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Laki
sähkömarkkinalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 34 kohta sekä 20, 57 ja 69 § sekä
lisätään 3 §:ään uusi 35 ja 36 kohta sekä lakiin uusi 24 a, 24 b, 53 a, 57 a ja 69 a §
seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
34) määräysvallalla oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai
yhdessä asiaan liittyvät tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet huomioon ottaen antavat
mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä, erityisesti:
a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoikeuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin;
b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden perusteella saadaan ratkaiseva vaikutusvalta yrityksen toimielinten kokoonpanossa, äänestyksissä tai päätöksissä;

35) yhteisostoryhmällä kysyntäpuolen palveluntarjoajaa, joka yhdistää useita lyhytkestoisia kuormia myytäväksi tai huutokaupattavaksi järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla;
36) järjestäytyneillä
sähkömarkkinoilla
sähkön OTC-markkinoita ja sähköpörssejä,
joissa käydään kauppaa sähköenergialla, kapasiteetilla, säätösähköllä, lisäpalveluilla tai
fyysisesti selvitettävillä termiineillä.
20 §
Liittämisvelvollisuus
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-
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alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja
teknisten vaatimusten tulee olla avoimia, tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä on
otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus.
Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä
koskevat tekniset vaatimukset sekä kohtuullinen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt.
Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän
pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksista sekä arvio
liittymän toimitusajasta. Liittymä on kytkettävä sähköverkkoon 24 kuukauden kuluessa
liittymissopimuksen tekemisestä, jos liittymän kytkemisen edellyttämät verkonhaltijan
investoinnit sähköverkkoon on mahdollista
toteuttaa tässä ajassa verkonhaltijan kannalta
kohtuullisesti ja verkon käyttäjien suhteen
syrjimättömästi.
24 a §
Energiatehokkuus verkkopalvelujen
hinnoittelussa
Verkkopalvelujen hinnoittelussa ja myyntiehdoissa ei saa olla ehtoja, jotka ovat haitallisia sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja toimituksen kokonaistehokkuudelle ja energiatehokkuudelle.
24 b §
Sähkönkulutuksen jousto ja kysynnänohjaustoimenpiteet verkkopalvelujen hinnoittelussa
Verkkopalvelujen hinnoittelussa ei saa olla
ehtoja, jotka voivat estää sähkönkulutuksen
jouston tarjoamisen säätösähkömarkkinoille
ja lisäpalvelujen ostajille tai jotka estävät vähittäismyyjiä asettamasta järjestäytyneillä
sähkömarkkinoilla saataville järjestelmäpalveluja kysynnänohjaustoimenpiteitä tai kysynnänhallintaa varten. Verkkopalvelujen
hinnoittelussa on otettava huomioon kustannukset ja hyödyt, jotka aiheutuvat sähkönkulutuksen joustosta ja kysynnänohjaustoimenpiteistä.
Verkonhaltijan verkkopalvelujen myyntiehtojen on luotava edellytykset sähkönkulu-

tuksen jouston osallistumiseen säätösähkö- ja
varavoimamarkkinoille sekä lisäpalvelujen
tarjoamiseen, jos osallistumisen järjestäminen on verkonhaltijan tehtävänä. Myyntiehdoissa on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus. Myyntiehdoissa ei saa olla ehtoja, jotka perusteetta
estävät yhteisostoryhmien tarjoaman sähkönkulutuksen jouston osallistumisen säätösähkö- ja varavoimamarkkinoille sekä lisäpalvelujen tarjoamiseen.
53 a §
Tehokkaan yhteistuotannon ja
pienimuotoisen sähköntuotannon liittäminen
jakeluverkkoon
Jakeluverkonhaltijalla on oltava yleiset ja
helposti sovellettavissa olevat menettelytavat
energiatehokkuuslain (1429/2014) 3 §:n 14
kohdassa tarkoitetun tehokkaan yhteistuotannon ja pienimuotoisen sähköntuotannon jakeluverkkoon liittämistä varten.
57 §
Jakeluverkonhaltijan laskutus
Jakeluverkonhaltijan jakeluverkon käyttäjien laskutus on suoritettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään neljä kertaa
vuodessa. Muun kuin tuntimittauslaitteiston
osalta laskutus voi perustua loppukäyttäjän
tekemään mittauslaitteiston luentaan.
Laskutus saa kuitenkin perustua arvioituun
kulutukseen tai kiinteään määrään silloin,
kun laskutus perustuu loppukäyttäjän lukemaan mittauslaitteistoon eikä tämä ole ilmoittanut mittarilukemaa kysymyksessä olevalta
laskutuskaudelta tai jos käyttöpaikkaa ei ole
varustettu mittauslaitteistolla. Laskutus saa
perustua arvioituun kulutukseen myös, jos
sähköä ei ole voitu mitata mittauslaitteiston
vikaantumisen vuoksi tai jos mittaustiedot eivät ole saatavilla etäluettavan mittauslaitteiston tiedonsiirtohäiriön vuoksi.
Jakeluverkonhaltijan on esitettävä laskussa
jakeluverkkonsa käyttäjälle erittely siitä, miten sähkönjakelun hinta muodostuu. Sähkönjakelun hintaa koskevat tiedot ja arviot on
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annettava loppukäyttäjälle oikea-aikaisesti ja
helposti ymmärrettävässä muodossa. Laskun
mukana on ilmoitettava loppukäyttäjän todellinen kulutus ja hintatiedot sekä mahdollistettava vertailu edellisen vuoden kulutukseen
samana kautena. Jakeluverkonhaltijan on kuluttajille lähetettävissä laskuissa annettava
tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten sekä
kuluttajille suunnatussa laskutuksessaan tietoja kuluttajien käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä. Energiavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja
laskuun tulee sisällyttää, sekä siitä tavasta,
jolla tiedot tulee laskussa esittää.
Tässä pykälässä tarkoitetut laskut sekä
hinta- ja kulutustiedot on annettava loppukäyttäjälle asianmukaisesti ja maksutta. Loppukäyttäjän on halutessaan saatava laskut ja
kulutustiedot sähköisinä.
57 a §
Jakeluverkonhaltijan laskujen maksutavat
Jakeluverkonhaltijan on tarjottava kuluttajille erilaisia maksutapoja sähkönjakelun laskujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla perusteettomia eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huomioida eri maksutapojen
tarjoamisesta jakeluverkonhaltijalle aiheutuvien kustannusten kohtuulliset erot. Jos jakeluverkonhaltija tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta.
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tämä ole ilmoittanut mittarilukemaa kysymyksessä olevalta laskutuskaudelta tai jos
käyttöpaikkaa ei ole varustettu mittauslaitteistolla. Laskutus saa perustua arvioituun
kulutukseen myös, jos sähköä ei ole voitu
mitata
mittauslaitteiston
vikaantumisen
vuoksi tai jos mittaustiedot eivät ole saatavilla etäluettavan mittauslaitteiston tiedonsiirtohäiriön vuoksi.
Vähittäismyyjän on esitettävä laskussa
loppukäyttäjälle erittely siitä, miten sähkön
hinta muodostuu, sekä tieto sopimuksen voimassaoloajasta. Sähkön hintaa koskevat tiedot ja arviot on annettava loppukäyttäjälle
oikea-aikaisesti ja helposti ymmärrettävässä
muodossa. Laskun mukana on ilmoitettava
loppukäyttäjän todellinen kulutus ja hintatiedot sekä mahdollistettava vertailu edellisen
vuoden kulutukseen samana kautena. Vähittäismyyjän on kuluttajille lähetettävissä laskuissa annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten sekä kuluttajille suunnatussa
laskutuksessaan tietoja kuluttajien käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä.
Energiavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja laskuun tulee sisällyttää,
sekä siitä tavasta, jolla tiedot tulee laskussa
esittää.
Vähittäismyyjän on toimitettava loppulasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa
siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on
päättynyt.
Tässä pykälässä tarkoitetut laskut sekä
hinta- ja kulutustiedot on annettava loppukäyttäjälle asianmukaisesti ja maksutta. Loppukäyttäjän on halutessaan saatava laskut ja
kulutustiedot sähköisinä.

69 §
69 a §
Vähittäismyyjän laskutus
Vähittäismyyjän laskujen maksutavat
Loppukäyttäjälle toimitettu sähkö on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella
vähintään neljä kertaa vuodessa. Muun kuin
tuntimittauslaitteiston osalta laskutus voi perustua loppukäyttäjän tekemään mittauslaitteiston luentaan.
Toimitetun sähkön laskutus saa kuitenkin
perustua arvioituun kulutukseen tai kiinteään
määrään silloin, kun laskutus perustuu loppukäyttäjän lukemaan mittauslaitteistoon eikä

Vähittäismyyjän on tarjottava kuluttajille
erilaisia maksutapoja sähkölaskujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla
perusteettomia eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä
ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huomioida eri maksutapojen tarjoamisesta vähittäismyyjälle aiheutuvien kustannusten kohtuulliset erot. Jos vähittäismyyjä tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on jär-
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jestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan
arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Sen 57, 57 a, 69 ja 69 a § tulevat
kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.
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