
   

  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettua la-
kia. 

Maakaasun varastointivelvoite koskisi jatkossa elinkeinonharjoittajaa, joka käyttää, vähittäis-
myy tai jälleenmyy maakaasua tai nesteytettyä maakaasua, mutta ei enää maakaasun maahan-
tuojaa. Varastointivelvoitteesta vapauttamista koskeva alaraja poistettaisiin. 

Kivihiilen velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä muutettaisiin yhdenmukaisemmaksi maa-
kaasun ja öljyn velvoitevarastointia koskevan sääntelyn kanssa. Lisäksi uudelle kivihiilen, öljyn 
tai maakaasun varastointivelvolliselle ei enää myönnettäisi helpotusta. 

Lisäksi otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimus muutoksenhaun ensi vaiheena.  

Esityksen tarkoituksena on mukauttaa maakaasun varastointivelvoitetta koskeva sääntely kaa-
sumarkkinoiden kilpailulle avautumiseen, yhtenäistää teolliseen tuotantoon käytetyn tuontipolt-
toaineen huomioon ottamista varastointivelvoitteessa, päivittää asetuksenantovaltuudet ja te-
hostaa muutoksenhakumenettelyä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Uusi maakaasumarkkinalaki (587/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Suomen kaasumark-
kinat ja kaasun maahantuonti avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Monopoliyhtiö Gasum 
Oy:n siirto- ja myyntiliiketoiminta eriytettiin eri omistuspohjan yhtiöihin. Vuoden 2020 alusta 
lähtien siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun siirrosta Suomessa.  

Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan tällä hetkellä Venäjältä ja Suomen Viroon yhdistävän 
kaasuputken (Balticconnector) kautta. Suomessa ei ole maakaasuvarantoja eikä omaa maakaa-
sun tuotantoa. Nesteytettyä maakaasua (jäljempänä LNG) tuodaan Suomeen laivakuljetuksilla 
ja osin myös säiliöautoilla. Suomessa tuotettua biokaasua syötetään maakaasuverkkoon, mutta 
määrät ovat maakaasuun verrattuna vähäisiä.  

Balticconnector-kaasuputki avattiin vuoden 2019 lopulla. Kaasuputken kautta suomalaiset kaa-
sun käyttäjät voivat ostaa kaasua Baltiasta. Lisäksi kaasuputki mahdollistaa suomalaisille kaa-
sun käyttäjille yhteyden Latvian suureen maanalaiseen kaasuvarastoon ja Liettuan (Klaipėda) 
LNG-terminaaliin. 

Suomessa on LNG:n tuontiterminaalit Porissa, Torniossa ja Haminassa. Haminan LNG-termi-
naali liitetään vuoden 2021 aikana kaasun siirtoverkkoon, joten siitä tulee uusi syöttöpiste Suo-
men kaasumarkkinaan. 

Maakaasua ostavat määrällisesti eninten tukkuasiakkaat eli suuret ja keskisuuret teollisuusyri-
tykset, kaukolämpöä ja sähköä tuottavat energiayhtiöt, kaukolämpöyhtiöt sekä paikalliset ja-
kelu- ja voimayhtiöt. Maakaasua myydään paikallisen jakeluverkon kautta myös pienempiin 
käyttökohteisiin, jotka puolestaan muodostavat lukumääräisesti suurimman käyttäjäkunnan. 
Maakaasun vähittäismyynnistä ja paikallisjakelusta huolehtii useimmiten alueella toimiva ener-
giayhtiö tai erillinen maakaasun jakeluyhtiö. Koko maakaasun myyntivolyymista maakaasun 
paikallisjakelun osuus on noin kymmenen prosenttia. Maakaasua on saatavilla noin 40 paikka-
kunnalla Suomessa. 

1.2 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistelussa on kuultu Huoltovarmuus-
keskusta, Suomen Kaasuyhdistys ry:tä, Energiateollisuus ry:tä sekä alan toimijoita. 

Lausuntoja on pyydetty oikeusministeriöltä, puolustusministeriöltä, liikenne- ja viestintäminis-
teriöltä, valtiovarainministeriöltä, Energiavirastolta, Huoltovarmuuskeskukselta, Suomen Kaa-
suyhdistys ry:ltä, Energiateollisuus ry:ltä, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:ltä sekä Gas-
grid Finland Oy:ltä. 

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://tyo- ja 
elinkeinoministerio.fi/hankkeet tunnuksella TEM154:00/2020. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 2 §:n 2 momentin mukaan valtio-
neuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen 
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huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. 
Huoltovarmuuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1048/2018) mukaan tuontiin 
perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi 
Huoltovarmuuskeskus pitää tuontipolttoaineita valtion varmuusvarastoissa siten, että maassa on 
käytettävissä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevaras-
tot. Osin varastot ovat Huoltovarmuuskeskuksen omia varastoja. Osin tuontipolttoaineiden 
huoltovarmuusvarastointi perustuu tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin 
(1070/1994; jäljempänä velvoitevarastointilaki), jossa säädetään öljyn, kivihiilen ja maakaasun 
velvoitevarastoinnista. Velvoitevarastointilain soveltamisalaan eivät kuulu uusiutuvista ener-
gialähteistä valmistetut kaasut. 

Velvoitevarastointilain 4 luvussa ovat maakaasun velvoitevarastointia koskevat erityissäännök-
set. Velvoitevarastointilain 10 §:n mukaan maakaasua on velvollinen varastoimaan maakaasu-
laitos ja maakaasun maahantuoja. Maakaasulaitoksella tarkoitetaan yhteisöä, joka hankkii maa-
hantuojalta tai jälleenmyyjältä maakaasua lämpö- tai sähköenergian tuottamiseen tai jälleen-
myyntiin. Maakaasun maahantuojana pidetään sitä, jonka lukuun tuonti tapahtuu. Velvoiteva-
rastointilain 11 §:ssä säädetään maakaasulaitoksen varastointivelvoitteesta ja 12 §:ssä maakaa-
sun maahantuojan varastointivelvoitteesta. Velvoitteen mitoitusperusteena ovat edellisen kalen-
terivuoden hankinta- tai tuontimäärät. Velvoitevaraston tulee vastata maakaasulaitoksen tai 
maahantuojan kolmen kuukauden keskimääräistä hankinta- tai tuontimäärää.  Maakaasulaitok-
sella on käytännössä ensisijainen varastointivelvoite verrattuna maahantuojaan, koska 12 §:n 1 
momentin nojalla maakaasun tuontimääristä vähennetään velvoitetta vahvistettaessa muun mu-
assa se maakaasumäärä, jonka maahantuoja on toimittanut käytettäväksi 11 §:n nojalla varas-
tointivelvollisessa maakaasulaitoksessa taikka käyttänyt teolliseen tuotantoon tai myynyt käy-
tettäväksi teolliseen tuotantoon. Varastointivelvoitetta ei ole, jos hankinta- tai tuontimäärä on 
alle 15 milj. kuutiometriä vuodessa. 

Velvoitevarastointilain 5 luvussa säädetään velvoitevarastojen käytöstä ja valvonnasta. Velvoi-
tevarastointilain 15 §:n 1 momentissa säädetään tietojenantovelvollisuudesta ja 2 momentissa 
Huoltovarmuuskeskuksen määräämien henkilöiden oikeudesta tehdä tarkastuksia velvoiteva-
rastojen sijaintipaikoissa varaston suuruuden selvittämiseksi. Velvoitevarastointilain 16 §:n 1 
momentissa säädetään kielto alittaa velvoitevarastossa Huoltovarmuuskeskuksen vahvistama 
velvoitteen määrä sekä 2 ja 3 momentissa tätä koskevista poikkeuksista. 

Velvoitevarastointilain 6 luvussa ovat erinäiset säännökset, mm. säännökset, jotka tarjoavat 
joustomahdollisuuksia varastointivelvoitteesta. Velvoitevarastointilain 19 §:n mukaan Huolto-
varmuuskeskus voi hyväksyä varastointivelvoitteen korvaamisen osittain tai kokonaan velvoit-
teen siirtoa koskevalla järjestelyllä, joka takaa vastaavan huoltovarmuuden tason ja jossa on 
otettu huomioon raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastointivelvoitteiden siirtoa koskeva 
EU:n lainsäädäntö. Velvoitevarastointilain 20 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskus voi erityisistä 
syistä vapauttaa varastointivelvollisen varastointivelvoitteesta osittain tai kokonaan. 

Velvoitevarastointilain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoite-
varastoinnista (1071/1994; jäljempänä velvoitevarastointiasetus). Velvoitevarastointiasetuk-
sessa on tarkempia säännöksiä mm. velvoitevarastointi-ilmoituksesta, varastojen sijoittamisesta 
ja käytettävyydestä sekä velvoitteen korvaamisesta muulla vastaavan huoltovarmuuden turvaa-
valla järjestelyllä. 

Velvoitevarastointilaissa ei säädetä muutoksenhausta. Velvoitevarastoinnista annetun lain no-
jalla tehtyihin Huoltovarmuuskeskuksen päätöksiin haetaan muutosta oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetun lain (808/2019) mukaisesti. 
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Velvoitevarastointilaki on säädetty aikana, jolloin maakaasun maahantuonti oli yhden yhtiön 
monopoli ja kaasumarkkina oli kansallinen. Suomen kaasumarkkina avattiin kilpailulle vuoden 
2020 alussa. Kaasumarkkinoiden avautumisen myötä kolmansilla osapuolilla on tasapuoliset ja 
syrjimättömät edellytykset verkkoon pääsylle maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa. Kaasumark-
kinoiden avauduttua maahantuojia on useita, ja osin ne ovat muita kuin suomalaisia yhtiöitä. 
Nykysääntely mahdollistaa toiminnan suunnittelun siten, että varastointivelvoite on mahdollista 
välttää. 

Kaasumarkkinoiden avaaminen muutti markkinamallin ohella myös markkinarooleja. Tukku-
markkinatoimijoita ovat shipperi, traderit sekä siirtoverkon loppukäyttäjät. Shipperillä tarkoite-
taan elinkeinonharjoittajaa, joka on rekisteröitynyt markkinaosapuolirekisteriin ja jolle verkon-
haltija siirtää kaasumääriä siirto- ja jakeluverkoissa kapasiteettisopimusten ja kaasunsiirron 
sääntöjen mukaisesti. Traderillä tarkoitetaan markkinaosapuolta, joka harjoittaa tukkukaupan-
käyntiä kaasusta, mutta ei solmi kapasiteettisopimuksia siirtoverkonhaltijan kanssa eikä käy ka-
pasiteetista jälkimarkkinakauppaa. Siirtoverkon loppukäyttäjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoit-
tajaa, joka kuluttaa ja toimittaa maakaasua siirtoverkkoon liitetyissä käyttöpaikoissa. Vähittäis-
markkinatoimijoita ovat vähittäismyyjät, toimitusvelvolliset vähittäismyyjät sekä jakeluverkon 
loppukäyttäjät. Vähittäismyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka toimittaa maakaasua 
jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille, ja toimitusvelvollisella 
vähittäismyyjällä maakaasumarkkinalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyjää. Jakeluverkon 
loppukäyttäjällä tarkoitetaan jakeluverkkoon liittyneen käyttöpaikan asiakasta, joka ostaa maa-
kaasua omaan käyttöönsä. Lisäksi kaasumarkkinoilla on maakaasuverkon ulkopuolisia elinkei-
nonharjoittajia, joiden toiminta liittyy biokaasuun ja LNG:hen. 

Kaikkien markkinaosapuolten on rekisteröidyttävä markkinaosapuolirekisteriin toimiakseen 
Suomen kaasumarkkinoilla. Sama osapuoli voi rekisteröityä markkinaosapuoleksi myös use-
ampaan markkinarooliin. Esimerkiksi siirtoverkon loppukäyttäjä voi toimia shipperinä itselleen, 
jolloin tämä pystyy vastaamaan omista kaasun toimituksistaan. Myös vähittäismyyjä voi toimia 
shipperinä ja samoin jakeluverkon loppukäyttäjänä, jos se täyttää roolikohtaiset vaatimukset 
rekisteröityessään kyseisiin rooleihin. 

Maakaasun varastointivelvoitetta koskeva nykysääntely ei tunnista kaikkia uusia rooleja. Tämä 
mahdollistaa toiminnan suunnittelun siten, että varastointivelvoite tai osa siitä on mahdollista 
välttää. Nykytilanteessa maakaasun varastointivelvoite asettaa markkinatoimijat epätasa-arvoi-
seen kilpailutilanteeseen. 

3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on mukauttaa sääntely kaasumarkkinoiden avaamisen seurauksena tapah-
tuneeseen kehitykseen ja toimijoiden uusiin rooleihin kaasumarkkinoilla. Samalla pyritään var-
mistamaan, että velvoitevarastointilain mukainen huoltovarmuustavoite toteutuu edelleen maa-
kaasun ja nesteytetyn maakaasun osalta. Tavoitteena on myös varmistaa tuontipolttoaineiden 
velvoitevarastoinnin osalta toimijoiden tasapuolinen kohtelu riippumatta ajankohdasta, jolloin 
toimija on tullut markkinoille, tai toiminnan laajuudesta.  

Lisäksi tavoitteena on täydentää velvoitevarastointilakia perustuslain huomioon ottamiseksi asi-
anmukaisella tavalla. Oikaisuvaatimuksen käyttöönotolla pyritään tehostamaan muutoksenha-
kua. 
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4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksen mukaan maakaasun varastointivelvoite kohdistettaisiin maakaasulaitoksiin. Maakaa-
sulaitoksia koskeva määritelmä uudistettaisiin ottaen huomioon maakaasumarkkinalaissa sää-
detyt määritelmät. Maakaasulaitoksia olisivat elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät, jälleen-
myyvät tai vähittäismyyvät maakaasua tai nesteytettyä maakaasua. Vähäinen vuosihankinta-
määrä ei enää olisi peruste vapautua varastointivelvoitteesta. Maahantuojat eivät enää olisi va-
rastointivelvollisia. 

Kivihiilen varastointivelvoitteeseen ei enää laskettaisi mukaan kivihiiltä, joka on käytetty teol-
liseen tuotantoon. Lisäksi kivihiilen, öljyn ja maakaasun varastointivelvoitteet koskisivat uusia 
toimijoita ja toimintansa vakiinnuttaneita samassa laajuudessa. 

Lisäksi asetuksenantovaltuudet päivitettäisiin ottaen huomioon sääntelyn täsmällisyyttä ja tark-
karajaisuutta koskeva vaatimus, lakiin lisättäisiin virkavastuuta koskeva säännös sekä otettaisiin 
käyttöön oikaisuvaatimusmenettely ensi vaiheen muutoksenhakuna. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvan maakaasun määrän arvioidaan pysyvän nykytasolla. 
Huoltovarmuuden kannalta tilanteessa ei arvioida tapahtuvan muutoksia. 

Maakaasulaitoksille ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaiku-
tuksia. Maahantuojat eivät enää olisi varastointivelvollisia, mutta maahantuojien määrä saattaa 
kasvaa, koska varastointivelvoite poistuu. 

Maakaasun velvoitevarastointi kohdistuu arviolta nykyisten maakaasulaitosten lisäksi suoraan 
noin 15–20 pieneen toimijaan, jotka oli aiemmin rajattu pois velvoitteen piiristä. Näille velvoit-
teen hoitamisesta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia. 

Kokonaisuutena arvioiden maakaasun velvoitevarastointia koskevan järjestelmän kokonaiskus-
tannukset saattavat nousta hieman, koska velvoite kohdistuu muutaman ison toimijan sijaan 
useampaan pienempään toimijaan ja mittakaavaetu menetetään. Maakaasun loppukäyttäjien 
kannalta ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan juurikaan kustannusvaikutuksia. 

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvan kivihiilen määrään ehdotuksilla ei käytännössä ole vai-
kutusta. Koska teolliseen tuotantoon käytettäväksi toimitettu kivihiili vähentäisi suoraan lain 
nojalla varastointivelvoitteen määrää, kivihiililaitosten ei olisi enää tarpeen hakea tätä erikseen 
Huoltovarmuuskeskukselta. 

Huoltovarmuuskeskukseen ja sen resurssitarpeisiin ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan 
vaikutuksia. Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvien maakaasulaitosten määrä voi kasvaa, 
mutta toisaalta maakaasun maahantuojat eivät enää olisi varastointivelvollisia. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Elinkeinonharjoittajille säädetty tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi on osa kansallista jär-
jestelyä, jolla turvataan huoltovarmuus tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja 
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kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Esityksessä ei ehdoteta periaatteellisia 
muutoksia tähän järjestelyyn, vaan kyse on lähinnä teknisiksi katsottavista muutoksia, joiden 
tavoitteena on mukauttaa velvoitevarastointia koskeva sääntely tapahtuneeseen kehitykseen. 

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 

Tarve maakaasun velvoitevarastointiin on Suomessa erityinen verrattuna moniin muihin mai-
hin. Ennen Balticconnector-kaasuputken ja LNG-terminaalien käyttöön ottamista maakaasu 
tuotiin Suomeen Venäjältä yhden kaasuputken kautta. Monissa muissa EU-maissa tilanne on 
ollut lähtökohtaisesti erilainen (esim. verraten pieni lämmitystarve, omia kaasukenttiä, suuria 
maanalaisia kaasuvarastoja, kaasuputkistoja eri suuntiin), minkä takia maakaasun velvoiteva-
rastointia ei ole katsottu tarpeelliseksi. 

6  Lausuntopalaute  

Lausuntoja saatiin yhteensä 8, kun niitä pyydettiin 10. Lausunnonantajat suhtautuvat esitysluon-
nokseen myönteisesti. Muutamat lausunnot sisälsivät muutos‐  tai tarkennusehdotuksia sään-
nösehdotuksiin ja esitysluonnoksen perusteluihin. 

Oikeusministeriö katsoo, että etenkin lakiehdotuksen 15 §:n 2 ja 3 momenttia olisi tarkennet-
tava. Oikeusministeriö arvioi myös 11 §:n 3 momentin ja 19 §:n 2 momentin osalta olevan tar-
peen tarkentaa sääntelyä. Lisäksi Oikeusministeriö ehdottaa perustelujen selventämistä muuta-
missa kohdissa. 

Huoltovarmuuskeskus, Suomen Kaasuyhdistys ry (jäljempänä SKY) ja North European Oil 
Trade Oy (jäljempänä NEOT) kannattavat uudistusta, ja NEOT ehdottaa sen laajentamista nes-
temäisiin polttoaineisiin. SKY ja Gasum Oy ehdottavat myös tarkennuksia 10 ja 11 §:ään, 

Huoltovarmuuskeskus ja SKY pitävät tärkeänä, että tulevaisuuden energiahuoltovarmuutta ke-
hitetään siten, että huoltovarmuus voidaan turvata energiamurroksessa ja hiilineutraalissa Suo-
messa. Lisäksi NEOT ehdottaa laajoja uudistuksia energiahuoltovarmuuden turvaamista koske-
vaan järjestelmään. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka 
SKAL ry ilmoittivat, että niillä ei ole asiassa lausuttavaa. 

Lakiehdotuksen 11, 15 ja 19 §:ää sekä esityksen perusteluja tarkennettiin oikeusministeriön lau-
sunnossa esitettyjen muutostarpeiden ja näkökohtien mukaisesti. Muutoin lausunnossa esitet-
tyjä seikkoja pyritään ottaa huomioon tulevaisuuden energiahuoltojärjestelmää kehitettäessä. 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

4 §. Kivihiililaitoksen velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä täydennettäisiin siten, että kulu-
tetusta määrästä vähennettäisiin velvoitetta vahvistettaessa se kivihiilen määrä, joka on käytetty 
teolliseen tuotantoon.  Kyse on pienistä määristä, ja Huoltovarmuuskeskus on jo nykyisin vä-
hentänyt kyseiset määrät hakemuksesta velvoitevarastointilain 20 §:n nojalla. Kivihiilen velvoi-
tevarastointia koskeva sääntely olisi muutoksen jälkeen nykyistä yhdenmukaisempi öljyn ja 
maakaasun velvoitevarastointia koskevan sääntelyn kanssa. 
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5 §. Pykälän 1 momentin kivihiilen maahantuojan velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä täy-
dennettäisiin siten, että tuontimääristä vähennettäisiin velvoitetta vahvistettaessa se kivihiili-
määrä, jonka maahantuoja on toimittanut käytettäväksi teolliseen tuotantoon. Perustelut ovat 
vastaavat kuin 4 §:ään ehdotetun muutoksen osalta on selostettu. 

10 §. Maakaasua olisi velvollinen varastoimaan maakaasulaitos kuten nykyisin. Maakaasulai-
toksen määritelmää uudistettaisiin ottaen huomioon maakaasumarkkinalaki ja uudet markki-
naroolit kaasumarkkinoilla. Nykyisin 10 §:n 1 momentin mukaan maakaasulaitoksella tarkoite-
taan yhteisöä, joka hankkii maahantuojalta tai jälleenmyyjältä maakaasua lämpö- tai sähköener-
gian tuottamiseen tai jälleenmyyntiin. 

Maakaasulaitoksella tarkoitettaisiin pykälän 1 kohdan mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka 
käyttää maakaasua siirtoverkkoon liitetyssä käyttöpaikassa, ja 2 kohdan mukaan elinkeinonhar-
joittajaa, joka vähittäismyy maakaasua jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille. Maa-
kaasumarkkinalain 3 §:n 28 kohdan mukaan loppukäyttäjällä tarkoitetaan asiakasta, joka ostaa 
maakaasua omaan käyttöönsä. Maakaasulaitoksia olisivat pykälän 3 kohdan mukaan myös elin-
keinonharjoittaja, joka käyttää nesteytettyä maakaasua lämpö- tai sähköenergian tuottamiseen, 
ja 4 kohdan mukaan elinkeinonharjoittaja, joka jälleenmyy maakaasua tai nesteytettyä maakaa-
sua käytettäväksi ajoneuvolain (82/2021) 2 §:n 27 kohdassa tarkoitetun moottorikäyttöisen ajo-
neuvon tai vesiliikennelain (782/2019) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetun vesikulkuneuvon polttoai-
neena. 

Omaan käyttöönsä maakaasua hankkiva loppukäyttäjä ei edelleenkään olisi varastointivelvolli-
nen. Varastointivelvollinen ei myöskään olisi esimerkiksi pieni jakeluverkkoon liitetty maakaa-
sua käyttävä lämpöyhtiö, koska velvoitteen hoitaa tällöin vähittäismyyjä, jolta lämpöyhtiö ostaa 
maakaasun. Tällaista pientä loppukäyttäjää on pidettävä maakaasumarkkinalain 3 §:n 28 koh-
dassa tarkoitettuna loppukäyttäjänä, joka ostaa maakaasua omaan käyttöönsä tuottaakseen sillä 
energiaa asiakkailleen. Muutoin ehdotuksen mukaan myös elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta 
ei ole laajamittaista, olisi jatkossa varastointivelvollinen. Maakaasulaitosta koskevan varastoin-
tivelvoitteen vapauttamisrajana on 11 §:n 3 momentin mukaan nykyään 15 milj. kuutiometrin 
vuosihankintamäärä. Nykyinen vapauttamisraja mahdollistaa osalle toimijoista velvoitteen vält-
tämisen. Vapauttamisrajan poistamisella varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu. 

11 §. Pykälässä säädettäisiin maakaasulaitoksen varastointivelvoitteen määräytymisestä keskei-
siltä osin vastaavalla tavalla kuin nykyisin, mutta säännös muotoiltaisiin nykyistä yksinkertai-
semmin. Toimintatapa olisi sama kuin lain 3 luvussa säädetään kivihiilen varastointivelvoitteen 
sekä 4 luvussa raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointivelvoitteen määräytymisestä. Sääntelyko-
konaisuutta täydentävät 19 ja 20 §. 

Pykälän 1 momentin mukaan maakaasulaitoksen varastointivelvoite olisi neljäsosa edeltävän 
kalenterivuoden aikana käytetyn taikka vähittäis- tai jälleenmyydyn maakaasun ja nesteytetyn 
maakaasun energiasisällön määrästä. Huoltovarmuuskeskus vahvistaisi vuosittain varastointi-
velvoitteen kokonaismäärän. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ennen velvoitteen vahvistamista energiasisällön määrästä 
vähennettävistä eristä keskeisiltä osin vastaavalla tavalla kuin nykyisin säädetään lain 11 §:n 1 
momentissa. 

Pykälän 3 momentti vastaisi sisällöltään nykyistä 10 §:n 3 momenttia. Useimmiten varastointi-
velvoite täytettäisiin muulla polttoaineella kuin maakaasulla tai nesteytetyllä maakaasulla, 
mutta sen tulisi olla soveltuva korvaamaan maakaasua tai nesteytettyä maakaasua. Huoltovar-
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muuskeskus voisi maakaasulaitoksen hakemuksesta vahvistaa, että maakaasun varastointivel-
voite voidaan täyttää myös sellaisen korvaavan polttoaineen varastoinnilla, joka takaa vastaavan 
huoltovarmuuden. Asetuksenantovaltuuden nojalla hakemuksen sisällöstä ja hakemusmenette-
lystä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

12 §. Pykälässä säädetään nykyisin maakaasun maahantuojan varastointivelvoitteesta. Pykälä 
kumottaisiin, koska maakaasun maahantuojalla ei 10 §:ään ehdotetun muutoksen mukaisesti 
enää olisi varastointivelvoitetta. Kaasumarkkinoiden muutosten jälkeen varastointivelvoitteen 
kohdistaminen maahantuojiin olisi hankalasti toteutettavissa verrattuna aiempaan tilanteeseen, 
jossa vallitsi maakaasun tuontimonopoli. 

14 §. Huoltovarmuuskeskuksen viranomaistehtävistä säädetään yleisesti nykyisessä 14 §:ssä. 
Huoltovarmuuskeskuksen valvontatehtävään liittyvät keskeisesti 15 ja 21 §. Lisäksi Huoltovar-
muuskeskus tekee 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19 ja 20 §:ssä tarkoitettuja velvoitevarastointeihin liit-
tyviä viranomaispäätöksiä. Ehdotetun 22 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskuksen päätösten muu-
toksenhaun ensi vaiheena olisi oikaisuvaatimus. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 4–10 §:ssä säädetään huoltovarmuudesta vastaa-
vista viranomaisista. Lain 5 §:n mukaan huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on 
Huoltovarmuuskeskus, ja lain esitöiden mukaan (HE 105/1992 vp) tarkoituksena on ollut mää-
ritellä Huoltovarmuuskeskus asemaltaan valtion laitokseksi. Huoltovarmuuskeskukseen sovel-
letaan hallinnon yleislakeja, mm. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003), kielilakia 
(423/2003), hallintolakia (434/2003) ja tietosuojalakia (1050/2018). 

Huoltovarmuuskeskuksen velvoitevarastointilaissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoita-
vat työsopimussuhteessa olevat työntekijät. Selvyyden vuoksi pykälään lisättäisiin uusi 2 mo-
mentti, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskuksen palveluksessa olevaan henkilöön sovellettai-
siin rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä laissa tar-
koitettuja tehtäviä. Lisäksi momentissa olisi informatiivinen viittaus vahingonkorvauslain 
(412/1974) soveltamiseen. 

15 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin varastointivelvollisten velvollisuudesta tehdä velvoi-
tevarastointi-ilmoitus. Vastaava säännös on nykyisin velvoitevarastointiasetuksen 1 §:ssä. Li-
säksi 1 momentissa säädettäisiin velvoitevarastointi-ilmoituksen sisältöä koskevasta asetuksen-
antovaltuudesta. Velvoitevarastointiasetuksen 2–7 ja 7 a §:ssä säädetään tarkemmin velvoiteva-
rastointi-ilmoituksen sisällöstä.  

Pykälän 2 momentti sisältäisi vastaavanlaisen Huoltovarmuuskeskuksen yleisen tiedonsaantioi-
keuden kuin nykyisin säädetään pykälän 1 momentissa. Tiedonsaantioikeus kohdistuisi myös 
vähittäismyyjiin, joita ovat ehdotetun 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut elinkeinonhar-
joittajat. Lisäksi momentissa säädettäisiin Huoltovarmuuskeskuksen oikeudesta saada salassa-
pitosäännösten estämättä tietoja maakaasumarkkinalain 32 b §:ssä tarkoitetuista maakaasukau-
pan keskitetyn tiedonvaihdon palveluista. Tästä palvelusta Huoltovarmuuskeskus voisi saada 
sellaisia tietoja maakaasun käyttöpaikoista ja maakaasun käyttömääristä eri käyttöpaikoilla 
edellisen kalenterivuoden aikana, jotka ovat tarpeen maakaasulaitoksen velvoitevarastointia 
koskevien säännösten noudattamisen valvontaa varten. Eri lähteistä saatujen tietojen vertaami-
nen mahdollistaa lain säännösten noudattamisen valvonnan tehokkaasti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyistä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin Huoltovar-
muuskeskuksen tarkastusoikeudesta. Nykyisen 2 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen 
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määräämät henkilöt ovat oikeutettuja suorittamaan tarkastuksia velvoitevarastojen sijaintipai-
koissa varaston suuruuden selvittämiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksella olisi oikeus päästä velvoitevaraston 
sijaintipaikkaan, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, sekä tehdä siellä 
tarkastuksia. Pysyväisluonteisiin asumiseen tarkoitettuihin tiloihin ei olisi sallittua ulottaa val-
vontatoimenpiteitä, eikä tällaiseen myöskään arvioida olevan tarvetta. Varastointivelvollisen 
tulisi myös avustaa Huoltovarmuuskeskusta tarkastuksen suorittamisessa. Tarkastuksessa olisi 
noudatettava, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään. 

18 §. Pykälän mukaan uuden varastointivelvollisen velvoitetta ensimmäistä kertaa vahvistetta-
essa velvoitteen määräksi vahvistetaan 50 prosenttia varastointivelvollisen täydestä velvoit-
teesta. Pykälää sovelletaan myös kivihiilen ja öljyn velvoitevarastointiin. Pykälä kumottaisiin. 
Muutos lisäisi kilpailutilanteen tasapuolisuutta ja parantaisi huoltovarmuutta. 

19 §. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskus voisi hake-
muksesta päättää, että kivihiililaitos tai maakaasulaitos voi korvata varastointivelvoitteensa osit-
tain tai kokonaan vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä. Lisäksi säädettäisiin 
edellytyksistä, joiden täyttyessä Huoltovarmuuskeskus voisi hyväksyä korvaavan järjestelyn. 
Uusi 2 momentti vastaisi nykyistä velvoitevarastointiasetuksen 9 §:ää. Erityisesti ennakoitavuu-
den ja markkinatoimijoiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi harkinnan sitominen tiettyihin 
laintasoisiin edellytyksiin olisi perusteltua. 

Nykyinen 2 momentissa oleva asetuksenantovaltuus siirtyisi 3 momenttiin. Asetuksenantoval-
tuus koskisi myös uutta 2 momenttia. 

22 §. Pykälän 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuun Huoltovarmuuskeskuksen päätökseen 
saisi vaatia oikaisua, ja momentissa olisi myös informatiivinen viittaus hallintolakiin. Pykälän 
2 momentissa olisi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 
Pykälän 3 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen päätös olisi kuitenkin mahdollista 
panna täytäntöön oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta.  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomio-
istuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpa-
non keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen. Lisäksi 
hallintolain 49 f §:n 3 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen voi kiel-
tää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. 

8   Lakia alemman asteinen sääntely  

Laissa säädettäisiin uusi asetuksenantovaltuus 11 §:n 3 momentissa ja 15 §:n 1 momentissa, ja 
lain 19 §:n 2 momentissa oleva asetuksenantovaltuus siirtyisi pykälän 3 momenttiin. Lisäksi 
lain 7 §:n 2 momentissa on asetuksenantovaltuus, johon ei ehdoteta muutosta. Velvoitevaras-
tointiasetuksen 2, 3, 5 ja 8 §:ään olisi tarpeen tehdä säädösteknisiä muutoksia velvoitevarastoin-
tilakiin ehdotettujen muutosten takia. Lisäksi velvoitevarastointiasetuksen velvoitevarastointi-
ilmoitusta koskeva 1 §, maakaasun maahantuojaa koskeva 6 § ja laitoksen velvoitteen korvaa-
mista koskeva 9 § voidaan kumota tarpeettomina. 

9  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.1.2022. 
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10  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Maan huoltovarmuuden turvaamiseksi kivihiiltä, maakaasua, raakaöljyä ja öljytuotteita koskee 
varastointivelvoite sen mukaan kuin velvoitevarastointilaissa säädetään. Velvoitevarastointilaki 
tuli voimaan vuoden 1995 alussa ja se korvasi vuonna 1983 voimaan tulleen tuontipolttoainei-
den velvoitevarastointilain (303/1983). Ehdotetun 4 ja 5 §:n mukaan kivihiilen varastointivel-
voitetta koskeva sääntely muutettaisiin yhdenmukaisemmaksi maakaasun, raakaöljyn ja öljy-
tuotteiden varastointivelvoitetta koskevan sääntelyn kanssa. Ehdotetussa 10 ja 11 §:ssä uudis-
tettaisiin maakaasun varastointivelvoitettava koskeva sääntely ottaen huomioon Suomen kaasu-
markkinoiden avautuminen ja kaasumarkkinoilla tapahtunut kehitys. 

Varastointivelvoitetta koskeva sääntely on merkityksellinen perustuslain 18 §:n mukaisen elin-
keinovapauden kannalta. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemal-
laan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Sääntely on myös merkityksellistä perustuslain 15 §:n 
mukaisen omaisuuden suojan kannalta. Jokaisen omaisuus on turvattu. 

Perusoikeuksien sallittujen rajoituksien tulee perustua lakiin. Niiden tulee olla tarkkarajaisia ja 
riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoittamiseen tulee olla hyväksyttävä peruste, joka perus-
tuu painavaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen 
mukaisia. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. 
Perusoikeuden rajoitus on sallittu ainoastaan, jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen 
vähemmän puuttuvin keinoin. Rajoitus ei saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen 
huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitet-
tavaan oikeushyvään. Rajoituksissa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä (PeVM 
25/1994 vp – HE 309/1993 vp). 

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevan sääntelyn tavoitteena on varautuminen 
mahdollisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin sekä turvata yhteiskunnan, yksilöiden ja elinkeinoelä-
män toimintaedellytykset tällaisissa tilanteissa. Suomen kylmä ilmasto, syrjäinen sijainti, riip-
puvuus merikuljetuksista, energiaintensiivinen talouden rakenne ja pitkät kuljetusetäisyydet 
edellyttävät tuontipolttoaineiden saatavuuden varmistamista kriisi- ja häiriötilanteissa. Varas-
tointivelvoite on kohdistettu toiminnanharjoittajiin täsmällisesti ja tarkkarajaisesti velvoiteva-
rastointilain 3–13 §:ssä, joista esityksessä ehdotetaan 4 §:n, 5 §:n 1 momentin ja 10 ja 11 §:n 
muuttamista sekä 12 §:n kumoamista. Varastoitivelvoite määräytyy toiminnanharjoittajan käyt-
tämän, vähittäis- tai jälleenmyymän tai maahantuoman polttoaineen määrän perusteella ja vas-
taa polttoaineesta riippuen kahden tai kolmen kuukauden määrää. Varastointivelvoitteen voi-
daan arvioida olevan oikeassa suhteessa toiminnanharjoittajan toiminnan laatuun ja laajuuteen. 
Ehdotukseen sisältyviä elinkeinotoiminnalle asetettuja rajoituksia voidaan pitää tarkkarajaisina 
ja riittävän täsmällisesti määriteltyinä, oikeasuhtaisina sekä hyväksyttävinä ja painavan yhteis-
kunnallisen tarpeen vaatimina (PeVL 28/2000 vp, PeVL 7/2020 vp). 

Ehdotetun 15 §:n 2 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksella olisi oikeus saada salassapi-
tosäännösten estämättä tietoja maakaasumarkkinalain 32 b §:ssä tarkoitetuista maakaasukaupan 
keskitetyn tiedonvaihdon palveluista. Tiedonsaantioikeus on rajattu sellaisiin tietoihin maakaa-
sun käyttöpaikoista ja maakaasun käyttömääristä eri käyttöpaikoilla edellisen kalenterivuoden 
aikana, jotka ovat tarpeen maakaasulaitoksen varastointivelvoitteen noudattamisen valvontaa 
varten. Perustuslakivaliokunta on arvioinut viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä koskevaa sääntelyä yleensä perustuslain 10 §:n 1 momentissa 
säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta ja kiinnittänyt huomiota muun mu-
assa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaanti-
oikeus sidotaan tietojen välttämättömyyteen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojen-
luovuttamismahdollisuus ovat valiokunnan mukaan voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta 
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"tarpeellisiin tietoihin", jos tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. 
Jos taas tietosisältöjä ei ole samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaatimus 
"tietojen välttämättömyydestä" jonkin tarkoituksen kannalta (ks. esim. PeVL 10/2014 vp, PeVL 
17/2016 vp). Ehdotetussa 15 §:n 2 momentissa tiedonsaantioikeus salassapitosäännösten estä-
mättä on sidottu tietojen tarpeellisuuteen viranomaisen tehtävien kannalta, ja tarkoitetut tietosi-
sällöt on tyhjentävästi lueteltu ehdotetussa 15 §:n 2 momentissa. Tiedonsaantioikeus ei koske 
perustuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja. 

Ehdotetun 11 §:n 3 momentin asetuksenantovaltuuden mukaan valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäisiin tarkemmin maakaasun varastointivelvollisuuden korvaavaa polttoainetta koskevan 
hakemuksen sisällöstä ja hakemusmenettelystä. Asetuksenantovaltuus olisi täsmällisempi ver-
rattuna nykyiseen 10 §:n 3 momenttiin. Toiminnanharjoittajien velvollisuudesta tehdä Huolto-
varmuuskeskukselle velvoitevarastointi-ilmoitus säädettäisiin ehdotetussa 15 §:n 1 momentissa. 
Velvoitevarastointi-ilmoitusta koskeva säännös on nykyisin velvoitevarastointiasetuksen 1 
§:ssä ja tarkentava sääntely velvoitevarastointiasetuksen 2–6 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin ehdotetun 15 §:n 1 momentin nojalla antaa tarkempia säännöksiä velvoitevarastointi-
ilmoituksen sisällöstä. Ehdotetussa 19 §:n 2 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden täyt-
tyessä Huoltovarmuuskeskus voi päättää kivihiililaitoksen ja maakaasulaitoksen varastointivel-
vollisuuden korvaamisesta vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä. Ehdotettua 19 
§:n 2 momenttia vastaava säännös on nykyisin velvoitevarastointiasetuksen 9 §:ssä. Nykyinen 
19 §:n 2 momentissa oleva asetuksenantovaltuus siirtyisi 3 momenttiin ja koskisi myös uutta 2 
momenttia. Mainittujen asetuksenantovaltuuksien voidaan katsoa perustuvan riittävän täsmälli-
seen ja tarkkarajaiseen säännökseen yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Asetuk-
senantovaltuuksien voidaan katsoa täyttävän perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimukset 
(PeVL 35/2018 vp, PeVL 10/2016 vp ja PeVL 49/2014 vp). 

Huoltovarmuuskeskusta on pidettävä valtion laitoksena, jonka toimintaan sovelletaan hallinnon 
yleislakeja (ks. tarkemmin 14 §:n perusteluissa). Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 
5 §:n 2 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elin-
keinoministeriölle. Virkavastuun yleisinä perusteina ovat perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 118 
§:n säännökset. Koska Huoltovarmuuskeskuksen velvoitevarastointilaissa tarkoitettuja julkisia 
hallintotehtäviä hoitava henkilöstö on työsopimussuhteista, lisättäisiin 14 §:ään uusi 2 mo-
mentti, jossa selvennettäisiin virkavastuuta koskeva säännöstön soveltamista Huoltovarmuus-
keskuksen henkilökuntaan kuuluvan suorittaessa velvoitevarastointilaissa tarkoitettuja tehtäviä. 
Perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten voidaan katsoa tulevan 
turvatuksi asianmukaisesti (PeVL 8/2014 vp). 

Ehdotetussa 15 §:n 3 momentissa säädettäisiin viranomaisen tarkastusoikeudesta. Säännöksen 
nojalla tehtäviä tarkastuksia olisi pidettävä valvontatarkastuksina, joihin sovellettaisiin hallin-
tolain 39 §:ää. Ehdotuksen mukaan pysyväisluonteisiin asumiseen käytettyihin tiloihin tarkas-
tuksia tai muita valvontatoimenpiteitä ei kuitenkaan saisi ulottaa. Huoltovarmuuskeskuksen tar-
kastuksiin liittyvästä toimivallasta on säädetty asianmukaisesti, ja säännöksessä on myös otettu 
huomioon perustuslain 10 §:n nojalla turvattu kotirauha (PeVL 39/2016 vp, PeVL 15/2014 vp, 
PeVL 29/2013 vp, PeVL 5/2010 vp). 

Ehdotetun 22 §:n 1 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen päätöstä koskevaan muutok-
senhakuun sovellettaisiin oikaisuvaatimusmenettelyä. Oikaisuvaatimusmenettelyyn tai sen laa-
jentamiseen ei lähtökohtaisesti liity valtiosääntöoikeudellisia ongelmia (PeVL 55/2014 vp). Eh-
dotetun 22 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Ehdotettu muutoksenhakua koskeva sääntely 
vastaa lainsäädännössä tapahtunutta kehitystä, ja sen voidaan katsoa turvaavan perustuslain 21 
§:n 1 momentissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitetun asianosaisen 
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oikeuden saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riip-
pumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/1994) 12 ja 18 §, 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentti sekä 10, 11 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 15 § laissa 

729/1997, sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 686/2012, uusi 

2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin siitä lailla 623/1999 
kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti: 
 

4 § 
Kivihiililaitoksen velvoitevaraston tulee kunkin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen vastata 

kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta. Kulutetusta määrästä vähennetään velvoitetta vah-
vistettaessa se kivihiilen määrä, joka on käytetty teolliseen tuotantoon. 
 

5 § 
Kivihiilen maahantuojan varastointivelvoite vahvistetaan toteutuneen tuonnin perusteella. 

Velvoitteen mitoitusperusteena on edeltävän kalenterivuoden tuontiin perustuva kivihiilen kes-
kimääräinen kuukausituonti. Tuontimääristä vähennetään velvoitetta vahvistettaessa se kivihii-
limäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana vienyt maasta, toimittanut val-
tion varmuusvarastoihin tai käytettäväksi 4 §:n nojalla varastointivelvollisessa kivihiililaitok-
sessa taikka toimittanut käytettäväksi teolliseen tuotantoon. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 
Maakaasua on velvollinen varastoimaan maakaasulaitos. Maakaasulaitoksella tarkoitetaan 

tässä laissa elinkeinonharjoittajaa, joka: 
1) käyttää maakaasua maakaasumarkkinalain (587/2017) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun siir-

toverkkoon liitetyssä käyttöpaikassa; 
2) vähittäismyy maakaasua maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun jakeluverkon 

kautta välittömästi mainitun lain 3 §:n 28 kohdassa tarkoitetuille loppukäyttäjille; 
3) käyttää nesteytettyä maakaasua lämpö- tai sähköenergian tuottamiseen; 
4) jälleenmyy maakaasua tai nesteytettyä maakaasua käytettäväksi ajoneuvolain (82/2021) 2 

§:n 27 kohdassa tarkoitetun moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vesiliikennelain (782/2019) 3 §:n 
1 kohdassa tarkoitetun vesikulkuneuvon polttoaineena. 
 

11 § 
Maakaasulaitoksen varastointivelvoite on neljäsosa edeltävän kalenterivuoden aikana käyte-

tyn taikka vähittäis- tai jälleenmyydyn maakaasun ja nesteytetyn maakaasun energiasisällön 
määrästä. Huoltovarmuuskeskus vahvistaa vuosittain varastointivelvoitteen kokonaismäärän.  

Ennen velvoitteen vahvistamista 1 momentin mukaisesta energiasisällön määrästä vähenne-
tään se energiasisällön määrä, joka vastaa maasta viedyn, valtion varmuusvarastoihin toimite-
tun, tämän lain mukaan varastointivelvolliselle maakaasulaitokselle myydyn taikka teolliseen 
tuotantoon tai kansainväliseen meriliikenteeseen käytetyn tai käytettäväksi myydyn maakaasun 
tai nesteytetyn maakaasun energiasisällön määrää. 
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Huoltovarmuuskeskus voi maakaasulaitoksen hakemuksesta vahvistaa, että maakaasun varas-
tointivelvoite voidaan täyttää myös sellaisen korvaavan polttoaineen varastoinnilla, joka takaa 
vastaavan huoltovarmuuden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin hakemuksen si-
sällöstä ja hakemusmenettelystä.  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Huoltovarmuuskeskuksen palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Va-
hingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 

15 § 
Varastointivelvollisen kivihiililaitoksen, maakaasulaitoksen sekä kivihiilen, raakaöljyn ja öl-

jytuotteiden maahantuojan on vuosittain Huoltovarmuuskeskuksen asettamassa määräajassa 
tehtävä Huoltovarmuuskeskukselle velvoitevarastointi-ilmoitus. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin velvoitevarastointi-ilmoituksen sisällöstä. 

Lisäksi varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita käyttävien, maahantuovien, valmistavien, 
jälleenmyyvien ja vähittäismyyvien sekä velvoitevarastoa toisen lukuun pitävien on annettava 
Huoltovarmuuskeskukselle muut tämän lain soveltamiseksi ja noudattamisen valvomiseksi tar-
peelliset tiedot. Huoltovarmuuskeskuksella on myös oikeus saada salassapitosäännösten estä-
mättä maakaasumarkkinalain 32 b §:ssä tarkoitetuista maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaih-
don palveluista sellaisia tietoja maakaasun käyttöpaikoista ja maakaasun käyttömääristä eri 
käyttöpaikoilla edellisen kalenterivuoden aikana, jotka ovat tarpeen maakaasulaitoksen varas-
tointivelvoitteen noudattamisen valvontaa varten. 

Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus päästä velvoitevaraston sijaintipaikkaan, jos se on tässä 
laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, sekä tehdä siellä tarkastuksia. Valvontatoimenpi-
teitä ei kuitenkaan saa ulottaa pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Varastoin-
tivelvollisen tulee avustaa Huoltovarmuuskeskusta tarkastuksen suorittamisessa. Tarkastuk-
sessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.  
 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta päättää, että kivihiililaitos tai maakaasulaitos voi 
korvata varastointivelvoitteensa osittain tai kokonaan vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla 
järjestelyllä, jos:  

1) korvaavalla järjestelyllä voidaan tuottaa sama määrä energiaa kuin saataisiin velvoiteva-
rastolla; 

2) korvaava järjestely on otettavissa viivytyksettä käyttöön; 
3) energiantuotantoketju on kokonaisuudessaan turvattu; 
4) järjestely perustuu Suomessa taikka 9 tai 13 §:ssä tarkoitetussa muussa maassa sijaitsevaan 

primäärienergialähteeseen;  
5) järjestelyn toteuttaminen on jokaiselta osaltaan korvaamislupaa hakevan varastointivelvol-

lisen määrättävissä; 
6) järjestely ei perustu muulle varastointivelvolliselle määrättyyn velvoitevarastoon tai turva-

varastolain (970/1982) nojalla pidettävään turvavarastoon taikka sellaiseen ulkomaisen varas-
toijan lukuun Suomessa pidettävään varastoon, joka on varattu muun maan kuin Suomen ener-
giahuollon turvaamiseen; sekä  

7) järjestely ei perustu varastointivelvolliselle toisesta tuotteesta määrättyyn varastointivel-
voitteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
22 § 
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Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään 
hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019).  

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 30.9.2021 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/1994) 12 ja 18 §, 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentti sekä 10, 11 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 15 § laissa 

729/1997, sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 686/2012, uusi 

2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin siitä lailla 623/1999 
kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

4 § 
Kivihiililaitoksen velvoitevaraston tulee 

kunkin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen 
vastata kolmen kuukauden keskimääräistä ku-
lutusta. 

4 § 
Kivihiililaitoksen velvoitevaraston tulee 

kunkin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen 
vastata kolmen kuukauden keskimääräistä ku-
lutusta. Kulutetusta määrästä vähennetään 
velvoitetta vahvistettaessa se kivihiilen 
määrä, joka on käytetty teolliseen tuotantoon. 

 
5 § 

Kivihiilen maahantuojan varastointivelvoite 
vahvistetaan toteutuneen tuonnin perusteella. 
Velvoitteen mitoitusperusteena on edeltävän 
kalenterivuoden tuontiin perustuva kivihiilen 
keskimääräinen kuukausituonti. Tuontimää-
ristä vähennetään velvoitetta vahvistettaessa 
se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on edel-
tävän kalenterivuoden aikana vienyt maasta, 
toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai 
käytettäväksi 4 §:n nojalla varastointivelvolli-
sessa kivihiililaitoksessa taikka toimittanut 
käytettäväksi teollisuustuotannon varsinai-
sena apu- tai raaka-aineena. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 
Kivihiilen maahantuojan varastointivelvoite 

vahvistetaan toteutuneen tuonnin perusteella. 
Velvoitteen mitoitusperusteena on edeltävän 
kalenterivuoden tuontiin perustuva kivihiilen 
keskimääräinen kuukausituonti. Tuontimää-
ristä vähennetään velvoitetta vahvistettaessa 
se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on edel-
tävän kalenterivuoden aikana vienyt maasta, 
toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai 
käytettäväksi 4 §:n nojalla varastointivelvolli-
sessa kivihiililaitoksessa taikka toimittanut 
käytettäväksi teolliseen tuotantoon. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

10 §  
Maakaasua on velvollinen varastoimaan 

maakaasua käyttävä tai sitä jälleenmyyvä yh-
teisö (maakaasulaitos) ja maakaasun maahan-
tuoja. 

Maakaasulaitoksella tarkoitetaan tässä 
laissa yhteisöä, joka hankkii maahantuojalta 

10 § 
Maakaasua on velvollinen varastoimaan 

maakaasulaitos. Maakaasulaitoksella tarkoi-
tetaan tässä laissa elinkeinonharjoittajaa, 
joka: 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

tai jälleenmyyjältä maakaasua lämpö- tai säh-
köenergian tuottamiseen tai jälleenmyyntiin. 
Maakaasun maahantuojana pidetään sitä, 
jonka lukuun tuonti tapahtuu. 

Maakaasun varastointivelvollisuus vahvis-
tetaan korvaavana polttoaineena asetuksella 
tarkemmin säädettävällä tavalla. 

 
 

1) käyttää maakaasua maakaasumarkkina-
lain (587/2017) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tuun siirtoverkkoon liitetyssä käyttöpaikassa; 

2) vähittäismyy maakaasua maakaasumark-
kinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun jakelu-
verkon kautta välittömästi mainitun lain 3 §:n 
28 kohdassa tarkoitetuille loppukäyttäjille; 

3) käyttää nesteytettyä maakaasua lämpö- 
tai sähköenergian tuottamiseen; 

4) jälleenmyy maakaasua tai nesteytettyä 
maakaasua käytettäväksi ajoneuvolain 
(82/2021) 2 §:n 27 kohdassa tarkoitetun 
moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vesiliiken-
nelain (782/2019) 3 §:n 1 kohdassa tarkoite-
tun vesikulkuneuvon polttoaineena. 

 
11 §  

Maakaasulaitoksen varastointivelvoite vah-
vistetaan toteutuneiden hankintojen perus-
teella. Velvoitteen mitoitusperusteena on 
edeltävän kalenterivuoden aikana maakaasun 
maahantuojalta tai jälleenmyyjältä tapahtu-
neisiin hankintoihin perustuva keskimääräi-
nen kuukausihankintojen määrä. Hankinta-
määrästä vähennetään velvoitetta vahvistetta-
essa se maakaasumäärä, joka on viety maasta, 
toimitettu valtion varmuusvarastoihin, myyty 
tämän lain mukaan varastointivelvolliselle 
maakaasulaitokselle, käytetty teolliseen tuo-
tantoon tai myyty käytettäväksi teolliseen tuo-
tantoon. 

Maakaasulaitoksen velvoitevaraston tulee 
kunkin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen 
vastata kolmen kuukauden keskimääräistä 
maakaasun hankintamäärää. 

Jos maakaasulaitoksen 1 momentissa tarkoi-
tettu vuosihankintamäärä on vähemmän kuin 
15 miljoonaa kuutiometriä, ei laitos ole tämän 
lain nojalla varastointivelvollinen. 

 

11 § 
Maakaasulaitoksen varastointivelvoite on 

neljäsosa edeltävän kalenterivuoden aikana 
käytetyn taikka vähittäis- tai jälleenmyydyn 
maakaasun ja nesteytetyn maakaasun ener-
giasisällön määrästä. Huoltovarmuuskeskus 
vahvistaa vuosittain varastointivelvoitteen ko-
konaismäärän.  

Ennen velvoitteen vahvistamista 1 momen-
tin mukaisesta energiasisällön määrästä vä-
hennetään se energiasisällön määrä, joka 
vastaa maasta viedyn, valtion varmuusvaras-
toihin toimitetun, tämän lain mukaan varas-
tointivelvolliselle maakaasulaitokselle myy-
dyn taikka teolliseen tuotantoon tai kansain-
väliseen meriliikenteeseen käytetyn tai käytet-
täväksi myydyn maakaasun tai nesteytetyn 
maakaasun energiasisällön määrää. 

Huoltovarmuuskeskus voi maakaasulaitok-
sen hakemuksesta vahvistaa, että maakaasun 
varastointivelvoite voidaan täyttää myös sel-
laisen korvaavan polttoaineen varastoinnilla, 
joka takaa vastaavan huoltovarmuuden. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min hakemuksen sisällöstä ja hakemusmenet-
telystä.  

 
12 § 

Maakaasun maahantuojan varastointivel-
voite vahvistetaan toteutuneen tuonnin perus-
teella. Velvoitteen mitoitusperusteena on 
edeltävän kalenterivuoden tuontiin perustuva 
maakaasun keskimääräinen kuukausituonti. 

 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Tuontimääristä vähennetään velvoitetta vah-
vistettaessa se maakaasumäärä, jonka maa-
hantuoja on vienyt maasta, toimittanut valtion 
varmuusvarastoihin tai käytettäväksi 11 §:n 
nojalla varastointivelvollisessa maakaasulai-
toksessa, käyttänyt teolliseen tuotantoon tai 
myynyt käytettäväksi teolliseen tuotantoon. 

Maahantuojan velvoitevaraston tulee kun-
kin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen vas-
tata kolmen kuukauden keskimääräistä tuon-
tia. 

Huoltovarmuuskeskuksen vuosittain vahvis-
tama osa maakaasuvelvoitteesta tulee olla 
kaasumaista varapolttoainetta. 

Jos maahantuojan 1 momentissa tarkoitettu 
vuosituonti on vähemmän kuin 15 miljoonaa 
kuutiometriä, ei maahantuoja ole tämän lain 
nojalla varastointivelvollinen. 

 
14 § 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — — 

Huoltovarmuuskeskuksen palveluksessa 
olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen 
suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtä-
viä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974). 

 
15 § 

 
 
 
 
 

 
 
 
Varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita 

käyttävien, maahantuovien, valmistavien ja 
jälleenmyyvien sekä velvoitevarastoa toisen 
lukuun pitävien on annettava Huoltovarmuus-
keskukselle tämän lain soveltamiseksi ja nou-
dattamisen valvomiseksi tarpeelliset tiedot. 

 
 
 
 
 
 

15 § 
Varastointivelvollisen kivihiililaitoksen, 

maakaasulaitoksen sekä kivihiilen, raakaöl-
jyn ja öljytuotteiden maahantuojan on vuosit-
tain Huoltovarmuuskeskuksen asettamassa 
määräajassa tehtävä Huoltovarmuuskeskuk-
selle velvoitevarastointi-ilmoitus. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin vel-
voitevarastointi-ilmoituksen sisällöstä. 

Lisäksi varastointivelvollisuuden alaisia 
tuotteita käyttävien, maahantuovien, valmis-
tavien, jälleenmyyvien ja vähittäismyyvien 
sekä velvoitevarastoa toisen lukuun pitävien 
on annettava Huoltovarmuuskeskukselle muut 
tämän lain soveltamiseksi ja noudattamisen 
valvomiseksi tarpeelliset tiedot. Huoltovar-
muuskeskuksella on myös oikeus saada salas-
sapitosäännösten estämättä maakaasumark-
kinalain 32 b §:ssä tarkoitetuista maakaasu-
kaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluista 
sellaisia tietoja maakaasun käyttöpaikoista ja 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
 

 
Huoltovarmuuskeskuksen määräämät hen-

kilöt ovat oikeutettuja suorittamaan tarkastuk-
sia velvoitevarastojen sijaintipaikoissa varas-
ton suuruuden selvittämiseksi. 

maakaasun käyttömääristä eri käyttöpaikoilla 
edellisen kalenterivuoden aikana, jotka ovat 
tarpeen maakaasulaitoksen varastointivel-
voitteen noudattamisen valvontaa varten. 

Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus 
päästä velvoitevaraston sijaintipaikkaan, jos 
se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kan-
nalta tarpeen, sekä tehdä siellä tarkastuksia. 
Valvontatoimenpiteitä ei kuitenkaan saa ulot-
taa pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitet-
tuihin tiloihin. Varastointivelvollisen tulee 
avustaa Huoltovarmuuskeskusta tarkastuksen 
suorittamisessa. Tarkastuksessa on noudatet-
tava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä 
säädetään.  

 
18 § 

Uuden varastointivelvollisen velvoitetta en-
simmäistä kertaa vahvistettaessa velvoitteen 
määräksi vahvistetaan 50 prosenttia varas-
tointivelvollisen täydestä velvoitteesta. 

 

 
(kumotaan) 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta 
päättää, että kivihiililaitos tai maakaasulaitos 
voi korvata varastointivelvoitteensa osittain 
tai kokonaan vastaavan huoltovarmuuden tur-
vaavalla järjestelyllä, jos:  

1) korvaavalla järjestelyllä voidaan tuottaa 
sama määrä energiaa kuin saataisiin velvoi-
tevarastolla; 

2) korvaava järjestely on otettavissa viivy-
tyksettä käyttöön; 

3) energiantuotantoketju on kokonaisuudes-
saan turvattu; 

4) järjestely perustuu Suomessa taikka 9 tai 
13 §:ssä tarkoitetussa muussa maassa sijait-
sevaan primäärienergialähteeseen;  

5) järjestelyn toteuttaminen on jokaiselta 
osaltaan korvaamislupaa hakevan varastoin-
tivelvollisen määrättävissä; 

6) järjestely ei perustu muulle varastointi-
velvolliselle määrättyyn velvoitevarastoon tai 
turvavarastolain (970/1982) nojalla pidettä-
vään turvavarastoon taikka sellaiseen ulko-
maisen varastoijan lukuun Suomessa pidettä-
vään varastoon, joka on varattu muun maan 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

kuin Suomen energiahuollon turvaamiseen; 
sekä  

7) järjestely ei perustu varastointivelvolli-
selle toisesta tuotteesta määrättyyn varastoin-
tivelvoitteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 22 § 
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa 

vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019).  

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  
.   

————— 
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