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Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maa
kaasumarkkinalaki. Ehdotetuna lailla pantai
siin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä. Direktiivi 
sallii Suomelle väliaikaisia poikkeuksia 
eräistä direktiivin säännöksistä eikä velvoita 
Suomea avaamaan vielä tässä vaiheessa kaa
sumarkkinoita. Vasta siirtymäkauden jälkeen 
eli sitten, kun Suomen kaasuverkko on kyt
ketty jonkin toisen Euroopan unionin jäsen
valtion yhteen liitettyyn kaasuverkkoon tai 
kun Suomella on useampia kuin yksi kaa
suntoimittaja, kaikki direktiivin velvoitteet 
tulevat koskemaan myös Suomea. Direktiivi 
velvoittaa kuitenkin saattamaan voimaan 
muiden muassa liiketoimintojen avoimuutta 
ja eriyttämistä koskevat säännöt sekä valitse
maan verkon avaamismallin. 

Tarkoitus on kuitenkin, että jo alkuvai
heessa maakaasumarkkinoilla toimivat tahot 
valmistautuisivat kaasumarkkinoiden toimin
taan ja olisivat siten kilpailukykyisiä, kun 
markkinat todella avautuvat. Pääosa ulko
maisista yrityksistä ja toimijoista toimivat 
joka tapauksessa kilpailluilla maakaasumark
kinoilla jo ennen kuin vastaavat velvoitteet 
koskisivat suomalaisia toimijoita. Tästä 
syystä on tarkoitus ensi vaiheessa avata 
maakaasun niin sanotut jälkimarkkinat kil
pailulle. Siirtymäkauden jälkeen kaasumark
kinat avattaisiin kokonaan kilpailulle. 

Uudistuksella vähennettäisiin kilpailun es
teitä siitä osasta markkinoita, jossa kilpailu 
on mahdollinen eli ensivaiheessa kaasun jäl
kimarkkinoilta ja myöhemmin koko kaasun 
hankinnasta ja myynnistä. Kilpailun lisäämi
nen tehostaisi voimavarojen käyttöä ja toisi 
kustannussäästöjä kaasun käyttäjille ja kan
santaloudelle. 

292244Q 

Toisaalta ehdotuksella asetettaisiin selkeät 
pelisäännöt kaasuverkoille, jotka ovat luon
teeltaan luonnollisia monopoleja. Vastedes 
verkonhaltijoiden, joiden alueella on siirty
mävaiheessa jälkimarkkinoilla toimivia kaa
sun käyttäjiä tai vähittäismyyjiä, olisi avatta
va verkkonsa asianmukaista kohtuullista kor
vausta vastaan edellä mainittujen toimijoiden 
käyttöön. 

Verkkotoiminnalta edellytetään avoimuut
ta. Verkonhaltijan on julkistettava yrityksen 
hinnoittelua, taloutta ja tehokkuutta koskevia 
tietoja. 

Verkonhaltijat tarvitsisivat toiminnalleen 
uuden luvan. Jakeluverkkojen osalta kysees
sä olisi lähinnä liiketoimintalupa, jossa ei 
määriteltäisi sellaista toimilupa-aluetta kuin 
sähkömarkkinoilla sähköverkkoluvassa. 
Maakaasuverkkoluvan ja sen ehtojen avulla 
voitaisiin verkkotoiminnan velvoitteet ja 
vaatimukset kohdistaa tarkoituksenm ukaisel
la tavalla toimijoille. 

Kaasun myynti ei olisi luvanvaraista. Kaa
sun käyttäjien etujen turvaamiseksi kaasun 
myyjällä olisi toimitusvelvollisuus niille 
asiakkaille, jotka eivät ole kilpailun piirissä. 
Siirtymävaiheessa toimitusvelvollisuus kos
kisi käytännössä kaikkia käyttäjiä mutta 
markkinoiden avauduttua toimitusvelvolli
suuden piiriin jäävien kaasun käyttäjien 
määrä vähenisi oleellisesti. 

Ostajan mahdollisuus valita kaasuntoimit
tajansa ei alkuvaiheessa oleellisesti muuttuisi 
nykyisestä. Samoin vapaus ostaa kaasua jäl
kimarkkinoilta koskisi alkuvaiheessa vain 
suurimpia kaasunkäyttäjiä ja vähittäismyyjiä, 
joita arvioidaan olevan nom 50. 

Lain tavoitteiden toteutumista valvomaan 
ehdotetaan perustettavaksi suppea viran
omaistoiminto. Tämä viranomainen toimisi 
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osana nykyistä sähkömarkkinakeskusta, jon
ka nimi muuttuisi uudistuksen yhteydessä. 
Viranomaisen uusista tehtävistä aiheutuisi 
valtiolle vain vähäisiä kuluja ja ne katet-

taisiin pääosin valvonta- ja lupamaksuilla. 
Maakaasumarkkinalaki on tarkoitettu tule

maan voimaan viimeistään 1 päivänä elo
kuuta 2000. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Suomen maakaasumarkkinat ovat hyvin 
poikkeukselliset verrattuna useimpien mui
den Euroopan unionin jäsenmaiden kaasu
markkinoihin. Kaasujärjestelmä rajoittuu 
Suomessa vain eteläisimpään osaan maata. 
Euroopassa kaasujärjestelmät kattavat yleen
sä koko maan aivan kuten sähköverkotkin. 
Suomen kaasujärjestelmää voidaan kuvata 
lähinnä yhdeksi siirtopotkeksi Venäjältä Ete
lä-Suomeen. Suomen kaasuverkko on kyt
ketty vain yhteen kaasunhankintalähteeseen 
itärajalla. Useimmissa Euroopan maissa on 
ainakin muutamia kilpailevia kaasuntoimitta
jia. Iso-Britaunialla on omaa kaasuntuotan
toa ja maa on kaasun suhteen omavarainen. 
Suomessa kaasun osuus primäärienergian 
käytöstä on vain noin 10 prosenttia, kun se 
unionin alueella on keskimäärin kaksinker
tainen. 

Meillä suuret kaasunkäyttäjät, joille Eu
roopan parlamentin ja neuvoston maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä sään
nöistä antama direktiivi 98/30/EY, jäljem
pänä maakaasumarkkinadirektiivi, takaa al
kuvaiheessa oikeuden ostaa kaasua mark
kinoilta eli kaasua käyttävät voimalaitokset 
ja muut yli 25 miljoonaa kuutiometriä kaa
sua vuodessa kuluttavat kaasunkäyttäjät vas
taavat 90 prosenttisesti koko kaasunkäytöstä. 
Unionin jäsenmaissa tällaisten kaasunkäyttä
jien osuus on keskimäärin vain noin 34 pro
senttia. Muualla Euroopassa kaasua käyte
tään pääasiassa kotitalouksissa ja lämmityk
sessä. Meillä kotitalouksien kulutuksen 
osuus lämmitys mukaan lukien on vain noin 
kaksi prosenttia. 

Suomessa maakaasun jakeluverkot ovat 
varsin kehittymättömiä eikä niitä ole kytket
ty toisiinsa siten kuin maissa, joissa kaasu
markkinat ovat kehittyneempiä. 

Suomen maakaasumarkkinoilla toimii yksi 
merkittävä kaasuyhtiö, Gasum Oy. Yhtiö tuo 
maakaasua maahan ja siirtää sitä omistaman
sa siirtoverkon kautta kaasun suurkuluttajille 
ja jakeluyhtiöille. Jakeluyhtiöitä on nykyisin 
36. 

Maakaasun suurimpia käyttösektoreita ovat 
yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto yhdys
kuntien kaukolämpövoimaloissa (36 prosent
tia) ja teollisuuden vastapainevoimaloissa 
(34 prosenttia) sekä teollisuuden muu käyttö 
( 18 prosenttia). 

Jäljempänä puhuttaessa kaasumarkkinoista 
tarkoitetaan maakaasumarkkinoita mukaan 
lukien nesteytetty maakaasu. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Laki räjähdysvaarallisista aineista 

Räjähdysvaarallisista aineista annettu laki 
(26311953) on luonteeltaan puitelaki ja se 
koskee myös maakaasua. Lailla ja sen nojal
la annetuilla säädöksillä säädetään räjähdys
aineiden, palavien nesteiden ja kaasujen sekä 
niihin verrattavien räjähdysvaarallisten ainei
den valmistuksesta, maahantuonnista, hallus
sapidosta, myynnistä tai muusta luovutukses
ta, kuljetuksesta ja käytöstä sekä laadusta. 
Laissa määritellään turvallisuusvalvonnasta 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset sekä 
annetaan näille turvallisuusvalvontatehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeelliset oikeudet. 

Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
ja sen nojalla annettujen säädösten kehittä
minen kuuluu kauppa- ja teollisuusministe
riölle. Näiden säädösten noudattamista val
vovat Turvatekniikan keskus ja muut val
vontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä on 
asetuksella annettu. Kunnassa valvontatehtä
vää hoitaa palopäällikkö. 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
säännösten noudattamisen valvontaa varten 
tarvittavat tiedot sellaiselta toiminnanharjoit
tajalta, joka valmistaa, tuo maahan, vie 
maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa tai 
käyttää laissa tarkoitettuja aineita, tuotteita 
tai laitteita. 

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten valvontaa varten alueelle, huo
neistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne 
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paasy on laissa tarkoitetun valvonnan kan
nalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja 
ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toi
menpiteisiin. Sanottu oikeus koskee myös 
asuinhuoneistoja silloin, kun on kysymys 
välittömän vaaratilanteen ehkäisemisestä. 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
laissa tarkoitetuista aineista ja tuotteista sekä 
näiden valmistus-, varastointi- ja käyttölait
teista valvonnan kannalta tarpeellisia näyttei
tä. 

Lisäksi laissa määritellään lähemmin toi
mivaltaisille viranomaisille turvallisuusval
vontatehtävän hoitamiseksi annetut oikeudet 
sekä säädetään lain rikkomisesta seuraavista 
rangaistuksista. 

Euroopan unionin neuvoston vaarallisista 
aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaaro
jen torjunnasta annetun direktiivin 
96/82/EY (Seveso II -direktiivi) säännösten 
sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön 
on kemikaalilakia ja räjähdysvaarallisista 
aineista annettua lakia muutettu 1 päivänä 
helmikuuta 1999 voimaan tulleilla muutok
silla. Kumpaankin lakiin on lisätty säännös, 
jonka mukaan viranomaisen on kiellettävä 
tuotantolaitoksen tai sen osan toiminta, jos 
toimenpiteissä suuronnettomuuden estämi
seksi on vakavia puutteita. Vaikka direktiivi 
ei varsinaisesti koske maakaasulaitoksia, 
maakaasuasetukseen on otettu direktiivistä 
turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. 

Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
nojalla on annettu maakaasuasetus 
(1 05811993). Asetuksen 2 luvun 6 §:n mu
kaan maakaasuputkistoja saa rakentaa vain 
Turvatekniikan keskuksen antamalla rakenta
misluvalla. Lupahakemuksen sisältö on mää
ritelty saman luvun 7 §:ssä. 

Maakaasuasetuksen 3 luvussa on asennus
ja huoltotoiminnalle asetettu pätevyysvaati
mukset. Asetuksen muissa luvuissa on tar
kastuksia, käyttöä, varastointia, valvontaa, 
kieltoja ja pakkokeinoja sekä suuronnetto
muuksien torjuntaa koskevia säännöksiä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
(1059/1993) maakaasuasetuksen soveltami
sesta koskee maakaasuasetuksessa tarkoitet
tuja maakaasuputkistoja ja käyttölaitteita 
sekä maakaasun hajustamista. Päätöksessä 
on alueluokkajakoa, mitoitusta, suoja
etäisyyksiä, jakelu- ja käyttöputkistojen lait
teistoja ja varusteita, rakentamista, asenta
mista, merkintöjä, käyttölaitteita ja letkuja, 
käyttöä sekä hajustamista koskevia määräyk
siä. 

Kaasulaiteasetus ( 1434/1993) määrittelee 
markkinoille saatettavien ja käyttöön otetta
vien kaasulaitteiden ja varusteiden vaatimuk
set. Kaasulaitteeseen kiinnitetään CE-mer
kintä merkiksi siitä, että laite täyttää asetuk
sen vaatimukset. 

2.1.2. Muu lainsäädäntö 

Kilpailun edistäminen 

Kilpailunrajoituksista annetun lain 
( 48011992) mukaan kiellettyjä kilpailunrajoi
tuksia ovat määrähinnat, tarjouskartellit, hin
noista ja tuotannonrajoituksista sopiminen 
sekä markkinoiden ja hankintalähteiden jaka
minen. Lisäksi kilpailunrajoituslaissa kielle
tään määräävän markkina-aseman väärin
käyttö. Maakaasuliiketoiminta on Suomessa 
tällä hetkellä sekä valtakunnallisen siirto
verkkoliiketoiminnan että alueellisen jakelu
verkkoliiketoiminnan osalta luonnollinen 
monopoli, joten sen on toiminnassaan otetta
va huomioon kilpailunrajoituslaissa määrää
vässä markkina-asemassa olevien yritysten 
toiminnalle asetetut vaatimukset. 

Kilpailuvirasto on katsonut Neste Oy:tä 
(nykyisin Gasum Oy) koskevassa 9 päivänä 
marraskuuta 1992 antamassaan päätöksessä, 
että polttoaineen valinnan jälkeen maa
kaasumarkkinat ovat asiakkaan näkökulmas
ta muista polttoainemarkkinoista erilliset 
markkinat. Arvio on edelleenkin pätevä. Kil
pailuvirasto edellytti edellä mainitussa pää
töksessään, että maakaasun hinnoittelujärjes
telmän tulee olla julkinen ja rakenteellisesti 
kustannusvastaava. Jos julkisesta hinnoittelu
järjestelmästä poiketaan, tulee poikkeuksille 
olla erityiset syyt. Tällä hetkellä tilanne kaa
sumarkkinoilla on se, että osa asiakkaista on 
julkisen hinnoittelujärjestelmän piirissä, mut
ta osa kaasusta toimitetaan vielä niin sano
tuilla vanhoilla sopimuksilla. Jos vanhojen 
sopimusten nojalla toimitetun maakaasun 
hinta heijastuu kilpailua vääristävänä toimin
tana sähkö- tai kaukolämpömarkkinoilla, voi 
Kilpailuvirasto tarvittaessa puuttua asiaan. 

Toimintansa aikana Kilpailuvirasto on sel
vittänyt vain muutamia maakaasuliiketoimin
taa koskevia toimenpidepyyntöjä. Maa
kaasun hinnoittelua koskeva arviointi on 
kuitenkin ollut yhtenä osatekijänä erityisesti 
kaukolämpölaitosten ja sähköyhtiöiden hin
noittelua koskevissa päätöksissä. 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, 
että voimassa oleva kilpailulainsäädäntö tar-
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joaa mahdollisuuden valvoa maakaasun hin
noittelua. Ehdotettu lainsäädäntöuudistus 
tulee kuitenkin muuttamaan maakaasumark
kinoiden kilpailuolosuhteita ja lisää tarvetta 
valvontaan erityisesti maakaasun siirtohin
noittelussa. Tässä yhteydessä onkin syytä 
kiinnittää huomiota valvontatehtävän tarkoi
tuksenmukaiseen hoitamistapaan ja eri viran
omaisten työnjakoon. 

Heinäkuussa 1998 tuli voimaan laki kilpai
lunrajoituksista annetun lain muuttamisesta 
(303/1998), jolla lisättiin kilpailunrajoituk
sista annettuun lakiin muun muassa yritys
kauppavalvontaa,puuttumattomuustodistusta, 
vähämerkityksellisiä kilpailunrajoituksia ja 
vahingonkorvausta koskevat säännökset. 
Säännöksiä yrityskauppavalvonnasta sovelle
taan kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaan 
yrityskauppaan, jossa yrityskaupan osapuol
ten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 2 mil
jardta markkaa ja jossa vähintään kahden 
yrityskaupan osapuolen liikevaihto ylittää 
150 miljoonaa markkaa. Lakiin sisältyvät 
myös sähkömarkkinoilla tapahtuvia yritys
kauppoja koskevat erityissäännökset. Kilpai
luvirasto voi myös elinkeinonharjoittajan 
hakemuksesta antaa päätöksen siitä, kuuluu
ko hakemuksessa ilmoitettu järjestely lain 
4--6 §:n kieltojen soveltamisalan piiriin. 
Puuttumattomuustodistusta ei kuitenkaan 
voida antaa 7 §:n tarkoittamasta määräävän 
markkina-aseman väärinkäytöstä tai 9 §:n 
tarkoittamasta vahingollisesta kilpailunrajoi
tuksesta. Lain muutos antaa Kilpailuvirastol
Ie myös oikeuden olla ryhtymättä toimenpi
teisiin, mikäli asiassa on kyse vähämerkityk
sellisestä kilpailurajoituksesta. 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oi
keuksien lunastuksesta 

Lakia kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta (603/1977), jäljem
pänä lunastuslaki, sovelletaan, kun maa
kaasuverkon rakentamista varten hankitaan 
maankäyttöoikeuksia. Laissa määritellään 
lunastuksen ja korvausten perusteet sekä lu
nastuksessa noudatettavat menettelyt. 

2.2. Kansainvälinen kehitys ja 
ulkomaiden lainsäädäntö 

2.2.1. Euroopan unioni 

Euroopan unionin sisämarkkinoiden toteut
taminen käynnistyi energian osalta vuonna 

1988. Tällöin Euroopan yhteisöjen komissio 
julkaisi selvityksen "The Internal Energy 
Market", jossa käsiteltiin niitä esteitä, jotka 
vaikeuttavat sisämarkkinaperiaatteiden käyt
töönottoa energia-alalla. 

Energiasisämarkkinoiden toteuttaminen on 
tapahtunut vaiheittain. Ensimmäiseen vaihee
seen kuuluivat neuvoston direktiivi 
911296/ETY maakaasun siirrosta verkkojen 
kautta (jäljempänä transitdirektiivi) sekä 
neuvoston direktiivi 90/377/ETY yhtenäisen 
menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja säh
köstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hinto
jen avoimuuden takaamiseksi. Teollisuudelle 
kaasua toimittavien myyjien on ilmoitettava 
tyyppikuluttajatietoja tariffeistaan unionille 
ja maan omille viranomaisille. Nämä ener
giasisämarkkinoiden ensimmäiseen vaihee
seen kuuluneet direktiivit tulivat koskemaan 
Suomea jo Euroopan talousaluetta koskevan 
sopimuksen voimaantulon myötä eli vuoden 
1994 alusta lukien. Transitdirektiivin ta voit
teena on edistää kaasunsiirtoa ED-maiden 
välillä. Yksi transitdirektiivin soveltamisen 
ehdoista on, että kaasunsiirrossa ylitetään 
vähintään yksi Euroopan unionin jäsenvalti
oiden välinen raja. Koska tämä ehto ei Suo
men kohdalla täyty, ei direktiiviä toistaiseksi 
sovelleta Suomessa. 

Maakaasumarkkinadirektiivissä, joka tuli 
voimaan 10 päivänä elokuuta 1998, luodaan 
yhteiset säännöt maakaasun siirrolle, jakelul
le, toimitukselle ja varastoinnille. Direktiivin 
tavoitteena on avata maakaasumarkkinat kil
pailulle. Tasapuolisen ja toimivan kilpailun 
takaamiseksi direktiivi edellyttää, että mais
sa, joissa on käytössä maakaasuliiketoimin
taa tai maakaasuputkien rakentamista koske
va lupajärjestelmä, lupien myöntämisessä 
tulee noudattaa puolueettomia Ja syrjimättö
miä perusteita. Siirto- tai varastointiyritysten 
ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten 
tulee kohdella tasapuolisesti verkon käyttäjiä 
ja käyttäjäryhmiä. Ristiinsubventoinnin ja 
kilpailun vääristymisen välttämiseksi integ
roituneiden maakaasualan yritysten sisäisessä 
kirjanpidossa on oltava erilliset tilit maa
kaasun siirto-, jakelu- ja varastointitoimin
noille ja tarvittaessa konsolidoidut tilit muis
ta kuin maakaasualaan kuuluvista toimin
noista siten kuin niitä vaadittaisiin tekemään, 
jos erilliset yritykset harjoittaisivat kyseisiä 
toimintoja. Sisäiseen kirjanpitoon kuuluu 
erillisen taseen ja tuloslaskelman laatiminen 
kustakin toiminnasta. 

Kilpailun avaamisen kannalta erityisen 
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merkityksellisiä ovat direktiivin säännökset, 
jotka koskevat verkkoon pääsyä. Järjestääk
seen verkkoon pääsyn jäsenvaltiot voivat 
direktiivin mukaan valita joko neuvotteluihin 
perustuvan tai säännellyn verkkoon pääsyn 
menettelyn tai molemmat. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vaatimukset täyttävät asiakkaat 
eli sellaiset jäsenvaltion alueella olevat 
asiakkaat, joilla on oikeus verkkoon pää
syyn. Direktiivissä edellytetään, että vaati
mukset täyttäviksi asiakkaiksi määritellään 
kaasuvoiman tuottajat kulutuksesta riippu
matta ja muut loppukäyttäjät, jotka kulutta
vat käyttöpaikkakohtaisesti yli 25 miljoonaa 
kuutiometriä kaasua vuodessa. 

Vaatimukset täyttävien asiakkaiden määrit
telyssä jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että vaatimukset täyttävien asiakkaiden mää
ritelmän soveltaminen johtaa markkinoiden 
avautumiseen, joka vastaa vähintään 20 pro
senttia kansallisista kaasumarkkinoista. Vii
den vuoden kuluttua direktiivin voimaantu
losta eli elokuussa 2003 markkinoiden avau
tumisen tulee vastata vähintään 28 prosenttia 
ja kymmenen vuoden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta eli elokuussa 2008 vähintään 
33 prosenttia kansallisista kaasumarkkinois
ta. 

Vaatimukset täyttäville asiakkaille annetun 
käyttöpaikkakohtaisen kulutuksen raja-arvon 
tulee laskea viimeistään vuoden 2003 elo
kuussa 15 miljoonaan kuutiometriin vuodes
sa ja viimeistään vuoden 2008 elokuussa 5 
miljoonaan kuutiometriin vuodessa. 

Jos vaatimukset täyttävien asiakkaiden 
määritelmän soveltaminen johtaa ensi vai
heessa suurempaan markkinoiden avautumi
seen kuin 30 prosenttia kansallisten maa
kaasumarkkinoiden kokonaisvuosikulutuk
sesta, kyseinen jäsenvaltio voi muuttaa vaa
timukset täyttävien asiakkaiden määritelmää 
niin, että markkinoiden avautumista ei kui
tenkaan rajoiteta alle 30 prosenttiin tästä 
kulutuksesta. 

Direktiivin mukaan tapauksissa, joissa 
maakaasualan yritys kokee tai katsoo joutu
vansa kokemaan vakavia taloudellisia tai 
rahoituksellisia vaikeuksia, koska se on si
toutunut yhdessä tai useammassa kaasun 
hankintasopimuksessa hyväksyttyyn ota tai 
maksa -sitoumukseen, yrityksellä on mah
dollisuus hakea jäsenvaltiolta tai nimetyltä 
toimivaltaiselta viranomaiselta tilapäistä 
poikkeusta evätä verkkoon pääsy. Jäsenvalti
on tai nimetyn toimivaltaisen viranomaisen 
on viipymättä ilmoitettava komissiolle poik-

keuksen myöntämisestä ja liitettävä mukaan 
kaikki poikkeusta koskevat asiaan kuuluvat 
tiedot. Komissio voi neljän viikon kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta vaatia kyseis
tä jäsenvaltiota tai nimettyä toimivaltaista 
viranomaista muuttamaan päätöstä poikkeuk
sen myöntämisestä tai peruuttamaan sen. 

Direktiivin mukaan ne jäsenvaltiot, jotka 
eivät ole suoraan liittyneet minkään muun 
jäsenvaltion yhteen liitettyyn verkkoon t~i 
joilla on vain yksi pääasiallinen ulkopuoh
nen maakaasun toimittaja, voivat poiketa 
direktiivin 4 artiklan, 18 artiklan 1 ,2,3,4 ja 6 
kohdan ja/tai 20 artiklan säännöksistä. Mai
nituissa artikloissa säädetään maakaasuputki
en ja käsittelylaitosten rakentamista ja käyt
töä koskevista luvista, verkkoon pääsystä ja 
erillisistä putkilinjoista. Maakaasun toimitta
jan, jonka markkinaosuus on yli 75 prosent
tia, katsotaan olevan pääasiallinen. Direktii
vin 26 artiklassa säädetyn poikkeuksen voi
massaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä siitä 
hetkestä, kun vähintään yksi mainituista 
edellytyksistä ei enää täyty. Poikkeuksen 
edellytykset ovat voimassa Suomen osalta 
mutta poikkeuksen voimassaolo lakkaa siinä 
vaiheessa, kun vähintään yksi poikkeuksen 
edellytyksistä ei enää täyty. 

Direktiivi on luonteeltaan vähimmäisdirek
tiivi. 

2.2.2. Eräiden maiden suunnitelmat ja 
ratkaisut 

Saksa 

Huhtikuussa 1998 voimaan tullut ener
gialaki kattaa periaatteessa sekä sähkö- että 
kaasumarkinadirektiivin vaatimukset eikä 
lakiin aiota tehdä merkittäviä muutoksia. 
Markkinat on avattu kaikille asiakkaille il
man raja-arvoja. Verkkoihin pääsy perustuu 
neuvottelumenettelyyn. Maakaasuputkien 
rakentamiseen ei tarvita hankelupaa. Maa
kaasumarkkinoiden valvonnasta vastaa kil
pailuviranomainen. Saksan energialaki sisäl
tää vastavuoroisuuspykälän eli markkinoiden 
avaaminen Saksan ulkopuolisille toimijoille 
voidaan tehdä ehdolliseksi ulkopuolisen 
maan tavasta avata kaasumarkkinoita. 

Iso-Britannia 

Iso-Britannia on EU-maista suurin kaasun 
käyttäjä. Maakaasuverkko kattaa käytännös
sä koko maan ja kaasua käyttää 18 miljoo-



8 HE 134/1999 vp 

naa kuluttajaa. 
Vuonna 1986 yksityistettiin kaasuyhtiö 

British Gas, jolla oli yksinoikeus kaasun 
siirtoon ja myyntiin ja joka lisäksi hallitsi 
kaikkea maakaasun hankintaa. British Gasin 
yksityistämisen yhteydessä pääsy maa
kaasuverkkoon määrättiin avoimeksi myös 
muille kaasun toimittajille. Käytännössä kil
pailu maakaasumarkkinoilla alkoi vasta 
vuonna 1991, jolloin ensimmäiset riippumat
tomat kaasun toimittajat aloittivat kaasun 
myynnin. 

British Gas on jaettu erillisiksi yhtiöiksi, 
joista tärkeimmät ovat maakaasun tuotantoa 
ja myyntiä sekä kaasulaitteiden myyntiä ja 
huoltotoimintaa harjoittava Centrica sekä 
Transco, joka harjoittaa maakaasun siirtoa, 
varastointia ja jakelua. 

Maakaasumarkkinat on vapautettu täysin 
kilpailulle ja kaikki kuluttajat voivat vapaasti 
valita kaasun toimittajansa. Maakaasun tuk
kumarkkinoilla toimii nykyään noin 40 yri
tystä, jotka käyvät kauppaa kehittyneillä spot 
-markkinoilla. Lyhyiden sopimusten osuus 
markkinoista on noin 10 prosenttia. V ähit
täismarkkinoilla toimii 21 yritystä, joista 
suurimmat myyjät hallitsevat koko ketjun 
tuotannosta kulutukseen. 

Myös kaasun siirto on periaatteessa va
pautettu kilpailulle. Oman siirtoverkon tai 
-yhteyden rakentamiseen haetaan lupa kaasu
markkinaviranomaiselta (Ofgas). Yksityiset 
verkot on useimmiten liitetty Transcon julki
seen verkkoon. Mahdollisuutta oman verkon 
rakentamiseen on käyttänyt kuusi yksityistä 
jakeluyhtiötä, jotka jakelevat maakaasua 748 
alueella 44 000 asiakkaalle. Myös eräät suu
ret kuluttajat ovat rakentaneet omia siirtoyh
teyksiä suoraan maakaasun tuontiterminaa
liin tai kaasun tuotantoalueelle. 

Ranska 

Maakaasumarkkinadirektii vin täytäntöön
panon tekninen valmistelu on aloitettu. 
Verkkoon pääsyn menettelyksi omaksutta
neen neuvotteluihin perustuva verkkoon pää
sy. Ranska tulee asettamaan myös julkisen 
palvelun velvoitteen. Maakaasumarkkinavi
ranomaiseksi perustettaneen sähkömarkkinoi
ta valvovan komission tyyppinen elin. 

Espanja 

Espanjassa tuli 8 päivänä lokakuuta 1998 
voimaan energialaki, joka panee täytäntöön 

kaikki maakaasudirektiivin vaatimukset. 
Markkinat on avattu kaikille asiakkaille 
säännellyn verkkoonpääsyn menettelyllä. 
Kaikkeen uuteen putkistorakentamiseen tar
vitaan lupa. Markkinoiden avautumisaste on 
nykyisin 46 prosenttia. Markkinoiden arvioi
daan avautuvan kokonaan vuoteen 2013 
mennessä. 

Portugali 

Portugalilla on vain yksi kaasunhankinta
lähde, Algeria. Maa voidaan luokitella maa
kaasumarkkinadirektiivin 26 artiklan tarkoit
tamaksi uudeksi markkina-alueeksi ja sillä 
on oikeus rakentamis- ja käyttölupia, verk
koon pääsyä ja erillisiä linjoja koskeviin 
poikkeuksiin direktiivin täytäntöönpanossa. 
Kansallista maakaasumarkkinalainsäädäntöä 
on tarkoitus säätää vuoden 2000 aikana. 

Kreikka 

Kreikka on 80 prosenttisesti riippuvainen 
yhdestä kaasuntoimittajasta, Venäjästä eikä 
maan kaasuverkkoa ole kytketty muun Eu
roopan verkkoon. Kreikka aikoo käyttää hy
väksi kaasudirektiivin 26 artiklan mukaisia 
uudelle markkina-alueelle sallittuja poik
keuksia direktiivin täytäntöönpanossa. 

Ruotsi 

Ruotsissa hallitus on asettanut selvitysmie
hen, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus erityi
sen maakaasulainsäädännön edellyttämiksi 
muutoksiksi voimassa olevaan lainsäädän
töön. Ruotsin ns. rörledningslagen velvoittaa 
toimiluvan haltijaa kuljettamaan myös mui
den putkea tarvitsevien osapuolten tavaraa, 
joten siirto-oikeus on jo olemassa voimassa 
olevassa lainsäädännössä. Lisäksi Ruotsissa 
on asetettu komitea pohtimaan maakaasudi
rektiivin täytäntöönpanoa. Komiteassa ovat 
edustettuina maakaasuteollisuus, maakaasu
alan yhteisöt ja viranomaiset. Komitean on 
määrä antaa hallitukselle ehdotus uudeksi 
lainsäädännöksi marraskuussa 1999. 

Argentiina 

Argentiinassa käytetään vuodessa noin 27 
miljardia kuutiometriä maakaasua ja maa
kaasun osuus koko energian käytöstä on 
noin 46 prosenttia. Kaikki käytettävä maa
kaasu saadaan omasta maasta. Kaasumark-
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kinoita koskeva säännöstely purettiin vuonna 
1992, jolloin kaasuteollisuus yksityistettiin. 
Samalla tuotanto, siirto, jakelu ja myynti 
eriytettiin erillisiin yhtiöihin. Siirto- ja jake
luverkkojen käyttöoikeus annettiin ulkopuo
lisille. Kaasumarkkinoiden valvontaa varten 
perustettiin sääntelyviranomainen. Kaasun 
tuottajahinnat on asteittain vapautettu kilpai
lulle. 

Maakaasun tuottajia Argentiinassa on 12. 
Kaasun siirto-oikeudet on annettu kahdelle 
yhtiölle, Gas del Norte S.A. ja Gas del Sur 
S.A. Nämä vastaavat kaasun siirrosta tuotan
topaikalta kullekin paikkakunnalle toiminta
alueillaan. Siirtokapasiteetista on sovittu ja
keluyhtiöiden kanssa kymmeneksi vuodeksi 
tehdyssä sopimuksessa. Siirtoyhtiöt voivat 
ostaa kaasua vain omaan käyttöönsä. Jake
lusiirrosta ja myynnistä vastaavat yksinoi
keudella omilla alueillaan kahdeksan jakelu
yhtiötä. Oikeudet on myönnetty 35 vuodek
si. 

Kilpailuun oikeutettuja asiakkaita ovat 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat maa
kaasua vähintään 10 000 kuutiometriä päi
vässä tai 3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 
Nämä voivat tehdä ostosopimuksia suoraan 
valitsemansa tuottajan, siirto- tai jakeluyhti
ön tai muun myyjän kanssa ja näillä teolli
suuskuluttajilla on oikeus verkkojen käyt
töön. Kilpailun piirissä on vajaa 60 prosent
tia koko markkinavolyymista. 

Maakaasun hinta on tuottajahinnan sekä 
siirto- ja jakeluhintojen summa. Maakaasun 
jakelun ja siirron hinnoittelussa sovelletaan 
kattohintajärjestelmää (price-cap rate review 
system), jonka mukaan hintoja tarkistetaan 
puolen vuoden välein. Tarkistuksessa otetaan 
huomioon inflaatio, kaasun tuottajahintojen 
muutokset sekä viiden vuoden jaksoissa teh
tävä tarkastelu, jonka tavoitteena on tehostaa 
toimintaa ja edistää investointeja. Maa
kaasumarkkinaviranomainen ENARGAS 
edellyttää siirtohintoja alennettavan 6,4 pro
senttia ja jakeluhintoja 4,7 prosenttia vuoden 
1998 alusta alkaneen viiden vuoden jakson 
aikana. 

Markkinoiden avaamisen eli vuoden 1992 
jälkeen suurten kuluttajien kaasun hinnat 
ovat laskeneet noin 30 prosenttia. Pienten 
kuluttajien hinnat ovat nousseet runsaat 10 
prosenttia. 

2.3. Muutostarpeet 

Suomen voimassa oleva lainsäädäntö ei 
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sisällä erillisiä säädöksiä, jotka koskisivat 
maakaasumarkkinoita. Maakaasumarkkinadi
rektiivin voimaan saattaminen edellyttää 
maakaasumarkkinoita koskevan lain säätä
mistä. Suomen nykyisessä maakaasunhan
kintatilanteessa, jossa kaasun hankinta tapah
tuu yhdestä lähteestä, maakaasumarkkinadi
rektiivi kuitenkin sallii Suomelle poikkeuk
sia. Esimerkiksi verkkoon pääsyä ei olisi 
välttämättä avattava kuin vasta siinä vaihees
sa, kun Suomen maakaasuverkko olisi yh
teydessä Euroopan unionin jonkin jäsenvalti
on yhteen liitettyyn maakaasuverkkoon tai 
kun Suomeen toimittaisi kaasua vähintään 
kaksi kaasun toimittajaa, joista kummalla
kaan ei olisi yli 75 prosentin markkinaosuut
ta. 

Maakaasumarkkinoiden kehittämiseen on 
kuitenkin myös Suomessa todettu tarvetta. 
Maakaasun tukkumarkkinoiden toimitussopi
mukset perustuvat nykyään asiakkaan ennal
ta tekemään tehovaraukseen eli tilaustehoon. 
Tehovaraus on vakio koko vuoden. Tilaa
mastaan tehosta asiakas maksaa tehomaksun 
riippumatta siitä, käyttääkö hän varaamansa 
kaasutehon vai ei. Tehomaksun osuus kaa
sun kokonaishinnasta on 15-25 prosenttia. 

Kaasumarkkinoilla toimivat osapuolet ovat 
todenneet tarvetta kaasun tilapäiskauppaan 
eli jälkimarkkinoiden luomiseen ainakin siltä 
osin kuin kaasun käyttäjä ei voi hyödyntää 
koko tehovaraustaan. Kaupankäyntitapojen 
kehittäminen niin, että tehovarauksen hyö
dyntäminen olisi mahdollisimman joustavaa, 
tehostaisi kaasumarkkinoiden toimintaa ja 
alentaisi aktiivisten toimijoiden kustannuk
sia. Tarpeita on tuotu esiin Energiataloudel
lisen yhdistyksen maakaasunkäyttövaliokun
nan raportissa vuodelta 1992. Maakaasun 
käyttäjät ovat esittäneet, että kaasumark
kinoille vahvistettaisiin pelisäännöt. 

Maakaasun tukkumyyjä Gasum Oy on läh
tenyt kehittämään yhteistyössä kaasualan 
muiden toimijoiden kanssa maakaasumark
kinoita siten, että kaasun jälkimarkkinat oli
sivat mahdolliset. Gasumin suunnittelemassa 
järjestelmässä se ylläpitäisi kauppapaikkaa 
eli niin sanottua tehopörssiä. Kauppapaikalla 
Gasum ottaisi vastaan vapaista tehovarauk
sista myynti- ja ostotarjouksia. Järjestelmäs
sä ei kaupattaisi kuitenkaan kaasua, vaan 
verkossa siirrettävä kaasu säilyisi Gasumin 
omistamana. Gasum toimisi niin, että ostajat 
ja myyjät pysyisivät toisilleen anonyymeinä. 

Gasumin suunnittelema järjestelmä tehos
taa kaasumarkkinoiden toimintaa ja vastaa 
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paaosin niitä tarpeita, joita Suomen nykyi
sessä kaasujärjestelmässä esiintyy. Suunnitel
lulla kauppapaikalla näyttäisi olevan edelly
tyksiä palvella kaasunkäyttäjiä ehdotettavan 
lain voimaantulon jälkeenkin. Tehopörssi ei 
kuitenkaan ole sellainen kauppapaikka, jota 
siirtymäkauden jälkeen avoimilla kaasumark
kinoilla toimivat yritykset yksinomaan tar
vitsisivat. Suunniteltu järjestelmä ei myös
kään vastaa direktiivin lopputilanteen tavoit
teita ja henkeä. On tarpeen luoda edellytyk
set jo nyt mahdollisimman monimuotoisille 
ja käyttäjien tarpeista lähteville kauppata
voille. Vain avoin verkkoon pääsy, joka on 
käytössä jo sähkömarkkinoilla, varmistaa 
kaasunkäyttäjistä lähtevän markkinoiden ke
hityksen. Siirtymävaiheessa avoin verkkoon 
pääsy on syytä rajoittaa kuitenkin vain niihin 
kaasunkäyttäjiin tai vähittäismyyjiin, jotka 
ostavat kaasua Suomen tukkumarkkinoilta 
omaan käyttöön tai jälleenmyytäväksi. 

Maakaasumarkkinoiden kehittämiseksi esi
tetyllä tavalla ja maakaasumarkkinadirektii
vin täytäntöön panemiseksi ehdotetaan sää
dettäväksi maakaasumarkkinalaki. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
maakaasumarkkinadirektiivi. Esityksellä val
mistellaan alaa yhdentyviin eurooppalaisiin 
maakaasumarkkinoihin, vaikka Suomelta 
vielä puuttuukin yhteys pohjoismaisiin tai 
unionin jäsenmaiden kaasuverkkoihin. Sa
malla tavoitteena on parantaa kaasumark
kinoiden toimivuutta siinä määrin, kuin se 
on mahdollista tilanteessa, jossa maamme 
kaasunhankinta on yhden kaasuntoimittajan 
varassa. Esityksellä linjataan kuitenkin myös 
kaasumarkkinoiden toimintaperiaatteita tilan
teessa, jossa Keski-Eurooppaan ulottuva put
kiyhteys olisi käytettävissä. 

Ehdotetun lain voimaan tullessa alkaisi 
siirtymäkausi, joka jatkuisi siihen saakka, 
kunnes Suomen maakaasuverkosta olisi yh
teys jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion 
yhteen liitettyyn maakaasuverkkoon tai kun 
maallamme olisi toinen direktiivin edellytyk
set täyttävä kaasunhankintalähde. Siirtymä
kaudella maakaasualan sopeuttaminen eu
rooppalaisiin markkinoihin aloitettaisiin 
mahdollistamaHa maakaasukauppa tietyt 

edellytykset täyttävien tukkuostajien kesken. 
Tämä tapahtuisi säätämällä verkonhaitijoille 
ehdotetussa laissa velvollisuus myydä kaa
sun siirtopalveluja edellytykset täyttäville 
tukkuostajille. Tällaisia ostajia olisivat kaa
sun käyttäjät ja jälleenmyyjät, jotka kuluttai
sivat tai myisivät kaasua vähintään 5 miljoo
naa kuutiometriä vuodessa ja jotka lisäksi 
kuuluisivat kaasun mittauksen kaukoluennan 
piiriin. 

Tarkoituksena on, että kaasuverkoista 
muodostuisi siirtymävaiheessa markkinapaik
ka, joka palvelisi kohtuullisin ja tasapuolisin 
ehdoin jälkimarkkinakaupan osapuolia, niin 
tukkumyyjää, vähittäismyyjiä kuin käyttäjiä
kin. Vähittäismyyjät ja käyttäjät voisivat 
käydä keskenään kauppaa erilaisia ja mark
kinoiden mukana kehittyviä kaupankäyntipe
riaatteita noudattaen, vaikka siirtymäkaudella 
markkinoilla toimisikin vain yksi tukkumyy
jä. Markkinapaikalla eli kaasuverkossa käy
tävä kauppa olisi jatkossakin kahdenvälistä, 
mutta se voisi omaksua myös kaasupörssille 
ominaisia piirteitä. Kun Suomen kaasuverk
ko myöhemmin olisi yhteydessä jonkin 
unionin jäsenvaltion yhteen liitettyyn kaasu
verkkoon, myös eri tukkumyyjät ja kaasun 
maahantuojat voisivat kilpailla keskenään 
asiakkaista. Verkkoon pääsy tulisi tehdä 
mahdollisimman helpoksi verkkopalveluiden 
tarvitsijoille. 

Markkinapaikan luominen merkitsee sa
malla sitä, että jäljelle jäävää monopolitoi
mintaa eli verkkotoimintaa valvottaisiin 
aiempaa tarkemmin. 

Ehdotetun lain siirtovelvollisuutta koskeva 
säännös laajenisi pääsääntöisesti kaikkia ver
konhaltijoita koskevaksi siirtymäkauden pää
tyttyä eli siinä vaiheessa, kun Suomesta olisi 
putkiyhteys johonkin unionin jäsenvaltion 
yhteen liitettyyn kaasuverkkoon tai kun 
maallamme olisi toinen kaasunhankintaläh
de. Tässä tilanteessa mahdollisuus poiketa 
direktiivin verkkojen avaamista koskevasta 
säännöksestä lakkaa ja Suomenkin on avatta
va kaasuverkkonsa direktiivin edellyttämässä 
laajuudessa. Maakaasuverkon avaamisesta 
siirtymäkauden päätyttyä säädetään lain 
muutoksella. 

Ehdotetun lain muut kuin siirtovelvolli
suutta koskevat säännökset koskisivat direk
tiivissä edellytetyn mukaisesti kaikkia mark
kinaosapuolia heti lain voimaan tullessa. 
Uudet säännökset loisivat alalle, erityisesti 
verkkotoiminnalle, selkeät pelisäännöt, jotka 
nyt puuttuvat. Näin lisättäisiin alalle enna-
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koitavuutta ja edistettäisiin investointeja. 
Lisäksi ehdotuksessa maakaasumark-

kinalaiksi esitetään lupajärjestelmää, jonka 
mukaan verkkotoimintaa varten tarvitaan 
maakaasumarkkinaviranomaisen antama 
maakaasuverkkolupa ja maan rajan ylittävän 
siirtoputken rakentamista varten kauppa- ja 
teollisuusministeriön myöntämä hankelupa. 
Lupajärjestelmän tarkoituksena on antaa vi
ranomaisille keinot valvoa ja säännellä mo
nopoliluonteista verkkotoimintaa. Lupajärjes
telmä on pyritty tekemään samantyyppiseksi 
kuin sähkömarkkinoiden lupajärjestelmä. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

3.2.1. Ehdotuksen rakenne ja säännösten 
soveltamisala 

Esitys sisältää ehdotuksen maakaasumark
kinalaiksi. Maakaasumarkkina-asetus, kaup
pa- ja teollisuusministeriön asetukset sekä 
maakaasumarkkinaviranomaisen päätökset 
valmisteltaisiin ennen ehdotetun lain voi
maantuloa. Suomessa ei ole nykyisin maa
kaasumarkkinoiden toimintaan liittyvää eril
listä lainsäädäntöä. Ehdotettu laki sisältäisi 
säännöksiä muun muassa maakaasuverkkolii
ketoimintaa koskevasta lupajärjestelmästä, 
verkonhaitijoille kilpailun edistämiseksi ase
tettavista velvoitteista, liiketoimintojen eriyt
tämisestä ja kirjanpidon avoimuudesta sekä 
maan rajan ylittävien putkien rakentamista 
koskevasta lupamenettelystä. 

Ehdotetun maakaasumarkkinalain säännök
set koskisivat pääosin kaikkia markkinaosa
puolia. Siirtovelvollisuus koskisi kuitenkin 
siirtymävaiheessa vain niitä tapauksia, joissa 
siirtopalvelua pyytävät laissa erikseen määri
tellyt vaatimukset täyttävät asiakkaat. Näille 
asiakkaille annettava oikeus hankkia siirto
palveluja verkonhaitijoilta mahdollistaisi 
maakaasun hankinnan toiselta tarjoajalta 
kuin monopoliasemassa olevalta tukkumyy
jältä. Siirtymävaiheessa tällaisena toisena 
tarjoajana olisi maakaasun käyttäjä tai jake
luyhtiö, joka jälleenmyisi Gasumilta hankki
maansa kaasua. Sekä myyjän että ostajan 
tulisi olla siirtopalvelujen hankintaan oikeu
tettuja vaatimukset täyttäviä asiakkaita. Siir
topalveluiden hankintaan oikeutettavien maa
kaasun käyttäjien rajaaminen siirtymävai
heessa suuriin käyttäjiin rajaa maakaasun 
pienkäyttäjät kilpailuttamisen ulkopuolelle, 
mikä on ehdotuksen valmisteluvaiheessa to
dettu tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi 

pienkäyttäjämarkkinoiden rakenteenjakoon 
vuoksi. Siirtymävaiheesa syntyvät maa
kaasun niin sanotut jälkimarkkinat olisivat 
kilpailullisten markkinoiden ensiaskel nykyi
sessä markkinatilanteessa, jossa maakaasun 
tukkumyyjien määrä voi lisääntyä vasta, kun 
maahamme saadaan putkiyhteys Euroopan 
maakaasumarkkinoille. 

Lisäksi ehdotetun lain verkkotoimintaa 
koskevien säännösten soveltamisalaa on ra
jattu siten, että lakia ei sovellettaisi kiinteis
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäi
seen maakaasun jakeluun. Tällaisessa maa
kaasuverkossa tapahtuvaan maakaasun jake
luun soveltuisivat kuitenkin ehdotetun lain 
myyntiä ja varastointia koskevat säännökset. 

Lain säädöksistä voitaisiin poiketa puolus
tushallinnon maakaasuverkkojen osalta siten 
kuin asetuksella säädetään. 

3.2 .2. Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet 

Lakiehdotuksen mukaan verkonhaltijalla 
eli luvanvaraisen verkkotoiminnan harjoitta
jalla ja maakaasun varastointi- ja käsittely
laitteiston haltijalla olisi velvollisuus käyttää, 
ylläpitää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja -
laitteistoaan maakaasumarkkinoiden tarpei
den mukaisesti. Verkon- ja laitteistojen halti
jan tulisi toisin sanoen turvata osaltaan jär
jestelmän toimivuus ja varmuus sekä täyttää 
asiakkaiden tavanomaiset, kohtuulliset ja 
taloudellisesti perusteltavissa olevat verkko
palvelutarpeet siinä maakaasuverkossa, jossa 
verkonhaltija harjoittaa maakaasuverkkotoi
mintaa. Verkon- ja laitteistojen haltijan tulisi 
vahvistaa verkkoaan ja laitteistojaan ottaen 
huomioon nähtävissä olevat siirtoon ja lait
teistoihin liittyvät tarpeet. Verkonhaltijan 
velvollisuus kehittää verkkoaan asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti merkitsisi, että ka
pasiteettivajaus on kohtuullisen ajan kulues
sa poistettava verkkoa vahvistamalla. 

Verkonhaltijalla olisi velvollisuus liittää 
kohtuullista korvausta vastaan verkkonsa 
alueella kaikki halukkaat verkkopalveluiden 
tarvitsijat. Velvollisuus olisi voimassa edel
lyttäen, että verkossa on kapasiteettia ja että 
liittäminen ei vaaranna verkon toimintavar
muutta. Liitettävän tulisi täyttää verkonhalti
jan asettamat, verkon toimivuuden edellyttä
mät tekniset vaatimukset. 

Ehdotetun lain tärkeimpiä tavoitteita on 
maakaasuverkkojen avaaminen tietyin edel
lytyksin maakaasun siirtoa haluavien käyt
töön eli siirtovelvoitteen säätäminen. Verk-
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kotoimintoja harjoitetaan luonnollisena mo
nopolina, minkä vuoksi on markkinoiden 
toimivuuden kannalta tärkeää varmistaa, että 
verkko palvelisi siirtopalveluiden tarvitsijoi
ta. 

Tavoitteena on, että maakaasun käyttäjät 
voisivat vapaammin valita, keneltä maa
kaasunsa hankkivat. Toisaalta myös maa
kaasun myyjille avautuisi paremmat mahdol
lisuudet saada siirtopalveluja ja päästä ver
kon kautta kilpailemaan asiakkaista. 

Verkonhaltijan olisi tarjottava siirtopalve
luja korvausta vastaan. Palvelun hinnoitte
lussa olisi noudatettava tässä laissa säädettä
viä periaatteita. 

Siirtovelvollisuus koskisi siirtymäkauden 
jälkeen pääsääntöisesti kaikkia maa
kaasuverkkoluvan haltijoita ja kattaisi siten 
maakaasuverkot siirtoverkosta jakeluverk
koihin eräitä tässä laissa säädettyjä poik
keustapauksia lukuun ottamatta. Yhtäläinen 
kohtelu on otettu lähtökohdaksi, koska muu
toin osa maakaasukaupan osapuolista saattai
si jäädä eriarvoiseen asemaan. Ei ole myös
kään nähty syytä sulkea jotain maakaasun 
käyttäjäryhmää pysyvästi vapautuvan maa
kaasukaupan ulkopuolelle. 

Maamme maakaasun hankinta on nykyisin 
yhden maakaasuputkiyhteyden ja yhden 
maakaasun toimittajan varassa. Maakaasu
verkostamme ei myöskään ole suoraa put
kiyhteyttä minkään unionin jäsenvaltion yh
teen liitettyyn maakaasuverkkoon. Maa
kaasumarkkinadirektiivin 26 artiklan 1 koh
dassa oikeutetaan yllä mainitut ehdot täyttä
vät jäsenvaltiot lykkäämään tilapäisesti di
rektiivin täytäntöönpanoa muun muassa 18 
artiklan 1-4 ja 6 kohdan osalta. Tämä tar
koittaa sitä, että Suomen ei tarvitsisi lain
kaan määritellä vaatimukset täyttäviä asiak
kaita eli sellaisia maakaasun käyttäjiä, jotka 
voivat ostaa siirtopalveluja verkonhaitijoilta 
(18 artikla 1 kohta). Suomi voi myös muut
taa vaatimukset täyttävien asiakkaiden mää
ritelmää eikä Suomen tarvitse ottaa huomi
oon direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa määri
telmälle säädettyjä vaatimuksia. Suomen 
maakaasumarkkinoiden avautumisen ei 
myöskään tarvitse edetä 18 artiklan 3, 4 ja 6 
kohdissa mainitulla tavalla. 

Edellä esitetyillä perusteilla ehdotetaan, 
että maamme maakaasumarkkinoiden avaa
minen aloitettaisiin edellä mainitun siirtymä
ajan aikana vaiheittain. Ensi vaiheessa oi
keus siirtopalvelujen hankintaan annettaisiin 
maakaasun vähittäismyyjille sekä sellaisille 

maakaasun loppukäyttäjille, jotka haluavat 
käydä kauppaa Suomesta tukkumyyjältä 
hankkimallaan maakaasulla. Nykyisin Suo
messa toimii vain yksi kaasun tukkumyyjä 
(Gasum Oy), joka hankkii kaasun Venäjältä. 
Tämä tilanne ei lakiehdotuksen seurauksena 
muuttuisi. 

Ollakseen oikeutettuja siirtopalvelujen han
kintaan edellä mainittujen vähittäismyyjien 
ja loppukäyttäjien olisi myytävä jakeluverk
kojensa kautta tai kulutettava käyttöpaikois
saan maakaasua vähintään 5 miljoonaa kuu
tiometriä vuodessa sekä kuuluttava maa
kaasun mittauksen kaukoluentajärjestelmän 
piiriin. Tällaisia vaatimukset täyttäviä kaa
sun vähittäismyyjiä tai loppukäyttäjiä oli 
vuoden 1999 alussa suoraan Gasumin asiak
kaana 49 kappaletta. Jakeluyhtiöiden ver
koissa oli kolme markkinakelpoista asiakasta 
sekä noin 20 markkinakelpoiseen konserniin 
kuuluvaa kulutuspaikkaa. Kaukoluentamah
dollisuuden hankkimisesta aiheutuvat kustan
nukset maksaisi maakaasun käyttäjä. Edellä 
kuvatulla järjestelyllä mahdollistettaisiin 
maakaasun jälleenmyynti ja luotaisiin edelly
tykset maakaasun jälkimarkkinoiden toimi
miselle mahdollisimman joustavalla tavalla. 

Ehdotus mahdollistaa useiden erilaisten 
kaupankäyntitapojen soveltamisen ja synty
misen. Näitä ovat kahdenvälinen kauppa, 
organisoituun kauppapaikkaan perustuva 
pörssityyppinen kauppa sekä niin sanottu 
tehopörssikauppa. Kahdessa ensin mainitussa 
vaihtoehdossa voitaisiin käydä kauppaa 
myös kaasuenergialla. Viimeksi mainitussa 
vaihtoehdossa kauppaa käydään vain tehova
rauksilla. Maakaasualan toimijat ovat itse 
luomassa viimeksi mainittua järjestelmää. 
Tehopörssikauppa ei edellytä nyt ehdotettua 
taseselvitysjärjestelmää, sillä kaasu säilyy 
siinä aina yhden myyjän eli tukkumyyjän 
omistuksessa. Toisaalta tehopörssiä varten 
muuten luotavat tietojärjestelmät voisivat 
palvella myös monipuolisempia kaupankäyn
titapoja. 

Jälkimarkkinakauppaan oikeutettavilta 
maakaasun käyttäjiltä ja vähittäismyyjiltä 
edellytettävä vuosittainen hankintaraja (5 
miljoonaa kuutiometriä) ehdotetaan määritel
täväksi siksi, että taseselvityksen kustannuk
set jakeluverkoissa voitaisiin pitää mahdolli
simman pieninä ja kustannukset saavutetta
viin hyötyihin nähden kohtuullisina. Ehdo
tuksen mukaan kaikki maakaasun käyttäjät, 
joiden maakaasun vuosittainen hankinta ylit
tää edellä mainitun hankintarajan ja joiden 
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käyttöpaikkojen kaasunkulutus mitataan kau
koluennalla, voisivat osallistua jälkimark
kinoille. Sama koskisi vähittäismyyjää, jonka 
vuosittainen hankintavolyymi ylittäisi edellä 
mainitun hankintarajan ja joka olisi kauko
luennan piirissä. 

Voimassa olevien hankintasopimusten os
to- ja myyntijärjestelyihin ei ehdotetuna lail
la ole tarkoitus puuttua. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että siirtovelvoite ja pääsy jälkimark
kinoille koskisi vain sitä kaasua, jonka han
kintaa koskeva sopimus on tehty tämän lain 
voimaantulon jälkeen. Tällöin vältyttäisiin 
ongelmilta, joita voisi syntyä tulkittaessa 
kaasunhankintasopimuksia, joita solmittaessa 
ei ole voitu ottaa huomioon tämän lain sään
nöksiä. 

Siirtovelvollisuus rajattaisiin edellä kuva
tulla tavalla siirtymäajaksi, jonka kesto si
dottaisiin maamme maakaasumarkkinoiden 
kehityksen etenemiseen. Siirtymäaika päät
tyisi sitten, kun maamme maakaasun hankin
ta ei olisi enää yhden maakaasuputkiyhtey
den ja yhden maakaasun toimittajan varassa 
tai kun maastamme olisi putkiyhteys jonkun 
toisen jäsenvaltion yhteen liitettyyn maa
kaasuverkkoon. Lakia muuttamalla voitaisiin 
siirtymäajan jälkeen tehdä muutoksia vaati
mukset täyttävien asiakkaiden määritelmään 
maakaasumarkkinadirektiivin asettamissa 
rajoissa ottaen huomioon maamme maa
kaasumarkkinoiden kehitys. Tavoitteena tuli
si tällöin olla kaasumarkkinoiden avautumi
nen mahdollisimman laajasti. 

Verkonhaltija voisi kieltäytyä tarjoamasta 
maakaasun siirtämiseen liittyvää palvelua 
vain ehdotuksessa esitetyillä perusteilla. Jos 
verkonhaltija kieltäytyy siirtopalvelun tarjoa
misesta kapasiteetin puutteen vuoksi, ver
konhaltijan on annettava siitä luotettava sel
vitys. Kapasiteettirajoite ei voisi kuitenkaan 
olla pysyvä este, koska verkonhaltijalla olisi 
velvollisuus kehittää verkkoaan asiakkaiden 
kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja koh
tuullisessa ajassa pyrkiä ne täyttämään. 

Maakaasun siirrosta vastaava verkonhaltija 
on voinut joutua tai saattaa joutua sitoutu
maan maakaasun pitkäaikaisessa hankin
tasopimuksessa kiinteään ota tai maksa -si
toumukseen. Jos ota tai maksa -sitoumuksis
ta seuraisi verkonhaltijalle vakavia taloudel
lisia tai rahoituksellisia vaikeuksia, voitaisiin 
direktiivin mukaan verkonhaltijalle myöntää 
tilapäinen lupa kieltäytyä siirtopalvelujen 
tarjoamisesta erikseen yksityiskohtaisesti 
määritellyissä tapauksissa. Ehdotettu laki 

sisältäisi säännökset tällaista poikkeusluvan 
hakemista koskevasta menettelystä. Poik
keuslupaa harkittaessa otetaan huomioon 
muiden muassa verkonhaltijan mahdollisuu
det ennakoida markkinatilanne, sitoumusten 
merkitys markkinatilanteen muutoksissa sekä 
verkonhaltijan tosiasialliset mahdollisuudet 
ja yritykset välttyä haitallisilta vaikutuksilta. 
Poikkeusluvan hakumenettelystä säädettäisiin 
tarkemmin asetuksessa. 

3.2.3. Järjestelmävelvoitteet ja maa
kaasukauppojen selvitys 

Järjestelmävelvoitteet 

Järjestelmävastuuseen asetettu verkonhalti
ja huolehtii maakaasuverkoston asianmukai
sesta toiminnasta sekä tarvittavista yhteyk
sistä ulkomaille. Maakaasumarkkinoiden 
osapuolien tulee voida luottaa siihen, että 
järjestelmävastuuseen määrättävä taho toimii 
maakaasumarkkinoilla tasapuolisesti ja avoi
mesti sopimusosapuoliinsa nähden. Järjestel
mävastaava verkonhaltija ei saa toiminnas
saan suosia omistajatahojaan tai näiden 
omistamia yrityksiä. Järjestelmävastuuseen 
määrättävän tahon tulee nauttia yleistä luot
tamusta alan toimijoiden ja viranomaisten 
keskuudessa. Lisäksi järjestelmävastuu tulee 
järjestää siten, että markkinaosapuolet voivat 
luottaa maakaasujärjestelmän toimintaan 
myös poikkeavissa tilanteissa. Järjestelmä
vastuuseen asetetun verkonhaltijan tulee 
huolehtia valtakunnan tasolla maakaasukaup
pojen selvityksestä. 

Maakaasua tuodaan Suomeen vain yhdestä 
hankintalähteestä. Jos kaasun saanti tästä 
yhdestä lähteestä eli Venäjältä häiriintyy, 
kaasun maahantuojalla eikä millään muulla
kaan maakaasualan toimijana ei ole mahdol
lisuuksia hankkia korvaavaa kaasua. Koska 
häiriöreservejä ei ole käytettävissä siten kuin 
sähköalalla, järjestelmävastaava ei voi sa
maan tapaan taata kaasun saatavuutta kuin 
sähköalalla. 

Tuontipolttoaineiden saatavuushäiriötilan
teisiin on varauduttu polttoaineiden var
muusvarastoinnilla. Varmuusvarastoja ovat 
valtion varmuusvarastot ja polttoaineiden 
maahantuojien ja käyttäjien velvoitevarastot 
(laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoin
nista 1070/1994). Valtion varmuusvarastot 
on tarkoitettu poikkeusolojen varalle ja nii
den käyttökynnys on korkea. Valmiuslaissa 
on määritelty poikkeusolojen kriteerit. Näi-
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den kriteerien täyttyessä eli poikkeusoloissa 
voidaan valtioneuvosto asetuksella oikeuttaa 
valvomaan ja säännöstelemään tavaroiden 
tuontia ja vientiä sekä niiden tuotantoa ja 
jakelua siis myös maakaasun jakelua. 

Velvoite maakaasun velvoitevarastointiin 
on maakaasun maahantuojilla ja maakaasu
laitoksilla, joilla tulee olla kolmen kuukau
den kaasunkäyttöä vastaavat velvoitevaras
tot Koska kaasuvarastoja ei Suomessa ole, 
nämä varastot ovat korvaavan polttoaineen 
varastoja, joissa on raskasta tai kevyttä polt
toöljyä. Teollisuudella ja maakaasun pien
käyttäjillä ei ole laissa määriteltyä varastoin
tivelvoitetta. Alle 15 miljoonaa kuutiometriä 
kaasua vuodessa kuluttavien kaasunkäyttäji
en kaasuntarpeen osalta varastointivelvoite 
on maakaasun maahantuojalla. 

Niitä kaasun käyttäjiä varten, jotka eivät 
teknisistä syistä voi korvata kaasua muilla 
pohtoaineilla ja jotka ovat tehneet Gasumin 
kanssa sopimuksen korvaavan kaasun toimi
tuksista, Gasum on varautunut toimittamaan 
maakaasun saatavuushäiriötilanteessa ilma
propaanilaitteistolla tuotettua seoskaasua. 
Tätä toimitettaisiin maakaasuverkon kautta 
käyttäjille. 

Gasumilla on joitakin niin sanottuja kes
keytyviä toimitussopimuksia, joiden mukai
set kaasutoimitukset Gasum voi kaasun saa
tavuushäiriötilanteessa keskeyttää. Näiden 
sopimusten avulla ei kuitenkaan voida oleel
lisesti parantaa kaasun riittävyyttä saata
vuushäiriötilanteessa. 

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta 
antaa luvan velvoitevaraston käyttöön, jos 
velvoitevaraston haltijan tuotanto tai kaupal
linen toiminta on maakaasun saantihäiriön 
vuoksi vaarassa keskeytyä tai olennaisesti 
vähentyä. 

Poikkeusoloissa kaasun jakelua voidaan 
säännöstellä viranomaisten toimesta. Maa
kaasun tuonnin keskeytyessä kokonaan jou
dutaan käyttämään korvaavia polttoaineita. 
Tilanteessa, jossa kaasua ei saada ollenkaan, 
järjestelmävastaava ei voi tehdä mitään tilan
teen korjaamiseksi 

Järjestelmävastaavan toimilla voi olla mer
kitystä tilanteessa, jossa kaasua tulee maahan 
vähemmän kuin normaalitilanteessa. Saata
vuushäiriötilanteessa järjestelmävastaavan 
tulisi yhdessä maakaasumarkkinoiden mui
den osapuolien kanssa ohjata kaasutoimituk
sia niin, että toimitushäiriöstä aiheutuvat 
haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. La
kiin ei ole otettu järjestelmävastaavan toi-

mintaa koskevia säännöksiä, koska tarvitta
vat toimenpiteet riippuvat kulloinkin saata
vuushäiriön luonteesta. Sellaisten valtuuksi
en antaminen järjestelmävastaavalle, jotka 
ohittaisivat kaasuntoimitussopimusten vel
voitteet, saattaisi edellyttää perustuslain sää
tämisjärjestystä. Järjestelmävastaavalla voi
daan katsoa olevan oikeus ohjata kaasuverk
koa kaasun saatavuushäiriötilanteessa siten 
kuin kaasujärjestelmän tekninen toimivuus 
edellyttää. 

Kaasunhankintaa koskevissa sopimuksissa 
tulisi ottaa huomioon tilanne, jossa kaasun
toimittaja (Gasum) ei voi toimittaa sopimuk
sen edellyttämiä kaasumääriä. Samoin kaa
sunkäyttäjien tulee varautua tällaiseen tilan
teeseen esimerkiksi varapolttoainetta varas
toimalla, kuten laki useiden kaasunkäyttäjien 
osalta edellyttää. Lainlaatijana ei ole mah
dollisuuksia määritellä, miten eri kaasun
käyttäjät tulisi mahdollisessa toimitushäiriö
tilanteessa asettaa kaasuntoimitusten suhteen 
prioriteettijärjestykseen ja miten kaasutoimi
tuksia tulisi ohjata. Tarve varautua toimi
tushäiriötilanteeseen sopimusteknisesti ja 
varapolttoaineita varastoimaHa tai muulla 
vastaavalla järjestelyllä on ollut olemassa 
tähänkin asti eikä ehdotettava maakaasu
markkinalaki tuo asiaan muutoksia. 

Maakaasukauppojen selvityksen periaatteet 

Toteutuneet maakaasukaupat tulee selvittää 
jälkikäteen siten, että tiedetään, minkä myy
jän ja minkä asiakkaan maakaasua on syötet
ty maakaasuverkkoon ja otettu maakaasuver
kosta kunkin taseselvitysjakson aikana. Toi
miva kauppojen selvitys on edellytyksenä 
hyvin toimiville maakaasumarkkinoille. 

Maakaasukaupan terve ja toimiva kilpailu 
edellyttää, että maakaasukauppojen selvitys 
on organisoitu maakaasumarkkinoiden osa
puolien kannalta tasapuolisesti ja selkeästi. 
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus eri 
markkinaosapuolia kohtaan on turvattava 
siten, että yhteiset palvelut organisoidaan 
mahdollisimman avoimesti, että kaupan es
teet ovat mahdollisimman vähäiset ja että 
osapuolia kohdellaan tasapuolisesti. Samalla 
tulisi huolehtia tiedon saannin avoimuudesta 
ja oikea-aikaisuudesta. Palveluista vastaava 
osapuoli ei saa harjoittaa syrjintää eri osa
puolien välillä ja sen tulee toimia yhtäläisin 
periaattein toisaalta omia osakkeenomistajia 
ja tytäryhtiöitään sekä toisaalta muita mark
kinaosapuolia kohtaan. Lisäksi maakaasu-
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kauppojen selvityksessä on pidettävä huolta 
siitä, että selvityksessä saatavat luottamuk
selliset tiedot eivät joudu ulkopuolisten käyt
töön. Lisäksi kaikkien osapuolien palvelujen 
hinnoittelun tulisi olla avointa ja tasapuolista 
sekä perustua tarjouskilpailuihin tai muihin 
avoimiin menettelytapoihin. Tarvittaessa vi
ranomaisilla tulisi olla keinot puuttua maa
kaasumarkkinoiden toimintaan, jos mark
kinat toimivat puutteellisesti. 

Gasum on luomassa tietojärjestelmää, jois
sa käsitellään maakaasukauppojen selvitte
lyssä tarvittavia tietoja. Lisäksi kaikilla niillä 
kaasunkäyttäjillä, jotka olisivat tulossa kil
pailun piiriin, on jo nykyään kulutuksen 
kaukoluentaan perustuvat tiedonkeruujärjes
telmät Näin ollen taseselvityksen hoitami
seen ei tarvitsisi luoda uutta järjestelmää, 
vaan kyse on olemassa olevien järjestelmien 
muokkaamisesta uusia tehtäviä vastaaviksi. 
Jakeluyhtiöiden on kehitettävä omia järjes
telmiään ja valmiuksiaan taseselvitystehtävi
en hoitamiseksi. 

Maakaasukauppojen selvitys on verkkotoi
mintaan rinnastettavaa ja maakaasukaupan 
mahdollistavaa palvelutoimintaa. Verkkotoi
minnasta säädetyt tasapuolisuutta ja syrji
mättömyyttä koskevat säännökset koskevat 
myös kauppojen selvitystä. 

3.2.4. Maakaasun myynti ja maakaasun 
käyttäjän asema 

Ehdotetussa laissa markkinaolosuhteisiin 
vaikuttava sääntely kohdistuisi erityisesti 
verkkotoimintaan. Kuitenkin sellaiselle myy
jälle, joka on asiakkaisiinsa nähden määrää
vässä markkina-asemassa, ehdotetaan säädet
täväksi velvoite toimittaa maakaasua koh
tuulliseen hintaan maakaasun käyttäjille. 
Toimitusvelvollisuutta voidaan perustella 
asiakkaan maakaasun käyttämiseksi tekemil
lä investoinneilla sekä mittavilla lisäkustan
nuksilla, jotka asiakkaalle aiheutuisivat siir
tymisestä, mikäli se ylipäänsä olisi mahdol
lista, käyttämään korvaavia energialähteitä. 

Toimitusvelvollisuutta ei olisi niiden asiak
kaiden osalta, jotka voivat tosiasiallisesti 
kilpailuttaa maakaasun myyjiä. Näin ollen 
pelkkä mahdollisuus pyytää tarjous toiselta 
myyjältä ei poista toimitusvelvollisuutta. 
Maakaasun toimitusvelvollisuus edellyttää 
myös sitä, että siirtokapasiteettia on riittä
västi käytettävissä. 

Niin kauan kuin Suomen kaasumarkkinoita 
kokonaisuudessaan ei ole avattu kilpailulle, 

toimitusvelvollisuuden piirissä ovat käytän
nössä kaikki kaasun käyttäjät. Siinä vaihees
sa, kun kilpailu avautuu myös tukkumark
kinoilla, toimitusvelvollisuuden piirissä ole
vien asiakkaiden määrä riippuu markkinoi
den kehitystilanteesta ja voi vähentyä huo
mattavasti. 

Hinnoittelun läpinäkyvyys helpottaa hin
noittelun kohtuullisuuden arviointia. Siksi 
maakaasun myyjällä tulisi olla toimitusvel
vollisuuden piirissä oleville asiakkaille julki
set myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden mää
räytymisperusteet, joissa ei saa olla kohtuut
tornia tai maakaasukaupan kilpailua rajoitta
via ehtoja tai rajoituksia. Näistä hinnoista ja 
ehdoista ei saisi poiketa muusta kuin perus
tellusta syystä, joka voisi olla esimerkiksi 
asiakkaan vaatima poikkeava palvelutaso. 

Maakaasun siirtopalvelun hinta ja itse 
maakaasun hinta tulisi laskutuksessa esityk
sen mukaan erottaa, mikä maakaasulaskussa 
parantaisi hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja hel
pottaisi siirtopalveluehtojen tasapuolisuuden 
valvontaa. Asiakas voisi suoraan verrata 
omaa siirtopalveluhintaansa verkonhaltijan 
julkiseen tariffiin ja todeta niiden vastaavuu
den. Lisäksi siirtopalveluiden vertailtavuus 
eri kaasuyritysten välillä olisi mahdollisim
man tehokasta. Vertaamalla omaa maa
kaasun hintaansa esimerkiksi oman kulutta
jaryhmänsä koko maata koskevaan maa
kaasun keskihintaan, asiakas saa käsityksen 
oman maakaasun hintansa tasosta verrattuna 
muihin maakaasuasiakkaisiin. Toimitusvel
vollisuuden piirissä oleva maakaasuasiakas 
voisi lisäksi varmistua, että hänen maa
kaasumaksunsa vastaa myyjän julkaisemaa 
myyntitariffia. 

Maakaasun myyjien edellytettäisiin ilmoit
tavan kuluttajaryhmien keskimääräistä hinta
tasoa ja hintarakennetta kuvaavia lukuja ti
lastointia varten. Näiden lukujen perusteella 
tuotetaan koko maata koskevia kuluttajaryh
mien keskihintoja, joiden avulla maakaasu
asiakkaiden on mahdollista arvioida oman 
maakaasun myyjänsä kilpailukykyisyyttä 
muihin maakaasun myyjiin verrattuna. 

Maakaasun pienkäyttäjämarkkinat edusta
vat nykyisin noin kahta prosenttia maa
kaasun kokonaiskulutuksesta. Pienkäyttöön 
luetaan sekä asuin- että liikerakennusten 
lämmittäminen, pieni liikekäyttö ( esimerkik
si kauppapuutarhat) ja liesikäyttö. Pienkäyt
täjistä kuluttajansuojalain (38/1978) mukai
siin kuluttajiin luetaan asuinrakennuksen 
lämmittäjät ja liesikäyttäjät Koska maa-
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kaasun kuluttajamarkkinat ovat vielä hyvin 
vähäiset ja kehittymättömät, ei ehdotettuun 
lakiin ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää 
sähkömarkkinalain kuluttajansuojauudistuk
sen sisältämiä säännöksiä, jotka tulivat voi
maan 1.9.1999. Ehdotetussa laissa säädettäi
siin kuitenkin kuluttajalle oikeus tehdä myy
jän kanssa niin sanottu kokonaistoimitusso
pimus sekä määriteltäisiin ne tilanteet, joissa 
maakaasun toimitus kuluttajalle voidaan kes
keyttää. Lisäksi säädettäisiin kuluttajien 
osalta maakaasun niin sanottu talvikeskey
tyskielto. Sen jälkeen kun kuluttajasuojalakia 
on täydennetty suunnitteilla olevilla välttä
mättömyyspalveluja koskevilla säännöksillä, 
voitaisiin maakaasumarkkinalakia täydentää 
viittauksena kuluttajasuojalakiin. 

Maakaasun myyjä ja maakaasun siirtopal
velun tarjoaja eli verkonhaltija voivat tule
vaisuudessa olla maakaasun käyttäjän kan
nalta eri tahoja. Asiakas ostaa maakaasun 
myyjältä. Toimitusvelvollisuuden piirissä 
olevalla kuluttaja-asiakkaalla olisi mahdolli
suus tehdä myyjän kanssa niin sanottu koko
naistoimitussopimus, jolloin maakaasun 
myyjä vastaa asiakkaaseen nähden myös 
siirtopalvelusta. Tällaisessa tapauksessa maa
kaasun myyntisopimus sisältäisi maakaasun 
siirron edellyttämät siirtopalvelut ja myyjällä 
olisi sopimus verkonhaltijan kanssa maa
kaasun siirrosta. Myös kuluttajat voisivat 
halutessaan ostaa siirtopalvelut suoraan ver
konhaltijalta. 

Maakaasun toimittaminen maakaasun ku
luttaja -asiakkaalle voitaisiin ehdotuksen mu
kaan keskeyttää maksun laiminlyönnin 
vuoksi. Keskeyttämisen seuraukset voivat 
olla kuitenkin kohtuuttomia, jos maakaasun 
toimitus katkaistaan kylmänä vuodenaikana 
asunnosta, jonka lämmitys on riippuvainen 
maakaasusta. Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei 
tällaisesta asunnosta saa katkaista maakaasun 
toimitusta lokakuun alun ja huhtikuun lopun 
välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä 
kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä. 

3.2.5. Toimintojen eriyttäminen 

Maakaasuliiketoimintaa harjoittavissa yri
tyksissä on usein integroituneena eri liiketoi
mintoja kuten esimerkiksi maakaasun tuon
tia, verkkotoimintaa sekä maakaasun tukku
ja vähittäismyyntiä. Yritykset voivat harjoit
taa lisäksi esimerkiksi sähkön myyntiä ja 
jakelua, kaukolämpötoimintaa, teknistä suun
nittelua, laitemyyntiä ja asennusta. Osa näis-

tä toiminnoista on monopoli- tai määrääväs
sä markkina-asemassa ja osa toimii kilpail
luilla markkinoilla. 

Verkkotoiminta on luonteeltaan luonnolli
nen monopoli. Maakaasun siirto- ja jakelu
toiminta ovat yleensä määräävässä markki
na-asemassa palvelun piiriin liittyneiden 
asiakkaiden kannalta. Ehdotetun lain myötä 
pieni osa maakaasun myynnistä olisi mah
dollista avata kilpailulle. Yritysten useat 
muut liiketoiminnot, kuten sähkön myynti, 
tekninen suunnittelu, laitemyynti ja asennus, 
toimivat yleensä jo nykyään kilpailluilla 
markkinoilla. 

Maakaasumarkkinalain tavoitteena on 
käynnistää kehitys kohti kilpailtuja maa
kaasumarkkinoita. Tämä edellyttää, että mo
nopolitoiminnoilla ei tuettaisi kilpailtuja toi
mintoja (ristiinsubventointi) ja että monopo
litoiminnoista perittävät korvaukset ovat 
kohtuullisia. Tätä myös maakaasumarkkina
direktiivi edellyttää. Markkinoiden kehitty
minen edellyttäisi nykyistä suurempaa lä
pinäkyvyyttä yritysten toimintaan. Sen vuok
si ehdotetaankin, että verkkoliiketoiminnat ja 
varastointitoiminta säädettäisiin eriytettäviksi 
kirjanpidollisesti kilpailluilla markkinoilla 
toimivasta maakaasun myynnistä ja muista 
liiketoiminnoista. Tavoitteena on estää 
myynnin subventointia muiden toimintojen 
tuotoilla. 

Eriytettävistä toiminnoista muodostettaisiin 
omia liiketoimintojaan, joille laadittaisiin ti
likausittain tuloslaskelma ja tase. Tässä nou
datettaisiin soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännöksiä. Tuloslaskelma koh
distaa toiminnoille tuotot ja kulut, tase taas 
varat ja velat. 

Eriyttäminen koskisi aina verkkotoimintaa, 
jolle tulisi siis laatia tuloslaskelma ja tase. 
Näin saadaan esiin verkkopalveluiden hin
noittelun ja kustannusten vastaavuus. Eriyt
täminen on edellytys myös hinnoittelun us
kottavalle tasapuolisuudelle. 

On tärkeää, että toimintojen eriyttäminen 
näkyy hinnoittelussa asiakkaalle saakka. 
Maakaasun siirron maksut ehdotetaankin 
esitettävän laskutuksessa erillään energian 
hankinnan ja myynnin maksuista. 

Verkkoliiketoimintojen organisoiminen 
erilliseen yhtiöön niin, että sama yhtiö ei 
saisi harjoittaa energiamyyntiä, voisi olla 
tarkoituksenmukaista. Sähkömarkkinoiden 
osalta yhtiöittämistä on esittänyt muiden 
muassa vertikaalisen integraation haittavai
kutuksia pohtinut työryhmä. 
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Kaasumarkkinoilla verkonhaltijoiden liike
toiminta on suhteellisen vähäistä verrattuna 
vastaavaan liiketoimintaan sähkömarkkinoil
la ehkä kaasun siirtoverkkosiirtoa lukuun 
ottamatta. Jakeluverkkosiirtoa hoitavat usein 
energiayhtiöt, joiden päätoimiala on sähkö
ja kaukolämpöliiketoiminta. Siksi yhtiöittä
misen tuomat hyödyt voivat jäädä haittoihin 
nähden vähäisiksi. Laissa ei olekaan tarkoi
tus ottaa kantaa siihen, miten jakeluverkko
toimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt 
organisoivat eriytettävät liiketoimintonsa. 
Niistä voidaan siten muodostaa esimerkiksi 
sisäisiä liiketoimintoja tai erillisiä osakeyhti
öitä. 

Järjestelmävastuutehtävät tulee eriyttää 
omaksi yksikökseen siirtoverkkotoimintoja 
harjoittavan yhtiön toiminnassa. Järjestelyn 
tavoitteena on, että järjestelmävastuun hoita
misessa saatavat muita maakaasumarkkinoi
den osapuolia koskevat tiedot pysyvät luotta
muksellisina eikä niitä voitaisi käyttää järjes
telmävastuussa olevan siirtoverkonhaltijan 
harjoittamassa myyntitoiminnassa. 

Varmin tapa taata siirtoverkon toiminta 
neutraalina markkinapaikkana ja järjestelmä
vastuun hoitajana olisi muodostaa siirtover
kosta erillinen yhtiö, joka ei harjoittaisi siir
ron ohella muita maakaasuliiketoimintoja. 

3.2.6. Luvat ja ilmoitukset 

Verkkolupa 

Maakaasuverkkotoiminnan monopoliluon
ne sekä maakaasuverkon keskeinen asema 
maakaasujärjestelmässä aiheuttavat yhteis
kunnalle tarpeen valvoa ja säännellä maa
kaasuverkkotoimintaa. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että verkkotoiminnalle tulisi hakea 
lupa maakaasumarkkinalaissa säädettävän 
lupamenettelyn mukaisesti. 

Maakaasuverkkotoimintaa harjoittavien 
yritysten olisi haettava toiminnalleen lupa 
ehdotetun lain tullessa voimaan. Verkkotoi
minnan luvanvaraisuuden kautta voitaisiin 
valvoa asianomaisen toiminnanharjoittajan 
teknisiä, taloudellisia ja organisatorisia edel
lytyksiä harjoittaa verkkotoimintaa . Turval
lisuuden kannalta on tarpeen, että maa
kaasuverkkoluvan myöntämisehdot kattavat 
myös edellytykset ylläpitää riittävää turvalli
suustasoa. Luvanvai"aisuuden avulla voitai
siin myös tehokkaasti valvoa ehdotetun lain 
verkonhaitijoille eli luvanvaraisen verkkotoi
minnan harjoittajille asettamia velvoitteita, 

292244Q 

joita ovat muun muassa kehittämis-, Iiittä
mis- ja siirtovelvollisuus. 

Nykyisin ei maakaasuverkkotoiminnan 
harjoittamiseen tarvita lupaa. Maakaasu
markkinadirektiivin lupajärjestelmää koske
vat säännökset kuitenkin edellyttävät, että 
lupien myöntämisperusteiden ja lupamenette
lyn on oltava puolueettomia ja syrjimättö
miä, jos jäsenvaltiossa on käytössä maa
kaasuputkien rakentamista tai käyttöä koske
va lupajärjestelmä. Näin ollen lähtökohtai
sesti kaikkien kyseistä toimintaa harjoittavi
en verkonhaltijoiden on oltava ehdotetun 
lupajärjestelmän piirissä. Markkinoiden toi
mivuuden näkökulmasta lupajärjestelmä 
myötävaikuttaa kilpailun kehittymiseen siten, 
että se edistää yhteisiin sääntöihin perustu
van kilpailun syntymistä. Tällaiset mark
kinaolosuhteet saadaan aikaan, kun varmiste
taan ehdotetussa laissa verkonhaitijoille ase
tettavien velvoitteiden täyttämisen tehokas 
valvonta ja täytäntöönpano. Näin monopoli
luonteisen verkkotoiminnan harjoittajat vei
voitetaan osaltaan edistämään kilpailullisten 
markkinoiden syntymistä. 

Maakaasumarkkinadirektiivin lupajärjestel
mälle asettamien puolueettomuus- ja syrji
mättömyysedellytysten vuoksi ei ole mah
dollista rajata lupajärjestelmän sovelta
misalaa vain joihinkin verkkotoiminnan har
joittajiin. Lupajärjestelmän soveltamisalan 
rajaaminen esimerkiksi sellaisiin verkonhalti
joihin, joiden maakaasun siirrot ylittävät tie
tyn määrän vuositasolla, aiheuttaisi tätä pie
nempien toimijoiden jäämisen valvonnan 
ulkopuolelle. Verkonhaltijoiden rajaaminen 
tietyn kokorajan perusteella lupajärjestelmän 
ulkopuolelle saattaisi myös vaikuttaa toimi
joiden rakenteeseen siten, että toimijat jakai
sivat toimintansa pienempiin yksiköihin alit
taakseen lupajärjestelmän soveltamisalan 
alarajan ja välttyäkseen lupamenettelyn mah
dollistamaita valvonnalta. Tällaiset toimijat 
voisivat sitten käyttää verkkoosa alueella 
monopoliasemaansa väärin ilman, että val
vontaviranomainen voisi estää väärinkäytök
set. 

Lupajärjestelmällä pyritään ensisijaisesti 
markkinoiden toimivuuden edistämiseen. 
Lisäksi verkkolupamenettelyllä turvattaisiin 
tarkoituksenmukaiset investoinnit verkonra
kentamisessa ja järjestelmän toimintavar
muus. 

Maakaasuverkkoluvalla oikeutettaisiin ny
kyinen verkonhaltija tai uusi verkon rakenta
ja harjoittamaan kaasun verkkoliiketoimintaa 
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sekä velvoitettaisiin toimijat siirtämään kaa
sua verkossa ehdotetun lain mukaisia peri
aatteita noudattaen. 

Verkkotoiminnanharjoittajan velvoitteet ja 
oikeudet kohdistuvat sen maakaasuverkon 
alueelle, jossa toiminnanharjoittaja tosiasial
lisesti harjoittaa verkkotoimintaansa. Toisin 
kuin sähkön jakeluverkkojen osalta sähkö
verkkoluvassa, maakaasun jakeluverkkojen 
osalta maakaasuverkkoluvassa ei määriteltäi
si toiminnanharjoittajan maantieteellistä vas
tuualuetta. Maantieteellisen vastuualueen 
määrittely ei ole tarkoituksenmukaista, koska 
kaasun jakelu on toistaiseksi kehittymätöntä 
ja hyvin suppeaa. Nykyisin maakaasun jake
luverkkoja on vain muutamalla paikkakun
nalla ja verkko peittää yleensä kunnan alu
eesta vain pienen osan. 

Luvanvaraista olisi kaikki maakaasuverk
kotoiminta kiinteistön tai kiinteistöryhmän 
sisäistä verkkotoimintaa lukuun ottamatta. 
Maakaasumarkkinaviranomainen voisi yksit
täistapauksessa vapauttaa verkonhaltijan lu
vanvaraisuudesta JOko määräajaksi tai tois
taiseksi, jos verkonhaltijan maakaasuverkolla 
on vain vähäinen merkitys maakaasun siir
ron kannalta. Sen sijaan maakaasun myynti 
ei olisi luvanvaraista toimintaa. 

Lupamenettelyä koskevissa maksuihin liit
tyvissä säännöksissä otettaisiin myös huomi
oon erityisesti pienimpien verkkotoiminnan
harjoittajien kyky kantaa menettelystä aiheu
tuvat kustannukset. Tässä suhteessa otettai
siin huomioon myös se, ettei maakaasun 
kilpailukyky suhteessa muihin energiamuo
toihin heikkenisi. 

Verkkoluvan valvonta 

Maakaasuverkkotoimintaa ja sitä koskevi
en määräysten käytännön toteutumista val
voisi maakaasumarkkinaviranomainen. Vi
ranomaisen työ olisi monessa suhteessa rat
kaisevaa sille, missä määrin ehdotetulla lailla 
tavoiteltuja vaikutuksia maakaasumarkkinoil
le saavutetaan. Sen toiminnan kulut katettai
siin pääosin valvontatoimintaan liittyvien lupa
ja valvontamaksujen tuotolla. Viranomaisen 

työ olisi ratkaisevaa sille, missä määrin uu
distuksella tavoiteltavia vaikutuksia kaasu
markkinoille saavutetaan. 

Maakaasuverkkoluvan haltija voi jostain 
syystä lopettaa toimintansa tai lupa voidaan 
joutua peruuttamaan. Kun on tärkeää, että 
maakaasun siirtotarpeet tyydytetään jatku
vasti maan niissä osissa, joissa maakaasua 

käytetään, valtion on huolehdittava tarvitta
vista toimenpiteistä maakaasuverkon ja lait
teiden siirtämiseksi toiselle yritykselle. Tämä 
ehdotetaan maakaasumarkkinaviranomaisen 
tehtäväksi. 

Hankelupa 

Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi säädettä
väksi hankelupajärjestelmä, joka koskisi 
maan rajan ylittävien siirtoputkien rakenta
mishankkeita. Ehdotetun lain mukaista han
kelupaa ei tarvittaisi maakaasun siirtoputki
en, jakeluun tarkoitettujen matalapaineisten 
jakeluputkien, käyttöputkien eikä liityntäput
kien rakentamiseen. Lupaa ei myöskään tar
vittaisi sellaisten maan rajan ylittävien putki
en osalta, joiden kautta maakaasua toimite
taan yksittäisten kiinteistöjen tai kiinteistö
ryhmien lämmitys- tai asumiskäyttöön. 

Ehdotetun lain hankelupajärjestelmän ulko
puolelle jäävien putkien rakentamiseen, sa
moin kuin myös ehdotetun lain lupajärjestel
män piiriin kuuluvien putkien osalta, olisi 
haettava maakaasuasetuksen (1058/1993) 
mukaista rakentamislupaa Turvatekniikan 
keskukselta. Lakiehdotuksella ei ole tarkoi
tus muuttaa maakaasuasetukseen tai muihin 
säännöstöihin sisältyviä soveltuvia lupakäy
täntöjä. Maakaasuasetuksen mukaisessa ra
kentamisluvassa otetaan huomioon putkiston 
turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, jotka eivät kuulu ehdotetun lain 
mukaisessa lupamenettelyssä tutkittaviin asi
oihin. 

Jos hankelupahakemus koskee ympäristö
vaikutusten arviointimenettelystä annetussa 
laissa ( 468/1994) tarkoitettua hanketta, lupa
hakemukseen olisi liitettävä mainitun lain 
mukainen arviointiselostus. Muiden kaasu
putkien kuin maan rajat ylittävien siirtoput
kien osalta kytkentä mainittuun lakiin säilyi
si ennallaan ja arviointiselostus liitettäisiin 
lunastuslain tarkoittamaan lunastuslupahake
mukseen. 

Ehdotetun lain mukaisen ulkomaanyhteyk
siä koskevan hankeluvan myöntäisi kauppa
ja teollisuusministeriö. 

Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä 
on, että maan rajan ylittävän putken rakenta
misen on oltava maakaasumarkkinoiden ke
hityksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lu
paa harkittaessa otettaisiin huomioon ener
giahuollon varmuusnäkökulma ja tarve var
mistaa tarkoituksenmukaisen kaasujärjestel
män ylläpito ja kaasunhankinnan kehittämi-
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nen. Lupa pääsääntöisesti myönnettäisiin, jos 
edellä mainittuja periaatteita ei vaaranneta. 
Mahdollisessa luvan epäämistapauksessa 
tulisi erityistä huomiota kiinnittää epäämisen 
perusteluihin. 

Ulkomaanyhteyksiä koskevan hankeluvan 
avulla viranomainen voi vaikuttaa siihen, 
miten Suomen kaasunhankinta kehittyy uu
desta tuontiyhteydestä päätettäessä. Kun 
maakaasumarkkinat kehittyvät ja monipuo
listuvat Suomesta muuhun Eurooppaan ra
kennettavan putkiyhteyden myötä, tarve 
maahantuontiyhteyksien luvanvaraisuuteen 
vähenee. Siirtymäkauden jälkeen maan rajan 
ylittävän siirtoputken hankeluvasta voidaan 
harkita luovuttavan. 

Ilmoitukset 

Maakaasumarkkinalaissa varattaisiin kaup
pa- ja teollisuusministeriölle myös mahdolli
suus velvoittaa maakaasun tuontia ja vientiä 
harjoittavia yrityksiä informoimaan ministe
riötä tuontia tai vientiä koskevista sopimuk
sista. Kyseinen tieto näistä sopimuksista 
saattaa olla tarpeen, jotta viranomaiset voi
vat arvioida maakaasujärjestelmän kehitystä 
muun muassa huoltovarmuusnäkökulmasta. 
Menettely olisi tarpeen vain poikkeustapauk
sissa tai jos kansainväliset velvoitteet edel
lyttäisivät tätä menettelyä. 

3.2.7. Ohjaus ja valvonta 

Maakaasumarkkinalain tavoitteiden toteu
tuminen vaatisi viranomaisten ohjausta ja 
valvontaa. Laki asettaisi monia sääntöjä ja 
määräyksiä kilpailun ulkopuolella oleville 
maakaasuliiketoiminnoille ja niiden toteutu
mista tulisi voida valvoa. Lain säätäminen 
merkitsee alalla muutosta, joka tulisi viedä 
lävitse hallitusti ja tarvittaessa sen kulkua 
korjaten. 

Yleisvalvonta lain tavoitteiden toteutumi
sesta ja maakaasumarkkinoiden kehityksestä 
kuuluisi kauppa- ja teollisuusministeriölle. 
Käytännön valvontatehtävät ehdotetaan an
nettavaksi sähkömarkkinoita valvovalle vi
ranomaiselle eli Sähkömarkkinakeskukselle. 
Sen edellytykset selviytyä uusista tehtävistä 
on kuitenkin varmistettava. Sähkömark
kinakeskukselle kuuluvia tehtäviä maa
kaasumarkkinoiden ohjauksessa ja valvon
nassa olisivat muun muassa verkkolupien 
myöntäminen, lakia soveltavien määräysten 
valmistelu ja ylläpito ministeriön apuna, 

verkkotoiminnan hinnoittelun ja tehokkuu
den valvonta sekä neuvonta- ja muut asian
tuntijapalvelut alalle ja muille viranomaisil
le. Sähkömarkkinakeskukselle aiheutuvat 
menot maakaasumarkkinoiden valvonnasta ja 
ohjauksesta katettaisiin sen suorittaman val
vonta- ja palvelutoiminnan maksuilla. Kauppa
ja teollisuusministeriön ja Sähkömark

kinakeskuksen maakaasumarkkinoihin liitty-
vistä ratkaisuista valitettaisiin korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Uudistuksen yhteydessä 
on tarkoituksenmukaista muuttaa Sähkö
markkinakeskuksen nimi vastaamaan parem
min laajentuvaa toimenkuvaa. 

Hallitus on erikseen antanut Eduskunnalle 
esityksen laiksi Energiamarkkinavirastosta, 
jossa ehdotetaan, että maakaasumarkkinoi
den valvontatehtävät annettaisiin Sähkö
markkinakeskukselle, jonka nimi samalla 
muutettaisiin Energiamarkkinavirastoksi. 

Myös muut viranomaiset kuten Kuluttaja
virasto ja Kilpailuvirasto valvovat maa
kaasumarkkinoilla toimivia elinkeinonhar
joittajia asioissa, joilla on yhtymäkohtia eh
dotettuun maakaasumarkkinalakiin. Kilpailu
virasto valvoo kilpailunrajoituslain perusteel
la muun muassa määräävän markkina-ase
man väärinkäyttöä maakaasualalla. Ehdote
tun lain säännöksillä asetettaisiin erityisiä 
määräyksiä tässä asemassa olevien maa
kaasuliiketoimintojen toimintatavoille paljol
ti kilpailupoliittisin perustein. Kilpailunrajoi
tuslaki on luonteeltaan yleislaki ja ehdotettu 
maakaasumarkkinalaki erityislaki. Maa
kaasumarkkinaviranomainen käsittelisi ni
menomaan näihin erityissäännöksiin kuten 
toimintojen eriyttämiseen, hinnoitteluperus
teisiin tai siirtovelvoitteen määräytymiseen 
liittyviä kysymyksiä. 

Koska rajanveto näiden kahden viranomai
sen välillä voi olla joissain tapauksissa epä
selvää, on lakiehdotuksessa varmistettu, että 
asia tulee asianmukaisesti käsitellyksi. 

Yritysten välisiä sopimusriitoja käsittelisi
vät alioikeudet. 

3.2.8. Siirtymäsäännökset 

Verkonhaltijan siirtovelvoite rajattaisiin 
siirtymäajaksi laissa sellaisiin vähittäismyy
jiin ja loppukäyttäjiin, jotka tarvitsevat siir
topalveluja Suomesta hankkimansa maa
kaasun ostoa tai myyntiä varten. Lisäksi 
näille maakaasun jälkimarkkinoille pääsyn 
edellytyksinä olisi, että jälkimarkkinakaupan 
osapuolet hankkisivat maakaasua vähintään 
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5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja että 
osapuolet ovat kaasun mittauksen osalta kau
koluentajärjestelmän piirissä. Edellä maini
tun hankintarajan täyttyminen voitaisiin tar
vittaessa osoittaa hankintasopimuksesta il
menevällä tilausmäärällä. Verkonhaltijoiden 
siirtovelvoite koskisi maakaasun hankitaeriä, 
joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tämän lain voimaantulon jälkeen. Edellä 
mainitut edellytykset täyttävät markkinaosa
puolet voisivat siis käydä kauppaa kaasun 
jälkimarkkinoilla eli myydä edelleen tukku
markkinoilta hankkimaansa maakaasua. Täl
lä tavoin aloitettaisiin maakaasumarkkinoi
den avaaminen kilpailulle. Siinä vaiheessa, 
kun maamme maakaasuverkko yhdistetään 
eurooppalaiseen kaasuverkkoon tai kun 
maallamme on toinen ulkopuolinen maa
kaasun toimittaja, laajenisi siirtovelvoite 
koskemaan pääosin kaikkea kaasukauppaa. 

Verkkotoiminnan hinnoitteluperiaatteet, 
jotka edellyttäisivät muutoksia verkon hin
noitteluun, tulisivat voimaan viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2001. Siirtoverkkoyhti
ön olisi julkaistava siirtotariffiosa viimeis
tään 1 päivänä syyskuuta 2000 ja jakelu
verkkoyhtiöiden vastaavat tariffiosa viimeis
tään 1 päivänä tammikuuta 2001. 

Toimintojen kirjanpidollinen eriyttäminen 
tulisi toteuttaa maakaasualan yrityksissä ja 
laitoksissa lain voimaantuloa seuraavan vuo
den alusta tai jos yrityksen tilikausi on tuol
loin kesken, välittömästi seuraavan tilikau
den alusta. 

4. Esityksen vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaasusisämarkkinoiden luomisella tähdä
tään alan toiminnan tehostumiseen, kustan
nusten pienenemiseen ja siten kilpailukyvyn 
ja työllisyyden parantamiseen EU:n alueella. 
Suomessa saavutettavissa olevat hyödyt ovat 
teetettyjen konsulttiselvityksen mukaan vä
häiset. Tämä johtuu siitä, että meillä on tois
taiseksi vain yksi kaasuntoimittaja ja kilpai
luttaminen tukkumarkkinoilla ei ole mahdol
lista. Kaasumarkkinoiden avaamisesta koitu
vat hyödyt lisääntyvät Suomen kaasumark
kinoiden kehittyessä ja etenkin siinä vaihees
sa kun kaasun hankinta monipuolistuu toisen 
tuontiyhteyden myötä. Hyötyjen suuruutta ja 
markkamääräistä arvoa ei tässä vaiheessa 
kyetä arvioimaan. Siirtymävaiheessa välitön
tä hyötyä alhaisempien hintojen muodossa 

arvioidaan koituvan kilpailuun oikeutetuille 
kaasun käyttäjille eli lähinnä sähkön- ja läm
möntuotantoa harjoittaville yrityksille ja suu
relle teollisuudelle. 

Jälkimarkkinakaupan volyymiä ja eri osa
puolille aiheutuvia kustannuksia koskevat 
arviot perustuvat Energia-Ekonon tekemään 
selvitykseen. Seuraavassa esitetty arvio on 
suuntaa antava ja arviot on tehty lain val
mistelun vaiheessa, jossa ei vielä ollut tietoa 
siitä, että siirtovelvoite rajattaisiin tämän lain 
voimaantulon jälkeen tehtyihin kaasunhan
kintasopimuksiin. Esitettävä markkinoiden 
avaaruismalli jättää paljon vapausasteita kaa
sualan toimijoille ja jälkimarkkinoiden kehit
tyminen ja volyymi riippuvat ratkaisevasti 
siitä, missä määrin kaasua hankkivat yrityk
set käyttävät hyväksi tällä lailla avattavia 
mahdollisuuksia hankkia kaasunsiirtopalvelu
ja. 

Siirtymävaiheessa avautuvien kaasumark
kinoiden eli jälkimarkkinoiden osuus koko 
kaasukaupasta olisi pari prosenttia. Markka
määräisesti avautuvien kaasumarkkinoiden 
volyymi olisi enimmillään 30-70 miljoonaa 
markkaa, kun koko kaasukaupan volyymi on 
2 000 miljoonaa markkaa. 

Siirtymävaiheessa kaasumarkkinaviran-
omaiselle ja maakaasukaupan osapuolille 
aiheutuisi henkilökustannuksia sekä tietojär
jestelmäkustannuksia seuraavasti. 

Kaasumarkkinoiden valvonta edellyttää 
alkuvaiheessa arviolta enintään kolmen ihmi
sen työpanoksen lisäämistä Sähkömark
kinakeskukseen. Tämä noin yhden miljoonan 
markan lisäkustannus olisi tarkoitus kerätä 
kaasualan toimijoilta valvontamaksuina. 
Kaasumarkkinaviranomaiselle aiheutuvat pe
rushankintakustannukset arvioidaan 150 000 
markaksi. 

Gasumin arvioidaan tarvitsevan tasehallin
tatehtäviä varten yhden lisähenkilön, josta 
aiheutuisi henkilökustannuksia 300 000 
markkaa vuodessa. Lisäksi laskutusjärjestel
män muutoksesta aiheutuisi Gasumille 
30 000 markan kustannus. Nämä kustannuk
set aiheutuvat siirtymisestä nykytilanteesta 
lain mukaisella tavalla toteutettujen jälki
markkinoiden edellyttämään tilanteeseen. 
Myös niin sanotun tehopörssimallin mukaan 
toteutetut jälkimarkkinat aiheuttaisivat henki
lö- ja järjestelmäkustannuksia. 

Maakaasun jälkimarkkinakauppaa varten 
voi olla tarpeen perustaa markkinapaikka, 
joka voisi toimia esimerkiksi Gasumin kes
kusvalvoman yhteydessä. Markkinapaikan 
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järjestelmäkustannuksiksi arvioidaan 
150 000 markkaa. 

Ehdotettu markkinoiden avaaruismalli ai
heuttaisi kustannuksia maakaasun jakeluyh
tiöille, joiden alueella on jälkimarkkinoille 
pääseviä asiakkaita. Kolmella jakeluyhtiöllä 
on nykytilanteessa kilpailuun oikeutettuja 
asiakkaita. Lisäksi jakeluyhtiöiden verkoissa 
on noin 20 markkinakelpoiseen konserniin 
kuuluvaa kulutuspaikkaa. Energia-Ekonon 
selvityksen mukaan seitsemän jakeluyhtiötä 
joutuisi hankkimaan taseselvitystä palvele
van tietojärjestelmän. Jälkimarkkinat tulisi
vat työllistämään jakeluyhtiöitä kahdella 
henkilötyövuodella. Jakeluyhtiöille aiheutuisi 
arviolta yhteensä noin 500 000 markkaa tie
tojärjestelmäkustannuksia ja noin 600 000 
markkaa vuosittaisia henkilökustannuksia. 

Jälkimarkkinat tulisivat työllistämään kaa
sunkäyttäjiä sen mukaan, missä määrin nämä 
osallistuvat jälkimarkkinoille. 

Ehdotetuilla jälkimarkkinoilla kilpailuun 
oikeutetut kaasun käyttäjät voisivat ostaa 
kaasua muilta kilpailuun oikeutetuilta maa
kaasun käyttäjiltä. Kaasun käyttäjille jälki
markkinoiden avaaminen toisi hyötyjä sen 
mukaan, kuinka paljon edullisemmin ne on
nistuisivat hankkimaan kaasua jälkimark
kinoilta kuin Gasumilta. Kaasulla käytävän 
kaupan kauppatapojen monipuolistuminen 
saattaa edistää kaasun käytön lisäämistä. 

Maakaasualan arvion mukaan jakeluyhti
öille ei olisi jälkimarkkinoista juurikaan hyö
tyä. Enemmän hyötyä jälkimarkkinoista arvi
oidaan olevan teollisuuskäyttäjille, jotka os
taisivat jälkimarkkinakaasua lähinnä lämpö
laitoksilta. 

Jälkimarkkinoiden avautuminen voi vai
kuttaa maakaasun myyntitariffeihin, jotka 
puolestaan voivat vaikuttaa jälkimarkkinoi
den toimintaedellytyksiin. Näitä vaikutuksia 
ei ole onnistuttu tarkemmin selvittämään. 

Maakaasumarkkinalain aiheuttamat kustan
nukset ovat vähäiset suhteessa kaasukaupan 
arvoon. Jälkimarkkinoiden avaamisen arvioi
daan tehostavan kaasumarkkinoiden toimin
taa ja lievästi laskevan kaasun hintaa. Siirty
mäkaudella maakaasumarkkinalailla ei olisi 
merkittävää vaikutusta maakaasun kilpai
luasemaan suhteesa muihin polttoaineisiin. 

Siirtymäkauden jälkeen maakaasumark
kinoiden laajempi avaaminen tekee kaasun
toimittajien kilpailuttamisen mahdolliseksi 
myös pienemmille kaasunkäyttäjille. Mark
kinoiden kehittyminen ja kilpailun lisäänty
minen tehostanevat markkinoiden toimintaa. 

Esimerkiksi sähkömarkkinoiden avaamisesta 
saatujen kokemusten perusteella voitaisiin 
olettaa, että kaikkien käyttäjäryhmien hinnat 
laskevat ainakin jossain määrin. 

Ympäristövaikutukset 

Esityksellä pyritään tehostamaan maa
kaasumarkkinoita. Siten se myös saattaisi 
parantaa kaasun kilpailuasemaa suhteessa 
muihin energialähteisiin. Koska maakaasu 
on ympäristöominaisuuksiltaan useita vaih
toehtoisia energialähteitä edullisempi, voi
daan arvioida, että ympäristövaikutukset 
ovat myönteisiä. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 31 
päivänä maaliskuuta 1998 työryhmän, jonka 
tehtäväksi annettiin tehdä ehdotus laiksi, 
jolla pantaisiin täytäntöön Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhtei
sistä säännöistä. Vaikka direktiivi ei velvoita 
Suomea avaamaan maakaasumarkkinoitaan 
ennen kuin Suomen maakaasuverkosta on 
yhteys jonkin unionin jäsenvaltion yhteen 
liitettyyn maakaasuverkkoon tai kun Suo
meen toimittaa maakaasua vähintään kaksi 
ulkopuolista kaasuntoimittajaa, joista kum
mankaan markkinaosuus ei ole yli 75 pro
senttia, työryhmälle annettiin tehtäväksi 
myös tehdä ehdotus maakaasun niin sanottu
jen jälkimarkkinoiden avaamiseksi. Työryh
mä luovutti mietintönsä kauppa- ja teolli
suusministeriölle 12 päivänä helmikuuta 
1999. 

5.2. Lausunnot 

Lausunnonauta jat 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytä
nyt lakiehdotuksesta lausunnot kahdessa vai
heessa. Ministeriö pyysi ensin lausunnon 
maakaasumarkkinalakityöryhmän ehdotuk
sesta. Lausuntoja saatiin valtiovarainministe
riöltä, oikeusministeriöltä, kauppa- ja teolli
suusministeriön markkinaosastolta, ympäris
töministeriöltä, Huoltovarmuuskeskukselta, 
Kilpailuvirastolta, Kuluttajavirastolta, Sähkö
markkinakeskukselta, Energia-alan Keskus
liitto ry:Itä, Gasum Oy:ltä, Keskuskauppaka-
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marilta, Kuluttajat-Konsumenterna ry:ltä, 
Maakaasuyhdistys ry: ltä, Suomen Kauko
lämpö ry:ltä, Suomen Kuluttajaliitolta, Suo
men Kuntaliitolta, Sähköenergialiitto ry:ltä, 
Teollisuu9en ja Työnantajain Keskusliito 
ry:ltä ja Oljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry:
ltä. Lausunnoissa suhtauduttiin yleensä 
myönteisesti maakaasumarkkinoiden kehittä
miseen ja kilpailun lisäämiseen. Lausunnois
sa esitettiin useita muutosehdotuksia lakieh
dotuksen eri kohtiin. Oikeusministeriön ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön mark
kinaosaston lausunnoissa todettiin, että lupa
menettelyjen osalta tulisi kiinnittää huomiota 
elinkeinovapauden periaatteeseen. Oikeusmi
nisteriö katsoi lausunnossa, että markkinoi
den avaaruismallista ja verkkoonpääsy,~tä 
tulisi säätää lain tasolla. Gasum Oy:n ja 01-
jy- ja Kaasu-alan Keskusliiton !asunnossa pi
dettiin vanhoilla sopimuksilla hankitun ja 
hinnaltaan tariffikaasua edullisemman kaa
sun päästämistä jälkimarkkinoille ongelmal
lisena. Maakaasuyhdistys ry:n lausunnossa 
katsottiin lain aiheuttavan alan toimijoille 
huomattavasti kustannuksia ja ehdotettiin, 
että maakaasumarkkinadirektiivi saatettaisiin 
Suomessa voimaan huomattavasti yksinker
taisemmassa muodossa. 

Toisessa vaiheessa ministeriö pyysi lau
sunnot virkamiestyönä valmistuneesta la
kiehdotuksesta samoilta tahoilta kuin ensim
mäisellä lausuntokerralla sekä lisäksi puolus
tuministeriöltä. Tässä vaiheessa lausunnoissa 
pyydettiin ottamaan kantaa siihen, tulisiko 
jälkimarkkinat avata vain julkisella tariffilla 
hankitulle maakaasulle. 

Useat lausunnonauta jat esittivät lakiehdo
tukseen yksityiskohtaisia muutoksia. Ehdo
tukset muutoksiksi olivat osittain vastakkai
sia. Ympäristöministeriön lausunnossa esitet
tiin, että laissa edellytettäiisiin hankelupaa ja 
YV A-menettelyä myös maan sisäisiltä siirto-

putkilta. Molempien lausuntokertojen lau
sunnoista on kauppa- ja teollisuusministe
riössä tehty yhteenvedot. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Esityksellä saatetaan voimaan maakaasun 
sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskeva 
direktiivi 98/30/EY Suomelta edellytettäväs
sä laajuudessa. Esityksessä tehdään myös 
ehdotus maakaasun jälkimarkkinoiden avaa
misen toteuttamisesta, mikä toisi maa
kaasumarkkinoillemme kilpailua siirtymävai
heessa, jonka aikana Suomelta ei edellytetä 
kaasumarkkinoiden avaamista direktiivissä 
esitetyllä tavalla. 

Esityksessä on myös maakaasun siirrosta 
verkkojen kautta annetun neuvoston direktii
vin 911296/ETY sisältämät säännökset maa
kaasun siirtoa maan rajan yli koskevasta vel
voitteesta, ilmoitusmenettelystä ja erimie
lisyyksien ratkaisemisesta. Direktiivin mu
kainen siirtovelvoite syntyy kuitenkin vasta, 
kun Suomen kaasuverkko on liitetty jonkin 
unionin jäsenvaltion yhteen liitettyyn maa
kaasuverkkoon tai ETA -sopimusvaltion 
verkkoon. 

Riippuvuus muista esityksistä 

Hallitus on erikseen antanut Eduskunnalle 
esityksen laiksi Energiamarkkinavirastosta 
(HE 43111999 vp). Siinä ehdotetaan, että 
Sähkömarkkinakeskus hoitaisi maakaasu
markkinaviranomaisen tehtävät. Samalla kes
kuksen nimi muutettaisiin Energiamarkkina
virastoksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Maakaasumarkkinalain tavoitteena 
on lisätä kilpailua maakaasualalla. Kilpailun 
lisäämisellä pyritään toiminnan tehokkuuden 
parantamiseen, mikä puolestaan saa aikaan 
kustannussäästöjä. 

Toimitettavan maakaasun laatuun vaikutta
vat kaasun koostumuksen ohella esimerkiksi 
kaasun puhtaus, kaasun paine ja toimitusten 
keskeytymättömyys. 

Maakaasun siirto- ja jakeluverkkotoiminta 
vaativat suhteellisen suuret investoinnit ja 
siirtotoiminnan taloudellinen kannattavuus 
edellyttää riittävän suurta käyttöastetta. Tästä 
syystä rinnakkaisten ja kilpailevien putkisto
jen rakentaminen ei ole yleensä taloudelli
sesti kannattavaa. Tämän vuoksi kaasunsiir
to- ja jakeluverkkotoiminta pysyvät luonnol
lisina monopolina. Tämän monopolitoimin
nan vuoksi maakaasumarkkinoilla tarvitaan 
sääntelyä, jolla eri osapuolten oikeudet ja 
velvollisuudet määritellään ja kaasumark
kinoiden toimivuus turvataan. 

Lakiehdotuksen mukaan kaikkien maa
kaasumarkkinoilla toimivien yritysten tehtä
viin kuuluu myös maakaasun tehokkaan 
käytön ja energian säästön edistäminen. 
Maakaasun säästön edistämisestä ei kuiten
kaan tehdä toimintoa, johon tämä laki oikeu
dellisesti velvoittaisi. Tarkempia määräyksiä 
siitä, miten säästön edistäminen käytännössä 
tapahtuu, ei annettaisi tässä laissa, vaan toi
minnan kehittely jäisi alan yritysten ja niitä 
edustavien järjestöjen tehtäväksi. 

2 §. Pykälässä määritellään lain sovelta
misala. Lakia sovelletaan maakaasumark
kinoihin, joilla tarkoitetaan maakaasun, nes
teytetty maakaasu mukaan lukien, tuontia, 
vientiä, siirtoa, jakelua, myyntiä ja varas
tointia. 

Ehdotetun lain verkkotoimintaa koskevien 
säännösten soveltamisalaa on rajattu siten, 
että lakia ei sovellettaisi kiinteistön tai sitä 
vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen maa
kaasun jakeluun. Kiinteistöä vastaavalla 

kiinteistöryhmällä tarkoitetaan tässä pääsään
töisesti yhden omistajan omistamia, toisiinsa 
rajoittuvia kiinteistöjä. Kiinteistön tai kiin
teistöryhmän maakaasuverkossa tapahtuvaan 
maakaasun myyntiin sekä maakaasun varas
tointiin sovellettaisiin kuitenkin ehdotetun 
lain säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan puolustushal
linnon maakaasuverkkojen osalta voitaisiin 
poiketa tämän lain säännöksistä asetuksella 
säädettävällä tavalla. Vastaava säännös on 
myös sähkömarkkinalaissa. Menettely on 
tarpeen muun muassa maanpuolustuksen 
kannalta oleellisten asioiden salassapitoa 
varten. 

3 §. Pykälässä on määritelty laissa esiin
tyviä, maakaasuverkkoon sekä maakaasun 
siirtoon mukaan lukien siirto jakeluverkossa 
ja myyntiin liittyviä termejä. Termiluetteloon 
on otettu vain sellaiset käsitteet, joita ei 
erikseen määritellä lakitekstissä. Termiluette
lon laadinnassa on otettu huomioon sekä 
direktiivin määritelmät että maakaasuasetuk
sessa käytetyt ja jo vakiintuneiksi katsotut 
termit. Lisäksi on pyritty yhdenmukaisuu
teen sähkömarkkinalaissa käytettyjen määri
telmien kanssa. 

2 luku. Vemkotoiminnan yleiset velvoitteet 
ja hinnoitteluperiaatteet 

1 §. Verkonhaltijalla ja maakaasun varas
tointi- tai käsittelylaitteiston haltijalla olisi 
yleinen velvollisuus ylläpitää, käyttää ja ke
hittää maakaasuverkkoaan maakaasumark
kinoiden tarpeiden mukaisesti. Tämä tarkoit
taa muun muassa sitä, että verkonhaltijan 
tulisi pitää verkon käyttövarmuus yleisesti 
hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi verkonhaltija 
rakentaisi ja vahvistaisi verkkoaan niin, että 
asiakkaiden tavanomaiset, ennakoitavissa 
olevat palvelutarpeet tulevat tyydytetyiksi. 

Verkon kehittämisvelvollisuus olisi tar
peen, koska verkonhaltija on käytännössä 
monopoliasemassa verkkoosa alueella. Muil
lakin on tosin mahdollisuus rakentaa verk
koa ainakin toisen jakeluverkonhaltijan ver-
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kon alueella, koska jakeluverkkojen rakenta
miseen vaaditaan vain turvallisuus- ja ympä
ristönäkökohdat huomioon ottava, maa
kaasuasetuksen mukainen rakentamislupa, 
jonka myöntämiseen ei liity tarkoituksenmu
kaisuusharkintaa. 

Verkonhaltijan velvollisuus kehittää verk
koaan rajoittuu kuitenkin siihen, mitä voi
daan pitää kohtuullisena. Asiakkaan halu
aman palvelun poikkeuksellinen laatu, tarvit
tavan verkon vahvistamisen vaatima aika, 
verkon rakentamisen lupamenettelyt ynnä 
muut seikat voivat estää tai rajoittaa verkon
haltijaa toimimasta asiakkaan haluamalla 
tavalla. 

Verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden 
piiriin voidaan katsoa kuuluvan erityiset 
verkkotoiminnan huoltovarmuuteen liittyvät 
investoinnit. Tällaisia kohteita maakaasuver
kossa voisivat olla esimerkiksi kompresso
riasemien mitoitukset, varmistukset ja suo
jaukset, turvaavat putkiyhteydet ja tiedonsiir
ron varmistaminen poikkeusoloja varten. 

Maakaasuputkien ja maakaasun varastoin
ti- ja käsittelylaitteistojen rakentamisella 
saattaa olla huomattavia alueiden käytön 
järjestämiseen ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia. Tämän vuoksi näiden suunnitte
lusta ja rakentamisesta olisi tiedotettava asi
anomaisille kunnille ja toiminnanharjoittajan 
yhteistoiminta kuntien kanssa tulisi järjestää 
siten, että kuntien maankäyttöä koskevat 
näkökohdat putkien ja laitteistojen sijoittami
sessa tulevat huomioon otetuiksi. 

2 §. Verkonhaltijalla olisi pyynnöstä vel
vollisuus liittää kaikki toiminta-alueensa ha
lukkaat verkonkäyttäjät verkkoonsa. Tämä 
koskisi siis uuden putken tai maakaasun vas
taanottopisteen liittämistä verkkoon. Verkon
haltijan liittämisvelvollisuus koskee aluetta, 
jolla sijaitsevien asiakkaiden on teknisesti, 
taloudellisesti ja maankäytöllisesti edullisem
paa liittyä tämän kuin jonkun toisen verk
koon. Useimmiten rajanveto verkonhaltijoi
den toiminta-alueiden välillä on selvä. Kos
ka verkonhaltijalla on mahdollisuus periä 
kaikki liittämisestä aiheutuvat, kohtuulliset 
kustannukset asiakkaalta, edellisellä ei ole 
syytä torjua halukasta asiakasta liittymästä, 
mutta asiakkaalla on syytä etsiä verkko, jo
hon on edullisinta liittyä. 

Liittämisvelvoitteen tarkoituksena on tur
vata kaikille maakaasun käyttäjille mahdolli
suus ostaa maakaasua. 

Verkonhaltijalla on oikeus periä liittämi
sestä kohtuulliset maksut. Liittämisen edelly-

tyksenä olisi myös, että liitettävä maa
kaasuputkisto tai -laitteisto täyttää tarvittavat 
tekniset vaatimukset. Vaatimusten tulee olla 
tasapuolisia ja syrjimättömiä. 

3 §. Pykälässä asetetaan verkonhaltijalle 
koko ehdotetun maakaasumarkkinalain ta
voitteiden kannalta keskeinen vaatimus, niin 
sanottu siirtovelvollisuus. Se tarkoittaa, että 
monopoliasemassa olevat verkot on avattava 
tietyin edellytyksin kaikkien halukkaiden 
käyttöön. Verkkoa omistava myyjä ei voisi 
enää estää verkkoonsa liittyneitä asiakkaita 
valitsemasta toimittajaansa vapaasti kilpailun 
perusteella. 

Maakaasun siirtovelvollisuus koskisi eräin 
poikkeuksin sekä siirto- että jakeluverkkoja. 
Verkkotoiminta on liiketoimintaa, jossa toi
minnan harjoittajalla on oikeus asianmukai
seen korvaukseen myymistään palveluista. 
Sen perusteena olevista hinnoitteluperiaat
teista säädetään jäljempänä tässä luvussa. 

Siirtovelvoite koskee myös maakaasun 
siirtoa maan rajojen yli siten kuin maa
kaasun siirrosta verkkojen kautta annettu 
neuvoston direktiivi 911296/ETY (jäljempä
nä transit -direktiivi) edellyttää. Se velvoit
taa nimetyt verkonhaltijat tietyin edellytyk
sin siirtämään maakaasua siirtoverkoissaan, 
kun siirron alku- ja loppupiste on ETA -val
tion alueella ja siirto yhttää vähintään yhden 
jäsenvaltioiden välisen rajan. Transit -direk
tiivin mukainen siirtovelvoite syntyy kuiten
kin vasta, kun Suomen maakaasuverkko on 
liitetty jonkin EU -jäsenvaltion yhteen liitet
tyyn tai ETA-sopimusvaltion maakaasuverk
koon. Velvoite ei vaadi tähän lakiin omaa 
säännöstä, mutta siihen liittyvästä ilmoitus
menettelystä ja erimielisyyksien ratkaisemi
sesta koskien sopimukseen pääsyä säädettäi
siin 2 luvun 5 §:ssä ja 9 luvun 6 §:ssä. 

Verkonhaltijan tulee tarjota siirtopalveluja 
pykälässä määritellyille asiakkaalle, jos ka
pasiteetti ja muut perusedellytykset ovat ole
massa, tai päinvastaisessa tapauksessa esittää 
perustelut esteelle. Kapasiteetin puute on 
perusteltu este, mutta toisaalta verkonhalti
jalla on tämän luvun 1 §:n perusteella koh
tuullisessa ajassa velvollisuus vahvistaa siir
tokapasiteettiaan asiakkaiden tarpeiden mu
kaan. 

Maamme maakaasun hankinta on nykyisin 
yhden maakaasuputkiyhteyden ja yhden pää
asiallisen maakaasun ulkopuolisen toimitta
jan varassa. Maakaasuverkostamme ei myös
kään ole suoraa putkiyhteyttä minkään unio
nin jäsenvaltion yhteen liitettyyn maa-
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kaasuverkkoon. Näillä perusteilla Suomi on 
oikeutettu lykkäämään maakaasumarkkinadi
rektiivin verkkojen avaamista koskevien 
säännösten täytäntöönpanoa siihen saakka, 
kunnes maamme maakaasuverkko on liitetty 
jonkin unionin jäsenvaltion yhteen liitettyyn 
maakaasuverkkoon tai kun maahamme toi
mittaa maakaasua vähintään kaksi ulkopuo
lista maakaasun toimittajaa, joista kumman
kaan markkinaosuus ei ole yli 75 prosenttia. 

Maamme maakaasumarkkinoiden kehitysti
lan ollessa edellä kuvatun mukainen rajat
taisiin siirtopalvelujen hankkimismahdolli
suus siirtymävaiheessa vain osalle maa
kaasun käyttäjistä ja vähittäismyyjistä. Maa
kaasuverkon haltijalla olisi siirtovelvollisuus 
vain vaatimukset täyttävien asiakkaiden osal
ta. Näiden asiakkaiden tulisi hankkia maa
kaasua vähintään viisi miljoonaa kuutiomet
riä vuodessa sekä kuulua maakaasun mit
tauksen kaukoluentajärjestelmän piiriin. Mai
nitun hankintarajan täyttyminen voitaisiin 
tarvittaessa osoittaa hankintasopimuksesta 
ilmeneväliä tilausmäärällä. Oikeus siirtopal
velujen saantiin ja pääsy jälkimarkkinoille 
koskisi kaikkia käyttöpaikkoja, jotka kuulu
vat mainitun hankintarajan täyttävän hankin
tasopimuksen tai -sopimusten piiriin. Vain 
edellä mainitut edellytykset täyttävillä maa
kaasun käyttäjillä ja vähittäismyyjillä olisi 
siirtymäkautena oikeus vaatia siirtopalveluja 
verkonhaltijalta siten kuin tässä pykälässä 
säädetään. Siirtymäkausi kestäisi siihen saak
ka, kunnes Suomella olisi putkiyhteys jonkin 
unionin jäsenvaltion yhteen liitettyyn maa
kaasuverkkoon tai kun maahamme toimittai
si kaasua vähintään kaksi ulkopuolista kaa
suntoimittajaa, joista kummankaan mark
kinaosuus ei ylitä 75 prosenttia. 

Edellä selostetun siirtymäkauden päätyttyä 
oikeutta siirtopalvelujen saantiin laajennettai
siin muuttamalla lain 2 luvun 3 §:ssä olevaa 
vaatimukset täyttävien asiakkaiden määritel
mää. 

4 §. Verkonhaltija voisi kieltäytyä tarjo
amasta maakaasun siirtämiseen liittyvää pal
velua vain kahdessa tapauksessa, joista sää
dettäisiin pykälän 1 momentissa. Ensinnäkin, 
jos verkonhaltija kieltäytyy siirtopalvelun 
tarjoamisesta kapasiteetin puutteen vuoksi, 
verkonhaltijan on annettava siitä luotettava 
selvitys. Kapasiteettirajoite ei voisi kuiten
kaan olla pysyvä este, koska verkonhaltijalla 
olisi velvollisuus kehittää verkkoaan tämän 
luvun 1 §:n mukaan asiakkaiden kohtuullis
ten tarpeiden mukaisesti ja kohtuullisessa 
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ajassa pyrkiä ne täyttämään. 
Toisaalta maakaasun siirrosta vastaava ver

konhaltija on voinut joutua tai saattaa joutua 
sitoutumaan maakaasun hankintasopimukses
sa kiinteään ota tai maksa -sitoumukseen. 
Jos ota tai maksa -sitoumuksista seuraisi 
verkonhaltijalle vakavia taloudellisia tai ra
hoituksellisia vaikeuksia, voitaisiin verkon
haltijalle myöntää hakemuksesta yksittäista
pauksessa lupa kieltäytyä siirtopalvelujen 
tarjoamisesta. Asetuksessa säädettäisiin tar
kemmin niistä perusteista, jotka maa
kaasumarkkinaviranomainen erityisesti ottaa 
huomioon harkitessaan vaikeuksien vaka
vuutta kussakin tapauksessa. Poikkeusluvan 
harkinnassa otettaisiin huomioon muiden 
muassa verkonhaltijan mahdollisuudet enna
koida markkinatilanne, sitoumusten merkitys 
markkinatilanteen muutoksissa sekä verkon
haltijan tosiasialliset mahdollisuudet ja yri
tykset välttyä haitallisilta vaikutuksilta. 

Poikkeuslupaa haettaisiin määräaikaan 
mennessä kirjallisesti maakaasumarkkinavi
ranomaiselta. Hakijan edellytettäisiin anta
van muiden muassa hakijaa koskevien tieto
jen lisäksi selvityksen poikkeuslupahake
muksen perusteena olevien ongelmien laa
dusta ja laajuudesta sekä selvityksen toimis
ta, jotka hakija on toteuttanut ongelmien 
ratkaisemiseksi. Poikkeusluvan hakemiseen 
liittyvästä menettelystä säädettäisiin tarkem
min asetuksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan maa
kaasumarkkinaviranomainen harkitsisi lupa
päätöstä tehdessään, miten poikkeuksen 
myöntäminen vaikuttaisi maakaasumark
kinoiden toimintaan ja kilpailutilanteeseen. 
Huomioon tulisi ottaa maakaasualan yritys
ten ja vaatimukset täyttävien asiakkaiden 
taloudellisten ja rahoituksellisten vaikeuksien 
vakavuus. Samoin tulisi kiinnittää huomiota 
ota tai maksa -sopimusten allekirjoitusajan
kohtiin ja ehtoihm, mukaan lukien missä 
määrin niissä on otettu huomioon mark
kinoilla tapahtuvat muutokset sekä missä 
määrin ota tai maksa -hankintasopimuksen 
hyväksyneen yrityksen voidaan kohtuudella 
olettaa voineen arvioida, että seurauksena 
saattaisi olla vakavia vaikeuksia. Edelleen 
harkinnassa otetaan huomioon toimenpiteet, 
joihin ongelman ratkaisemiseksi on ryhdytty. 
Myös verkon yhteen liittämisen aste muiden 
verkkojen kanssa ja näiden verkkojen yhteen 
toimivuus sekä tarpeet varmistaa kaasun toi
mitusvarmuus sekä täyttää julkisen palvelun 
velvoitteet ovat päätöksenteossa huomioon 
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otettavia kriteereitä. 
Tarkoitus on, että verkonhaltijalla ei katso

ta olevan vakavia vaikeuksia silloin, kun 
maakaasun myynti ei laske alle ota tai mak
sa -hankintasopimuksen mukaisen vähim
mäiskäyttömäärän tai kun kyseistä ota tai 
maksa -sopimusta voidaan mukauttaa tai kun 
verkonhaltija pystyy löytämään vaihtoehtoi
sia myyntikanavia. 

5 §. Pykälässä tarkoitetut ilmoitukset 
ovat tarpeen muun muassa verkkojen kautta 
tapahtuvasta maakaasun siirrosta annetun 
neuvoston direktiivin 91/296/ETY toteutta
miseksi. 

6 §. Siirto- ja jakeluverkonhaltijan verk
kopalveluilleen asettamat myyntihinnat ja -
ehdot mukaan lukien liittymishinnat ja -eh
dot ilmaisevat edellytykset, joilla asiakkaat 
pääsevät verkkoon ja käyttämään sen tarjo
amia siirtopalveluja. Hintojen ja ehtojen 
määräytymisperusteet tarkoittavat sääntöjä, 
joita käyttäen verkonhaltija kohdistaa toi
mintansa kiinteät ja muuttuvat kustannukset 
asiakkailleen. Ne sisältävät tyypillisesti verk
kopalvelun teknisiin ominaisuuksiin liittyviä 
yksikköhintoja ja muita vastaavia tekijöitä, 
kuten mittaus, joilla määräytyvä palvelun 
hinta vastaa mahdollisimman tarkasti siitä 
aiheutunutta kustannusta. Asiakkaan tulee 
palveluja saadakseen täyttää lisäksi verkosta 
aiheutuvat tekniset ehdot. 

Hinnoittelun olisi oltava julkista ja verkon
haltijan olisi saatettava palvelujensa hinnat, 
ehdot ja niiden määräytymisperusteet kirjal
lisessa muodossa yleisesti saataville. Niiden 
tulisi sisältää riittävät tiedot, jotta asiakas 
voisi periaatteessa itse niiden perusteella 
laskea palvelun hinnan. 

Hinnoittelun julkisuusvaatimus on tärkeä 
lakiehdotuksen tavoitteiden kannalta. Vain 
siten asiakkailla ja viranomaisilla on mah
dollisuus valvoa monopoliasemassa olevan 
verkonhaltijan hinnoittelun oikeellisuutta. 
Tätä edesauttavat myös seuraavan pykälän 
säännökset. 

7 §. Verkkotoiminnan valvomiseksi tulisi 
maakaasumarkkinaviranomaisella olla ajan
tasaiset tiedot eri verkonhaltijoiden sovelta
mista hinnoitteluperusteista. Lisäksi viran
omaiset ja asiakkaat tarvitsisivat palvelujen
sa hintatasoa sekä verkkotoiminnan teknistä 
suoritustasoa ja kannattavuutta koskevaa 
koottua vertailutietoa. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voisi pää
töksellään säätää tarkemmin verkkopalvelui
den myyntiehtojen ja -hintojen sekä niiden 

määräytymisperusteiden ilmoittamisesta 
maakaasumarkkinaviranomaiselle. 

Pykälän tarkoituksena on saada koottua 
tämä tieto vertailujen ja muiden arviointien 
tekemistä ja julkaisemista varten. Se on tar
peen, jotta viranomaiset ja asiakkaat voisivat 
valvoa ja arvioida verkkomonopolin toimin
taa. Tietojen julkisuus ja vertailtavuus mui
hin verkonhaitijoihin nähden luovat verkon
haltijalle kannustimen kohtuulliseen hinnoit
teluun ja tehokkaaseen toimintaan. 

Verkonhaltijan tulee julkaista palvelujensa 
keskimääräistä hintatasoa kuvaavia tietoja. 
Niitä olisivat esimerkiksi tyyppikuluttajahin
nat ja eri kuluttajaryhmien keskimääräiset 
hinnat. Tietojen perusteella verkkopalvelujen 
tarvitsijat ja viranomaiset voisivat vertailla 
eri verkonhaltijoiden hintatasoa ja sen yritys
kohtaista kehitystä sekä tehdä päätelmiä hin
noittelun kohtuullisuudesta. 

Verkonhaltijan edellytettäisiin julkaisevan 
lisäksi verkkotoiminnan tehokkuutta ja laa
tua kuvaavia tunnuslukuja. Tehokkuutta kos
kevia tietoja voisivat olla esimerkiksi käyttö
ja kunnossapitokustannusten tasoa sekä hen
kilöstön määrää kuvaavat tunnusluvut. Laa
tua voisivat koskea verkon vikautuvuutta ja 
paineen vaihtelua kuvaavat tiedot. Näiden 
tietojen avulla viranomaisten ja asiakkaiden 
on mahdollista arvioida verkkotoiminnan 
tehokkuutta ja investointitason kohtuullisuut
ta. 

Verkkotoiminnan kannattavuutta kuvaavat 
tunnusluvut laskettaisiin verkkotoiminnan 
tuloslaskelman ja taseen perusteella. Luvut 
kuvaisivat verkkotoiminnan hinnoittelun ja 
kustannusten vastaavuutta ja taloudellista 
asemaa. Toiminnan volyymiä ja toimintaym
päristöä koskevat tiedot, kuten asiakasmäärä 
ja putkimäärä antaisivat taustatietoa tunnus
lukujen vertailua ja arviointia varten. Asiaa 
on selvitetty tarkemmin jäljempänä 5 luvun 
2 §:n perusteluissa. 

Osa tunnusluvuista julkaistaisiin verkkotoi
minnan tuloslaskelman ja taseen lisätietoina. 
Osan tiedoista verkonhaltija olisi velvollinen 
toimittamaan maakaasumarkkina viranomai
selle tilastointia ja alaa koskevia selvityksiä 
varten. 

Kunakin vuonna samalla tavalla lasketut 
tunnusluvut kuvaisivat parhaiten kunkin yri
tyksen omaa yrityskohtaista kehitystä. 
Asiakkaiden ja viranomaisten kannalta olisi 
lisäksi tärkeää saada toimialan vertailutietoa, 
johon yrityskohtaisia tunnuslukuja voidaan 
verrata. Tilastoissa voitaisiin esittää yritys-
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ja yritysryhmäkohtaisia sekä koko maata 
koskevia vertailutietoja. 

8 §. Hinnoitteluperiaatteiden tulisi olla 
asiakkaille tasapuolisia. Se merkitsee, että 
tietty palvelu on tarjottava samoilla, yhtenäi
sillä ehdoilla kaikille asiakkaille. Siirtohinta 
ei esimerkiksi riippuisi siitä, kenen maa
kaasua siirretään. Maakaasun ostajan maksa
ma siirtomaksu ei saisi liioin muuttua perus
teetta, kun maakaasun myyjä vaihtuu. 

Verkkopalvelujen käytön suhteen eri ko
koisten tai tyyppisten asiakkaiden välillä 
voisivat siirtomaksut vaihdella. Hinnoittelu
periaatteiden tulee kuitenkin olla tasapuoli
set. 

Yleisistä myyntihinnoista ja -ehdoista voisi 
poiketa vain erityisissä tapauksissa. Esimer
kiksi asiakas voi edellyttää tavanomaisesta 
poikkeavaa palvelua, jonka hintaa ei voi 
määritellä yleisen tariffin perusteella. Sitä 
vastoin verkonhaltijan kilpailutilanne vierei
sen verkonhaltijan kanssa, mikä on joissain 
tapauksissa mahdollinen, ei oikeuttaisi sovel
tamaan kilpailun kohteena olevaan asiakkaa
seen muista poikkeavaa hinnoittelua. 

Monopoliasemassa olevan verkkotoimin
nan hinnoittelulta tulisi edellyttää kohtuulli
suutta. Kohtuullisuus ei ole täsmällinen käsi
te ja sitä joudutaan arvioimaan kussakin ta
pauksessa erikseen. Perusperiaatteena on, 
että hinnoittelun tulisi vastata toiminnan kus
tannuksia. Lisäksi otetaan huomioon toi
minnan tehokkuus eli yrityksen kustannusta
so verrattuna kustannuksiin, joihin yrityksel
lä olisi tosiasiallinen mahdollisuus. Korkeat 
kustannukset eivät siis välttämättä oikeuta 
korkeisiin hintoihin. 

Toisaalta hinnoittelun tulisi turvata riittävä 
tulorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat 
kattaa verkon ylläpidon, käytön, kehittämi
sen ja rakentamisen kohtuulliset kustannuk
set sekä antaa sijoitetulle pääomalle kohtuul
liseksi katsottavan tuoton. 

Asiakkailla ja viranomaisilla olisi aihetta 
puuttua asiaan silloin, kun hinta vaikuttaa 
korkealta ja sen epäillään johtuvan esimer
kiksi tehottomuudesta, yli-investoinneista tai 
tarpeettoman korkeasta varmuus- tai laatu
tasosta. 

Pykälän 3 momentin tarkoituksena on tur
vata, että verkkopalvelujen ehdot ovat asial
lisia eivätkä perusteettomasti rajoita asiak
kaan mahdollisuuksia käyttää verkkoa. Esi
merkiksi siirtoehdoissa on otettava huomi
oon maakaasujärjestelmän toimintavarmuus 
ja tehokas käyttö. Sen vuoksi verkonhaltijal-

Ia on oikeus asettaa verkon toiminnan tur
vaamisen kannalta perusteltuja ehtoja, jotka 
voivat rajoittaa tai muuten vaikuttaa asiak
kaan edellytyksiin käyttää verkkoa. Sitä vas
toin rajoitukset, jotka olisivat näennäisesti 
yleisiä ja tasapuolisia, mutta tosiasiallisesti 
räätälöity koskemaan vain muita kuin asian
omaista verkkoa omistavaa myyjää, olisivat 
kiellettyjä. 

Tämän lain valmistelussa on lähdetty siitä, 
että verkkopalveluja myydään kaasun käyttä
jille ja jakeluverkkonsa kautta kaasua myy
ville asiakkaille. Niissä tapauksissa, joissa 
muu kuin jakaluverkonhaltija vakiintuneen 
liikesuhteen pohjalta ostaa kaasua Gasumilta 
ja myy kaasun edelleen asiakkailleen, liike
toiminnan tulisi voida jatkua entiseen tapaan 
ilman, että sitä ehdotetuna lailla estetään. 

9 §. Kilpailun lisääminen maakaasu
kaupassa edellyttää, että kaupan osapuolet 
pääsevät mahdollisimman helposti markkina
paikalle, jonka maakaasuverkot kokonaisuu
tena muodostavat. Kun maan verkkojärjes
telmä muodostuu useista, eri omistajien hal
litsemista verkoista, verkkopalveluista sopi
minen ja niiden erilaiset hinnoitteluperiaat
teet voivat vaikeuttaa huomattavasti kaupan
käyntiä. Sen vuoksi olisi tarpeen velvoittaa 
verkonhaltijat noudattamaan tiettyjä, tässä 
pykälässä ehdotettuja yhteisiä periaatteita, 
jotka helpottavat järjestelmän palvelujen 
saantia asiakkaiden kannalta. 

Pykälän 1 momentin periaatteen mukaan 
asiakas eli verkkoon liittyjä sopisi kaikista 
verkkopalveluistaan sen verkonhaltijan kans
sa, jonka verkkoon asiakas on liittynyt. Käy
tännössä säännös tarkoittaisi sitä, että ver
konhaltijoiden olisi luotava keskinäisin sopi
muksin edellytykset tällaiselle palvelulle. 
Tämä niin sanottu yhden luukun periaate 
helpottaisi sellaisten palvelujen saantia, jotka 
vaatisivat muutoin sopimuksia muiden ver
konhaltijoiden kanssa. 

Pykälän 2 momentissa asetetaan lain ta
voitteiden kannalta keskeinen hinnoittelupe
riaate siirtopalveluille, niin sanottu pistehin
noittelu. Sen mukaan asiakas, joka on liitty
nyt yhdessä pisteessä verkkoon ja maksanut 
tarpeelliset maksut, saa oikeuden käyttää 
koko maan maakaasuverkkoa liittymispis
teestään käsin. Toisin sanoen, asiakas pääsisi 
käymään kauppaa periaatteessa kaikkien nii
den kanssa, jotka ovat liittyneet Suomen 
maakaasuverkkoon. 

Jatkossa asiakkaan maksama siirtohinta 
riippuisi verkkoportaasta ja verkosta, johon 
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asiakas on liittynyt, sen kustannustasosta ja 
muista vastaavista seikoista. Ostajan ja myy
jän liityntäpisteiden välisellä maantieteelli
sellä etäisyydellä olisi vain vähäinen merki
tys. Jakeluverkossa se ei vaikuttaisi hintaan 
lainkaan eli nykykäytäntö jatkuisi. Maa
kaasun syöttö siirtoverkkoon voisi olla eri 
hintaista verkon eri osissa, samoin maa
kaasun vastaanotto verkosta. 

Ehdotetussa pistehinnoittelussa maa-
kaasuverkko tulkitaan järjestelmäksi, jonka 
verkonhaltijat asettavat asiakkaiden käyttöön 
järjestelmäpalveluina. Samaan perustuu esi
merkiksi sähköverkkotoiminnan hinnoittelu. 

Säännös edellyttää verkonhaltijoiden yh
teistyötä periaatteiltaan yhtenäisen, eri verk
koportaat yhdistävän hierarkkisen hinnoitte
lukäytännön luomiseksi. Tariffirakenteet oli
sivat yhteen sopivia ja muodostaisivat koko
naisuuden. Sen sijaan verkonhaltijoiden so
veltamat hintatasot voisivat poiketa toisis
taan, koska ne riippuvat verkkojen erilaisista 
kustannuksista. 

Poikkeuksellisiin tarpeisiin ja tilanteisiin 
voisi verkonhaltijoilla olla kuitenkin erityis
palveluja. Niiden hinta voisi määräytyä 
yleisperiaatteesta poikkeavana tavalla. 

Ehdotus ei oleellisesti muuttaisi vallitsevaa 
siirtoverkkohinnoittelua, vaan hinnoittelu 
perustuu nykyäänkin pääpiirteissään kuvat
tuihin periaatteisiin. Jakeluverkoissa vastaa
vat hinnoitteluperiaatteet on luotava. 

Pistehinnoittelu ei koskisi maan rajan ylit
täviä yhteyksiä. Siirtokapasiteetin kasvaessa 
ja maakaasumarkkinoiden mahdollisesti in
tegroituessa asia on arvioitava uudelleen. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että 2 mo
mentissa tarkoitetun hintajärjestelmän tulisi 
olla käytössä viimeistään vuoden 2001 alus
ta. Hinnoittelu koskisi sen jälkeen tehtäviä 
sopimuksia. Lisäksi siirtoverkkoyhtiön olisi 
julkaistava siirtotariffinsa viimeistään 1 päi
vänä syyskuuta 2000 ja jakeluverkkoyhtiöi
den vastaavat tariffinsa viimeistään 1 päivä
nä tammikuuta 2001. 

Pykälän 3 momentissa edellytettäisiin siir
topalveluiden etäisyydestä riippumatonta 
hinnoittelua jakeluverkoissa. Saman jakelu
verkon alueella siirtohinta voisi vaihdella eri 
tyyppisten asiakasryhmien välillä, mutta ei 
samantyyppisten eli samalla tavalla maa
kaasua käyttävien asiakkaiden välillä, sijait
sipa asiakas missä tahansa. Verkkoon liitty
misestä aiheutuvat maksut riippuisivat kui
tenkin sijainnista. Tämä vastaa nykyistä käy
täntöä eikä siis aiheuta muutoksia yritysten 

toimintaan. 
Laissa olisi tarkoitus asettaa yhteiset peri

aatteet verkkopalvelujen hinnoittelulle. Yri
tyksille jäisi tehtäväksi yhteistyönä määritel
lä niille verkkotoiminnan ja maakaasumark
kinoiden kannalta tarkoituksenmukainen to
teutustapa. Siinä tulisi ottaa huomioon kaup
paa edistävien tavoitteiden lisäksi hinnoitte
lulle asetettavat muut vaatimukset kuten sel
keys ja yksinkertaisuus sekä ohjaavuus kus
tannustehokkuuteen verkonhaltijoiden ja 
asiakkaiden toiminnassa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi tar
vittaessa ministeriön asetuksella täsmentää 
pistehinnoitteluperiaatteen sisältöä ja helpot
taa sen toimeenpanoa. 

3 luku. Jäijestelmävelvoitteet ja 
maakaasukauppojen selvitys 

1 §. Maakaasuverkko on tekniseltä luon
teeltaan integroitu kokonaisuus. Alan yrityk
set ovat toiminnassaan toisistaan teknisesti 
riippuvaisia. Yhden yrityksen toimenpiteet 
vaikuttavat myös muiden toimintaan. Tämä 
edellyttää järjestelmän vaatimien teknisten 
tehtävien hoitovastuun järjestämistä sekä 
organisoitua tiedonvaihtoa maakaasumark
kinoiden osapuolten välillä. 

Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi maa
kaasun siirtojärjestelmä. Jatkossa on mahdol
lista, että Suomeen rakennetaan uusia siirto
järjestelmiä. 

Maakaasujärjestelmän teknisen toimivuu
den varmistamiseksi maakaasumarkkinavi
ranomainen määräisi maakaasuverkkoluvassa 
yhden siirtoverkonhaltijan järjestelmä vastuu
seen. Järjestelmävastuuseen voidaan määrätä 
vain yksi siirtoverkonhaltija kussakin maa
kaasujärjestelmässä. Jos kuitenkin valtakun
nan alueelle syntyy erillisiä verkkoja, voi 
olla perusteltua määrätä kullekin verkolle 
oma Järjestelmävastaavansa. 

Järjestelmävastuuseen kuuluvat vastuu 
maakaasujärjestelmän teknisestä toimivuu
desta ja käyttövarmuudesta sekä vastuu val
takunnalliseen tasevastuuseen kuuluvista teh
tävistä. Järjestelmävastuussa olevan siirtover
konhaltijan tulee hoitaa nämä tehtävät tar
koituksenmukaisella ja maakaasumarkkinoi
den osapuolten kannalta tasapuolisella ja 
syrjimättömällä tavalla. 

Järjestelmävastuuseen määrätyn siirtover
konhaltijan eli järjestelmävastaavan velvolli
suutena olisi organisoida maan kaasujärjes
telmän toimivuuden hallinta siirtojärjestel-
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män tasolla. Siirtojärjestelmän tasevastuu 
ulottuisi kunkin taseselvitysjakson aikana 
suoritettaviin tai aloitettaviin säätötoimenpi
teisiin. Taseselvitysjaksoa pitemmällä aika
jaksolla kaasun syötön kaasuverkkoon ja 
kulutuksen tasapainon ylläpito tapahtuisi 
ensisijaisesti suoraan kaasunmyyjien ja -os
tajien välisten sopimusten pohjalta. 

Järjestelmävastaavan tehtävänä olisi orga
nisoida taseselvitysjakson aikana tapahtuvaa 
säätöä varten tarvittavan käyttökelpoisen 
säätäkapasiteetin kuten kompressorien han
kinta sekä organisoida kapasiteetin käyttö 
tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella taval
la. Järjestelmävastaavalle tulisi myös velvol
lisuus organisoida valtakunnan tasolla maa
kaasukauppojen selvitys. 

Siirtojärjestelmän tasevastuun hoitaminen 
voi olla kaasuverkossa vain yhden osapuolen 
tehtävä. Tehtävän organisointi tulisi järjestää 
siten, että järjestelmävastaavan haltuun tule
vat markkinaosapuolten liikesalaisuuksiin 
kuuluvat kaasukauppoja koskevat tiedot ei
vät siirtyisi kilpailijoiden haltuun. Järjestel
mävastaavana toimivan yksikön toimielimiä 
ja toimihenkilöitä sitoisi maakaasumark
kinalain 9 luvun 2 §:n salassapitovelvolli
suus. 

Järjestelmävastuun toteutustavasta ja sisäl
löstä voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. 
Tämä olisi tarpeellista esimerkiksi siinä ta
pauksessa, että ilmenisi maakaasujärjestel
män ja -markkinoiden toimintaa vaikeuttavaa 
epäselvyyttä järjestelmävastaavan velvolli
suuksien ja niihin liittyvien oikeuksien sisäl
löstä. 

Järjestelmävastuussa olevan siirtoverkon
haltijan sallittaisiin asettaa siirtojärjestelmän 
käyttämiselle ehtoja, jotka ovat tarpeellisia 
järjestelmävastuun hoitamisen kannalta. Täl
laiset ehdot järjestelmävastuussa olevan siir
toverkonhaltijan tulee ilmoittaa maa
kaasumarkkinaviranomaiselle. 

Järjestelmävastaavan tulee hinnoitella jär
jestelmävastuun hoitamiseen liittyvät palve
lut kohtuullisesti ja kustannusvastaavasti. 
Hinnoittelun valvontaa varten järjestelmävas
taavan tulisi ilmoittaa näiden palvelujen 
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy
tymisperusteet maakaasumarkkina viranomai
selle. 

2 §. Verkonhaltijat velvoitettaisiin huo
lehtimaan maakaasutoimitusten mittauksesta 
ja maakaasukauppojen selvityksestä. Näiden 
tehtävien hoitamiseen on verkonhaltijoilla 

parhaat edellytykset. Mittauksesta ja maa
kaasukauppojen selvityksestä säädettäisiin 
tarkemmin asetuksella. Tarkoituksena on, 
että kukin asiakas maksaa kaasutoimitusten 
mittauksesta kuten kaukoluennasta ja tiedon
siirrosta aiheutuvat kustannukset. 

Maakaasukauppojen selvitys perustuisi 
kaukoluentaan sekä jakeluverkko- että siirto
verkkotasolla. Maakaasujärjestelmän toimin
ta edellyttää tietojen siirtoa ja toimittamista 
eri osapuolien välillä. Maakaasukauppojen 
selvityksestä ja toimituksia koskevista ilmoi
tuksista säädetään asetuksella. 

Verkonhaltijat velvoitettaisiin huolehti
maan toteutuneiden maakaasukauppojen jäl
kikäteen tapahtuvasta selvityksestä eli ta
seselvityksestä. Taseselvityksellä tarkoitetaan 
kunkin taseselvitysjakson aikana toteutunei
den maakaasukauppojen selvittämistä. Sen 
tuloksena selvitettäisiin kunkin maa
kaasumarkkinoiden osapuolen maakaasutase 
ja tasepoikkeama. Taseselvityksen perusteel
la kullekin maakaasuverkkoon syötetylle 
maakaasuerälle etsittäisiin toimittaja sekä 
vastaavasti kullekin verkosta otetulle erälle 
käyttäjä. Taseselvitys muodostaisi maa
kaasujärjestelmässä maakaasun käyttäjästä 
valtakunnallisella tasolla toimivaan järjestel
mävastaavaan ulottuvan organisaation. 

Vastuu valtakunnallisesta taseselvityksestä 
määrättäisiin maakaasumarkkinalaissa järjes
telmävastaavalle. Muilta osin taseselvitykses
tä huolehtisivat verkonhaltijat Taseselvityk
sestä säädetään asetuksella. 

Taseselvityksen tulisi perustua maakaasun 
mittaukseen. 

Verkonhaltijan suorittamaan taseselvityk
seen sovellettaisiin maakaasumarkkinalain 2 
luvun verkkotoiminnan yleisiä velvoitteita 
koskevia säännöksiä. Niiden mukaan verk
kopalveluiden myyntihintojen ja -ehtojen 
sekä niiden määräytymisperusteiden on olta
va tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille ver
kon käyttäjille. Verkkopalvelujen hinnoitte
lussa ei myöskään saa olla perusteettornia tai 
maakaasukaupan kilpailua ilmeisesti rajoitta
via ehtoja. Näiden säännösten perusteella on 
mahdollista ehkäistä verkonhaltijoita käyttä
mästä taseselvityspalveluiden ehdoissa ja 
hinnoittelussa oman organisaation maa
kaasun myyntiä suojaavia toimenpiteitä. Si
ten esimerkiksi taseselvityspalveluiden tuot
tamisen aiheuttamat kustannukset tulisi ra
hoittaa pääsääntöisesti siirtotariffilla. 

Taseselvitysvastuuseen sisältyisi mahdolli
suus tuottaa taseselvityspalvelut ulkopuoli-
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selta hankittuna palveluna. Tällöinkin toi
minnasta vastaisi taseselvitysvastuuseen ase
tuksella määrätty verkonhaltija. Taseselvi
tyksen ostopalveluna hankkiva taseselvitys
vastuullinen olisi siten velvollinen huolehti
maan siitä, että taseselvityksessä saatavat 
maakaasukauppoja koskevat luottamukselli
set tiedot eivät pääsisi ostopalvelujen tuotta
jan välityksellä vääriin käsiin. 

Maakaasumarkkinoiden osapuolille säädet
täisiin velvollisuus ilmoittaa tasehallinnassa 
sekä taseselvityksessä tarvittavia maakaasun 
käyttöä ja toimituksia koskevia mittaustietoja 
ja muita tietoja maakaasumarkkinoilla toimi
ville osapuolille, jotka tarvitsisivat tietoja 
oman taseensa hallintaan ja taseselvitystehtä
viin. Ilmoitusvelvoitteen säätäminen on tar
peen, koska maakaasumarkkinoiden toiminta 
edellyttää muiden osapuolten toiminnan huo
mioon ottamista siten, että nämä saisivat 
muilta osapuolilta käyttöönsä omaan toimin
taansa vaikuttavia tietoja. Tällaisia tietoja 
olisivat lähinnä kunkin osapuolen taseeseen 
sekä taseselvitykseen liittyvien tehtävien 
täyttämiseen vaikuttavat kaasuntoimitus- ja 
mittaustiedot Ilmoitusvelvoite rajattaisiin 
kuitenkin vain välttämättömimpiin tietoihin 
ja niiden asiaton hyväksikäyttö pyrittäisiin 
ehkäisemään, jotta maakaasumarkkinoiden 
osapuolten liikesalaisuudet eivät joutuisi kil
pailijoiden tietoon. Ilmoitettavia tietoja olisi
vat ensinnäkin tiedot, joilla varmistetaan, 
että osapuoli on järjestänyt tasevastuunsa. 
Tämän lisäksi tulisi ilmoittaa taseselvityk
seen sekä muiden osapuolten tasehallintaan 
tarvittavia toimitusten määriä ja ajankohtia 
koskevia ennakkoilmoitus- ja mittaustietoja 
sekä siirtoja koskevia mittaustietoja. Ennak
koilmoitusten tekeminen on tarpeen siitäkin 
syystä, että verkonhaltija voi tarkistaa tarvit
tavan siirtokapasiteetin saatavuuden. 

Ilmoitusvelvollisuus voisi kohdistua tar
peen mukaan kaikkiin maakaasumarkkinoi
den osapuoliin ja sen sisältö vaihtelisi osa
puolen harjoittaman toiminnan luonteen mu
kaan. Tarkemmat säännökset voitaisiin antaa 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. 

Maakaasumarkkinoiden tiedonvaihto on 
jatkuvaa toimintaa, joka sisältää suuria tieto
määriä. Tehokkaan tiedonvaihdon kannalta 
on tärkeää, että se tapahtuisi määrämuotoi
sesti ja mahdollisimman joustavasti. Tämän 
vuoksi tavoitteena olisi tiedonsiirron saatta
minen mahdollisimman laajasti sähköiseen 
muotoon. Kauppa- ja teollisuusministeriölle 
säädettäisiin tiedonvaihdon luonteen vuoksi 

toimivalta antaa tarvittaessa joustavasti tar
kempia säännöksiä tiedonvaihdossa nouda
tettavista yhtenäisistä menettelytavoista ku
ten ilmoitusten määräajoista ja tiedonsiirron 
yhteensopivuuden varmistamiseksi tarvitta
vista asioista. 

3 §. Maakaasumarkkinoiden osapuolet 
määrättäisiin tasevastuuseen omasta maa
kaasutaseestaan. Tasevastuu tarkoittaisi, että 
osapuolen maakaasunhankintasopimusten 
tulisi kattaa taseselvitysjakson aikana osa
puolen oma kaasunkulutus ja toimitukset 
ulkopuolisille tahoille. Nykyisin maa
kaasukauppoja tehdään 6 tunnin jaksoissa. 
Mahdollisesti tämän pituinen ajanjakso on 
sopiva taseselvitysjaksoksi. Tarkoitus on, 
että maakaasumarkkinaviranomainen vahvis
taa taseselvitysjakson pituuden määrätessään 
siirtoverkon haltijan järjestelmävastuuseen. 
Tätä samaa taseselvitysjaksoa käytettäisiin 
kaikessa maakaasukaupassa. 

Tasevastuusta huolehtiminen tapahtuisi 
siten, että osapuolella olisi aina yksi, mark
kinoilta valittu avoin toimittaja, joka toimit
taisi osapuolen maakaasutaseessa olevan va
jauksen ja vastaanottaisi osapuolen hankin
nan ylijäämän. Maakaasukaupan portaassa 
kullakin toimijana olisi avoin toimittajansa. 
Avoimet toimitukset muodostaisivat siten 
yhtenäisen ja katkeamattoman ketjun, joka 
ulottuisi maakaasun käyttäjästä valtakunnal
lisessa tasevastuussa olevaan järjestelmävas
taavaan. Avointen toimitusten ketjun kautta 
huolehdittaisiin kaasun maahantuonnin ja 
kulutuksen välisen tasapainon ylläpidon 
ulottumisesta kaikkiin maakaasun käyttäjiin 
saakka. Velvollisuus koskisi myös kaasua 
myyntiin hankkiviamyyjiä ja verkonhaltijoi
ta sekä muita näihin verrattavia osapuolia. 

Tasevastuu olisi siten osapuolen vastuuta 
huolehtia siitä, että osapuoli on osaltaan liit
tynyt maakaasu järjestelmään asianmukaisella 
avoimella toimitussopimuksella. Avoimen 
toimitussopimuksen tasevastuun täyttämistä 
koskevista kohdista säädettäisiin asetuksella. 
Maakaasun käyttäjän vastuulle jäisi tällöin 
huolehtia siitä, että hänellä olisi avoin toimi
tussopimus, joka täyttäisi nämä vaatimukset. 

Verkonhaltijalla puolestaan olisi oikeus 
kieltäytyä maakaasun siirrosta, kunnes maa
kaasumarkkinoiden osapuoli olisi täyttänyt 
avointa toimitussopimusta koskevat velvoit
teensa. Näin varmistettaisiin, että kullekin 
käytetylle maakaasuerälle löytyisi vastuulli
nen maksaja. Tätä kautta tasevastuu merkit
sisi myös taloudellista vastuuta maa-
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kaasumarkkinoiden osapuolille suorittaa vas
tike käytetyistä ja hankituista maakaasueris
tä. 

Tasevastuun sisällöstä voitaisiin antaa tar
kempia säännöksiä kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön asetuksella. Asetuksella säädettäi
siin esimerkiksi tasevastuun täyttämisen 
edellyttämistä asioista avoimissa toimitusso
pimuksissa ja avoimiin toimitussopimuksiin 
liittyvistä ilmoitusvelvoitteista. Asetuksella 
siirrettäisiin kuluttajasuojalaissa tarkoitetun 
kuluttajan osalta tasevastuuta eräiden ilmoi
tusvelvollisuuksien osalta maakaasun myy
jälle. 

4 luku. Maakaasun myynti ja maakaasun 
käyttäjän asema 

1 §. Pykälässä säädetään maakaasun 
myyjän velvollisuudesta myydä maakaasua 
tietyille asiakkaille eli maakaasun toimitus
velvollisuudesta. Ainakin sellaisella myyjäl
lä, joka on kilpailunrajoituksista annetun lain 
3 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräävässä 
markkina-asemassa tietyn käyttäjäryhmän 
kannalta, on toimitusvelvollisuus. Näillä 
maakaasun käyttäjillä ei ole muita taloudelli
sesti kilpailukykyisiä maakaasun hankinta
vaihtoehtoja maakaasuverkon kautta. Vastaa
van tyyppinen velvoite sisältyy kilpailunra
joituksista annetun lain 7 §:ään, jonka mu
kaan määräävässä markkina-asemassa oleva 
elinkeinonharjoittaja tai näiden yhteenliitty
mä ei saa pidättäytyä liikesuhteesta ilman 
asiallista syytä. 

Ehdotuksen mukaan määräävässä markki
na-asemassa maakaasuverkossa oleva maa
kaasun myyjä olisi pykälässä tarkoitetun mu
kaisesti toimitusvelvollinen. Maakaasuver
kolla tarkoitetaan sen verkonhaltijan maa
kaasuverkkoa, johon asiakas on liittynyt. 
Tarkoituksena on, että kullakin maakaasun 
käyttäjällä olisi yksi toimitusvelvollinen 
maakaasun myyjä, jollei käyttäjällä ole ta
loudellisesti kilpailukykyisiä maakaasun han
kintavaihtoehtoja. 

10 luvun 1 §:ssä määriteltynä siirtymäaika
na maakaasun käyttäjät eivät täysimääräisesti 
voi kilpailuttaa maakaasun myyjiä ja kuulu
vat siksi käytännössä kaikki toimitusvelvolli
suuden piiriin. Lisäksi maakaasuverkossa 
saattaa olla alueita, joita ei jostain teknisestä 
tai muusta syystä voida avata kilpailulle. 

Kun maakaasun tarjonta monipuolistuu 
toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiak
kaiden määrä vähenee. Kyseessä on siten 

järjestely, joka takaa siirtymäkauden hallitun 
ja erityisesti pienten asiakkaiden aseman 
turvaavan kehityksen. 

Niiden maakaasun käyttäjien osalta, joilla 
on tosiasiallinen mahdollisuus ostaa maa
kaasua useammalta eri myyjältä, ei ole tar
peen säilyttää toimitusvelvollisuutta. Tosi
asiallinen mahdollisuus katsotaan olevan 
silloin, kun maakaasun käyttäjä on kytkey
tyneenä sellaiseen maakaasuverkkoon, jossa 
toisistaan riippumattomat myyjät tarjoavat 
maakaasua kyseiselle kuluttajaryhmälle. 

Määräävässä markkina-asemassa oleva 
maakaasun myyjä ei saa soveltaa kohtuuton
ta hinnoittelua. Tämän vuoksi säädetään, että 
maakaasun hinnan on oltava toimitusvelvol
lisuuden piirissä oleville asiakkaille kohtuul
lista, eli maakaasun hinnan tulee vastata 
mahdollisimman pitkälle näiden käyttäjien 
aiheuttamia kustannuksia. Kohtuulliseen hin
taan sisältyy myyjän voittomarginaali, joka 
ei saa olla kohtuuttoman suuri toiminnan 
riskitasoon suhteutettuna. Myyjän asettaman 
hinnan voidaan katsoa olevan kohtuuton, jos 
se ei perustu suoritteen tuottamisesta aiheu
tuneisiin kustannuksiin. Tämän vuoksi mää
räävässä asemassa olevan yrityksen on kiin
nitettävä huomiota myös toimintansa tehok
kuuteen, koska tehottomuudesta ja sitä kaut
ta hintojen kohtuuttomuudesta kärsivät juuri 
määräävässä asemassa olevan yrityksen tar
jonnasta riippuvaiset asiakkaat. Kilpailun 
piirissä olevien asiakkaiden osalta maa
kaasun myyjällä olisi oikeus tapauskohtai
seen hinnoitteluun. Tällöinkin myyjän hin
noittelun tulee kuitenkin olla kustannusvas
taavaa. 

Maakaasumarkkinaviranomaisella olisi oi
keus määrätä myyjä toimittamaan maa
kaasua. Maakaasumarkkinaviranomainen 
voisi käyttää oikeuttaan, mikäli myyjä lopet
taa toimintansa esimerkiksi konkurssin seu
rauksena tai ei pysty toimittamaan maa
kaasua jostain muusta ylivoimaisesta syystä, 
ja muita myyjiä ei ole alueella oma-aloittei
sesti tarjoamassa maakaasua. 

2 §. Myyjällä tulisi olla toimitusvelvolli
suuden piirissä oleville asiakkaille julkiset 
myyntiehdot ja -hinnat, joilla nämä voivat 
ostaa myyjältä maakaasua. Julkisuus on tar
peen, jotta toimitusvelvollisuuden piirissä 
olevat maakaasun käyttäjät voivat tehdä pää
telmiä hinnoittelun oikeellisuudesta ja tasa
puolisuudesta. Myyntiehdot ja -hinnat ovat 
myyjiä sitovia. Niistä voisi poiketa vain pe
rustellusta syystä, joka voisi olla esimerkiksi 
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asiakkaan vaatiman palvelutason erilaisuus. 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi mää

rätä myyjän toimittamaan voimassa olevat 
myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräy
tymisperusteet maakaasumarkkinaviranomai
selle. Edellä mainituilla hintoihin ja hinnoit
teluun liittyvillä tiedoilla tarkoitetaan tietoja, 
joita maakaasumarkkinaviranomainen tarvit
see valvontatehtäviensä hoitamiseksi. 

3 §. Maakaasun ostajat maksavat verkon 
käyttöoikeudesta eli siirtopalvelusta sille ver
kon haltijalle, jonka verkkoon he ovat liitty
neet. Maakaasuasiakas voi ostaa siirtopalve
lut suoraan verkonhaltijalta tai maakaasun 
myyjän kautta, joka on sopinut tällaisesta 
järjestelystä verkonhaltijan kanssa. Toimitus
velvollisuuden piirissä olevalla kuluttaja
asiakkaalla tulee kuitenkin tämän luvun 4 
§:n mukaan aina olla mahdollisuus tehdä 
maakaasun myyjän kanssa sopimus, joka 
kattaa varsinaisen maakaasupolttoaineen hin
nan lisäksi myös maakaasun kuljettamista 
putkessa asiakkaalle koskevan siirtopalvelun 
hinnan. 

Jos maakaasuasiakas ostaa siirtopalvelut 
maakaasun myyjältä, joka läpilaskuttaa siir
tomaksut asiakkaalta, tulee maakaasun myy
jän ilmoittaa laskutuksessaan siirtomaksun 
suuruus ja mahdollinen läpilaskutuslisä. Li
säksi myyjän laskutuserittelystä tulisi ilmetä 
siirtopalvelun ja maakaasuenergian osuudet 
ja näiden hintojen osatekijät. Edelleen eritte
lyssä tulisi ilmoittaa hintojen osatekijöiden 
yksikköhinnat. Kunkin hinnan osatekijästä 
veloitettavan summan lisäksi lasku sisältäisi 
erittelyn maakaasuverojen ja arvonlisäveron 
määrästä laskun loppusumman lisäksi. 

Myyjien tulee laskea kuluttajaryhmien kes
kimääräistä hintatasoa kuvaavia lukuja sekä 
tyyppikuluttajahintoja maakaasumarkkinavi
ranomaisen antaman määräyksen mukaisesti. 
Tunnusluvut toimitetaan maakaasumark
kinaviranomaiselle tilastointia ja toimialaa 
koskevia selvityksiä varten. Tunnusluvut 
antavat tietoa eri maakaasun myyjien hinta
tasosta sekä kuluttajaryhmien välisistä hinta
eroista, joiden perusteella voidaan arvioida 
hinnoittelun syrjimättömyysperiaatteen toteu
tumista. 

Niiden kuluttajaryhmien tietoja, jotka ovat 
kilpailuilla markkinoilla, voidaan julkaista 
vain siten, että kilpailuilla markkinoilla toi
mivien myyjien liikesalaisuudet eivät vaa
rannu. Tämän turvaa viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annettu laki (62111999). 

4 §. Nykyisin kaikki maakaasun käyttäjät 

tekevät sopimuksen maakaasun toimittami
sesta maakaasua myyvän yrityksen tai lai
toksen kanssa. Sopimus sisältää sekä maa
kaasun myynnin että maakaasun siirron edel
lyttämät siirtopalvelut Maakaasun toimitta
mista koskevissa asioissa maakaasun käyttä
jän on tarpeen olla yhteydessä ainoastaan 
yhden tahon kanssa. 

Lakiehdotuksen mukaan verkko- ja myyn
tiliiketoiminnot tulee eriyttää toisistaan ja ne 
voivat olla jatkossa eri tahoja. Maakaasun 
käyttäjä voi ostaa siirtopalvelut suoraan ver
konhaltijalta tai myyjän kautta, joka on teh
nyt sopimuksen maakaasun siirrosta verkon
haltijan kanssa. Maakaasun käyttäjän kannal
ta saattaa olla hankalaa tehdä yhdestä hyö
dykkeestä, maakaasusta, sopimukset kahden 
eri tahon kanssa ja ratkaista yksittäistapauk
sissa, kummalle niistä jokin maakaasun toi
mittamiseen liittyvä asia kuuluu. 

Pykälässä ehdotetaan, että toimitusvelvolli
suuden piirissä olevalla kuluttajalla olisi aina 
mahdollisuus tehdä maakaasun toimittami
sesta ainoastaan yksi sopimus, joka sisältää 
sekä maakaasun myynnin että maakaasun 
siirron edellyttämän siirtopalvelun. Kulutta
jan asema pysyisi hänen niin halutessaan 
nykyisellään. Suurimmalla osalla maakaasun 
pienkäyttäjistä olisi todennäköisesti jatkossa
kin maakaasun toimittamisesta ainoastaan 
yksi sopimus, joka sisältäisi sekä maakaasun 
myynnin että siirtopalvelun. Pykälässä sää
detty oikeus tehdä maakaasun myynnin ja 
siirron kattava niin sanottu kokonaistoimi
tussopimus koskisi vain kuluttaja-asiakkaita, 
joita ovat asuinrakennuksen lämmittäjät sekä 
liesikäyttäjät 

Kuluttajalla olisi kuitenkin mahdollisuus 
halutessaan tehdä verkonhaltijan kanssa eril
linen sopimus siirtopalvelusta. 

5 §. Verkonhaltijalla olisi 2 luvun 3 §:n 
mukaan siirtovelvollisuus. Määräävässä 
markkina-asemassa olevalla myyjällä olisi 
tämän luvun 1 §:n mukaan maakaasun toi
mitusvelvollisuus. Maakaasun kuluttaja
asiakkaiden eli maakaasua asuinrakennuksen 
lämmittämiseen tai liesikäyttöön käyttävän 
maakaasun käyttäjän aseman selkeyttämisek
si lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
milloin kuluttajan sopimusrikkomukset oi
keuttavat maakaasun toimituksen keskeyttä
miseen. Maakaasun toimitus kuluttajalle voi
daan keskeyttää vain tässä pykälässä mainit
tujen sopimusrikkomusten vuoksi. Pykälän 
mukaan tällaisia sopimusrikkomuksia olisi
vat maksulaiminlyönnit sekä muut oleelliset 
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sopimusrikkomukset Muita oleellisia sopi
musrikkomuksia voisivat olla esimerkiksi 
kuluttajan turvallisuusvaatimusten vastaiset 
maakaasuasennukset ja -laitteet, jotka aiheut
taisivat vaaraa tai häiriötä verkonhaltijan 
Siirtolaitteistolie tai toisille maakaasun käyt
täjille. Säännös koskee myös niitä myyjiä, 
joilla ei ole tämän luvun 1 §:ssä tarkoitettua 
toimitusvelvollisuutta. 

Maakaasu on sen kuluttajalle välttämättö
myyspalvelu. Sen toimituksen keskeyttämi
nen voi johtaa kuluttajan kannalta kohtuutto
miin seurauksiin. Kuluttajan kannalta tilanne 
on erityisen vaikea silloin, kun keskeytyksen 
vuoksi asunnosta lakkaa lämmitys kylmänä 
vuodenaikana. Maksuvaikeuksissa olevat 
henkilöt eivät aina pysty hoitamaan raha
asioitaan tai saamaan niiden maksamiseen 
esimerkiksi toimeentulotukea kovin nopeasti, 
vaikka heillä siihen oilisikin halua. Tämän 
vuoksi pykälän 2 momentissa ehdotetaan, 
että vakituisena asuntona käytettävästä ra
kennuksesta tai sen osasta voitaisiin katkais
ta maakaasu lokakuun alun ja huhtikuun lo
pun välisenä aikana aikaisintaan neljän kuu
kauden kuluttua erääntyneen laskun eräpäi
västä, jos asunnon lämmitys on riippuvainen 
maakaasusta. Tällöin kuluttajalle jäisi koh
tuullisesti aikaa järjestää raha-asiansa niin, 
että hän voisi maksaa erääntyneet maa
kaasulaskunsa. Myyjä tai verkonhaltija voisi 
kuitenkin periä erääntyneitä maksuja nor
maalia tietä, vaikkei sillä olisikaan mahdolli
suutta keskeyttää maakaasuntoimitusta. Edel
lä mainittu niin sanottu talvikeskeytyskielto 
koskee vain maakaasun toimituksia kulutta
ja-asiakkaille. 

6 §. Tällä oikeusministeriön suosittele
maila lakiteknisellä viittausmenetelmällä sää
detään kuluttajasuojasta niin, että kaasu
markkinalaki vastaa kuluttajasuojan osalta 
sähkömarkkinalakia. 

5 luku. Toimintojen eriyttäminen 

1 §. Toimintojen eriyttämisen päätavoit
teena on lisätä maakaasuliiketoiminnan avoi
muutta (läpinäkyvyyttä) ja siten vaikeuttaa 
ristiinsubventointia määräävässä markkina
asemassa olevien liiketoimintojen ja kilpai
luilla markkinoilla toimivien liiketoimintojen 
välillä. Ristiinsubventiolla tarkoitetaan sitä, 
että monopolina toimivan toimialan tuottoja 
käytetään kilpailluilla markkinoilla toimivan 
liiketoiminnan tukemiseen. 

Koska kyse on maakaasualaa koskevasta 

292244Q 

lainsäädännöstä, säännöksillä voidaan puut
tua vain maakaasuliiketoiminnan asemaan. 
Alan yrityksillä voi kuitenkin olla merkittä
viä muita toimintoja, joiden osalta ne ovat 
määräävässä markkina-asemassa. Tällaisessa 
tapauksessa keskeiset maakaasuliiketoimin
not tulisi eriyttää yrityksen muusta toimin
nasta ottamatta kantaa siihen, miten tämä 
muu toiminta järjestetään laskentatoimen 
osalta. 

Verkkoliiketoimintaluvan alainen verkko
toiminta tulisi eriyttää omaksi liiketoimin
nokseen. Verkkoliiketoiminta käsittää 1 lu
vun 3 §:ssä määritellyn maakaasuverkkotoi
minnan. Verkkoliiketoiminnan tuloslaskelma 
ja tase näyttäisivät verkkopalveluiden hinto
jen ja kustannusten vastaavuuden pitkällä 
aikavälillä. Tuloslaskelman ja taseen perus
teella laskettaisiin 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetut 
verkkotoiminnan kannattavuutta kuvaavat 
tunnusluvut. On tärkeää, että verkkotoimin
nan eriyttäminen omaksi liiketoiminnokseen 
näkyisi myös hinnoittelussa ja asiakaslasku
tuksessa. 

Maakaasun myyntitoiminta on eriytettävä 
omaksi liiketoiminnokseen. Tämä myyntitoi
minta käsittää maakaasun tukkumyynnin ja 
vähittäismyynnin sekä maakaasun hankin
nan. 

Omaksi liiketoiminnakseen tulee eriyttää 
myös maakaasun varastointitoiminta. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa maa
kaasualaan kuulumaton liiketoiminta on vä
häistä, tällaista vähäistä tavaroiden tai palve
lujen myyntitoimintaa ei tarvitse eriyttää 
maakaasun myynnistä. Toiminta katsotaan 
vähäiseksi, kun sen liikevaihto ei ylitä 10 
prosenttia maakaasun myynnin liikevaihdos
ta. Maakaasualaan kuulumattomiksi toimin
noiksi katsotaan toiminnot, jotka eivät ole 
maakaasun myyntiä, siirtoa, mittausta tai 
taseselvityspalvelua. 

2 §. Käytännössä eriyttäminen koskisi 
yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen 
yhtä tai useampia seuraavista maakaasuliike
toiminnoista: verkkotoimintaa, maakaasun 
myyntiä ja varastointia. Liiketoiminnoille 
tulisi laatia sekä tuloslaskelma että tase. 
Tase on tarpeen sen vuoksi, että mahdolli
nen ristiinsubventio rahoituksen kautta tulisi 
esiin ja vaikeutuisi. 

Eriyttämisessä noudatettavat periaatteet 

Toimintojen eriyttäminen voidaan tehdä 
muodostamaila eriytettävistä toiminnoista 
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erillisiä yhteisöjä tai kirjanpidollisesti sisäi
siä liiketoimintoja. 

Sisäisesti eriytettyjen liiketoimintojen tu
loslaskelmat ja taseet tulisi laatia soveltuvin 
osin kirjanpitolain säännösten mukaan. 
Eriyttämisvaatimus ei siis välttämättä edelly
tä, että toiminnoista tulisi muodostaa erillisiä 
kirjanpitoyksiköitä, joilla kullakin olisi oma 
erilliskirjanpitonsa. Tuloslaskelmien ja tasei
den laadinnassa voidaan tehdä yksinkertais
tuksia olennaisuuden periaate huomioon ot
taen. Eriytettyjen toimintojen tulosta arvioi
taisiin suunnitelman mukaisten poistojen 
jälkeisen tuloksen perusteella ennen tilinpää
töksen järjestelyeriä eli ennen yli- tai ali
poistoja ja varauksia. Näin esimerkiksi va
rauksia ei tarvitsisi kohdistaa toimintotasolle. 
Laissa edellytetään, että tuloslaskelmien ja 
taseiden tulisi olla yrityksen kirjanpidosta 
johdettavissa. Tämä helpottaisi tilintarkasta
jien työtä ja varmentaisi, että laskelmat ovat 
arvostus- ja jaksotusperusteiden osalta eri 
yrityksissä yhdenmukaisin periaattein laadit
tuja. 

Maakaasuverkkotoiminnan ja maakaasun 
toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan 
myyntitoiminnan hinnoittelun ja kustannus
ten vastaavuutta pitkällä aikavälillä arvioitai
siin tuloslaskelman ja taseen perusteella. Jos 
yritys eriyttää toiminnot sisäisiksi liiketoi
minnoiksi, on mahdollista arvioida jäljelle 
jäävien toimintojen kannattavuutta ja rahoi
tuksellista asemaa vertaamalla eriytettyjä 
tuloslaskelmia ja taseita koko yrityksen vi
ralliseen tilinpäätökseen. Sisäinen eriyttämi
nen ei siis vaikuta käyttöomaisuuden suunni
telmien mukaisia poistoja vastaaviin hankin
tamenojäännöksiin (niin sanottu SUMU-ar
vo) ja niistä laskettaviin suunnitelman mu
kaisiin poistoihin. Ne säilyvät samalla tasol
la kuin jos yritys toimisi yhtenä kokonaisuu
tena. 

Jos eriytettävä toiminto hoidetaan erillise
nä yhteisönä, arvioidaan sen hinnoittelun ja 
kustannusten vastaavuutta tilinpäätöksen tu
loslaskelman ja taseen perusteella. 

Tavoitteena on, että verkkotoiminnan ja 
varastointitoiminnan suunnitelman mukaiset 
poistot laskettaisiin eri yrityksissä yhdenmu
kaisin perustein. Tarvittaessa kauppa- ja 
teollisuusministeriö antaisi asiaa koskevia 
ohjeita. 

Asiakkaiden maakaasuverkkoon liittämi
sestä maksamat taseeseen kirjatut maksut 
tulisi siirtää verkkotoiminnan aloittavaan 
taseeseen. Tällöin liittymismaksut pienen-

täisivät verkkoon sitoutunutta pääomaa, jolle 
lasketaan kohtuullinen tuotto. Kunnallisten 
laitosten taseissa liittämisestä maksettu ja 
maksuja ei aina ole esitetty. Maakaasumark
kinalain perusteella kuitenkin edellytettäisiin, 
että myös kunnalliset laitokset selvittävät 
liittymismaksukertymän kohtuulliselta ajalta 
taaksepäin ja siirtävät sen aloittavaan tasee
seen. 

Pitkäaikaisten velkojen kohdistamiseksi eri 
toimintojen aloittaviin taseisiin ei ole ole
massa ehdottoman oikeaa tapaa. Hyväksyttä
vänä velkojen jakotapana voitaisiin pitää 
yleisesti yrityksen jakautumisessa (dif
fuusiossa) käytettyä velkojen jakotapaa, jos
sa eriytetylle toiminnalle siin·etään sen aloit
tavan taseen mukaisen omaisuuden SUMU
arvon mukainen suhteellinen osuus koko 
yhtiön veloista. Toiminnan aloittavaan tasee
seen siirrettävien velkojen määrä määritettäi
siin siis siten, että eriytetyn toiminnan oma
varaisuusaste (oman pääoman osuus taseen 
loppusummasta) vastaisi koko yhtiön oma
varaisuusastetta laskettuna yhtiön taseesta, 
jossa yhtiön käyttöomaisuus arvostettaisiin 
SUMU -arvoon. Maakaasuverkkoon liittämi
sestä perityt maksut sisältyvät verkkotoimin
nan pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. 
Toisena mahdollisuutena on kohdistaa lainat 
mahdollisuuksien mukaan niille käyttöomai
suuserille, joita varten lainat on nostettu. 
Toimintojen aloittaviin taseisiin siirtyisivät 
tällöin toiminnalle kuuluva omaisuus ja sen 
rahoittamiseksi otetut lainat. Velkojen koh
distamiseen voidaan soveltaa myös muuta 
perusteltua jakotapaa. Yritysten edellytetään 
julkaisevan aloittavien taseiden lisätietona ne 
periaatteet, joiden mukaan aloittavat taseet 
on muodostettu. 

Jotta voitaisiin valvoa erityisesti sisäisesti 
eriytettyjen toimintojen yhteisten kustannus
ten jakoa, palvelujen veloitusperusteita ja 
käytettyjä lainakorkoja, edellytetään eriytet
tyjen toimintojen tuloslaskelmien ja taseiden 
lisätietona julkaistavaksi näitä koskevia tie
toja. Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi 
tämän luvun 6 §:n 1 momentin nojalla antaa 
asetuksella määräyksiä ja ohjeita siitä, miten 
toimintojen eriyttäminen toteutetaan, tulos
laskelmat ja taseet laaditaan ja mitä lisätieto
ja tulee julkaista. 

3 §. Maakaasuliiketoimintaa harjoittavan 
kunnallisen laitoksen eriyttäminen kunnan 
muusta toiminnasta selkeyttää kunnan ja 
maakaasuliiketoimintaa harjoittavan laitok
sen välistä taloudellista suhdetta. Osakeyhti-
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ön tilinpäätöksen kanssa vertailukelpoiset 
tuloslaskelma ja tase antavat mahdollisuuden 
verrata kunnallisen maakaasulaitoksen toi
mintaa yhtiömuotoisiin maakaasualan yrityk
siin. Ne tuovat myös esiin kunnan maa
kaasuliiketoiminnasta ottaman tuoton osa
keyhtiön osingonjakoon vertailukelpoisella 
tavalla. Kuntayhtymäitä vaadittaisiin samoin 
tuloslaskelma ja tase, jotka ovat vertailukel
poiset osakeyhtiön tilinpäätöksen kanssa. 
Vaatimukset koskevat kunnallisia laitoksia ja 
kuntayhtymiä, jotka harjoittavat verkkoliike
toimintaluvan alaista verkkoliiketoimintaa, 
maakaasun myyntiä tai varastointitoimintaa. 

Kunnallisen maakaasulaitoksen eriyttämi
nen voidaan toteuttaa joko muodostamaila 
laitoksesta erillinen yhteisö tai kirjanpidolli
sesti eriytetty liiketoiminta. Kuntalain 
(365/1995) 67 §:n mukaan kunnan kirjanpi
dossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan sovel
tuvien osin kirjanpitolain säännöksiä. Maa
kaasuliiketoiminnan eriyttäminen ja kirjanpi
tolain soveltaminen johtavat yhdessä siihen, 
että maakaasuliiketoimintaa harjoittavan 
kunnallisen laitoksen tilinpäätökset ovat ver
tailukelpoisia osakeyhtiön tilinpäätöksen 
kanssa. 

4 §. Yrityksen tai maakaasuliiketoimintaa 
harjoittavan kunnallisen laitoksen tilintarkas
tajien tulee tarkastaa eriytettyjen toimintojen 
tuloslaskelmat, taseet ja niiden lisätiedot se
kä antaa niistä lausunto tilintarkastuskerto
muksessa. Yrityksen ja kunnan tilintarkasta
jat ovat hyvin perillä yrityksen asioista ja 
ovat näin luonnollinen ja soveltuva tarkas
tuselin. 

5 §. Eriytettyjen liiketoimintojen tuloslas
kelma ja tase lisätietoineen julkaistaan tilin
päätökseen kuuluvina liitetietoina. Näin tie
dot ovat automaattisesti julkisia ja kauppare
kisteristä tai yrityksestä saatavissa. Kunnalli
sen maakaasuliiketoimintaa harjoittavan lai
toksen tilinpäätös sekä julkaistavat eriytetty
jen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet lisä
tietoineen julkaistaan kunnan tilinpäätökses
sä. Kuntayhtymänä toimivan yrityksen tiedot 
esitetään kuntayhtymän tilinpäätöksessä. 
Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätökset ovat 
julkisia. Laskelmien julkisuus on edellytys 
sille, että asiakkailla ja kilpailijoilla on mah
dollisuus arvioida mahdollista toimintojen 
välistä ristiinsubventointia ja hinnoittelun 
kustannusvastaavuutta. 

Ensimmäistä kertaa eriytettyjen toiminto
jen tuloslaskelmia ja taseita esitettäessä tulee 
laskelmien lisätietona olla selostus niistä 

periaatteista, joiden mukaan aloittavat taseet 
on muodostettu. 

Jos maakaasumarkkinalaissa eriytettäväksi 
vaaditut toiminnot toimivat jo erillisinä yh
teisöinä, vastaavat niiden tilinpäätökset maa
kaasumarkkinalain vaatimia sisäisesti eriytet
tyjen toimintojen tuloslaskelmia ja taseita. 
Maakaasumarkkinalain lisävaatimukset kos
kevat tällöin lähinnä vain tilinpäätöksen lii
tetietoja. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkemmat mää
räykset liitetietovaatimuksista yhtiöitetyille 
maakaasuliiketoiminnoille. 

6 §. Alan yritysten eriyttämistoimenpitei
den helpottamiseksi ja yhtenäisen menettelyn 
luomiseksi kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksella voidaan antaa yksityiskohtaisem
mat määräykset toimintojen eriyttämisestä 
edellisten pykälien perusteluissa esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi mää
rätä, että eriytettyjen toimintojen tuloslaskel
mat ja taseet lisätietoineen ja näitä toiminto
ja harjoittavien yritysten tilinpäätökset tulee 
toimittaa maakaasumarkkinaviranomaiselle. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi pe
rustellusta syystä antaa yksittäistapauksissa 
poikkeuksia lain edellyttämästä eriyttämista
vasta, jos sen toteuttaminen lain vaatimusten 
mukaisesti esimerkiksi yritysrakenteen takia 
on kohtuutonta. Maakaasumarkkinavi
ranomainen antaa poikkeuslupaa haettaessa 
hakijan ehdotuksen perusteella päätöksen 
lain vaatiman eriyttämistavan sijasta käytet
tävästä eriyttämistavasta. 

6 luku. Luvat ja ilmoitukset 

1 §. Maakaasuverkon keskeinen asema 
maakaasujärjestelmässä ja verkkotoiminnan 
monopoliluonne tekevät tarpeelliseksi, että 
yhteiskunta voi valvoa ja säännellä verkon
haltijoiden toimintaa lupamenettelyn avulla. 
Maakaasuverkkotoiminta ei aiemmin ole 
ollut tässä laissa säädettäväksi ehdotetun 
mukaisesti luvanvaraista, mutta edellä mai
nittujen syiden vuoksi verkkotoiminnan lu
vanvaraisuus on katsottu tarpeelliseksi. Lu
van tarvitsisivat asetuksella säädettävin poik
keuksin vain ne yhteisöt ja laitokset, joilla 
on hallinnassaan maakaasuverkkoa. Sen si
jaan maakaasun myynti ei olisi luvanvaraista 
toimintaa. 

Luvan myöntäisi maakaasumarkkinavi
ranomainen. Se myönnettäisiin yleensä tois
taiseksi, mutta joissakin poikkeustapauksissa 
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voisi olla tarpeen rajata luvan voimassaolo
aikaa. Lupa voitaisiin myöntää vain yhteisöl
le tai laitokselle, ei yksityiselle henkilölle. 
Luvan joutuisivat hakemaan myös lain voi
maan tullessa toimivat maakaasuverkon hal
tijat. 

Luvanvaraista ei olisi verkkotoiminta, jos
sa yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevalla 
maakaasuverkolla hoidetaan vain kiinteistön 
tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän maa
kaasunjakelua. Tällainen verkkotoiminta ei 
kuuluisi ehdotetun lain soveltamisalan piiriin 
eivätkä ehdotetussa laissa verkonhaitijoille ja 
verkkotoiminnalle asetetut velvoitteetkaan 
kohdistuisi näihin toimijoihin. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voisi yk
sittäistapauksissa vapauttaa verkonhaltijan 
luvanvaraisuudesta määräajaksi tai toistai
seksi, jos kyseisellä verkolla olisi vain vä
häinen merkitys maakaasun siirron kannalta. 

2 §. Lupa myönnettäisiin, jos hakijalla 
olisi tekniset, taloudelliset ja organisatoriset 
edellytykset huolehtia hakemastaan maa
kaasuverkkotoiminnasta. Luvan hakijalla 
tulee olla käytettävissään riittävät tekniset ja 
taloudelliset resurssit, jotta se pystyy vastaa
maan maakaasuverkon rakentamisesta ja 
käytöstä asiakkaiden tarpeita vastaavasti. 
Hakijan tulee pystyä myös vastaamaan ver
kon turvallisuudesta maakaasuasetuksessa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä maa
kaasuputkiston turvallisuudesta annettujen 
säännösten mukaisesti. Luvanhakijalla tulee 
olla :palveluksessaan yksi henkilö, jonka se 
on mmennyt käytön valvojaksi ja jolla on 
maakaasuasetuksessa (1 058/1993) säädetty 
pätevyys ja mahdollisuus henkilökohtaisesti 
valvoa putkiston käyttöä. Hakijalla tulee olla 
muutenkin palveluksessaan tai käytettävis
sään riittävä henkilöstö. 

Luvanhakijana tulee olla riittävät taloudel
liset edellytykset kannattavaan maa
kaasuverkkotoimintaan muun muassa vaka
varaisuuden osalta. Luvan hakijan tulee täyt
tää myös ne vaatimukset, jotka luvanhaltijal
le asetetaan tässä laissa ja sen nojalla annet
tavien säännösten ja määräysten nojalla 
muun muassa maakaasuliiketoimintojen 
eriyttämisen osalta. 

Lain voimaan tullessa toiminnassa olevien 
luvanhakijoiden osalta edellytysten arviointi 
perustuisi pääosin edellisten toimintavuosien 
tietoihin, muun muassa tuloslaskelmiin ja 
taseisiin. Uusien verkkoyhtiöiden tulisi toi
mittaa lupahakemuksen yhteydessä vastaavat 
suunnitelmat maakaasumarkkinaviranomai-

selle. 
Maakaasuverkkolupaa ei voitaisi siirtää 

toiselle yhteisölle tai laitokselle. Jos esimer
kiksi verkkoluvanhaltijan verkkotoiminta 
yhtiöitetään tai fuusioidaan yhtiöön, jolla ei 
ennestään ole maakaasuverkkolupaa, on uu
den yhtiön haettava uusi verkkolupa. Tämä 
on tarpeen, jotta luvan myöntäjä voi tarkis
taa, että luvan myöntämisedellytykset ovat 
olemassa myös uuden verkkoyhtiön osalta. 

3 §. Maakaasuverkkoluvanperuuttaminen 
tulisi käytännössä yleensä kysymykseen vain 
silloin, kun luvanhaltijan toiminta loppuu 
esimerkiksi fuusion seurauksena, kun haltija 
ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyk
siä tai ehtoja tai kun luvanhaltija toistuvasti 
ja oleellisesti rikkoo verkkotoiminnan har
joittajaa koskevia lain 2 luvun 1-3 §:ssä 
sekä 3 ja 5 luvussa annettuja keskeisiä vel
voitteita ja määräyksiä vastaan. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä, 
jos maakaasuverkkolupa joudutaan peruutta
maan ja verkkotoiminnan jatkumista ei voida 
alueella turvata vapaaehtoisella verkosto
kaupalla. Tällöin maakaasumarkkinavi
ranomainen voisi päättää maakaasuverkkolu
van siirtämisestä toiselle verkonhaltijalle, 
joka pystyy hoitamaan verkkotoimintaa ky
seisellä alueella. Tähän liittyen luvan saaja 
saisi oikeuden lunastaa maakaasuverkon. 
Korvaukset määriteltäisiin kiinteän omaisuu
den ja erityisten oikeuksien lunastamisesta 
annetun lain mukaisen täyden korvauksen 
periaatteen mukaisesti. Korvausmenettely 
tapahtuisi niin ikään edellä mainitussa laissa 
säädetyssä menettelyssä. 

5 §. Laissa ehdotetaan säädettäväksi han
kelupajärjestelmä, joka koskisi maan rajan 
ylittävien maakaasun siirtoputkien rakenta
mista. Ehdotetun lain mukaista hankelupaa 
olisi haettava vain maan rajan ylittävien put
kien rakentamiseen, mutta ei maan sisäisten 
siirto-, jakelu- tai käyttöputkien rakentami
seen. 

Ulkomaanyhteydet ovat maakaasun siirron 
ja hankinnan kannalta erityisasemassa, mistä 
syystä hankeluvan myöntäjänä olisi kauppa
ja teollisuusministeriö. Hankelupaa ei kui
tenkaan edellytettäisi vähäisten maan rajan 
ylittävien putkien rakentamiseen. Tällaisesta 
vähäisestä putkesta olisi kysymys, kun put
kella johdettaisiin kaasua rajan yli esimer
kiksi kiinteistön tai kiinteistöryhmän lämmi
tystarpeisiin. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, 
että maan rajan ylittävän siirtoputken raken-
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taminen on maakaasumarkkinoiden kehityk
sen kannalta tarkoituksenmukaista. Luvassa 
ei määriteltäisi siirtoputken reittiä. 

Ulkomaanyhteyksiä koskeva hankelupa 
tekee mahdolliseksi sen, että viranomainen 
voi vaikuttaa siihen, miten maamme kaasun
tuontiyhteyksiä kehitetään. Sen jälkeen kun 
Suomesta on rakennettu kaasuputkiyhteys 
muuhun Eurooppaan, tarve maahantuontiyh
teyksien luvanvaraisuuteen vähenee ja tällöin 
hankelovasta voidaan harkita luovuttavan. 

Maakaasun tuontia tai vientiä ei ole tarkoi
tus asettaa luvanvaraiseksi. 

6 §. Maan rajan ylittävää siirtoputkea 
koskevan hankelupahakemuksen sisällöstä 
säädettäisiin asetuksella. Hakemuksessa tuli
si esittää putken tärkeimmät tekniset tiedot, 
rakentamisaikataulu, kustannusarvio, selvitys 
putken tarpeellisuudesta sekä mahdolliset 
muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tie
dot. 

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetussa laissa 
( 468/1994) tarkoitettua hanketta, hakemuk
seen olisi liitettävä mainitun lain mukainen 
arviointiselostus ennen päätöksentekoa. 

Muiden kaasuputkien kuin maan rajat ylit
tävien siirtoputkien osalta kytkentä lakiin 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
säilyisi ennallaan ja arviointiselostus liitettäi
siin lunastuslain tarkoittamaan lunastuslupa
hakemukseen. 

7 §. Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi 
yksittäistapauksissa velvoittaa maakaasun 
tuontia ja vientiä harjoittavia yrityksiä infor
moimaan ministeriötä tuontia ja vientiä kos
kevista sopimuksista. Kyseinen tieto näistä 
sopimuksista saattaa olla tarpeen, jotta viran
omaiset voivat arvioida maakaasujärjestel
män kehitystä muun muassa varmuusnäkö
kulmasta. Menettely saattaa olla tarpeen 
myös kansainvälisten velvoitteiden täyttämi
seksi. 

7 luku. Ohjaus ja valvonta 

1 §. Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus 
ja seuranta kuuluisi kaupppa- ja teollisuus
ministeriölle. Ministeriölle kuuluisi myös 
maan rajan ylittävien kaasuputkien ja maa
kaasun tuonnin ja viennin valvonta. Se 
myöntäisi myös maan rajan ylittävien maa
kaasuputkien hankeluvat Tämä on perustel
tua, koska ministeriö valvoo jo muiden teh
täviensä vuoksi maakaasun käytön kehitystä 
eikä vastaavia tehtäviä ole perusteltua jakaa 

usealle viranomaiselle. 
Muilta osin lain noudattamisen valvonnas

ta huolehtisi maakaasumarkkinaviranomai
nen. Maakaasumarkkinaviranomaisesta on 
tarkoitus säätää erillisellä lailla. 

2 §. Valvontaviranomaisten olisi virheel
Iisyyksiä tai laiminlyöntejä havaitessaan vel
voitettava rikkoja korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä, kun virheellisyys tai laimin
lyönti koskee pykälässä mainittujen lainkoh
tien tai niiden nojalla annettuja määräyksiä 
ja velvoitteita. 

Viranomaiset voisivat 
tehosteeksi uhkasakon. 
noudatettaisiin, mitä 
( 1113/1990) säädetään. 

asettaa velvoitteen 
Uhkasakon osalta 

uhkasakkolaissa 

3 §. Kauppa- ja teollisuusministeriölla 
olisi oikeus määrätä keskeytettäväksi ilman 
6 luvun 5 §:ssä tarkoitettua lupaa rakennetta
van maan rajan ylittävän siirtoputken raken
tamistyö tai kieltää ilman lupaa rakennetun 
maan rajan ylittävän siirtoputken käyttö. 

4 §. Maakaasuverkkotoimintaa harjoitta
vat yritykset ovat lähes aina määräävässä 
markkina-asemassa olevia yrityksiä. Samoin 
maakaasun vähittäismyyjät ovat usein mää
räävässä markkina-asemassa toimialueellaan. 
Myös muut maakaasumarkkinoilla toimivat 
yritykset voivat olla määräävässä markkina
asemassa tai niihin sovelletaan kilpailunra
joituksista annetun lain kilpailunrajoituksia 
koskevia säännöksiä. Näiltä osin maa
kaasumarkkinalain ja kilpailunrajoituslain 
soveltamisalat saattavat mennä päällekkäin. 
Tällaisia asioita olisivat esimerkiksi mahdol
linen maakaasun siirtopalvelujen kohtuuton 
hinnoittelu tai kieltäytyminen myymästä siir
topalveluja. 

On tarkoituksenmukaista, että samasta asi
asta tehtäisiin vain yksi ratkaisu. Tämän 
vuoksi pykälän 1 momentissa ehdotetaan, 
että maakaasumarkkinaviranomainen voisi 
siirtää kilpailunrajoituksista annetun lain mu
kaiset kilpailunrajoituksia koskevat asiat Kil
pailuviraston käsiteltäväksi. Vastaavasti 
myös Kilpailuvirasto voisi siirtää selkeät 
maakaasumarkkinalain erityissäännöksiin 
kuuluvat asiat maakaasumarkkinaviranomai
selle. 

Maakaasumarkkinalaissa ja sen nojalla 
annettavissa ministeriön päätöksissä on sään
nöksiä ja määräyksiä muun muassa hinnoit
telusta, toimintojen eriyttämisestä ja järjes
telmävastuun toteuttamiseksi tarpeellisista 
ehdoista. Pykälään ehdotetaan sisällytettä
väksi 2 momentti, jossa nimenomaisesti to-
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dettaisiin, että arv101taessa maakaasumark
kinoiden kilpailunrajoituksia ja niiden vaiku
tuksia on otettava huomioon myös maa
kaasumarkkinalain säännökset sekä sen no
jalla annettavat säännökset ja määräykset. 

5 §. Pykälä sisältää säännöksen kauppa
ja teollisuusministeriön ja maakaasumark
kinaviranomaisen sekä ministeriön määrää
mien yhteisöjen oikeudesta saada tarpeellisia 
tietoja maakaasumarkkinoilla toimiviita toi
minnanharjoittajilta. Ministeriö voisi myös 
määrätä tiedot toimitettavaksi suoraan esi
merkiksi tilastojen pitäjälle. 

6 §. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
maakaasumarkkinaviranomaisen lupapäätök
sistä ja muista tämän lain mukaisen valvon
tatoiminnan suoritteista perittäisiin valtion 
maksuperustelain (150/1992) mukaan mää
räytyvät maksut. Ne perittäisiin valvottavilta 
eli verkonhaitijoilta ja muilta alan yrityksil
tä. 

Verkonhaitijoilta perittäisiin myös vuotuis
ta valvontamaksua samoin kuin sähkömark
kinalain mukaan peritään sähköverkonhalti
joilta. 

Lain noudattamisen valvonnasta vastaisi 
pääosin maakaasumarkkinaviranomainen. 
Maakaasumarkkinaviranomaisen toiminnan 
vakiinnuttua ja kokemusten karttuessa saat
taa olla tarkoituksenmukaista tehostaa kus
tannusvastaavuuden toteutumista määräämäl
lä tietyille yksittäisille toimenpiteille suorite
kohtaisesti perittävät maksut. 

8 luku. Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 §. Maakaasuverkon haltija saattaa kiel
täytyä liittämästä maakaasunkäyttöpaikkoja 
verkkoansa kohtuullista korvausta vastaan 
tai myymästä siirtopalveluja laissa säädetyil
lä ehdoilla. Verkonhaltija saattaa myös lai
minlyödä järjestelmävastuuseen kuuluvan 
velvoitteen täyttämisen. Markkinaosapuoli 
saattaa laimin1yödä tasehallintaan tai -selvi
tykseen liittyvän velvoitteensa. Maakaasun 
myyjä saattaa puolestaan kieltäytyä toimitta
masta toimialueensa asiakkaille maakaasua 
kohtuulliseen hintaan. Osapuolten välillä ei 
tällöin aina ole vielä sopimussuhdetta. Toi
selle osapuolelle saattaa verkonhaltijan, 
markkinaosapuolen tai myyjän menettelystä 
aiheutua vahmkoa. 

Vahinko on useimmiten taloudellista va
hinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai 
esinevahinkoon. Pykälän mukaan verkonhal
tija tai maakaasun myyjä olisi velvollinen 

korvaamaan virheellisestä menettelystään 
toiselle aiheutuneen vahingon. Vahingonkor
vauskanne nostettaisiin käräjäoikeudessa. 

Vahingonkorvauksesta on muilta osin voi
massa, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. Säännöksen nojalla 
tulisivat sovellettavaksi vahingonkorvauslain 
säännökset muun muassa korvauksen laske
misesta, sovittelusta ja korvausvastuun ja
kaantumisesta. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin rangaistus 
luvattomasta verkkotoiminnan harjoittami
sesta ja luvattomasta maakaasuputken raken
tamisesta. Muusta maakaasumarkkinalain 
vastaisesta verkkotoiminnan harjoittamisesta 
voisi kieltojen ja uhkasakon lisäksi olla jos
sain tapauksessa seurauksena verkkoluvan 
peruuttaminen. 

3 §. Pykälässä säädettäisiin ehdotetun 
lain mukaisen salassapitovelvollisuuden rik
kominen rangaistavaksi rikoslain asianomais
ten säännösten mukaisesti. 

9 luku. Erinäiset säännökset 

1 §. Eräät kunnalliset maakaasulaitokset 
ja kunnan omistamat yhteisömuotoiset maa
kaasulaitokset harjoittavat nykyisin maa
kaasun jakeluverkkotoimintaa ja myyntiä 
myös kyseisen kunnan ulkopuolella. Toimin
ta kunnan ulkopuolella on kuitenkin todettu 
kuntalain kunnan toimialaa koskevien sään
nösten kannalta tulkinnanvaraiseksi. Kun 
maakaasumarkkinoiden kilpailua ehdotetaan 
nyt lisättäväksi, on tärkeää, että kunnallisilla 
laitoksilla ja kunnan omistamilla laitoksilla 
on samat mahdollisuudet kilpailuun kuin 
muillakin siihen oikeutetuilla yhteisöillä. 
Asiaa ei tulisi jättää tulevan oikeuskäytän
nön varaan. Tästä syystä maakaasumark
kinalakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan kunta tai sen määräämisval
lassa oleva yhteisö voi harjoittaa maa
kaasuverkkotoimintaa sekä myyntiä ja varas
tointia myös kunnan alueen ulkopuolella. On 
korostettava, että ehdotettu säännös on tar
koitettu vain poistamaan mahdollisen ristirii
dan kuntalain ja ehdotetun lain kunnan toi
mialaa koskevan tulkinnan suhteen, eikä sil
lä näin ollen laajenneta tai muuteta ehdote
tun lain säännöksiä siirtopalvelujen hankin
taan oikeutettavista maakaasuasiakkaista. 
Sähkömarkkinalaissa on vastaava pykälä. 

2 §. Ehdotetun lain 3 luku sisältää sään
nökset järjestelmävelvoitteiden hoitamisesta 
sekä maakaasukauppojen selvitykseen liitty-
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vistä tehtävistä. Näitä velvoitteita ja tehtäviä 
hoitaessaan ja niihin osallistuessaan maa
kaasumarkkinoiden osapuolet saattavat saada 
tietoonsa maakaasumarkkinoiden muiden 
osapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia. Nii
den ilmaiseminen sivullisille tai hyödyksi 
käyttäminen on rangaistava teko, jonka tun
nusmerkistön ja rangaistusasteikon määrittä
misen osalta ehdotetun lain 8 luvun 3 §:ssä 
viitattaisiin rikoslakiin tai muuhun lakiin, 
jossa teosta on säädetty ankarampi rangais
tus. 

3 §. Pykälä koskee poliisin velvollisuutta 
antaa virka-apua. Virka-apu voi tulla kysy
mykseen sekä maakaasumarkkinaviranomai
sen että kauppa- ja teollisuusministeriön 
asettamien velvoitteiden täytäntöönpanossa. 

4 §. Kauppa- ja teollisuusministeriön se
kä maakaasumarkkinaviranomaisen päätök
sistä valitettaisiin korkeimpaan hallinto-oi
keuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolain
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitustie 
poikkeaa kuitenkin hallintolainkäyttölain 
mukaisesta menettelystä siinä, että valtioneu
voston alaisen viraston päätöksestä valitettai
siin alueellisen hallinto-oikeuden asemesta 
suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen antamat 
päätökset koskevat useimmiten maa
kaasumarkkinoiden kilpailun valvonnassa 
esille tulleiden menettelytapojen oikaisemis
ta. Ratkaisut koskevat yritysten merkittäviä 
taloudellisia intressejä. Maakaasumarkkinoita 
koskevan lainsäädännön soveltaminen edel
lyttää markkinoiden teknisen ympäristön ja 
kilpailuoikeudellisten periaatteiden tuntemus
ta. Ratkaisuihin saattaa liittyä myös poik
keuksellisen laaja asiakirja-aineisto. Kaksi
portainen muutoksenhaku tulisi pidentämään 
kokonaiskäsittelyaikaa merkittävästi, mikä 
lisäisi riskiä asian jonkun osapuolen ta
loudellisista menetyksistä. Maakaasumark
kinoilla hyväksyttävinä pidettäviä menettely
tapoja koskeva epävarmuus luo riskejä 
markkinaosapuolille varsinaisia asianosaisia 
laajemminkin. Maakaasumarkkinaviranomai
sen käsittelemien asioiden luonteen vuoksi 
olisi tarkoituksenmukaista ohjata valitukset 
viranomaisen päätöksistä suoraan korkeim
paan hallinto-oikeuteen muiden markkinaval
vontaa koskevia päätöksiä autavien viran
omaisten - eli kilpailuneuvoston, Rahoi
tustarkastuksen ja vakuutusvalvontaviraston 
tapaan. 

5 §. Pykälässä säädettäisiin, että maa
kaasumarkkinaviranomaisen myöntäessä ver-

konhaltijalle poikkeusluvan kieltäytyä tarjo
amasta siirtopalvelua sitä pyytäneelle asiak
kaalleen, on maakaasumarkkinaviranomaisen 
noudatettava maakaasumarkkinadirektiivissä 
mainittua menettelyä. Direktiivin 25 artiklas
sa säädetään menettelystä, jota noudatetaan, 
kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomai
nen myöntää edellä mainitun poikkeusluvan. 
Tällaisessa tapauksessa maakaasumark
kinaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
Euroopan yhteisöjen komissiolle luvan 
myöntämisestä ja annettava komissiolle 
kaikki poikkeuslupaan liittyvät asiaankuulu
vat tiedot. Direktiivin 25 artiklan 3 kohdassa 
on lueteltu perusteet, jotka komissio ottaa 
huomioon poikkeusluvan harkinnassa. Ko
missio voi neljän viikon kuluessa maa
kaasumarkkinaviranomaisen ilmoituksen vas
taanottamisesta vaatia maakaasumarkkinavi
ranomaista muuttamaan poikkeuslupaa kos
kevaa päätöstään tai peruuttamaan poikkeus
luvan. Jos komissio ei mainitun määräajan 
kuluessa esitä edellä mainittua vaatimusta, 
jää maakaasumarkkinaviranomaisen myöntä
mä poikkeuslupa voimaan. Komissio julkai
see poikkeuslupia koskevat päätökset Euroo
pan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 

Jos komissio esittää vaatimuksen poik
keuslupapäätöksen muuttamisesta tai peruut
tamisesta, on maakaasumarkkinaviranomai
sen muutettava lupapäätöstä komission mää
räämällä tavalla tai peruutettava se neljän 
viikon kuluessa. Jos maakaasumarkkinavi
ranomainen ei noudata komission määräystä 
lupapäätöksen muuttamisesta tai peruuttami
sesta, ratkaistaan asia lopullisesti päätöksen 
87/373/ETY 2 artiklan mukaisessa menette
lyssä. Mainitun päätöksen mukaan neuvosto 
on pääsääntöisesti siirtänyt hyväksymiensä 
säädösten täytäntöönpanon komissiolle. Ar
tiklan 2 mukaisessa menettelyssä komissiota 
avustaa neuvoa-antava komitea, jossa on 
jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana 
komission edustaja. Komissio tekee komi
tealle asiassa ratkaisuehdotuksen, josta ko
mitea antaa lausuntonsa. Komission on py
rittävä ottamaan komitean lausunto huomi
oon ratkaistessaan asiaa. Viime kädessä ko
missio voi nostaa kanteen jäsenvaltiota vas
taan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 

6 §. Pykälässä määritellään Euroopan 
talousalueeseen kuuluvien maiden välistä 
maakaasun siirtoa koskeva menettely tilan
teissa, joissa osapuolet eivät pääse sopimuk
seen siirtoehdoista. Verkkojen kautta tapah
tuvasta maakaasun siirrosta annetun direktii-
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vin mukaan kukin osapuoli voi pyytää, että 
siirtoehdoista sopii komission perustama ja 
komission puheenjohdolla toimiva toimielin, 
jossa yhteisön siirtoverkoista vastaavat yksi
köt ovat edustettuina. Jos on kysymys Eu
roopan unionin ja jonkin Euroopan vapaa
kauppaliittoon kuuluvan valtion välisestä 
kaupasta, asiaa käsitellään ETA:n sekakomi
tean määräämää sovittelumenettelyä noudat
taen. 

7 §. Lain täytäntöön panemiseksi tarpeel
liset säännökset annettaisiin asetuksella. 

10 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

1 §. Verkonhaltijan siirtovelvoite rajattai
siin lain voimaan tullessa sellaisiin vähittäis
myyjiin ja loppukäyttäjiin, jotka tarvitsevat 
siirtopalveluja Suomesta tukkumyyjältä han
kitun maakaasun ostoa tai myyntiä varten. 
Lisäksi näille maakaasun niin sanotuille jäl
kimarkkinoille pääsyn edellytyksinä olisi, 
että loppukäyttäjä kuluttaisi maakaasun käyt
töpaikoissaan tai vähittäismyyjä hankkisi 
jälleenmyyntiä varten vähintään 5 miljoonaa 
kuutiometriä kaasua vuodessa ja että heidän 
maakaasun mittauksensa tapahtuisi niin sa
notulla kaukoluentajärjestelmällä. Edellä 
mainitun hankintarajan täyttyminen voitai
siin tarvittaessa osoittaa hankintasopimukses
ta ilmenevällä tilausmäärällä. Maa
kaasumarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitet
tu siirtovelvollisuus tulisi voimaan 1 päivänä 
maaliskuuta 2001. Maakaasun mittauksesta 
säädetään tarkemmin asetuksella. Edellä 
mainitut edellytykset täyttävät markkinaosa
puolet voisivat siirtovelvoitteen voimaan 
tultua käydä kauppaa kaasun jälkimark
kinoilla eli myydä edelleen kotimaisilta tuk
kumarkkinoilta hankkimaansa maakaasua. 
Tällä tavoin aloitettaisiin maakaasumark
kinoiden avaaminen kilpailulle. Siinä vai
heessa, kun maakaasumarkkinadirektiivin 26 
artiklan 1 kohdassa mainituista poikkeuksen 
saamisen edellytyksistä toinen ei enää täyty, 
laajenisi siirtovelvoite pääsääntöisesti koske
maan kaikkea maakaasukauppaa ja lakia tu
lisi muuttaa siirtovelvoitteen osalta. 

Nykyisissä maakaasun hankintasopimuk
sissa ei ole voitu ottaa huomioon maakaasun 
jälkimarkkinakauppaa, koska sopimusosa
puolilla ei ole voinut olla sopimuksia tehtä
essä tietoa lainsäädännöllä avattavista jälki
markkinoista. Erityisesti jotkut vanhat julki
seen hinnoittelu järjestelmään sitomattomat 
pitkäaikaiset maakaasun hankintasopimukset 

ovat ongelmallisia jälkimarkkinoiden kannal
ta hinnoittelurakenteensa vuoksi. Näiden 
sopimusten mukaista maakaasun hintaa ei 
ole määritelty alun perin tukkumyyjän kus
tannusten perusteella, vaan kilpailutilantees
sa asiakkaan tarjolla olevien vaihtoehtoisten 
polttoaine- ja investointivaihtoehtojen perus
teella. Siten näillä sopimuksilla ostetun maa
kaasun pääsy maakaasun jälkimarkkinoille 
saattaisi vääristää jälkimarkkinoita sekä aihe
uttaa tukkumyyjälle sellaista taloudellista 
tappiota, johon se ei ole voinut ennalta va
rautua. Sopimuksissa on myös maakaasun 
jälleenmyyntiä rajoittava ehto. 

Jos vanhat sopimusasiakkaat haluaisivat 
päästä jälkimarkkinoille, tulisi niiden neuvo
tella tukkumyyjän kanssa vanhojen sopimus
ten uusimisesta tai tarkistamisesta. Uusissa 
sopimuksissa tai sopimusten muutoksissa 
voitaisiin ottaa huomioon mahdollisuus jäl
kimarkkinakauppaan. Jos sopimukseen ei 
päästäisi neuvotteluteitse, voitaisiin mahdol
lisiin kiellettyihin tai vahingollisiksi katsotta
viin sopimusosapuolten menettelyihin puut
tua kilpailunrajoituslain perusteella. 

Nykyiset julkisen tariffijärjestelmän mu
kaiset maakaasun hankintasopimukset ovat 
voimassa vuoden 2000 loppuun asti, joten 
ne joudutaan uusimaan vuoden 2001 alusta 
lukien. Julkisen hinnoittelujärjestelmän mu
kaisilla sopimuksilla ostetaan noin puolet 
Suomessa käytettävästä maakaasusta. 

Voimaantulosäännöksellä ei puututtaisi 
sopimusosapuolten nykyisiin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. Tukkumyyjältä maakaasua 
ostavat käyttäjät ja jälleenmyyjät voivat 
edelleen ennen lain voimaa tuloa tehtyjen 
sopimusten ja sovellettujen käytäntöjen mu
kaisesti jälleenmyydä maakaasua. 

2 §. Pistehinnoitteluperiaatteen ja toimin
tojen eriyttämisen voimaantulolle varattaisiin 
riittävä siirtymäaika, jotta yritykset voivat 
sopeuttaa toimintansa uuteen tilanteeseen. 
Lain 2 luvun 9 §:n mukaisia hinnoitteluperi
aatteita verkonhaltijoiden tulisi noudattaa 
viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2001 al
kaen. Siirtoverkkoyhtiön olisi kuitenkin jul
kaistava siirtotariffiosa viimeistään 1 päivänä 
syyskuuta 2000 ja jakeluverkkoyhtiön vas
taava tariffinsa viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Toimintojen kirjanpidollinen eriyttäminen 
tulisi toteuttaa yrityksissä 1 päivänä tammi
kuuta 2001 lähtien tai, jos yrityksen tilikausi 
on tuolloin kesken, seuraavan tilikauden 
alusta. Eriyttämisen määräaikaa voitaisiin 
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pidentää enintään yhdellä vuodella, jos sen 
noudattaminen jossakin tapauksessa on koh
tuutonta. 

3 §. Pykälän 1 momentissa on tavan
omainen voimaantulosäännös. 

Kaikkien lain voimaan tullessa verkkolii
ketoimintaa harjoittavien verkonhaltijoiden 
tulisi hakea lupaa verkkotoiminnalleen maa
kaasumarkkinaviranomaiselta puolen vuoden 
sisällä lain voimaantulosta. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Maakaasumarkkinalain nojalla annettaisiin 
maakaasumarkkina -asetus. Maakaasumarkki
na-asetuksessa olisivat tarkemmat säännökset 
muun muassa siirtovelvollisuuden ja siirto
hinnoittelun voimaantulosta, maakaasuverk
koluvan ja maan rajan ylittävän siirtoputken 
hankeluvan hakemisesta ja maakaasun mit
tauksesta. 

Maakaasumarkkinalain 1 luvun 2 §:n 2 
momentin nojalla säädettäisin asetuksella 
siitä, miten puolustushallinnon maakaasu
verkkojen osalta voitaisiin poiketa lain 
säännöksistä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaisi ase
tuksen verkonhaltijan verkkopalvelujen hin
tatasoa, verkkopalvelujen tehokkuutta, laatua 
ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen 
julkaisemisesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voisi tar
vittaessa antaa ministeriön asetuksella sää
döksiä pistehinnoittelun periaatteista, järjes
telmävastuun toteutustavasta, maakaasukaup
pojen selvityksessä annettavien tietojen anta
misesta, tasevastuun sisällöstä ja toimintojen 
eriyttämisen toetuttamisesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja maa
kaasumarkkinaviraston suoritteista perittävis
tä maksuista annettaisiin kauppa- ja teolli
suusministeriön asetus. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vii
meistään 1 päivänä elokuuta 2000. Maa
kaasun siirtovelvoite tulisi voimaan siten, 
että maaliskuun 2001 alusta se koskisi vain 
verkonhaltijoita, joilla on asiakkainaan sel
laisia maakaasun loppukäyttäjiä tai vähittäis
myyjiä, jotka hankkivat kaasua Suomesta 
tukkumyyjältä vähintään 5 miljoonaa kuu
tiometriä maakaasua vuodessa ja joiden 
maakaasun mittaus on kaukoluentajärjestel-
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män piirissä. Oikeus siirtopalvelujen saantiin 
koskisi niitä maakaasun hankintaeriä, joita 
koskevat hankintasopimukset on tehty tämän 
lain voimaantulon jälkeen. Oikeus hankkia 
maakaasun siirtopalveluja laajenisi koske
maan kaikkia maakaasun käyttäjiä siirtymä
kauden päätyttyä. Maakaasumarkkinalain 
mukaisia hinnoitteluperiaatteita verkonhalti
joiden tulisi noudattaa 1 päivästä tammikuu
ta 2001 lähtien. Toimintojen kirjanpidollinen 
eriyttäminen tulisi toteuttaa yrityksissä 1 
päivästä tammikuuta 2001 lähtien tai, jos 
yrityksen tilikausi on tuolloin kesken, seu
raavan tilikauden alusta. Eriyttämisen määrä
aikaa voitaisiin pidentää enintään yhdellä 
vuodella, jos sen noudattaminen jossakin 
tapauksessa on kohtuutonta. 

4. Säätämisjärjestys 

Maakaasumarkkinalakiehdotuksessa on 
eräitä säännöksiä, joita on syytä tarkastella 
hallitusmuodon 12 §:ssä säädetyn omaisuu
den suojan tai 15 §:n 1 momentissa säädetyn 
elinkeinovapauden kannalta. 

Lakiehdotuksen 2 luvun 3 §:n mukaan 
verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vas
taan myytävä maakaasun siirtopalveluja 
verkkoosa siirtokyvyn rajoissa pykälässä 
tarkoitetuille maakaasun jälkimarkkinakaup
paan oikeutetuille vähittäismyyjille ja loppu
käyttäjille. Siirtovelvollisuus merkitsee sel
laista verkonhaltijan omaisuuden käyttörajoi
tusta, jota tulee arvioida hallitusmuodon 12 
§:ssä säädetyn omaisuuden suojan kannalta. 
Maakaasun siirtäminen on maakaasuverkon 
normaalia, kohtuullista ja järkevää käyttöä. 
Maakaasuverkon omistajalle ei synnyt ta
loudellista menetystä siitä, että hän joutuu 
korvausta vastaan myymään maakaasun siir
ron edellyttämiä palveluja maakaasumark
kinoiden osapuolille. Yhteiskunnan koko
naisedun ja maakaasumarkkinoiden muiden 
osapuolten kannalta on järkevää, että ole
massa olevia verkkoja voidaan käyttää myös 
muun kuin verkonhaltijan myymän tai osta
man maakaasun siirtoon. Tämä mahdollistaa 
nykyistä avoimemmat maakaasumarkkinat 
ilman rinnakkaisten maakaasuputkien raken
tamista Siirtovelvollisuuden asettaminen on 
siten yleisen edun mukaista. Lakiehdotuksen 
2 luvun 3 § ei siten olisi ristiriidassa halli
tusmuodon 12 §:n kanssa. 

Lakiehdotuksen 6 luvun 1 §:n mukaan 
maakaasuverkkotoimintaa saa harjoittaa vain 
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maakaasuviranomaisen antamalla luvalla 
(maakaasuverkkolupa). Luvan myöntämisen 
edellytyksistä säädettäisiin 6 luvun 2 §:ssä ja 
luvan peruuttamisesta 6 luvun 3 §:ssä. Maa
kaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuutta tulee 
arvioida hallitusmuodon 15 §:n 1 momentis
sa säädetyn elinkeinovapauden kannalta. 

Maakaasun siirtoa ja muita verkkopalve
luun liittyviä toimintoja ei ole aikaisemmin 
säännelty lainsäädännössä. Toimivien maa
kaasumarkkinoiden kannalta maakaasuverk
kotoiminta on keskeinen. Se on luonteeltaan 
monopoli, jolle asetettaisiin maakaasumark
kinalaissa verkon kehittämistä ja verkkopal
veluja koskevia velvoitteita sekä verkkopal
velujen hinnoitteluperiaatteita. Maakaasu
markkinoiden toimivuuden kannalta on tär
keää, että verkonhaltijalla on edellytykset 
harjoittaa verkkotoimintaa ja että sen toimin
taa voidaan tehokkaasti valvoa. Tämän 
vuoksi on perusteltua säätää toiminta luvan
varaiseksi. Sekä luvan myöntämisen edelly
tyksistä että luvan peruuttamisesta säädettäi
siin laissa. Näin ollen elinkeinovapautta kos
keva sääntelystä säädettäisiin laintasolla. 
Maakaasuverkon nykyisillä haltijoilla on 
hyvät edellytykset täyttää luvan myöntämi
sen ehdot. Edellä mainituilla perusteilla la
kiehdotuksen 6 luvun 1 §:n säännös ei siten 
olisi ristiriidassa hallitusmuodon 15 §:n 1 
momentin kanssa. 

Lakiehdotuksen 6 luvun 4 §:n 2 momentin 
mukaan maakaasumarkkinaviranomainen voi 
maakaasuverkkoluvan peruuttamisen jälkeen 

päättää verkon siirtämisestä korvausta vas
taan toiselle, jollei sen siirtämisestä toiselle 
verkonhaltijalle sovita. Korvauksen perustei
siin ja määräämiseen sovelletaan kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas
tuksesta annettua lakia (lunastuslaki). Kysy
mys on tilanteesta, jossa omaisuutta voidaan 
omistajan vastustuksesta huolimatta siirtää 
pysyvästi toiselle subjektille. Säännöstä tulee 
siten arvioida pakkolunastusta koskevan hal
litusmuodon 12 §:n 2 momentin pohjalta. 

Säännöksen tarkoituksena on ylläpitää 
maakaasuverkkotoimintaa silloin, kun verk
kolupa peruutetaan. Maakaasuverkkotoiminta 
on yleisen tarpeen vaatimaa. Viranomaisen 
toimesta siirto tapahtuu vasta, jos siirtämi
sestä ei sovita. Täyden korvauksen vaatimus 
täyttyy, koska 6 luvun 4 §:n 2 momentissa 
viitataan lunastuslain korvaustasoon, joka 
täyttää hallitusmuodon 12 §:n 2 momentin 
vaatimuksen täydestä korvauksesta. Lakieh
dotuksen 6 luvun 4 §:n 2 momentin säännös 
voidaan siis säätää tavallisella lailla, koska 
hallitusmuodon 12 §:n 2 momentin edelly
tykset täyttyvät. 

Edellä mainituilla perusteilla laki voidaan 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Asiassa voi kuitenkin olla syytä pyytää pe
rustusvaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Maakaasumarkkinalaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa 

edellytykset tehokkaasti toimiville maa
kaasumarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen 
ja riittävän hyvälaatuisen maakaasun saanti 
voidaan turvata. Toimivien maakaasumark
kinoiden ensisijaisina keinoina ovat terveen 
ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaami
nen maakaasun myynnissä ja varastoinoissa 
sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palvelupe
riaatteiden ylläpito maakaasuverkkojen toi
minnassa. 

Maakaasumarkkinoilla toimivien yritysten 
tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa 
maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista 
sekä edistää omassa ja asiakkaittensa toimin
nassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä 
käyttöä. 

2 § 
Tätä lakia sovelletaan maakaasumarkkinoi

hin, joilla tarkoitetaan maakaasun, nesteytet
ty maakaasu mukaan lukien, maahantuontia, 
vientiä, siirtoa, jakelua, myyntiä ja varas
tointia. Tätä lakia ei sovelleta kiinteistön tai 
sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen 
maakaasun jakeluun. 

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa 
puolustushallinnon maakaasuverkkojen osal
ta siten kuin asetuksella säädetään. 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maakaasuverkolla toisiinsa liitetyistä 

maakaasuputkista ja -putkistoista sekä kai
kista niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja 
laitteistoista joiden sisältönä on maakaasu, 
muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoi
tettu maakaasun siirtoon tai jakeluun; 

2) maakaasun siirtoverkolla maa-
kaasuputkistoa, jonka kautta maakaasua kul-

jetetaan korkealla, vähentämättömällä pai
neella; 

3) maakaasun jakeluverkolla paikallista 
tai alueellista maakaasuputkistoa, jonka 
kautta maakaasua kuljetetaan vähennetyllä 
paineella; 

4) maakaasun siirrolla maakaasun kul-
jettamista siirto- tai jakeluverkossa maa
kaasukaupan osapuolten välillä; 

5) maakaasun varastoinnilla maakaasun 
säilytystä muualla kuin maakaasuputkistossa; 

6) maakaasuverkkotoiminnalla siirto-
tai jakeluverkkojen asettamista vastiketta 
vastaan maakaasun siirtoa ja muita verkon 
palveluja tarvitsevien käyttöön; maakaasu
verkkotoimintaan kuuluvat myös maakaasu
verkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja 
käyttö, asiakkaiden maakaasulaitteiden liittä
minen verkkoon, maakaasun mittaus sekä 
muut maakaasukauppojen selvitykseen liitty
vät palvelut ja muut maakaasun siirtoon ja 
maakaasukauppojen selvitykseen liittyvät 
toimenpiteet; 

7) m aak aas um ark k i nav i rano m ais e lla 
tarkoitetaan Energiamarkkinavirastoa; sekä 

8) kuluttajalla kuluttajasuojalain 
(38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kulut
tajaa. 

2luku 

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet ja 
hinnoitteluperiaatteet 

1 § 
Verkonhaltijan ja maakaasun varastointi

tai käsittelylaitteiston haltijan tulee ylläpitää, 
käyttää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja 
-laitteistoaan maakaasuverkkoosa alueella 
sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden 
kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata 
osaltaan maakaasun toimitukset asiakkaille 
(verkon ja laitteistojen kehittämisvelvolli
suus). 

Verkonhaltijan ja maakaasun varastointi-
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tai käsittelylaitteiston rakentajan on huoleh
dittava maakaasuputken ja maakaasun varas
tointi- tai käsittelylaitteiston rakentamista 
koskevan suunnittelun tiedottamisesta kun
nille. Toiminnanharjoittajan on yhdessä kun
tien kanssa muutoinkin huolehdittava riittä
vän yhteistoiminnan järjestämisestä siten, 
että kuntien maankäyttöä koskevat näkökoh
dat tulevat putkien ja laitteistojen sijoittami
sessa huomioon otetuiksi. 

2 § 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuul

lista korvausta vastaan liittää verkkoansa 
tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun käyttö
ja varastointikohteet sekä nesteytetyn maa

kaasun käsittelylaitokset (liittämisvelvolli
suus). 

3 § 
Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta 

vastaan myytävä siirtopalveluja verkkoosa 
siirtokyvyn rajoissa (siirtovelvollisuus) 
asiakkaille, jotka ovat maakaasun loppukäyt
täjiä tai vähittäismyyjiä ja jotka haluavat 
ostaa tai myydä Suomesta alun perin tukku
myyjältä omaan käyttöönsä tai jälleenmyyn
tiin jakeluverkkoosa kautta hankkimaansa 
maakaasua. Siirtovelvollisuuden edellytyk
senä on, että asiakkaat kuluttavat maakaasun 
käyttöpaikoissaan tai hankkivat jälleenmyyn
tiä varten vähintään 5 miljoonaa kuutiomet
riä maakaasua vuodessa ja että maakaasun 
mittaus on kaukoluentajärjestelmän piirissä. 

Oikeus siirtopalvelun saantiin koskee kaik
kia mainitun 5 miljoonan kuutiometrin han
kintarajan täyttävän hankintasopimuksen tai 
-sopimusten piiriin kuuluvia käyttöpaikkoja. 

4§ 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi 

myöntää verkonhaltijalle tapauskohtaisesti 
tilapäisen luvan kieltäytyä siirtopalvelun tar
joamisesta (poikkeuslupa), jos verkonhaltija 
katsoo joutuvansa vakaviin taloudellisiin tai 
rahoituksellisiin vaikeuksiin maakaasun pit
käaikaiseen hankintasopimukseen liittyvän 
ota tai maksa -sitoumuksen vuoksi. 

Tässä harkinnassaan maakaasumarkkinavi
ranomaisen tulee ottaa erityisesti huomioon 
asetuksella tarkemmin säädettävät perusteet. 
Poikkeuslupaa on haettava ennen kieltäyty
mistä siirtopalvelun tarjoamisesta. Poikkeus
luvan hakemista koskevasta menettelystä 
(poikkeuslupamenettely) ja siihen liittyvistä 

määräajoista säädetään tarkemmin asetuksel
la. 

5 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrä

tä, että maakaasun siirtopalvelua koskevista 
pyynnöistä, neuvottelujen aloittamisesta ja 
niiden tuloksista on ilmoitettava maa
kaasumarkkinaviranomaiselle ja kansainväli
sille järjestöille, jos Suomen kansainväliset 
sopimusvelvoitteet sitä edellyttävät. 

6 § 
Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopalve

lujensa yleiset myyntiehdot ja -hinnat sekä 
niiden määräytymisperusteet. 

7 § 
Verkonhaltijoiden tulee ilmoittaa maa

kaasumarkkinaviranomaiselle verkkopalve
luiden myyntiehdoista ja -hinnoista sekä nii
den määräytymisperusteista siten kuin maa
kaasumarkkinaviranomainen päätöksellään 
määrää. 

Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopalve
lujensa hintatasoa sekä verkkotoiminnan te
hokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavia 
tunnuslukuja siten kuin maakaasumark
kinaviranomainen päätöksellään määrää. 

8 § 
Verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehto

jen sekä niiden määräytymisperusteiden on 
oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille 
verkon käyttäjille, ellei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

Verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava 
kohtuullista. 

Verkkopalvelujen hinnoittelussa ja myyn
tiehdoissa ei saa olla perusteettornia tai maa
kaasukaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia 
ehtoja tai rajauksia. Siinä on kuitenkin otet
tava huomioon maakaasujärjestelmän toimin
tavarmuuden ja tehokkuuden vaatimukset 

9 § 
Verkonhaltijan on järjestettävä edellytykset 

sille, että asiakas voi sopia kaikista verkko
palveluista sen verkonhaltijan kanssa, jonka 
verkkoon hän on liittynyt. 

Verkonhaltijan on järjestettävä edellytykset 
sille, että asiakas saa asianomaiset maksut 
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suorittamalla oikeuden käyttää liittymispis
teestään käsin koko maan maakaasuverkkoa, 
ulkomaanyhteyksiä lukuun ottamatta (piste
hinnoittelu). 

Jakeluverkossa siirtopalvelujen hinta ei saa 
riippua siitä, missä asiakas maantieteellisesti 
sijaitsee verkonhaltijan toiminta-alueella. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa 
tarvittaessa asetuksella tarkempia säännök
siä pistehinnoittelun periaatteiden soveltami
sesta. 

3 luku 

Jäijestelmävelvoitteet ja 
maakaasukauppojen selvitys 

1 § 
Maakaasumarkkinaviranomainen maaraa 

maakaasuverkkoluvassa yhden siirtoverkon
haltijan vastaamaan maakaasun siirtojärjes
telmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövar
muudesta sekä huolehtimaan siirtojärjestel
män tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä 
tarkoituksenmukaisella ja maakaasumark
kinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella 
ja syrjimättömällä tavalla (järjestelmävas
tuu). 

Järjestelmävastuussa oleva siirtoverkonhal
tija voi asettaa järjestelmävastuun toteuttami
seksi tarpeellisia ehtoja maakaasun siirtojär
jestelmän käyttämiselle. 

Järjestelmävastuuseen määrätyn siirtover
konhaltijan tulee julkaista sekä ilmoittaa 
maakaasumarkkinaviranomaiselle järjestel
mävastuuseen liittyvien palvelujensa voimas
sa olevat myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden 
määräytymisperusteet samoin kuin 2 mo
mentissa tarkoitetut ehdot. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa 
asetuksella tarkempia säännöksiä järjestelmä
vastuun toteutustavasta ja sisällöstä. 

2 § 
Verkonhaltija on velvollinen huolehtimaan 

maakaasun mittauksesta ja maakaasukauppo
jen selvityksestä siten kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. 

Maakaasukauppojen selvityksen tulee pe
rustua kaukoluennalla tapahtuvaan maa
kaasun mittaukseen sekä toimituksia koske
viin ilmoituksiin siten kuin asetuksella sää
detään. 

Maakaasumarkkinoiden osapuolet ovat 
velvollisia ilmoittamaan tasevastuun täyttä-

misen sekä maakaasukauppojen selvityksen 
edellyttämiä maakaasun käyttöä ja toimituk
sia koskevia mittaustietoja ja muita vastaavia 
tietoja Kauppa- ja teollisuusministeriö voi 
antaa asetuksella tarkempia säännöksiä an
nettavista tiedoista ja tiedonvaihdossa nouda
tettavasta menettelystä. 

3 § 
Maakaasumarkkinoiden osapuoli on vas

tuussa siitä, että osapuolen maakaasun han
kintasopimukset kattavat osapuolen maa
kaasun käytön ja toimitukset kunkin tasesel
vitysjakson aikana (tasevastuu). 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa 
tarvittaessa asetuksella tarkempia säännöksiä 
tasevastuun sisällöstä. 

4luku 

Maakaasun myynti ja maakaasun käyttäjän 
asema 

1 § 
Maakaasuverkossa määräävässä markkina

asemassa olevan maakaasun myyjän on toi
mitettava maakaasua kohtuulliseen hintaan 
verkkoon liittyneen asiakkaan sitä pyytäessä, 
jos asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti 
kilpailukykyisiä vaihtoehtoja maakaasun 
hankkimiseksi maakaasuverkon kautta (toi
mitusvelvollisuus). 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi mää
rätä maakaasun myyjän toimittamaan maa
kaasua maakaasun käyttäjälle, jos tällä ei ole 
muuten mahdollisuutta saada maakaasua. 

2 § 
Myyjän tulee pitää myyntiehdot ja -hinnat 

sekä niiden määräytymisperusteet kuluttajien 
sekä toimitusvelvollisuuden piirissä olevien 
asiakkaiden saatavilla. Niissä ei saa olla 
kohtuuttomia tai maakaasukaupan kilpailua 
rajoittavia ehtoja tai rajoituksia. 

Myyjien tulee ilmoittaa maakaasumarkki
naviranomaiselle myyntiehdoista ja -hin
noista sekä niiden määräytymisperusteista 
siten kuin makaasumarkkinaviranomainen 
päätöksellään määrää. 

3 § 
Maakaasun myyjän tulee esittää laskutuk

sessa asiakkailleen erittely siitä, miten maa
kaasun hinta muodostuu siten kuin maa-
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kaasumarkkinaviranomainen päätöksellään 
määrää. 

Myyjien tulee julkaista maakaasun keski
määräistä hintatasoa kuvaavia tietoja maa
kaasumarkkinaviranomaisen määräämällä ta
valla. 

4§ 
Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla 

kuluttajalla tulee olla mahdollisuus tehdä 
myyjän kanssa sopimus maakaasun myynnin 
lisäksi maakaasun siirron edellyttämästä siir
topalvelusta. Tällöin myyjä vastaa kulutta
jaan nähden myös siirtopalvelusta. 

5 § 
Maakaasun toimitus voidaan keskeyttää, 

jos kuluttaja huomautuksesta huolimatta lai
minlyö maakaasun myyjälle tai jakeluver
konhaltijalle tulevien maksujen suorittamisen 
tai muuten olennaisesti rikkoo maakaasun 
myynnistä tai verkkopalvelusta tehdyn sopi
muksen ehtoja. 

Maakaasun toimitusta ei voida kuitenkaan 
maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää 
vakituisena asuntona käytettävästä rakennuk
sesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riip
puvainen maakaasusta, lokakuun alun ja 
huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin 
on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn 
maksun eräpäivästä. 

6 § 
Kuluttajasuojasta maakaasun markkinoin

nissa on voimassa, mitä sähömarkkinalain 
(386/1995) 27 a-27 f §:ssä säädetään va
kiokorvauksesta, vahingonkorvauksesta vii
västyksen vuoksi, virheestä, hinnanalennuk
sesta, vahingonkorvauksesta virheen vuoksi 
ja vastuutahoista. 

5 luku 

Toimintojen eriyttäminen 

1 § 
Maakaasualan yrityksen on eriytettävä 

maakaasuverkkotoiminta, maakaasun myyn
ti-ja varastointitoiminta toisistaan sekä maa
kaasualaan kuulumattomista liiketoiminnois
ta. 

Jos maakaasualaan kuulumaton liiketoi
minta on vähäistä, tällaista vähäistä tavaroi
den tai palvelujen myyntitoimintaa ei tarvit-

se eriyttää maakaasun myynnistä. Toiminta 
katsotaan vähäiseksi, jos sen liikevaihto ei 
ylitä 1 0 prosenttia maakaasun myynnin liike
vaihdosta. 

2 § 
Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, 

että eriytettäville maakaasuliiketoiminnoille 
on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja 
tase. Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla 
yritysten kirjanpidosta johdettavissa, on laa
dittava soveltuvin osin kirjanpitolain 
( 1336/ 1997) säännösten mukaisesti. 

3 § 
Maakaasuliiketoimintaa harjoittava kunnal

linen laitos tai kuntayhtymä tulee eriyttää 
kirjanpidollisesti kunnasta ja sille tulee laatia 
tilikausittain osakeyhtiön tilinpäätöksen 
kanssa vertailukelpoinen tuloslaskelma ja 
tase. 

4 § 
Yrityksen tai kunnallisen maakaasuliiketoi

mintaa harjoittavan laitoksen tilintarkastajien 
tulee tarkastaa eriytettyjen toimintojen tulos
laskelmat, taseet ja niiden lisätiedot Heidän 
tulee antaa tilintarkastuskertomuksessa lau
sunto siitä, ovatko eriytettyjen toimintojen 
tuloslaskelmat ja taseet ja niiden lisätiedot 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös
ten ja määräysten mukaiset. 

5 § 
Eriytettyjen liiketoimintojen tuloslaskelma 

ja tase lisätietoineen ovat julkisia ja ne tulee 
esittää yrityksen tilinpäätökseen sisältyvänä 
liitetietona. Maakaasuliiketoimintaa harjoitta
van kunnallisen laitoksen tilinpäätös sekä 
eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja 
taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan ti
linpäätöksessä. 

6 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi säätää 

asetuksella siitä, miten toimintojen eriyttämi
nen toteutetaan sekä miten eriytettävien toi
mintojen tuloslaskelmat ja taseet laaditaan ja 
mitä niiden lisätietaina annetaan sekä miten 
nämä tiedot julkaistaan. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi antaa 
määräyksiä eriytettyjen toimintojen tuloslas
kelmien ja taseiden toimittamisesta lisätietoi
neen sekä toimintoja harjoittavien yritysten 
tilinpäätöksien toimittamisesta maakaasu-
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markkina viranomaiselle. 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi pe

rustellusta syystä myöntää yksittäistapauksis
sa poikkeuksia tämän lain vaatimasta toimin
tojen eriyttämistavasta, jos sen toteuttaminen 
lain vaatimusten mukaisesti olisi kohtuuton
ta. 

6 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

1 § 
Maakaasuverkkotoimintaa saa harjoittaa 

vain maakaasumarkkinaviranomaisen anta
malla luvalla (maakaasuverkkolupa). Lupa 
myönnetään toistaiseksi tai erityisestä syystä 
määräajaksi. Lupa voidaan myöntää yh
teisölle tai laitokselle. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi yksit
täistapauksessa vapauttaa määräajaksi tai 
toistaiseksi verkonhaltijan luvanvaraisuudes
ta, jos verkonhaltijan maakaasuverkolla on 
vähäinen merkitys maakaasun siirron kannal
ta. 

2 § 
Lupa myönnetään, jos luvanhakijalla on 

tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edel
lytykset huolehtia maakaasuverkkotoimin
nasta maakaasumarkkinoita koskevan lain
säädännön edellyttämällä tavalla. Luvan ha
kijan tulee täyttää seuraavat ehdot: 

1) hakijan organisaation tulee vastata 
sen verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta; 

2) hakijalla tulee olla palveluksessaan 
riittävä henkilöstö; 

3) hakijalla tulee olla taloudelliset edel-
lytykset kannattavaan maakaasuverkkotoi
mintaan; 

4) hakijalla tulee olla palveluksessaan 
henkilö, joka on nimetty käytön valvojaksi 
ja jolla on maakaasuasetuksessa (1 05811993) 
säädetty pätevyys ja mahdollisuus valvoa 
putken käyttöä. 

Lupaan voidaan liittää toiminnan kannalta 
tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 

Lupaa ei voida siirtää toiselle yhteisölle tai 
laitokselle. 

3 § 
Maakaasumarkkinaviranomainen voi pe

ruuttaa maakaasuverkkoluvan, jos 
1) luvanhaltija lopettaa maakaasuverk-

kotoiminnan; 
2) luvan haltija ei enää täytä luvan 

myöntämisen edellytyksiä tai ehtoja; tai 
3) luvanhaltija toistuvasti ja olennaises-

ti rikkoo 2 luvun 1-3 §:ssä taikka 3 tai 5 
luvussa säädettyjä velvoitteita vastaan. 

4§ 
Jos maakaasuverkkolupa peruutetaan, maa

kaasumarkkinaviranomaisen on tarvittaessa 
päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin on 
ryhdyttävä kyseisen verkkotoiminnan ylläpi
tämiseksi. 

Jollei verkon siirtämisestä toiselle verkon
haltijalle sovita, maakaasumarkkinavi
ranomainen voi päättää luvan siirtämisestä 
sekä maakaasuverkon lunastamisesta kor
vausta vastaan. Korvauksen perusteiden ja 
määräämisen osalta on noudatettava, mitä 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
1 unastuksesta annetussa laissa ( 603/1977) 
säädetään Iunastusmenettelystä ja -korvauk
sesta. 

5 § 
Maan rajan ylittävän siirtoputken rakenta

miseen on haettava kirjallisesti hankelupaa 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
maan rajan ylittävän siirtoputken rakentami
nen on maakaasumarkkinoiden kehityksen 
kannalta tarkoituksenmukaista. 

Luvassa ei määritellä siirtoputken reittiä. 

6 § 
Maan rajan ylittävää siirtoputkea koske

vassa hankelupahakemuksessa on esitettävä 
asetuksella säädettävät tiedot ja selvitykset. 

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetussa laissa 
( 468/1994) tarkoitettua hanketta, hakemuk
seen on liitettävä mainitun lain mukainen 
arviointiselostus ennen päätöksentekoa. 

Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 

7 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrä

tä yksittäistapauksessa, että maakaasun tuon
tia ja vientiä koskevista sopimuksista on il
moitettava ministeriölle. Ilmoituksessa on 
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annettava ministeriön määräämät tiedot. 

7 luku 

Ohjaus ja valvonta 

1 § 
Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 

seuranta kuuluu kauppa- ja teollisuusministe
riölle. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävänä 
on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annet
tujen säännösten ja määräysten noudattamis
ta. Maan rajan ylittävien siirtoputkien raken
tamista sekä maakaasun tuontia ja vientiä 
valvoo kuitenkin kauppa- ja teolli
suusministeriö. 

2§ 
Jos joku lyö laimin tähän lakiin tai sen 

nojalla annettuihin säännöksiin tai määräyk
siin perustuvan velvollisuutensa, valvontavi
ranomaisena toimiva kauppa- ja teollisuus
ministeriö tai maakaasumarkkinaviranomai
nen voi päätöksellään velvoittaa niskoitteli
jan määräajassa oikaisemaan laiminlyönnin. 
Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. 

Tähän lakiin perustuvassa uhkasakkoa kos
kevassa asiassa noudatetaan, mitä uhkasak
kolaissa (111311990) säädetään. 

3 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oi

keus määrätä keskeytettäväksi maan rajan 
ylittävän siirtoputken rakentaminen tai kiel
tää sen käyttö, jos rakentaminen on aloitettu 
ilman tämän lain mukaista hankelupaa. 

4 § 
Jos maakaasumarkkinaviranomaisen käsi

teltävänä oleva asia koskee menettelyä, joka 
saattaa rikkoa kilpailunrajoituksista annetun 
lain ( 480/1992) kilpailunrajoituksia koskevia 
säännöksiä, maakaasumarkkinaviranomainen 
voi siirtää asian kilpailunrajoituksia koske
viita osin käsiteltäväksi kilpailunrajoituksista 
annetun lain mukaisesti. 

Maakaasumarkkinoilla ilmeneviä kilpailun
rajoituksia ja niiden vahingollisia vaikutuk
sia arvioitaessa on otettava huomioon myös 
tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset 
ja määräykset. 

Päätökseen asian siirtämisestä ei saa erik-

seen hakea muutosta valittamalla. 

5 § 
Maakaasuverkkotoimintaa, maakaasun 

myyntiä, varastointia, tuontia tai vientiä har
joittavan henkilön, yhteisön tai laitoksen on 
annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle 
ja maakaasumarkkinaviranomaiselle tässä 
laissa tarkoitettujen valvontatehtävien hoita
miseksi tarpeelliset tiedot. Tämän lisäksi on 
annettava ministeriölle ja maakaasumark
kinaviranomaiselle muiden tässä laissa tar
koitettujen tehtävien tai kansainvälisten sopi
musvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia 
tilasto- ja muita tietoja. 

6 § 
Tämän lain mukaiset kauppa- ja teollisuus

ministeriön ja maakaasumarkkinaviranomai
sen valvonta- ja muut suoritteet ovat mak
sullisia. Maksujen osalta noudatetaan, mitä 
valtion maksuperustelaissa (150/1992) sääde
tään. 

8 luku 

Vahingonkorvaus ja rangaistukset 

1 § 
Joka 2 luvun 2 §:n (liittämisvelvollisuus), 

2 luvun 3 §:n (siirtovelvollisuus), 3 luvun 2 
tai 3 §:n Uärjestelmävelvollisuus), 4 luvun 1 
§:n (toimitusvelvollisuus) tai 4 luvun 5 §:n 
(maakaasutoimituksen keskeyttäminen) vas
taisella menettelyllä aiheuttaa toiselle vahin
koa, on velvollinen korvaamaan aiheutta
mansa vahingon. 

Vahingonkorvauksesta on muilta osin voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa 
( 412/197 4) säädetään. 

2 § 
Joka harjoittaa maakaasuverkkotoimintaa 

ilman 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettua lupaa tai 
vastoin luvassa asetettuja ehtoja taikka ra
kentaa siirtoputken ilman 6 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettua lupaa tai vastoin luvassa asetet
tuja ehtoja, on tuomittava luvattomasta maa
kaasuverkkotoiminnan harjoittamisesta sak
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu
kaudeksi, jollei teosta muussa laissa säädetä 
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ankarampaa rangaistusta. 

3 § 
Rangaistus 9 luvun 2 §:ssä säädetyn salas

sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mu
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

9 luku 

Erinäiset säännökset 

1 § 
Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yh

teisö voi harjoittaa maakaasuverkkotoimintaa 
sekä maakaasun myyntiä ja varastointia 
myös kunnan alueen ulkopuolella. 

2 § 
Joka tässä laissa taikka sen nojaJla anne

tuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoi
tettuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tie
toja jonkun liike- tai ammattisalaisuudesta, 
ei saa niitä ilmaista sivulliselle eikä käyttää 
hyödykseen. 

3 § 
Poliisin tulee tarvittaessa antaa virka-apua 

tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös
ten ja määräysten valvontaa koskevissa asi
oissa. Poliisiviranomaisen tulee tarvittaessa 
antaa apua myös 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun 
määräyksen tai kiellon täytäntöönpanossa. 

4§ 
Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maa

kaasumarkkinaviranomaisen tämän lain no
jalla antamaan päätökseen saa hakea muu
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi
keuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolain
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

5 § 
Jos hakijalle myönnetään poikkeuslupa 

kieltäytyä tarjoamasta maakaasun siirtopal
velua, maakaasumarkkinaviranomaisen on 
noudatettava maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

292244Q 

vissä 98/30/EY mainittua menettelyä. 

6 § 
Jos verkkojen kautta tapahtuvasta maa

kaasun siirrosta annetussa neuvoston direk
tiivissä 911296/ETY tarkoitetusta maakaasun 
siirrosta ei päästä sopimukseen, noudatetaan 
direktiivissä mainittua menettelyä. 

7 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

10 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

1 § 

Edellä 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun siirto
velvollisuuden voimaantulosta säädetään tar
kemmin asetuksella. Siirtovelvollisuutta so
velletaan 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun asiak
kaan tukkumyyjän kanssa tämän lain voi
maantulon jälkeen tekemään hankintasopi
mukseen perustuviin maakaasun toimi
tuseriin. Siirtovelvollisuutta sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa tehdyllä han
kintasopimuksella ostettuun maakaasuun, jos 
maakaasun hinnoittelusta tai hankintasopi
muksen mukauttamisesta vastaamaan tämän 
lain säännöksiä sovitaan tämän lain voi
maantulon jälkeen. 

2 § 
Edellä 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun hinnoit

teluperiaatteen (pistehinnoittelu) ja 5 luvun 
1 §:ssä tarkoitetun toimintojen eriyttämisen 
voimaantulosta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

Maakaasumarkkinaviranomainen voi pi
dentää toimintojen eriyttämiselle asetuksella 
säädettävää voimaantuloaikaa enintään yh
dellä vuodella, jos sen noudattaminen jossa
kin tapauksessa on kohtuutonta. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 2000. 
Joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa 

maakaasuverkkotoimintaa ja joka on tehnyt 
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maakaasuverkkolupahakemuksen kuuden 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, saa 
jatkaa toimintaansa, kunnes päätös luvasta 
on tehty. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja 


