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Hallituksen esitys Eduskunnalle tuontipolttoaineiden velvoi
tevarastointilaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuonti
polttoaineiden velvoitevarastointilaki, jonka 
nojalla varastointivelvoitteen piiriin tulisivat 
kivihiili, raakaöljy ja keskeisimmät öljytuot
teet. Kivihiilen osalta varastointivelvollisia oli
sivat kivihiiltä lämpö- ja sähkövoiman tuotta
miseen käyttävät laitokset ja kivihiilen maa
hantuojat. Raakaöljyn ja öljytuotteiden varas
tointivelvollisuus kohdistuisi näiden tuottei
den maahantuojiin. Varastointivelvoitteella 
määrättäisiin varastojen vähimmäistaso toteu
tuneen polttoaineen käytön tai tuonnin perus
teella. 

Velvoitevarastointi tapahtuisi velvollisten 
kustannuksella. Velvoitteen kustannusrasitus 
siirtyisi lopputuotteiden hintoihin. Ehdotetut 
velvoitemäärät eivät lisäisi tuontipolttoaine
varastojen kokonaismäärää nykyisestä, mutta 
laki turvaisi polttoaineiden nykyisen hyvän 
huoltotilanteen säilymisen. 

Lain mukaisiin täysiin varastointivelvoittei
siin siirryttäisiin asteittain viiden vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. Lailla kumottaisiin 
laki nestemäisten pohto- ja voiteluaineiden 
varastoimisvel vollisuudesta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Maamme energiahuolto on varsin riippuvai
nen tuontipolttoaineiden saannista. Tuonti
polttoaineiden osuus energian kokonaiskulu
tuksesta oli vuonna 1981 68 prosenttia. Öljyn 
ja maakaasun osuus kokonaiskulutuksesta oli 
45 prosenttia ja hiilen 7 prosenttia. Tuonti
polttoaineiden osuuden arvioidaan säilyvän vuo
teen 1995 asti 66-67 prosenttina koko ener
giahuollosta. 

öljykriisi ja sitä seurannut hintakehitys sekä 
kivihiilen viimeaikaiset saantihäiriöt ovat ko
rostaneet tuontipolttoaineiden huoltovarmuu
den merkitystä. Niiden käytöstä valtaosa liit
tyy lämmön- ja sähköntuotannon muodossa 
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väestön välttämättömän toimeentulon ylläpitä
miseen. Perushuoltojärjestelmämme toimivuu
den kannalta tuontipolttoaineiden riittävästä va
rastoinnista huolehtiminen on välttämätöntä. 

Varmuusvarastointi, jolla tarkoitetaan poik
keusolojen varalta maan väestön toimeentulon, 
talouselämän toiminnan ja puolustusvalmiuden 
turvaamiseksi luotuja ja ylläpidettäviä varas
toja, voidaan periaatteessa toteuttaa valtion 
varmuusvarastoinnin, turvavarastoinnin tai vel
voitevarastoinnin puitteissa. Nestemäiset polt
toaineet kuuluvat valtion varmuusvarastoinnin 
piiriin. Näiden tuotteiden käyttöalue liittyy 
kiinteitä polttoaineita läheisemmin totaalikrii
sien tarpeisiin. Yritysten osuuden tuontipoltto
aineiden varmuusvarastoinnissa tulisi painottua 
huoltovarmuuden lisäämiseen tuonti- ja muiden 
saantihäiriöiden varalta. Varmuusvarastoinnin 
joustavan järjestelyn kannalta ei valtion toi-
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mesta tapahtuva varastojen keskitetty sijoitta
minen usein etäälle lopullisista käyttöpaikoista 
ole perusteltua. 

Tuontipolttoaineiden varastot liittyvät kes
keisesti väestön toimeentulon kannalta välttä
mättömän huoltovarmuuden ylläpitoon. Lämpö
ja sähkövoimaa tuottavien yritysten yhteiskun
nallinen asema poikkeaa tässä suhteessa huo
mattavasti esimerkiksi vientiteollisuuden ase
masta. Turvavarastoinnin ensisijaisena tarkoi
tuksena on teollisuutemme toimintaedellytysten 
turvaaminen. Tuontipolttoaineiden varastointi
tavoitteiden liittyessä perushuoltotason ylläpitä
miseen tulisi tämän varastoinnin pääasiassa 
tapahtua velvoitevarastoinnin puitteissa. 

1.2, Keinot 

Lakiehdotuksen mukaan tuontipolttoaineiden 
varastointivelvoite kohdistuisi näiden tuottei
den maahantuojiin ja käyttäjiin. Asetettavien 
velvoitteiden mitoittamisen lähtökohtana on 
eri polttoaineryhmien tasavertainen kohtelu. 
Ve~voitteita asetettaessa tulisi toisaalta pyrkiä 
siihen, ettei niillä olennaisesti vaikutettaisi 
vientiteollisuuden tai tuonnin kanssa kilpaile
van teollisuuden kilpailukykyyn. Edellä maini
tut lähtökohdat on otettu lakiehdotuksessa 
huomioon. Niin ikään on kivihiili- ja öljyvel
voitteiden määrissä otettu huomioon se, että 
nestemäiset polttoaineet kuuluvat valtion var
muusvarastoinnin piiriin. Ehdotusta laadittaessa 
on otettu huomioon velvoitteen piiriin esitettä
vien tuontipolttoaineiden tuonnin ja kulutuk
sen rakenne. Velvoitteen asettamisen edelly
tyksenä olisi tietty tuonnin ja kulutuksen vä
himmäistaso. Asetettavan velvoitteen tulisi 
kaikkien polttoaineryhmien osalta perustua 
riittävän pitkään toteutuneen kulutuksen tai 
maahantuonnin ajanjaksoon, jotta velvoite ei 
vaihtelisi liikaa suhdanteiden ja niistä johtu
vien äärivaihteluiden mukaan. 

2. N y k y i ne n t i 1 a n n e 

2.1. Varmuusvarastoinnin muodot ja perusteet 

Varmuusvarastot luokitellaan neljään eri 
varastomtltyyppiin: valtion varmuusvarastoihin, 
velvoitevarastoihin, turvavarastoihin ja valmius
varastoihin. 

Valtion varmuusvarastot turvaavat väestön 
toimeentulolle ja maan talouselämälle välttä
mättömien raaka-aineiden ja tuotteiden saantia 
sulkutilanteiden varalta. Valtion varmuusvaras
toja ylläpidetään valtion varmuusvarastoista 
annetun lain (531/58) sekä toisaalta valtion 
viljavarastoista annetun lain (1036/80) no
jalla. 

Valtion varmuusvarastolakiin perustuvat var
muusvarastot rahoitetaan kauppa- ja teollisuus
ministeriön hallinnoiman varmuusvarastorahas
ton varoilla. Rahaston pääoman muodostavat 
tulo- ja menoarviossa rahastoon siirretyt varat. 
Varastoissa on polttonesteitä, puuvillaa, villaa, 
ferroseoksia, värillisiä metalleja, valssaustuot
teita sekä eräitä muita raaka-aineita ja puoli
valmisteita. Valtion varmuusvarastojen paino
piste on ollut nestemäisten polttoaineiden va
rastojen kartuttamisessa. Näiden polttoaineiden 
varmuusvarastoinnin kulut katetaan öljytuot
teilta kannettavalla varmuusvarastointimaksulla 
(853/81). 

Viljan ja kylvösiementen varmuusvarasto
kustannusten rahoitus tapahtuu valtion tulo
ja menoarviosta viljavarastorahastoon siirrettä
villä varoilla ja osittain valtion viljavaraston 
liiketoiminnan tuotoilla. 

Velvoitevarastoilta tarkoitetaan lain nojalla 
maahantuojalle, valmistajalle tai käyttäjälle 
asetettua velvoitetta kustannuksellaan ylläpitää 
liiketoiminnassaan tarvitsemiensa varastojen li
säksi määräsuuruisia raaka-aineiden tai tuot
teiden varastoja. Varastoinnin kustannukset 
siirtyvät lopputuotteiden hintoihin kuluttajien 
maksettavaksi. Velvoitevarastoinnin tarkoitus 
on valtion varmuusvarastoinnin tavoin turvata 
väestön toimeentulo ja talouselämän toiminta 
sulkutilanteiden varalta. 

Velvoitevarastoinnin osalta ovat voimassa 
vuodelta 1941 peräisin olevat laki nestemäisten 
poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvolli
suudesta (54 9/41) ja sen nojalla annettu ase
tus, joka sisältää tarkemmat määräykset neste
mäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoiruis
velvollisuudesta (550/41). Varastoinnin val
vonta joka aikaisemmin kuului puolustusminis
teriölle, on siirretty vuonna 1970 annetulla 
asetuksella (76/70) kauppa- ja teollisuusmi
nisteriölle. 

Lakia nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden 
varastoimisvelvollisuudesta ei ole sovellettu 
käytäntöön vuoden 1969 jälkeen. Lainsäädäntö 
ei täytä sille nykyoloissa asetettuja vaatimuk
sia. Lakiin perustuva varastointivelvoite koh-
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distuu vain nestemäisiin poltto- ja voiteluainei
siin ja velvoitteen tarkoituksena on turvata 
ainoastaan valtakunnan puolustusvalmiuteen 
liittyviä tarpeita. 

Nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden kau
pallisten varastojen taso on viime vuosina py
syvästi ylittänyt lain nojalla vahvistetut eri 
tuotteiden varastointivelvoitteet. 

T urvavarastoilla tarkoitetaan yritysten liike
toiminnassaan tarvitsemien varastojen lisäksi 
ylläpitämiä tuontiraaka-aineiden, tarvikkeiden 
ja tuotteiden varastoja, joiden perustamis- ja 
ylläpitokustannuksiin valtio osallistuu tukemal
la yrityksiä varastoinoin rahoitusjärjestelyissä. 
Turvarastot ovat yritysten omaisuutta ja tar
koitetut tuotantotoiminnan ylläpitämiseksi ja 
väestön toimeentulon turvaamiseksi ulkomaan
kaupan häiriöiden varalta. 

Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 
1983 tulo- ja menoarvioon liittyvän turva
varastolain (HE 171/1982 vp.). Turvavaras
tointijärjestelmä on voitu kuitenkin jo ennen 
lain voimaantuloa käynnistää luottolaitosten 
varoista myönnettävistä eräistä korkotukilai
noista annetun lain muutoksen (518/82) no
jalla ja ensimmäiset yritysten turvavarastointi
hankinnat on käynnistetty. 

V almiusvarastoilla tarkoitetaan eräiden val
tion virastojen ja laitosten poikkeusolojen kan
nalta tärkeiden raaka-aineiden ja tuotteiden va
rastoja, joiden hankinnasta ja hoidosta vastaa
vat asianomaiset virastot ja laitokset niille 
myönnettyjen budjettivarojen puitteissa. Val
miusvarastointia ei ole järjestetty yhtenäisin 
perustein. 

2.2. Varmuusvarastoinnin kehittäminen 

Varmuusvarastoinnin kehittämisen painopiste 
on toimivien velvoite- ja turvavarastointijärjes
telmien aikaansaamisessa. Turvavarastoinnin 
tarkoituksena on teollisuuden tuotantotoimin
nan ylläpitäminen erilaisissa ulkomaankaupan 
häiriötilanteissa ja siten varautuminen myös 
lievemmän asteisiin kriiseihin. Velvoitevaras
toinnin kehittämisen tulisi puolestaan painottua 
sellaisiin tuontiraaka-aineisiin, jotka ovat tar
peen maan väestön toimeentulon ylläpitämi
seksi, kuten tuontienergia ja lääkeraaka-aineet. 

Valtion vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesi
tyksessä edellytetään tuontipohtoaineiden vel
voitevarastointilakiehdotus annettavaksi edus
kunnalle vuoden 1982 syysistuntokauden ku-

luessa. Lääkeaineiden ja -raaka-aineiden osalta 
jatketaan selvitystyötä velvoitevarastointijärjes
telmän ulottamisesta myös lääkehuollon alueel
le. 

3. A s i a n v a 1 m i s t e 1 u 

3 .1. Velvoitevarastointityöryhmä 

Varmuusvarastoinnin kehittäminen velvoite
varastoinoin tyyppisin ratkaisuin on ollut esillä 
useaan otteeseen 1970-luvun kuluessa. Neste
mäisiä pohto- ja voiteluaineita koskevan, lain 
vanhentuneisuuden ja puutteiden vuoksi on 
uutta lainsäädäntöä pidetty välttämättömänä. 
Energiahyödykkeiden velvoitevarastoinnin osal
ta eivät eri uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet 
ole kuitenkaan johtaneet tuloksiin. 

Energian huoltovarmuuden kehittämiseen on 
kiinnitetty huomiota mm. Puolustustaloudelli
sen suunnittelukunnan ja teollisuusneuvottelu
kunnan piirissä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön 7 päivänä 
syyskuuta 1981 asettaman velvoitevarastointi
työryhmän toimeksianto perustuu valtion vuo
den 1982 tulo- ja menoarvioon sisällytettyyn 
lausumaan, jossa edellytettiin eduskunnalle an
nettavaksi lakiesitykset kivihiilen ja eräiden 
lääkeaineiden varastoimisvelvollisuudesta sa
moin kuin esitys nestemäisten pohto- ja voite
luaineiden varastoimisvelvollisuudesta annetun 
lain uudistamisesta. 

Velvoitevarastointityöryhmä antoi tuontipolt
toaineiden velvoitevarastointia koskevan I osa
mietintönsä 31 päivänä toukokuuta 1982. Lää
keaineiden velvoitevarastoinnin järjestämisen 
osalta velvoitevarastointityöryhmä jatkaa edel
leen työtään. 

Velvoitevarastointityöryhmä es1tt1 osamie
tinnössään, että maan polttoainehuollon turvaa
miseksi säädettäisiin tuontipolttoaineiden vel
voitevarastointilaki, jonka nojalla velvoitteen 
piiriin tulisivat varsinaiset tuontipolttoaineet. 
Maakaasun tuonnille työryhmä esitti varastoin
tivelvoitetta joka täytettäisiin varastoimaHa öl
jyä. 

Työryhmän mielestä asetettavalla velvoitteella 
ei tulisi vaikuttaa tuontipolttoaineiden keskinäi
siin kulutussuhteisiin ja velvoitteen tulisi koh
distua eri polttoaineryhmiin mahdollisimman 
tasapuolisesti. Työryhmä esitti, että velvoitteen 
piiriin tulisivat kivihiili, raakaöljy ja keskeisim-
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mät öljytuotteet ja että velvoite kivihiilen 
osalta kohdistuisi käyttäjiin ja maahantuojiin. 
Raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointivelvoite 
olisi maahantuojilla. Työryhmän esittämät vel
voitteet eivät lisäisi tuontipolttoaineiden varas
tojen kokonaismäärää nykytasosta, mutta ehdo
tettu laki turvaisi polttoaineiden hyvän huolto
tilanteen säilymisen. 

3.2. Lausunnonantajat 

Lakiehdotuksen valmistelu kauppa- ja teoUi
suusministeriössä perustuu velvoitevarastointi
työryhmän esityksiin. Työryhmän I osamietin
nöstä on saatu lausunnot ulkoasiainministeriöl
tä, valtiovarainministeriöltä, Helsingin kaupun
gin energialaitokselta, Imatran Voima Oy:ltä, 
Neste Oy:ltä, Puolustustaloudelliselta suunnit
telukunnalta, Starckjohann-Telko Oy:ltä, Suoc 
men Hiilienergia Oy:ltä, Suomen Voimalaitos
yhdistys r.y:ltä, Oy Teboil Ab:ltä, Teollisuuden 
Keskusliitolta, Teollisuuden Sähköntuottajain 
liitto r.y:ltä ja öljyalan Keskusliitto r.y:ltä. Li
säksi elinkeinohallitus on antanut lausunnon 
työryhmän tekemien ehdotusten vaikutuksesta 
energian hintoihin. 

Lausunnonantajien enemmistö suhtautuu työ
ryhmän ehdotuksiin periaatteessa myönteisesti. 
Eriasteisin varauksin tai kielteisesti työryhmän 
tekemään lakiehdotukseen suhtautuvat Neste 
Oy, Suomen Hiilienergia Oy, Suomen Voima
laitosyhdistys r.y., Oy Teboil Ab, Teollisuuden 
Keskusliitto, Teollisuuden Sähköntuottajain 
liitto r.y. ja öljyalan Keskusliitto r.y .. 

Kriittisesti työryhmän ehdotuksiin suhtautu
vat lausunnonantajat katsovat, että velvoite
varastoinnin toteuttaminen on tuontipolttoai
neiden nykyisen varastojen määrän huomioon
ottaen tarpeetonta. Öljyala katsoo, että vel
voitevarastointi tulisi kohdistaa muihin pohto
aineisiin kuin öljytuotteisiin ja hiilenkäyttäjät 
puolestaan pitävät öljylle esitettyä velvoitetta 
liian pienenä. 

Useat lausunnonantajat katsovat, että ener
gian raaka-ainekäyttö teollisuudessa tulisi jättää 
velvoitteen ulkopuolelle. Elinkeinoelämää edus
tavat lausunnonantajat katsovat, että velvoite
varastoja tulisi voida käyttää myös Operatiivi
siin tarkoituksiin ja että varastojen käyttölupien 
tulisi olla joustavia. Lausunnoissa kiinnitetään 

niin ikään huomiota riittävän pitkään siirtymä
aikaan lain voimaantulon yhteydessä. 

Annetuissa lausunnoissa esitetyt yksityiskoh
tia koskevat huomautukset on mahdollisuuksien 
mukaan pyritty ottamaan huomioon esitystä lo
pulliseen muotoon saatettaessa. 

4. E s i t y k s e n t a 1 o u d e II i s e t j a o r
ganisatoriset vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Koska velvoitevarastointi toteutettaisiin vel
vollisten kustannuksella, ei ehdotuksella olisi 
suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia. V el
voitevarastoinnin valvonnan aiheuttamat kus
tannukset olisivat vähäiset. Tuontipolttoainei
den velvoitevarastoinnilla ei olisi nykyisen kau
pallisten varastojen tason huomioon ottaen vai
kutusta lämpö- ja sähkövoiman tai polttones
teiden hintoihin. Jotta velvoitteesta yksittäisille 
velvollisille aiheutuvat vaikeudet eivät muo
dostuisi kohtuuttomiksi, ehdotetaan siirtymä
ajaksi täyteen velvoitteeseen viittä vuotta lain 
voimaantulosta. 

Koska velvoitteen ulottamista tuontipolttoai
neen teollisuus- ja raaka-ainekäyttöön on pyrit
ty välttämään, voitaisiin velvoitteen aiheutta
mat kustannukset siirtää lopputuotteiden hin
toihin. Siltä osin kuin velvoitteen piiriin esi
tettävät tuotteet ovat hinnanvahvistusmenette
lyn alaisia on nykyisen laajuinen varastointi 
otettu jo huomioon hintoja vahvistettaessa. Va
rastointivelvoitteen toteutuminen esitetyssä laa
juudessa ei ainakaan keskimäärin merkitsisi 
olennaista lisärasitusta velvoitteen piiriin tule
ville. 

4.2. Organisatoriset vaikutukset 

V el voi tevarastoin ti järjestelmän hallinnointi tu
lisi kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosas
ton tehtäväksi. Järjestelmän täytäntöönpane ei 
aiheuttaisi välitöntä henkilöstön lisätarvetta. 
Harkittavaksi voisi tulla eräiden varastojen hal
lintoon ja valvontaan liittyvien tehtävien usko
minen kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuu
dessa toimivalle puolustustalouden suunnittelu
keskukselle. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1.1. Yleiset säännökset 

1 §. V elvoitevarastoinnin tarkoituksena olisi 
maan huoltovarmuuden turvaaminen. Tuonti
polttoaineiden varastointi liittyy keskeisesti 
väestön toimeentulolle välttämättömien toimin
tojen ylläpitoon. Tämän vuoksi ovat tuonti
polttoaineita käyttävät ja maahantuovat yrityk
set yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeässä 
asemassa. Lakiehdotuksen mukaan varastointi
velvollisuuden kohteina olisivat tuontipohto
aineista kivihiili, raakaöljy ja keskeisimmät öl
jytuotteet. Nämä polttoaineet ovat erityisen 
tärkeitä maamme perushuoltojärjestelmien yllä
pidon ja toimivuuden kannalta. 

Pykälä sisältää velvoitevarastoinnin keskei
sen tunnusmerkin; varastointivelvollisen olisi 
ylläpidettävä velvoitteen alaisen hyödykkeen va
rastaa omalla kustannuksellaan. Laissa säädetty
jen perusteiden mukaisesti vahvistettaisiin kul
lekin varastointivelvolliselle se velvoitteen pii
riin kuuluvan hyödykkeen varaston määrä, jota 
tämä ei saisi alittaa. Velvoitteen asettamisella 
säänneltäisiin velvollisen kokonaisvaraston vä
himmäistasoa. Varastointivelvollisen ei näin ol
len tarvitsisi erottaa velvoitevarastoaan opera
tiivisesta varastostaan. Velvoitevarastojen ve
rotuskohtelu ja niiden käsittely yritysten kirjan
pidossa ei poikkeaisi normaalien operatiivisten 
varastojen asemasta. Varastointivelvoitteesta 
veivallisille mahdollisesti aiheutuvat kustannuk
set siirtyisivät lopputuotteiden hintoihin. Hin
tavalvontalain (156/74) nojalla annetun val
tioneuvoston päätöksen ( 105/77) mukaan hin
nanvahvistusmenettelyn piiriin kuuluvat velvoit
teen alaisiksi esitettävistä tuontipohtoaineista 
kivihiili, autobensiini, dieselöljy, kevyt poltto
öljy ja raskas polttoöljy. Mainittujen tuotteiden 
hintoja vahvistettaessa otetaan toteutuneet va
rastointikustannukset huomioon. 

2 §. Pykälän mukaan varastointivelvollisuus 
koskisi seuraavia tuontipolttoaineita: 

- kivihiiltä tullitariffin nimikkeessä 27.01, 
lukuunottamatta antrasiittia sekä kivihiilibriket
tejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita 
tullitariffin nimikkeissä 27.01.110 ja 27.01.300 

- raakaöljyä tullitariffin nimikkeessä 
27.09.000 ja esitislattua raakaöljyä nimikkeessä 
27.10.010 

- öljytuotteista dieselöljyä ja kevyttä polt
toöljyä tullitariffin nimikkeessä 27.10.650, ras
kasta polttoöljyä nimikkeessä 27.10.700, moot
toribensiiniä pohtomoottoreita varten nimik
keessä 27.10.152 sekä lentobensiiniä ja lento
petrolia nimikkeissä 27.10.151 ja 27.10.401. 

Kivihiilituotteiden osalta velvoitteen ulko
puolelle jäisivät pääasiassa pienkulutukseen me
nevät antrasiitti ja kivihiilibriketit sekä raudan 
ja teräksen valmistukseen käytettävä kaksi. 

Öljytuotteiden osalta velvoite kohdistuisi 
huoltovarmuuden kannalta keskeisimpiin tuot
teisiin. Maakaasun tuonnille ei esitetä korvaa
vien polttoaineiden varastointivelvoitetta, kos
ka maakaasun käyttö kohdistuu pääasiassa teol
lisuuden tarpeisiin. Mikäli maakaasun kulutuk
sen rakenne vastaisuudessa kuitenkin muuttuu 
tulisi varastointivelvoitteen asettamista har
kita uudelleen. Ydinpolttoainepanosten sisällyt
tämistä varastointivelvoitteen piiriin ei ole pi
detty aiheellisena, koska ydinvoiman käyttöön 
liittyvät kysymykset ovat kokonaisuudessaan 
selvitettävänä ydinenergialain valmistelun yh
teydessä ja koska ydinvoimalaitoksilla on huol
tovarmuuden turvaamiseksi polttoainetta nykyi
sellään jo 2-3 vuoden varastot. 

1.2. Kivihiilen velvoitevarastointi 

3 §. Lakiehdotuksen mukaan kivihiiltä olisi 
velvollinen varastoimaan sitä lämpö- tai sähkö
energian tuottamiseen käyttävä laitos ( kivihiili
laitos) ja kivihiilen maahantuoja. Kivihiililai
toksella tarkoitetaan ehdotuksen mukaan lai
tosta, joka käyttää hiiltä lämpö- tai sähköener
gian tuottamiseen. Maahantuojana pidettäisiin 
pykälän mukaan sitä, jonka lukuun kivihiilen 
maahantuonti tapahtuu. Näin ollen tuotavaa 
kivihiiltä toisen lukuun välittävät elinkeinon
harjoittajat, esimerkiksi kauppa-agentit, jäisivät 
velvoitteen ulkopuolelle. 

4 §. Velvoite vahvistettaisiin laitoksen to
teutuneen kulutuksen perusteella. Jotta kivihii
len kulutuksen vuosittaiset, usein huomattavat 
vaihtelut voitaisiin velvoitteita vahvistettaessa 
tasata, olisi velvoitteen mitoitusperusteena vah
vistamisajankohtaa edeltäneiden kolmen kalen
terivuoden kulutuksen perusteella laskettava 
kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus. Vel
voitteen määrä tulisi vahvistettavaksi vuosit
tain joulukuun 1 päivästä alkaen. Koska va-
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rastointivelvoite laskettaisiin kolmen edellisen 
kalenterivuoden kulutuksen perusteella, olisi 
uuden tai kivihiilen käyttöön siirtyvän laitok
sen velvoite täysimääräinen vasta neljäntenä 
vuonna hiilen käytön aloittamisesta. 

Varastointivelvoitteen suuruus määräytyisi ki
vihiililaitoksen pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan, joka puolestaan määräytyisi kivihiilen 
käytön toteutuneen jakaantumisen perusteella. 
Huoltovarmuuden turvaaminen on väestön toi
meentulon kannalta erityisen tärkeää Jämpö
ja sähköenergian tuotannon osalta. Tämän 
vuoksi sellaiselle kivihiililaitokselle, joka tuot
taa lämpö- tai sähkövoimaa pääasiassa muuhun 
kuin omaan käyttöönsä esitetään velvoitetta, 
joka vastaisi laitoksen kymmenen kuukauden 
keskimääräistä kivihiilen kulutusta. Mikäli kivi
hiiltä käytetään pääasiassa laitoksen omaan tai 
sen omistajien tuotantolaitosten lämmön- tai 
sähköntuotantoon velvoite vastaisi viiden kuu
kauden keskimääräistä kulutusta. Velvoitteen 
porrastaminen on perusteltua, koska omaan 
käyttöön tulevalla energialla on vähäisempi 
suoranainen vaikutus yleiseen huoltovarmuu
teen. 

Mikäli laitoksen kivihiilen keskimääräinen 
kulutus olisi vuodessa vähemmän kuin 20 000 
tonnia ei laitos olisi velvollinen ylläpitämään 
velvoitevarastoa. Maan huoltovarmuuden ja vel
voitevarastojen kokonaismäärän kannalta pie
nempien kivihiililaitosten veivoittaminen varas
tojen ylläpitämiseen ei olisi tarpeen. 

5 §. Kivihiilen maahantuojan varastointivel
voite täydentäisi 4 §: ssä säädettäviä velvoitteita. 
Maahantuojan velvoitteesta vähennettäisiin tä
män maasta viemä sekä varastointivelvolliselle 
kivihiililaitokselle ja valtion varmuusvarastoihin 
toimittama hiilimäärä. Varastointivelvoitteen 
ulkopuolelle jäisi kokonaan teollisuustuotannon 
varsinaisena apu- tai raaka-aineena käytettävä 
kivihiili. Esimerkiksi sementtiteollisuuden apu
aineena käytettävä kivihiili jäisi näin ollen vel
voitteen ulkopuolelle. Maahantuojana pidettäi
siin ehdotuksen 3 § :n nojalla sitä, jonka lu
kuun tavara on hankittu. 

Maahantuojan velvoite määräytyisi vahvista
misajankohtaa edeltäneiden kolmen kalenteri
vuoden tuonnin perusteella laskettavan keski
määräisen kuukausituonnin mukaan. Maahan
tuojan varaston tulisi kunkin joulukuun alusta 
lukien vastata viiden kuukauden keskimääräistä 
toteutunutta tuontia. Maahantuoja, jonka kes
kimääräinen vuosituonti alittaa 20 000 tonnia, 

ei tulisi ehdotuksen mukaan velvoitteen pii
riin. 

6 §. Pykälän mukaan kauppa- ja teollisuus
ministeriö voisi hakemuksesta sallia kivihiilen 
varastointivelvoitteen osittaisen korvaamisen 
öljytuotteilla. Tämä olisi perusteltua, koska lu
kuisilla kivihiilen käyttäjillä on tekniset val
miudet öljytuotteiden käyttämiseen hiilen sijas
ta. Järjestely ei heikentäisi varastointivelvolli
sen huoltovarmuutta, mutta lisäisi järjestelmän 
joustavuutta. Kivihiilen ja sitä korvaamaan hy
väksyttävän öljytuotteen keskinäinen vastaavuus 
vahvistettaisiin näiden tuotteiden lämpöarvojen 
perusteella. Asetuksella annettaisiin tarkempia 
säännöksiä kivihiilivelvoitteen korvaamisen eh
doista ja edellytyksistä. 

7 §. Varastointivelvoite koskisi vain varas
ton suuruutta eikä tiettyjä tavaraeriä. Velvoite
varastot voisivat sijaita velvollisen operatiivisen 
varaston yhteydessä. Ehdotuksen mukaan kivi
hiililai~oksen olisi kuitenkin sijoitettava vel
voitevarastonsa joko hiilen käyttöpaikalle tai 
velvollisen käyttämään tuontisatamaan. Kauppa
ja teollisuusministeriö voisi erityisistä syistä 
sallia varaston sijoittamisen muualle. Harkinta 
tulisi tällöin suoritettavaksi huoltovarmuusnä
kökohdat ja varastointivelvollisen olosuhteet 
huomioon ottaen. 

Kivihiilen maahantuojan varaston sijoittami
sesta ei lakiin ehdoteta määräyksiä. Eri maa
hantuojien varastointimahdollisuudet vaihtelevat 
huomattavasti ja toisaalta kuljetustaloudellisten 
näkökohtien vuoksi varastot tulisivat lähes 
poikkeuksetta sijoitetuiksi joko maahantuojien 
omiin tai kivihiilen käyttäjien varastoihin. 

1.3. Raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevaras
tointi 

. 8 §. Velvollisuus varastoida raakaöljyä ja 
öljytuotteita olisi näiden tuotteiden maahantuo
jalla. Maahantuojana pidettäisiin sitä, jonka lu
kuun tuonti tapahtuu. 

9 §. Raakaöljyn ja öljytuotteiden varastoin
tivelvoite määräytyisi maahantuojan kolmen 
vahvistamisajankohtaa edeltäneen kalenterivuo
den tuonnin perusteella laskettavan keskimää
räisen kuukausituonnin perusteella. 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontimääristä 
vähennettäisiin velvoitetta vahvistettaessa vel
vollisen kolmen edeltäneen kalenterivuoden ai
kana maasta viemä ja valtion varmuusvarastoi
hin toimittama öljymäärä sekä se osuus tämän 
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tuonnista, joka on käytetty tai jalos
tettu teollisuuden raaka-aineeksi. Öljyn teolli
sen raaka-ainekäytön jättäminen velvoitteen ul
kopuolelle vastaa niitä rajoituksia, joita kivi
hiilivelvoitteelie esitetään hiilen apu- ja raaka
ainekäytön osalta. 

Raakaöljyn ja kunkin öljytuotteen maahan
tuojan velvoitevaraston tulisi määrältään vas
tata toteutunutta kolmen kuukauden keskimää
räistä tuontia. öljyvelvoitteen kivihiilivelvoitet~ 
ta vähäisempi määrä perustuu osaltaan siihen, 
että öljytuotteiden huoltovarmuutta turvaavat 
valtion varmuusvarastot, joiden hankinnat ra
hoitetaan nestemäisten polttoaineiden varmuus
varastointimaksusta annetun lain nojalla öljy
tuotteilta kannettavalla varmuusvarastointimak
sulla. Valtion varmuusvarastojen ja ehdotettu
jen velvoitevarastojen yhteismäärän huomioon
ottaen kohdistuisi varastointirasite öljyyn ja 
kivihiileen varsin tasavertaisesti. 

Koska raakaöljyn ja öljytuotteiden varastoin
tivelvoite määräytyisi vahvistamisajankohtaa 
edeltäneiden kolmen kalenterivuoden tuonnin 
perusteella tasaantuisivat tuonnin vuosittaiset 
vaihtelut velvoitetta vahvistettaessa ja uusien 
maahantuojien velvoite lisääntyisi asteittain 
lain nojalla määräytyvään täyteen velvoittee
seen. 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevaraston 
sijoittamispaikasta ei ehdoteta määrättäväksi 
laissa. Maahantuoja voisi sijoittaa varaston 
omiin tiloihinsa tai sopia niiden sijoittamisesta 
asiakkaidensa tiloihin. Varastojen olisi kuiten
kin sijaittava Suomessa. Varastointivelvollinen 
ei voisi täyttää velvoitettaan pitämällä varas
toaan esimerkiksi laivassa maan rajojen ulko
puolella. 

10 §. Ehdotuksen mukaan kauppa- ja teol
lisuusministeriö voisi hakemuksesta sallia raa
kaöljyn maahantuojan korvata osan velvoittees
taan varastoimaila vastaavan määrän öljytuot
teita. Mahdollisuus raakaöljyvelvoitteen korvaa
miseen öljytuotteilla lisäisi järjestelmän jousta
vuutta erityisesti sellaisissa olosuhteissa, joissa 
sovitut raakaöljytoimitukset viivästyvät maa
hantuojasta riippumattomista syistä tai esimer
kiksi talvikauden vaikeiden kuljetusolosuhtei
den vuoksi. 

Raakaöljyn osuuden tulisi kuitenkin olla vä
hintään puolet asetetun velvoitteen määrästä. 
Mikäli suuremman osuuden korvaaminen öljy
tuotteilla sallittaisiin, voitaisiin velvoitteen ul
kopuolella olevien öljytuotteiden kaupallisia va
rastoja käyttää raakaöljyvelvoitteen korvaami-

seen tavalla, joka vaarantaisi järjestelmän ta
voitteena olevaa huoltovarmuutta. Asetuksella 
annettaisiin tarkempia säännöksiä raakaöljyvel
voitteen korvaamisen ehdoista ja edellytyksistä. 

11 §. Maahantuojat tuovat toisinaan satun
naisia eriä eri ,öljytuotteita. Ehdotuksen mu
kaan maahantuoja, jonka 9 §:n nojalla lasket
tava keskimääräinen lentobensiinin tai lento
petrolin vuosituonti alittaa määrältään 5 000 
tonnia, ei tulisi velvoitteen piiriin. Muiden 
tuotteiden osalta velvoitteen määräämisen alara
jana olisi 20 000 tonnin keskimääräinen vuosi
tuonti. 

1.4. Velvoitevarastojen käyttö ja valvonta 

12 §. Lain täytäntöönpane ja velvoitevaras
toinoin valvonta olisi kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön tehtävänä. Ministeriön tulisi vuosit
tain vahvistaa kunkin varastointivelvollisen vel
voitteen määrä sekä valvoa varastojen yllä
pitoa ja käyttöä. 

13 §. Pykälässä säädetään varastointivelvol
lisen tietojenantovelvollisuudesta ja viranomais
ten oikeudesta tarkastaa velvollisen varastoja. 

14 §. Varastointivelvollisen varasto ei saisi 
alittaa kauppa- ja teollisuusministeriön kulloin
kin vahvistaman velvoitteen määrää. Ehdotuk
sen mukaan varastointivelvollisten velvoitteet 
vahvistettaisiin vuodeksi kerrallaan joulukuun 
alusta lukien. Ministeriön tulisi vahvistaa vel
voitteet hyvissä ajoin ennen niiden voimaan
tuloa, jotta velvollisille jäisi velvoitteen kas
vaessa riittävästi aikaa varastojen täydennyk
seen. Toisaalta vahvistettavien velvoitteiden suu
ruusluokat olisivat velvollisten tiedossa lähes 
vuotta ennen niiden voimaantuloa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi hake
muksesta myöntää varastointivelvolliselle luvan 
alittaa vahvistetun velvoitemäärän, mikäli vel
vollisen tuotanto olisi velvoitteen piiriin kuu
luvan hyödykkeen saantihäiriön vuoksi vaarassa 
keskeytyä tai olennaisesti vähentyä ilman vel
voitevarastossa olevien tavaroiden käyttöönot
toa. Alitusluvan perusteena ei voisi olla velvol
lisesta itsestään johtuva syy, vaan yleinen saan
tihäiriö. Ehdotetun lain nojalla käyttöoikeus 
voitaisiin myöntää vain velvolliselle itselleen. 
Velvoitevarastojen käyttö muiden tarpeisiin voi
si tulla kysymykseen vain poikkeuslainsäädän
töön kuuluvan väestön toimeentulon ja maan 
talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa 
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oloissa annetun lain (407 /70), nk. säännöstely
valtuuslain tullessa sovellettavaksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulisi ali
tusluvan myöntäessään määrätä sallittavan ali
tuksen suuruudesta ja siitä, missä ajassa velvol
lisen on täydennettävä varastonsa asetetun vei
voitteen tasolle. 

1.5. Erinäiset säännökset 

15 §. Pykälän mukaan kauppa- ja teollisuus
ministeriö voisi erityisistä syistä hakemuksesta 
vapauttaa varastointivelvollisen osittain tai ko
konaan tämän velvoitteesta. Vapauttaminen tu
lisi kysymykseen vain poikkeuksellisissa tilan
teissa. Erityisiä syitä vapauttamiselle voisi olla 
silloin kun velvollinen lopettaa toimintansa tai 
siirtyy pysyvästi käyttämään muuta kuin vel
voitteen piiriin kuuluvaa tuontipolttoainetta. 
Velvollisten tasapuolinen kohtelu edellyttää, et
tei vapautuksia myönnettäisi esimerkiksi pel
kästään velvollisen taloudellisen tilanteen pe
rusteella. 

16 §. Pykälässä säädetään viranomaisten vel
vollisuudesta pitää salassa velvollisen taloudel
lisesta asemasta tai liikesuhteista saamansa tie
dot. 

17 §. Vahvistetun varastointivelvoitteen lai
minlyönnistä ja lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten rikkomisesta tuomit
taisiin sakkorangaistukseen, jollei teosta muual
la laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 

Jollei rikkamusta ole pidettävä vähäisenä, 
olisi velvoitteen laiminlyöjä ja lain tai sen no
jalla annettujen säännösten tai määräysten vas
taisesti velvoitevarastaa käyttänyt varastointi
velvollinen tuomittava menettämään valtiolle 
rikkomuksella saamansa hyöty. 

Pykälän 3 momentissa annetaan kauppa- ja 
teollisuusministeriölle oikeus olla ryhtymättä 
toimenpiteisiin syylliseksi epäillyn saattamiseksi 
syytteeseen, jos rikkomus on vähäpätöinen ja 
teko on johtunut huomaamattomuudesta, ajat
telemattomuudesta tai tietämättömyydestä eikä 
yleinen etu vaadi syytetoimenpiteitä. 

18 §. Pykälän mukaan tarkemmat säännök
set lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 

1.6. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

19 §. Pykälään sisältyy tavanomainen sään
nös lain voimaantulosta. Lailla kumotaan laki 
nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoi
misvelvollisuudesta, jolloin samalla kumoutuvat 
myös sen nojalla annetut säännökset ja mää
räykset. 

20 §. Ehdotuksen mukaan täyteen velvoit
teeseen siirryttäisiin viidentenä vuonna lain voi
maantulosta. V ei voitteen määrä lisääntyisi as
teittain niin, että ensimmäisenä vuonna se olisi 
30 prosenttia, toisena vuonna 50 prosenttia, 
kolmantena 70 ja neljäntenä 90 prosenttia lain 
mukaisesta täydestä velvoitteesta. 

2. V o i m a a n t u 1 o 

Laki voisi tulla voimaan välittömästi sen 
jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Ensimmäiset velvoitteet vahvistettaisiin näin 
ollen joulukuun alusta 1983 lukien. 

3. Säätä m i s j ä r j e s t y s 

Ehdotuksen mukaan varastointivelvoitteen 
perusteet ja sisältö määriteltäisiin laissa, joten 
kysymyksessä ei olisi nk. taloudellinen valtuus
laki. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoja on 
pidettävä yleisen edun kannalta varsin tarpeel
lisina. Velvoitteen aiheuttama rasite ei yleensä 
edellyttäisi varastojen lisäämistä nykyisestä ja 
täysi velvoite toteutettaisiin varsin pitkän siir
tymäajan kuluessa. Varastoinnista mahdollisesti 
aiheutuvat kustannukset siirtyisivät viime kä
dessä kuluttajien maksettavaksi eivätkä jäisi lo
pullisesti rasittamaan varastointivelvollista. Hal
litus katsoo, ettei lailla puututtaisi HM 6 §: ssä 
säädettyyn omaisuuden suojaan tavalla, joka 
edellyttäisi perustuslainsäätämisjärjestystä ja 
että laki näin ollen voitaisiin käsitellä tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. Eduskunnan pe
rustuslakivaliokunnan lausunnon hankkiminen 
lain säätämisjärjestyksestä saattaisi kuitenkin 
olla perusteltua. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Tuontipolttoaineiden vei voitevarastointilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Maan huoltovarmuuden turvaamiseksi on ki

vihiiltä, raakaöljyä ja öljvtuotteita varastaitava 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. V el
voitevarastolla tarkoitetaan sitä hyödykevaras
toa, jota varastointivelvollisen on tämän lain 
nojalla kustannuksellaan ylläpidettävä. 

2 § 
Varastointivelvollisuus koskee: 
1) kivihiiltä, lukuunottamatta antras11tt1a 

sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiin
teitä polttoaineita; 

2) raakaöljyä ja esitislattua raakaöljyä; ja 
3) öljytuotteista dieselöljyä ja kevyttä polt

toöljyä, raskasta polttoöljyä, moottoribensiiniä 
pohtomoottoreita varten, sekä lentobensiiniä ja 
lentopetrolia. 

Kivihiilen velvoitevarastointi 

3 § 
Kivihiiltä on velvollinen varastoimaan se, 

joka ylläpitää kivihiiltä käyttävää laitosta (kivi
hiililaitos) ja kivihiilen maahantuoja. Kivihiili
laitoksella tarkoitetaan tässä laissa laitosta, joka 
käyttää kivihiiltä lämpö- tai sähköenergian tuot
tamiseen. Kivihiilen maahantuojana pidetään 
sitä, jonka lukuun tuonti tapahtuu. 

4 § 
Kivihiililaitoksen varastointivelvoite vahviste

taan toteutuneen kulutuksen perusteella. Vel
voitteen mitoitusperusteena on kolmen edel
täneen kalenterivuoden kulutukseen perustuva 
kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus. 

Kivihiililaitoksen velvoitevaraston tulee kun
kin vuoden joulukuun 1 päivästä alkaen vas
tata: 

1) tuotettaessa lämpö- tai sähköenergiaa 
pääasiallisesti muuhun kuin laitoksen omaan 
käyttöön kymmenen kuukauden keskimääräistä 
kivihiilen kulutusta; ja 

2) käytettäessä kivihiiltä pääasiallisesti lai
toksen omaan tai sen omistajien tuotantolaitos
ten sähkön- tai lämmöntuotantoon viiden kuu
kauden keskimääräistä kulutusta. 

Mikäli kivihiililaitoksen 1 momentissa tar-
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koitettu keskimääräinen kulutus on vuodessa 
vähemmän kuin 20 000 tonnia, ei laitos ole 
tämän lain nojalla varastointivelvollinen. 

5 § 
Kivihiilen maahantuojan varastointivelvoite 

vahvistetaan toteutuneen tuonnin perusteella. 
Velvoitteen mitoitusperusteena on kolmen edel
täneen kalenterivuoden tuontiin perustuva kivi
hiilen keskimääräinen kuukausituonti. Tuonti
määristä vähennetään velvoitetta vahvistettaes
sa se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on kol
men edeltäneen kalenterivuoden aikana vienyt 
maasta, toimittanut valtion varmuusvarastoi
hin tai käytettäväksi 4 § :n nojalla varas
tointivelvollisessa kivihiililaitoksessa tai teolli
suustuotannon varsinaisena apu- tai raaka
aineena. 

Maahantuojan velvoitevaraston tulee kunkin 
vuoden joulukuun 1 päivästä alkaen vastata 
viiden kuukauden keskimääräistä tuontia. 

Mikäli maahantuojan 1 momentissa tarkoi
tettu keskimääräinen tuonti on vuodessa vä
hemmän kuin 20 000 tonnia, ei maahantuoja 
ole tämän lain nojalla varastointivelvollinen. 

6 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä 

syistä hakemuksesta päättää, että varastointi
velvollinen voi korvata osan kivihiilen varas
tointivelvoitteestaan varastoimaila vastaavan 
määrän öljytuotteita. Kivihiilen ja öljytuottei
den keskinäinen vastaavuus vahvistetaan näi
den tuotteiden lämpöarvojen perusteella. 

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
kivihiilivelvoitteen korvaamisen ehdoista ja 
edellytyksistä. 

7 § 
Kivihiililaitoksen velvoitevarasto on SlJOltet

tava käyttöpaikalle tai tuontisatamaan. Kauppa
ja teollisuusministeriö voi erityisistä syistä ha
kemuksesta sallia varaston sijoittamisen muual
le. 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevarastointi 

8 § 
Raakaöljyä ja öljytuotteita on velvollinen 

varastoimaan näiden tuotteiden maahantuoja. 
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Maahantuojana pidetään sitä, jonka lukuun 
tuonti tapahtuu. 

9 § 
Raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuojan 

varastointivelvoite vahvistetaan kunkin tuot
teen toteutuneen tuonnin perusteella. Velvoit
teen mitoitusperusteena on kolmen edeltäneen 
kalenterivuoden tuontiin perustuva keskimää
räinen kuukausituonti. Tuontimääristä vähen
netään velvoitetta vahvistettaessa se öljymäärä, 
jonka maahantuoja on kolmen edeltäneen ka
lenterivuoden aikana vienyt maasta, toimittanut 
valtion varmuusvarastoihin tai joka on käytetty 
tai jalostettu teollisuuden raaka-aineeksi. 

Maahantuojan velvoitevaraston tulee kunkin 
vuoden joulukuun 1 päivästä alkaen vastata 
kolmen kuukauden keskimääräistä tuontia. 

10 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuk

sesta päättää, millä ehdoin ja minä ajankohtana 
raakaöljyn maahantuoja saa korvata osan va
rastointivelvoitteestaan varastoimaHa vastaavan 
määrän öljytuotteita. Raakaöljyn osuuden on 
kuitenkin oltava vähintään puolet velvoitteen 
määrästä. 

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
raakaöljyvelvoitteen korvaamisen ehdoista ja 
edellytyksistä. 

11 § 
Mikäli öljytuotteiden maahantuojan kolmen 

edeltäneen kalenterivuoden tuonnin perusteella 
laskettava keskimääräinen lentobensiinin tai 
lentopetrolin tuonti on vuodessa vähemmän 
kuin 5 000 tonnia, taikka muiden velvoitteen 
piiriin kuuluvien öljytuotteiden tuonti vuodessa 
vähemmän kuin 20 000 tonnia, ei maahantuoja 
ole näiden tuotteiden osalta varastointivelvol
linen. 

Velvoitevarastojen käyttö ja valvonta 

12 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä 

on huolehtia tämän lain täytäntöönpanosta ja 
vuosittain vahvistaa varastointivelvollisten vel
voitteiden määrät sekä valvoa velvoitevarastoja 
ja niiden käyttöä. 

13 § 
Varastointivelvollisen tulee antaa kauppa- ja 

teollisuusministeriölle tämän lain ja sen nojalla 
annettujen määräysten noudattamisen valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot. Ministeriön määrää
mät henkilöt ovat oikeutettuja suorittamaan 

tarkastuksia varastointivelvollisen tiloissa vel
voitevaraston suuruuden selvittämiseksi. 

14 § 
Varastointivelvollisen velvoitteen alaisen hyö

dykkeen varasto ei saa alittaa kauppa- ja teolli
suusministeriön vahvistaman velvoitteen mää
rää. 

Milloin varastointivelvollisen tuotanto on 
velvoitteen alaisen hyödykkeen saantihäiriön 
vuoksi vaarassa keskeytyä tai olennaisesti vä
hentyä ilman velvoitevaraston käyttöönottoa, 
kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuk
sesta myöntää varastointivelvolliselle luvan alit
taa vahvistetun varastointivelvoitteen määrän. 
Alitusluvan myöntäessään ministeriön on mää
rättävä sallittavan alituksen suuruus sekä missä 
ajassa varastointivelvollisen on täydennettävä 
varastonsa asetetun velvoitteen tasolle. 

Erinäiset säännökset 

15 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä 

syistä hakemuksesta vapauttaa varastointivel
vollisen osittain tai kokonaan varastointivel
voitteesta. 

16 § 
Jokainen on velvollinen pitämään salassa, 

mitä hän virassaan tai julkisessa toimessaan on 
asiakirjoista tai toimitetuissa tarkastuksissa saa
nut tietää varastointivelvollisen taloudellisesta 
asemasta tai liikesuhteista. 

17 § 
Joka laiminlyö tämän lain nojalla vahviste

tun varastointivelvoitteen tai muutoin rikkoo 
tätä lakia taikka sen nojalla annettuja sään
nöksiä tai määräyksiä, on tuomittava velvoite
varastointirikkomuksesta sakkoon, jollei teosta 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa ran
gaistusta. 

Joka laiminlyö vahvistetun varastointivel
voitteen tai käyttää velvoitevarastoaan tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastaisesti tuomittakoon menettä
mään valtiolle näin saamansa hyöty, jollei se 
rikkomuksen vähäisyys huomioon ottaen ole 
kohtuutonta. 

Milloin rikkomus on vähäpätöinen, kauppa
ja teollisuusministeriö voi olla ryhtymättä toi
menpiteisiin syylliseksi epäillyn saattamiseksi 
syytteeseen, jos teko on johtunut olosuhteet 
huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaa-
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mattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tie
tämättömyydestä eikä yleinen etu vaadi syyte
toimenpiteitä. 

18 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

Voimaantulo- ;a siirtymäsäännökset 

19 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 

1941 annettu laki nestemäisten poltto- ja voi-

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1982 

teluaineiden varastoimisvelvollisuudesta (549 / 
41) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

20 § 
Varastointivelvollisen velvoitteen määrää ensi 

kertaa vahvistettaessa on määräksi vahvistettava 
30 prosenttia tämän lain mukaisesta täydestä 
velvoitteesta. Toisena vuonna velvoitteen mää
räksi on vahvistettava 50 prosenttia varastointi
velvollisen täydestä velvoitteesta, kolmantena 
70 ja neljäntenä 90 prosenttia. Viidentenä 
vuonna lain voimaantulosta vahvistetaan varas
tointivelvollisen velvoite täysimääräisenä. 

T asav>allan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Esko Ollila 




