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Laki
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 4 §:n

2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 2 momentti laissa
1432/2014,

muutetaan 2 §:n 2 kohta, 12 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 momentti, 16 §:n 1 momentin
1 kohdan j ja k alakohta, 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 5 luvun otsikko sekä 21–24,
36 ja 37 §,

sellaisena kuin niistä on 36 § laissa 649/2014, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 649/2014, uusi 2 a kohta, 16 §:n

1 momentin 1 kohtaan uusi l ja m alakohta ja 1 momenttiin uusi 2 a kohta sekä lakiin uusi
25 a ja 25 b § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan niiden valvonta- ja seurantatehtävien hoitamiseen, jotka sääde-
tään Energiaviraston tehtäviksi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) maakaasumarkkinalaissa (587/2017) sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja vi-

ranomaisten määräyksissä;
2 a) maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetussa laissa (588/2017); 

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

12 §

Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellinen perusta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maakaasuverkonhaltijaan, järjestelmävastaavaan siirtoverkonhaltijaan ja nesteytetyn

maakaasun käsittelylaitteiston haltijaan kohdistuvan vahvistuspäätöksen tulee perustua
niihin perusteisiin, joista säädetään:

1) maakaasumarkkinalaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä;
2) maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetussa laissa;
3) maakaasuverkkoasetuksessa sekä sen nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa

komission asetuksissa ja päätöksissä;
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4) maakaasumarkkinadirektiivin nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komis-
sion asetuksissa ja päätöksissä;

5) siirtoverkonhaltijaan kohdistuvassa lainvoimaisessa päätöksessä, joka on annettu
yhteistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla.

14 §

Energiamarkkinaviraston päätös valvontajakson päätyttyä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energiavirasto voi painavasta syystä verkonhaltijan hakemuksesta pidentää 1 momen-

tissa tarkoitettua tasoitusjaksoa enintään neljällä vuodella. Pidennys on aina myönnettävä
sille osuudelle alijäämästä, jota verkonhaltija ei ole voinut kattaa 1 momentin mukaisesti
sähkömarkkinalain 26 a §:ssä tai maakaasumarkkinalain 24 §:ssä säädetyn siirto- ja jake-
lumaksujen korotusten rajoittamisen vuoksi.

16 §

Seuraamusmaksu

Elinkeinonharjoittajalle voidaan määrätä seuraamusmaksu, jos tämä tahallaan tai huo-
limattomuudesta:

1) rikkoo tai jättää noudattamatta sähkömarkkinalain:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

j) 73 tai 75 §:n säännöksiä sähkömarkkinoiden osapuolen tai verkonhaltijan tasevas-
tuusta tai ilmoitusvelvollisuudesta;

k) 74 §:n säännöksiä verkonhaltijan tai tasevastaavan taseselvitykseen kuuluvista vel-
vollisuuksista;

l) 76 §:n säännöksiä salassapitovelvollisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksi-
käyttökiellosta edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja on oikeushenkilö; taikka

m) 77–80 tai 82 §:n säännöksiä toimintojen eriyttämisestä;
2) rikkoo tai jättää noudattamatta maakaasumarkkinalain:
a) 14 §:n säännöstä verkon kehittämisvelvollisuudesta, jos kysymys on velvollisuuden

olennaisesta tai pitkäkestoisesta rikkomisesta tai laiminlyönnistä, jonka Energiavirasto on
9 §:n nojalla velvoittanut korjaamaan, jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut päätös-
tä;

b) 13, 15–17, 20–23 tai 25 §:n säännöksiä verkkoon pääsyn ja verkkopalvelujen järjes-
tämisestä tai verkkopalvelujen hinnoittelusta;

c) 29, 31, 32 tai 35 §:ssä säädettyjä siirtoverkonhaltijalle kuuluvia tehtäviä tai niihin liit-
tyviä velvoitteita;

d) 39 tai 46 §:n säännöksiä jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän laskutuksesta; 
e) 42 tai 44 §:n säännöksiä toimitusvelvollisuudesta tai siihen liittyvistä velvoitteista;
f) 43 §:n säännöksiä sopimustietojen säilyttämisestä;
g) 49 tai 53 §:n säännöksiä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston tai varastointi-

laitteiston haltijan nimeämisestä ja toiminnan aloittamista koskevasta ilmoituksesta;
h) 50 tai 51 §:n säännöksiä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston taikka 54 tai

55 §:n säännöksiä varastointilaitteiston tai putkilinjavarastoinnin käyttöoikeusjärjestel-
mästä, laitteistojen käyttöoikeuden järjestämisestä tai palvelujen hinnoittelusta;

i) 56 §:n säännöksiä maakaasun varastointilaitteiston haltijan riippumattomuudesta;
j) 57 tai 58 §:n säännöksiä maakaasumarkkinoiden osapuolen tai verkonhaltijan tase-

vastuusta tai ilmoitusvelvollisuudesta;
k) 59 §:n säännöksiä salassapitovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta edellyttäen,

että elinkeinonharjoittaja on oikeushenkilö; tai
l) 60–63 tai 65 §:n säännöksiä toimintojen eriyttämisestä;
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2 a) rikkoo tai jättää noudattamatta maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä anne-
tun lain:

a) 5 tai 6 §:n säännöksiä liiketointa tai toimenpidettä koskevasta ilmoitusvelvollisuu-
desta tai 10 §:ssä säädettyä liiketoimen täytäntöönpanoa tai toimenpiteen toteuttamista
koskevaa kieltoa; tai

b) 14 §:n säännöksiä siirtoverkonhaltijan oikeudesta hankkia ja toimittaa maakaasua;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Elinkeinonharjoittajalle voidaan määrätä seuraamusmaksu, jos tämä tahallaan tai huo-
limattomuudesta rikkoo tai jättää noudattamatta maakaasuverkkoasetuksen:

1) 13 tai 14 artiklan säännöksiä verkkoon pääsystä perittävistä maksuista tai verkkoon
pääsyyn liittyvistä palveluista;

2) 15 artiklan säännöksiä verkkoon pääsyyn liittyvistä palveluista varastojen tai neste-
ytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen osalta;

3) 16 tai 17 artiklan säännöksiä kapasiteetinjakomekanismien tai ylikuormituksen hal-
lintamenettelyjä koskevista periaatteista siirtoverkonhaltijan taikka varastojen tai nestey-
tetyn maakaasun käsittelylaitteistojen osalta;

4) 18 tai 19 artiklan säännöksiä avoimuusvaatimuksista siirtoverkonhaltijan taikka va-
rastojen tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen osalta;

5) 20 artiklan säännöksiä tietojen säilyttämisestä;
6) 21 artiklan säännöksiä tasehallintasäännöistä tai tasepoikkeamamaksuista;
7) 22 artiklan säännöksiä kapasiteettioikeuksien kaupasta;
8) liitteen 1 säännöksiä kolmannen osapuolen verkkoon pääsyyn liittyvistä palveluista,

kapasiteetin jakamisesta, ylikuormituksen hallinnasta tai verkkoon pääsyn edellyttämien
tietojen avoimuudesta; taikka

9) 23 artiklan nojalla annetun, suuntaviivoja koskevan komission asetuksen tai päätök-
sen säännöksiä.

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

5 luku

Energiaviraston toimilupa- ja markkinalupavalvonta

21 §

Luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan Energiaviraston tehtäviin kuuluvaan toimilupa- ja
markkinalupavalvontaan.

Toimilupavalvonnan piiriin kuuluvia Energiaviraston tai työ- ja elinkeinoministeriön
päätöksiä ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;
2) päätös sähköjohdon tai maakaasuputken rakentamista koskevassa hankelupa-asias-

sa;
3) päätös nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston tai maakaasun varastointilaitteis-

ton haltijan nimeämistä koskevassa asiassa.
Markkinalupavalvonnan piiriin kuuluvia Energiaviraston päätöksiä ovat:
1) lupaa, vahvistamista tai poikkeusta koskeva muu kuin toimilupavalvonnan piiriin

kuuluva päätös, joka on tehty sähkömarkkinalain tai maakaasumarkkinalain nojalla;
2) lupaa, vahvistamista tai poikkeusta koskeva päätös, joka on tehty kansallisena sään-

telyviranomaisena 2 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla;
3) lupaa, vahvistamista tai poikkeusta koskeva päätös, joka on tehty maakaasun siirto-

verkonhaltijan eriyttämisestä annetun lain nojalla.
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22 §

Energiaviraston yleinen toimivalta toimilupavalvonnassa

Jos joku harjoittaa luvanvaraista sähkö- tai maakaasuverkkotoimintaa ilman vaadittua
lupaa tai laiminlyö velvollisuutensa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston tai maa-
kaasun varastointilaitteiston haltijan ilmoittamisesta tai, jos toimilupavalvottava ei täytä
luvan myöntämisen edellytyksinä olevia vaatimuksia tai rikkoo tai laiminlyö noudattaa
toimilupavalvonnan piiriin kuuluvan päätöksen ehtoja, Energiaviraston on velvoitettava
toiminnanharjoittaja korjaamaan rikkomuksensa tai laiminlyöntinsä. Päätöksessä voidaan
määrätä, millä tavoin rikkomus tai laiminlyönti tulee korjata.

23 §

Sähkö- ja maakaasuverkkoluvan peruuttaminen

Energiavirasto voi peruuttaa sähköverkkoluvan, maakaasuverkkoluvan sekä sähkö-
markkinalain 12 §:ssä ja maakaasumarkkinalain 11 §:ssä säädetyn vapautuksen tai poik-
keusluvan:

1) jos luvanhaltija lopettaa verkkotoiminnan;
2) jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä;
3) jos luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo lupaehtoja, sähkömarkkinalakia tai

maakaasumarkkinalakia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä, sähkökauppa-asetusta tai
sen nojalla annettujen, suuntaviivoja koskevien komission asetusten tai päätösten sään-
nöksiä taikka sähkö- tai maakaasumarkkinadirektiivin nojalla annettujen, suuntaviivoja
koskevien komission asetusten tai päätösten säännöksiä eikä luvanhaltijalle etukäteen an-
nettu varoitus luvan peruuttamisesta ole johtanut toiminnassa esiintyneiden puutteiden
korjaamiseen; 

4) jos luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo maakaasuverkkoasetusta tai sen no-
jalla annettujen, suuntaviivoja koskevien komission asetusten tai päätösten säännöksiä,
siltä osin kuin niitä sovelletaan Suomessa, eikä luvanhaltijalle etukäteen annettu varoitus
luvan peruuttamisesta ole johtanut toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen; tai

5) jos luvanhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo maakaasun siirtoverkonhaltijan
eriyttämisestä annetun lain säännöksiä eikä luvanhaltijalle etukäteen annettu varoitus lu-
van peruuttamisesta ole johtanut toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

24 §

Toimenpiteet sähkö- ja maakaasuverkkoluvan peruuttamisen johdosta

Jos sähköverkkolupa, maakaasuverkkolupa taikka sähkömarkkinalain 12 §:ssä tai maa-
kaasumarkkinalain 11 §:ssä tarkoitettu vapautus peruutetaan, Energiaviraston on tarvit-
taessa päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä kyseisen verkkotoiminnan yl-
läpitämiseksi.

Jollei sähköverkon tai maakaasuverkon siirtämisestä toiselle verkonhaltijalle sovita,
Energiavirasto voi päättää verkkoluvan siirtämisestä ja verkon lunastamisesta täyttä kor-
vausta vastaan. Korvauksen perusteiden ja määräämisen suhteen on noudatettava, mitä
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977)
säädetään lunastusmenettelystä ja -korvauksesta.
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25 a §

Energiaviraston yleinen toimivalta markkinalupavalvonnassa

Jos markkinalupavalvottava ei täytä luvan myöntämisen edellytyksenä olevia vaati-
muksia taikka rikkoo tai laiminlyö noudattaa markkinalupavalvonnan piiriin kuuluvan
päätöksen ehtoja, Energiaviraston on velvoitettava valvottava korjaamaan rikkomuksensa
tai laiminlyöntinsä. Päätöksessä voidaan määrätä, millä tavoin rikkomus tai laiminlyönti
tulee korjata.

25 b §

Markkinalupavalvonnan piiriin kuuluvan luvan muuttaminen ja peruuttaminen

Markkinalupavalvonnan piiriin kuuluvaa lupaa, vahvistusta tai poikkeusta koskevaa
päätöstä tai sen ehtoja voidaan muuttaa Energiaviraston aloitteesta, jos muuttamiseen on
13 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste.

Energiavirasto voi peruuttaa markkinalupavalvonnan piiriin kuuluvan lupaa, vahvistus-
ta tai poikkeusta koskevan päätöksen:

1) jos päätöksen kohde ei enää täytä päätöksen edellytyksiä;
2) jos päätöksen kohde toistuvasti ja oleellisesti rikkoo päätöksen ehtoja eikä päätök-

sen kohteelle etukäteen annettu varoitus päätöksen peruuttamisesta ole johtanut toimin-
nassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

36 §

Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen

Energiaviraston 3 ja 4 luvun sekä 25 a ja 25 b §:n nojalla tekemään päätökseen, kansal-
lisena sääntelyviranomaisena 2 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla
tekemään päätökseen ja päätökseen, jolla edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettu asia
on jätetty tutkimatta, saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa sääde-
tään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Energiaviraston muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Energiaviraston päätökseen toimittaa tarkastus tai antaa virka-apua ei saa erikseen ha-
kea muutosta valittamalla.

37 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden päätökseen

Hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan hallintolainkäyttölain 13 §:n mukaisesti.
Markkinaoikeuden päätöstä valitukseen, joka on tehty Energiaviraston 10, 11, 13 tai
14 §:n nojalla antamasta päätöksestä, on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei kor-
kein hallinto-oikeus toisin määrää.

Energiavirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta päätökseen, jonka markkinaoi-
keus on antanut Energiaviraston seuraamusmaksun määräämistä koskevaan esitykseen
taikka jolla muutoksenhakutuomioistuin on kumonnut Energiaviraston päätöksen tai
muuttanut sitä.

————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 2 §:n 2 a kohta, 12 §:n 2 mo-
mentti, 16 §:n 1 momentin 2 a kohta ja 2 momentti, 21 §:n 3 momentin 3 kohta ja 23 §:n
5 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2020.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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