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Laki
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 6 ja 10 §
seuraavasti:
6§
Energiaviraston tehtävät kansallisena
sääntelyviranomaisena
Euroopan unionin sähkö- ja maakaasualaa
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna
kansallisena sääntelyviranomaisena toimiessaan Energiaviraston tehtävänä on erityisesti:
1) vahvistaa tässä laissa säädetyn menettelyn mukaisesti sähkö- ja maakaasuverkkojen
haltijoille siirron ja jakelun hinnoittelua koskevat menetelmät;
2) varmistaa, että sähkö- ja maakaasuverkkojen haltijat sekä muut sähkö- ja maakaasualan yritykset noudattavat kansallisesta ja
unionin lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, ja päättää toimivaltansa mukaisesti tarvittavista ja oikeasuhtaisista toimenpiteistä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden kilpailun edistämiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;
3) tehdä rajat ylittävissä asioissa yhteis-

työtä muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomaisten ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston kanssa;
4) panna täytäntöön toimialaansa kuuluvat, oikeudellisesti sitovat energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja komission päätökset;
5) varmistaa, ettei sähkön ja maakaasun
siirtoon, jakeluun ja toimitukseen sekä maakaasun varastointiin ja nesteytetyn maakaasun käsittelyyn liittyvien toimintojen välillä
esiinny ristisubventioita;
6) seurata sähkön kantaverkonhaltijoiden
ja maakaasun siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmia;
7) seurata sähkö- ja maakaasuverkkojen
varmuutta ja luotettavuutta koskevien sääntöjen noudattamista, arvioida verkkojen aiempaa toimivuutta sekä osallistua sähkö- ja
maakaasuverkkojen palvelun sekä sähkön ja
maakaasun toimituksen laatua koskevien vaatimusten valmisteluun;
8) seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoi-
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den avoimuuden tasoa ja varmistaa, että
sähkö- ja maakaasualan yritykset noudattavat
avoimuutta koskevia velvollisuuksiaan;
9) seurata sähkön ja maakaasun tukku- ja
vähittäismarkkinoiden avaamista kilpailulle
sekä kilpailun toimivuutta näillä markkinoilla;
10) seurata kilpailua rajoittavien sopimuskäytäntöjen sekä muihin kuin kotitalousasiakkaisiin kohdistuvien yksinoikeuslausekkeiden esiintymistä sähkö- ja maakaasualalla;
11) seurata sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden liittymien toimittamiseen ja korjausten suorittamiseen käyttämää aikaa;
12) seurata maakaasun varastojen, putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen
käyttöoikeuksien sääntelyn perusteita sekä
valvoa maakaasun varastojen, putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen käyttöoikeuksia koskevien säännösten soveltamista;
13) osaltaan varmistaa sähkö- ja maakaasumarkkinoihin kohdistuvien kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus ja täytäntöönpano;
14) laatia ja julkaista vuosittain arvio sähkön ja maakaasun toimitukseen liittyvien julkisen palvelun velvoitteiden noudattamisesta;
15) varmistaa asiakkaiden mahdollisuus
saada käyttöönsä omaa sähkön tai maakaasun
kulutustaan koskevia tietoja;
16) seurata sähkö- ja maakaasuverkkojen
haltijoiden, sähkön ja maakaasun toimittajien, asiakkaiden sekä muiden sähkö- ja maakaasumarkkinoiden osapuolten asemaa ja
vastuita koskevien säännösten täytäntöönpanoa;
17) seurata sähköntuotantokapasiteettiin
tehtäviä investointeja ja niiden vaikutusta
sähkön toimitusvarmuuteen;
18) seurata ETA-valtioiden ja kolmansien
maiden sähkön kantaverkonhaltijoiden teknistä yhteistyötä;
19) seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoihin kohdistuvien suojatoimenpiteiden täytäntöönpanoa;
20) edistää aluetasolla sähkö- ja maakaasumarkkinoiden keskeisiin markkinakäytäntöihin liittyvien tiedonvaihtomenettelyjen yhteensopivuutta;
21) edistää kysyntään liittyvien resurssien
osallistumista tarjonnan ohella sähkö- ja maakaasumarkkinoille.

Energiaviraston on tämän pykälän mukaisia tehtäviä hoitaessaan otettava huomioon
maakaasumarkkinalaissa sekä maakaasuverkkoasetuksessa säädetyt poikkeukset.
10 §
Energiaviraston vahvistamat ehdot ja
menetelmät
Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa verkonhaltijan, järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi seuraavat palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista:
1) menetelmät verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien
maksujen määrittämiseksi valvontajakson aikana;
2) ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteistoja;
3) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot;
4) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot
ja menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi;
5) ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasiteetin jakamista kantaverkossa ja siirtoverkossa koskevat ehdot sekä menetelmät ylikuormituksesta perittävien maksujen määrittämiseksi ja menetelmät ylikuormituksen hallinnasta saatujen tulojen käyttämiseksi;
6) järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen ehdot sekä menetelmät palveluista
perittävien maksujen määrittämiseksi;
7) menetelmät järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämistehtävästä perimien maksujen määrittämiseksi.
Hinnoittelussa noudatettavien menetelmien
vahvistamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä:
1) verkkotoimintaan tai palveluun sidotun
pääoman arvostusperiaatteista;
2) verkkotoimintaan tai palveluun sidotulle pääomalle taikka palvelulle hyväksyttävän tuoton määrittämistavasta;
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3) verkkotoiminnan tai palvelun tuloksen
määrittämistavasta sekä sen edellyttämästä
tuloslaskelman ja taseen oikaisusta;
4) verkkotoiminnan tehostamiseen, markkinoiden yhdentymisen edistämiseen, verkon
varmuuden parantamiseen sekä näihin liittyvän tutkimustoiminnan edistämiseen, verkon
kehittämiseen ja verkon käyttäjien energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä edistävien
järjestelmäpalvelujen saataville asettamiseen
kannustavista tavoitteista ja niiden määrittämistavasta sekä menetelmistä, joilla tavoitteita sovelletaan hinnoittelussa;
5) hinnoittelurakenteen
määrittämistavasta, jos määrittämistapa on tarpeen verkkoon pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi taikka jos määrittämistapa liittyy
järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen hinnoitteluun.
Sähköverkonhaltijaan kohdistuva vahvistuspäätös ei saa estää verkonhaltijaa asettamasta järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla
saataville järjestelmäpalveluja kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnänhallintaa tai hajautettua tuotantoa varten.
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Vahvistuspäätös, jossa määrätään 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä, on voimassa kahden toisiaan seuraavan neljän vuoden pituisen valvontajakson
ajan. Jos verkonhaltija on aloittanut toimintansa muihin verkonhaltijoihin sovellettavan
valvontajakson ollessa kesken, on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vahvistuspäätös
kuitenkin voimassa kyseisen valvontajakson
loppuun. Vahvistuspäätös, jossa määrätään
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista ehdoista, edellytyksistä ja tariffeista, on voimassa Energiaviraston määräämän enintään
kahden vuoden pituisen ajan. Muut 1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat voimassa
toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä määrätyn määräajan.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Lain 10 §:n säännöstä ei sovelleta sen
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun vahvistuspäätökseen, jossa määrätty valvontajakso
on alkanut ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY

ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)

