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Laki
maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maakaasumarkkinalain (587/2017) 22 §:n 1 momentti ja 100 §, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti:

22 §

Maakaasun verkkoon syötön ja verkosta oton maksut

Siirtoverkonhaltijan on asetettava siirtomaksu kullekin siirtoverkossaan sijaitsevalle
syöttö- ja ottojärjestelmän syöttö- ja ottopisteelle. Maakaasujärjestelmän eristyneisyyden
päättävässä yhdysputkessa olevalle syöttö- ja ottopisteelle ei kuitenkaan aseteta siirtomak-
sua, jos syöttö- ja ottomaksun asettamatta jättäminen parantaa toimitusvarmuutta ja perus-
tuu Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen tai kansainväliseen sopimukseen
taikka siirtoverkonhaltijoiden tekemään, vastavuoroisiin markkinaedellytyksiin perustu-
vaan sopimukseen.

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

33 a §

Syöttö- ja ottojärjestelmä

Maakaasujärjestelmä muodostaa syöttö- ja ottojärjestelmän. Kansallinen maakaasujär-
jestelmä voi kuulua myös kahden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion maakaasu-
järjestelmän käsittävään alueelliseen syöttö- ja ottojärjestelmään. Alueellisen syöttö- ja ot-
tojärjestelmän muodostaminen voi perustua Suomea sitovaan kansainväliseen velvoittee-
seen tai kansainväliseen sopimukseen taikka siirtoverkonhaltijoiden tekemään, vastavuo-
roisiin markkinaedellytyksiin perustuvaan sopimukseen.

100 §

Maakaasun siirtoa koskevat siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:ssä
säädetään Energiaviraston vahvistamista ehdoista ja menetelmistä, Energiavirasto vahvis-
taa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulko-
maanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021 ennen niiden
käyttöönottamista. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellisesta perustasta säädetään säh-
kö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:ssä. Vahvistuspäätös on voi-
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massa vuoden ajan. Vahvistuspäätökseen saa hakea muutosta tämän lain 96 §:n 2 momen-
tissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Vahvistuspäätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen
sovelletaan tämän lain 97 §:n säännöstä.

Vahvistuspäätöksessä voidaan 22 §:n estämättä määrätä maakaasujärjestelmän eristy-
neisyyden päättävässä yhdysputkessa olevaan syöttö- ja ottopisteeseen liittyvien siirto-
maksujen asettamatta jättämisestä tai niitä koskevasta muusta alennuksesta, jos siirtomak-
sujen asettamatta jättäminen tai niitä koskeva muu alennus parantaa toimitusvarmuutta,
perustuu maakaasujärjestelmien vastavuoroisiin markkinaedellytyksiin ja järjestely on
maakaasumarkkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Energiaviraston on ennen vahvistuspäätöksen antamista neuvoteltava ehdoista maa-
kaasujärjestelmän siirtoverkonhaltijoiden kanssa ja kuultava maakaasualan yrityksiä, lop-
pukäyttäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

Siirtoverkonhaltijan tulee julkaista 22 §:ssä tarkoitetut maakaasun verkkoon syötön ja
verkosta oton maksunsa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019 sen jälkeen, kun Energi-
avirasto on vahvistanut 1 momentissa tarkoitetut siirtomaksut.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. Lain 22 §:n 1 momentti ja 33 a §

tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Lain 22 §:n 1 momentissa ja
33 a §:ssä tarkoitettu kansainvälinen sopimus tai siirtoverkonhaltijoiden sopimus voidaan
tehdä myös ennen lain voimaantuloa.
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