
 HE 109/2012 vp  
  
 

296116 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkö- ja maa-
kaasuverkkomaksuista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
sähköverkko- ja maakaasuverkkomaksuista. 
Uusi laki korvaisi Energiamarkkinaviraston 
perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaa-
suverkonhaltijoiden valvontamaksut, joista 
säädetään nykyisin työ- ja elinkeinoministe-
riön asetuksessa Energiamarkkinaviraston 
maksullisista suoritteista (1400/2011). Ener-
giamarkkinaviraston sähkö- ja maakaasu-
verkkovalvonnan sähkö- ja maakaasuver-
konhaltijoiden valvontamaksuja olisi valtio-
sääntöoikeudellisesti pidettävä veroina. Val-

vontamaksut korvattaisiin vastaavilla ver-
konhaltijoilta perittävillä sähköverkkomak-
suksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla 
veroilla, joiden perusteet säädettäisiin laissa. 

Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi muu-
tosta valvontamaksutulojen budjetointiin. 
Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesityk-
seen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2013. 

 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoitus 

Energiamarkkinaviraston toiminta rahoite-
taan pääosin valvonnan piiriin kuuluvilta pe-
rittävillä lupa- ja valvontamaksuilla. Ener-
giamarkkinaviraston lupa- ja valvontamaksu-
jen tulot sekä lupa- ja valvontatoiminnasta 
aiheutuvat menot on nettobudjetoitu valtion 
talousarviossa. Valtion talousarviossa Ener-
giamarkkinaviraston toimintamenomomentin 
32.60.01 selvitysosassa esitetään taulukko 
bruttotuloista ja bruttomenoista. Momentin 
määrärahan mitoituksessa on otettu huomi-
oon nettobudjetoidut erät. 

Energiamarkkinaviraston suoritteista perit-
tävistä maksuista säädetään valtion maksupe-
rustelain (150/1992) mukaisesti. Maksut 
määritellään maksuperustelain 6 §:n mukaan 
omakustannusperiaatteella. Energiamarkki-
naviraston maksullisista suoritteista sääde-
tään vuosittain työ- ja elinkeinoministeriön 
asetuksella (viimeksi työ- ja elinkeinominis-
teriön asetus 1400/2011).  

Energiamarkkinaviraston julkisoikeudelli-
sista suoritteista kerätyt maksullisen toimin-
nan tulot jakaantuivat eri suoritteiden kesken 
seuraavasti (vuoden 2011 tilinpäätöstieto) 
 

Suoritetyyppi, Euroa (%) 
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

 2 277 462 (62 %) 
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamak-

sut    347 785 (9 %) 
Sähköverkonhaltijoiden lupamaksut 

      45 200 (1 %) 
Maakaasuverkonhaltijoiden lupamaksut 

               0 (0 %) 
Päästöselvitysten käsittelymaksut 

    253 754 (7 %) 
Päästökaupan lupamaksut  

     206 030  (6 %) 
Päästökaupparekisterin tilinkäyttömaksut    

    355 754 (10 %) 

Tuotantotukipäätösten maksut 
    164 720 (4 %) 
 

Vuonna 2011 rahoitettiin maksullisen toi-
minnan tuotoilla 70 prosenttia Energiamark-
kinaviraston kokonaiskustannuksista. Tulot 
julkisoikeudellisista suoritteista olivat vuon-
na 2011 yhteensä 3 672 222 euroa. 

Päästökaupan, sähkön ja maakaasun 
myynnin valvonnan, sähkön alkuperän var-
mentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain 
(1129/2003) sekä uusiutuvilla energialähteil-
lä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun 
lain 1398/2010) mukaiset viranomaistehtävät 
rahoitetaan pääosin valtion talousarviomäärä-
rahoilla. Valtion talousarviomäärärahoilla ra-
hoitettiin 30 prosenttia Energiamarkkinavi-
raston kustannuksista vuonna 2011. Vuonna 
2011 Energiamarkkinavirastolle myönnettiin 
valtion talousarviosta määrärahaa yhteensä 
1 998 000 euroa. 
 
Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden val-

vontamaksut 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 
1400/2011 nojalla peritään valvontamaksuja 
seuraavasti: 
 
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut 
 

Energiamarkkinaviraston suorittamasta 
sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään 
verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua. 
Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä val-
vontamaksu on 1,1 promillea verkkotoimin-
nan edellisen päättyneen tilikauden myynti-
tuotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa. 
Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaver-
konhaltijan valvontamaksu on 400 000 euroa. 

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoite-
taan myynninvähennyserillä, kuten arvon-
lisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkko-
toiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoimin-
nan muiden tuottojen summaa. 

Jos valvontamaksun määräytymisen perus-
teena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuo-
desta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan 
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myyntituotot valvontamaksua määrättäessä 
yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 
12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina. 
 
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut 
 

Energiamarkkinaviraston suorittamasta 
maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peri-
tään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamak-
sua. Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä val-
vontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan 
edellisenä vuonna verkossaan siirtämää mil-
joonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuiten-
kin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty maa-
kaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaa 
kuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa, jos 
siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 mil-
joonaan kuutiometriä. Valvontamaksun mää-
rä on kuitenkin enintään 50 000 euroa. Järjes-
telmävastuuseen määrätyn maakaasuverkon-
haltijan valvontamaksu on 100 000 euroa. 

Asetuksen valvontamaksuja koskevat 
säännökset ovat olleet laskentaperusteiltaan 
samansisältöiset sähkön jakeluverkonhalti-
joiden osalta vuodesta 2009 alkaen, järjes-
telmävastuuseen määrätyn kantaverkonhalti-
jan osalta vuodesta 2007 alkaen ja järjestel-
mävastuuseen määrätyn maakaasun siirto-
verkonhaltijan osalta vuodesta 2006 alkaen. 
Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden valvon-
tamaksu on aina perustunut siirretyn kaasun 
määrään. 
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoit-
taminen valtion maksuperustelakiin perustu-
villa valvontamaksuilla sai alkunsa 1990-
luvun puolivälissä, kun 1995 voimaan tullut 
sähkömarkkinalaki edellytti kokonaan uuden 
valtion viraston perustamista. Viraston toi-
minnan pääasiallinen rahoitus järjestettiin 
valvottavilta perittävillä valvontamaksutu-
loilla. Vastaavaa käytäntöä sovellettiin 1990-
luvulla useissa muissakin virastoissa. Perus-
tuslakivaliokunta linjasi vuonna 2002 anta-
massaan kolmessa lausunnossa (PeVL 
61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp, PeVL 
67/2002 vp) muun muassa valvontamaksuja 
koskevat perusteet. Perustuslakivaliokunnan 
linjauksen mukaan valvontaan liittyvät mak-
sut on pitkälti katsottu perustuslain 81 §:n 

näkökulmasta veroiksi. Tämän linjauksen 
mukaisesti myös Energiamarkkinaviraston 
perimät valvontamaksut on otettu uudelleen 
arvioitaviksi. 

Valvontamaksuihin perustuvan rahoituksen 
ongelmana Energiamarkkinaviraston valvon-
tatoiminnan näkökulmasta on ollut maksui-
hin liittyvän kustannusvastaavuuden vaati-
muksen täyttäminen. Energiamarkkinaviras-
tolta edellytetään yksityiskohtaista seurantaa 
valvontamaksurahoitteisen ja budjettirahoit-
teisen toiminnan erottamiseksi riittävästi toi-
sistaan sekä maksujen kustannusvastaavuu-
den osoittamiseksi. Valvontatoiminta muo-
dostaa kuitenkin kokonaisuuden, jossa toi-
mintaa on jatkuvasti kehitettävä ja sen paino-
pisteitä muutettava. Toiminnassa myös esiin-
tyy kustannusten vuotuista vaihtelua. Val-
vontatoiminnan rahoittaminen näin laajamit-
taisesti suoritekohtaisen omakustannushin-
noittelun pohjalta onkin osoittautunut voi-
makkaasti kehittyvillä energiamarkkinoilla 
toiminnallisesti hankalaksi. Lisäksi on ollut 
tulkinnanvaraista, mitä kustannuksia valvon-
tamaksutuloilla voidaan kattaa. Myös val-
vontamaksuja maksavien verkonhaltijoiden 
taholta on esitetty kritiikkiä valvontamaksul-
la rahoitettavan toiminnan laajuuden suhteen. 
Tästä näkökulmasta veroperusteiseen menet-
telyyn siirtyminen selkeyttäisi Energiamark-
kinaviraston toiminnan rahoitusta. 

Energiamarkkinaviraston valvontamaksutu-
lot ja valvonnasta aiheutuvat menot on netto-
budjetoitu valtion talousarviossa. Nettobudje-
toidut erät on otettu huomioon viraston toi-
mintamenomomentin määrärahan mitoituk-
sessa. Kun valvontamaksut katsotaan valtio-
sääntöoikeudellisesti veroiksi, niitä ei voi 
nettobudjetoida toimintamenomomentille, 
vaan tulot tulisivat otettaviksi huomioon val-
tion talousarviossa bruttobudjetoituina veroi-
na. Tällöin valvonnasta aiheutuvien menojen 
maksamista varten tulisi varata tarvittava 
määräraha toimintamenomomentille. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on myös 
tarkasteltu mahdollisuuksia korvata sähkö- ja 
maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut 
nykyistä selkeämmin valvontasuoritteisiin 
perustuvilla maksuilla tai valvonnan tuotteis-
tamisella. Energiamarkkinaviraston verkko-
valvontatoiminnassa on osa-alueita, joissa 
tämänkaltaista menettelyä olisi mahdollista 



 HE 109/2012 vp  
  
 

5

toteuttaa. Toisaalta menettelyä olisi erittäin 
vaikea laatia sellaiseksi, että se kattaisi koko 
sen valvontatoiminnan, jonka Energiamark-
kinavirasto nykyisin kattaa valvontamaksuil-
la. Suoriteperusteisia maksuja olisi vaikea 
kohdistaa eräille valvontatoiminnan keskei-
sille osa-alueille kuten asiakkaiden valvotta-
vista tekemiin tutkintapyyntöihin, energiasi-
sämarkkinoiden kehittämiseen ja täytäntöön-
panoon kiinteästi liittyvään kansainväliseen 
sääntelyviranomaisten yhteistyöhön sekä 
verkkovalvonnan pitkäjänteiseen kehittämis-
työhön. Suoriteperusteisten valvontamaksu-
jen käyttämisen tekee hankalaksi myös se, et-
tä valvontatoiminta on luonteeltaan kokonai-
suus, jossa toimintaa on jatkuvasti kehitettä-
vä ja sen painopisteitä muutettava. Toimin-
nassa myös esiintyy kustannusten vuotuista 
vaihtelua. Voimakkaasti kehittyvillä ener-
giamarkkinoilla tämän suuntaiset kehitys-
vaihtoehdot eivät tukisi sähkö- ja maakaasu-
verkkovalvonnan tarkoituksenmukaista ke-
hittämistä. 

 Ottaen huomioon edellä selostettu sekä pe-
rustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö, jota 
on selostettu jäljempänä Yksityiskohtaisten 
perustelujen jaksossa 3. Suhde perustuslakiin 
ja säätämisjärjestys, valmistelutyössä on kui-
tenkin päädytty siihen, että valvontamaksut 
ehdotetaan korvattaviksi vastaavilla verkon-
haltijoilta perittävillä sähköverkkomaksuksi 
ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla ve-
roilla. 

Kaikki energiatuotteet mukaan lukien maa-
kaasu ja sähkö tulivat yhdenmukaistetun 
valmisteverojärjestelmän piiriin, kun energia-
tuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yh-
teisön kehyksen uudistamisesta annettu neu-
voston direktiivi 2003/96/EY tuli voimaan 
vuoden 2004 alusta. Direktiivissä säädetään 
veron rakenteesta ja verojen vähimmäis-
tasoista. Energiatuotteisiin sovelletaan myös 
valmisteveroja koskevasta yleisestä järjes-
telmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoami-
sesta annettua neuvoston direktiiviä 
2008/118/EY, jäljempänä valmisteverotusdi-
rektiivi. Siinä säädetään valmisteverotuksen 
yhdenmukaistetuista perusteista, menettelyis-
tä ja valvontajärjestelmästä, joka kattaa tuot-
teiden valmistuksen, varastoinnin ja siirrot 
jäsenvaltioiden välillä. 

Valmisteverotusdirektiivissä säädetään se-
kä valmisteverojen kantamisesta yhdenmu-
kaistetun verotuksen piirissä olevien tuottei-
den osalta että myös muiden välillisten vero-
jen kantamisesta valmisteveron alaisista tuot-
teista. Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan mu-
kaan jäsenvaltiot voivat erityistarkoituksissa 
kantaa myös muita välillisiä veroja valmiste-
veron alaisista tavaroista, jos nämä verot ovat 
valmisteveron tai arvonlisäveron perusteen 
määrittämistä, veron määrän laskentaa sekä 
verosaatavan syntymistä ja valvontaa koske-
vien yhteisöjen verosääntöjen mukaisia, ve-
rovapauksia koskevat säännökset pois lukien. 

Energiatuotteista ja sähköstä on mahdollis-
ta kantaa erityisveroa, jos se tapahtuu erityis-
tarkoitukseen samalla perusteella ja samassa 
vaiheessa kuin varsinainen valmisteverokin. 
Suomessa esimerkkinä edellä mainitusta eri-
tyisverosta on muun muassa maakaasusta ja 
sähköstä kannettava huoltovarmuusmaksu. 

Suomessa maakaasusta veroa on velvolli-
nen suorittamaan siirtoverkonhaltija kulutuk-
seen eli siirtoverkosta jakeluverkkoon luo-
vuttamastaan maakaasusta. Lisäksi siirtover-
kosta voi luovuttaa verotta kaasua rekiste-
röidylle maakaasun käyttäjälle kuten esimer-
kiksi voimalaitokselle, joka maksaa veron 
verollisen käytön mukaan. 

Nykyinen sähköverkkomaksu on kiinteä 
maksu kantaverkkohaltijalle tai perustuu 
muiden maksuvelvollisten osalta tilikauden 
myyntituottoihin. Valmisteverotusdirektiivi 
ei estäisi näiden perusteiden käyttämistä 
myös sähköverkkoveron perusteena. 

Maakaasuverkkomaksu on kiinteä maksu 
siirtoverkonhaltijalle. Valmisteverotusdirek-
tiivi ei aseta estettä kiinteän maksutason 
käyttämiselle veron perusteena. Nykyinen 
jakeluverkonhaltijan maksu perustuu siirre-
tyn kaasun määrään ja on siten eri kuin val-
misteverotuksessa, jossa jakeluverkon haltija 
ei ole lainkaan verovelvollinen. Näin ollen 
maakaasujakeluverkon haltijan maakaasu-
verkkovero ei voi perustua siirretyn kaasun 
määrään. Tällainen ratkaisu ei olisi valmiste-
verotusdirektiivin mukainen. Unionin lain-
säädännön vaatimusten johdosta ehdotetaan, 
että maakaasujakeluverkon haltijan maakaa-
suverkkovero perustuisi tilikauden myynti-
tuottoihin kuten sähkönjakeluverkon haltijal-
le ja alueverkon haltijalle on esitetty. Perus-
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teen muutoksella ei ole tarkoitus kerätä lisä-
tuottoja, vaan veron taso on pyritty määrit-
tämään siten, että se vastaisi mahdollisimman 
hyvin aikaisempaa tasoa. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö 
huomioon ottaen Energiamarkkinaviraston 
sähkö- ja maakaasuverkkovalvonnan sähkö- 
ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamak-
suja, sellaisina kuin niistä on säädetty työ- ja 
elinkeinoministeriön asetuksessa 1400/2011, 
olisi valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä ve-
roina. 

Esityksen mukaan sähkö- ja maakaasuver-
konhaltijoiden valvontamaksut korvattaisiin 
vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä säh-
köverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomak-
suksi kutsutuilla veroilla, joiden perusteet 
säädettäisiin laissa. Tavoitteena olisi edel-
leen, että sähkö- ja maakaasuverkkomaksuil-
la kerättäisiin valtiolle tuloina suuruusluokal-
taan se rahamäärä, joka viranomaisilta kuluu 
sähkö- ja maakaasuverkkojen valvontaan ja 
valvonnan edellyttämään kansainväliseen yh-
teistyöhön. 

Esityksen mukaan maksujen perusteina 
käytettäisiin edelleen Energiamarkkinaviras-
ton maksuasetuksissa käytettyjä laskentape-
rusteita (sähköverkkotoiminnan myynti-
tuotot). Varsinaisen maksun määräisi laissa 
säädettyjen perusteiden pohjalta edelleen 
Energiamarkkinavirasto. Lakiin sisällytettäi-
siin tarvittavat säännökset maksujen perimi-
sestä sekä maksuvelvollisten oikeusturvasta 
ottaen kuitenkin huomioon, että verolainsää-
däntö edellyttää yksilöidympää säätämistä 
kuin maksuissa. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
27 §:n 36 kohdan nojalla valtakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat ve-
roja ja maksuja. Ahvenanmaalla ei ole aikai-
semmin peritty sähköverkonhaltijalta vastaa-
vaa valvontamaksua kuin Manner-Suomessa. 
Lakiehdotuksen mukaan myös Ahvenan-
maalla sähkön kantaverkonhaltijalta perittäi-
siin sähköverkkomaksu. 

Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi muu-
tosta valvontamaksutulojen budjetointiin val-
tion talousarviossa, jota on tarkemmin selos-

tettu jäljempänä jaksossa 3. Esityksen vaiku-
tukset. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
27 §:n 36 kohdan nojalla valtakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat ve-
roja ja maksuja 18 §:n 5 kohdassa säädetyin 
poikkeuksin. Viimeksi mainitun lainkohdan 
nojalla maakunnalla on lainsäädäntövalta 
asioissa, jotka koskevat maakunnalle tulosta 
perittävää lisäveroa ja tilapäistä ylimääräistä 
tuloveroa sekä elinkeino- ja huviveroja, maa-
kunnalle perittävien maksujen perusteita ja 
kunnalle tulevaa veroa. 

Itsehallintolain 19 §:ssä tarkoitetun maa-
kuntalakien lainsäädäntövalvonnan yhteydes-
sä maakunnalla on katsottu olevan lainsää-
däntövalta sähkö- ja energia-alan asioissa. 
Maakunnan lainsäädäntövalta on tältä osin 
johdettua toimivaltaa, joka ei suoraan käy 
ilmi itsehallintolain 18 §:n toimivaltaluette-
losta. Toimivalta-arvio perustuu alun perin 
sähköstä annetun maakuntalain (Ellag för 
Åland, ÅFS 1982:38) säätämisen ja lainsää-
däntövalvonnan aikaan voimassa olleen Ah-
venanmaan itsehallintolain (670/1951) 13 §:n 
1 momentin 9 kohdan tulkintaan. Viimeksi 
mainittu lainkohta vastasi voimassa olevan 
itsehallintolain elinkeinotoiminnasta säädet-
tyä 18 §:n 22 kohtaa.  

Maakunnan toimivallasta hallintoasioissa 
säädetään itsehallintolain 23 §:ssä, jonka 
mukaan itsehallintoviranomaiset huolehtivat 
maakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuulu-
vien asioiden hallinnosta. 

Esitettyjä sähkö- ja maakaasuverkkomak-
suja on myös itsehallintolain toimivallanjaon 
kannalta pidettävä verona eikä maksuna. Esi-
tyksessä on näin ollen kyse valtakunnan lain-
säädäntövaltaan kuuluvasta valtion verosta, 
joka kohdistetaan maakunnan lainsäädäntö-
valtaan kuuluvaan toimintaan. 

Tavallisella lailla ei voida muuttaa tai kier-
tää taikka tehdä tyhjäksi maakunnalle itsehal-
lintolain mukaan kuuluvaa toimivaltaa. Tä-
män johdosta ehdotetaan säädettäväksi lain 
soveltamisalaan Ahvenanmaalla toimivia 
verkonhaltijoita koskeva poikkeussäännös, 
jonka mukaan lakia ei sovellettaisi verkon-
haltijaan, jonka kotikunta on Ahvenanmaan 
maakunnassa. 

Edellä esitetty poikkeussääntö on myös 
tarpeellinen, jotta ne verkonhaltijat, joilla on 
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kotikunta Ahvenanmaalla, eivät joutuisi 
maksamaan verkkomaksua sekä valtakunnal-
le valtakunnan lain nojalla että maakunnalle 
siellä mahdollisesti erikseen hyväksytyn 
sääntelyn nojalla. Poikkeussäännöksellä ny-
kykäytäntöä, jonka mukaan Energiamarkki-
navirasto ei peri valvontamaksuja maakun-
nassa, voidaan noudattaa jatkossakin. 

Vastaavanlainen poikkeussäännös sisälly-
tettiin vastaavanlaisista perusteista johtuen 
eduskunnan hyväksymään lakiin yleisra-
dioverosta (HE 28/2012 vp, EV 66/2012 vp).  
 
3  Esityksen vaikutukset  

Järjestelmävastuuseen määrätyn sähkön 
kantaverkonhaltijan sekä järjestelmävastuu-
seen määrätyn maakaasuverkonhaltijan ny-
kyiset valvontamaksut eivät ole vastanneet 
valvontaan käytettyä työmäärää. Ehdotuksen 
mukaan järjestelmävastuuseen määrättyjen 
sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasuver-
konhaltijan sähkö- ja maakaasuverkkomaksut 
olisivat korkeampia kuin nykyiset vastaavat 
valvontamaksut. Ehdotuksen toteuttaminen 
nostaisi siten järjestelmävastuuseen määrät-
tyjen sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaa-
suverkonhaltijan kustannuksia jonkin verran. 
Ehdotetut muutokset maksuihin ovat niin 
pieniä, ettei niillä ole käytännössä vaikutusta 
asiakkailta kerättäviin sähkön ja maakaasun 
siirtomaksuihin. 

Energiamarkkinaviraston nykyisten val-
vontamaksujen korvaaminen vastaavilla säh-
köverkonhaltijoilta perittävillä sähköverk-
komaksuilla ei vaikuttaisi yksittäisen ver-
konhaltijan kustannuksiin, koska veron mää-
räytymisen maksuperusteita ei ehdoteta muu-
tettavaksi nykyisistä valvontamaksujen mak-
superusteista. 

Maakaasun jakeluverkonhaltijoilta perittä-
vä maakaasuverkkomaksu perustuisi siirretyn 
maakaasumäärän sijasta verkonhaltijan edel-
lisen tilikauden myyntituottoihin. Maakaasun 
jakeluverkonhaltijoiden myyntitoiminnan 
tuotot ovat olleet suhteellisen vakaat, joten 
maksuperusteen muutos ei aiheuttaisi mak-
sukertymien suurta vuosittaista vaihtelua. 
Maakaasuverkonhaltijoilta perittävät maksut 
pienenisivät jonkin verran nykytilanteesta. 
Osalla maakaasun jakeluverkonhaltijoista 
siirtyminen myyntituottoihin perustuvaan 

maksuun merkitsisi muutoksia maksujen suu-
ruuteen, mutta suurin osa maakaasun jakelu-
verkonhaltijoista maksaisi edelleen vähim-
mäismaksun. 

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden val-
vontamaksujen korvaaminen vastaavilla ver-
konhaltijoilta perittävillä sähköverkkomak-
suksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla 
veroilla merkitsisi muutosta valvontamaksu-
tulojen budjetointiin valtion talousarviossa. 
Energiamarkkinaviraston valvontamaksutu-
loja ei voitaisi esityksen toteuttamisen myötä 
enää nettobudjetoida viraston toiminta-
menomomentille, vaan tulot tulisi tulouttaa 
valtion talousarviossa bruttomääräisinä tuloi-
na. Valvonnasta aiheutuvien menojen mak-
samista varten tulisi varata tarvittava määrä-
raha viraston toimintamenomomentille. 

Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesi-
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Talousarvioesityksessä on uusi 
momentti 11.19.10 Energiamarkkinaviraston 
valvontamaksu, jolle arvioidaan kertyvän tu-
loja 3 031 000 euroa. Momentin 32.60.01. 
Energiamarkkinaviraston toimintamenot 
määrärahan mitoituksessa on otettu huomi-
oon lisäyksenä 2 750 000 euroa budjetointi-
tavan muutoksen vuoksi. Järjestelmävastuu-
seen määrätyn sähkön kantaverkonhaltijan 
sekä järjestelmävastuuseen määrätyn maa-
kaasuverkonhaltijan maksuja on korotettu 
nykyisistä, joten tuloja on arvioitu kertyvän 
enemmän kuin määrärahan mitoituksessa on 
arvioitu menojen määräksi. Tavoitteena on, 
että sähkö- ja maakaasuverkkomaksut vastai-
sivat valvonnan kustannuksia. 
 
4  Asian valmiste lu 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4 päivänä 
marraskuuta 2009 työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli laatia ehdotus Euroopan yhteisön kol-
mannen energian sisämarkkinapaketin täy-
täntöönpanoon liittyväksi lainsäädännöksi. 

Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän tu-
li lisäksi arvioida Energiamarkkinaviraston 
valvontamaksujen ja päästöselvitysten käsit-
telymaksujen oikeudellinen perusta. Ehdotet-
tu valvontamaksuja koskeva lainsäädäntö-
muutos liittyy vuoden 2013 talousarvioehdo-
tukseen, minkä vuoksi esitys sähkö- ja kaa-
suverkkomaksuja koskevaksi laiksi on erotet-
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tu omaksi kokonaisuudekseen muista työ-
ryhmän tarkastelemista lainsäädännön muu-
tostarpeista. 

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja 
elinkeinoministeriössä virkatyönä. Esitys pe-
rustuu keskeisiltä periaatteiltaan työ- ja elin-

keinoministeriön asettaman työryhmän ehdo-
tukseen. Esityksestä on pyydetty lausunnot 
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, val-
tiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
Energiamarkkinavirastolta, Energiateollisuus 
ry:ltä ja Suomen Kaasuyhdistys ry:ltä. 

 



 HE 109/2012 vp  
  
 

9

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
I  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain soveltamisala. Sähkö- ja maakaa-
sumarkkinoiden valvontaa varten ehdotetaan 
kerättäväksi sähkö- ja maakaasuverkonhalti-
joilta valtiolle vuotuista sähköverkkomaksua 
ja maakaasuverkkomaksua. 

Energiamarkkinaviraston tehtäviin kuuluu 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta. 
Energiamarkkinaviraston toiminta sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvojana on rahoi-
tettu pääosin valvonnan piiriin kuuluvilta pe-
rittävillä hakemus- ja valvontamaksuilla. 
Energiamarkkinaviraston valvontamaksutulot 
sekä valvonnasta aiheutuvat menot on tähän 
saakka nettobudjetoitu valtion talousarviossa. 
Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukai-
sesti sähkö- ja kaasuverkkomaksut ovat val-
tiosääntöoikeudellisesti veroja, joten jatkossa 
maksuista säädettäisiin lailla ja maksutulot 
tuloutettaisiin bruttomääräisinä valtion talo-
usarvioon. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
27 §:n 36 kohdan nojalla valtakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat ve-
roja ja maksuja 18 §:n 5 kohdassa säädetyin 
poikkeuksin. Viimeksi mainitun lainkohdan 
nojalla maakunnalla on lainsäädäntövalta 
asioissa, jotka koskevat maakunnalle tulosta 
perittävää lisäveroa ja tilapäistä ylimääräistä 
tuloveroa sekä elinkeino- ja huviveroja, maa-
kunnalle perittävien maksujen perusteita ja 
kunnalle tulevaa veroa. Ehdotetut maksut 
kohdistuisivat maakunnan lainsäädäntö- ja 
hallintotoimivallassa olevaan oikeudenalaan. 
Tavallisella lailla ei voida muuttaa tai kiertää 
taikka tehdä tyhjäksi maakunnalle itsehallin-
tolain mukaan kuuluvaa toimivaltaa. Tämän 
johdosta ehdotetaan säädettäväksi lain sovel-
tamisalaan Ahvenanmaalla toimivia verkon-
haltijoita koskeva poikkeussäännös, jonka 
mukaan lakia ei sovellettaisi verkonhaltijaan, 
jonka kotikunta on Ahvenanmaan maakun-
nassa. 

2 §. Määritelmät. Pykälään sisältyisi lain 
soveltamisen ja maksuvelvollisten määrittä-
misen kannalta tärkeät määritelmät. Pykälän1 
kohdan mukaan sähkönjakeluverkolla tarkoi-

tettaisiin sähkömarkkinalain (386/1995) mu-
kaisesti määriteltyä sähkönjakeluverkkoa. 

Pykälän 2 kohdan mukaan alueverkolla 
tarkoitettaisiin nimellisjännitteeltään vähin-
tään 110 kilovoltin paikallista tai alueellista 
sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei ole liitty-
misjohto ja joka ei ylitä valtakunnan rajaa. 

Pykälän 3 kohdan mukaan verkonhaltijalla 
tarkoitettaisiin elinkeinonharjoittajaa, jolla on 
hallinnassaan sähkö- tai maakaasuverkkoa ja 
joka harjoittaa luvanvaraista sähkö- tai maa-
kaasuverkkotoimintaa tässä verkossa. Mak-
suvelvollisten piiriin kuuluisivat siten säh-
kömarkkinalaissa tarkoitetut sähköverkonhal-
tijat sekä maakaasumarkkinalaissa 
(508/2000) tarkoitetut maakaasuverkonhalti-
jat.  

Pykälän 4 kohdan mukaan järjestelmävas-
taavalla kantaverkonhaltijalla tarkoitettaisiin 
sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmä-
vastuuseen määrättyä kantaverkonhaltijaa eli 
Manner-Suomen järjestelmävastaavaa kanta-
verkonhaltijaa. 

Pykälän 5 kohdan mukaan maakaasunjake-
luverkolla tarkoitettaisiin maakaasumarkki-
nalain mukaisesti määriteltyä maakaasunja-
keluverkkoa. 

Pykälän 6 kohdan mukaan järjestelmävas-
taavalla siirtoverkonhaltijalla tarkoitettaisiin 
maakaasumarkkinalain mukaisesti järjestel-
mävastuuseen määrättyä siirtoverkonhaltijaa. 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Toimi-
valtainen viranomainen maksujen määräämi-
sessä ja perimisessä olisi kuten tähänkin asti 
Energiamarkkinavirasto. Pykälässä annettai-
siin Energiamarkkinavirastolle toimivalta an-
taa teknisluonteisia määräyksiä maksumenet-
telystä. 

4 §. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun 
suorittaminen. Sähkö- ja maakaasuverkko-
maksu erääntyisivät maksettavaksi Energia-
markkinaviraston määräämänä ajankohtana, 
kuitenkin aikaisintaan kalenterivuoden kesä-
kuun viimeisenä päivänä. 

5 §. Sähköverkkomaksu. Pykälässä säädet-
täisiin sähköverkkomaksujen perusteet. Py-
kälä vastaisi sähköverkonhaltijoiden osalta 
pääosin sisällöltään nykyisen Energiamark-
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kinaviraston maksullisista suoritteista anne-
tun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 
7 §:ää. 

Sähköverkkomaksun suuruus ehdotetaan 
suhteutettavaksi siihen työmäärään, jonka vi-
ranomaisten arvioidaan kohdistavan kuhun-
kin verkonhaltijaan. Tämän vuoksi sähkö-
markkinoiden toimivuuden kannalta keskei-
sille järjestelmävastaaville kantaverkonhalti-
joille säädettäisiin korkeampi sähköverkko-
maksu kuin jakeluverkonhaltijoille. Vastaa-
vasti jakelu- ja alueverkkojen haltijoiden 
sähköverkkomaksut heijastaisivat niiden 
toiminnan volyymiä. 

Jakeluverkkojen ja alueverkkojen haltijoille 
ehdotetaan säädettäväksi sähköverkkotoi-
minnan liikevaihdon määrään perustuva säh-
köverkkomaksu. Järjestelmävastaavalta kan-
taverkonhaltijalta ehdotetaan puolestaan ke-
rättäväksi kiinteämääräinen sähköverkko-
maksu. Järjestelmävastaavalta kantaverkon-
haltijalta ei kerättäisi jakeluverkonhaltijan ja 
alueverkonhaltijan sähköverkkomaksua, 
vaikka tämä harjoittaisikin kantaverkkoliike-
toiminnan ohella sähköverkkoliiketoimintaa 
jakelu- tai alueverkon määritelmän täyttäväs-
sä sähköverkossa. 

6 §. Maakaasuverkkomaksu. Maakaasu-
verkkomaksun suuruus ehdotetaan suhteutet-
tavaksi siihen työmäärään, jonka viranomais-
ten arvioidaan kohdistavan kuhunkin ver-
konhaltijaan. Tämän vuoksi maakaasumark-
kinoiden toimivuuden kannalta keskeiselle 
siirtoverkonhaltijalle säädettäisiin korkeampi 
maakaasuverkkomaksu kuin jakeluverkon-
haltijoille. Vastaavasti jakeluverkonhaltijoi-
den maakaasuverkkomaksut heijastaisivat 
niiden toiminnan volyymiä.  

Jakeluverkkojen haltijoille ehdotetaan sää-
dettäväksi maakaasuverkkotoiminnan liike-
vaihdon määrään perustuva maakaasuverk-
koverkkomaksu. Valmisteverotusdirektiivis-
sä (2008/118/EY) säädetään sekä valmisteve-
rojen kantamisesta yhdenmukaistetun vero-
tuksen piirissä olevien tuotteiden osalta että 
muiden välillisten verojen kantamisesta val-
misteveron alaisista tuotteista. Direktiivin 1 
artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
erityistarkoituksissa kantaa myös muita välil-
lisiä veroja valmisteveron alaisista tavaroista, 
jos nämä verot ovat valmisteveron tai arvon-
lisäveron perusteen määrittämistä, veron 

määrän laskentaa sekä verosaatavan synty-
mistä ja valvontaa koskevien yhteisöjen ve-
rosääntöjen mukaisia, verovapauksia koske-
vat säännökset pois lukien. 

Energiatuotteista ja sähköstä on mahdollis-
ta kantaa erityisveroa, jos se tapahtuu erityis-
tarkoitukseen ja samalla perusteella ja sa-
massa vaiheessa kuin varsinainen valmiste-
verokin. Suomessa esimerkkinä edellä maini-
tusta erityisverosta on muun muassa maakaa-
susta ja sähköstä kannettava huoltovarmuus-
maksu. 

Suomessa maakaasusta veroa on velvolli-
nen suorittamaan siirtoverkonhaltija kulutuk-
seen eli siirtoverkosta jakeluverkkoon luo-
vuttamastaan maakaasusta. Lisäksi siirtover-
kosta voi luovuttaa verotta kaasua rekiste-
röidylle maakaasun käyttäjälle kuten esimer-
kiksi voimalaitokselle, joka maksaa veron 
verollisen käytön mukaan. 

Valmisteverotusdirektiivi ei aseta estettä 
kiinteän maksutason käyttämiselle veron pe-
rusteena. Nykyinen jakeluverkonhaltijan 
maksu perustuu siirretyn kaasun määrään ja 
on siten eri kuin valmisteverotuksessa, jossa 
jakeluverkon haltija ei ole lainkaan verovel-
vollinen. Näin ollen maakaasujakeluverkon 
haltijan maakaasuverkkovero ei voi perustua 
siirretyn kaasun määrään. 

Järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta 
ehdotetaan puolestaan kerättäväksi kiin-
teämääräinen maakaasuverkkomaksu. Järjes-
telmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta ei ke-
rättäisi jakeluverkonhaltijan maakaasuverk-
komaksua, vaikka tämä harjoittaisikin siirto-
verkkoliiketoiminnan ohella maakaasuverk-
koliiketoimintaa jakeluverkon määritelmän 
täyttävässä maakaasuverkossa. 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 
maakaasuverkkomaksu olisi korkeampi kuin 
nykyinen valvontamaksu. Maksun suuruus 
vastaisi siten paremmin valvontaan käytettyä 
työmäärää. 

7 §. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun 
määrittäminen. Pykälä vastaisi sisällöltään 
nykyisen Energiamarkkinaviraston maksulli-
sista suoritteista annetun työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asetuksen 8 §:ää. Verkkotoiminnan 
myyntituotoilla tarkoitettaisiin myynninvä-
hennyserillä, kuten arvonlisäveroilla ja luot-
totappioilla, vähennetyn verkkoliiketoimin-
nan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan 



 HE 109/2012 vp  
  
 

11

muiden tuottojen summaa. Jos sähkö- tai 
maakaasuverkkomaksun määräytymisen pe-
rusteena oleva tilikausi poikkeaisi kalenteri-
vuodesta, muunnettaisiin verkkotoiminnan 
myyntituotot maksua määrättäessä yhtä vuot-
ta vastaaviksi. 

8 §. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi. Py-
kälään sisältyisi normaali verotuksen toimit-
tamisen kannalta välttämätön säännös mak-
sun oikaisusta maksuvelvollisen hyväksi. 

9 §. Oikaisu maksunsaajan hyväksi. Pykä-
lään sisältyisi normaali verotuksen toimitta-
misen kannalta välttämätön säännös maksun 
oikaisusta maksunsaajan hyväksi. 

10 §. Oikaisuvaatimus. Pykälässä säädet-
täisiin oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Säh-
kö- ja maakaasuverkkomaksua koskevaan 
päätökseen haettaisiin oikaisua Energia-
markkinavirastolta. Oikaisuvaatimus olisi 
esitettävä maksun määräämistä koskevassa 
asiassa kolmen vuoden kuluessa maksun 
määräämistä seuraavan kalenterivuoden alus-
ta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua 
päätöksen tiedoksisaannista. 

11 §. Muutoksenhaku. Energiamarkkinavi-
raston oikaisuvaatimuksen johdosta teke-
mään päätökseen haettaisiin muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Muutoksenhaku hal-
linto-oikeuteen olisi mahdollista vasta oi-
kaisuvaatimusmenettelyn jälkeen. Muutok-
senhaku hallinto-oikeuden päätökseen olisi 
mahdollista vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

12 §. Maksujen perintä. Sähkö- ja maakaa-
suverkkomaksu saataisiin periä ilman ulosot-
toperustetta siinä järjestyksessä kuin verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa 
laissa (706/2007) säädetään. 

13 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälässä 
säädettäisiin maksuvelvollista koskevasta tie-
tojenantovelvollisuudesta. 

14 §. Voimaantulo. Pykälä sisältäisi voi-
maantulosäännöksen. Ennen lain voimaantu-
loa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimiin. 
 
II  Voimaantulo  

Ehdotus korvaisi Energiamarkkinaviraston 
perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaa-
suverkonhaltijoiden valvontamaksut, joista 

säädetään nykyisin työ- ja elinkeinoministe-
riön asetuksessa Energiamarkkinaviraston 
maksullisista suoritteista (1400/2011). Asetus 
on voimassa vuoden 2012 loppuun. Tämän 
vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen. 
 
III  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Energiamarkkinaviraston toimintaa on 
vuodesta 1995 lähtien rahoitettu valtion mak-
superustelakiin perustuvilla valvontamaksuil-
la. Maksuperustelakiin perustuvia valvonta-
maksuja koskeva käytäntö joutui kuitenkin 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvi-
oinnin kohteeksi vuonna 2002 uutta viestin-
tämarkkinalakia koskevan hallituksen esityk-
sen käsittelyn yhteydessä. Tuossa yhteydessä 
perustuslakivaliokunta linjasi eräitä maksuja, 
joissa oli mukana myös valvontamaksuja, 
koskevat perusteet, joita sittemmin on sovel-
lettu viestintämarkkinoiden, postitoiminnan, 
eri liikennemuotojen, finanssimarkkinoiden 
sekä lääkkeiden valvontaan. Perustuslakiva-
liokunnan lausuntokäytäntö edellyttää myös 
Energiamarkkinaviraston valvontamaksujen 
uudelleenarviointia. 

Valtion maksuperustelain mukaan julkisoi-
keudellisella suoritteella tarkoitetaan valtion 
viranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perus-
tuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottami-
seen viranomaisella on tosiasiallinen yksin-
oikeus. Esimerkiksi valvojan lupapäätös on 
julkisoikeudellinen suorite, josta voidaan val-
tion maksuperustelain mukaan periä maksu. 
Valtion maksuperustelain mukaan julkisoi-
keudellisesta suoritteesta perittävän maksun 
tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle 
aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää 
(omakustannusarvo). Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaan sen sijaan 
valvontaan liittyvät maksut on pitkälti katsot-
tu perustuslain 81 §:n näkökulmasta veroiksi.  

Perustuslain mukaan julkisen vallan mää-
räämät suoritukset ovat joko veroja tai mak-
suja (81 §). Perustuslakivaliokunnan tulkin-
takäytännön mukaan veron keskeisiä tun-
nusmerkkejä ovat suorituksen vastikkeetto-
muus, pakollisuus sekä tuotantokustannusten 
ylittäminen, jos suoritus kannetaan jonkin 
palvelun tai hyödykkeen yhteydessä. 
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Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käy-
tännön mukaan valtiosääntöisille maksuille 
on ominaista, että ne ovat korvauksia tai vas-
tiketta julkisen vallan palveluista; jos vasti-
kesuhdetta ei ole, niin tällaiset rahasuorituk-
set valtiolle ovat sen sijaan veroja valtiosään-
töoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp, s. 
134–135, PeVL 61/2002 vp s. 5/II, PeVL 
66/2002 vp. s. 3/II, PeVL 67/2002 vp, s. 
3/II). Maksun suuruuden ja määräytymispe-
rusteiden tulee säilyttää jokin yhteys suorit-
teen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin 
eli maksun tulee vastata kustannuksia. Tä-
män edellytyksen mukaan maksuluonteen 
edellytyksenä ei ole täysi kustannusvastaa-
vuus, mutta maksun suuruuden ja määräyty-
misperusteiden tulee kuitenkin säilyttää jokin 
yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Mitä suuremmaksi ero mak-
sun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään 
liittyvän suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten välillä ja maksujen kohdenta-
misessa kasvaa, sitä lähempänä on pitää suo-
ritusta valtiosääntöoikeudellisena verona. 

Rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla 
käyttötarkoituksella ei ole merkitystä suori-
tuksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen ar-
vioinnissa. Jos rahasuoritus peritään yleisesti 
jonkin toiminnan rahoittamiseen esimerkiksi 
virastolle tiettyjen laissa säädettyjen tehtävi-
en hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen, kysymyksessä on pikemmin-
kin valtiosääntöoikeudellinen vero kuin mak-
su. 

Jos maksuvelvollinen voi itse valita, käyt-
tääkö hän maksuvelvollisuuden aiheuttavaa 
toimintaa vai jotain muuta maksutonta, ky-
seessä on maksu. Maksu edellyttää jonkin-
laista aktiivisuutta maksuvelvolliselta. 

Hallituksen esityksessä laiksi Finanssival-
vonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 66/2008 vp) on käsitelty valvonnan kus-
tannusten kattamista. Siinä on pohdittu mah-
dollisuuksia niin sanotusti tuotteistaa valvon-
ta. Finanssivalvonnan osalta on päädytty rat-
kaisuun, jossa toimenpidemaksut ovat valtion 
maksuperustelain mukaisia maksuja. Sen si-
jaan valvontamaksut ovat veroja, joista on 
annettu oma lakinsa [laki Finanssivalvonnan 
valvontamaksuista (879/2008)]. 

Perustuslain 81 §:n mukaan valtion verosta 
säädetään lailla, joka sisältää säännökset ve-

rovelvollisuuden ja veron suuruuden perus-
teista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 
Hallituksen esityksen 1/1998 vp perustelui-
den mukaan valtion veroa koskevassa laissa 
tulisi ehdotuksen mukaan säätää verovelvol-
lisuuden ja veron suuruuden perusteista. 
Laista tulisi yksiselitteisesti ilmetä verovel-
vollisuuden piiri. Lain säännösten tulisi myös 
olla sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavi-
en viranomaisten harkinta veroa määrättäessä 
olisi sidottua harkintaa. Lisäksi verolaissa 
edellytettäisiin säädettäväksi, miten verovel-
vollinen voi saada oikeusturvaa hakemalla 
muutosta verotuspäätökseen. Nykyisin mak-
suasetuksessa säädettyjen Energiamarkkina-
viraston valvontamaksujen laskentaperustei-
den voidaan katsoa täyttävän veron määräy-
tymiskriteerit. Sen sijaan säädöstaso ei täytä 
perustuslain veroja koskevia vaatimuksia. 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lailla 
ei voida mielivaltaisesti asettaa ihmisiä toisia 
edullisempaan tai epäedullisempaan ase-
maan. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan edelly-
tä kaikkien ihmisten kaikissa suhteissa sa-
manlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikutta-
vat olosuhteet ole samanlaisia. Keskeistä on, 
voidaanko kulloisetkin erottelut perustella 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyt-
tävällä tavalla (ks. esim. PeVL 73/2002 vp, 
PeVL 16/2006 vp, s. 2, PeVL 46/2006 vp, s. 
2). Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäänte-
ly edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista 
kohtelua muun muassa asuinpaikkaan katso-
matta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei si-
ten voida pitää hyväksyttävänä erotteluperus-
teena (esim. PeVL 59/2001 vp, s. 2). Näin ol-
len on arvioitava, onko valtiolle tulevan 
verkkomaksun osalta hyväksyttäviä perustei-
ta asettaa Ahvenanmaalla toimivat verkon-
haltijat valtakunnassa toimivia verovelvolli-
sia suotuisampaan asemaan. 

Perustuslain 120 §:n mukaan Ahvenan-
maan maakunnalla on itsehallinto sen mu-
kaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa 
erikseen säädetään. Perustuslain 75 §:n 1 
momentin mukaan Ahvenanmaan itsehallin-
tolain säätämisjärjestyksestä on voimassa, 
mitä siitä mainitussa laissa säädetään. 

Koska tavallisella lailla ei voida muuttaa 
tai kiertää maakunnalle itsehallintolain mu-
kaan kuuluvaa lainsäädäntö- tai hallintotoi-
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mivaltaa, lakiin on hyväksyttäviä ja perustel-
tuja syitä sisällyttää Ahvenanmaata koskeva, 
lain soveltamisalaan liittyvä alueellinen 
poikkeus. Esitetty poikkeus ei siten muodos-
tu ongelmalliseksi perustuslain 6 §:n yhden-
vertaisuussääntelyn kannalta. 

Poikkeussäännöksellä nykykäytäntö säilyi-
si eikä ahvenanmaalainen sähköverkonhaltija 
joutuisi mahdollisen kumuloituneen maksun 
kohteeksi. 

Koska kysymys Ahvenanmaalla toimivien 
verkonhaltijoiden verovapauden edellytyksis-
tä on tulkinnanvarainen, tulisi esityksestä 
saada perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

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

Laki 

sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-
taa varten suoritetaan valtiolle vuotuista säh-
köverkkomaksua ja maakaasuverkkomaksua 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Tätä lakia ei sovelleta verkonhaltijaan, jon-
ka kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) sähkönjakeluverkolla sähköverkkoa, 

jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 
kilovolttia; 

2) alueverkolla nimellisjännitteeltään vä-
hintään 110 kilovoltin paikallista tai alueel-
lista sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei ole liit-
tymisjohto ja joka ei ylitä valtakunnan rajaa; 

3) verkonhaltijalla elinkeinonharjoittajaa, 
jolla on hallinnassaan sähkö- tai maakaasu-
verkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista säh-
kö- tai maakaasuverkkotoimintaa tässä ver-
kossa; 

4) järjestelmävastaavalla kantaverkonhal-
tijalla sähkömarkkinalain (386/1995) mukai-
sesti järjestelmävastuuseen määrättyä kanta-
verkonhaltijaa; 

5) maakaasunjakeluverkolla paikallista tai 
alueellista maakaasuputkistoa, jonka kautta 

maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineel-
la; 

6) järjestelmävastaavalla siirtoverkonhalti-
jalla maakaasumarkkinalain (508/2000) mu-
kaisesti järjestelmävastuuseen määrättyä siir-
toverkonhaltijaa. 
 

3 § 

Toimivaltainen viranomainen 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun määrää 
ja perii kalenterivuosittain Energiamarkkina-
virasto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia 
määräyksiä maksumenettelystä. 
 

4 § 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen suorit-
taminen 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksu eräänty-
vät maksettavaksi Energiamarkkinaviraston 
määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisin-
taan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä 
päivänä. 
 

5 § 

Sähköverkkomaksu 

Sähkönjakeluverkon haltijan ja alueverkon 
haltijan sähköverkkomaksu on 1,1 promillea 
verkkotoiminnan edellisen päättyneen tili-
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kauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 
6 000 euroa. 

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan 
sähköverkkomaksu on 500 000 euroa. Järjes-
telmävastaavalta kantaverkonhaltijalta ei pe-
ritä 1 momentissa tarkoitettua sähköverkko-
maksua. 
 

6 §  

Maakaasuverkkomaksu 

Maakaasunjakeluverkon haltijan maakaa-
suverkkomaksu on 1,1 promillea verkkotoi-
minnan edellisen päättyneen tilikauden 
myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 
euroa. 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 
maakaasuverkkomaksu on 125 000 euroa. 
Järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta 
ei peritä 1 momentissa tarkoitettua maakaa-
suverkkomaksua. 
 

7 § 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun määrittä-
minen  

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoite-
taan myynninvähennyserillä vähennetyn 
verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja verkko-
liiketoiminnan muiden tuottojen summaa. 

Jos sähköverkkomaksun määräytymisen 
perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenteri-
vuodesta, muunnetaan verkkotoiminnan 
myyntituotot sähkö- ja maakaasuverkkomak-
sua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi ker-
tomalla ne luvulla, joka saadaan jakamalla 
luku 12 tilikauteen sisältyvien kuukausien 
lukumäärällä. 
 

8 § 

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta 
määrätty liikaa maksua tai palautettu liian 
vähän, maksupäätös on oikaistava, jollei asi-
aa ole valitukseen annetulla päätöksellä rat-
kaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 
voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa mak-

sun määräämistä seuraavan kalenterivuoden 
alusta. 
 

9 § 

Oikaisu maksunsaajan hyväksi 

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai 
siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka 
sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta 
tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu 
tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheutta-
matta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa 
ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkais-
tu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan 
tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalen-
terivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin 
tai olisi pitänyt määrätä. 
 

10 § 

Oikaisuvaatimus 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksua koske-
vaan päätökseen haetaan oikaisua Energia-
markkinavirastolta. Oikaisuvaatimus on esi-
tettävä maksun määräämistä koskevassa asi-
assa kolmen vuoden kuluessa maksun mää-
räämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, 
kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua 
päätöksen tiedoksisaannista. 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Energiamarkkinaviraston oikaisuvaatimuk-
sen johdosta tekemään päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. 
 

12 § 

Maksujen perintä 

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksu saadaan 
periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
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maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. 
 

13 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Sähkö- ja maakaasuverkon haltijan on an-
nettava Energiamarkkinavirastolle tässä lais-
sa säädettyjen maksujen määräämistä varten 
tarvittavat tiedot.  

14 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

 
 
 
 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2012 

 
 
 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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