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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoai-
neiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n 
muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan tuontipolttoaineiden 

velvoitevarastoinnista annetun lain muutta-
mista. Raakaöljyn ja öljytuotteiden maahan-
tuojien velvoitevarastoja voitaisiin laskea 
liikkeelle työ- ja elinkeinoministeriön pää-
töksellä tilanteessa, jossa on tehty kansainvä-
linen Suomea velvoittava päätös osallistua 
öljyn varmuusvarastojen liikkeelle laskuun 

kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi öl-
jymarkkinoilla. Varastointivelvoitteen kor-
vaamista laissa tarkoitetun vastaavan var-
muuden periaatteen mukaisesti täsmennettäi-
siin vastaamaan Euroopan unionin lainasään-
nön säännöksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 
annetussa laissa (1070/1994) säädetään, että 
tuontipolttoaineita on varastoitava maan 
huoltovarmuuden turvaamiseksi. Öljytuottei-
ta ja öljynjalostuksen raaka-aineita varastoi-
daan lain mukaisesti myös energiahuollon 
kriisivalmiutta koskevien Suomea sitovien 
kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteut-
tamiseksi. Tällaisia kansainvälisiä velvoittei-
ta ovat Suomea kansainvälisen energiajärjes-
tön IEA:n jäsenenä velvoittava kansainväli-
sestä energiaohjelmasta tehty sopimus (SopS 
114/1991) sekä Euroopan unionin direktiivi 
jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää 
raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähim-
mäistasoa (2009/119/EY). 

Euroopan unionin öljyvarastoja koskeva di-
rektiivi uusittiin vuonna 2009. Direktiivin 
uusimisen tavoitteena oli yhdenmukaistaa 
EU:n öljyvarastoja koskevia sääntöjä IEA:n 
sääntöjen kanssa. Tämän tavoitteen mukai-
sesti EU:n varastovelvoite jäsenvaltioille, 
jotka ovat öljyn nettotuojia, määritellään 
IEA:n sääntöjen tapaan öljyn nettotuonnin 
mukaan aikaisemman öljyn kotimaankysyn-
nän asemesta. Uusitun direktiivin mukaan jä-
senvaltioiden on pidettävä yhteisön alueella 
pysyvästi öljyvarastoja, joiden kokonaistaso 
vastaa vähintään 90 päivän keskimääräistä 
päivittäistä nettotuontia tai 61 päivän keski-
määräistä kotimaankulutusta, sen mukaan 
kumpi näistä määristä on suurempi. Suomen 
kohdalla direktiivin velvoite edellyttää vähin-
tään 90 päivän nettotuontia vastaavien öljy-
varastojen ylläpitämistä, mikä vastaa IEA:n 
velvoitetta. 

Suomessa öljyn varmuusvarastoja ovat öl-
jyn maahantuojien velvoitevarastot sekä 
Huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa ole-
vat valtion varmuusvarastojen öljyvarastot. 
Näiden varmuusvarastojen ylläpidolla Suomi 
on täyttänyt öljyvarastoja koskevat IEA- ja 
EU-velvoitteet. Käytännössä Suomi pitää 
kansainväliset velvoitteet selvästi ylittävää 
öljyvarastojen tasoa. Suomessa öljyvarastot 
vastaavat noin viiden kuukauden öljyn tar-
vetta. Tämä tavoitetaso on vahvistettu valtio-

neuvoston vuonna 2008 tekemässä päätök-
sessä huoltovarmuuden turvaamisesta 
(538/2008). 

Uusi öljyvarastodirektiivi antaa jäsenvalti-
oille mahdollisuuden täyttää varastointivel-
voite useilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Vel-
voitteet voidaan täyttää valtion öljyvarastoil-
la, yhtiöiden ja muiden talouden toimijoiden 
varastoilla tai edellisten yhdistelmällä kuten 
Suomessa. Öljyvarastodirektiivin 8 artiklan 
mukaan kunkin jäsenvaltion on huolehdittava 
siitä, että kaikilla talouden toimijoilla, joille 
se asettaa varastointivelvoitteita direktiivin 
velvoitteiden täyttämiseksi, on oikeus siirtää 
nämä velvoitteet ainakin osittain ja kyseisen 
talouden toimijan valinnan mukaan jäsenval-
tion keskusvarastointiyksikölle, yhdelle tai 
useammalle muun jäsenvaltion keskusvaras-
tointiyksikölle tai talouden toimijoille jäsen-
valtiossa tai muissa jäsenvaltioissa. Tarkoi-
tuksena on antaa talouden toimijoille mah-
dollisuus täyttää velvoite joustavasti. 

Voimassa olevassa laissa on otettu huomi-
oon uusien öljyn tuojien markkinoille pääsyn 
helpottaminen siten, että pienten öljymäärien 
maahantuonti ei tuota varmuusvarastovelvoi-
tetta. Vuotuisen tuonnin raja-arvot ovat len-
tobensiinin tai lentopetrolin osalta 5000 ton-
nia, moottoribensiinin 10 000 tonnia ja mui-
den velvoitteen piiriin kuuluvien öljytuottei-
den tai raakaöljyn osalta 20 000 tonnia. Li-
säksi varastointivelvollinen voi hakea lupaa 
sijoittaa osa velvoitevarastosta sellaiseen toi-
seen maahan, jonka kanssa Suomella on kah-
denvälinen sopimus vastavuoroisesta öljyn 
varastoinnista. Tällaiset sopimukset on sol-
mittu Viron, Ruotsin ja Tanskan kanssa. 

Suomessa velvoitevarastointilain täytän-
töönpanosta vastaavana toimivaltaisena vi-
ranomaisena toimii Huoltovarmuuskeskus. 
Huoltovarmuuskeskus toimii myös valtion 
varmuusrastojen hallinnoinnista vastaavana 
toimivaltaisena viranomaisena. Huoltovar-
muuskeskuksen hoidossa on valtion talousar-
vion ulkopuolella oleva huoltovarmuusrahas-
to, josta valtion öljyvarastojen hankinta ja yl-
läpito rahoitetaan. Huoltovarmuusrahaston 
varat kerätään energiatuotteiden kuluttajahin-
toihin sisältyvillä huoltovarmuusmaksuilla. 
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Huoltovarmuusrahastosta katetaan Huolto-
varmuuskeskuksen toiminnasta aiheutuneet 
menot (huoltovarmuuden turvaamisesta an-
netun lain (1390/1992) 15 §). 

Öljyvarastodirektiivi tarjoaa erilaisia malle-
ja öljyn varmuusvarastoinnin organisoimi-
seksi ja velvoitteiden täyttämiseksi. Erilaiset 
mallit perustuvat jäsenvaltioissa jo käytössä 
oleviin toimintamalleihin. 

Direktiivin 7 artiklan tarkoittaman keskus-
varastointiyksikön perustaminen on yksi va-
linnainen malli varmuusvarastoinnin organi-
soimiksi. Keskusvarastointiyksikkö määritel-
lään voittoa tavoittelemattomaksi ja yleisen 
edun nimissä toimivaksi yksiköksi tai palve-
luksi, jota ei katsota direktiivissä tarkoitetuk-
si talouden toimijaksi. Se on ainoa yksikkö ja 
palvelu, jolle voidaan antaa valtuudet hank-
kia tai myydä direktiivin 9 artiklassa määri-
teltyjä erityisvarastoja. 

Suomella ei ole tarvetta eikä syytä tulkita 
Huoltovarmuuskeskusta direktiivin tarkoit-
tamaksi keskusvarastointiyksiköksi. Yksikön 
perustaminen on direktiivin mukaan vapaa-
ehtoista. Lainsäädäntöön olisi tehtävä merkit-
täviä muutoksia, jos Huoltovarmuuskeskuk-
sesta tai sen osasta tehtäisiin direktiivin tar-
koittama keskusvarastointiyksikkö. Nykyisin 
Huoltovarmuuskeskus hankkii varastointi-
palveluja markkinoilta eikä sillä ole vapaita 
varastotiloja eikä mahdollisuuksia myydä va-
rastointipalveluja öljyä maahantuoville ta-
louden toimijoille. Kansainvälisissä vertai-
luissa Suomen nykyinen varmuusvarastointi-
järjestelmä on todettu luotettavaksi ja kus-
tannustehokkaaksi. 

Suomessa öljyn maahantuojille on asetettu 
lailla tuontipolttoaineiden velvoitevarastoin-
nista velvoite ylläpitää velvoitevarastoja. 
Koska näitä varastoja käytetään öljyvarasto-
direktiivin tarkoittaman 90 päivän velvoit-
teen täyttämiseen, Suomella on velvollisuus 
panna direktiivin 8 artikla täytäntöön sovel-
tuvin osin. Öljyn maahantuojille on annettava 
mahdollisuus siirtää ainakin osa velvoittees-
taan. 
 
Varastointivelvoitteen siirto 
 

Öljyvarastodirektiivin 8 artiklassa on mai-
nittu useita velvoitteen siirtovaihtoehtoja. 
Kohdan 8.1 ensimmäistä vaihtoehtoa, siirtoa 

velvoitteen asettaneen valtion keskusvaras-
tointiyksikölle ei Suomessa ole, koska kes-
kusvarastointiyksikköä ei ole. Toinen vaihto-
ehto eli siirto toisen EU:n jäsenvaltion kes-
kusvarastointiyksikölle tulisi mahdolliseksi, 
jos keskusvarastointiyksikkö ilmoittaa ole-
vansa valmis pitämään kyseisiä varastoja. 
Kolmas direktiivissä esitetty vaihtoehto on 
siirto velvoitteen asettaneen valtion ulkopuo-
lella sijaiseville muille talouden toimijoille, 
joilla on ylimääräistä varastointikapasiteettia. 
Neljäs direktiivissä esitetty vaihtoehto on 
siirto muille talouden toimijoille velvoitteen 
asettaneen valtion alueella. 

Lain 19 §:n 1 momentti ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että varastointivelvoitteen siir-
rossa otettaisiin huomioon Euroopan unionin 
lainsäädäntö, joka koskee raakaöljyn ja öljy-
tuotteiden varmuusvarastointivelvoitteen siir-
toa Euroopan unionin jäsenmaiden alueella. 
Voimassa oleva laki antaa mahdollisuuden 
varastointiyhteistyöhön Ruotsin, Tanskan ja 
Viron kanssa kahdenvälisten sopimusten no-
jalla. 

Varastointiyhteistyötä olisi mahdollista laa-
jentaa tekemällä lisää kahdenvälisiä sopi-
muksia EU-maiden kanssa tai siten, että va-
rastointivelvollisille annetaan mahdollisuus 
esittää velvoitevaraston sijoittamista toiseen 
EU-maahan. Jälkimmäisessä tapauksessa 
raakaöljyn tai öljytuotteiden maahantuojan 
olisi hankittava sen valtion toimivaltaisen vi-
ranomaisen suostumus, johon varasto halu-
taan sijoittaa. Tällainen suostumus olisi han-
kittava ennen kuin varastointivelvollinen te-
kee varaston sijaintia koskevan ehdotuksen 
Huoltovarmuuskeskukselle. 
 
Toiminta öljyn saatavuushäiriötilanteessa 
 

OECD:n energiajärjestö IEA:n (Interna-
tional Energy Agency) säännöt on määritelty 
sopimuksessa kansanvälisestä energiaohjel-
masta, joka allekirjoitettiin Pariisissa vuonna 
1974. Suomi liittyi IEA:n jäseneksi vuoden 
1992 alusta. Jäsenyysvelvoitteisiin kuuluu 90 
päivän keskimääräistä nettotuontia vastaavi-
en öljyvarastojen ylläpitäminen. IEA:n pe-
rustamissopimuksessa on säädetty öljynjako-
järjestelmästä, jolla öljyn saatavuushäiriöti-
lanteessa jäsenvaltiot toimisivat solidaarisesti 
ja jakaisivat saatavilla olevan öljyn laskenta-
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kaavan mukaisesti siten, että niukkuus jakau-
tuisi tasaisesti jäsenvaltioiden kesken. 

IEA:n sääntöjä on täydennetty ja ajanmu-
kaistettu järjestön hallintoneuvoston päätök-
sillä ottaen huomioon öljymarkkinoiden 
muutokset sekä todennäköisiksi arvioidut 
kriisitilanteet. 

IEA:n perustamissopimuksen mukaisen öl-
jynjakojärjestelmän käynnistämistä pidetään 
hyvin epätodennäköisenä, koska järjestelmän 
ei katsota soveltuvan nykymuotoisten öljy-
markkinoiden ohjaamiseen. Öljyn saata-
vuushäiriötilanteessa on todennäköisempää, 
että IEA:n jäsenvaltiot sopivat öljyn kysyn-
tään ja tarjontaan vaikuttavista yhteisistä 
toimista (Collective Action). Näitä olisivat 
varmuusvarastojen käyttö, öljyn tuotannon 
lisääminen ja energian säästäminen. IEA:n 
yhteisistä toimista sovittiin syksyllä 2005, 
kun hurrikaani Katrinan aiheuttamat tuhot 
johtivat pulaan öljytuotteista USA:ssa ja vii-
meksi kesällä 2011 Libyan kriisin aiheutta-
massa kevyen raakaöljyn saatavuushäiriöti-
lanteessa. 

Suomi osallistui IEA:n yhteisiin toimiin 
vuonna 2005 toimittamalla kaksi laivalastia 
bensiiniä valtion varmuusvarastoista USA:n 
itärannikolle. Kesällä 2011 sovitut yhteiset 
toimet velvoittivat Suomea suurempia, vä-
hintään 1 miljoonaa tynnyriä päivässä öljyä 
kuluttavia jäsenvaltioita yhteisiin toimiin öl-
jymarkkinoiden vakauttamiseksi. Suomi ei 
osallistunut yhteisiin toimiin, koska Suomen 
öljyn käyttö on selvästi velvoiterajaa pie-
nempi, noin 0,2 miljoonaa tynnyriä päivässä. 

Uusitun öljyvarastodirektiivin mukaan 
EU:n jäsenvaltiot voivat laskea varmuusva-
rastojaan liikkeelle, jos varastojen liikkeelle 
laskemisesta on tehty täytäntöönpanokelpoi-
nen kansainvälinen päätös, joka koskee yhtä 
tai useampaa jäsenvaltiota. Tällä direktiivin 
säännökselle tehdään mahdolliseksi EU:n jä-
senvaltioiden osallistuminen IEA:ssa tehtyyn 
päätökseen purkaa öljyn varmuusvarastoja. 

Direktiivin mukaan komissio voi antaa lu-
van laskea liikkeelle öljyn varmuusvarastoja 
tilanteessa, jossa yhteisössä tai jossakin jä-
senvaltiossa on merkittäväksi katsottava raa-
kaöljyn tai öljytuotteiden saatavuushäiriö. 

Edellisen perusteella velvoitevarastointilain 
16 §:n 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että työ- ja elinkeinoministeriö voi an-

taa luvan varastointivelvoitteen alittamiseen 
tilanteissa, jossa IEA:ssa tai EU:ssa tehdään 
päätös öljyn varmuusvarastojen liikkeelle 
laskemisesta. Ministeriö määräisi varastojen 
täydentämisestä ottaen huomioon öljymark-
kinatilanteen ja varmuusvarastojen täyden-
tämistä koskevat kansainväliset päätökset ja 
suositukset. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Lain muutoksen myötä varastointivelvoit-
teen siirtoa koskeva sääntely täsmentyy vas-
taamaan uuden öljyvarastodirektiivin vaati-
muksia kuitenkin niin, että öljyn toimitus- ja 
huoltovarmuus säilyy nykytasolla. Öljyn 
maahantuojia koskeva varastointivelvoitteen 
täyttäminen sopimusteitse täsmentyy ja ottaa 
huomioon tarpeet täyttää velvoite kunkin 
maahantuojan erityistarpeiden ja mahdolli-
suuksien mukaan. Öljyä maahantuovat yri-
tykset voivat varautua esimerkiksi raskaan 
polttoöljyn hankintaan tekemällä hankintaop-
tiosopimuksia Suomen ulkopuolella toimivi-
en öljyvarasto-operaattoreiden kanssa tavalla, 
joka ei edellytä pääoman sitomista raskaan 
polttoöljyn varastointiin käyttöpaikalla. Tä-
mä on tarkoituksenmukaista erityisesti sil-
loin, kun raskaan polttoöljyn tarve tai käyttö-
kohteet ovat vaikeasti ennakoitavissa. 

Huoltovarmuuskeskuksessa henkilöstön li-
sätarpeeksi arvioidaan puolet yhden henkilön 
työpanoksesta vuoden 2013 alusta alkaen.  

Ehdotettu velvoitevarastointilain muutos ei 
lisää velvoitevarastoinnin muita kustannuksia 
eikä muutos nosta öljytuotteiden kuluttaja-
hintoja. 

Esityksellä ei ole hallintokustannusten lie-
vän nousun lisäksi valtiontaloudellisia vaiku-
tuksia, ympäristövaikutuksia eikä muita mer-
kittäviä vaikutuksia. 
 
3  Asian valmiste lu 

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja 
elinkeinoministeriössä. 

Hallituksen esityksestä on saatu lausunnot 
valtiovarainministeriöltä, ulkoasiainministe-
riöltä, työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- 
ja markkinaosastolta, Huoltovarmuuskeskuk-
selta, Tilastokeskukselta, Energiateollisuus 
ry:ltä ja Öljyalan Keskusliitto ry:ltä. Saaduis-
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sa lausunnoissa puolletaan öljyn varmuusva-
rastointijärjestelmän säilyttämistä nykyisen 
kaltaisena ja toisaalta velvoitevarastoinnista 
annetun lain päivittämistä direktiivin ja öl-
jymarkkinoiden muuttumisen edellyttämällä 
tavalla. 
 
 
 

4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/1994) 16 §:n 3 

momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kansainväliset sopimusvelvoitteet tai 
Euroopan unionin lainsäädännön mukainen 
päätös edellyttää, että Suomi osallistuu öljy-
markkinoiden tasapainottamiseen tähtäävään 
varmuusvarastojen liikkeelle laskemiseen, 
työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa määrä-
aikaisen luvan vahvistetun varastointivelvoit-
teen alittamiseen. 
 

19 § 
Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta 

päättää, että varastointivelvollinen voi korva-
ta varastointivelvoitteensa osittain tai koko-
naan velvoitteen siirtoa koskevalla järjeste-

lyllä, joka takaa vastaavan varmuuden. Vel-
voitteen siirrossa tulee ottaa huomioon Eu-
roopan unionin lainsäädäntö, joka koskee 
raakaöljyn ja öljytuotteidenvarmuusvaras-
tointivelvoitteiden siirtoa Euroopan unionin 
alueella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

 
 
 

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012 

 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun 

lain (1070/1994) 16 §:n 3 momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Lakiehdotus 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Milloin öljyn jakoa koskevien Suomen si-
tovien kansainvälisten sopimusten mukaisten 
velvoitteiden toteuttamiseksi on tarpeen luo-
vuttaa velvoitevarastossa olevaa raakaöljyä 
tai öljytuotteita, kauppa- ja teollisuusministe-
riö voi antaa luvan alittaa vahvistetun varas-
tointivelvoitteen määrän. Öljynjakovelvoit-
teen kumoamisen jälkeen ministeriön on mää-
rättävä velvoitevaraston täydentämisestä. 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Milloin kansainväliset sopimusvelvoitteet 
tai Euroopan unionin lainsäädännön mukai-
nen päätös edellyttää, että Suomi osallistuu 
öljymarkkinoiden tasapainottamiseen tähtää-
viin varmuusvarastojen liikkeelle laskemi-
seen, työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa 
määräaikaisen luvan vahvistetun varastointi-
velvoitteen alittamiseen 
 

 
19 § 

Huoltovarmuuskeskus voi erityisistä syistä 
hakemuksesta päättää, että varastointivelvol-
linen voi korvata varastointivelvoitteensa 
osittain tai kokonaan sitoutumalla järjestä-
mään vastaavan huoltovarmuuden muilla ta-
voin. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 
Huoltovarmuuskeskus voi päättää, että va-

rastointivelvollinen voi korvata varastointi-
velvoitteensa osittain tai kokonaan velvoit-
teen siirtoa koskevalla järjestelyllä, joka ta-
kaa vastaavan varmuuden. Velvoitteen siir-
rossa tulee ottaa huomioon Euroopan unio-
nin lainsäädäntö, joka koskee raakaöljyn ja 
öljytuotteiden varmuusvarastointivelvoittei-
den siirtoa Euroopan unionin alueella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
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