pääomaeriä ei tultaisi 
vahvistuspäätöksessä vahvistamaan etukä-
teen, vaan ne voisivat vaihdella 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. 

Maakaasuverkkotoiminnalle hyväksyttävän 
tuottotason määrittelyssä tulisi ottaa huomi-
oon Suomen maakaasumarkkinoiden erityis-
piirteet. Kohtuullista tuottotasoa määritelles-
sään maakaasumarkkinaviranomaisen tulisi 
määritellä sallittu tuottotaso riittävälle tasolle 
maakaasuverkon kehittämisen varmistami-
seksi. Kohtuullisen tuottotason määrittelyyn 
vaikuttaa maakaasuverkkotoiminnan arvioitu 
riskitaso. Riskitason arvioinnissa tulisi ottaa 
huomioon maakaasun hankintaan liittyvät 
riskit. Näitä saatavuusriskejä lisää se, että 
Suomessa käytettävä maakaasu on maahan-
tuojan yhdeltä toimittajalta hankkimaa tuon-
titavaraa. Maakaasun menekkiriskiä puoles-

taan lisää se, että merkittävällä osalla maa-
kaasun käyttäjistä on mahdollisuus vaihtaa 
kaasu muuhun polttoaineeseen, jos maakaa-
sun hintakilpailukyky ei ole riittävä. Maakaa-
suverkkotoiminnan liiketoimintariskejä arvi-
oitaessa tulisi ottaa huomioon, että maakaa-
suverkonhaltijoilla ei ole alueellisia yksinoi-
keuksia verkkojen rakentamisessa vaan verk-
koja voivat rakentaa joissain tapauksissa 
myös kilpailevat yritykset. 

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. Tehostamistavoite tulisi määrit-
tää siten, ettei tavoite ohjaisi verkonhaltijan 
toimintaa tavalla, joka vaarantaisi maakaasun 
toimitusvarmuuden. Tehostamistavoitteita 
asetettaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon, että 
Suomen maakaasuverkko on edelleen kehit-
tämisvaiheessa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vahvis-
tuspäätöksen voimassaoloajasta. Momentin 
1 kohdan menetelmiä koskevaa päätöstä so-
vellettaisiin neljän vuoden pituisen valvonta-
jakson ajan kuitenkin niin, että ensimmäinen 
valvontajakso olisi viiden vuoden pituinen. 
Ennen uuden valvontajakson alkamista maa-
kaasumarkkinaviranomaisen tulisi valmistel-
la uusi vahvistuspäätösluonnos, jossa päätök-
sen sisältämiä menetelmiä on tarpeen mu-
kaan kehitetty valvonnasta saatujen koke-
musten perusteella. Tämä luonnos maakaa-
sumarkkinaviranomaisen tulisi saattaa riittä-
vän julkisen keskustelun kohteeksi ennen 
seuraavaa valvontajaksoa koskevien uusien 
vahvistuspäätösten antamista. Uutta toimijaa 
koskeva vahvistuspäätös olisi voimassa vain 
kulumassa olevan valvontajakson loppuun, 
jotta uuteen toimijaan voitaisiin soveltaa sa-
moja periaatteita kuin muihin toimijoihin. 
Muut kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
vahvistuspäätökset olisivat pääsääntöisesti 
voimassa toistaiseksi. 
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1 b §. Pykälä sisältäisi säännökset siitä, 
milloin maakaasumarkkinaviranomaisen etu-
käteen antamia vahvistuspäätöksiä voidaan 
muuttaa. Vahvistuspäätökseen kohdistuu hal-
lintopäätöksenä oikeusvoimavaikutus, jonka 
perusteella päätöksen antanut viranomainen 
ei voi enää ottaa käsiteltäväkseen lainvoimai-
sesti ratkaistua asiaa,  ellei se voi tukeutua 
nimenomaiseen, tällaiseen puuttumiseen oi-
keuttavaan toimivaltasäännökseen. Direktii-
vin 25 artiklan 4 kohta puolestaan edellyttää, 
että maakaasumarkkinaviranomaisella on oi-
keus vaatia muutoksia verkkopalvelun ehtoi-
hin. 

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 
panija ei ole tarvetta rajoittaa perusteita, joi-
den 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 maakaasumarkkinaviran-
omainen voisi tehdä itse aloitteen vahvistus-
päätöksen muuttamisesta. Tässä tapauksessa 
aloite voisi pohjautua alun perin myös toi-
minnanharjoittajan asiakkaan maakaasu-
markkinaviranomaiselle tekemään tutkinta-
pyyntöön. Maakaasumarkkinaviranomaisen 
aloitteesta vahvistuspäätöstä voitaisiin muut-
taa säännöksessä mainituissa tapauksissa. 
Mikäli tarve vahvistuspäätöksen muuttami-
seen perustuu maakaasumarkkinaviranomai-
sen tekemään  virheeseen tai päätöksen an-
tamisen jälkeen tulleeseen uuteen selvityk-
seen, sovelletaan puolestaan hallintolain 
(434/2003) ja hallintolainkäyttölain 
(586/1996) yleisiä säännöksiä. 

1 c §. Pykälässä säädettäisiin maakaasu-
markkinaviranomaisen valvontajakson pää-
tyttyä antamasta päätöksestä, jossa arvioitai-
siin, onko verkonhaltijan noudattama hin-
noittelu ollut valvontajakson aikana kokonai-
suudessaan säännösten ja 1 a §:n 1 momentin 

1 kohdan tarkoittaman vahvistuspäätöksen 
mukaista. Verkkohinnoittelun tulisi täyttää 
niiden mukaiset vaatimukset koko valvonta-
jakson aikana, mutta yksittäisinä vuosina 
niistä voisi olla poikkeamia. Valvontajak-
soon perustuva tarkastelu mahdollistaisi ver-
konhaltijalle pitkäjänteisemmät suunnittelu- 
ja toimintamahdollisuudet muun muassa in-
vestointien toteuttamiselle sekä antaisi pa-
remmat mahdollisuudet ottaa huomioon esi-
merkiksi säätilan vaihteluiden aiheuttamat 
vaikutukset. 

Maakaasumarkkinaviranomaiselle säädet-
täisiin toimivalta määrittää verkonhaltijan 
valvontajakson aikana syntynyt verkkotoi-
minnan tuotto sekä arvioida, onko tämä tuot-
to säännösten ja valvontajaksoa varten anne-
tun vahvistuspäätöksen mukainen. Maakaa-
sumarkkinaviranomainen saisi toimivallan 
velvoittaa päätöksessään verkonhaltija alen-
tamaan siirtopalvelumaksujaan seuraavan 
valvontajakson aikana määrällä, jolla verkko-
toiminnan tuotto on valvontajakson kuluessa 
ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän tai oike-
uttaa verkonhaltijaa korottamaan siirtopalve-
lumaksujaan valvontajakson aikana sillä 
määrällä, jolla verkkotoiminnan tuotto on 
päättyneen valvontajakson kuluessa alittanut 
kohtuullisen tuoton määrän. Tasoitus toteu-
tettaisiin yleisenä tasoituksena asiakkaille 
näitä koskevan hinnoittelun kautta. Verkon-
haltijalle olisi tarkoituksenmukaista antaa 
mahdollisuus myös kohtuullisen tuoton alit-
tavan määrän tasoitukseen seuraavan valvon-
tajakson kuluessa, koska muussa tapauksessa 
osa verkonhaltijoista hinnoittelisi siirtopalve-
lumaksunsa jatkuvasti varmuuden vuoksi yli 
hyväksyttävän määrän, jotta tuottotavoite ei 
jäisi satunnaisen tai ennakoimattoman syyn 
vuoksi toteutumatta. Kohtuullisen tuoton alit-
tavan määrän tasoitusjakso rajattaisiin seu-
raavaan valvontajaksoon. Tämän jälkeen ta-
soittaminen ei olisi enää mahdollista. Tasoi-
tusjakson pituutta olisi tarkoituksenmukaista 
rajoittaa, jotta omistajan tuottovaatimuksen 
muuttuminen tai verkonhaltijan omistajan-
vaihdos eivät johtaisi kohtuullisen tuoton 
alittavien määrien perimiseen pitkältä ajalta 
jälkikäteen. Merkittävän ylihinnoittelun eh-
käisemiseksi verkonhaltijan tulisi suorittaa 
palautuksen yhteydessä korkoa palautettaval-
le määrälle, jos verkkotoiminnan tuotto on 



 HE 128/2004 vp 
  
   

13

ylittänyt valvontajakson kuluessa kohtuulli-
sen tuoton määrän vähintään 5 prosentilla. 
Alennettavaan määrään lisättävä korko las-
kettaisiin koko alennettavalle määrälle vuo-
tuisena korkona päättyneen valvontajakson 
ajalta vahvistuspäätöksen mukaisesti määri-
tetyn oman pääoman koron keskiarvon mu-
kaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan maakaasu-
markkinaviranomainen voisi erityisestä syys-
tä pidentää 1 momentissa tarkoitettua tasoi-
tusjaksoa. Tasoitusjakson pidentämiseen oi-
keuttava erityinen syy voisi olla esimerkiksi 
se, että maakaasumarkkinaviranomaisen täs-
sä pykälässä tarkoitettu päätös on muutok-
senhaun johdosta muuttunut merkittävästi ta-
soitusjakson kuluessa. Tällaisessa tapaukses-
sa tasoituksen toteuttaminen jäljellä olevan 
tasoitusjakson kuluessa voisi johtaa sekä 
verkonhaltijan että tämän asiakkaiden kan-
nalta epätarkoituksenmukaisen suuriin siirto-
palvelumaksujen muutoksiin. 

1 d §. Pykälässä säädettäisiin valvontajak-
son jatkumisesta ja vastuiden siirtymisestä 
verkonhaltijan luovuttaessa maakaasuverkko-
liiketoiminnan uudelle toiminnanharjoittajal-
le tai verkonhaltijan sulautuessa toiseen ver-
konhaltijaan. Säännös sisältäisi verkkotoi-
minnan luovutusta koskevan yleisperiaatteen, 
jonka mukaan luovutettavaa tai siirtyvää 
verkkoliiketoimintaa koskevaa vahvistuspää-
töstä sekä siihen liittyviä velvoitteita ja oike-
uksia sovellettaisiin myös verkkoliiketoimin-
nan vastaanottavaan toiminnanharjoittajaan 
valvontajakson loppuajan. Luovutuksensaaja 
tai vastaanottava verkonhaltija vastaisi luo-
vuttavan tai sulautuvan verkonhaltijan asiak-
kaille 1 c §:n mukaisesta siirtopalvelumaksu-
jen palautuksesta myös siltä osin kuin palau-
tus perustuisi luovutusta tai sulautumista 
edeltävään valvontajakson osaan. Vastaavasti 
luovutuksensaaja tai vastaanottava yhteisö 
saisi edukseen 1 c §:ssä tarkoitetun oikeuden 
siirtopalvelumaksujen korottamiseen myös 
siltä osin kuin oikeus perustuu luovuttajan tai 
sulautuvan verkonhaltijan toimintaan luovu-
tusta tai sulautumista edeltävän valvontajak-
son osan aikana. Säännös vastaa tältä osin 
yhteisöjen sulautumista koskevan lainsää-
dännön varojen ja velkojen siirtymistä kos-
kevaa periaatetta. 

Siltä varalta, että siirtyvän vastuun määräs-

tä syntyisi epäselvyyttä, ehdotetaan pykälän 
2 momenttiin säännöstä, jonka mukaan maa-
kaasumarkkinaviranomaisen olisi annettava 
luovuttajan ja luovutuksensaajan pyynnöstä 
erillinen päätös, jossa vahvistetaan siirtyvä 
määrä luovutusajankohtana. Luovuttajalla ja 
luovutuksensaajalla olisi oikeus hakea muu-
tosta päätökseen. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin valvontaviran-
omaisina toimivien maakaasumarkkinaviran-
omaisen sekä kauppa- ja teollisuusministeri-
ön jälkikäteisestä valvontatoimivallasta. Vi-
ranomaisten valvontatoimivalta olisi jälkikä-
teistä, ellei toimivaltaa erikseen ole säädetty 
muualla laissa etukäteiseksi. Maakaasumark-
kinaviranomaisen jälkikäteinen toimivalta 
käsittäisi muun muassa direktiivin 25 artiklan 
1 kohdassa mainitut maakaasumarkkinavi-
ranomaiselle kuuluvat valvonta- ja seuranta-
tehtävät. Maakaasumarkkinaviranomaisen 
etukäteisestä toimivallasta säädettäisiin puo-
lestaan 1 a §:ssä. 

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. Direk-
tiivin 25 artiklan 4 kohta edellyttää säännök-
sen täydentämistä tältä osin. Lisäksi valvon-
taviranomaisille annettaisiin toimivalta mää-
rätä palautettavaksi yksittäisille asiakkaille 
näiltä maakaasumarkkinalain vastaisesti peri-
tyksi todettuja maksuja. Maakaasumarkkina-
viranomaiselle ehdotettu toimivalta koskisi 
tältä osin niitä tapauksia, joissa maakaasu-
markkinaviranomainen on nimenomaisesti 
todennut verkonhaltijan menetelleen valvot-
tavien säännösten vastaisesti. Sen sijaan toi-
mivalta ei ulottuisi verkonhaltijan tai tämän 
asiakkaan välisiin sopimusriitoihin, jotka 
kuuluvat yleisten tuomioistuinten ratkaista-
viksi. Palautus koskisi muita kuin 1c §:ssä 
tarkoitettuja valvontajaksoon perustuvia pa-
lautuksia. Oikeuskäytännön mukaan maakaa-
sumarkkinaviranomaisena toimivalla Ener-
giamarkkinavirastolla ei ole nykyisin toimi-
valtaa määrätä, millä nimenomaisella tavalla 
säännösten vastaiseksi todettu menettely tuli-
si korjata eikä toimivaltaa määrätä säännös-
ten vastaisesti perittyjä maksuja palautetta-
vaksi. 
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Pykälän 2 momentin mukaan valvontavi-
ranomainen voisi asettaa velvoitepäätöksensä 
tehosteeksi uhkasakon. Säännöstä ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että uhkasakko voitai-
siin tarvittaessa asettaa myös 1 a�1 c §:n 
nojalla annettujen päätösten tehosteeksi. Tar-
vittaessa maakaasumarkkinaviranomainen 
voisi siten asettaa myös vahvistuspäätöksen-
sä tehosteeksi uhkasakon. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan selventä-
vää säännöstä, jolla viitataan tietojen anta-
mista valvontaviranomaisille koskevaan 
7 luvun 5 §:ään ja sen sisältämään omaan 
uhkasakkomenettelysäännökseen. 

2 a §. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
25 artiklan 5 kohdan edellyttämistä käsittely-
aikavaatimuksista, joita maakaasumarkkina-
viranomaisen tulee noudattaa verkonhalti-
joista tehtyjen tutkimuspyyntöjen käsittele-
misessä. Säännöksen mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen on käsiteltävä ver-
konhaltijoita koskevat tutkintapyynnöt kah-
den kuukauden kuluessa tutkintapyynnön 
vastaanottamisesta. Maakaasumarkkinavi-
ranomainen voi pidentää käsittelylle asetettua 
määräaikaa, 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 1 a §:n mukaisten vahvistuspäätösten 
arvioidaan vähentävän maakaasumarkkinavi-
ranomaisena toimivalle 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. 

5 §. Maakaasumarkkinalain 7 lukuun lisät-
tävässä 5 §:n uudessa 2 momentissa säädet-
täisiin maakaasumarkkinaviranomaisen asi-
anomaisen virkamiehen oikeudesta tehdä tar-
kastus. Tarkastus koskisi maakaasumarkkina-
lain nojalla annettujen säännösten ja määrä-
ysten ja lain 7 luvun 1 a�1 d ja 2 §:n nojalla 
annettujen päätösten noudattamista. Valvot-
tavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai lai-
toksen olisi vaadittaessa esitettävä tarkastusta 
toimittavalla virkamiehelle ne asiakirjat ja 
tietojärjestelmissään olevat tallenteet sekä 

järjestettävä pääsy niihin maakaasulaitteisiin 
ja -laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä 
maakaasumarkkinalain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten noudattami-
sen valvonnassa. Pykälässä säädettäisiin li-
säksi tarkastusta toimittavan virkamiehen 
mahdollisuudesta ottaa maksutta jäljennöksiä 
tarkastettavista asiakirjoista sekä tulosteita 
tietojärjestelmissä olevista tallenteista. 

Maakaasumarkkinaviranomaisena toimivan 
Energiamarkkinaviraston valvontatyössä 
saama kokemus on osoittanut, että tietyissä 
tapauksissa yrityskäynnin yhteydessä tutki-
tuilla asiakirjoilla ja niistä saaduilla tiedoilla 
on ollut ratkaiseva merkitys jonkin tietyn ta-
pauksen ratkaisun kannalta. Nykyinen maa-
kaasumarkkinalain 7 luvun 5 § ei riittävän 
selkeästi anna mahdollisuutta tämän tyyppi-
sen toimintatavan käyttämiseen. 

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 5 §:ään li-
sättävässä uudessa 3 momentissa säädettäi-
siin maakaasumarkkinalain sisältämien lu-
kuisten tiedonantovelvoitteiden noudattamat-
ta jättämisen seuraamuksista. Ehdotettu 
säännös on samansisältöinen kuin nykyisin 
vastaavaan tarkoitukseen sovellettava 7 lu-
vun 2 §. Muutettavan muutoksenhakua kos-
kevan ehdotuksen vuoksi tiedonantovelvoit-
teiden täytäntöönpanosta joudutaan säätä-
mään erikseen, koska maakaasumarkkinavi-
ranomaisen 7 luvun 2 §:n nojalla antamia 
valvontapäätöksiä koskeva muutoksenhaku 
ehdotetaan ohjattavaksi markkinaoikeuteen. 
Tämä puolestaan ei ole tarkoituksenmukai-
nen menettelytapa tiedonantovelvoitteen täy-
täntöönpanoa koskevien hallintopäätösten 
osalta. 

7 §. Direktiivin 5 artikla edellyttää, että jä-
senvaltiot varmistavat toimitusvarmuuteen 
liittyvien kysymysten seurannan. Maakaasu-
markkinalain 7 lukuun lisättävässä 7 §:ssä 
tämä toimitusvarmuuden seuranta säädettäi-
siin maakaasumarkkinaviranomaisen tehtä-
väksi. Toimitusvarmuuden seurannassa tulisi 
seurata maakaasun tarjonnan ja kysynnän ta-
sapainoa, maakaasuverkkojen laatua ja nii-
den ylläpidon tasoa, toimenpiteitä kysyntä-
huippujen kattamiseksi sekä maakaasun toi-
mitusvajauksen hoitamiseksi. Maakaasu-
markkinaviranomaisen tulee julkaista vuosit-
tain heinäkuun 31 päivään mennessä toimi-
tusvarmuutta koskeva kertomus, jossa esitel-
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lään toimitusvarmuuden seurannasta saatuja 
tuloksia sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita 
on toteutettu tai joita suunnitellaan ongelmi-
en ratkaisemiseksi. Tämä kertomus tulee 
toimittaa viipymättä Euroopan yhteisöjen 
komissiolle. 
 
 
9 luku. Erinäiset säännökset 

4 §. Pykälä sisältäisi ehdotuksen maakaa-
sumarkkinalain uudeksi muutoksenhaku-
säännöstöksi. Maakaasumarkkinaviranomai-
sen päätöksiä koskeva muutoksenhaku ehdo-
tetaan muutettavaksi kaksiportaiseksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta siltä osin kuin maakaasumark-
kinaviranomaisen päätöksistä valitus ohjau-
tuisi hallintolainkäyttölain pääsäännön mu-
kaisesti alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Näitä 
asioita olisivat muut kuin 2 momentissa erik-
seen mainitut asiat. Tärkeimpiä tässä mo-
mentissa tarkoitettuja asiaryhmiä olisivat lu-
pa-asioissa annetut päätökset sekä tiedonan-
tovelvoitteiden täyttämistä koskevat päätök-
set. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asioista, joissa muutoksenhaku ohjattaisiin 
markkinaoikeuteen. Näitä asioita olisivat ta-
loudellista sääntelyä koskevat 7 luvun 1 a�
1 b §:ssä tarkoitetut etukäteisen toimivallan 
piiriin kuuluvat vahvistuspäätökset sekä 
7 luvun 1 c�1 d ja 7 luvun 2 §:n mukaiset 
jälkikäteisen toimivallan piiriin kuuluvat 
markkinavalvontapäätökset. Valituksen kä-
sittelyyn markkinaoikeudessa sovellettaisiin 
kilpailuoikeudellisten asioiden tapaan hallin-
tolainkäyttölakia. Käsittelyn ja asiakirjojen 
julkisuudesta säädettäisiin erikseen markki-
naoikeuslaissa (1527/2001). 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta kauppa- ja teollisuusministeriön 
sekä ensiasteen muutoksenhakutuomioistuin-
ten antamiin päätöksiin. Maakaasumarkkina-
viranomaiselle säädettäisiin oikeus hakea 
muutosta muutoksenhakutuomioistuimen an-
tamaan päätökseen, jolla tuomioistuin on 
kumonnut maakaasumarkkinaviranomaisen 
antaman päätöksen tai muuttanut sitä. 

4 a §. Pykälässä annettaisiin erityissään-
nöksiä maakaasumarkkinaviranomaisen pää-
tösten täytäntöönpanokelpoisuudesta. Maa-

kaasumarkkinaviranomaisen lain 7 luvun 
1 a�1 d ja 2 §:n nojalla antamat vahvistus- 
ja valvontapäätökset olisivat direktiivin 
25 artiklan 5�6 kohdan edellyttämällä taval-
la pääsääntöisesti täytäntöönpanokelpoisia 
muutoksenhausta huolimatta. Ehdotetun 
7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaista päätöstä, 
joka koskee virheellisesti perityn maksun pa-
lautusta yksittäiselle asiakkaalle tai päätöstä, 
joka koskee uhkasakon maksettavaksi tuo-
mitsemista, ei kuitenkaan saisi panna täytän-
töön ennen kuin se on lainvoimainen. Muu-
toksenhakutuomioistuin voisi lisäksi antaa 
määräyksiä päätösten täytäntöönpanosta hal-
lintolainkäyttölain yleisten säännösten mu-
kaisesti. Maakaasumarkkinaviranomaisen 
muiden kuin pykälässä mainittujen päätösten 
täytäntöönpanokelpoisuuteen sovellettaisiin 
hallintolainkäyttölain yleisiä säännöksiä. 

5 §. Maakaasumarkkinalain 9 luvun 5 § 
muutettaisiin siten, että poikkeusluvalla tar-
koitettaisiin siirtopalvelua koskevan poikke-
usluvan lisäksi 2 luvun 4 a §:n tarkoittamia 
verkkoinvestointeja koskevia poikkeuslupia. 
Poikkeuslupia myönnettyään maakaasu-
markkinaviranomaisen tulee ilmoittaa poik-
keusluvista Euroopan yhteisöjen komissiolle 
direktiivin mukaisesti. 

6 §. Direktiivillä on kumottu niin sanottu 
transit-direktiivi 91/296/ETY, koska direktii-
vin säännökset korvaavat transit-direktiivin 
säännökset. Vastaavasti kumottaisiin maa-
kaasumarkkinalain transit-direktiiviin viit-
taava 9 luvun 6 §. 
 
 
2.  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Lain 4 luvun 7 §:n 
nojalla annettuja säännöksiä sovellettaisiin 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
maakaasusopimuksiin. Ensimmäinen lain 
7 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu valvontajakso 
alkaisi 1 päivänä tammikuuta 2005. Ensim-
mäinen valvontajakso olisi pituudeltaan viisi 
vuotta. Lain 7 luvun 2 a §:n säännöksiä so-
vellettaisiin tutkimuspyyntöihin, jotka maa-
kaasumarkkinaviranomainen on vastaanotta-
nut lain voimaantulon jälkeen. Lain 9 luvun 
4 §:n 2 momentin säännöksiä muutoksenha-
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usta maakaasumarkkinaviranomaisen päätök-
siin sovellettaisiin 7 luvun 2 §:n nojalla an-
nettuihin päätöksiin, joita koskevat asiat ovat 
tulleet vireille lain voimaantulon jälkeen. 
 
3.  Säätämisjärjestys  

3.1. Säännösten ulottaminen voimassa 
oleviin maakaasusopimuksiin 

Esityksen mukaan lain ja sen nojalla annet-
tavia säännöksiä sovellettaisiin ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin maakaasusopimuk-
siin. 

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. 

Esityksen mukaan direktiivin liitteen sään-
nökset, jotka koskevat kuluttajansuojatoi-
menpiteitä, pantaisiin täytäntöön kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetuksella. Säännösten 
tavoitteena on kuluttajansuojaa koskevien 
vähimmäissäännösten ulottaminen maakaa-
sukauppaan. Vastaavankaltaiset ehdot kysy-
myksessä oleviin oikeussuhteisiin voitaisiin 
johtaa myös muusta lainsäädännöstä kuten 
kuluttajansuojalaista (38/1978) ja varalli-
suusoikeudellisista oi-keustoimista annetusta 
laista (228/1929). Uusien säännösten sovel-
taminen nykyisiin sopimuksiin ei siten mer-
kitse periaatteellista eikä vaikutuksiltaan 
useimmissa tapauksissa oleellista muutosta 
nykytilanteeseen, vaan lainmuutoksen voi-
daan katsoa pikemminkin selventävän nykyi-
siä oikeussuhteita. Sopimussuhdetta koske-
viin keskeisiin ehtoihin kuten hinnoitteluun 
ei puututtaisi. Edellisen perusteella voidaan 
katsoa, että taannehtivuus tällaisessa tapauk-
sessa on omaisuudensuojan kannalta koko-
naisuutena kohtuullinen. 

3.2. Maakaasuverkkotoiminnan sääntelyn 
muutokset 

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 a §:ään 
ehdotetun säännöksen mukaan maakaasu-
markkinaviranomaisen tulee yksittäisillä pää-
töksillään vahvistaa verkonhaltijan ja järjes-
telmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhalti-
jan palveluiden ehdot ja palveluiden hinnoit-
telua koskevat menetelmät ennen niiden 
käyttöönottamista. Säännöksiä on tarkastel-
tava perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaa 
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 
63/2002 vp) yhteydessä. Valiokunta on näis-
sä yhteyksissä todennut kysymyksessä ole-
van erityinen, pelkästään määrätynlaiseen 
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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. 

Maakaasuverkkotoiminta muodostaa luon-
nollisen monopolin, sillä rinnakkaisen, kil-
pailevan verkon rakentaminen ei useimmiten 
ole taloudellisesti kannattavaa. Jakeluver-
konhaltijoiden sekä järjestelmävastuuseen 
määrätyn siirtoverkonhaltijan monopoliase-
ma on eräiltä osin vahvistettu maakaasu-
markkinalain säännöksissä. Verkonhaltijalle 
on maakaasumarkkinalaissa asetettu verkon 
kehittämis-, liittämis- ja siirtovelvollisuus. 
Maakaasumarkkinalakia koskevassa lausun-
nossaan (PeVL 4/2000 vp) perustuslakivalio-
kunta on todennut, että maakaasun siirto- ja 
jakeluverkkotoiminnassa vallitsee ns. luon-
nollinen monopoli, jonka vuoksi maakaasu-
verkkotoiminnan sääntely on tarpeen ja hy-
väksyttävää. Valiokunta on myös viitannut 
siihen, että sääntelyn tavoitteena on lisätä 
kilpailua maakaasualalla. 

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 maakaasuverkon 
omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, 
kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Sään-
nöksissä verkonhaltijalle on turvattu oikeus 
kohtuullisen korvauksen perimiseen maakaa-
suverkon käyttäjiltä. Valvontaviranomaisen 

vahvistettaviksi tulevista ehdoista ja hinnoit-
telumenetelmistä on jo nykyisellään säädetty 
maakaasumarkkinalaissa, eikä näihin sään-
nöksiin esitetä merkittäviä muutoksia. Ver-
konhaltijan tulee nykyisinkin noudattaa näitä 
säännöksiä palveluidensa ehtoja asettaessaan. 
Vastaavasti maakaasumarkkinaviranomainen 
valvoo näiden säännösten noudattamista jäl-
kikäteisesti. Tässä mielessä ehdotettu muutos 
vain täsmentää ja selkeyttää verkonhaltijoi-
den olemassa olevia velvoitteita. Toisaalta 
osittain etukäteinen valvontamenettely myös 
parantaa verkonhaltijoiden toimintaan vai-
kuttavien viranomaisratkaisujen ennakoita-
vuutta ja helpottaa siten verkonhaltijoiden 
toimintamahdollisuuksia. Verkonhaltijalla on 
oikeus hakea muutosta maakaasumarkkinavi-
ranomaisen päätökseen. Maakaasumarkkina-
viranomaisen lisääntyvien toimivaltuuksien 
vastapainoksi verkonhaltijoiden oikeusturvaa 
ehdotetaan samassa yhteydessä parannetta-
vaksi siirtymällä kaksiportaiseen muutoksen-
hakumenettelyyn. Ehdotettu valvontatavan 
muutos ei aiheuttaisi muutoksia valvottavien 
omaisuuden normaaliin ja järkevään käyttöön 
eikä sen arvioida muodostuvan verkonhalti-
joille ja järjestelmävastuuseen määrätylle 
kohtuuttomaksi. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan arvioi-
da, ettei ehdotettu verkkotoiminnan valvonta-
tavan muutos muodostuisi omaisuudensuojan 
kannalta ongelmalliseksi. 
 
 
3.3. Säätämisjärjestyksen arviointi 

Edellä todetuilla perusteilla lakiehdotus 
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 hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 9 luvun 

6 §, 
muutetaan 2 luvun 9 §:n 3 momentti, 7 luvun 2 § sekä 9 luvun 4 ja 5 § sekä 
lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, 2 lukuun uusi 4 a §, 4 lukuun uusi 7 §, 7 luvun 

1 §:ään uusi 3 momentti, 7 lukuun uusi 1 a�1 d ja 2 a §, 7 luvun 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 
7 lukuun uusi 7 § sekä 9 lukuun uusi 4 a § seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tätä lakia sovelletaan myös biokaasuun, 
biomassasta peräisin olevaan kaasuun sekä 
muuhun kaasuun, jos kaasuja voidaan tekni-
sesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverk-
koon ja siirtää kyseisessä verkossa. Kaasuun 
sovelletaan tällöin, mitä maakaasusta sääde-
tään tässä laissa. 
 

2 luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hin-
noitteluperiaatteet 

4 a § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi sille 

tehdystä hakemuksesta vapauttaa merkittäviä 
verkkoinvestointeja tekevän verkonhaltijan 
määräajaksi 2 luvun 3 §:ssä säädetystä siirto-
velvollisuudesta sekä 7 luvun 1a §:ssä sääde-
tystä ehtojen ja hinnoittelussa noudatettavien 
menetelmien vahvistamismenettelystä. Mer-
kittävinä verkkoinvestointeina tässä yhtey-

dessä pidetään Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden välisen yhdysputken tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksen ja varaston ra-
kentamista, niiden kapasiteetin huomattavaa 
kasvattamista koskevaa investointia sekä nii-
den muuttamista siten, että muutos mahdol-
listaa uusien maakaasuntoimituslähteiden 
kehittämisen. 

Edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle 
on, että: 

1.  investointi lisää kilpailua maakaasun-
toimituksissa ja parantaa toimitusvarmuutta; 

2. investointia ei siihen liittyvien riskien 
vuoksi tehtäisi ilman maakaasumarkkinavi-
ranomaisen myöntämää vapautusta; 

3. investoinnin tekevä vapautuksen hakija 
ei ole investoinnin kohteeseen liittyvän ver-
kon haltija; 

4. investoinnista aiheutuvat kustannukset 
peritään investoinnin käyttäjiltä; 

5. vapautus ei haittaa maakaasumarkkinoi-
den kilpailua, maakaasun sisämarkkinoiden 
tehokasta toimintaa eikä sen verkon tehokas-
ta toimintaa, johon investoinnin kohde on lii-
tetty. 

Poikkeuslupaan voidaan asettaa vapautuk-
sen kestoa ja jäsenvaltioiden rajat ylittävien 
yhdysputkien syrjimätöntä käyttöoikeutta 
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koskevia ehtoja sekä kapasiteetin hallintaa 
koskevia sääntöjä, jos ne eivät estä pitkäai-
kaisten sopimusten täytäntöönpanoa. 
 

9 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Jakeluverkossa siirtopalvelun hinta ei saa 
riippua siitä, missä asiakas maantieteellisesti 
sijaitsee verkonhaltijan toiminta-alueella. Ja-
keluverkonhaltijoiden yhdistäessä verkko-
toimintansa tulee yksittäisten asiakkaiden 
maksuihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat 
hinnoittelun muutokset kuitenkin toteuttaa 
maakaasumarkkinaviranomaisen ennen uu-
den hinnoittelun käyttöönottoa hyväksymän 
siirtymäajan kuluessa. 
� � � � � � � � � � � � �  
 

4 luku 

Maakaasun myynti ja maakaasun käyttäjän 
asema 

7 § 
Kuluttajiin sovellettavista maakaasun 

myyntiä ja verkkopalveluja koskevista ylei-
sistä sopimusehdoista säädetään kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetuksella. 
 

7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee jul-
kaista vuosittain markkinoiden valvontaa 
koskeva kertomus sekä huolehtia valvontaan 
liittyvistä kansainvälisistä tiedonantovelvoit-
teista. 
 

1 a § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee pää-

töksellään vahvistaa verkonhaltijan ja järjes-
telmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhalti-
jan noudatettaviksi seuraavat palveluiden eh-
dot ja palveluiden hinnoittelussa noudattamat 
menetelmät ennen niiden käyttöönottamista: 

1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoi-
minnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi valvontajakson ai-
kana; 

2) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot; 
3) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja 

menetelmät liittämisestä perittävien maksu-
jen määrittämiseksi; sekä 

4) järjestelmävastuuseen määrätyn siirto-
verkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin 
kuuluvien palveluiden ehdot sekä menetel-
mät palveluista perittävien maksujen määrit-
tämiseksi. 

Vahvistuspäätöksen tulee perustua 2 ja 3 
luvussa sekä 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin pe-
rusteisiin. Hinnoittelussa noudatettavien me-
netelmien vahvistamista koskevassa päätök-
sessä voidaan määrätä: 

1) verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman 
arvotusperiaatteista; 

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-
tavasta tavoitteesta ja sen määrittämistavasta 
sekä menetelmästä, jolla tehostamistavoitetta 
sovelletaan hinnoittelussa; sekä 

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavasta, 
jos määrittämistapa on tarpeen verkkoon 
pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöön pane-
miseksi taikka jos määrittämistapa liittyy jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen 
hinnoitteluun. 

Vahvistuspäätös, jota sovelletaan 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuihin menetel-
miin, on voimassa neljän vuoden pituisen 
ajan. Jos verkonhaltija on aloittanut toimin-
tansa muihin verkonhaltijoihin sovellettavan 
valvontajakson ollessa kesken, on 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitettu päätös kuitenkin 
voimassa tämän valvontajakson loppuun. 
Muut 1 momentissa tarkoitetut päätökset 
ovat voimassa toistaiseksi tai, jos erityistä 
syytä on, päätöksessä määrätyn ajan. 
 

1 b § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi muut-

taa 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vahvis-
tuspäätöstä antamallaan uudella päätöksellä, 
jonka käsittely on tullut vireille verkonhalti-
jan tai järjestelmävastuuseen määrätyn siirto-
verkonhaltijan hakemuksesta tai maakaasu-
markkinaviranomaisen omasta aloitteesta. 
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Päätöstä voidaan muuttaa maakaasumarkki-
naviranomaisen aloitteesta: 

1) jos päätöksen kohde on antanut virheel-
lisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vai-
kuttaneet päätöksen sisältöön; 

2) jos muutos perustuu lainsäädännön 
muuttumiseen tai muutoksenhakutuomiois-
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. 
 

1 c § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee 

1 a §:ssä tarkoitetun valvontajakson päätyttyä 
antamallaan päätöksellä velvoittaa verkon-
haltija alentamaan 1 a §:n 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 
valvontajakson aikana sillä määrällä, jolla 
verkkotoiminnan tuotto on päättyneen val-
vontajakson kuluessa alittanut kohtuullisen 
tuoton määrän. Jos verkkotoiminnan tuotto 
on ylittänyt valvontajakson kuluessa kohtuul-
lisen tuoton määrän vähintään 5 prosentilla, 
on alennettavaan määrään lisättävä korko, 
joka lasketaan  koko alennettavalle määrälle 
vuotuisena korkona päättyneen valvontajak-
son ajalta 1 a §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun vahvistuspäätöksen mukaisesti 
määritetyn oman pääoman koron keskiarvon 
mukaan. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi pai-
navasta syystä pidentää 1 momentissa tarkoi-
tettua tasoitusjaksoa. 
 

1 d § 
Jos verkonhaltija luovuttaa maakaasuverk-

koliiketoiminnan toiselle tai sulautuu toiseen 
toiminnanharjoittajaan 1 a §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun valvontajakson ollessa 
kesken, sovelletaan luovutuksen tai fuusion 

johdosta toiselle siirtynyttä verkkotoimintaa 
koskevaa vahvistuspäätöstä luovutuksensaa-
jaan tai vastaanottavaan yhteisöön valvonta-
jakson loppuajan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö vastaa luovuttavan tai su-
lautuvan verkonhaltijan asiakkaille 1 c §:n 
mukaisesta siirtopalvelumaksujen palautuk-
sesta myös siltä osin kuin palautus perustuu 
luovutusta tai sulautumista edeltävään val-
vontajakson osaan. Luovutuksensaaja tai vas-
taanottava yhteisö saa vastaavasti edukseen 
1 c §:ssä tarkoitetun oikeuden siirtopalvelu-
maksujen korottamiseen myös siltä osin kuin 
oikeus perustuu luovuttajan tai sulautuvan 
verkonhaltijan toimintaan luovutusta tai su-
lautumista edeltävän valvontajakson osan ai-
kana. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen on annet-
tava luovuttajan ja luovutuksensaajan pyyn-
nöstä erillinen päätös, jossa vahvistetaan 
1 momentissa tarkoitettu määrä luovu-
tusajankohtana. 
 

2 § 
Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai 

sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetty-
jä velvoitteitaan, valvontaviranomaisen on 
velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voi-
daan määrätä, millä tavoin virhe tai laimin-
lyönti tulee korjata sekä palauttamaan asiak-
kaalle virheellisesti peritty maksu, jos palau-
tukseen ei sovelleta 1 c §:ssä säädettyä palau-
tusmenettelyä. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 mo-
mentissa sekä 1 a�1 c §:ssä tarkoitetun pää-
töksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon 
asettamisessa ja sen tuomitsemisessa makset-
tavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädettyä menettelyä. 

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

2 a § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen on käsi-

teltävä verkonhaltijoita koskevat tutkinta-
pyynnöt kahden kuukauden kuluessa tutkin-
tapyynnön vastaanottamisesta. Maakaasu-
markkinaviranomainen voi pidentää käsitte-
lylle asetettua määräaikaa enintään kahdella 
kuukaudella, jos tutkintapyynnön käsittely 
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edellyttää lisätietojen hankkimista. Tämän 
jälkeen määräaikaa voidaan pidentää tarvitta-
essa tutkintapyynnön tekijän suostumuksella. 
 

5 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Maakaasumarkkinaviranomaisen asian-
omaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain 
mukaisen valvontatehtävän toteuttamiseksi 
sekä maakaasumarkkinaviranomaisen anta-
man vahvistus- tai velvoitepäätöksen noudat-
tamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus. 
Valvottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön 
tai laitoksen on vaadittaessa esitettävä tarkas-
tusta toimittavalle virkamiehelle tarkastusta 
varten ne asiakirjat ja tietojärjestelmissään 
olevat tallenteensa sekä järjestettävä pääsy 
niihin maakaasulaitteisiin ja -laitteistoihin, 
joilla voi olla merkitystä tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta toi-
mittavalla virkamiehellä on oikeus ottaa 
maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asiakir-
joista sekä tulosteita tietojärjestelmissä ole-
vista tallenteista. 

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. 
 

7 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee seu-

rata maakaasun tarjonnan ja kysynnän tasa-
painoa, maakaasuverkkojen laatua ja niiden 
ylläpidon tasoa, toimenpiteitä kysyntähuip-
pujen kattamiseksi sekä maakaasun toimitus-
vajauksen hoitamiseksi. Maakaasumarkkina-
viranomaisen on julkaistava vuosittain hei-
näkuun 31 päivään mennessä maakaasun 
toimitusvarmuutta koskeva kertomus, jossa 
esitellään toimitusvarmuuden seurannasta 
saatuja tuloksia sekä mahdollisia toimenpitei-
tä, joita on toteutettu tai joita suunnitellaan 
ongelmien ratkaisemiseksi. Kertomus tulee 
toimittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle. 

9 luku 

Erinäiset säännökset 

4 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei 2 momentissa toisin säädetä. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen 7 luvun 
1 a�1 d ja 2 §: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. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen sekä hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Maakaa-
sumarkkinaviranomaisella on oikeus hakea 
valittamalla muutosta hallinto-oikeuden ja 
markkinaoikeuden päätökseen, jolla tuomio-
istuin on kumonnut maakaasumarkkinavi-
ranomaisen päätöksen tai muuttanut sitä. 
 

4 a § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain 7 luvun 1 a�1 d ja 2 §:n nojalla antamaa 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei maakaasumarkkinaviran-
omainen päätöksessään toisin määrää. Pää-
töstä, joka koskee virheellisesti perityn mak-
sun palauttamista yksittäiselle asiakkaalle tai 
päätöstä, joka koskee uhkasakon maksetta-
vaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saa panna 
täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen. 
Muutoksenhakutuomioistuimella on lisäksi 
oikeus antaa määräyksiä päätösten täytän-
töönpanosta siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. 
 

5 § 
Jos hakijalle myönnetään poikkeuslupa, jo-

ka koskee maakaasun siirtopalvelun tarjoa-
misesta kieltäytymistä tai 2 luvun 4 a §:ssä 
tarkoitettua verkkoinvestointia, maakaasu-
markkinaviranomaisen on noudatettava maa-
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kaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/55/EY mainit-
tua menettelyä. 

��� 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

200 . 
Tämän lain 4 luvun 7 §:n nojalla annettuja 

säännöksiä sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa tehtyihin maakaasusopi-
muksiin. 

Ensimmäinen 7 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu 
valvontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2005. Ensimmäinen valvontajakso on pituu-

deltaan viisi vuotta. 
Lain 7 luvun 2 a §:n säännöksiä sovelletaan 

tutkimuspyyntöihin, jotka maakaasumarkki-
naviranomainen on vastaanottanut tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

Lain 9 luvun 4 §:n 2 momentin säännöksiä 
muutoksenhausta maakaasumarkkinaviran-
omaisen päätöksiin sovelletaan 7 luvun 2 §:n 
nojalla annettuihin päätöksiin, joita koskevat 
asiat ovat tulleet vireille tämän lain voimaan-
tulon jälkeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

����� 

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 



 HE 128/2004 vp 
  
   

23

Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 
maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 9 luvun 

6 §, 
muutetaan 2 luvun 9 §:n 3 momentti, 7 luvun 2 § sekä 9 luvun 4 ja 5 § sekä 
lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, 2 lukuun uusi 4 a §, 4 lukuun uusi 7 §, 7 luvun 

1 §:ään uusi 3 momentti, 7 lukuun uusi 1 a�1 d ja 2 a §, 7 luvun 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 
7 lukuun uusi 7 § sekä 9 lukuun uusi 4 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
(uusi 3 momentti) 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tätä lakia sovelletaan myös biokaasuun, 

biomassasta peräisin olevaan kaasuun sekä 
muuhun kaasuun, jos kaasuja voidaan tek-
nisesti ja turvallisesti syöttää maakaasu-
verkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa. 
Kaasuun sovelletaan tällöin, mitä maakaa-
susta säädetään tässä laissa. 
 

 
2 luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja hinnoitteluperiaatteet 

 
 
(uusi) 

4 a §
Maakaasumarkkinaviranomainen voi sille 

tehdystä hakemuksesta vapauttaa merkittä-
viä verkkoinvestointeja tekevän verkonhalti-
jan määräajaksi 2 luvun 3 §:ssä säädetystä 
siirtovelvollisuudesta sekä 7 luvun 1a §:ssä 
säädetystä ehtojen ja hinnoittelussa nouda-
tettavien menetelmien vahvistamismenette-
lystä. Merkittävinä verkkoinvestointeina 
tässä yhteydessä pidetään Euroopan unio-
nin jäsenvaltioiden välisen yhdysputken tai 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen ja 
varaston rakentamista, niiden kapasiteetin 
huomattavaa kasvattamista koskevaa inves-
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tointia sekä niiden muuttamista siten, että 
muutos mahdollistaa uusien maakaasun-
toimituslähteiden kehittämisen.  

Edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle 
on, että: 

1.  investointi lisää kilpailua maakaasun-
toimituksissa ja parantaa toimitusvarmuut-
ta; 

2. investointia ei siihen liittyvien riskien 
vuoksi tehtäisi ilman maakaasumarkkinavi-
ranomaisen myöntämää vapautusta;  

3. investoinnin tekevä vapautuksen hakija 
ei ole investoinnin kohteeseen liittyvän ver-
kon haltija; 

4. investoinnista aiheutuvat kustannukset 
peritään investoinnin käyttäjiltä; 

5. vapautus ei haittaa maakaasumarkki-
noiden kilpailua, maakaasun sisämarkki-
noiden tehokasta toimintaa eikä sen verkon 
tehokasta toimintaa, johon investoinnin 
kohde on liitetty  

Poikkeuslupaan voidaan asettaa vapau-
tuksen kestoa ja jäsenvaltioiden rajat ylittä-
vien yhdysputkien syrjimätöntä käyttöoike-
utta koskevia ehtoja sekä kapasiteetin hal-
lintaa koskevia sääntöjä, jos ne eivät estä 
pitkäaikaisten sopimusten täytäntöönpanoa. 
 

 
9 § 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Jakeluverkossa siirtopalvelujen hinta ei 
saa riippua siitä, missä asiakas maantieteel-
lisesti sijaitsee verkonhaltijan toiminta-
alueella. 
 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

� � � � � � � � � � � � � �  
Jakeluverkossa siirtopalvelun hinta ei saa 

riippua siitä, missä asiakas maantieteellises-
ti sijaitsee verkonhaltijan toiminta-alueella. 
Jakeluverkonhaltijoiden yhdistäessä verk-
kotoimintansa tulee yksittäisten asiakkaiden 
maksuihin merkittäviä muutoksia aiheutta-
vat hinnoittelun muutokset kuitenkin toteut-
taa maakaasumarkkinaviranomaisen ennen 
uuden hinnoittelun käyttöönottoa hyväksy-
män siirtymäajan kuluessa. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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4 luku 

Maakaasun myynti ja maakaasun käyttäjän asema 

 
 
(uusi) 

7 § 
Kuluttajiin sovellettavista maakaasun 

myyntiä ja verkkopalveluja koskevista ylei-
sistä sopimusehdoista säädetään kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetuksella. 

 
7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
(uusi 3 momentti) 

� � � � � � � � � � � � � �  
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee 

julkaista vuosittain markkinoiden valvontaa 
koskeva kertomus sekä huolehtia valvon-
taan liittyvistä kansainvälisistä tiedonanto-
velvoitteista. 
 

  
 
 (Uusi 1 a�1d §) 
 

2 § 
Jos joku lyö laimin tähän lakiin tai sen 

nojalla annettuihin säännöksiin tai määrä-
yksiin perustuvan velvollisuutensa, valvon-
taviranomaisena toimiva kauppa- ja teolli-
suusministeriö tai maakaasumarkkinaviran-
omainen voi päätöksellään velvoittaa nis-
koittelijan määräajassa oikaisemaan laimin-
lyönnin. Määräystä voidaan tehostaa uh-
kasakolla. 

Tähän lakiin perustuvassa uhkasakkoa 
koskevassa asiassa noudatetaan, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

2 § 
Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa 

tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädettyjä velvoitteitaan, valvontaviran-
omaisen on velvoitettava hänet korjaamaan 
virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepää-
töksessä voidaan määrätä, millä tavoin vir-
he tai laiminlyönti tulee korjata sekä pa-
lauttamaan asiakkaalle virheellisesti peritty 
maksu, jos palautukseen ei sovelleta 
1 c §:ssä säädettyä palautusmenettelyä. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 mo-
mentissa sekä 1 a�1 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. 
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(uusi) 

2 a § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen on käsi-

teltävä verkonhaltijoita koskevat tutkinta-
pyynnöt kahden kuukauden kuluessa tutkin-
tapyynnön vastaanottamisesta. Maakaasu-
markkinaviranomainen voi pidentää käsit-
telylle asetettua määräaikaa enintään kah-
della kuukaudella, jos tutkintapyynnön kä-
sittely edellyttää lisätietojen hankkimista. 
Tämän jälkeen määräaikaa voidaan piden-
tää tarvittaessa tutkintapyynnön tekijän 
suostumuksella. 

 
5 § 

 
� � � � � � � � � � � � � �  
(uusi 2�3 momentti) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Maakaasumarkkinaviranomaisen asian-
omaisella virkamiehellä on oikeus tämän 
lain mukaisen valvontatehtävän toteuttami-
seksi sekä maakaasumarkkinaviranomaisen 
antaman vahvistus- tai velvoitepäätöksen 
noudattamisen valvomiseksi toimittaa tar-
kastus. Valvottavaa toimintaa harjoittavan 
yhteisön tai laitoksen on vaadittaessa esitet-
tävä tarkastusta toimittavalle virkamiehelle 
tarkastusta varten ne asiakirjat ja tietojär-
jestelmissään olevat tallenteensa sekä jär-
jestettävä pääsy niihin maakaasulaitteisiin 
ja -laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä 
tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten noudattamisen val-
vonnassa. Tarkastusta toimittavalla virka-
miehellä on oikeus ottaa maksutta jäljen-
nöksiä tarkastettavista asiakirjoista sekä tu-
losteita tietojärjestelmissä olevista tallen-
teista. 

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa 
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädettyjä velvoitteitaan tietojen antamises-
ta tai  toimittamisesta valvontaviranomai-
selle, voi valvontaviranomainen velvoittaa 
hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyön-
tinsä. Valvontaviranomainen voi asettaa 
päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhka-
sakon asettamisessa ja sen tuomitsemisessa 
maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa 
säädettyä menettelyä. 
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(uusi) 

7 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee 

seurata maakaasun tarjonnan ja kysynnän 
tasapainoa, maakaasuverkkojen laatua ja 
niiden ylläpidon tasoa, toimenpiteitä kysyn-
tähuippujen kattamiseksi sekä maakaasun 
toimitusvajauksen hoitamiseksi. Maakaa-
sumarkkinaviranomaisen on julkaistava 
vuosittain heinäkuun 31 päivään mennessä 
maakaasun toimitusvarmuutta koskeva ker-
tomus, jossa esitellään toimitusvarmuuden 
seurannasta saatuja tuloksia sekä mahdolli-
sia toimenpiteitä, joita on toteutettu tai joita 
suunnitellaan ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kertomus tulee toimittaa Euroopan yhteisö-
jen komissiolle. 

 
9 luku 

Erinäiset säännökset 

4 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä maa-

kaasumarkkinaviranomaisen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siinä järjestyksessä kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 

4 § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei 2 momentissa toisin säde-
tä. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen 7 luvun 
1 a�1 d ja 2 §:n nojalla antamaan päätök-
seen haetaan muutosta valittamalla mark-
kinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Valituksen käsittelyyn 
markkinaoikeudessa sovelletaan hallinto-
lainkäyttölakia. Käsittelyn ja asiakirjojen 
julkisuudesta säädetään erikseen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen sekä hal-
linto-oikeuden ja markkinaoikeuden anta-
maan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Maakaasumarkkinaviranomaisella on oike-
us hakea valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden ja markkinaoikeuden päätökseen, 
jolla tuomioistuin on kumonnut maakaasu-
markkinaviranomaisen päätöksen tai muut-
tanut sitä. 

 
 
 



 HE 128/2004 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

28

 
 
(uusi) 

4 a § 
Maakaasumarkkinaviranomaisen tämän 

lain 7 luvun 1 a�1 d ja 2 §:n nojalla anta-
maa päätöstä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei maakaasumarkki-
naviranomainen päätöksessään toisin mää-
rää. Päätöstä, joka koskee virheellisesti pe-
rityn maksun palauttamista yksittäiselle 
asiakkaalle tai päätöstä, joka koskee uhka-
sakon maksettavaksi tuomitsemista, ei kui-
tenkaan saa panna täytäntöön ennen kuin 
se on lainvoimainen. Muutoksenhakutuo-
mioistuimella on lisäksi oikeus antaa mää-
räyksiä päätösten täytäntöönpanosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
 

5 § 
Jos hakijalle myönnetään poikkeuslupa 

kieltäytyä tarjoamasta maakaasun siirtopal-
velua, maakaasumarkkinaviranomaisen on 
noudatettava maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 98/30/EY mainittua menettelyä. 

5 § 
Jos hakijalle myönnetään poikkeuslupa, 

joka koskee maakaasun siirtopalvelun tar-
joamisesta kieltäytymistä tai 2 luvun 
4 a §:ssä tarkoitettua verkkoinvestointia, 
maakaasumarkkinaviranomaisen on nouda-
tettava maakaasun sisämarkkinoita koske-
vista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
98/30/EY kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/55/EY mainittua menettelyä. 
 

 
6 § 

Jos verkkojen kautta tapahtuvasta maa-
kaasun siirrosta annetussa neuvoston direk-
tiivissä 91/296/ETY tarkoitetusta maakaa-
sun siirrosta ei päästä sopimukseen, nouda-
tetaan direktiivissä mainittua menettelyä. 

6 §
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
200 . 

Tämän lain 4 luvun 7 §:n nojalla annettu-
ja säännöksiä sovelletaan myös ennen tä-
män lain voimaantuloa tehtyihin maakaasu-
sopimuksiin. 

Ensimmäinen 7 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu 
valvontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2005. Ensimmäinen valvontajakso on pi-
tuudeltaan viisi vuotta. 

Lain 7 luvun 2 a §:n säännöksiä sovelle-
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taan tutkimuspyyntöihin, jotka maakaasu-
markkinaviranomainen on vastaanottanut 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Lain 9 luvun 4 §:n 2 momentin säännök-
siä muutoksenhausta  maakaasumarkkina-
viranomaisen päätöksiin sovelletaan 7 lu-
vun 2 §:n nojalla annettuihin päätöksiin, 
joita koskevat asiat ovat tulleet vireille tä-
män lain voimaantulon jälkeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

��� 
 

 


