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Esipuhe
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Työryhmä käsitteli myös neuvoston asetusta Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien
investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja esittää toimenpide-ehdotuksensa tästä tässä
raportissa.

Työryhmä on kokoontunut 18 kertaa.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut neuvotteleva virkamies Arto Rajala työ- ja elinkeinominis-
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muspäällikkö Valtteri Virtanen Kilpailuvirastosta ja lakimies Jukka Kaakkola Kuluttajavirastosta.
Pysyvinä asiantuntijoina työryhmässä ovat olleet konsernilakimies Tarmo Rantalankila Fingrid
Oyj:stä, asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:stä, lakimies Elina Mäenpää
Energiateollisuus ry:stä, toimitusjohtaja Timo Toikka Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja johtaja Kris-
tiina Vuori Öljy- ja kaasualan Keskusliitto ry:stä. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet ylitarkasta-
ja Bettina Lemström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja lakimies Sari Broman Energiamarkkinaviras-
tosta.

Työryhmä on työssään kuullut asiantuntijoina seuraavia henkilöitä: ylijohtaja Asta Sihvonen-
Punkka (Energiamarkkinavirasto), varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen (Fingrid Oyj), johtaja Chris-
ter Paltschik (Gasum Oy), johtaja Reima Päivinen (Fingrid Oyj), markkinaoikeustuomari Jaakko
Ritvala (Markkinaoikeus), erityisasiantuntija Jussi Karttunen (oikeusministeriö), finanssineuvos
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täministeriö), johtaja Pekka Salomaa (Energiateollisuus ry), energia- ja ympäristöjohtaja Toni
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Osa I. Yhteenveto ja johdanto

1 Yhteenveto

1.1 Yleistä
Euroopan yhteisön kolmas energian sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntöpaketti annettiin
13.7.2009. Paketti sisältää viisi säädöstä: osittain uudistetut sähkö- ja maakaasudirektiivit, osittain
uudistetut sähkökauppa- ja maakaasuverkkoasetukset sekä kokonaan uuden asetuksen energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER-virasto) perustamisesta. Sisämarkkinapaketin kes-
keisiä asiakysymyksiä ovat markkinasääntöjen laatimisen siirtyminen yhteisötasolle, sääntelyviran-
omaisten yhteistyöviraston perustaminen, siirtoverkkotoiminnan omistuksen tosiasiallinen eriyttä-
minen tuotannosta ja jakelusta, kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien
harmonisointi sekä vähittäismarkkinoiden kuluttajansuojan parantaminen. Direktiivien säännökset
tulee saattaa voimaan 3.3.2011 mennessä lukuun ottamatta eriyttämistä koskevia säännöksiä, jotka
on pantava täytäntöön vertikaalisesti integroituneiden siirtoverkonhaltijoiden osalta 3.3.2012 men-
nessä.

Energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpanon lisäksi työryhmä on tarkastellut Euroopan yhteisön
energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun neu-
voston asetuksen edellyttämien viranomaistehtävien organisointia ja esittää raportissaan toimenpi-
de-ehdotuksensa asetukseen liittyen.

Työryhmä ei tee ehdotusta sähkön kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:tä koskevasta eriyttämisratkaisus-
ta eikä arvioi sen vaikutuksia, koska yhtiön omistusta koskevat omistajien toimenpiteet ovat kesken.

1.2 Työryhmän keskeiset ehdotukset
Energian sisämarkkinoiden uusi sääntelyjärjestelmä

Työryhmän näkemyksen mukaan suomalaisten toimijoiden osallistuminen ja nimeäminen yhteisö-
tason toimielimiin eivät edellytä muita toimenpiteitä tai muutoksia kuin ACER-virastoon liittyvän
toiminnan säätämisen Energiamarkkinaviraston tehtäväksi.

Työryhmä katsoo, että suuntaviivojen valmistelu komiteassa sekä verkko- ja markkinasääntöjen
valmistelu ENTSO:ssa ja ACER-virastossa kuuluvat asioihin, joissa tulisi turvata sidosryhmien
näkemysten esille saaminen valmistelussa sekä pyrkiä edistämään eri yhteisötason toimielimissä
yhdensuuntaisesti kansallisia näkemyksiä ja etuja. Tämä edellyttää asianmukaisia koordinointi-
toimia toimijoiden kesken. Työryhmä ehdottaa, että koordinaatiomenettely kirjataan yhteistyö-
pöytäkirjaan, joka solmitaan työ- ja elinkeinoministeriön, Energiamarkkinaviraston sekä Fingridin
ja Gasumin kesken. Ministeriö, Energiamarkkinavirasto, Fingrid ja Gasum tekisivät päätöksensä
itsenäisesti omissa toimielimissä toimiessaan.

Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävät ja toimivalta

Sähkö- ja maakaasudirektiivit edellyttävät, että jäsenvaltiot takaavat kansallisen sääntelyviranomai-
sen riippumattomuuden ja varmistavat, että se käyttää toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja avoi-
mesti. Työryhmä toteaa johtopäätöksenään, että Energiamarkkinaviraston riippumattomuus edellyt-
tää muutoksia viraston hallinnossa ja johdossa, mutta nämä muutokset voidaan järjestää direktiivien
edellytykset täyttävällä tavalla kansallisen hallintojärjestelmämme ja lainsäädäntömme puitteissa.
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Direktiivit tuovat kansalliselle sääntelyviranomaiselle uusia sääntely- ja seurantatehtäviä sekä vel-
vollisuuden muun energiapolitiikan huomioon ottamiseen. Uudet tehtävät ja toimivaltuudet edellyt-
tävät muutoksia kansallisessa lainsäädännössä. Työryhmä ehdottaa, että direktiivien edellyttämät
säännösmuutokset sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että tarvittavat säännökset sisälly-
tetään neljään erilliseen lakiin: sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin, lakiin Energia-
markkinavirastosta sekä kokonaan uuteen lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta.

Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinaviraston toimivaltuuksiin ei tehdä muutoksia, lukuun ot-
tamatta seuraamusmaksuprosessia sekä tietojensaantioikeuksia ja tietojen luovutusta direktiivien
edellyttämässä viranomaisyhteistyössä. Toimivalta- ja tehtäväjakoa Energiamarkkinaviraston, Kil-
pailuviraston ja Kuluttajaviraston välillä ei myöskään muutettaisi seurantatehtävien johdosta. Ener-
giamarkkinaviraston ja Tilastokeskuksen työnjako on selvitettävänä erikseen.

Direktiivien edellyttämän seuraamusmaksujärjestelmän osalta työryhmä katsoo, että seuraamus-
maksu tulisi asettaa sähkö- ja maakaasumarkkinalakien keskeisimpien säännösten sekä sähkökaup-
pa-asetuksen ja sen nojalla annettujen komission ja ACER-viraston päätösten rikkomisen seuraa-
mukseksi. Seuraamusmaksu tulisi määrätä, kun rikkomuksen vaikutukset ovat huomattavat tai toi-
minnan tarkoitus on ollut säännösten tavoitteiden vastainen. Työryhmä ehdottaa, että seuraamus-
maksu voitaisiin määrätä seuraamukseksi toimijatyypistä riippumatta kaikille niille sähkö- ja maa-
kaasualan yrityksille, jotka ovat rikkoneet velvoitteita, joiden seuraamukseksi on määritetty seu-
raamusmaksu. Työryhmä ehdottaa, että seuraamusmaksun määräämisestä päättäisi markkinaoikeus
Energiamarkkinaviraston esityksestä. Markkinaoikeuden päätöksestä olisi valitusoikeus korkeim-
paan hallinto-oikeuteen ilman valituslupamenettelyä.

Maakaasumarkkinoita koskevat poikkeukset

Maakaasudirektiivin perusteella Suomella on eristyneenä markkinana mahdollisuus poiketa maa-
kaasumarkkinoiden avaamisesta sekä eriyttämissääntöjen soveltamisesta. Tämä poikkeusmahdolli-
suus on laajentunut koskemaan myös mahdollista Suomen ja Baltian maiden yhteistä maakaasu-
markkinaa, josta ei ole yhteyttä muiden jäsenvaltioiden maakaasuverkkoihin. Eristyneiden markki-
noiden poikkeus merkitsee myös sitä, ettei maakaasuverkkoihin pääsyä koskevaa maakaasuverkko-
asetusta sovelleta Suomeen poikkeuksen voimassaoloaikana. Koska markkinaolosuhteet eivät ole
muuttuneet Suomen maakaasumarkkinoilla, työryhmä ehdottaa, että Suomi jatkaa edelleen maakaa-
sudirektiivin markkinoiden avaamiseen ja siirtoverkon eriyttämiseen liittyvien poikkeusmahdolli-
suuksien soveltamista.

Sähköverkkoja koskevat määritelmät

Sähködirektiivin täytäntöönpano edellyttää sähkön kantaverkon määrittelemistä tavalla, joka selke-
ästi erottaa kantaverkon muista verkoista. Määrittely on tarpeen, koska direktiivissä on uusia siirto-
verkkotoimintaan merkittävästi vaikuttavia vaatimuksia kuten siirtoverkkojen tosiasiallinen eriyt-
täminen.

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin lisätään kantaverkkomääritelmä, joka sulkee yksise-
litteisesti muut verkonhaltijat kuin Fingridin kantaverkonhaltijan määritelmän ulkopuolelle. Työ-
ryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin sisällytetään direktiivin edellyttämä säännös koko maan
Ahvenanmaata lukuun ottamatta käsittävästä kantaverkonhaltijan vastuualueesta. Kantaverkonhalti-
jalla olisi vastuualueellaan kehittämisvelvollisuus, mutta ei verkonrakennusmonopolia. Työryhmän
näkemyksen mukaan ehdotettu kantaverkkomäärittely edistäisi kantaverkkopalvelun tasapuolista ja
syrjimätöntä valtakunnallista saatavuutta. Samalla verkkosuunnittelun avoimuus lisääntyisi ja ver-
kon kehittämisvastuut selkiintyisivät.
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Kantaverkkomääritelmän lisäksi työryhmä esittää ehdotuksensa sähkön jakeluverkon, suurjännittei-
sen jakeluverkon, kaupallisen johdon ja liittymisjohdon määritelmiksi.

Siirtoverkonhaltijan tehtävät

Työryhmä katsoo, että EU:n säädösten määräämien siirtoverkonhaltijan tehtävien tulee sisältyä au-
kottomasti järjestelmävastuuseen määrätyn kanta- ja siirtoverkonhaltijan tehtäviin. Tämän vuoksi
työryhmä ehdottaa, että sähködirektiivin 12 artiklan kysyntäjouston edellyttämien palvelujen tar-
joamista sekä siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia koskevat tehtävät lisätään sähkö-
markkinalakiin.

Siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmat

Työryhmä ehdottaa, että verkkosuunnittelun avoimuuden lisäämiseksi ja Euroopan laajuisen verk-
kosuunnitelman kanssa yhteensovittamisen edistämiseksi sähkö- ja maakaasukaasumarkkina-
lakeihin lisättäisiin säännökset, jotka edellyttäisivät kanta- ja siirtoverkonhaltijoiden laativan kym-
menvuotisen kansallisen verkonkehittämissuunnitelman. Suunnitelmat tulisi julkaista, mutta ne ei-
vät sitoisi oikeudellisesti verkonhaltijoita eivätkä viranomaiset vahvistaisi niitä. Suunnitelmat tulisi
päivittää kahden vuoden välein.

Työryhmä ehdottaa, että EY:n investointihankeasetuksen tarkoittamana kansallisten tietojen kerää-
jänä toimisi Energiamarkkinavirasto.

Siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi

Työryhmä ehdottaa, että sähkön ja maakaasun siirtoverkonhaltijoiden sertifiointimenettely kytke-
tään osaksi sähkö- ja maakaasuverkkolupamenettelyitä. Verkkoluvat myönnettäisiin kanta- ja siirto-
verkonhaltijoille vasta hyväksytyn sertifioinnin jälkeen. Sertifiointimenettely käynnistyisi verkko-
luvan myöntämisen jälkeen myös omistajanvaihdostilanteissa. Sertifioinnin hylkääminen johtaisi
verkkoluvan peruuttamiseen. Lupaviranomaisena toimisi edelleen Energiamarkkinavirasto, mutta
kolmansista maista tulevien omistajien osalta lisäedellytyksenä olevasta sitovasta toimitusvar-
muusarvioinnista ja siihen liittyvästä komission kuulemisesta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö.

Verkkoon pääsyn muutokset sähköverkoissa

EY:n tuomioistuimen Citiworks-tuomion johdosta työryhmä ehdottaa, että sellaisissa kiinteistöissä
toimiville yrityksille, joissa sähkön ostoa on rajoitettu sopimuspohjaisesti, säädetään mahdollisuus
siirtyä ostamaan sähkönsä sähköverkon kautta. Lisäksi työryhmä ehdottaa sähködirektiivin mahdol-
listaman suljettujen jakeluverkkojen säännöstön käyttöönottamista. Tämä mahdollistaisi yleistä
verkkosääntelyä kevyemmän sääntelyn osassa teollisuuden ja palvelusektorin omia jakeluverkkoja.

Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuoja

Työryhmä ehdottaa useita täsmennyksiä sähköä ja maakaasua käyttävien kuluttajien oikeuksiin.

Sähkönmyyjän vaihtamista ehdotetaan helpotettavaksi poistamalla mahdollisuus periä maksu yli-
määräisestä mittarinluvusta sekä edellyttämällä jakeluverkonhaltijoilta sähkönmyyjän vaihdon to-
teuttamista kaikissa tilanteissa kolmen viikon kuluessa siitä, kun myyjän vaihdosta on ilmoitettu
sähkönjakeluverkonhaltijalle.

Jakeluverkonhaltijoiden sekä sähkön ja maakaasun vähittäismyyjien edellytettäisiin antavan lisäin-
formaatiota asiakkailleen sopimusta tehtäessä sekä asiakkaille lähetettävissä laskuissa ja katkaisuva-
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roituksissa. Lisätietoja ehdotetaan annettavaksi energiankuluttajan tarkistuslistasta, sähkösopimus-
ten voimassaoloajasta ja sopimuserimielisyyksien ratkaisukeinoista. Lisäksi ehdotetaan, että katkai-
suvaroituksissa informoitaisiin asiakasta mahdollisuudesta kääntyä toimeentulotukea myöntävän
viranomaisen puoleen.

Työryhmä ehdottaa muutoksia myös energialaskutukseen. Laskutuksessa oleva virhe katsottaisiin
palvelun virheeksi. Ennakkomaksujen tulisi vastata riittävästi arvioitua todennäköistä kulutusta.
Sopimussuhteen päättyessä loppulasku tulisi toimittaa asiakkaalle kuuden viikon kuluessa.

Työryhmä ehdottaa sähkösektorin tapaan myös maakaasusektorille säännöstä maakaasun käyttäjän
oikeudesta saada käyttöönsä omat kulutustietonsa. Lisäksi ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministe-
riö laatisi arvioinnin älykkäiden mittausjärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksista maakaasusek-
torilla.

Jakeluverkonhaltijoiden eriyttäminen (tuotemerkki)

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin lisätään säännös siitä, että vertikaalisesti integroitu-
neet jakeluverkonhaltijat eivät etenkään viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäsel-
vyyttä siitä, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara
on erillinen yksikkö. Ehdotus koskisi kaikkia oikeudellisesti eriytettyjä jakeluverkonhaltijoita.

Sähkön- ja maakaasunmyyjien tietojen säilyttäminen ja avoimuus

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset säh-
könmyyjien ja maakaasunmyyjien energiantoimitussopimuksia ja energiajohdannaisiin liittyviä
liiketoimia koskevien tietojen säilyttämisestä. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että sähkön- ja
maakaasunmyyjät säilyttäisivät mahdollista viranomaisvalvontaa varten ainakin direktiivien edellyt-
tämät vähimmäistiedot.

Työryhmä ehdottaa lisäksi uusia toimenpiteitä sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä niihin liittyviä
johdannaismarkkinoita valvovien viranomaisten yhteistyön tehostamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että
Energiamarkkinavirastolle säädettäisiin oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä valvotta-
vien liikesalaisuuden piiriin kuuluvia sähkö- ja maakaasumarkkinatietoja sekä muita, valvontatehtä-
viä varten välttämättömiä tietoja Kilpailuvirastolle ja Finanssivalvonnalle, toimivaltaiselle ulkomai-
selle sääntely-, kilpailu- tai finanssivalvontaviranomaiselle sekä komissiolle, kun nämä pyytävät
tietoja valvontatehtäviensä täyttämiseksi. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että myös Kilpailuvirastolle
säädettäisiin oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä sähkö- ja kaasumarkkinatietoja sekä
muita, valvontatehtäviä varten välttämättömiä tietoja Energiamarkkinavirastolle ja Finanssivalvon-
nalle, jos ne tarvitsevat tietoja valvontatehtävänsä suorittamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että
Finanssivalvonnan tietojenluovutusoikeutta täydennetään siten, että se täyttää direktiivien vaati-
mukset.

Energiamarkkinaviraston maksut

Työryhmä toteaa, että Energiamarkkinaviraston sähkö- ja maakaasuverkkovalvonnan sähkö- ja
maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksuja olisi valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä veroina.
Työryhmä ehdottaa, että valvontamaksut korvattaisiin vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä säh-
köverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla veroilla, joiden perusteet säädettäisiin
laissa.
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Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi muutosta valvontamaksutulojen budjetointiin. Työryhmä eh-
dottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö tekisi budjetointimuutoksesta rakennekorjausehdotuksen
käsiteltäväksi valtiontalouden kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa.

1.3 Ehdotusten vaikutukset
Sisämarkkinapaketin aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja niistä aiheutuvat vaikutukset jäävät
Suomen osalta varsin vähäisiksi sähkön kantaverkonhaltijan eriyttämistä lukuun ottamatta. Tästä
huolimatta työryhmä on todennut, että sisämarkkinapaketti aiheuttaa lainsäädäntöteknisesti laajan
muutostarpeen voimassaolevaan kansalliseen lainsäädäntöömme.

Työryhmän ehdotukset sähköverkkojen ja liittymisjohdon määritelmiksi sekä kantaverkonhaltijan
vastuualueeksi selkiinnyttävät verkkosääntelyä ja verkonkehittämisvastuita. Ehdotettu kantaverk-
komäärittely edistäisi kantaverkkopalvelun tasapuolista ja syrjimätöntä valtakunnallista saatavuutta.
Samalla verkkosuunnittelun avoimuus lisääntyisi. Verkkomääritelmien taloudelliset vaikutukset
sähköyhtiöille selviävät vasta toteutuneiden hankkeiden perusteella. On luultavaa, että joillekin ver-
konhaltijoille tulee tulonmenetystä ja toisille tuloja. Yksittäisissä tapauksissa vaikutukset voivat olla
merkittäviä. Liittymisjohdon määrittelyn muutos parantaisi erityisesti tuulivoimapuistojen verkkoon
liittämisen edellytyksiä sekä vähentäisi tuulivoimapuistojen liittämiskustannuksia.

Sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityksille arvioidaan sääntelyn ja hallinnollisen rasituksen li-
sääntymisen vuoksi aiheutuvan jossain määrin lisäkustannuksia. Energia-alan laajan etukäteisval-
vonnan vuoksi seuraamusmaksun määräämistä koskevien tapausten lukumäärän arvioidaan pysyvän
pienenä.

Direktiivien täytäntöönpano ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia sähköä ja maakaasua käyttäviin yri-
tyksiin. Sähköä käyttävien asiakkaiden näkökulmasta kantaverkon määrittely ja sen muuttaminen
saattavat vaikuttaa sähkönsiirron kustannuksiin, jos verkon status muuttuu nykyiseen verrattuna.
Kysyntäjoustoon liittyvien palveluiden mahdollinen lisääntyminen parantaisi yritysten mahdolli-
suutta alentaa omia energiakustannuksiaan ja pienentäisi sähköjärjestelmän kokonaiskustannuksia.
Verkkoon pääsy tulee mahdolliseksi yrityksille, jotka toimivat kiinteistöissä, joissa on sopimuspoh-
jaisesti rajoitettu sähkön ostoa kiinteistöverkon ulkopuolisilta toimijoilta. Tämä mahdollistaa näille
yrityksille sähkönoston tosiasiallisen kilpailuttamisen.

Julkisen palvelun velvoitteita ja kuluttajansuojaa koskevista uusista säännöksistä seuraa vähäisiä
parannuksia ja täsmennyksiä kuluttajien oikeusasemaan. Osa ehdotuksista vaikuttaa konkreettisesti
kuten maksuttomaan myyjänvaihtoon liittyvä ylimääräisen mittarinlukumaksun poistaminen, osa
taas liittyy esimerkiksi kuluttajien tiedonsaantioikeuksien laajennuksiin.

Sisämarkkinapaketin täytäntöönpanon arvioidaan lisäävän Energiamarkkinaviraston vuosikuluja
nykytilanteeseen nähden noin 250 000 eurolla, joista valtaosa tulee henkilöstökulujen kasvusta
(kaksi henkilötyövuotta). Tämä on huomioitu jo hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2011.
Seuraamusmaksusäännöstön vaikutukset valtion tuloihin ja menoihin arvioidaan vähäisiksi. Työ-
ryhmä myös arvioi, ettei tuomioistuinlaitoksessa, kuluttajaneuvonnassa eikä kuluttajariitalautakun-
nassa ole tarvetta uusille resursseille ehdotusten johdosta.

Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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2 Svensk resumé

2.1 Bakgrund
Rättsakterna för EU:s tredje inre marknadspaket för el och naturgas gavs den 13:e juli 2009. Inre
marknadspaketet består av fem rättsakter: eldirektivet, naturgasdirektivet, elhandelsförordningen,
naturgasförordningen samt förordningen om inrättandet av en byrå för samarbete mellan energitill-
synsmyndigheter. Den sistnämnda är helt och hållet ny medan de övriga är delvis förnyade, tidigare
existerande akter. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nöd-
vändiga för att följa el- och naturgasdirektiven senast den 3:e mars 2011. Bestämmelser om åtskill-
nad av stamnätsinnehavare skall sättas i kraft senast den 3:e mars 2012.

Till inre marknadspaketets centrala sakfrågor hör övergången till beredning på EU-nivå av mark-
nadsregler, inrättandet av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER-byrån),
åtgärder för att åtskilja överföringsnätverksamhet från konkurrensutsatt verksamhet så som produk-
tion och leverans, harmonisering av de nationella energitillsynsmyndigheternas uppgifter och befo-
genheter, samt ökat konsumentskydd.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 4:e november 2009 en arbetsgrupp vars uppgift var att
utarbeta ett förslag till implementering av EU:s tredje inre marknadspaket för el och naturgas i den
finländska lagstiftningen. Arbetsgruppen redogör i denna rapport för sitt arbete.

Arbetsgruppen skulle i enlighet med sitt uppdrag utreda ändringarna i tillsynssystemet för el- och
naturgasmarknaden, behövliga lagändringar som åtskillnad av ägandet av stamnätsinnehavaren för-
utsätter samt övriga ändringar som inre marknadspaketet medför. Arbetsgruppen fick ytterligare i
uppdrag att utreda de rättsliga grunderna för Energimarknadsverkets avgifter för övervakning av el-
och naturgasnätsinnehavare och avgift för behandling av utsläppsrapporter, samt att granska huru-
vida förhandsantagning av investeringsplaner och en effektiv övervakning av planernas förverkli-
gande kunde ingå i nättillsynen. Förutom inre marknadspaketet har arbetsgruppen också gått ige-
nom hur de myndighetsuppgifter som rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt
för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen förutsätter kunde organiseras.

Eftersom en ägaromstrukturering av Fingrid Abp pågår ger arbetsgruppen inte förslag beträffande
stamnätsinnehavarens åtskillnad. Arbetsgruppen bedömer inte heller konsekvenserna av möjliga
åtskillnadslösningar.

2.2 Arbetsgruppens förslag
Inre marknadspaketets nya tillsynssystem

Enligt arbetsgruppens uppfattning kräver de finländska aktörernas medverkan samt utnämning till
EU-organen ACER-byrån, ENTSO-E och ENTSO-G inte andra ändringar än att verksamhet i an-
slutning till ACER-byrån fastställs höra till Energimarknadsverkets uppgifter.

Arbetsgruppen anser att det i beredningen av riktlinjer i kommittén och nätföreskrifter i ENTSO-E
och ENTSO-G är viktigt att nationella intressen och ståndpunkter unisont främjas och man tryggar
beaktandet av intressentgruppernas åsikter i beredningen. För att trygga koordineringen mellan ak-
törerna föreslår arbetsgruppen att koordineringsförfarande antecknas i ett samarbetsprotokoll mellan
arbets- och näringsministeriet, Energimarknadsverket, Gasum och Fingrid. Ministeriet, Energi-
marknadsverket, Gasum och Fingrid skulle fatta sina beslut självständigt i respektive organ de ver-
kar i.
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Den nationella tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter

El- och naturgasdirektiven förutsätter att medlemsstaterna garanterar den nationella tillsynsmyndig-
hetens oberoende och säkerställer att den utövar sina befogenheter på ett opartiskt och transparent
sätt. Arbetsgruppen konstaterar som sin slutsats att Energimarknadsverkets oberoende kräver änd-
ring i verkets administration och ledning, men att dessa ändringar kan genomföras inom ramen för
vårt förvaltningssystem och vår lagstiftning.

Direktiven tillför den nationella tillsynsmyndigheten nya tillsyns- och övervakningsuppgifter, vilket
kräver ändring i den nationella lagstiftningen. Arbetsgruppen föreslår att ändringarna införs i fyra
separata lagar: elmarknadslagen, naturgasmarknadslagen, lagen om Energimarknadsverket samt i en
ny lag om övervakning av el- och naturgasmarknaderna.

Arbetsgruppen föreslår att Energimarknadsverkets befogenheter inte ändras förutom i fråga om
sanktionsprocessen och rätten att tillhandahålla och erhålla information i myndighetssamarbetet
som direktiven stadgar. Befogenhets- och uppgiftsfördelningen mellan Energimarknadsverket,
Konkurrensverket och Konsumentverket föreslås förbli oförändrad. Arbetsfördelningen mellan
Energimarknadsverket och Statistikcentralen bör utredas separat.

Arbetsgruppen anser att sanktioner skall utfärdas för företag som bryter mot centrala bestämmelser i
el- och naturgasmarknadslagen, elhandelsförordningen samt av kommissionen och ACER-byrån
utfärdade beslut som givits på basen av förordningen. Sanktioner föreslås utfärdas då följden av
förseelsen är betydande eller då avsikten med handlingen är i strid med bestämmelsernas syfte. Ar-
betsgruppen föreslår att sanktioner kan utfärdas åt alla företag oberoende av aktörtyp i el- och na-
turgasbranschen som bryter mot skyldigheter för vilka sanktioner kan utfärdas. Arbetsgruppen före-
slår att marknadsdomstolen på förslag av Energimarknadsverket besluter om sanktioner. Ändring i
marknadsdomstolens beslut skulle få sökas hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånds-
förfarande.

Undantag som berör naturgasmarknaden

Enligt naturgasdirektivet kan Finland som enskild marknad göra undantag angående öppnande av
marknaden och tillämpning av åtskillnadsbestämmelserna. Möjligheten till undantag har utvidgats
till att omfatta även en eventuell sammanlänkad marknad mellan Finland och de baltiska länderna
såvida systemet inte ansluts till någon annan medlemsstats system. Undantaget innebär också att
förordningen om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten inte tillämpas i Finland så länge
undantaget är i kraft. Eftersom marknadssituationen på naturgasmarknaden i Finland inte har för-
ändrat, föreslår arbetsgruppen att Finland fortsätter att tillämpa undantagen.

Definitionen av elnät

Implementeringen av eldirektivet förutsätter att stamnätet definieras så att man entydigt kan skilja
på vad som är stamnät och vad som inte är det. Definitionen är nödvändig då det i direktivet ingår
en mängd krav som väsentligt påverkar stamnätsverksamheten.

Arbetsgruppen föreslår att det i elmarknadslagen införs en stamnätsdefinition som entydigt utesluter
andra nätinnehavare än Fingrid från begreppet stamnätsinnehavare. I elmarknadslagen föreslås det i
enlighet med eldirektivet införas en bestämmelse om stamnätsinnehavarens ansvarsområde. An-
svarsområdet skulle utgöras av hela landet med undantag av landskapet Åland. Stamnätsinnehava-
ren skulle ha nätutvecklingsskyldighet men inte nätutbyggnadsmonopol på ansvarsområdet. Enligt
arbetsgruppens uppfattning främjar den föreslagna stamnätsdefinitionen en jämlik och icke-
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diskriminerande riksomfattande stamnätstjänst. Nätplaneringens öppenhet skulle öka och nätut-
byggnadsansvaret skulle bli klarare.

Förutom stamnätsdefinitionen ger arbetsgruppen sitt förslag till definition av distributionsnät, hög-
spänningsdistributionsnät, kommersiell ledning samt anslutningsledning.

Stamnätsinnehavarens uppgifter

Arbetsgruppen anser att de uppgifter som EU-akterna ålägger stamnätsinnehavarna skall till fullo
ingå i de uppgifter som åläggs den stamnätsinnehavare som påförs systemansvar. Därför föreslår
arbetsgruppen att de uppgifter i eldirektivets artikel 12 som handlar om stödtjänster som styrs av
efterfrågan (så kallad efterfrågeflexibilitet) och betalning inom ramen för kompensationsmekanis-
men mellan systemansvariga införs i elmarknadslagen.

Stamnätsinnehavarnas investeringsplaner

För att öka öppenheten inom nätplanering och för att främja samordningen med den gemenskaps-
omfattande tioåriga nätutvecklingsplanen föreslår arbetsgruppen att det i el- och naturgasmarknads-
lagen införs bestämmelser som förpliktigar stamnätsinnehavarna att utarbeta nationella tioåriga nät-
utvecklingsplaner. Arbetsgruppen föreslår att dessa nätutvecklingsplaner skall offentliggöras, men
att de inte skulle vara juridiskt bindande för nätinnehavaren och att myndigheterna inte skulle fast-
ställa dem. Planerna föreslås uppdateras vartannat år.

Arbetsgruppen föreslår att Energimarknadsverket fungerar som insamlare av de nationella uppgif-
terna som rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinf-
rastruktur inom Europeiska unionen förutsätter.

Certifiering av stamnätsinnehavare

Arbetsgruppen föreslår att certifieringen av stamnätsinnehavare inom el och naturgas kopplas sam-
man med beviljande av el- och naturgasnätstillstånd. Nättillstånd skulle beviljas först efter godkänd
certifiering. Certifieringsförfarandet skulle påbörjas också vid ägarbyte ifall nättillstånd redan har
beviljats. Vägrad certifiering skulle leda till återtagande av nättillståndet. Energimarknadsverket
skulle också i fortsättningen fungera som tillståndsmyndighet, men i fråga om certifiering i förhål-
lande till ägare från tredjeländer skulle arbets- och näringsministeriet svara för bedömningen och
begärandet av kommissionens yttrande om huruvida beviljande av certifiering kan äventyra en trygg
energiförsörjning i medlemsstaten och gemenskapen.

Ändring angående tillträde till elnäten

På grund av EG-domstolens utslag i Citiworks-fallet föreslår arbetsgruppen att det för företag som
fungerar i fastigheter där elanskaffningen är avtalsmässigt begränsad, stadgas rätt att övergå till köp
av el via elnätet. Arbetsgruppen föreslår också att direktivets möjlighet till beviljandet av undantag
för slutna distributionssystem utnyttjas. Detta skulle möjliggöra en lättare form av tillsyn i en del av
industrins och servicesektorns egna distributionsnät än vad den allmänna tillsynen av nätverksamhet
påbjuder.

Om skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och konsumentskyddet

Arbetsgruppen föreslår flere preciseringar i rättigheterna för konsumenter som använder el och na-
turgas.
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Byte av elförsäljare föreslås underlättas genom att avskaffa möjligheten för nätinnehavaren att ta ut
en separat avgift för avläsning av mätarutrustning i samband med byte av elförsäljare. Därtill före-
slår arbetsgruppen att distributionsnätsinnehavaren genomför bytet av elförsäljare i alla situationer
inom tre veckor från det att nätinnehavaren blivit meddelad om bytet.

Enligt arbetsgruppens förslag skall distributionsnätsinnehavarna samt el- och naturgasförsäljarna
inkludera mer information i kundavtalen och i de fakturor och varningar om avbrytning av leverans
som skickas till kunden. Tilläggsinformationen berör kontrollistan för energianvändare, avtalens
löptid och möjligheter till tvistlösning i händelse av avtalstvist. I förslaget ingår också att kunden
informeras i varningen om avbrytning av leverans om möjligheten att vända sig till den myndighet
som beviljar utkomststöd.

Arbetsgruppen föreslår också ändringar i energifaktureringen. Enligt förslagen skall inkorrekt eller
försenad fakturering betraktas som felaktig leverans. Förskottsbetalningar bör adekvat återspegla
den sannolika förbrukningen. Slutavräkning bör ske senast sex veckor efter att avtalsförhållande
avslutats.

Arbetsgruppen föreslår att det för naturgassektorn införs en bestämmelse som, i likhet med förfa-
randet i elsektorn, säkrar kundens tillgång till sina förbrukningsuppgifter. Ytterligare föreslås att
arbets- och näringsministeriet utför en bedömning om möjligheterna att utnyttja system med smarta
mätare i naturgassektorn.

Åtskillnad av distributionsnätsinnehavare (varumärke)

Arbetsgruppen föreslår att det i elmarknadslagen införs en bestämmelse att vertikalt integrerade
systemansvariga för distributionssystem inte får, i synnerhet i samband med kommunikation och
varumärkesprofilering, ge upphov till förvirring i fråga om den separata identitet som leveransdelen
av det vertikalt integrerade företaget har. Förslaget skulle gälla alla juridiskt åtskiljda distributions-
nätsinnehavare.

Bevarande av el- och naturgasförsäljarnas information

Arbetsgruppen föreslår att det i elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen införs bestämmelser
om bevarande av uppgifter om transaktioner gällande leveransavtal och derivat med grossister och
systemansvariga för överföringssystemet. Syftet med förslaget är att säkra att el- och naturgasförsäl-
jarna bevarar för myndighetstillsyn åtminstone de uppgifter direktiven kräver.

Arbetsgruppen föreslår även åtgärder för att effektivera myndighetssamarbete mellan de instanser
som övervakar el- och naturgasmarknaderna och till dem knutna derivatmarknader. Enligt arbets-
gruppens förslag skulle för Energimarknadsverket stadgas rätt att överlåta utan hinder av sekretess-
stadganden affärshemligheter i fråga om el- och naturgasmarknadsuppgifter samt andra, för tillsyn
nödvändiga uppgifter från företag som underkastats tillsyn till Konkurrensverket, Konsumentverket,
behöriga utländska tillsyns-, konkurrens- och finansinspektionsmyndigheter och kommissionen.
Uppgifter skulle överlåtas i det fall mottagaren ber om dessa för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.

Arbetsgruppen föreslår att det också för Konkurrensverket stadgas motsvarande rätt att överlåta
uppgifter till Energimarknadsverket och Finansinspektionen. Finansinspektionens rätt att överlåta
uppgifter föreslås kompletteras i enlighet med direktivens bestämmelser.
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Energimarknadsverkets avgifter

Arbetsgruppen konstaterar att Energimarknadsverkets avgifter för övervakning av el- och naturgas-
nätsinnehavare sett ur statsförfattningsrättsligt perspektiv bör betraktas som skatter. Arbetsgruppen
föreslår därför att övervakningsavgifterna ersätts med motsvarande skatter som uppbärs av nätinne-
havarna. Grunderna för skatterna skulle stadgas i lag.

Om förslaget förverkligas medför ändringen även en ändring i budgeteringen av intäkterna från
övervakningsavgifterna. Arbetsgruppen föreslår att arbets- och näringsministeriet med anledning av
budgeteringsändringen sammanställer ett strukturkorrigeringsförslag för behandling i samband med
statsfinansernas rambesluts- och budgetprocesser.

2.3 Konsekvenser
För Finlands del blir de faktiska förändringarna och konsekvenserna av inre marknadspaketet små
förutom vad gäller åtskillnad av stamnätsinnehavaren inom el. Arbetsgruppen har konstaterat att
inre marknadspaketet trots detta medför en stor mängd lagtekniska ändringarna i den nuvarande
nationella lagstiftningen.

Arbetsgruppens förslag till definitioner av elnät och anslutningsledning samt stamnätsinnehavarens
ansvarsområde skapar klarhet i nättillsynen och nätutbyggnadsansvar. Den föreslagna stamnätsdefi-
nitionen skulle främja en jämlik och icke-diskriminerande riksomfattande stamnätstjänst. Nätplane-
ringens öppenhet skulle också öka. De ekonomiska följderna som nätdefinitionerna för med sig för
elföretagen klarnar först i det skedet som nätprojekt förverkligas. Man kan anta att nätdefinitionerna
resulterar i inkomstbortfall för en del elföretag medan andra får en inkomstökning. I enskilda fall
kan konsekvenserna vara betydliga. Den nya definitionen av anslutningsledning skulle förbättra
särskilt vindkraftsparkernas nätanslutningsförutsättningar och minska kostnaderna för anslutningen.

Ökad tillsyn och administrativ börda bedöms i någon mån orsaka tilläggskostnader för företag i el-
och naturgasbranschen. Tack vare omfattande förhandstillsyn bedöms antalet fall som berörs av
sanktioner förbli lågt.

Implementeringen av direktiven inverkar inte i någon större grad på företag som använder el och
naturgas. Från elkunders synvinkel kan definitionen av stamnät inverka på elöverförings-
kostnaderna i det fall nätets status ändras i förhållande till nuläget. En eventuell ökad tillgång på
tjänster för efterfrågeflexibilitet skulle förbättra företagens möjligheter att minska sina energiom-
kostnader och minska totalkostnaderna för elsystemet. För företag som fungerar i fastigheter där
elanskaffningen är avtalsmässigt begränsad, medför arbetsgruppens förslag att företaget får tillträde
till elnätet och därmed en reell möjlighet att konkurrensutsätta sin elanskaffning.

Förslagen som berör skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och konsumentskyddet
medför små förbättringar och preciseringar i konsumenternas rättsliga ställning. En del av förslagen
har en konkret inverkan så som avskaffandet av separat avgift för avläsning av mätarutrustning i
samband med byte av elförsäljare, medan andra förslag förbättrar konsumenternas rätt till informa-
tion.

Inre marknadspaketet bedöms öka Energimarknadsverkets årliga omkostnader med omkring
250 000 euro jämfört med idag. Merparten av tilläggskostnaderna utgörs av personalkostnader (två
årsverken). Detta har redan beaktats i regeringens budgetproposition för år 2011. Införandet av
sanktionsförfarande bedöms ha ringa inverkan på statens intäkter och utgifter. Arbetsgruppen be-
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dömer att varken domstolsväsendet, konsumentrådgivningen eller konsumenttvistenämnden behö-
ver tilläggsresurser på grund av arbetsgruppens förslag.

Arbetsgruppens bedömning är att de framförda förslagen inte har märkbara miljökonsekvenser.

3 Johdanto kolmannen sisämarkkinapaketin tavoitteisiin ja ydinsi-
sältöön

Euroopan yhteisön kolmas energian sisämarkkinapaketti hyväksyttiin vuonna 2009. Paketti koostuu
kahdesta direktiivistä ja kolmesta asetuksesta:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta
2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY
kumoamisesta (jäljempänä sähködirektiivi)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta
2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin
2003/55/EY kumoamisesta (jäljempänä maakaasudirektiivi)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinä-
kuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (jäljem-
pänä virastoasetus)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinä-
kuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa
ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (jäljempänä sähkökauppa-asetus)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinä-
kuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen
(EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (jäljempänä maakaasuverkkoasetus)

Sisämarkkinapaketin keskeisiä asiakysymyksiä ovat markkinasääntöjen laatiminen yhteisötasolla,
siirtoverkkotoiminnan omistuksen tosiasiallinen eriyttäminen tuotannosta ja jakelusta, kansallisten
sääntelyviranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien harmonisointi sekä vähittäismarkkinoiden ku-
luttajansuojan parantaminen.

Energiamarkkinoiden kehittämistä ja yhteisölaajuisen yhteistyön koordinoimista varten sisämarkki-
napakettiin sisältyy kolme uutta elintä: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER,
Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ja sähkön sekä kaasun kantaverkko-
operaattoreiden pakolliset yhteistyöjärjestöt (Sähkö-ENTSO, Kaasu-ENTSO, European Network of
Transmission Operators for Electricity/Gas).

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ACER-viraston tarkoituksena on täydentää
kansallisten sääntelyviranomaisten omissa maissaan suorittamia sääntelytehtäviä ja tarvittaessa
koordinoida näiden sääntelyviranomaisten toimintaa. ACER-viraston toiminta on samantyyppistä
kuin toisella sisämarkkinapaketilla perustetun sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten yhteis-
työelimellä ERGEG:llä (European Regulators Group for Electricity and Gas), mutta sillä on laa-
jempi toimivalta, mm. toimivalta eräiden sääntelypäätösten antamiseen.

Markkinasääntöjen osalta lainsäädäntövalta siirtyy kolmannessa sisämarkkinapaketissa enenevässä
määrin jäsenvaltioilta yhteisötasolle. Komission laatiman prioriteettiluettelon perusteella uudet eli-



20

met ACER-virasto ja Sähkö-/Kaasu-ENTSO valmistelevat ns. verkkosääntöjä, joilla luodaan oikeu-
dellisesti sitovat normit markkinasäännöiksi.

Kolmannen sisämarkkinapaketin tavoite siirtoverkkotoiminnan osalta on, että tuotantoa tai -myyntiä
harjoittavat yritykset eivät käyttäisi määräysvaltaa siirtoverkoissa tai äänivaltaa siirtoverkkojen toi-
mielimissä eivätkä asettaisi jäseniä siirtoverkonhaltijan toimielimiin. Direktiivit antavat jäsenvalti-
oille kolme pääasiallista vaihtoehtoista mallia siirtoverkkojen eriyttämisen täytäntöönpanoon: tosi-
asiallinen eriyttäminen (TSO-malli), itsenäinen järjestelmävastaava (ISO-malli) ja itsenäinen siirto-
verkonhaltija (ITO-malli). Eriyttämissäännösten täytäntöönpanoa valvotaan kaikkiin siirtoverkkoi-
hin kohdistuvan uuden sertifiointiprosessin kautta.

Kolmannella sisämarkkinapaketilla yhtenäistetään kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuk-
sia. Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävät ja toimivaltuudet lisääntyvät. Kansallisille säänte-
lyviranomaisille tulee uusia markkinoiden seurantatehtäviä sekä velvollisuus muun energiapolitii-
kan huomioon ottamiseen. Uutena asiana direktiivit edellyttävät seuraamusmaksun sisällyttämistä
sanktiojärjestelmään.

Sisämarkkinapaketin yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuluttajan asemaa energiamarkkinoilla. Tie-
donsaanti sekä heikossa asemassa olevien kuluttajien suojelu ovat keskeisiä asioita kuluttajan-
suojassa. Energiayhtiöiden on yhdessä viranomaisten kanssa julkistettava energiankuluttajan tarkis-
tuslista, josta löytyy käytännön tietoa energiankuluttajien oikeuksista. Vähittäismarkkinoiden sään-
tely lisääntyy, joskin toimivalta säilyy edelleen jäsenvaltioilla.

Maakaasudirektiivin perusteella Suomella on eristyneenä markkinana ollut jo aiemmin mahdolli-
suus poiketa maakaasumarkkinoiden avaamisesta sekä eriyttämissääntöjen soveltamisesta. Tämä
poikkeusmahdollisuus on laajentunut koskemaan myös mahdollista Suomen ja Baltian maiden yh-
teistä markkinaa, josta ei ole yhteyttä muiden jäsenvaltioiden maakaasuverkkoihin. Eristyneiden
markkinoiden poikkeussäännökset sisältävät myös sen, ettei maakaasuverkkoihin pääsyä koskevaa
maakaasuverkkoasetusta sovelleta Suomeen poikkeuksen voimassaoloaikana.

Energia-asiat kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnon piiriin. Valtakunnan energia-alan
lainsäädäntöä ei sovelleta maakunnassa. Virastoasetuksessa sekä sähkö- ja maakaasudirektiiveissä
säädetään, että kukin jäsenvaltio voi asettaa ainoastaan yhden kansallisen sääntelyviranomaisen
edustamaan jäsenvaltiota viraston toiminnassa. Sisämarkkinapaketin säännökset eivät estä omien
sääntelyviranomaisten asettamista itsehallintoalueille, mutta yhden tehtäviltään harmonisoidun kan-
sallisen sääntelyviranomaisen vaatimuksen johdosta maakunnan sääntelyviranomaisella ei ole mah-
dollisuutta suoraan edustukseen ACER-viraston toiminnassa. Tällä hetkellä Ahvenanmaan kanta-
verkonhaltijan Kraftnät Ålandin sähköverkkoa ei ole kytketty Manner-Suomen sähköverkkoon.

Sisämarkkinapaketin lainsäädäntötekstit julkaistiin EY:n virallisessa lehdessä 14.8.2009 ja ne tuli-
vat voimaan 3.9.2009. Direktiivien säännösten yleinen täytäntöönpanoaika on 18 kuukautta eli ne
tulee saattaa voimaan 3.3.2011 mennessä. Vertikaalisesti integroituneiden siirtoverkonhaltijoiden
osalta tosiasiallisen omistuksen eriyttämisen täytäntöönpanoaikaa on pidennetty tästä yhdellä vuo-
della eli 3.3.2012 saakka. EY-asetukset ovat sitovia ja sellaisinaan voimassa jäsenvaltioissa eikä
niitä tarvitse tai saa viedä kansalliseen lainsäädäntöön.

Komissio julkaisi 16.7.2009 ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfra-
struktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o
736/96 kumoamisesta. Asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys energianeuvostossa
12.3.2010 ja asetus annettiin 24.6.2010. Työryhmä käsitteli myös tämän asetuksen ja esittää toi-
menpide-ehdotuksensa tässä raportissa.
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Osa II. Sääntely energian sisämarkkinoilla

4 Energian sisämarkkinoiden uusi sääntelyjärjestelmä

4.1 Johdanto
Kolmannen energian sisämarkkinapaketin myötä rajat ylittävää kauppaa koskeva lainsäädäntövalta
siirtyy enenevässä määrin yhteisötasolle. Keskeiset markkinasäännöt ja säännöt sähkö- ja kaasujär-
jestelmän käytöstä annetaan jatkossa oikeudellisesti sitovien verkkosääntöjen ja suuntaviivojen
muodossa komission taholta.

Verkkosääntöjä laaditaan verkkoa koskevia rajat ylittäviä ja markkinaintegraatiota koskevia kysy-
myksiä varten. Verkkosäännöt eivät rajoita jäsenvaltion oikeutta määritellä kansallisia verkkosään-
töjä, jotka sisältävät asetusta tai sen nojalla annettuja suuntaviivoja yksityiskohtaisempia sääntöjä.
Komissio antaa verkkosäännöt komitologiamenettelyllä, jossa komissio päättää asiasta jäsenvaltioi-
den edustajista koostuvan komitean myötävaikutuksella. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisessä
roolissa ovat kantaverkko-operaattoreiden eurooppalaiset yhteistyöverkostot Sähkö-/Kaasu-ENTSO
sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER-virasto.

Verkkosääntöjen laadinnasta säädetään sähkökauppa-asetuksen ja maakaasuverkkoasetuksen 6 ar-
tiklassa. Prosessi alkaa sillä, että komissio laatii vuosittaisen prioriteettiluettelon, jossa yksilöidään
alat, joilla verkkosääntöjä on kehitettävä. Seuraavaksi ACER-virasto toimittaa komissiolle ei-
sitovan puiteohjeen, jossa esitetään selkeät ja objektiiviset periaatteet prioriteettiluettelossa mainit-
tuja aloja koskevan verkkosäännön kehittämiseksi. Komissio pyytää sitten Sähkö-/Kaasu-ENTSO:a
esittämään virastolle verkkosäännön. Valmistelun eri vaiheisiin kuuluu sidosryhmien, ACER-
viraston ja ENTSO:n kuulemista. Kuvassa 1 on periaatteellinen kuva verkkosääntöjen valmistelu-
prosessista. Prosessin kesto lähtien komission prioriteettiluettelosta verkkosäännön hyväksymiseen
kestää komission arvion mukaan noin kolme vuotta.

Ei-sitovien puiteohjeiden ja sitovien verkkosääntöjen lisäksi komissio voi omasta aloitteestaan antaa
sitovia suuntaviivoja. Suuntaviivoista säädetään sähkökauppa-asetuksen 18 artiklassa ja maakaasu-
verkkoasetuksen 23 artiklassa. Sitovia suuntaviivoja annetaan erityisesti asioista, joissa ei ole sopi-
vaa, että järjestelmävastaavat siirtoverkonhaltijat ENTSO:ssa laativat säännöt. Sitovia suuntaviivoja
voidaan antaa esimerkiksi siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausmekanismista, tariffien yhden-
mukaistamisesta, verkkojen välisestä siirtokapasiteetin hallinnasta ja jakamisesta, sekä sähkön
kauppaa koskevien sääntöjen yksityiskohdista. Suuntaviivat annetaan komitologiamenettelyllä.

Kuvassa 2 esitetään esimerkinomaisesti karkea jaottelu asioista, joista komissio voi antaa oikeudel-
lisesti sitovia verkkosääntöjä (code) ja suuntaviivoja (guideline).
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Kuva 1. Periaatekuva oikeudellisesti sitovien verkkosääntöjen valmistelu-
prosessista. Lähde: Komission Discussion paper – Third package guidelines and
codes, 18.9.2009.
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Kuva 2. Esimerkinomainen jaottelu puiteohjeiden aiheista ja asioista, joista voidaan antaa verkkosääntöjä ja
suuntaviivoja Lähde: Komission Discussion paper – Third package guidelines and codes, 18.9.2009.
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4.2 Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, ACER
Virastoasetusta energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta sovelletaan
3.9.2009 alkaen, lukuun ottamatta asetuksen 5-11 artikloita, joita sovelletaan vasta 3.3.2011 alkaen.

ACER-virasto on perustettu riippumattomaksi elimeksi kansallisten sääntelyviranomaisten yhteis-
työtä varten. ACER-viraston tarkoituksena on täydentää kansallisten sääntelyviranomaisten omissa
maissaan suorittamia sääntelytehtäviä ja tarvittaessa koordinoida näiden sääntelyviranomaisten toi-
mintaa. ACER-viraston toiminta on samantyyppistä kuin ERGEG:n, mutta sillä on laajempi toimi-
valta. ACER-viraston avulla täydennetään yhteisön tasolla ollutta sääntelyn puutteellisuutta ja edis-
tetään sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. ACER-viraston avulla kansalli-
set sääntelyviranomaiset voivat tehostaa yhteistyötään yhteisön tasolla ja osallistua yhdessä yhtei-
söön liittyvien tehtävien hoitamiseen.

ACER-viraston toimielimiä ovat yhdeksänjäseninen johtokunta, sääntelyneuvosto, johtaja sekä vali-
tuslautakunta.

ACER-viraston päätöksenteossa keskeisimmässä asemassa on sääntelyneuvosto. Sääntelyneuvos-
tossa on yksi edustaja kunkin jäsenvaltion kansallisesta sääntelyviranomaisesta, näiden varajäsenet
sekä komission edustaja, jolla ei ole äänivaltaa. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä
kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni. Sääntelyneuvos-
to toimii sille asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, eikä se pyydä tai nou-
data ohjeita miltään jäsenvaltion hallitukselta, komissiolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä etuta-
holta.

Sääntelyneuvosto antaa johtajalle lausunnon vahvistettavista lausunnoista, suosituksista ja päätök-
sistä. Lisäksi sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle johtajan
tehtävien suorittamisessa. Johtaja on velvollinen toimimaan sääntelyneuvoston ohjeiden ja lausunto-
jen mukaisesti.

Sääntelyneuvosto antaa johtokunnalle lausunnon henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi johtajaksi.
Sääntelyvirasto tekee kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan enemmistöllä. Sääntelyneu-
vosto hyväksyy alustavan talousarvioesityksen puitteissa viraston seuraavan vuoden työohjelman ja
esittää sen johtokunnan vahvistettavaksi. Sääntelyneuvosto hyväksyy vuosikertomuksessa olevan
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan.

Euroopan parlamentti voi kutsua sääntelyneuvoston puheenjohtajan tai hänen varajäsenensä anta-
maan lausunnon parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan tämän valiokunnan
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

ACER-virasto voi antaa siirtoverkonhaltijoille ja kansallisille sääntelyviranomaisille osoitettuja
lausuntoja ja suosituksia, ENTSO:ille osoitettuja lausuntoja, Euroopan parlamentille, neuvostolle tai
komissiolle osoitettuja lausuntoja ja suosituksia sekä tehdä erikseen säännellyissä tilanteissa yksit-
täisiä päätöksiä. ACER-virasto voi myös työohjelmansa mukaisesti tai komission pyynnöstä antaa
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan kansallisia sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita ja-
kamaan hyviä toimintatapoja.

ACER-viraston on varmistettava, että kansallisten sääntelyviranomaisten harjoittama sääntely koor-
dinoidaan asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa täydennetään yhteisön tasolla. Tätä varten on taat-
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tava viraston riippumattomuus energian ja kaasun tuottajista ja siirto- ja jakeluverkonhaltijoista sekä
kuluttajista.

ACER-viraston tehtävistä säädetään virastoasetuksessa, sähkökauppa-asetuksessa sekä maakaasu-
verkkoasetuksessa.

1. Puiteohjeiden kehittäminen

ACER-virastolla on tärkeä rooli kehitettäessä luonteeltaan ei-sitovia puiteohjeita, joiden mukaisia
verkkosääntöjen on oltava. ACER-virastolla on näin mahdollisuus varmistaa, että verkkosäännöt
ovat puiteohjeiden mukaisia, ennen kuin se mahdollisesti suosittelee niitä komissiolle hyväksyttä-
väksi.

Komissio laatii ACER-viraston, ENTSO:jen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisen
jälkeen vuosittaisen prioriteettiluettelon, jossa yksilöidään alat, joilla verkkosääntöjä on kehitettävä.
Komissio pyytää ACER-virastoa toimittamaan sille ei-sitovan puiteohjeen, jossa esitetään selkeät ja
objektiiviset periaatteet verkkosäännön kehittämiseksi. Kunkin puiteohjeen on edistettävä syrjimät-
tömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa.

Jos komissio katsoo, että puiteohje ei edistä syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden
tehokasta toimintaa, se voi pyytää ACER-virastoa tarkistamaan puiteohjetta.

Jos ACER-virasto ei esitä puiteohjetta tai toimita sitä takaisin määräajassa, komissio laatii puiteoh-
jeen.

Tämän jälkeen ENTSO laatii verkkosäännöt ja esittää ne komissiolle. ACER-virasto esittää perus-
tellun lausuntonsa verkkosäännöistä, jonka jälkeen ENTSO voi muuttaa verkkosääntöä ja toimittaa
sen takaisin virastolle.

ACER-viraston todettua verkkosäännön puiteohjeen mukaiseksi, se toimittaa verkkosäännön hy-
väksyttäväksi komissiolle.

Jos ENTSO ei ole laatinut verkkosääntöä, komissio voi kehottaa virastoa laatimaan luonnoksen
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen perusteella. ACER-virasto toimittaa komissiolle luon-
noksen verkkosäännöksi ja voi suositella sen hyväksymistä. Mikäli virastokaan ei anna verkkosään-
töluonnosta, komissio voi sen tehdä omasta aloitteestaan tai viraston suosituksesta.

ACER-virasto voi tehdä myös muutosehdotuksia verkkosääntöjen muuttamiseksi. Ehdotuksia hy-
väksyttyjen verkkosääntöjen muuttamisesta voivat tehdä kaikki, joiden etua kyseinen verkkosääntö
todennäköisesti koskee kuten ENTSO, siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja kuluttajat.

2. Kansallisiin sääntelyviranomaisiin liittyvät tehtävät

ACER-virasto tekee teknisiä kysymyksiä koskevat yksittäiset päätökset, kun päätöksiä edellytetään
sähkö- tai maakaasudirektiivissä, sähkökauppa-asetuksessa tai maakaasuverkkoasetuksessa.

ACER-virasto voi antaa suosituksia työohjelmansa mukaisesti tai komission pyynnöstä auttaakseen
kansallisia sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita hyvien toimintatapojen edistämisessä.

ACER-virasto luo puitteet kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyölle.



26

ACER-virasto antaa minkä tahansa kansallisen sääntelyviranomaisen tai komission pyynnöstä tosi-
asioihin perustuvan lausunnon siitä, onko kansallisen sääntelyviranomaisen tekemä päätös suunta-
viivojen, direktiivien, asetusten tai muiden asiaa koskevien säännösten mukainen. Jos jäsenvaltio ei
noudata em. viraston lausuntoa neljän kuukauden kuluessa sen saapumispäivästä, virasto ilmoittaa
asiasta komissiolle ja jäsenvaltiolle, jota asia koskee.

3. Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyöhön liittyvät tehtävät

ACER-virasto antaa komissiolle lausunnon ENTSO:jen perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja
työjärjestysluonnoksesta.

ACER-virasto seuraa ENTSO:ille annettujen tehtävien suorittamista ja antaa lausunnon ENTSO:ille
verkkosäännöistä, ehdotuksesta vuotuiseksi työohjelmaksi ja ehdotuksesta yhteisön laajuiseksi ver-
kon kehittämissuunnitelmaksi. ACER-viraston tehtävänä on myös seurata siirtoverkonhaltijoiden
alueellista yhteistyötä.

ACER-virasto seuraa ja analysoi komission vahvistamien verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytän-
töönpanoa ja niiden vaikututusta sekä raportoi siitä komissiolle.

ACER-virasto valvoo edistymistä rajayhdysjohtokapasiteetin lisäämistä koskevien hankkeiden täy-
täntöönpanossa.

4. Verkon kehittämissuunnitelma

ACER-virasto seuraa yhteisön laajuisten verkon kehittämissuunnitelmien täytäntöönpanoa. Jos vi-
rasto havaitsee epäjohdonmukaisuuksia kehittämissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon välillä, vi-
rasto tutkii niiden syytä ja antaa suosituksia investointien toteuttamiseksi siirtoverkonhaltijoille,
kansallisille sääntelyviranomaisille tai muille toimivaltaisille elimille.

ACER-viraston on annettava lausunto, jossa arvioidaan kansallisen kymmenvuotisen verkon kehit-
tämissuunnitelman yhteensopivuutta ei-sitovan yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon kehit-
tämissuunnitelman kanssa. Jos virasto havaitsee näiden välillä epäjohdonmukaisuuksia, sen on ta-
pauskohtaisesti suositeltava jommankumman muuttamista.

5. Rajat ylittävän infrastruktuuriin pääsyn ehtoja ja sen käyttöturvallisuutta koskevat tehtävät

Rajat ylittäviin infrastruktuureihin liittyvät sääntelykysymykset kuuluvat kansallisten sääntelyvi-
ranomaisten toimivaltaan.

Mikäli kysymyksiin voi sisältyä pääsyä tai kyseisen infrastruktuurin käyttöturvallisuutta koskevia
ehtoja eivätkä toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset ole päässeet asiasta sopimukseen kuu-
den kuukauden kuluessa, virasto tekee asiassa päätöksen. ACER-virasto päättää myös kysymyksis-
tä, joihin voi sisältyä pääsyä tai kyseisen infrastruktuurin käyttöturvallisuutta koskevia ehtoja, mikä-
li kansalliset sääntelyviranomaiset sitä yhteisesti pyytävät.

Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, missä tilanteissa virasto tulee toimivaltaiseksi päättämään
rajat ylittävän infrastruktuuriin pääsyn ehdoista ja kyseisen infrastruktuurin käyttöturvallisuudesta.
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6. Sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toiminnan seuraaminen yhdessä komission, jäsenvaltioiden
ja kansallisten viranomaisten kanssa

ACER-virasto seuraa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita ja erityisesti sähkön ja maakaasun vä-
hittäishintojen kehitystä, verkkoon ja myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön
verkkoon pääsyä sekä kuluttajanoikeuksien noudattamista.

ACER-virasto julkaisee valvontatoimien tuloksista vuosikertomuksen.

7. Muut tehtävät

ACER-virasto voi myöntää vapautuksen uusia rajanylitysjohtoja koskevista tietyistä velvoitteista
(sähkökauppa-asetus 17 artikla) sekä uusia infrastruktuureja koskevista velvoitteista (maakaasu-
direktiivi 36 artikla), jos kyseinen infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alu-
eella.

ACER-virasto antaa komission pyynnöstä lausunnon kansallisten sääntelyviranomaisten sertifioin-
tia koskevista päätöksistä.

ACER-virastolle voidaan lisäksi antaa lisätehtäviä, joihin ei liity päätösvaltaa kaikissa niissä kysy-
myksissä, jotka liittyvät viraston perustamistarkoitukseen.

4.3 Kantaverkko-operaattoreiden yhteistyöjärjestöt Sähkö-ENTSO ja Kaa-
su-ENTSO

Sisämarkkinapaketin säännösten mukaan TSO:iden välisen yhteistyön ja työn koordinoinnin paran-
tamiseksi on perustettava eurooppalainen yhteistyöjärjestö.

Sähkön kantaverkko-operaattorit ovat perustaneet jo joulukuussa 2008 European Network of
Transmission System Operations of Electricity (Sähkö-ENTSO) –järjestön. Sähkö-ENTSO:n perus-
tamisasiakirjat allekirjoittivat 42 sähkön kantaverkkoyhtiötä 34 maasta. Suomesta jäsenenä on Fing-
rid.

Toisen ENTSO:n perustivat kaasun siirtoverkkoyhtiöt. Kaasu-ENTSO:n perustivat 1.12.2009 31
kaasun TSO:ta 21 maasta. Suomesta jäsenenä on Gasum.

ENTSO:jen puitteissa tapahtuvaa siirtoverkkoyhtiöiden tiivistä yhteistyötä tarvitaan muun muassa
yhteisten verkkosääntöjen laatimiseksi, verkkoon pääsyn parantamiseksi ja verkkosuunnitelmien
laatimiseksi. Järjestön tehtävänä on edistää sähkömarkkinoiden integroitumista ja luoda kantaverk-
koihin liittyviä markkina- ja toimitusvarmuussääntöjä yhteistyössä EU:n komission ja ACER-
viraston kanssa. Tehtävänä on myös laatia kymmenvuotissuunnitelmat verkkojen kehittämiseksi,
seurata toimitusvarmuuden kehittämistä sekä laatia käyttötoiminnan tueksi yhteisiä menettelyjä.
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ENTSO:n on hyväksyttävä:

1) yhteiset verkon toimintaa liittyvät välineet, joilla varmistetaan verkon toiminnan koordinoin-
ti

2) joka toinen vuosi ei-sitova yhteisön laajuinen verkon kehittämissuunnitelma
3) suositukset yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden teknisen yhteistyön koor-

dinointia varten
4) vuotuinen työohjelma
5) vuosikertomus
6) vuotuiset kesä- ja talvituotannon riittävyysnäkymät

ENTSO:jen on seurattava ja analysoitava verkkosääntöjen ja komission hyväksymien suuntaviivo-
jen täytäntöönpanoa sekä niiden vaikutusta sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamiseen.

ENTSO:jen on joka toinen vuosi hyväksyttävä ja julkaistava yhteisön laajuinen verkon kehittämis-
suunnitelma.

Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä ENTSO:jen puitteissa alueellista yhteistyötä. Niiden on julkais-
tava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, ja ne voivat sen perusteella tehdä inves-
tointipäätöksiä.

Järjestön ylimpänä päättävänä elimenä on yleiskokous, jossa kaikki jäsenet ovat edustettuna. Järjes-
töä johtaa kymmenjäseninen, Eurooppaa alueellisesti edustava hallitus. Hallituksen alaisuudessa
toimii markkinakomitea, suunnittelukomitea ja käyttökomitea sekä lakiasiainryhmä, joihin kaikilla
jäsenillä on mahdollisuus nimetä edustajansa. Komitean alaisuudessa toimii asiantuntija- ja alueelli-
sia ryhmiä. Käytännön toimintaa koordinoivana elimenä toimii sihteeristö. Järjestö pyrkii päättä-
mään asiat yksimielisesti, mutta viime kädessä päätöksenteko noudattaa samaa toimintamallia kuin
päätöksenteko EU:n ministerineuvostossa.

4.4 Komissio ja sääntelykomiteat
Komissio hyväksyy Sähkö-/Kaasu-ENTSO:n valmistelemat verkkosäännöt komitologia-
menettelyllä. Komitologiamenettelyssä komissio tekee päätöksen jäsenvaltioiden edustajista koos-
tuvan komitean myötävaikutuksella valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä.

Verkkosääntöjen laadinnasta säädetään sähkökauppa-asetuksen ja maakaasuverkkoasetuksen 6 ar-
tiklassa. Komissio laatii vuosittaisen prioriteettiluettelon, jossa yksilöidään alat, joilla verkkosääntö-
jä on kehitettävä. Seuraavaksi ACER-virasto toimittaa komissiolle ei-sitovan puiteohjeen, jossa
esitetään selkeät ja objektiiviset periaatteet prioriteettiluettelossa mainittuja aloja koskevan verkko-
säännön kehittämiseksi. Tämän jälkeen komissio pyytää Sähkö-/Kaasu-ENTSO:a esittämään viras-
tolle verkkosäännön. Valmistelun eri vaiheissa kuullaan sidosryhmiä, ACER-virastoa ja ENTSO:a.

Ei-sitovien puiteohjeiden ja sitovien verkkosääntöjen lisäksi komissio voi omasta aloitteestaan antaa
sitovia suuntaviivoja. Suuntaviivoista säädetään sähkökauppa-asetuksen 18 artiklassa ja maakaasu-
verkkoasetuksen 23 artiklassa. Sitovia suuntaviivoja annetaan erityisesti asioista, joissa ei ole sopi-
vaa, että järjestelmävastaavat siirtoverkonhaltijat ENTSO:ssa laativat säännöt. Sitovia suuntaviivoja
voidaan antaa esimerkiksi siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausmekanismista, tariffien yhden-
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mukaistamisesta, verkkojen välisestä siirtokapasiteetin hallinnasta ja jakamisesta, sekä sähkön
kauppaa koskevien sääntöjen yksityiskohdista. Suuntaviivat annetaan komitologiamenettelyllä.

Sähködirektiivin 46 artiklan ja maakaasudirektiivin 51 artiklan mukaan komissiota avustaa komitea.

Sähkökauppa-asetuksen 18 artiklan mukaisten suuntaviivojen käsittely tapahtuu rajat ylittävää säh-
kökauppaa käsittelevässä sääntelykomiteassa. Jäsenvaltiot nimeävät edustajansa komiteaan omien
käytäntöjen mukaisesti. Vanhan sähkökauppa-asetuksen voimassaoloaikana komissio on esittänyt
pyynnön, että jäsenvaltiot nimeäisivät komiteaan jäsenen sekä ministeriöstä että kansallisesta sään-
telyviranomaisesta. Useimmat jäsenvaltiot ovat noudattaneet komission pyyntöä. Komissio on kut-
sunut lisäksi asiantuntijat kansallisten sääntelyviranomaisten ERGEG-verkostosta sekä Sähkö-
ENTSO:sta. Suomea komiteassa ovat viime vuosina edustaneet työ- ja elinkeinoministeriön sekä
Energiamarkkinaviraston edustajat. Puhevaltaa Suomen puolesta on käyttänyt ministeriö, ellei toisin
ole sovittu.

Kaasukomitea on asetettu Euroopan parlamentin ja neuvoston maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä
koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1775/2003 artiklan 14 mukaisesti. Komissio
on pyytänyt, että jäsenvaltiot nimeävät komiteaan jäsenen sekä ministeriöstä että kansallisesta sään-
telyviranomaisesta. Kaasukomitea on kokoontunut kaksi kertaa.

Valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä neuvosto ja parlamentti valvovat komission antamia
ehdotuksia ja niillä on mahdollisuus estää toimenpiteen toteuttaminen. Sääntelymenettelyssä, jossa
komission on saatava esityksensä taakse määräenemmistö jäsenvaltioista, komissio ottaa esitettyjä
mielipiteitä huomioon varsin hyvin.

Lissabonin sopimus tarkoittaa muutoksia nykyiseen komitologiamenettelyyn. Nykyinen täytän-
töönpanovallan siirtoa koskeva järjestelmä muuttuu Lissabonin sopimuksen myötä sekä periaatteil-
taan että menettelyn yksityiskohtien osalta. Osa nykyisin täytäntöönpanotoimivaltaan kuuluvista
asioista kuuluu Lissabonin sopimuksessa säädösvallan siirtoa koskevan määräyksen alaan. Säädös-
vallan siirtoa koskeva määräyksen eli SEUT1 290 artiklan soveltamisalan määritelmä vastaa pitkälti
komitologiapäätökseen sisältyvän valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaa. Tästä
syystä on todennäköistä, että nykyinen valvonnan käsittävä sääntelymenettely tulee poistumaan
Lissabonin sopimuksen myötä. Ennen sopimuksen voimaantuloa annettujen säädösten kuten sähkö-
kauppa-asetuksen ja maakaasuverkkoasetuksen osalta menettely jää kuitenkin voimaan kunnes sää-
döstä on muutettu.

Komissio seuraa ja arvioi direktiivien soveltamista ja antaa yleisestä edistymisestä vuosittain ker-
tomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Edistymiskertomuksessa voidaan tarvittaessa an-
taa suosituksia ja esittää toimenpiteitä määräävän markkina-aseman ja markkinoiden keskittymisen
kielteisten vaikutusten torjumiseksi.

Komissio tekee riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin ACER-viraston
toiminnasta. Arviointi kattaa viraston saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa sen ta-
voitteeseen, toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka määritellään asetuksessa ja viraston vuotuisissa työ-
ohjelmissa. Arviointi toimitetaan sääntelyneuvostolle. Sääntelyneuvosto antaa komissiolle suosituk-
sia, joka voi toimittaa ne oman lausuntonsa sekä asianmukaisten ehdotusten kanssa Euroopan par-
lamentille ja neuvostolle.

1 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus
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4.5 Tarve täytäntöönpanotoimille Suomessa

4.5.1 Suomalaisten toimijoiden osallistuminen ja nimeäminen toimielimiin
ACER-virasto

ACER-viraston toimielimet sääntelyneuvostoa lukuun ottamatta nimetään yhteisön toimesta. Me-
nettelytavat ovat olemassa, eikä edellytä muita täytäntöönpanotoimia kuin kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen nimeämisen.

Sääntelyneuvoston jäsenen nimeää jäsenvaltio (Suomessa substanssiministeriö) ja varajäsenen kan-
sallinen sääntelyviranomainen virastoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla. Menettelytavat ovat
asetustasolla ja yleisissä säännöksissä, joten tämä ei edellytä täytäntöönpanotoimia. Työ- ja elinkei-
noministeriö on nimennyt joulukuussa 2009 Energiamarkkinavirastosta korkean tason edustajan
ACER-viraston sääntelyneuvostoon.

Sähkö-ENTSO

Sähködirektiivissä on säädetty TSO:iden nimeämis- ja sertifiointimenettelystä. Sähkökauppa-
asetuksen 4 artikla edellyttää ENTSO-yhteistyöhön liittymistä. Suomesta jäsenenä Sähkö-
ENTSO:ssa on Fingrid. Ei edellytä täytäntöönpanotoimia.

Kaasu-ENTSO

Maakaasudirektiivissä on säädetty TSO:iden nimeämis- ja sertifiointimenettelystä. Maakaasuverk-
koasetuksen 4 artikla edellyttää ENTSO-yhteistyöhön liittymistä. Suomesta Gasum on liittynyt jä-
seneksi Kaasu-ENTSO:on. Tältä osin tarvetta täytäntöönpanotoimiin ei ole. Komission taholta on
kuitenkin tuotu esiin, että on esitetty myös näkemyksiä, että maakaasudirektiivin poikkeuksen käyt-
töön ottaneiden jäsenvaltioiden siirtoverkonhaltijoita ei voitaisi hyväksyä Kaasu-ENTSO:n jäsenik-
si, koska asetusta ei sovelleta näihin jäsenvaltioihin.

Rajat ylittävää sähkökauppaa käsittelevä komitea ja kaasukomitea

Uusi sääntelyjärjestelmä muuttaa periaatteessa komiteoiden asemaa, kun kansallisten sääntelyviran-
omaisten ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö saa muodollisen aseman suuntaviivojen valmistelussa.
Komiteat ovat jatkossakin toimielimiä, joissa jäsenvaltioiden hallitukset osallistuvat suuntaviivojen
valmisteluun. Uudet säännökset antavat virallisen muodon kansallisten sääntelyviranomaisten yh-
teiselle vaikuttamiselle sisämarkkinasääntöjen laadinnassa sekä korostavat näiden itsenäistä asemaa
kyseisten sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanossa. Periaatteellisella tasolla sääntelyviranomaisten
edustajien mukanaololla komiteassa voi nähdä lievän ristiriidan toisaalta lainsäädäntövallan ja täy-
täntöönpanovallan erillisyyden sekä yhteisön edun ja kansallisen edun valvonnan näkökulmasta.
Käytännössä kaksoisedustus on Suomessa toiminut ongelmitta. Se on lisännyt asiantuntemusta ko-
koustilanteissa sekä edistänyt viranomaisyhteistyötä valmistelussa. Kansallisten sääntely-
viranomaisten osallistumisesta komiteaan keskusteltiin sähkökauppakomitean kokouksessa
24.3.2010. Tuolloin päätettiin, että asiasta käydään tarkempi keskustelu seuraavassa komitean ko-
kouksessa. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, esittääkö komissio jatkossakin pyynnön sääntelyviran-
omaisen edustajan nimeämisestä myös komiteoihin.
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4.5.2 Toiminta yhteisötason toimielimissä; kantojen muodostus ja sidosryhmien kuu-
leminen

Sisämarkkinapaketin myötä rajat ylittävää kauppaa koskeva lainsäädäntövalta siirtyy suurelta osin
yhteisötasolle. Esimerkiksi verkko- ja markkinasääntöjen valmistelu lähtee alhaalta ylöspäin ja joh-
taa sitoviin säännöksiin eli lainsäädäntöön (kuva 1 sivulla 22). Asioita valmistellaan ja käsitellään
monessa vaiheissa ja eri toimielimissä.

Kun lainsäädäntöprosessi näin monimutkaistuu, on ensisijaisen tärkeää, että Suomi käyttää valtaan-
sa ja ajaa asioita samaan suuntaan eri toimielimissä ja kaikissa vaiheissa. Tehokas suomalaisten
etujen edistäminen ja vaikuttaminen edellyttää mahdollisimman varhaista vaikuttamista sekä kanto-
jen koordinointia asioiden käsittelyssä eri toimielimissä toimijoiden roolit ja asemat huomioon otta-
en.

TSO:iden, Energiamarkkinaviraston sekä varsinaisesta lainsäädäntövallasta vastaavien valtioneu-
voston ja eduskunnan roolit tulee olla selvät. Lisäksi on tarve luoda käytännöt eturyhmien ja mui-
den viranomaisten kuulemiselle asioiden eri käsittelyvaiheissa. Sidosryhmien kuuleminen auttaa
kannanmuodostusta ja sitouttaa osapuolia.

Suuntaviivojen sekä verkko- ja markkinasääntöjen valmistelu ENTSO:ssa ja ACER-virastossa kuu-
luvat asioihin, joissa tarvitaan kuulemis- ja koordinointitoimia. Muut asiat eivät tätä edellyttäne2.
Prosessissa olisi seuraavia elementtejä komitologiaan3 päätyvien asioiden osalta:

- Vaikuttaminen on pyrittävä ajoittamaan mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen. Tässä
Energiamarkkinavirasto on keskeisimmässä asemassa toimiessaan ACER-virastossa (pui-
tesuuntaviivavaihe ja ACER-viraston esitys komissiolle suuntaviivoiksi). Fingridin ja Ga-
sumin tulisi puolestaan vastata ja huolehtia vaikuttamisesta ENTSO:issa. Ministeriö puo-
lestaan olisi vastuussa vaikuttamisesta komiteavaiheessa.

- Maakaasuverkkoasetuksen sanamuodosta huolimatta sisämarkkinapaketin tavoitteiden
näkökulmasta säännöksiä tulisi tulkita siten, että eristyneiden markkinoiden siirtoverkon-
haltijat (mukaan lukien Gasum) voivat ja niiden myös tulisi osallistua jäseninä Kaasu-
ENTSO:n toimintaan.

- Sidosryhmien riittävä kuuleminen Suomessa kaikissa vaiheissa tulee varmistaa. Kun asi-
an käsittely on ACER-vaiheessa, Energiamarkkinavirasto vastaa kuulemisesta. Vastaa-
vasti ENTSO-vaiheessa kuulemisen hoitavat Fingrid ja Gasum, ja komiteavaiheessa mi-
nisteriö. Huomioitavaa on, että TSO:n tulisi kuulla myös viranomaisia.

- Toimijoiden (työ- ja elinkeinoministeriö, Energiamarkkinavirasto, TSO) kantojen koor-
dinointivaihe alkaisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli käytännössä kun pui-
tesuuntaviivojen valmistelu alkaa ACER-virastossa. Tässä vaiheessa olisi saatava yleiset
linjaukset yhtenäisiksi, jos yhteinen näkemys on muodostettavissa toimijoiden roolit
huomioon ottaen. Aloitteen koordinaatiolle tulisi tehdä se taho, jonka vastuuorganisaation
käsittelyssä asia on.

2 Euroopanlaajuisen 10-vuotisen verkon kehittämissuunnitelman laadintaa käsitellään erikseen jäljempänä.
3 Eli kun komissio päättää asiasta jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean myötävaikutuksella.
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- Virallinen Suomen kantojen muodostus ja eduskunnan informoiminen alkaisi komitea-
vaiheen alkaessa. Tämä vaihe on ministeriön vastuulla. Jaostomenettely tulisi vasta tässä
vaiheessa kyseeseen.

Perustuslain 96 §:n mukaan EU:ssa päätettävänä oleva asia tulee saattaa eduskunnan käsiteltäväksi,
jos kyse on ehdotuksesta säädökseksi, sopimukseksi tai muuksi toimeksi ja asia kuuluisi eduskun-
nan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Perustuslain 96 §:n mukainen menettely (U-kirje 4)
aikaisemman käytännön ja ohjeiden perusteella koskee vasta komitean käsittelyyn tulevaa komissi-
on virallista esitystä.

Perustuslain 97 §:n mukaan valtioneuvostolla on velvollisuus oma-aloitteisesti informoida edus-
kunnan suurta valiokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa tarpeen mukaan EU-asioissa. Eduskunnalla on
myös oikeus saada tietoja kaikista EU:ssa käsiteltävistä asioista. Perustuslain 97 §:ään perustuva
informointi tapahtuu U-kirjemenettelyä kevyemmällä E-kirjemenettelyllä. EU-virastojen käsiteltä-
vinä olevat asiat on katsottu eduskunnan informointia koskevien säännösten näkökulmasta luonteel-
taan täytäntöönpanotoimenpiteiksi. Tällaiset toimenpiteet eivät lähtökohtaisesti edellytä eduskunnan
informointia. EU-virastojen käsiteltävinä olevista asioista on informoitu eduskuntaa vain yksittäisis-
tä poikkeuksellisista tapauksista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ACER-viraston tai ENT-
SO:jen käsiteltävinä olevat asiat eivät lähtökohtaisesti edellytä eduskunnan informoimista. E-kirjeen
antamista saattavat edellyttää kuitenkin komission komiteavaihetta varten ennen virallista ehdotusta
laatimat valmisteluasiakirjat, jotka ennakoivat komitealle annettavaa virallista esitystä.

Eduskunnan informoimisesta sekä menettelystä Suomen kantojen muodostamiseksi EU-asioissa on
säädetty perustuslaissa ja valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003). Lisäksi oikeusministeriö on
julkaissut asiaan liittyvän ohjeen. Energian sisämarkkinoiden uuden sääntelyjärjestelmän edellyttä-
mät koordinaatio- ja kannanmuodostusmenettelyt eivät kuitenkaan kuulu näiden säännösten ja oh-
jeiden soveltamisalaan komiteavaihetta lukuun ottamatta. Erillisten säännösten antaminen tätä tar-
koitusta varten olisi tarpeettoman raskas menettely. Kevyempi vaihtoehto menettelyn virallistami-
seksi olisi laatia yhteistyöpöytäkirjat ministeriön, Energiamarkkinaviraston sekä Fingridin ja Gasu-
min kesken.

4.5.3 Tarpeet säännösmuutoksille
Energian sisämarkkinoiden uuden sääntelyjärjestelmän edellyttämät lainsäädäntöraamit toimival-
tanormeineen on annettu virastoasetuksessa, sähkökauppa-asetuksessa sekä maakaasuverkkoasetuk-
sessa. Kansallisen lainsäädännön varaan jää lähinnä huolehtia siitä, että suomalaisilla toimijoilla on
olemassa riittävä oikeudellinen mandaatti Suomen edustamiseen asianomaisissa toimielimissä.

Lainsäädäntötoimenpiteitä edellyttää ACER-virastoon liittyvän toiminnan säätäminen Energia-
markkinaviraston tehtäväksi.

4 Valtioneuvosto valmistelee EU:n toimielimissä esitettävän Suomen kannan yhteistyössä eduskunnan kanssa silloin,
kun asia on luonteeltaan sellainen, että se tulee perustuslain mukaan saattaa eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvos-
tolla on näiden asioiden osalta oikeudellinen velvollisuus saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi. Asia tulee viedä edus-
kunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä.
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4.6 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä ehdottaa energian sisämarkkinoiden uuden sääntelyjärjestelmän edellyttämien täytän-
töönpanotoimenpiteiden osalta seuraavaa:

Suomalaisten toimijoiden osallistuminen ja nimeäminen yhteisön toimielimiin

Työryhmä katsoo, ettei suomalaisten toimijoiden osallistuminen ja nimeäminen yhteisötason toi-
mielimiin edellytä muita toimenpiteitä tai muutoksia kuin ACER-virastoon liittyvän toiminnan sää-
tämisen Energiamarkkinaviraston tehtäväksi.

Toiminta yhteisötason toimielimissä; kantojen muodostus ja sidosryhmien kuuleminen

Työryhmä katsoo, että suuntaviivojen valmistelu komiteassa sekä verkko- ja markkinasääntöjen
valmistelu ENTSO:ssa ja ACER-virastossa kuuluvat asioihin, joissa tulisi turvata sidosryhmien
näkemysten esille saaminen valmistelussa sekä pyrkiä edistämään eri yhteisötason toimielimissä
yhdensuuntaisesti kansallisia näkemyksiä ja etuja. Tämä edellyttää asianmukaisia koordinointitoi-
mia toimijoiden kesken.

Työryhmä katsoo, että:

- Vaikuttaminen suuntaviivojen sekä verkko- ja markkinasääntöjen sisältöön on pyrittävä
ajoittamaan mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen. Tässä Energiamarkkinavirasto on kes-
keisimmässä asemassa toimiessaan ACER-virastossa (puitesuuntaviivavaihe ja ACER-
viraston esitys komissiolle suuntaviivoiksi). Fingridin ja Gasumin tulisi vastata ja huolehtia
vaikuttamisesta ENTSO:issa. Ministeriö olisi vastuussa vaikuttamisesta komiteavaiheessa.

- Maakaasuverkkoasetuksen sanamuodosta huolimatta sisämarkkinapaketin tavoitteiden nä-
kökulmasta säännöksiä tulisi tulkita siten, että eristyneiden markkinoiden siirtoverkonhalti-
jat (mukaan lukien Gasum) voivat ja niiden myös tulisi osallistua jäseninä Kaasu-ENTSO:n
toimintaan.

- Sidosryhmien riittävä kuuleminen Suomessa kaikissa vaiheissa tulee varmistaa. Kun asian
käsittely on ACER-vaiheessa, Energiamarkkinavirasto vastaa kuulemisesta. Vastaavasti
ENTSO-vaiheessa kuulemisen hoitavat Fingrid ja Gasum, ja komiteavaiheessa ministeriö.
TSO:n tulisi kuulla myös viranomaisia.

- Toimijoiden (työ- ja elinkeinoministeriö, Energiamarkkinavirasto, TSO) kantojen koor-
dinointivaihe alkaisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun puitesuuntaviivojen val-
mistelu alkaa ACER-virastossa. Tässä vaiheessa olisi saatava yleiset linjaukset yhtenäisiksi,
jos yhteinen näkemys on muodostettavissa toimijoiden roolit huomioon ottaen. Aloitteen
koordinaatiolle tulisi tehdä se taho, jonka vastuuorganisaation käsittelyssä asia on.

- Virallinen Suomen kantojen muodostus ja eduskunnan informoiminen alkaa komiteavaiheen
alkaessa.

- Koordinaatiomenettely kirjataan yhteistyöpöytäkirjaan, jotka solmitaan ministeriön, Ener-
giamarkkinaviraston sekä Fingridin ja Gasumin kesken. Ministeriö, Energiamarkkinavirasto,
Fingrid ja Gasum tekisivät päätöksensä itsenäisesti omissa toimielimissä toimiessaan.
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5 Kansallinen sääntelyviranomainen

5.1 Yleistä
Yksi kolmannen sisämarkkinapaketin päätavoitteista on ollut kansallisten energia-alan sääntelyvi-
ranomaisten toimivaltuuksien, tehtävien ja aseman yhdenmukaistaminen sekä sääntelyviranomaisen
riippumattomuuden lujittaminen. Kansallisen sääntelyviranomaisen on voitava tehdä päätöksiä kai-
kista sähkön- ja maakaasun moitteettoman toiminnan kannalta merkityksellisistä sääntelykysymyk-
sistä, ja sen on oltava riippumaton kaikista muista julkisista ja yksityisistä eduista.

Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on asetettu sähkö- ja maakaasudirektiiveissä yleistavoitteet,
joita sen tulee viranomaistoimintaa suorittaessaan toteuttaa kohtuullisin toimenpitein tehtäviensä ja
toimivaltuuksiensa puitteissa. Yleistavoitteiden tarkoituksena on ohjata kansallisten sääntelyviran-
omaisten toimintaa tavoitteellisella tasolla sekä mahdollistaa näille niiden omien tehtävien ulkopuo-
lelle jäävien yhteisön politiikkojen huomioon ottaminen työssään. Tavoitteita on toteutettava tarvit-
taessa tiiviissä yhteydenpidossa muiden asiaankuuluvien viranomaisten, myös kilpailuviranomais-
ten kanssa.

Kolmannella sisämarkkinapaketilla yhtenäistetään aikaisempaa laajemmin kansallisten sääntelyvi-
ranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Niiden tehtäviä laajennetaan ja toimivaltuuksia lisätään.
Kansallisille sääntelyviranomaisille tulee uusia markkinoiden seurantatehtäviä sekä velvollisuus
muun energiapolitiikan huomioon ottamiseen. Sähkö- ja maakaasudirektiivit edellyttävät myös seu-
raamusmaksun sisällyttämistä sääntelyn seuraamusjärjestelmään.

5.2 Sääntelyviranomaisen nimeäminen ja riippumattomuus

5.2.1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston järjestyksessä toiset sähkö- ja maakaasusisämarkkina-
direktiivit5, jotka tuli saattaa kansallisesti täytäntöön viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004, edel-
lyttivät jäsenvaltioiden nimeävän yhden tai useampia toimivaltaisia sääntelyviranomaisia. Sähködi-
rektiivin 23 artiklan ja maakaasudirektiivin artiklan 25 mukaan näiden viranomaisten on oltava täy-
sin riippumattomia sähköalan teollisuuden eduista. Direktiivissä ei ole tarkemmin määritelty sitä,
millä kriteereillä riippumattomuutta valvottavista toimialoista tulisi arvioida.

Toisen sisämarkkinapaketin direktiiveissä on todettu, että yhden tai useamman kansallisen säänte-
lyviranomaisen harjoittamalla tehokkaalla sääntelyllä on tärkeä osa syrjimättömän verkkoon pääsyn
takaamisessa. Direktiivien mukaan jäsenvaltiot määrittelevät sääntelyviranomaisten tehtävät, toimi-
vallan ja hallinnolliset valtuudet. Niin ikään on tärkeää, että kaikilla sääntelyviranomaisilla kaikissa
jäsenvaltioissa on sama vähimmäistoimivalta. Tämä vähimmäistoimivalta on määritelty sähködirek-
tiivin 23 artiklassa ja vastaavasti maakaasudirektiivin 25 artiklassa.

Kolmannen sisämarkkinapaketin sähkö- ja maakaasudirektiivit määrittävät artiklassa 35 kansallisen
sääntelyviranomaisen nimeämistä ja riippumattomuutta koskevat edellytykset. Direktiivien mukaan
kokemus toisten sisämarkkinadirektiivien aikana on osoittanut, että sääntelyn vaikuttavuutta on

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, sähkön sisämarkkinoi-
ta koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2003/55/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja
direktiivin 98/30/EY kumoamisesta
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usein rajoittanut sääntelyviranomaisten puutteellinen riippumattomuus hallituksesta ja sääntelyvi-
ranomaisten riittämätön toimi- ja harkintavalta. Tämän seurauksena komissio laati  Eurooppaneu-
voston pyynnöstä  lainsäädäntöehdotuksia kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten toimi-
valtuuksien yhdenmukaistamiseksi ja riippumattomuuden lujittamiseksi.

Uusien sähkö- ja maakaasudirektiivien mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen
sääntelyviranomainen kansallisella tasolla. Direktiivit mahdollistavat muiden sääntelyviranomaisten
nimeämisen jäsenvaltioiden aluetasolla, millä on merkitystä itsehallintoalueita käsittäville jäsenval-
tioille (kuten Suomi) sekä liittovaltiotyyppisille jäsenmaille (esimerkiksi Belgia, Yhdistynyt kunin-
gaskunta, Saksan liittotasavalta).

Direktiivit edellyttävät, että jäsenvaltiot takaavat kansallisen sääntelyviranomaisen riippumatto-
muuden ja varmistavat, että se käyttää toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti. Kansallisen
sääntelyviranomaisen on direktiivien ja niihin liittyvän lainsäädännön asettamia viranomaistehtäviä
suorittaessaan oltava oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton kaikista muista julki-
sista ja yksityisistä elimistä.

Niin ikään kansallisen sääntelyviranomaisen henkilöstön ja johtohenkilöiden on toimittava markki-
noiden eduista riippumatta eivätkä he saa viranomaistehtäviä suorittaessaan pyytää tai ottaa suoria
ohjeita miltään hallitukselta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. On kuitenkin todettu, että
tämä vaatimus ei rajoita tarvittaessa tiivistä yhteistyötä muiden asiaankuuluvien kansallisten viran-
omaisten kanssa. Vaatimus ei myöskään rajoita kansallisen sääntelyviranomaisen henkilöstöä ja
johtohenkilöitä, kun ne noudattavat yleisiä poliittisia suuntaviivoja, jotka eivät liity direktiivien ar-
tiklan 37 mukaisiin sääntelytehtäviin tai toimivaltuuksiin.

Direktiivien artiklan 35 kohdan 5 mukaan jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että kansalli-
nen sääntelyviranomainen voi tehdä itsenäisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippumatta ja toteuttaa
itsenäisesti sille osoitettua talousarviota erillisten vuotuisten talousarviomäärärahojen perusteella.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaisella on riittävät henki-
löstö- ja taloudelliset voimavarat tehtäviensä suorittamiseksi. Johdantotekstin kohdan 34 mukaan
kansallisen lainsäätäjän kansallisen sääntelyviranomaisen talousarviolle antama hyväksyntä ei estä
sitä, että sääntelyviranomaisella on talousarvioon liittyvä autonomia. Säännökset, jotka liittyvät
kansallisen sääntelyviranomaisen autonomiaan sille osoitetun talousarvion täytäntöönpanon suh-
teen, olisi pantava täytäntöön talousarviota koskevien kansallisten lakien ja sääntöjen mukaisissa
puitteissa.

Kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuuden suojelemiseksi edellytetään myös, että sään-
telyviranomaisen johtokunnan jäsenet tai, jos johtokuntaa ei ole, sääntelyviranomaisen ylimmät
johtohenkilöt nimitetään vähintään viiden mutta enintään seitsemän vuoden toimikaudeksi, joka
voidaan uusia kerran. Direktiiveissä on todettu, että jäsenvaltioiden on varmistettava johtokunnan
tai ylimpien johtohenkilöiden asianmukaisen kiertojärjestelmän käyttöönotto. Johtokunnan jäsenet
tai ylimmät johtohenkilöt voidaan vapauttaa tehtävistään kesken toimikauden vain, jos he eivät täy-
tä enää sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamia vaatimuksia tai ovat syyllistyneet rikkomukseen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.2.2 Nykytilan arviointi

Sähköalan sääntelyviranomainen perustettiin Suomessa 17. maaliskuuta 1995 annetulla lailla Säh-
kömarkkinakeskuksesta. Kyseinen laki korvattiin 11. helmikuuta 2000 annetulla lailla Energia-
markkinavirastosta, kun sähkömarkkinaviranomaisen tehtävät laajennettiin kattamaan myös maa-
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kaasualan vastaavat tehtävät. Lakia Energiamarkkinavirastosta muutettiin seuraavan kerran vuonna
2004, kun Energiamarkkinavirastolle annettiin päästökaupan viranomaistehtäviä.

Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n mukaan Energiamarkkinaviraston tehtävänä on toimia
sähkömarkkinalaissa (386/1995) tarkoitettuna sähkömarkkinaviranomaisena, maakaasumarkkina-
laissa (508/2000) tarkoitettuna maakaasumarkkinaviranomaisena. Lisäksi virasto hoitaa sähkön
alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) sekä päästökauppalain ja
niiden nojalla annettujen säännösten mukaisia viranomaistehtäviä.

Yhden kansallisen sääntelyviranomaisen vaatimus

Direktiivien 35 artiklan 1 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen säänte-
lyviranomainen kansallisella tasolla. Tämä ei estä nimeämästä muita sääntelyviranomaisia jäsenval-
tioiden aluetasolla, edellyttäen että yhteisöntasolla on edustus- ja yhteydenpitotarkoituksia varten
yksi korkean tason edustaja virastoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Yhden kansallisen sääntelyviranomaisen vaatimus ei ole esteenä Ahvenanmaan itsehallintoon pe-
rustuvan oman lainsäädännön antamiselle sähkömarkkinoiden sääntelystä sekä oman sääntely-
viranomaisen asettamiselle.

Oikeudellinen erillisyys

Kolmannen sisämarkkinapaketin sisältämät sähkö- ja maakaasudirektiivit edellyttävät, että kansalli-
sen sääntelyviranomaisen on direktiivien ja niihin liittyvän lainsäädännön asettamia viranomaisteh-
täviä suorittaessaan oltava oikeudellisesti erillinen kaikista muista julkisista ja yksityisistä elimistä.

Energiamarkkinavirasto on itsenäinen erillinen virasto. Virastolla on oma budjettinsa ja se voi jär-
jestää tehtävänsä ja organisaationsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Energiamarkkinavirastosta annetun asetuksen mukaan Energiamarkkinavirasto kantaa ja vastaa val-
tion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä
valtion etua ja oikeutta Energiamarkkinavirastoa koskevissa asioissa.

Energiamarkkinavirastosta annetut säännökset täyttävät direktiivien vaatimukset tältä osin.

Toiminnallinen riippumattomuus

Direktiivien 35 ja 39 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on taattava kansallisen sääntelyviran-
omaisen riippumattomuus ja varmistettava, että se käyttää toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja
avoimesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen sääntelyviranomainen on
tässä direktiivissä ja siihen liittyvässä lainsäädännössä sille asetettuja viranomaistehtäviä suorittaes-
saan

a) oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton kaikista muista julkisista ja yksityi-
sistä elimistä

b) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt

ii) eivät viranomaistehtäviä suorittaessaan pyydä eivätkä ota suoria ohjeita miltään
hallitukselta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. Tämä vaatimus ei rajoita
tarvittaessa tiivistä yhteistyötä muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten



37

kanssa eikä hallituksen julkaisemien, 37 artiklan mukaisiin sääntelytehtäviin ja toimi-
valtuuksiin liittymättömien yleisten poliittisten suuntaviivojen noudattamista.

Energiamarkkinaviraston hallinnollisesta asemasta säädetään, että viraston ohjaus ja valvonta kuu-
luvat kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön vuoden
2008 alussa tapahtuneesta yhdistymisestä lähtien Energiamarkkinaviraston ohjauksesta ja valvon-
nasta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriö.

Valvonta ja ohjaus toteutuvat tulosohjauksen kautta. Tulosohjaus on sopimukseen perustuva ohja-
usmalli, jossa ministeriöt tekevät vuosittain tulossopimuksen hallinnonalansa virastojen kanssa näi-
den tavoitteista, toiminnan painopistealueista ja resursseista. Tulostavoitteet jakaantuvat yhteiskun-
nallisiin vaikuttavuustavoitteisiin, toiminnallista tuloksellisuutta koskeviin tavoitteisiin sekä henki-
siä voimavaroja koskeviin tavoitteisiin. Ministeriöt edistävät tulosohjauksen kautta mm. hallitusoh-
jelmassa sekä hallinnonalojen strategia-asiakirjoissa asetettuja politiikkatavoitteita. Tulosohjausme-
nettelystä on annettu säännökset valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:ssä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt yhtenäisen käytännön koko TEM-konsernin tulosohjaus-
käytännöiksi ja sen mukaan ministeriöllä on keskeinen rooli tulostavoitteiden ehdottamisessa ja
asettamisessa.

Virasto raportoi sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen kuuluvassa toi-
mintakertomuksessa. Tämän lisäksi ministeriöt raportoivat koko toimialansa tuloksellisuudesta val-
tion tilinpäätöskertomuksessa, joka annetaan vuosittain eduskunnalle.

Direktiivit edellyttävät, että kansallisen sääntelyviranomaisen henkilöstön ja johtohenkilöiden on
toimittava markkinoiden eduista riippumatta eivätkä he saa viranomaistehtäviä suorittaessaan pyy-
tää tai ottaa suoria ohjeita miltään hallitukselta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. Direk-
tiivissä on kuitenkin todettu, että tämä vaatimus ei rajoita tarvittaessa tiivistä yhteistyötä muiden
asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa. Vaatimus ei myöskään rajoita kansallisen sään-
telyviranomaisen henkilöstöä ja johtohenkilöitä, kun ne noudattavat yleisiä poliittisia suuntaviivoja,
jotka eivät liity direktiivien artiklan 37 mukaisiin sääntelytehtäviin tai toimivaltuuksiin.

Direktiivien mukaan jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että kansallinen sääntelyviran-
omainen voi tehdä itsenäisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippumatta ja toteuttaa itsenäisesti sille
osoitettua talousarviota erillisten vuotuisten talousarviomäärärahojen perusteella. Jäsenvaltioiden on
myös varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaisella on riittävät henkilöstö- ja taloudelliset
voimavarat tehtäviensä suorittamiseksi. Johdantotekstin kohdan 34 mukaan kansallisen lainsäätäjän
kansallisen sääntelyviranomaisen talousarviolle antama hyväksyntä ei estä sitä, että sääntelyviran-
omaisella on talousarvioon liittyvä autonomia. Kansalliset säännökset, joilla säännellään kansallisen
sääntelyviranomaisen autonomiaa sille osoitettujen resurssien käyttöön, olisi direktiivien johdanto-
tekstin mukaan pantava täytäntöön talousarviota koskevien kansallisten lakien ja sääntöjen mukai-
sissa puitteissa.

Toiminnallisen riippumattomuuden toteutumisessa on syytä arvioida sitä, onko nykyinen työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalallaan soveltama tulosohjauskäytäntö yhteensopiva sisämarkkina-
paketin toiminnallista riippumattomuutta koskevan vaatimuksen kanssa.

Yksi pohdittava asia on se, mille tulossopimuksen tavoiteluokille jatkossa tulossopimuksessa asete-
taan tavoitteita ja millä tarkkuudella. Toiminnallisen riippumattomuuden kannalta ongelmallisia
voivat olla tietyt yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (esim. tavoitteeksi asetettu enim-
mäisarvo siirtohintojen nousulle). Sen sijaan jatkossakaan ei liene esteitä sille, että ministeriö aset-
taa julkista rahaa käyttävälle organisaatiolle tavoitteita, jotka koskevat mm. toiminnan taloudelli-
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suutta, laadun hallintaa tai henkilöstön voimavarojen hallintaa. Työryhmän kuulemat asiantuntijat
ovat esittäneet, että direktiivit eivät estäisi Suomen hallinnossa käytössä olevan tulosohjausmallin
soveltamista.

Komissio on julkaissut tulkintaohjeen direktiivien implementoinnista6. Tulkintaohjeessa esitetyn
komission virkamiesten tulkinnan mukaan direktiivit edellyttävät, että mikään taho ei voi antaa suo-
ria ohjeita kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksiin ei saa
yrittää asiattomasti vaikuttaa tai painostaa sääntelyviranomaisen henkilöstöön tai johtoon kuuluvia
henkilöitä. Komission tulkintaohjeessa esitetyn komission virkamiesten tulkinnan mukaan direktiivi
ei vie hallitukselta mahdollisuutta julkaista yleisiä kansallisia energiapoliittisia suuntaviivoja, mutta
niillä ei voida määrätä tai vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen valtuuksiin tai velvollisuuk-
siin tai siihen miten sääntelyviranomainen niitä käyttää.

Tässä kohden on huomattava, että direktiivit puhuvat nimenomaan suorista ohjeista. Tämän voidaan
katsoa viittaavan yksittäisiä ratkaisuja koskeviin ohjeisiin, ei yleisluontoiseen säädös- tai tavoiteoh-
jaukseen. Direktiivien sanamuodot puhuvat nimenomaisesti myös siitä, että kansallisen sääntelyvi-
ranomaisen henkilöstö pyydä eikä ota suoria ohjeita miltään hallitukselta tai muulta julkiselta tai
yksityiseltä elimeltä. Näin ollen direktiivin sanamuodon perusteella ei voida katsoa, että esimerkiksi
ulkopuolisten tahojen vaikutusyritysten tai esimerkiksi julkisen keskustelun ehkäisemiseksi olisi
tarkoitettu laadittavaksi kieltoja tai sanktioita. Tämän tyyppiset menettelyt olisivat ristiriidassa pe-
rustuslain turvaaman sananvapauden kanssa. Direktiivien vähimmäisvaatimuksena voitaneen katsoa
olevan, että kansallisen lainsäädännön on rakenteellisesti estettävä se, että kansallinen sääntelyvi-
ranomainen olisi yksittäisissä ratkaisuissaan velvollinen pyytämään tai ottamaan suoria ohjeita val-
tioneuvostolta, muilta viranomaisilta tai vastaavilta elimiltä (esimerkiksi alistusmenettelyt, päätök-
senteon siirtäminen toiseen viranomaiseen, yleisestä kuulemismenettelystä poikkeavat eksklusiivi-
set konsultaatiot jne). Direktiivien säännösten voidaan katsoa estävän myös sidosryhmistä koostu-
van johtokunnan asettamisen Energiamarkkinavirastolle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tulkintaohjeen valmistelun yhteydessä antanut komissiolle lausun-
non, jossa on katsottu tulkintaohjeluonnoksessa esitettyjen näkemysten kansallisten sääntelyviran-
omaisten itsenäisyyden osalta eräissä suhteissa ylittävän sen, mitä direktiivissä on säädetty ja josta
neuvostossa käydyissä neuvotteluissa on sovittu. Ministeriön lausunnossa 28.9.2009 on todettu seu-
raavaa:

- Firstly, Finland considers the Directives apply only to the NRA7 and its management.
There are no rules that oblige to issue further legislation that applies directly to other or-
gans in Member States. Finland considers in this case it is meant that the Directives
regulate the administrative structures and competencies. However, it is not prohibited,
for example, to debate in publicity about the decisions to be made by the NRA.

- Secondly, Finland considers that what has been said about securing the independent de-
cision making of the NRAs apply in this particular case to decisions in individual decision
making situations as well as the organization of administrative structures of each Mem-
ber State. The Directives do not prevent Parliaments and Governments in Member States
to give guidance in a general form to the NRA through national legislation, budgets and

6 Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and on
Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The regulatory authorities.
7 National Regulatory Authority



39

general guidelines provided that this guidance is not in contradiction to the Directives,
the Regulations and the Guidelines given by virtue of them.

Päätöksenteon itsenäisyys

Ministeriöllä eikä millään muullakaan yksityisellä tai julkisella taholla ole toimivaltaa puuttua
Energiamarkkinaviraston käsittelemiin yksittäisiin asioihin ja sen tekemiin päätöksiin. Viraston
päätöksiin voi hakea muutosta riippumattomilta tuomioistuimilta. Muutosta viraston päätöksiin voi
hakea joko markkinaoikeudessa (markkinavalvonta-asiat) tai alueellisesta hallinto-oikeudessa (lupa-
asiat) korkeimman hallinto-oikeuden toimiessa ylimpänä muutoksenhakutahona.

Direktiivien mukaan jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että kansallinen sääntely-
viranomainen voi tehdä itsenäisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippumatta.

Energiamarkkinavirasto täyttää tältä osin direktiivien vaatimukset.

Toiminnan rahoitus

Energiamarkkinaviraston talousarvio kattaa viraston koko toiminnan erittelemättä erikseen virastol-
le säädettyjä tehtäviä. Energiamarkkinaviraston toiminta rahoitetaan sekä valvonta- ja lupamaksutu-
loilla sekä valtion talousarvion määrärahalla. Lupa- ja valvontamaksuilla, jotka perustuvat valtion
maksuperustelain nojalla annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen, katetaan noin kolme
neljäsosaa viraston toimintamenoista. Lupa- ja valvontamaksujen tulot sekä lupa- ja valvontamak-
sutoiminnasta aiheutuvat menot on nettobudjetoitu valtion talousarviossa viraston toiminta-
menomäärärahamomentilla, jonka määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoidut
erät. Energiamarkkinaviraston toimintamenomäärärahaan otetaan kantaa ja siitä päätetään valtionta-
louden kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa.

Direktiivit edellyttävät, että kansallinen sääntelyviranomainen voi toteuttaa itsenäisesti sille osoitet-
tua talousarviota erillisten vuotuisten talousarviomäärärahojen perusteella.

Sisämarkkinapaketti edellyttää, että kansallisella sääntelyviranomaisella on riittävät henkiset ja ta-
loudelliset voimavarat. Jäsenvaltioiden on varmistettava resurssit erityisesti riippumattomuuden
suojelemiseksi. Komission tulkintaohjeen mukaan energiasääntelyn monimutkaisuuden vuoksi kan-
sallisen sääntelyviranomaisen täytyy voida houkutella riittävän pätevää erilaisen taustan omaavaa
henkilöstöä (oikeudellisen, taloudellisen ja teknisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita) ja heille
täytyy voida tarjota hyvät uramahdollisuudet. Työryhmä toteaa, että sähkö- ja maakaasudirektiivien
voidaan katsoa asettavan Suomelle vaatimuksen huolehtia siitä, että Energiamarkkinavirastolla on
käytettävissään kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien asianmukaisen ja ammattitaitoisen hoi-
tamisen edellyttämät resurssit. Onkin mietittävä sitä, missä määrin nykyinen valtion tuottavuusoh-
jelma, joka rajoittaa henkilötyövuosille asetetun kehyksen kautta viraston käytettävissä olevia re-
sursseja, asettaa haasteita tälle vaatimukselle ja miten mahdolliset haasteet voitaisiin ratkaista. Tar-
vittaessa esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tulisi arvioida mahdollisuuksia priorisoida hallin-
nonalansa tehtäviä ja uudelleen kohdentaa hallinnonalansa resursseja.

Suomessa noudatettavan talousarviomenettelyn sekä sen soveltamisen Energiamarkkinaviraston
tapauksessa voidaan katsoa täyttävän direktiivien vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen
taloudellisesta riippumattomuudesta. Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien hoitamisen edel-
lyttämistä resursseista päätetään vuotuisissa kehys- ja talousarviomenettelyissä.
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On tulkinnanvaraista, edellyttävätkö sääntelytehtävät niiden erikseen huomioon ottamista valtion
talousarviossa, esimerkiksi omaa talousarviomomenttia tai niiden rahoituksen erillään esittämistä
Energiamarkkinaviraston toimintamenomäärärahamomentilla. Oma kysymyksensä on, tulisiko
Energiamarkkinaviraston pitää sääntelytehtävän tuloista ja menoista omaa kirjanpitoa sekä laatia
niistä erillinen tilinpäätös.

Työryhmä on käsitellyt erikseen luvussa 17 Energiamarkkinaviraston valvontamaksurahoituksen
uudelleen järjestämistä ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan valvontamaksuja koskevan tul-
kintakäytännön.

Johdon ja henkilöstön riippumattomuus sähkö- ja maakaasuyrityksistä

Direktiivi edellyttää, että kansallisen sääntelyviranomaisen henkilöstön ja johtohenkilöiden on toi-
mittava markkinoiden eduista riippumatta.

Komission tulkintaohjeen mukaan jäsenvaltioiden on luotava säännöt, joiden mukaan koko henki-
löstö ja kansallisen sääntelyviranomaisen johdosta vastaavat henkilöt eivät voi harjoittaa mitään
toimintaa, asemaa tai velvollisuutta sähkö- tai maakaasuyrityksessä eivätkä omistaa osuuksia tai
muita etuja sähkö- tai maakaasuyrityksissä. Direktiivien säännökset eivät kuitenkaan estä osallisia
henkilöitä olemaan osallisina eläkerahastoissa tai vastaavissa sijoitusjärjestelmissä, jotka saattavat
olla yhdessä muiden kanssa osakkeenomistajina sähkö- tai maakaasuyrityksissä.

Valtion virkamieslaki (750/1994) sisältää säännökset virkamiesten yleisistä velvollisuuksista ja si-
vutoimilupajärjestelmästä. Lain 18 §:n mukaan virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa,
joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei asianomai-
nen viranomainen hakemuksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Muusta sivutoimesta virkamiehen on
tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otetta-
va huomioon, että virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata
tehtävän asianmukaista hoitamista taikka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnanta-
jaa. Myös ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva sivutoimi voidaan kieltää vastaavin perustein.

Hallintolain (434/2003) 27-29 §:ssä säädetään virkamiesten esteellisyydestä. Virkamies ei saa osal-
listua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamies on esteel-
linen mm. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lä-
heiselleen taikka jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Valtion virkamieslain ja hallintolain yleiset säännökset riittävät ehkäisemään sen, että Energia-
markkinaviraston virkamiehillä olisi riippumattomuuden vaarantavia tehtäviä tai luottamustoimia
sähkö- ja maakaasualan yrityksissä taikka niiden etujärjestöissä taikka että he käsittelisivät asioita,
joista he itse tai heidän läheisensä voisivat hyötyä taikka jotka muutoin vaarantaisivat heidän puolu-
eettomuutensa.

Sen sijaan sähkö- ja maakaasualan yritysten osakkeiden tai vastaavien arvopapereiden omistukseen
liittyviä rajoituksia Energiamarkkinaviraston henkilöstölle ja johdolle ei ole säännelty nykyisissä
säännöksissä. Valtion virkamieslakiin sisältyy tiettyjä johtavia virkamiehiä koskevat säännökset
sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, mutta Energiamarkkinaviraston johto tai henkilöstö ei kuulu ky-
seisen säännöstön soveltamispiiriin. Valtion virkamieslain 8 a §:n mukaan mainittuun virkaan nimi-
tettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava selvitys elinkeinotoiminnastaan,
omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan sekä kyseiseen virkaan kuulumattomista
tehtävistään, sivutoimistaan ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa
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hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan viran tehtäviä. Lisäksi hänen on ilmoitettava viivy-
tyksettä näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset ja niissä havaitut puutteet sekä myös muutoin annet-
tava vastaava selvitys asianomaisen viranomaisen sitä pyytäessä. Nimityspäätöstä edeltävän ilmoi-
tusvelvollisuuden tarkoituksena on, että virkaan ilmoittautunut tietää jo ennen lopullista sitoutumis-
taan virkaan, mitkä sidonnaisuudet ovat asianomaisen viran kannalta merkityksellisiä ja mistä hänen
mahdollisesti pitäisi luopua, jotta hänet voidaan nimittää. Virkasuhteen aikana ilmi tuleva, virka-
miehen puolueettomuuden vaarantava sidonnaisuus puolestaan voi olla valtion virkamieslain 26
§:ssä säädetty irtisanomisperuste. Virkamiehen irtisanominen perustuisi silloin siihen, että luotta-
mus hänen puolueettomuuteensa virkatehtävien hoidossa on vaarantunut tai menetetty.

Tältä osin on selvitettävä mahdollisuudet laatia sähkö- ja maakaasualan yrityksiin liittyviä taloudel-
lisia sidonnaisuuksia koskeva järjestelmä, joka ehkäisisi riippumattomuuden vaarantavat taloudelli-
set sidonnaisuudet. Järjestelmän käyttöönottamista rajoittaa kuitenkin virkamiesten irtisanomis-
suojaan liittyvät periaatteet. Jotta valtion virkamieslain sisältö olisi sopusoinnussa ilmoitusvelvolli-
suudesta johtuvien seurausten kanssa, nimitettäväksi esitettävän ja virkaan nimitetyn ilmoitusvel-
vollisuus on katsottu olevan tarkoituksenmukaista rajata valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettui-
hin ns. erittelyvirkoihin. Tämän vuoksi tällaisen järjestelmän kohteeksi ei olisi perusteltua kuiten-
kaan saattaa Energiamarkkinaviraston koko henkilöstöä vaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle
kuuluvia ratkaisuja tekevä viraston päällikkö.

Ylintä johtoa koskevat vaatimukset

Energiamarkkinavirastosta annettu laki määrittelee, että Energiamarkkinaviraston päällikkönä on
johtaja.8 Johtajan tehtävistä ja nimittämisestä määritellään asetuksella. Energiamarkkinavirastosta
annetussa asetuksen (621/2000) mukaan Energiamarkkinaviraston johtajan kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan, käytännössä osoitettu joh-
tamistaito ja johtamiskokemus. Johtajan nimittää valtioneuvosto. Muut virkamiehet nimittää johta-
ja. Viraston johtaja on nimitetty virkaan toistaiseksi. Johtaja vastaa siitä, että Energiamarkkinaviras-
ton tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuuden suojelemiseksi direktiiveissä edellytetään,
että sääntelyviranomaisen johtokunnan jäsenet tai, jos johtokuntaa ei ole, sääntelyviranomaisen
ylimmät johtohenkilöt (englanniksi top management) nimitetään vähintään viiden mutta enintään
seitsemän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia enintään kerran. Direktiiveissä on todettu, että
jäsenvaltioiden on varmistettava johtokunnan tai ylimpien johtohenkilöiden asianmukaisen kierto-
järjestelmän käyttöönotto. Johtokunnan jäsenet tai ylimmät johtohenkilöt voidaan vapauttaa tehtä-
vistään kesken toimikauden vain, jos he eivät täytä enää sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamia
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet rikkomukseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Komissio on tulkintaohjeissaan katsonut, että ennen direktiivin täytäntöönpanoa (3.3.2011) nimitet-
tyjen kansallisen sääntelyviranomaisen ylimpien johtohenkilöiden virka tulisi olla ensimmäistä ker-
taa katkolla viimeistään seitsemän vuoden kuluttua eli 3.3.2018. Mikäli kyseiset henkilöt täyttävät
sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamat riippumattomuusvaatimukset heidät voidaan nimittää vir-
kaan uudeksi määräajaksi.

Tulkintaohjeissaan komissio on myös ottanut kantaa siihen, mitä tarkoitetaan ylimmillä johtohenki-
löillä. Komission tulkinnan mukaan ylimmillä johtohenkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on val-
tuus tehdä sitovia päätöksiä kansallisessa sääntelyviranomaisessa.

8 Vuoden 2007 alusta lähtien virkanimike on ollut ylijohtaja.
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Energiamarkkinavirasto on päällikkövirasto, jossa asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies, jolle
päätösvaltaa on annettu viraston työjärjestyksessä. Energiamarkkinaviraston toiminta voidaan jär-
jestää siten, että ne viraston päätökset, jotka kuuluvat direktiivien tarkoittamalle kansalliselle sään-
telyviranomaiselle, rajattaisiin pelkästään ylijohtajan ratkaisuvaltaan. Näin ollen ylijohtajan virka
voisi jäädä ainoaksi viraksi, jolta komission tulkintaohjeen mukaan edellytettäisiin määräaikaisuut-
ta. Virastolle kuuluvissa muissa tehtävissä, kuten päästökaupassa sekä hallinnollisissa asioissa ei
olisi estettä delegoida päätösvaltaa myös muille virkamiehille saattamatta näitä määräaikaisuusvaa-
timuksen piiriin. Ylijohtajan estyneenä ollessa kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviin liittyviä
päätöksiä joutuisivat satunnaisesti tekemään myös sijaisina toimivat virkamiehet, jotka pääasialli-
sesti johtavat valmistelua. Työryhmä katsoo, että ei voida perusteltuna katsoa, että direktiiviä tulisi
tulkita niin laajasti, että sen määräaikaisvaatimukset koskisivat myös ylijohtajan sijaisena satunnai-
sesti päätöksiä tekeviä virkamiehiä. Työryhmän käsityksen mukaan muiden jäsenvaltioiden kansal-
lisissa sääntelyviranomaisissa, joissa päätöksiä tekevät kollegiotyyppiset elimet ei tyypillisesti val-
mistelua vetäviä osastopäälliköitä edellytettäisi nimettäväksi määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Energiamarkkinaviraston johtohenkilöihin sovelletaan valtion virkamieslakia ja siihen perustuvia
yleisiä virkamiesoikeudellisia periaatteita. Johtohenkilöt nimitetään toistaiseksi voimassa oleviin
virkasuhteisiin. Heihin sovelletaan yleisiä virkasuhteen irtisanomis- ja purkuperiaatteita, virkasuh-
teen ehtojen muuttamisperiaatteita sekä kurinpitosäännöksiä. Virkamiesten oikeusturva virkaansa
liittyvissä asioissa on Suomen hallinnossa vahvasti suojattu. Käytännössä virkamiehen voi erottaa
ainoastaan rikkomus- tai laiminlyöntiperusteisesti. Häntä ei myöskään voida siirtää toiseen virkaan
vastoin tahtoaan. Poikkeuksena muodostavat kuitenkin tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja
ministeriöiden nimittämät virkamiehet, jotka voidaan määrätä valtioneuvoston määräämiin tehtäviin
enintään neljäksi vuodeksi, kun siihen on valtion tehtävien hoitamiseen perustuva pätevä syy. Käy-
tettäväksi asetettu virkamies on velvollinen suorittamaan valtioneuvoston tai sen määräämän viran-
omaisen määräämiä tehtäviä (VVirkamiesL 22 §). Energiamarkkinaviraston ylijohtaja kuuluu vii-
meksi mainitun säännöksen soveltamispiiriin.

Voidaan arvioida, että Energiamarkkinaviraston virkamiehiin sovellettavat yleiset virkamiesoikeu-
delliset säännökset riittävät täyttämään direktiivien vähimmäisvaatimukset johdon riippumattomuu-
den osalta. Kysymyksen alaiseksi voidaan nostaa ainoastaan virkamieslain 22 §:n säännös valtio-
neuvoston käyttöön asettamisesta. Sen osalta näyttäisi olevan tarpeellista säätää poikkeus Energia-
markkinaviraston ylijohtajan suhteen, jotta direktiivien vaatimukset täyttyisivät.

Johdon määräaikaisuusvaatimuksen täyttämiseksi Energiamarkkinavirastoon joudutaan perusta-
maan uusi määräaikainen virastopäällikön virka. Sen osalta tulisi säätää, että virkaan voidaan nimit-
tää vähintään viiden mutta enintään seitsemän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia enintään
kerran. Virkamieslain mukaan määräaikaisuutta koskevat säännökset annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Säännöksissä voidaan käyttää myös määräajalle säädettävää vaihteluväliä, kuten tässä ta-
pauksessa 5 - 7 vuotta. Direktiivien vaatimus uusimismahdollisuudesta voidaan tulkita koskemaan
peräkkäisiä kausia. Direktiivit eivät estä uudelleen valintaa, jos tehtävää on välissä hoitanut toinen
henkilö.

5.2.3 Eräiden maiden käytäntöjä

Ruotsi

Ruotsin kansallinen sääntelyviranomainen Energimarknadsinspektionen (EI) muutettiin 1.1.2008
itsenäiseksi viranomaiseksi, kun se sitä ennen oli osa laajempaa energiaviranomaista (Statens Ener-
gimyndighet). Eriyttämisen tarkoituksena oli selkiyttää valvontaviranomaisen ja energia-alan edis-
tämistoimia hoitavan viranomaisen rooleja.
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EI:n päällikön eli ylijohtajan nimittää Ruotsin hallitus. Hallitus on päättänyt, että EI:ssä on sisäinen
johtoryhmä, joka muun muassa toimii ylijohtajan neuvonantajana. Ylijohtaja toimii johtoryhmän
puheenjohtajana ja informoi sitä viraston toimintaan vaikuttavista asioista.

Ylijohtaja nimitetään yleensä kuuden vuoden pituiseksi kaudeksi, jonka jälkeen kausi voidaan uusia
kahdesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ylijohtajan tehtävää hoitavalle henkilölle ei säädetty virka-
kiertoa vaan palvelussuhde päättyy määräajan päättyessä.

Viraston toimintaa ohjaa hallitus antamalla ohjeita. Normaalia toimintaa koskevat suuntaviivaohjeet
annetaan vuosittaisessa määrärahaa koskevissa ohjeissa. Virasto laatii vuosittain kertomuksen toi-
minnastaan ja se toimitetaan hallitukselle.

Sääntelyviranomaisen toiminta rahoitetaan pääosin valtion budjetista. Kaasuverkonhaltijat rahoitta-
vat pienen osan sääntelyviranomaisen toiminnan kustannuksista. Summan suuruus päätetään halli-
tuksen esityksessä. Toimintaa rahoittavat epäsuorasti myös sähkönkäyttäjät. Sähköverkonhaltijat
keräävät pienen hallituksen esityksessä päätetyn summan kaikilta asiakkailta valtion budjettiin.

EI:n päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudesta. Joihinkin luvan myöntämistä koskeviin pää-
töksiin voi hakea muutosta hallitukselta.

Italia

Italiassa kansallisena sääntelyviranomaisena toimii L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEG). Sen neuvoston nimittää valtioneuvosto asiasta vastaavan ministerin ehdotuksen perusteel-
la. Hallituksen tekemä nimitys on toimitettava parlamentin toimivaltaisille valiokunnille (kaksi va-
liokuntaa). Niiden hyväksyntään tarvitaan määräenemmistö (3/4 äänistä), joten hyväksyminen edel-
lyttää myös opposition hyväksyntää.

Neuvoston jäsenet nimitetään virkaan seitsemäksi vuodeksi eikä heitä voi nimittää uudelleen.

AEEG päättää itse organisaatiostaan, taloudestaan ja hallinnostaan. Toiminnan rahoittamiseksi ke-
rätään energia-alan yrityksiltä maksu, joka on enintään 1 promille edellisen vuoden tuloista. Tällä
hetkellä määrä on 0,3 promillea. Joka vuosi pääministeriä ja hallitusta avustava elin ”Presidenza del
Consiglio dei Ministri” antaa hyväksynnän kerättävästä maksusta.

Hallituksen vuosittainen päätös valtiontaloudesta sisältää myös energiapolitiikkaan liittyviä asioita.
Näkökulmana ovat kansalliset edut energiapolitiikassa. Nämä energiapoliittiset linjaukset voivat
koskea myös AEEG:tä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksiin voi hakea muutosta sen alueen hallinto-oikeudesta,
jossa AEEG toimii. Toisena valitusasteena toimii korkein hallinto-oikeus.

Itävalta

Itävallassa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden kansallisena sääntelyviranomaisena toimii E-Control
Ltd. Sääntelyviranomaisen päällikkönä on toimitusjohtaja, jonka nimittää talousasioista vastaava
ministeri. Kausi on pituudeltaan viisi vuotta ja se voidaan uusia. Sääntelyviranomaisen päällikön
tehtävää hoitavalle henkilölle ei ole varalla mitään virkakiertoa.

Sääntelyviranomaisen päällikön lisäksi kansallisella sääntelyviranomaisella on riippumaton kolme-
jäseninen sääntelykomissio. Yksi sen jäsenistä on tuomari ja kahdella muulla on tekninen tai/ja ta-
loudellinen osaaminen. Komission jäsenenä toimiminen ei ole täysipäiväinen työ, vaan komissio
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kokoontuu tavallisesti kahden viikon välein. Komission toimivalta koskee siirto- ja jakelutariffeja,
verkkopuolen ehtoja sekä kiistojen ratkaisua. Komission jäsenet nimittää liittovaltion hallitus. Kau-
den pituus on viisi vuotta ja se voidaan uusia. Koska Itävallassa on ainakin muodollisesti kaksi vi-
ranomaista, järjestelmää on muutettava sisämarkkinapaketin vaatimusten toteuttamiseksi.

E-Controlin toiminta rahoitetaan maksuilla, jotka kerätään sähköpuolella kolmelta TSO:lta. Maksu
hyväksytään osana TSO:iden kustannuksia, joten TSO:iden asiakkaiden kautta toiminnan rahoitta-
vat viime kädessä loppukäyttäjät. E-Controlin budjetin, joka sisältää myös komission kustannukset,
hyväksyy E-Control Ltd:n hallintoneuvosto. Talousasioista ja valtiontaloudesta vastaavat ministerit
nimittävät hallintoneuvoston jäsenet.

Ministeri ei ohjaa E-Controlin toimintaa. Laki kuitenkin sisältää säännön, joka mahdollistaa yleis-
luonteisen ohjauksen. Ministeri voi antaa määräyksiä E-Controlin päällikölle, mutta määräysten on
oltava kirjallisia, perusteltuja ja julkistettuja. Tätä mahdollisuutta ei ole kertaakaan käytetty. E-
Controlin arvion mukaan mahdollisuus antaa määräyksiä on poistettava, sillä muuten kansallisen
sääntelyviranomaisen riippumattomuus ei toteutuisi.

E-Control Ltd:n päätöksiin voi hakea muutosta E-Controlin komissiolta. Komission päätöksiin voi
puolestaan hakea muutosta hallinto-oikeudesta ja perustuslakioikeudesta.

5.2.4 Työryhmän ehdotukset

Työryhmä toteaa johtopäätöksenään, että Energiamarkkinaviraston riippumattomuus voidaan järjes-
tää direktiivien edellytykset täyttävällä tavalla nykyisen hallintojärjestelmän ja lainsäädännön puit-
teissa. Suuria tarpeita viraston organisaatioaseman uudelleen järjestelyihin ei muutoinkaan ole.
Eräiltä osin on kuitenkin tehtävä täsmennyksiä nykyisiin menettelytapoihin.

Työryhmä katsoo, että seuraavia asioita koskevaan sääntelyyn ei tarvitse tehdä lainkaan muutoksia:

- Yhden kansallisen sääntelyviranomaisen vaatimus

- Energiamarkkinaviraston oikeudellinen erillisyys

- Energiamarkkinaviraston päätöksenteon itsenäisyys

- Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoitus (poislukien perustuslain tulkinnasta johtuvat
muutostarpeet)

Työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä Energiamarkkinaviraston riippumattomuuden varmis-
tamiseksi direktiivien edellyttämälle tasolle asiakokonaisuuksissa, jotka muilta osin täyttävät työ-
ryhmän käsityksen mukaan direktiivien vaatimukset:

1) Riittävän toiminnallisen riippumattomuuden varmistaminen

Nykyisiä tulosohjauskäytäntöjä on tarkasteltava seuraavien valtion talousarvion laadintapro-
sessien sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiamarkkinaviraston välisten tulosneuvotte-
luiden aikana siitä näkökulmasta täyttyvätkö direktiivien asettamat vaatimukset. Tarvittaessa
on muutettava käytäntöjä. Säädösmuutoksia ei kuitenkaan tarvita.
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2) Toiminnan rahoitus

Valtiontalouden kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa tulisi huolehtia siitä, että Energia-
markkinavirastolla on käytössään direktiivien säätämien kansallisen sääntelyviranomaisen
tehtävien asianmukaisen ja ammattitaitoisen hoitamisen edellyttämät resurssit Energiamark-
kinavirastolle, tarvittaessa esimerkiksi priorisoimalla ja uudelleen kohdentamalla työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan resursseja.

3) Johdon ja henkilöstön riippumattomuus sähkö- ja kaasualan yrityksistä

Energiamarkkinavirastolle laaditaan sähkö- ja maakaasualan yrityksiin liittyviä taloudellisia
sidonnaisuuksia koskeva järjestelmä, joka ehkäisisi viraston johdon riippumattomuuden vaa-
rantavat taloudelliset sidonnaisuudet. Tällaisen järjestelmän kohteeksi ei olisi tarpeen saattaa
Energiamarkkinaviraston henkilöstöä laajassa mittakaavassa, vain kansalliselle sääntelyvi-
ranomaiselle kuuluvia tehtäviä ratkaisuja tekevä viraston päällikkö. Järjestelmä ottaisi mah-
dollisimman pitkälle mallia valtion virkamieslain sidonnaisuuksia koskevasta järjestelmästä.
Ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset sisällytettäisiin Energiamarkkinavirastoa koske-
vaan uuteen hallintolakiin. Jos myöhemmin tulee esimerkiksi kaikkia virastopäälliköitä kos-
keva yleissäännös, Energiamarkkinaviraston erityissäännös voitaisiin poistaa.

4) Ylintä johtoa koskevat vaatimukset

Direktiivien ylintä johtoa koskevat erityisvaatimukset kohdistetaan vain viraston päällikkönä
toimivaan ylijohtajaan. Tämän edellytyksenä on, että Energiamarkkinaviraston tulee huoleh-
tia siitä, että se ei delegoi kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvaa päätösvaltaa muiden
virkamiestensä ratkaistavaksi.

Viraston päällikkönä toimivan ylijohtajan virka säädetään määräaikaiseksi. Säännöksissä
säädetään määräajalle vaihteluväli 5 - 7 vuotta. Direktiivien vaatimus uusimis-
mahdollisuudesta säädetään koskemaan peräkkäisiä kausia. Uudelleen valinta olisi mahdol-
linen, jos tehtävää on välissä hoitanut toinen henkilö.

Energiamarkkinaviraston ylijohtajan osalta säädetään poikkeus valtion virkamieslain 22 §:n
säännökseen. Poikkeuksella estettäisiin mahdollisuus siirtää ylijohtaja kyseisen säännöksen
nojalla valtioneuvoston käytettäväksi.

Säännökset sisällytettäisiin valtion virkamieslakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin.

5.3 Kansallisen sääntelyviranomaisen yleistavoitteet

5.3.1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset

Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on asetettu sähködirektiivin 36 artiklassa ja maakaasudirektii-
vin 40 artiklassa yleistavoitteet, joita sen tulee viranomaistoimintaa suorittaessaan toteuttaa kohtuul-
lisin toimenpitein tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa puitteissa. Yleistavoitteiden tarkoituksena on
ohjata kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa yleisluontoisella tavoitetasolla sekä mahdollis-
taa näille niiden varsinaisten tehtävien ulkopuolelle jäävien yhteisön politiikkojen huomioon otta-
minen työssään. Tavoitteiden toteuttamista on toteutettava tarvittaessa tiiviissä yhteydenpidossa
muiden asiaankuuluvien viranomaisten, myös kilpailuviranomaisten kanssa.
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Direktiivissä kansalliselle sääntelyviranomaiselle on asetettu tavoitteeksi edistää kilpailulle avoi-
mia, varmoja ja ympäristön kannalta kestäviä sähkön sisämarkkinoita yhteisön alueella. Markkinoi-
den tehokas avaaminen kaikille yhteisön asiakkaille ja toimittajille on toteutettava läheisessä yhteis-
työssä ACER-viraston, muiden jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission
kanssa. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava asianmukaiset edellytykset sähköverk-
kojen tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten pitkän aikavälin tavoitteet huomioon ottaen. Edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisen sääntelyviranomaisen on myös kehitettävä kil-
pailulle avoimet ja moitteettomasti toimivat alueelliset markkinat.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on poistettava sähkökaupan rajoituksia sekä edistettävä kulutta-
jien tarpeisiin suunnattujen varmojen, luotettavien, tehokkaiden ja syrjimättömien verkkojen kehit-
tämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kansallisen sääntelyviranomaisen on edistettävä
energiatehokkuutta sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon ja hajautetun
sähköntuotannon integroimista sekä siirto- että jakeluverkkoihin.

Kansallisen sääntelyviranomaisen tavoitteena on helpottaa uuden tuotantokapasiteetin verkkoon
pääsyä sekä varmistaa, että verkonhaltijoille ja verkonkäyttäjille tarjotaan asianmukaisia kannusti-
mia lisätä verkon suorituskykyä ja edistää markkinoiden yhdentymistä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on myös varmistettava, että asiakkaat hyötyvät kansallisten
markkinoiden tehokkaasta toiminnasta sekä edistettävä tehokkaan kilpailun ja kuluttajansuojan
varmistamista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen tavoitteena on edistää yleispalvelun ja julkisten palvelujen korke-
an tason saavuttamista. Sääntelyviranomaisen on myös osallistuttava heikommassa asemassa olevi-
en asiakkaiden suojeluun ja toimittajan vaihtamisen edellyttämien tiedonvaihtomenettelyjen yhteen-
sopivuuden edistämiseen.

5.3.2 Nykytilan arviointi

Sähkömarkkinalain 38 §:ssä on yleissäännös valvontaviranomaisista ja niiden tehtävistä.

Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä on valvoa tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten sekä verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä säh-
kön kaupassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1228/2003 noudattamista. Maan rajan ylittävien sähköjohtojen rakentamista sekä
sähkön tuontia ja vientiä valvoo kuitenkin ministeriö.

Sähkömarkkinaviranomaisen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
seurata sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä Suomessa.

Sähkömarkkinaviranomaisen tulee julkaista vuosittain valvontaa sekä sähkön tarjon-
nan ja kysynnän tasapainon kehitystä koskevat kertomukset että huolehtia tehtäviinsä
liittyvistä kansainvälisistä tiedonantovelvoitteista.

Sähkömarkkinalain tavoitteet on kirjattu lain 1 §:ään.

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömark-
kinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti voidaan
turvata. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudelli-
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sen kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja myynnissä sekä kohtuullisten ja ta-
sapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito sähköverkkojen toiminnassa.

Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa säh-
könhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja asiakkaittensa toiminnas-
sa sähkön tehokasta ja säästäväistä käyttöä.

Maakaasumarkkinain 7 luvun 1 §:n mukaan

Maakaasumarkkinaviranomaisen tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Maan rajan ylittävien siirtoput-
kien rakentamista sekä maakaasun tuontia ja vientiä valvoo kuitenkin kauppa- ja teol-
lisuusministeriö.

Maakaasumarkkinaviranomaisen tulee julkaista vuosittain markkinoiden valvontaa
koskeva kertomus sekä huolehtia valvontaan liittyvistä kansainvälisistä tiedonantovel-
voitteista. (1293/2004)

Maakaasumarkkinain yleistavoitteet on säädetty lain 1 luvun 1 §:ssä.

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti toimiville maakaasu-
markkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen maakaasun saanti
voidaan turvata. Toimivien maakaasumarkkinoiden ensisijaisina keinoina ovat ter-
veen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen maakaasun myynnissä ja varas-
toinnissa sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito maakaasu-
verkkojen toiminnassa.

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

Energiamarkkinavirastosta annetun lain (507/2000) 1 §:ssä säädetään Energiamarkkinaviraston teh-
tävistä lisäksi:

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden ja maa-
kaasumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on Energiamarkkinavirasto.

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on toimia sähkömarkkinalaissa (386/1995) tar-
koitettuna sähkömarkkinaviranomaisena ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tar-
koitettuna maakaasumarkkinaviranomaisena. Virasto hoitaa sähkömarkkinalaissa ja
maakaasumarkkinalaissa ja niiden nojalla säädettyjä viranomaistehtäviä sekä edistää
sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimintaa.

Lisäksi Energiamarkkinavirastolle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia teh-
täviä siten kuin siitä erikseen säädetään.

Sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa olevat tavoitesäännökset sekä Energiamarkkinavirastosta anne-
tun lain 1 § asettavat Energiamarkkinamarkkinaviraston toiminnalle yleisluontoisia tavoitteita säh-
kö- ja maakaasumarkkinoiden kansallisena sääntelyviranomaisena. Säännökset kattavat kuitenkin
vain osan sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamista kansallisen sääntelyviranomaisen yleistavoit-
teista. Säännöksiä on tältä osin täydennettävä.
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5.4 Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävät

5.4.1 Yleistä
Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävistä annetaan keskeisimmät säännökset sähködirektiivin
37 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja maakaasudirektiivin 41 artiklan 1 ja 2 kohdassa. Artikloihin sisältyvät
yksityiskohtaiset tehtäväluettelot käsittävät yhteensä 21 alakohtaa (a-u).

Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävät jakautuvat kahteen kategoriaan, joita voidaan luonnehtia
päätehtäviksi ja seurantatehtäviksi. Päätehtävät käsittävät varsinaiset sääntelytehtävät, joissa toimi-
valta tulee aina antaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Seurantatehtävät sisältävät erilaisia säh-
kö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä seurantatehtäviä, jotka jäsenvaltiot voivat antaa myös muun
viranomaisen hoidettaviksi.

Edellisten lisäksi kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävät riippuvat osittain siitä, mihin siirtover-
kon eriyttämisvaihtoehtoon jäsenvaltiossa päädytään. ISO-mallin valvontaan liittyvistä lisätehtävis-
tä säädetään artikloiden 3 kohdissa sekä ITO-malliin liittyvistä lisätehtävistä artikloiden 5 kohdissa.

Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävistä on lisäksi säännöksiä hajallaan sähkö- ja maakaasudi-
rektiivien muissa artikloissa.

5.4.2 Päätehtävät
Kansallisen sääntelyviranomaisen päätehtäviä koskevat säännökset sisältyvät sähködirektiivin 37
artiklan 1 kohdan a-f, l, n-p ja u alakohtiin sekä maakaasudirektiivin 41 artiklan 1 kohdan a-f, l, o-q
ja u alakohtiin. Säännökset kuuluvat tältä osin seuraavasti:

Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävänä on:

a) vahvistaa tai hyväksyä avointen kriteerien mukaisesti siirto- tai jakelutariffit tai niiden
laskentamenetelmät;

b) varmistaa, että siirto- ja jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa verkon omistajat, sekä kaik-
ki sähköalan yritykset noudattavat tästä direktiivistä ja muusta asiaa koskevasta yhteisön
lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien kysymysten osalta;

c) tehdä rajat ylittävissä asioissa yhteistyötä kyseisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisen
tai sääntelyviranomaisten ja viraston kanssa;

d) noudattaa kaikkia asiaan liittyviä oikeudellisesti sitovia viraston ja komission päätöksiä
ja panna ne täytäntöön;

e) antaa vuosittain kertomus toiminnastaan ja tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltioiden
asiaankuuluville viranomaisille, virastolle ja komissiolle. Kertomuksessa on esitettävä to-
teutetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset kunkin tässä artiklassa luetellun tehtävän osalta;

f) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvien toimintojen välillä esiinny ris-
tisubventioita;

l) noudattaa sopimusvapautta keskeytettävissä olevien toimitussopimusten ja pitkän aikavä-
lin sopimusten osalta edellyttäen, että ne ovat yhteisön lainsäädännön sekä yhteisön poli-
tiikkojen mukaisia;
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n) osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa muun muassa liittees-
sä 1 säädettyjen kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus ja täytäntöönpano (maakaasu-
direktiivissä vastaava säännös sisältyy o alakohtaan);

o) julkaista vähintään vuosittain suosituksia 3 artiklan noudattamisesta toimitushinnoissa ja
toimittaa suositukset tarvittaessa kilpailuviranomaisille (maakaasudirektiivissä vastaava
säännös sisältyy p alakohtaan);

p) varmistaa asiakkaiden mahdollisuus saada kulutustietoja, kulutustietojen tarjoaminen
helppotajuisessa yhdenmukaistetussa muodossa kansallisella tasolla valinnaista käyttöä
varten sekä kaikkien asiakkaiden mahdollisuus saada pikaisesti tällaisia liitteessä 1 olevas-
sa h kohdassa tarkoitettuja tietoja (maakaasudirektiivissä vastaava säännös sisältyy alakoh-
taan);

u) edistää tärkeimpiä markkinamenettelyjä koskevien tiedonvaihtomenettelyjen yhteen-
sopivuutta aluetasolla.

Alakohdan d säännöksen sanamuoto on epätäsmällinen, mutta sen voidaan katsoa tarkoittavan, että
kansallisen sääntelyviranomaisen tulee noudattaa ACER-viraston ja komission oikeudellisesti sito-
via päätöksiä sekä valvoa niiden noudattamista kansallisella tasolla. Alakohdassa l mainittu tehtävä
poikkeaa luonteeltaan muista päätehtävistä, jotka edellyttävät aktiivista toimintaa ja toimivaltaa
kansalliselta sääntelyviranomaiselta. Alakohdan l tehtävä voidaan nähdä luonteeltaan enemmän
toiminnan yleistavoitteisiin sisältyvien tehtävien kaltaiseksi kuin aktiivista toimivaltaa edellyttäväk-
si tehtäväksi.

5.4.3 Seurantatehtävät
Kansallisen sääntelyviranomaisen seurantatehtäviä koskevat säännökset sisältyvät sähködirektiivin
37 artiklan 1 kohdan ja maakaasudirektiivin 41 artiklan 1 kohdan g-k, m-n sekä q-t alakohtiin.
Säännökset kuuluvat tältä osin seuraavasti:

Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävänä on:

g) seurata siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmia ja esittää vuosikertomuksessaan
arvio siitä, kuinka siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmat vastaavat sähkökauppa-
asetuksessa ja maakaasuverkkoasetuksessa tarkoitettuja yhteisön laajuisia verkon kehittä-
missuunnitelmia; arvioon voi sisältyä suosituksia kyseisten investointisuunnitelmien muut-
tamisesta;

h) seurata verkon varmuutta ja luotettavuutta koskevien sääntöjen noudattamista ja arvioi-
da niiden aiempaa toimivuutta sekä vahvistaa tai hyväksyä palvelun ja toimitusten laatua
koskevia standardeja ja vaatimuksia tai osallistua tähän yhdessä muiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten kanssa;

i) seurata avoimuuden tasoa, tukkuhinnat mukaan lukien, ja varmistaa, että sähköalan yri-
tykset noudattavat avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

j) seurata, miten avoimia ja tehokkaita tukku- ja vähittäismyyntimarkkinat ovat ja missä
määrin niillä esiintyy kilpailua, mihin kuuluvat sähköpörssit, kotitalousasiakkaiden maksa-
mat hinnat, mukaan lukien ennakkomaksujärjestelmät, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden
määrä, verkosta kytkettyjen asiakkaiden määrä, ylläpitopalvelujen maksut ja näiden palve-
lujen toteuttaminen ja kotitalousasiakkaiden tekemät valitukset, sekä mahdollisia kilpailun
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vääristymiä tai rajoituksia, mihin sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen antaminen, sekä
saattaa tarvittaessa tapaukset asiaankuuluvien kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

k) seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslausek-
keet, joilla voidaan estää muita suuria asiakkaita kuin kotitalousasiakkaita tekemästä sa-
manaikaisesti sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoittaa niiden va-
pautta tehdä tällaisia sopimuksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisil-
le tällaisista käytännöistä;

m) seurata aikaa, jonka siirto- ja jakeluverkonhaltijat käyttävät liitäntöjen ja korjausten
suorittamiseen;

n) seurata ja arvioida varastojen, putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen käyttöoi-
keuksien edellytyksiä kuten maakaasudirektiivin 33 artiklassa säädetään. Tähän tehtävään
ei kuulu tariffien tarkistaminen, jos varaston käyttöä koskeva järjestelmä määritellään 33
artiklan 3 kohdan mukaisesti (alakohta sisältyy vain maakaasudirektiiviin);

q) seurata siirtoverkonhaltijoiden, jakeluverkonhaltijoiden, toimittajien ja asiakkaiden ja
muiden markkinaosapuolten asemaa ja vastuita koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa säh-
kökauppa- ja maakaasuverkkoasetusten mukaisesti (maakaasudirektiivissä vastaava sään-
nös sisältyy r alakohtaan);

r) seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä investointeja suhteessa toimitusvarmuuteen (ala-
kohta sisältyy vain sähködirektiiviin);

s) seurata yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden teknistä yhteistyötä (ala-
kohta sisältyy vain sähködirektiiviin);

s) seurata niiden perusteiden asianmukaista soveltamista, joiden mukaisesti määritetään,
kuuluuko varasto maakaasudirektiivin 33 artiklan 3 kohdan vai 4 kohdan soveltamisalaan
(alakohta sisältyy vain maakaasudirektiiviin);

t) seurata sähködirektiivin 42 artiklassa ja maakaasudirektiivin 46 artiklassa tarkoitettujen
suojatoimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Seurantatehtävät sisältävät erilaisia sähkö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä seurantatehtäviä, jotka
jäsenvaltiot voivat antaa myös muun viranomaisen hoidettaviksi. Muun viranomaisen hoidettaviksi
annetuista seurantatehtävistä tulee kuitenkin antaa kansallisen sääntelyviranomaisen käyttöön tiedot
seurannan tuloksista. Kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksiin sisältyvä tietojen saantioi-
keus koskee täysimittaisesti myös seurantatehtäviin liittyvää tiedonsaantia. Tiedonsaantioikeus kos-
kee myös tältä osin yrityskohtaista liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Mitä seurantatehtävällä
(englanniksi to monitor) varsinaisesti tarkoitetaan direktiiveissä, jää varsin tulkinnanvaraiseksi ja
siten yksityiskohdiltaan kansallisella tasolla säädettäväksi. Käytännössä tehtävät voivat sisältää eri-
laisia toimenpiteitä kuten tilastointia ja tutkimuksia sekä niihin liittyvää raportointia ja aloitteita
mutta myös valvontatyötä. Lisäksi kansallisella sääntelyviranomaisella tulee olla toimivalta käsitel-
lä seurantatehtäviin liittyviä asioita ACER-viraston toiminnassa.

5.4.4 Kansallisen sääntelyviranomaisen lisätehtävät, jos eriyttämismalliksi valitaan
ISO- tai ITO-vaihtoehto

Jos siirtoverkkojen eriyttämisessä valitaan riippumaton järjestelmävastaava-vaihtoehto (ISO) kan-
salliselle sääntelyviranomaiselle kuuluu edellä mainittujen tehtävien lisäksi seuraavat lisätehtävät:
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a) seurattava, että siirtoverkon omistaja ja riippumaton järjestelmävastaava noudattavat 37
art. mukaisia velvollisuuksiaan ja määrättävä velvollisuuksien rikkomisesta seuraamuksia

b) seurattava riippumattoman verkonhaltijan ja siirtoverkon omistajan välisiä suhteita ja välis-
tä tiedonvaihtoa sekä hyväksyttävä sopimukset ja toimittava riitojenratkaisuviranomaisena
näiden välillä

c) hyväksyttävä ensimmäiseen kymmenvuotiseen verkon kehittämissuunnitelmaan sisältyvä in-
vestointisuunnitelma ja vuosittain esitettävät monivuotiset verkon kehittämissuunnitelmat

d) varmistettava, että verkkoonpääsytariffeihin sisältyy siirtoverkon omistajalle tai omistajille
maksettava riittävä korvaus verkko-omaisuuden käyttämisestä ja siihen tehdyistä uusista in-
vestoinneista

e) voitava suorittaa tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta siirtoverkon omistajan ja riippu-
mattoman järjestelmävastaavan toimitiloissa

f) seurattava ylikuormitusmaksujen käyttöä

Jos taas siirtoverkkojen eriyttämisessä valitaan riippumaton siirtoverkonhaltija-vaihtoehto (ITO),
kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat lisäksi seuraavat tehtävät:

a) seuraamusten määrääminen vertikaalisesti integroitunutta yritystä suosivasta, muita syrji-
vistä käytännöistä

b) siirtoverkonhaltijan ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen välisen viestinnän seuraami-
nen sen varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltija täyttää velvoitteensa

c) toimiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan välillä riitojenrat-
kaisuviranomaisena

d) vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja välisten kaupallisten ja rahoituksellisten suhteiden
seuraaminen ja sopimusten hyväksyminen

e) pyytää vertikaalisesti integroituneelta yritykseltä perustelut, kun ohjelman seurannasta vas-
taava toimihenkilö on tehnyt sille 21 art. 4 kohdan mukaisen ilmoituksen

f) tarkastusten suorittaminen, myös ennalta ilmoittamatta, vertikaalisesti integroidun yrityksen
ja siirtoverkonhaltijan tiloissa

g) osoittaa siirtoverkonhaltijan tehtäviä nimetylle riippumattomalle järjestelmävastaavalle, jos
siirtoverkonhaltija rikkoo toistuvasti direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

5.4.5 Nykytilan arviointi
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaviranomaisista ja niiden tehtävistä säädetään sähkömark-
kinalain 38 §:ssä ja maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 §:ssä. Kansallisena sääntelyviranomaisena
toimivan Energiamarkkinaviraston tehtävistä säädetään lisäksi Energiamarkkinavirastosta annetun
lain 1 §:ssä. Näitä säännöksiä on selostettu edellä luvussa 5.3.2.

Sähkö- ja maakaasudirektiivien tapa säännellä kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviä poikkeaa
merkittävästi Suomessa noudatetusta lainsäädäntökäytännöstä. Tältä osin direktiivien säännökset on
laadittu hyvin yksityiskohtaisesti, kun taas kansallisessa lainsäädännössämme kansallisen sääntely-
viranomaisen tehtävistä on annetut säännökset on laadittu lainsäädännön valvontaan ja energia-
markkinoiden edistämiseen liittyvien yleistoimivaltuuksien muotoon. Koska direktiivien sisältämät
tehtäväluettelot on tarkoitettu kattaviksi, seuraa tästä, että täytäntöönpanovaiheessa on erityistä
huomiota kiinnitettävä siihen, että niihin sisältyvät tehtävät sisällytetään direktiivien edellyttämiltä
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osin kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviin. Tämän seurauksena nykyistä lainsäädäntöä on
muutettava yksityiskohtaisempaan muotoon.

Sähkö- ja maakaasudirektiiveissä säädetyt kansallisen sääntelyviranomaisen päätehtävät sisältyvät
jo nykyisellään pääosin Energiamarkkinaviraston tehtäviin ja virasto on tosiasiallisesti myös hoita-
nut  näiltä  osin  kyseisiä  tehtäviä.  Tässä  suhteessa  direktiivit  eivät  merkitse  suurta  muutosta  Ener-
giamarkkinaviraston nykyisin hoitamiin tehtäviin. Säännökset edellyttävät kuitenkin sähkön ja
maakaasun tuonnin ja viennin valvontaan liittyvän nimenomaisen valvontatehtävän poistamista
ministeriöltä. Koska tältä osin varsinaisia valvontatoimivaltuuksia ei ole sisältynyt sähkö- ja maa-
kaasumarkkinalakeihin, ei muutoksella ole vaikutusta käytännön tilanteeseen.

Sähkö- ja maakaasudirektiiveissä säädetty toimivaltuuksien harmonisointi sisältää sen sijaan seu-
rantatehtävien osalta uusia velvoitteita ja tehtäviä, jotka eivät voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaan kuulu Energiamarkkinaviraston tehtäviin tai joita virasto ei tosiasiallisesti ole tehnyt vaikka
nykyiset toimivaltuudet ne mahdollistaisivatkin. Seurantatehtävissä on myös tehtäviä, jotka kuulu-
vat nykyisellään Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Tilastokeskuksen toimivallan piiriin. Ener-
giamarkkinaviraston nykyisten tehtävien näkökulmasta periaatteellisesti merkittävin muutos on seu-
rantatehtävien laajentuminen verkkotoiminnasta ja vähittäismarkkinoista myös tuotantoon ja tuk-
kumarkkinoihin. Koska vastaavia laajennuksia ei sisälly varsinaisiin sääntely- tai valvontatehtäviin,
eivät direktiivit edellytä merkittäviä muutoksia Energiamarkkinaviraston ja Kilpailuviraston säänte-
ly- ja valvontatehtäviin.

Liitteessä 1 on käsitelty yksityiskohtaisemmin sähködirektiivin 37 artiklan 1 kohdan ja maakaasu-
direktiivin 41 artiklan 1 kohdan edellyttämien täytäntöönpanotoimenpiteiden tarvetta.

Mikäli sähkön siirtoverkon eriyttämisessä päädyttäisiin ISO- tai ITO-mallin mukaiseen vaihtoeh-
toon, edellyttäisi se näihin malleihin liittyvien lisätehtävien ja -toimivaltuuksien antamista Ener-
giamarkkinavirastolle.

5.5  Kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuudet

5.5.1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset
Sähködirektiivin 37 artiklan 4 kohdan ja maakaasudirektiivin 41 artiklan 4 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden on varmistettava, että kansalliselle sääntelyviranomaiselle annetaan toimivaltuudet, joi-
den nojalla se voi suorittaa direktiivin edellyttämät tehtävät tehokkaasti ja joutuisasti. Tätä varten
kansallisella sääntelyviranomaisella on oltava vähintään valtuudet:

a) tehdä sähkö- ja maakaasualan yrityksiä sitovia päätöksiä;

b) tehdä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa koskevia tutkimuksia ja päättää sekä
määrätä tarvittavista ja oikeasuhteisista toimenpiteistä tehokkaan kilpailun edistämiseksi ja
markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi kansallisella sääntelyvi-
ranomaisella on oltava tarvittaessa oikeus tehdä yhteistyötä kansallisen kilpailuviranomai-
sen ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten tai komission kanssa kilpailulainsää-
däntöön liittyvän tutkimuksen tekemisessä;

c) vaatia sähkö- ja maakaasualan yrityksiltä kaikkia sen tehtävien suorittamisen kannalta mer-
kityksellisiä tietoja, mukaan lukien perustelut kolmannen osapuolen pääsyn epäämiselle se-
kä kaikki tiedot verkon vahvistamisen edellyttämistä toimenpiteistä;
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d) määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sähkö- ja maakaasualan
yrityksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä direktiivistä tai asiaan
liittyvistä oikeudellisesti sitovista kansallisen sääntelyviranomaisen tai ACER-viraston te-
kemistä päätöksistä, tai ehdottaa toimivaltaiselle tuomioistuimelle, että tämä määräisi ky-
seisiä seuraamuksia. Tähän on sisällyttävä toimivalta määrätä tai ehdottaa määrättäväksi
siirtoverkonhaltijalle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta tai verti-
kaalisesti integroituneelle yritykselle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liike-
vaihdosta vastaavia seuraamuksia, jos nämä eivät täytä tämän direktiivin mukaisia velvoit-
teitaan; sekä

e) tarkoituksenmukaiset valtuudet suorittaa tutkintaa ja ratkaista riitoja direktiivin 11 ja 12
kohdan nojalla.

5.5.2 Nykytilan arviointi

Sähkömarkkinalain 39 §:ssä on säädetty valvontaviranomaisten toimivallasta valvonta-asioissa.

 Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä
taikka verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa säädettyjä velvoitteitaan,
valvontaviranomaisen on velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyöntin-
sä. Velvoitepäätöksessä voidaan määrätä, millä tavoin virhe tai laiminlyönti tulee kor-
jata. Velvoitepäätöksessä voidaan myös määrätä palauttamaan asiakkaalle virheelli-
sesti peritty maksu, jos palautukseen ei sovelleta 38 c §:ssä säädettyä palautusmenet-
telyä.

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 momentissa sekä 38 a—38 c §:ssä tarkoitetun
päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen tuomitsemisessa
maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä menettelyä.

Valvontaviranomaiselle annettavia tietoja koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta
säädetään jäljempänä erikseen.

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 2 §:n mukaan

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä sää-
dettyjä velvoitteitaan, valvontaviranomaisen on velvoitettava hänet korjaamaan vir-
heensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voidaan määrätä, millä tavoin virhe
tai laiminlyönti tulee korjata sekä palauttamaan asiakkaalle virheellisesti peritty mak-
su, jos palautukseen ei sovelleta 1 c §:ssä säädettyä palautusmenettelyä.

Valvontaviranomainen voi asettaa 1 momentissa sekä 1 a 1 c §:ssä tarkoitetun pää-
töksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamisessa ja sen tuomitsemisessa
maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa (1113/1990) säädettyä menettelyä.

Valvontaviranomaiselle annettavia tietoja koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta
säädetään jäljempänä erikseen.
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Sähkömarkkinalain 42 §:ssä on säännös tietojen antamisesta viranomaisille.

Sähköverkkotoimintaa sekä sähkön myyntiä, tuotantoa, tuontia tai vientiä harjoittavan
henkilön, yhteisön tai laitoksen on annettava ministeriölle ja sähkömarkkinaviran-
omaiselle tässä laissa tarkoitettujen valvontatehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.
Tämän lisäksi ministeriölle ja sähkömarkkinaviranomaiselle on annettava muiden täs-
sä laissa tarkoitettujen tehtävien tai kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämisek-
si tarpeellisia tilasto- ja muita tietoja.

Sähkömarkkinaviranomaisen asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain mu-
kaisen valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä sähkömarkkinaviranomaisen antaman
vahvistus- tai velvoitepäätöksen noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus val-
vottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevissa tiloissa.
Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Valvot-
tavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen on vaadittaessa esitettävä tarkas-
tusta toimittavalle virkamiehelle tarkastusta varten ne asiakirjat ja tietojärjestelmis-
sään olevat tallenteensa sekä järjestettävä pääsy niihin sähkölaitteisiin ja
-laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten tai määräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta toimittavalla virkamiehel-
lä on oikeus ottaa maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asiakirjoista sekä tulosteita
tietojärjestelmissä olevista tallenteista.

Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä sää-
dettyjä velvoitteitaan tietojen antamisesta tai toimittamisesta valvontaviranomaiselle,
voi valvontaviranomainen velvoittaa hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.
Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon
asettamisessa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa
säädettyä menettelyä.

Maakaasumarkkinalain 7 luvun 5 §.n mukaan

Maakaasuverkkotoimintaa, maakaasun myyntiä, varastointia, tuontia tai vientiä har-
joittavan henkilön, yhteisön tai laitoksen on annettava kauppa- ja teollisuusministeri-
ölle ja maakaasumarkkinaviranomaiselle tässä laissa tarkoitettujen valvontatehtävien
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Tämän lisäksi on annettava ministeriölle ja maakaa-
sumarkkinaviranomaiselle muiden tässä laissa tarkoitettujen tehtävien tai kansainvä-
listen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia tilasto- ja muita tietoja.

Maakaasumarkkinaviranomaisen asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain
mukaisen valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä maakaasumarkkinaviranomaisen an-
taman vahvistus- tai velvoitepäätöksen noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkas-
tus valvottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevissa ti-
loissa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.
Valvottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen on vaadittaessa esitettävä
tarkastusta toimittavalle virkamiehelle tarkastusta varten ne asiakirjat ja tietojärjes-
telmissään olevat tallenteensa sekä järjestettävä pääsy niihin maakaasulaitteisiin ja
-laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten tai määräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta toimittavalla virkamiehel-
lä on oikeus ottaa maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asiakirjoista sekä tulosteita
tietojärjestelmissä olevista tallenteista. (1293/2004)
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Jos joku rikkoo tai laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä sää-
dettyjä velvoitteitaan tietojen antamisesta tai toimittamisesta valvontaviranomaiselle,
voi valvontaviranomainen velvoittaa hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.
Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon
asettamisessa ja sen tuomitsemisessa maksettavaksi noudatetaan uhkasakkolaissa
säädettyä menettelyä. (1293/2004)

Seuraamusmaksujärjestelmää koskevia säännöksiä ei ole nykyisessä lainsäädännössä.

Energiamarkkinavirastolla voidaan katsoa käytännössä olevan jo nykyisen lainsäädännön perusteel-
la sähkö- ja maakaasudirektiivien edellyttämät toimivaltuudet lukuun ottamatta seuraavia toimival-
tuuksia:

salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttaminen direktiivien edellyttämille
muille viranomaisille tutkinnan yhteydessä;

seuraamusmaksujärjestelmään liittyvät toimivaltuudet.

Energiamarkkinaviraston oma tietojensaantioikeus toiminnan harjoittajilta edellyttää myös toimi-
valtaa kyseisten asioiden selvittämiseen.

5.6 Työryhmän ehdotukset yleistavoitteista, tehtävistä ja toimivaltuuksista

5.6.1 Työryhmän näkemys kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien täytäntöön-
panosta

Direktiivit tuovat kansalliselle sääntelyviranomaiselle uusia markkinoiden seurantatehtäviä sekä
velvollisuuden muun energiapolitiikan huomioon ottamiseen. Sähkö- ja maakaasudirektiivit edellyt-
tävät myös seuraamusmaksun sisällyttämistä sääntelyn seuraamusjärjestelmään. Direktiivien edel-
lyttämät muutostarpeet sekä työryhmän ehdotukset direktiivien Energiamarkkinavirastolle kansalli-
sena sääntelyviranomaisena säätämien tehtävien osalta on esitetty kohta kohdalta raportin liitteessä
1.

Uudet tehtävät ja toimivaltuudet edellyttävät muutoksia kansallisessa lainsäädännössä. Suomen
lainsäädännössä tulisi riittävän yksiselitteisesti säätää seuraavista asioista:

A. Yhteisölainsäädännön edellyttämät tehtävät

1) Energiamarkkinavirasto valvoo sähkökauppa-asetuksen ja sen nojalla annettujen komission
asetusten sekä ACER-viraston oikeudellisesti sitovien päätösten noudattamista;

2) Energiamarkkinavirasto valvoo sähkö- ja maakaasudirektiiveissä asetettujen kansalliseen
lainsäädäntöön sisällytettyjen velvoitteiden noudattamista;

3) Energiamarkkinavirastolla on toimivalta osallistua yhteisölainsäädännön edellyttämään yh-
teisönlaajuiseen ja alueelliseen yhteistyöhön;

4) Energiamarkkinavirasto toteuttaa sähkö- ja maakaasudirektiiveissä säädettyjä yleistavoittei-
ta;

5) Energiamarkkinavirasto vastaa sähkö- ja maakaasudirektiiveissä säädetyistä kansalliseen
lainsäädäntöön sisällytetyistä seurantatehtävistä
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Maakaasusektorilla ei tarvitse ennakoida tässä vaiheessa tehtäviä, jotka liittyvät poikkeuksen piiriin
kuuluviin tai muutoin tosiasiallisesti Suomen kannalta merkityksettömiin asioihin. Tällaisia asioita
ovat maakaasuverkkoasetukseen sisältyvät valvontatehtävät sekä maakaasuvarastoihin liittyvät teh-
tävät.

B. Kotimaisen lainsäädännön edellyttämät tehtävät

1) Energiamarkkinavirasto valvoo sähkömarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten
noudattamista;

2) Energiamarkkinavirasto valvoo maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten
noudattamista;

3) Energiamarkkinavirasto vastaa sille tehoreservilaissa annetuista tehtävistä;

4) Energiamarkkinavirasto vastaa sille annetuista uusiutuvien energialähteiden ja polttoturpeen
tuotantotukiin liittyvistä tehtävistä (hallituksen esitykset valmisteilla);

5) Energiamarkkinavirasto valvoo energiapalvelulain noudattamista;

6) Energiamarkkinavirasto toimii päästökauppalain mukaisena päästökauppaviranomaisena;

7) Energiamarkkinavirasto vastaa sille sähkön alkuperälainsäädännössä annetuista tehtävistä

8) Energiamarkkinavirasto toimii Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien inves-
tointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun neuvoston asetuksen mukaisena kan-
sallisena raportoijana.

C. Kansalliset edistämistehtävät, jotka rinnastuvat direktiivien mukaisiin yleistavoitteisiin ja joista
nykyisin on sovittu tulossopimuksessa

1) Energiamarkkinavirasto edistää kansallisen energiapolitiikan mukaisia toimenpiteitä

2) Energiamarkkinavirasto edistää kansainvälisessä yhteistyössä Suomen energiajärjestelmän
vahvuuksien turvaamista sekä Suomelle tärkeiden etujen huomioon ottamista

Kohdan C mukaisten tehtävien osalta olisi huomioitava se, että käytännössä niiden hoitaminen olisi
sovitettava yhteisölainsäädännön asettamiin puitteisiin.

Työryhmä ehdottaa, että sähkön tuonnin ja viennin valvontavastuuta siirretään työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä Energiamarkkinavirastolle, jotta Energiamarkkinavirasto voi hoitaa sähkökauppa-
asetuksen mukaisia tehtäviä. Työryhmän käsityksen mukaan tulisi kuitenkin olla selvää, että Ener-
giamarkkinaviraston toimivaltaan ei tule tulkita kuuluvaksi poliittisluontoisia tehtäviä, esim. raja-
johtoluvitus, kauppapoliittiset kysymykset (erityisesti kolmansiin maihin liittyvät). On myös huo-
mioitava, että Venäjän suuntaan toiminta on hallitusten välistä, vastaparina Venäjällä on joka tapa-
uksessa hallitus ja ministeriö. Työryhmän käsityksen mukaan nykyinen tosiasiallinen työnjako voisi
mahdollisesti säilyä ennallaan.

Työryhmä ehdottaa, että direktiivin mainitsemat seurantatehtävät hoitaisi Energiamarkkinavirasto.
Toimivalta- ja tehtäväjakoa Energiamarkkinaviraston Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston välillä ei
muutettaisi seurantatehtävien johdosta. Energiamarkkinaviraston ja Tilastokeskuksen työnjako on
selvitettävänä erikseen, ja sen mahdolliset vaikutukset huomioitava.
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Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinavirastolle tulevien seurantatehtävien sisältöä ei ole tar-
peen ratkaista yksityiskohtaisesti säännöstasolla vaan seurannan sisältö voisi jäädä käytännön työssä
kehitettäväksi.

Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinaviraston toimivaltuuksiin ei tehdä muutoksia, lukuun ot-
tamatta seuraamusmaksuprosessia (luku 5.7) sekä tietojen saantioikeuksia ja tietojen luovutusta
direktiivien edellyttämässä viranomaisyhteistyössä (luku 15).

5.6.2 Vaikutukset lainsäädäntöön
Direktiivien täytäntöönpanon haasteena on tarve laatia nykyiseen verrattuna huomattavasti yksityis-
kohtaisempaa lainsäädäntöä, jossa on riittävän yksityiskohtaisesti huomioitava direktiivien yksityis-
kohtaiset ja pitkät tehtävälistaukset. Työryhmä ehdottaa, että direktiivien edellyttämät säännösmuu-
tokset sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että tarvittavat säännökset sisällytetään nel-
jään erilliseen lakiin. Näistä laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta on kokonaan uusi
laki. Työryhmä ehdottaa seuraavaa ratkaisua:

1) Sähkömarkkinalaki ja maakaasumarkkinalaki

Sähkö- ja maakaasumarkkinalakiin sisällytetään jatkossa aineellisoikeudelliset säännökset ja
lupasäännökset sekä niiden edellyttämät täydentävät säännökset. Valvontaa koskevat säh-
kömarkkinalain 9 luku ja maakaasumarkkinalain 7 luku siirrettään erilliseen uuteen sähkö-
ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettavaan lakiin. Sähkömarkkinalaki ja maakaa-
sumarkkinalaki voisivat jäädä voimaan muutettuina, jolloin ei olisi tarvetta antaa kokonaan
uusia lakeja.

2) Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta

Annetaan uusi laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Laki sisältäisi seuraavia
kokonaisuuksia:

- sähkömarkkinalain 9 luvun ja maakaasumarkkinalain 7 luvun säännöksiä vastaavat
säännökset;

- edellä kohdissa A-C mainitut tehtävät (mahdollisesti B.3-8 tehtävät pois lukien)
- Energiamarkkinaviraston toimivaltuudet;
- Energiamarkkinaviraston yhteistyö ja tiedonvaihto muiden viranomaisten kanssa;
- Energiamarkkinaviraston valvontamaksuja koskevat säännökset (toinen vaihtoehto

erillinen verolaki);
- mahdolliset muut tehtävät.

3) Laki Energiamarkkinavirastosta ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus

Annetaan uusi Energiamarkkinavirastoa koskeva ns. hallintolaki sekä sitä täydentävä valtio-
neuvoston asetus. Nämä sisältäisivät seuraavia kokonaisuuksia:

- Energiamarkkinaviraston järjestysmuoto ja organisaatio (riippumattomuus);
- Energiamarkkinaviraston virkamiehiä koskevat säännökset (mukaan lukien mahdol-

liset riippumattomuuden edellyttämät lisävaatimukset valtion virkamieslain yleisiin
säännöksiin verrattuna);

- Energiamarkkinaviraston tehtävät yleisessä muodossa (mahdollisesti B.3-8 mukaiset
tehtävät).



58

5.7 Seuraamusmaksujärjestelmä

5.7.1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset
Sisämarkkinadirektiivien mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia tulisi yhden-
mukaistaa. Direktiiveihin sisältyy uutena vaatimuksena seuraamusmaksun sisällyttäminen seuraa-
musjärjestelmään. Sähködirektiivin 37 artiklan 4 kohdan ja maakaasudirektiivin 41 artiklan 4 koh-
dan mukaan sääntelyviranomaisilla on oltava vähintään valtuudet:

- määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sähkö-/maakaasualan
yrityksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä direktiivistä tai asiaan
liittyvistä oikeudellisesti sitovista kansallisen sääntelyviranomaisen tai ACER-viraston
tekemistä päätöksistä, tai

- ehdottaa toimivaltaiselle tuomioistuimelle, että tämä määräisi kyseisiä seuraamuksia.

Tähän on sisällyttävä toimivalta määrätä tai ehdottaa määrättäväksi siirtoverkonhaltijalle
enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta tai vertikaalisesti integroitu-
neelle yritykselle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta vastaavia
seuraamuksia, jos nämä eivät täytä tämän direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Direktiiveissä säädetään lisäksi, että kansallisen sääntelyviranomaisen tai ACER-viraston sisämark-
kinadirektiivin mukaisesti antamat hyväksynnät eivät estä kansallista sääntelyviranomaista käyttä-
mästä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa myöhemmin toimivaltuuksiaan tämän artiklan
mukaisesti eivätkä rajoita muiden asiaan kuuluvien viranomaisten tai komission määräämiä seu-
raamuksia (sähködirektiivin 37 artiklan 2 kohta ja maakaasudirektiivin 41 artiklan 2 kohta).

Sähkökauppa-asetuksen 22 artiklassa puolestaan säädetään, että jäsenvaltioiden on säädettävä ase-
tuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toi-
menpiteet varmistaakseen, että kyseiset säännökset pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Direktiivit edellyttävät ensinnäkin, että sähkö-/maakaasualan yrityksille voidaan määrätä tehokkai-
ta, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jos ne eivät täytä velvollisuuksiaan, jotka johtuvat
direktiiveistä tai asiaan liittyvistä oikeudellisesti sitovista kansallisen sääntelyviranomaisen tai
ACER-viraston tekemistä päätöksistä. Myös sähkökauppa-asetuksen rikkomisesta tulee säätää vas-
taavat seuraamukset. Vastaavansisältöinen säännös on sisältynyt vuoden 2003 rajat ylittävää sähkö-
kauppaa koskevaan asetukseen sekä maakaasuverkkoasetukseen. Suomen hallitus on katsonut, että
toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltion oikeutena on määritellä se seuraamusvalikoima, jota se
mainittujen vaatimusten täyttämiseksi soveltaa. Tämän perusteella onkin katsottu, että vanhat sään-
nökset eivät edellytä seuraamusmaksujärjestelmän käyttöönottoa. Komissio käynnisti kyseisen ase-
tuksen rikkomisesta Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, josta komissio kuitenkin luopui kesä-
kuussa 2010.

5.7.2 Sähkömarkkinalaki ja maakaasumarkkinalaki
Sähkömarkkinalain 39 §:ssä säädetään valvontaviranomaisten toimivallasta valvonta-asioissa. Jos
joku rikkoo tai laiminlyö sähkömarkkinalaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä taikka rajat
ylittävästä sähkökaupasta annetussa asetuksessa säädettyjä velvoitteitaan, valvontaviranomaisen on
velvoitettava hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voidaan määrätä,
millä tavoin virhe tai laiminlyönti tulee korjata. Velvoitepäätöksessä voidaan myös määrätä palaut-
tamaan asiakkaalle virheellisesti peritty maksu. Voimassa olevan lain mukaan valvontaviranomai-
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nen voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon, mutta se ei voi määrätä seuraamusmaksua. Vas-
taava toimivaltasäännös sisältyy myös maakaasumarkkinalain 7 luvun 2 §:ään.

5.7.3 Seuraamusmaksukäytännöt muussa lainsäädännössä
Ainakin kilpailunrajoituksista annettuun lakiin, viestintämarkkinalakiin ja finanssivalvontalakiin
sisältyy omat seuraamusmaksua koskevat säännökset. Kaikissa näissä lainsäädännöissä seuraamus-
maksusäännösten taustana ovat vahvasti EU:n oikeuden asettamat vaatimukset, joiden mukaan jä-
senvaltioiden on rakennettava ja pidettävä yllä riittävän tehokas kansallinen seuraamusjärjestelmä
niin, että EU:n oikeuden tehokas täytäntöönpano voidaan varmistaa.

Kilpailunrajoituslain ja viestintämarkkinalain mukaisen seuraamusmaksun määrää markkinaoikeus
ja menettelyyn sovelletaan hallintolainkäyttölain säännöksiä, joten kyse on hallinnollisesta seuraa-
musmaksusta. Sen sijaan finanssivalvontalain 39 §:ssä tarkoitetun rikemaksun määrää Finanssival-
vonta. Lisäksi tietyistä arvopaperimarkkinalain rikkomuksista voi olla seurauksena rikosoikeudelli-
nen seuraamusmaksu. On selvää, että seuraamusmaksun tarkkarajaisuudelle asetettavat vaatimukset
ovat tiukemmat, jos seuraamusmaksun määrää viranomainen eikä tuomioistuin ja jos seuraamukse-
na voi olla rikosoikeudellinen sanktio.

Laki kilpailunrajoituksista

Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) mukaan seuraamuksena vakavimmista kilpailunrajoi-
tuslain vastaisista menettelyistä sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailu-
sääntöjen rikkomisesta on seuraamusmaku. Lain 7 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalle tai näiden
yhteenliittymälle, joka rikkoo 49 tai  610 §:n taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 101 tai 102 artiklan säännöksiä, määrätään seuraamusmaksu (kilpailunrikkomismaksu), jollei
menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen kan-
nalta muutoin pidetä perusteettomana.

Seuraamusmaksua määrättäessä on otettava huomioon kilpailunrajoituksen laatu ja laajuus sekä sen
kestoaika. Maksu saa olla enintään 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan elinkei-
nonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän edellisen vuoden liikevaihdosta.

Seuraamusmaksun määrää kilpailuviraston esityksestä markkinaoikeus. Prosessiin markkinaoikeu-
dessa sovelletaan kilpailunrajoituslain lisäksi myös hallintolainkäyttölakia (586/1996) sekä markki-
naoikeuslakia (1527/2001). Maksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Seuraamusmaksu pannaan
täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosotto-
toimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Kilpailunrajoituslain mukaan lähtökohtana siis on, että kilpailunrikkomuksesta on seuraamuksena
seuraamusmaksu. Kilpailunrajoituslakiin sisältyy kuitenkin useita ns. lievennysperusteita, joiden
perusteella Kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten selvittämiseksi
tai joiden perusteella seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä. Näin ollen Kilpailuvirastolla on
käytännössä melko laaja harkintavalta kilpailunrajoitusten tutkinnassa ja seuraamusmaksuesitysten
tekemisessä. Tämä on perusteltua, koska kyse on usein hyvin syvällistä taloudellista ja juridista
analyysiä vaativasta selvitystyöstä, jonka lopputulosta on usein etukäteen hyvin vaikea ennakoida.

9 kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö
10 määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto
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Kilpailunrajoituslain mukaan seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä tai sitä voidaan alentaa,
jos elinkeinonharjoittaja tai näiden yhteenliittymä on merkittävästi avustanut Kilpailuvirastoa kil-
pailunrajoituksen selvittämisessä. Samoin Kilpailuvirasto voi tietyin edellytyksin jättää seuraamus-
maksuesityksen tekemättä, jos kilpailunrajoitukseen osallinen elinkeinonharjoittaja on avustanut
sitä kilpailunrajoituksen selvittämisessä.

Hallituksen esityksessä uudeksi kilpailulaiksi (HE 88/2010) ehdotetaan täsmennyksiä muun muassa
seuraamusmaksusäännöksen soveltamisalaa määrittävään elinkeinonharjoittajan käsitteeseen ja seu-
raamusmaksun määräytymisperusteisiin sekä seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmak-
sun alentamista koskeviin säännöksiin. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä seuraantokysymyksistä tilan-
teessa, jossa elinkeinonharjoittajaa ei ole enää olemassa seuraamusmaksun määräämisajankohtana.

Kilpailunrajoituslain nojalla on tähän mennessä määrätty seuraamusmaksuja yli 20 tapauksessa.
Seuraamusmaksujen määrät ovat vaihdelleet hyvin paljon. Seuraamusmaksun määrään vaikuttavat
esimerkiksi kilpailunrajoituksen vakavuus ja kilpailunrajoituksen kesto. Suurimmat kilpailunrajoi-
tuslain perusteella määrätyt seuraamusmaksut eli yhteensä noin 82,5 miljoonaa euroa on määrätty
asfalttikartelliin osallisille yrityksille (KHO 29.9.2009 taltio 2389). Joissain tapauksissa valtio on
myös joutunut korvaamaan oikeudenkäyntikuluja yrityksille kilpailunrajoituslain mukaisissa menet-
telyissä. Valtion korvattavaksi tulleet oikeudenkäyntikulut ovat joissain tapauksissa olleet määräl-
tään suuria.

Viestintämarkkinalaki

Viestintämarkkinalain (393/2003) 122 §:n mukaan teleyritykselle voidaan määrätä seuraamusmak-
su. Teleyritykselle, joka toimii 18-2011 §:n nojalla asetetun velvollisuuden vastaisesti eikä kehotuk-
sesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kolmen kuukauden määräajassa oikaise menettelyään,
voidaan määrätä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos menettelyllä ei ole huo-
mattavaa vaikutusta markkinoihin tai jos seuraamusmaksun määrääminen on kilpailun turvaamisen
kannalta muutoin ilmeisen perusteetonta. Seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä, jos teleyri-
tykselle on määrätty tai määrätään vastaavasta teosta tai laiminlyönnistä kilpailunrajoituksista anne-
tussa laissa tarkoitettu kilpailunrikkomismaksu.

Seuraamusmaksua määrättäessä on otettava huomioon menettelyn laatu ja laajuus, sen kestoaika
sekä teleyritykselle vastaavasta teosta tai laiminlyönnistä määrätty kilpailunrajoituslain mukainen
kilpailunrikkomismaksu.

Maksun suuruus on vähintään 1 000 euroa ja enintään miljoona euroa. Jos teolla tai laiminlyönnillä
on erittäin huomattavia vaikutuksia markkinoihin, mainittu määrä saadaan ylittää. Maksu saa kui-
tenkin enintään olla viisi prosenttia teleyrityksen edellisen vuoden sähköisen viestinnän verkkojen
ja palveluiden tarjoamisesta koostuvasta liikevaihdosta.

Seuraamusmaksun määrää Viestintäviraston esityksestä markkinaoikeus. Asian käsittelyyn markki-
naoikeudessa sovelletaan niitä markkinaoikeuslain (1527/2001) säännöksiä, jotka koskevat kilpai-
lunrajoituslain mukaisten asioiden käsittelyä. Asian käsittelyyn ja selvittämiseen sovelletaan muu-
toin hallintolainkäyttölakia (586/1996). Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

11 Pykälissä säädetään velvoitteista, jotka Viestintävirasto sääntelyviranomaisena on asettanut huomattavan markkina-
voiman yrityksille, muille teleyrityksille sekä vähittäismarkkinoille toimiville teleyrityksille
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Seuraamusmaksu pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja mak-
sujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Maksun täytäntöönpanosta
huolehtii Oikeusrekisterikeskus. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksessa voidaan säätää seuraamus-
maksun täytäntöönpanon kannalta merkityksellisestä viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta, seu-
raamusmaksun palauttamisesta sekä muista vastaavista, maksun täytäntöönpanon kannalta välttä-
mättömistä seikoista.

Viestintäviraston mukaan viestintämarkkinalain mukaisia seuraamusmaksuja ei toistaiseksi ole
tuomittu kenellekään.

Laki televisio- ja radiotoiminnasta

Televisio- tai radiotoiminnan harjoittajalle, joka rikkoo lakia televisio- ja radiotoiminnasta
(744/1998) voidaan asettaa seuraamusmaksu. Lakiteksti on valtaosaltaan sama kuin Viestintämark-
kinalaissa.

Laki finanssivalvonnasta

Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008) sisältää myös seuraamusmaksujärjestelmän, johon si-
sältyy varsinaisen seuraamusmaksun lisäksi myös lievemmiksi arvioitujen rikkomusten seuraamuk-
sena rikemaksu.

Lain 39 §:ssä säädetään rikemaksusta. Pykälän mukaan Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun
sille, joka:

1) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 4 luvun 18 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvolli-
suuden;

2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4, 5 a tai 6-11 §:ssä taikka
sijoitusrahastolain 99 tai 100 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai velvolli-
suuden pitää rekisteriä taikka niitä vastaavan vakioitua optiota tai termiiniä
koskevan velvollisuuden;

3) rikkoo sijoitusrahastolain 11 luvussa säädettyjä tai sijoitusrahaston säännöissä
määrättyjä varojen sijoittamista koskevia rajoituksia; tai

4) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 c §:ssä tarkoitetun vuosikoosteen
julkistamisen.

Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Luonnol-
liselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 50 euroa ja enintään 1 000 euroa. Rikemaksu
määrätään maksettavaksi valtiolle.

Lain 42 §:ssä säädetään seuraamusmaksusta. Sen mukaan Finanssivalvonta voi julkisen varoituksen
antamisen lisäksi määrätä valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan oikeushenkilön mak-
samaan seuraamusmaksun, jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta:

1) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa tai arvopaperimarkkinalain
8 luvussa säädetyllä tavalla arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 b §:ää, 2 tai 6 lu-
vun säännöksiä tai niiden nojalla annettuja säännöksiä arvopaperien markkinoin-
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nista, liikkeeseenlaskusta, tarjoamisesta tai tiedonantovelvollisuudesta taikka jul-
kisista ostotarjouksista tai tarjousvelvollisuudesta;

2) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla arvopape-
rimarkkinalain 5 luvun 2 tai 12 §:n säännöksiä taikka mainitun luvun 15 §:n no-
jalla annettuja säännöksiä; tai

3) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla direktiivin
2003/71/EY täytäntöönpanosta annettuja Euroopan yhteisöjen komission asetuk-
sia.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle, joka laiminlyö tai
rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla 1 momentissa tarkoitettuja arvopaperi-
markkinalakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä:

1) sisäpiirintiedon käytöstä tai kurssin vääristämisestä;

2) julkisen kaupankäynnin tai sitä toisessa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin
kohteena olevan taikka tällaisen kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin ar-
voon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;

3) monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan arvopaperin ar-
voon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;

4) arvopaperin tarjoamiseen tai 2 kohdassa tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta; taikka

5) julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvelvollisuudesta.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle myös, jos tämä laiminlyö
tai rikkoo direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta annettuja Euroopan yhteisöjen komission ase-
tuksia.

Seuraamusmaksun määräämisen edellytyksenä on lisäksi, että menettely tai laiminlyönti on jatku-
vaa, toistuvaa tai suunnitelmallista taikka muuten niin moitittavaa, ettei varoitusta yksin ole pidettä-
vä riittävänä, eikä teko tai laiminlyönti kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimen-
piteisiin.

Pykälää sovelletaan myös vakioituihin optioihin ja termiineihin.

5.7.4 Nykytilan arviointi ja seuraamusmaksujärjestelmältä edellytettävät vaatimukset
Nykyisiin sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin ei sisälly seuraamusmaksujärjestelmää.

Sähkö- ja maakaasudirektiivit kuitenkin edellyttävät, että tiettyjen sähkö- ja maakaasudirektiiveihin
tai sähkökauppa- ja maakaasuverkkoasetuksiin pohjautuvien velvoitteiden rikkomisesta voidaan
määrätä seuraamusmaksu. Direktiivien mukaan seuraamusmaksun tulisi voida määrätä ainakin siir-
toverkonhaltijoille ja vertikaalisesti integroiduille yrityksille, jos ne eivät täytä direktiivien mukaisia
velvoitteitaan. Vertikaalisesti integroituneilla yrityksillä tarkoitetaan direktiiveissä sähkö- tai maa-
kaasualan yritystä tai yritysten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus
käyttää, joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa ja jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ai-
nakin joko sähkön (maakaasun) siirtoa tai jakelua ja ainakin joko sähkön (maakaasun) tuotantoa tai
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toimittamista. Seuraamusmaksu tulisi voida kohdistaa sekä omistuksellisesti eriytettyihin siirtover-
konhaltijoihin että vertikaalisesti integroituneeseen sähköalan yritysryhmään, joka harjoittaa siirto-
toimintaa tai jakelutoimintaa.

Sen sijaan direktiivit eivät edellytä seuraamusmaksujärjestelmän ulottamista sellaisiin sähköalan
yrityksiin, jotka eivät harjoita siirto- ja jakelutoimintoja. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi pelkäs-
tään tuotantoa ja/tai myyntiä harjoittavat sähkö- ja maakaasualan yritykset. Näiden yritysten rajaa-
minen seuraamusmaksusäännöksen ulkopuolelle ei kuitenkaan olisi perusteltua, koska rikkomuksen
tekijänä voi olla muukin sähkö- tai maakaasualan yritys kuin siirtoverkonhaltija tai vertikaalisesti
integroitunut yritys. Perustellumpaa ja oikeudenmukaisempaa olisikin määrittää seuraamusmaksu-
säännöksen soveltamisala rikkomuksen perusteella eikä sen perusteella, minkä tyyppinen yritys on
rikkomuksen tehnyt.

Direktiivien seuraamusmaksusäännösten sanamuoto on tulkinnanvarainen siltä osin kuin on kyse
sähkökauppa-asetuksen, sen nojalla annettujen komission asetusten tai ACER-viraston päätösten
rikkomuksista. Sähkökauppa-asetus kuitenkin edellyttää, että jäsenvaltioiden on säädettävä asetuk-
sen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että niitä sovelletaan.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Tämän perusteella sisämarkkina-
paketin tavoitteena voidaan katsoa olevan, että sähkökauppa-asetus, sen nojalla annettavat muut
normit ja ACER-viraston päätökset saadaan tehokkaasti pantua täytäntöön. Lisäksi seuraamusmak-
sujen rajaaminen vain direktiivin vastaisiin menettelyihin voisi johtaa rikkomusmenettelyyn Suo-
mea vastaan. ACER-virastolla ei ole seuraamusten määräämiseen ulottuvaa toimivaltaa vaan se
joutuu tältä osin turvautumaan kansallisten sääntelyviranomaisten virka-apuun. Tämän perusteella
työryhmä katsoo, että sisämarkkinapaketin tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi perus-
teltua asettaa seuraamusmaksu mahdolliseksi sanktioksi myös sähkökauppa-asetusta, sen nojalla
annettujen komission asetuksia tai ACER-viraston päätöksiä koskevista rikkomuksista.

Työryhmän näkemyksen mukaan seuraamusmaksu tulisi asettaa sähkö- ja maakaasumarkkinalakien
keskeisimpien säännösten rikkomisen seuraukseksi. Kyseessä olisi hallinnollinen seuraamusmaksu.
Seuraamusmaksu tulisi määrätä keskeisten säännösten rikkomisesta silloin, kun rikkomusten vaiku-
tukset ovat huomattavat tai toiminnan tarkoitus on ollut säännösten tavoitteiden vastainen. Lainsää-
dännöltä edellytettävän tarkkarajaisuuden vaatimuksen täyttämiseksi ne säännökset ja/tai viran-
omaispäätökset, joiden rikkomisesta seuraamusmaksu voitaisiin määrätä, tulisi yksilöidä mahdolli-
simman selkeästi ja tarkasti. Ei voida kuitenkaan edellyttää, että säännöksestä kävisi yksiselitteisesti
ilmi, millainen käyttäytyminen sitä rikkoo. Tällainen muotoilu olisi käytännössä mahdoton toteut-
taa, koska tapaukset voivat vaihdella merkittävästi. Lisäksi Euroopan unionin antamien sisämarkki-
nasäännösten osalta joudutaan tyytymään viittauksiin kyseisiin lainsäädäntöihin. Koska rikkomus-
ten luonne ja niiden vaikutukset voivat eri tapauksissa vaihdella merkittävästi, seuraamusmaksua
esittävällä viranomaisella ja seuraamusmaksun määräävällä tuomioistuimella on oltava riittävän
laaja harkintavalta seuraamusmaksun arvioimisessa. Soveltaminen täsmentyy ratkaisukäytännön
myötä.

Direktiiveissä on säännökset myös siitä, mikä kansallinen taho voisi määrätä seuraamusmaksun.
Niiden mukaan kansallisesti voidaan säätää, että seuraamusmaksun määrää joko kansallinen säänte-
lyviranomainen tai kansallinen tuomioistuin kansallisen sääntelyviranomaisen esityksestä. Suomes-
sa finanssivalvonnassa toimivaltainen seuraamusmaksun määräävä viranomainen on Finanssival-
vonta. Sen sijaan Kilpailunrajoituslain ja viestintämarkkinalain mukaan seuraamusmaksun määrää
markkinaoikeus Kilpailuviraston tai Viestintäviraston esityksestä. Koska sähkö- ja maakaasumark-
kinalakeihin sisällytettävät seuraamusmaksusäännökset edellyttäisivät melko laajaa harkintavaltaa,
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on perusteltua, että sähkö- ja maakaasumarkkinalakien mukaiset seuraamusmaksut määräisi tuomio-
istuin kansallisen sääntelyviranomaisen eli Energiamarkkinaviraston esityksestä.

5.7.5 Työryhmän ehdotukset
Seuraamusmaksujärjestelmän käyttöönotto direktiivien edellyttämällä tavalla

Työryhmä ehdottaa, että:

- sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin sisältyvää seuraamusjärjestelmää täydennetään uu-
della, seuraamusmaksutyyppisellä sanktiolla

- seuraamusmaksu voitaisiin määrätä seuraamukseksi toimijatyypistä riippumatta kaikille
niille sähkö- ja maakaasualan yrityksille, jotka ovat rikkoneet velvoitteita, joiden seu-
raamukseksi on määritetty seuraamusmaksu

- seuraamusmaksu voitaisiin määrätä seuraamukseksi rikkomuksista, jotka kohdistuisivat
ainakin sähkö- tai maakaasudirektiiveissä sekä sähkökauppa-asetuksessa tai sen nojalla
annetuissa komission asetuksissa säädettyihin tai ACER-viraston suoraan sitovissa pää-
töksissä määrättyihin velvoitteisiin.

Seuraamusmaksujärjestelmään kohdistuvat yleiset vaatimukset

Työryhmä katsoo, että esitettävän seuraamusmaksujärjestelmän tulee huomioida seuraavat yleiset
näkökohdat:

- yleiset ihmisoikeuksia koskevat oikeusperiaatteet on huomioitava järjestelmää laaditta-
essa, vaikka kyseessä ei olekaan rikosoikeudellinen vaan hallinnollinen seuraamus. Mitä
voimakkaammasta seuraamuksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että sen määrää jo
ensimmäisessä asteessa tuomioistuin.

- järjestelmä on perusteltua sovittaa yhteen olemassa olevien vastaavantyyppisten järjes-
telmien kanssa

- perustuslain tulkintakäytäntö on huomioitava järjestelmää laadittaessa. Lainsäädännön
tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset tulee huomioida.

- säännöksissä on todettava, että seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Seuraamusmaksun määräämisen käsittelevä orgaani sekä prosessuaalinen menettely

Koska jo yleiset oikeusperiaatteet puoltavat tuomioistuinvaihtoehtoa ja koska sähkö- ja maakaasu-
markkinalainsäädännössä jo muutoinkin noudatetaan varsin samankaltaisia prosessuaalisia käytän-
töjä kuin kilpailulainsäädännössä sekä viestintämarkkinoilla työryhmä ehdottaa, että seuraamus-
maksujärjestelmä toteutettaisiin seuraavasti:

- asian ensimmäisessä asteessa käsittelee markkinaoikeus, joka tekee päätöksensä Ener-
giamarkkinaviraston esityksestä

- markkinaoikeuden päätöksestä on valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman
valituslupamenettelyä.

- prosessuaalisina normeina sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja markkinaoikeuslakia.

Rikkomukset, joista seuraamusmaksu mahdollinen seuraamus

Työryhmä ehdottaa seuraamusmaksua ainakin seuraavia säännöksiä koskevista rikkomuksista:
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- kehittämisvelvollisuus, liittämisvelvollisuus, siirtovelvollisuus (SML 9-10 §, vastaavat
MML)

- verkkopalveluiden hinnoittelua koskevat säännökset (SML 14-15a §, vastaavat MML)
- häviöenergian hankinta (SML 15 b §)
- järjestelmävelvoitteet (SML 4 luku, vastaava MML)
- toimintojen eriyttäminen (SML 7 luku, vastaava MML)
- voimalaitosten huoltoseisokkeja koskeva säännös (SML 36 a §)12

- rajat ylittävää sähkökauppaa koskevan asetuksen tai sen nojalla annetun komission ase-
tuksen rikkominen

- ACER-viraston yksittäisiä siirtoverkonhaltijoita koskeva päätös, joka on annettu virasto-
asetuksen 8 artiklan nojalla (päätös rajayhdysjohdon sääntelyjärjestelmästä).

Työryhmä katsoo, että seuraamusmaksua koskevan esityksen ja sen määräämistä koskevan päätök-
sen tulisi lähtökohtaisesti perustua lain tasolla annettuun normiin ja sen rikkomiseen. On kuitenkin
huomattava, että sähkö- ja maakaasumarkkinalakeja on täsmennetty laajoilla ja sääntelyn kannalta
merkittävillä asetustason säännöksillä. Tällaisia täsmentäviä säännöksiä on annettu esimerkiksi
eräistä keskeisistä järjestelmävelvoitteista kuten toimitusten mittauksesta sekä kauppojen selvityk-
sestä. Seuraamusmaksun oikeudellinen luonne huomioon ottaen työryhmä katsoo, että seuraamus-
maksun määrääminen voisi tulla kyseeseen vain lakitasoisena annetun velvoitteen rikkomisesta.
Lakitasolla annettua päävelvoitetta täsmentävät asetustasoiset säännökset voisivat kuitenkin olla
tulkinnan apuna arvioitaessa, onko päävelvoitetta rikottu.

Ilmeisen kohtuuttomien seurausten välttämiseksi työryhmä ehdottaa, että seuraamusmaksua ei olisi
esitettävä silloin, kun menettelyä on pidettävä vähäisenä tai maksun määräämistä säännösten tavoit-
teiden kannalta muutoin perusteettomana. Vähäisenä voitaisiin pitää esimerkiksi ajallisesti rajoittu-
nutta toimintaa tai toimintaa, jonka taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä.

Työryhmä katsoo, että Energiamarkkinaviraston verkkopalveluiden hinnoittelua koskevien vahvis-
tuspäätösten rikkomisen käytettäisiin edelleen palautusseuraamusta, uhkasakkomenettelyä sekä pa-
lautusseuraamukseen liittyvää korkoseuraamusta. Työryhmä katsoo, että nykyinen verkkopalvelu-
jen hinnoittelun sääntelytapa sisältää riittävän tehokkaat seuraamukset mahdollisten ylituottojen
ehkäisemiseksi sekä palauttamiseksi verkonhaltijoiden asiakkaille. Ehdotusta puoltaa tältä osin
myös se näkökohta, että sääntelyjärjestelmään sisältyy ajatus sen hyväksymisestä, että taloudellisis-
ta suhdanteista ja sääolosuhteista voi aiheutua poikkeamia verkonhaltijoiden taloudellisiin ennustei-
siin. Sääntelyjärjestelmä on nykyisin rakennettu siten, että nämä poikkeamat korjataan seuraavan
valvontajakson aikana.

Muut näkökohdat

Työryhmä toteaa, että seuraamusmaksun määräämistä koskevissa prosesseissa maksun suuruuden
määrittäminen saa tärkeän osan. Säännöksissä tulee sen vuoksi kiinnittää huomiota myös seuraa-
musmaksun määrän määrittämiseen ja laskemiseen liittyviin seikkoihin. Työryhmä ehdottaa, että
seuraamusmaksun määräämistä koskevissa säännöksissä ja niiden perusteluissa tulisi antaa seuraa-
vanlaisia ohjeita maksun määrittämiselle ja laskemiselle:

- rikkomuksen laatu, laajuus ja kesto
- seuraamuksella tulisi olla yleisestävä ja erityisestävä vaikutus

12 Direktiivi ei edellytä, mutta seuraamusmaksu sopisi paremmin rikkomuksen luonteeseen kuin nykyinen yrityksen
palveluksessa olevaan henkilöstöön kohdistuva rangaistusuhka (SML 46 §), josta voitaisiin luopua.



66

- yrityksen saama taloudellinen hyöty ja yhteiskunnan kärsimä hyvinvointitappio
- ennakoitavuus
- rikkomusmaksun määrä olisi direktiivien asettaman rajan mukaisesti enintään 10 % lii-

kevaihdosta. Alarajaa ei esitetä sillä prosessiekonomisten syiden arvioidaan riittävän eh-
käisemään vähäisten rikkomusten saattamisen markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Työryhmä ehdottaa, että määrittämisessä noudatettaisiin myös seuraavia periaatteita:

- laskentaperusteena käytettäisiin relevanttia liikevaihtoa. Liikevaihdon laskenta-
perusteena käytettäisiin niiden liiketoimintojen liikevaihtoja, joihin rikkomuksella on ol-
lut vaikutusta tai joihin liiketoimintoihin rikkomuksella on pyritty vaikuttamaan (esi-
merkiksi hyödyn saamiseksi).

- laskentaperusteena käytettäisiin viimeisen rikkomusvuoden liikevaihtoa.
- tulisi sisältää seuraantokysymys tilanteissa, joissa rikkomuksen tehnyttä yritystä ei ole

enää olemassa, kun seuraamusmaksu määrätään.

Työryhmä arvioi, että olisi mahdotonta laatia sähkö- ja maakaasudirektiivin perusteella säännöksiä,
joissa yksiselitteisesti kuvattaisiin, millainen käyttäytyminen sitä rikkoo. Koska rikkomusten luonne
ja niiden vaikutukset voivat eri tapauksissa vaihdella merkittävästi, seuraamusmaksua esittävällä
viranomaisella ja seuraamusmaksun määräävällä tuomioistuimella on oltava riittävän laaja harkin-
tavalta seuraamusmaksun arvioimisessa. Säännösten soveltaminen täsmentyy ratkaisukäytännön
myötä ja on luonnollista, että Energiamarkkinavirasto joutuu etsimään oikeuskäytännön kautta rat-
kaisua lainsäädännön tarkoittamasta oikeustilasta.

Tapausten käsittelyyn sisältyy oikeudenkäyntikuluriski myös valvontaviranomaiselle. Koska oikeu-
denkäyntikulujen määrä voi seuraamusmaksun määräämistä koskevissa tapauksissa kohota merkit-
täväksi, työryhmä katsoo, että tarkoituksenmukaisten budjetointimenettelyiden kautta olisi varmis-
tettava, ettei Energiamarkkinaviraston maksettavaksi mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntikulujen
riski ohjaa viraston valvontatoimintaa.

Energia-alan laajan etukäteisvalvonnan vuoksi tapausten lukumäärä pysynee alhaisena, arviolta
enintään muutamissa kappaleissa vuodessa. Mahdollisten seuraamusmaksujen suuruuden sekä tapa-
usten lukumäärän vaikeasta ennakoitavuudesta johtuen ei ole mahdollista esittää luotettavaa arviota
seuraamusmaksujärjestelmästä tulevan tulokertymän kokonaismäärästä. Koska tapausten määrä
arvioidaan vähäiseksi, työryhmä arvioi uuden säännöstön vaikutusten valtion tuloihin ja menoihin
jäävän vähäisiksi.
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Osa III. Siirtoverkot

6 Verkkomääritelmät

6.1 Yleistä
Sähködirektiivissä on uusia velvoitteita ja vaatimuksia, jotka koskevat siirtoverkonhaltijoita ja edel-
lyttävät muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Jakeluverkkojen osalta direktiivissä ei ole toimenpi-
teitä vaativia muutoksia.

Uusien säännösten vieminen lainsäädäntöön ei ole aivan suoraviivaista koska Suomessa on kanta- ja
jakeluverkon lisäksi välikategoria alueverkot. Nykyisessä lainsäädännössä alueverkkoja säännellään
järjestelmävastuuta ja eriyttämistä lukuun ottamatta yhdenmukaisesti kantaverkon kanssa. Direktii-
vin perusteella alueverkkoja ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista luokitella direktiivin mukaisik-
si siirtoverkoiksi. Tästä johtuen on syntynyt tarve verkkomäärittelylle, joka selkeästi erottaa alue-
verkot kantaverkosta.

Maakaasumarkkinalain siirto- ja jakeluverkkomääritelmät vastaavat maakaasudirektiivin mukaista
rakennetta, joskin sanamuoto on erilainen. Maakaasumarkkinalain, hiljattain uudistetun maakaa-
suasetuksen (VN:n asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009) ja direktiivin määrittely-
jen yhtenäistämiseksi työryhmä kuitenkin ehdottaa kielellisen tarkistuksen siirtoverkkomääritelmäl-
le maakaasumarkkinalaissa.

6.2 Sähkön sisämarkkinapaketin vaatimukset
Sähködirektiivi tuntee kolmea eri verkonhaltijatyyppiä:

- siirtoverkonhaltija

- jakeluverkonhaltija (joka sisältää alaryhmän suljetut jakeluverkot)

- yhdistetty siirto- ja jakeluverkonhaltija.

Lisäksi sähködirektiivin ja sähkökauppa-asetuksen säännösten perusteella rajayhdysjohdot, jotka
eivät ole TSO:iden hallinnassa, voidaan katsoa omaksi erilliseksi kategoriaksi.

Direktiivissä ei ole määritelty selkeitä kriteereitä siirtoverkon ja jakeluverkon erottamiselle toisis-
taan.

”Siirtoverkonhaltijalla” tarkoitetaan

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidos-
ta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verk-
koihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön siirto-
vaatimukset pitkällä aikavälillä.

Jakeluverkonhaltijan määritelmä on aivan vastaavanlainen, mutta siirtovaatimukset –sanan sijaan on
sana jakeluvaatimukset.
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”Siirrolla” direktiivissä tarkoitetaan

sähkön siirtämistä yhteenliitetyssä siirtojännite- ja suurjänniteverkossa 13 toimitettavaksi
loppukäyttäjille tai jakelijoille, mutta ei toimitusta.

”Jakelulla” tarkoitetaan

sähkön siirtämistä suur-, keski- ja pienjännitteisissä jakeluverkoissa asiakkaille, mutta ei
sähkön toimitusta.

Direktiivin määritelmien mukaan suurjännitteinen verkko voi olla joko siirto- tai jakeluverkkoa.
Siirtoverkon ja jakeluverkon tarkempi määrittely on jätetty jäsenvaltioiden päätettäväksi.

Tärkeimmät uudet, siirtoverkkoja koskevat asiat ovat:

- Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot nimeävät kaikki siirtoverkkoa omistavat verkonhal-
tijat siirtoverkonhaltijoiksi. Yritys on sertifioitava, ennen kuin se hyväksytään ja nimetään
siirtoverkonhaltijaksi (artikla 10)

- Siirtoverkkojen ja siirtoverkonhaltijoiden tulee olla omistuksellisesti eriytettyjä (artikla 9)
ja/tai ISO:ja tai ITO:ja. Omistuksen eriyttämistä koskevaa vaatimusta sovelletaan myös
yhdistettyyn siirto- ja jakeluverkonhaltijaan.

- Siirtoverkonhaltijan on tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSO:n puitteissa (sähkökauppa-
asetus artikla 4).

- Siirtoverkonhaltija vastaa siirtorajoitusmaksujen ja siirtoverkonhaltijoiden väliseen kor-
vausmekanismiin liittyvien maksujen perimisestä (artikla 12 h).

Säännökset jakeluverkon käytöstä ja jakeluverkonhaltijoiden tehtävistä eivät ole olennaisesti muut-
tuneet toiseen sisämarkkinapakettiin nähden (artiklat 24 – 25). Jäsenvaltioiden on edelleen nimettä-
vä jakeluverkonhaltijat.

Jäsenvaltiot nimeävät edelleen siirtoverkonhaltijat, mutta uutena asiana on, että yritys on sertifioita-
va, ennen kuin se hyväksytään ja nimetään siirtoverkonhaltijaksi (artiklat 10 ja 11). Sertifiointime-
nettelyn tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot panevat siirtoverkkojen omistuksen eriyttämis-
tä koskevat säännökset täytäntöön yhtenäisin kriteerein. Tämä varmistetaan sertifiointimenettelyyn
liittyvällä komission lausunnolla, joka kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava mahdollisim-
man tarkasti huomioon. Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen on ilmoitettava komissiolle ja julkais-
tava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sertifiointia käsitellään tarkemmin luvussa 9.4.3.

Direktiivin 12 artiklassa on tarkemmat määräykset siirtoverkonhaltijoiden tehtävistä, joita ovat
muun muassa jo siirtoverkonhaltijan määritelmässä mainitut siirtoverkon käyttö ja kehittämisvel-
vollisuudet, mutta lisäksi myös toimitusvarmuuden turvaaminen ja verkon sähkövirtojen ohjaami-
nen, jossa yhteydessä siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä, että sähköjärjestelmä on luotettava,
varma ja tehokas. Siirtoverkonhaltija vastaa myös siitä, että kaikki tarvittavat lisäpalvelut, mukaan
lukien kysyntäjouston edellyttämät palvelut, ovat saatavilla. Lisäksi direktiivin 15 artiklassa on
määritelty siirtoverkonhaltijan tehtävistä liittyen tasevastuuseen. Siirtoverkonhaltijan tehtäviä käsi-
tellään luvussa 7.

13 englanniksi on the extra high-voltage and high-voltage interconnected system
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6.3 Nykytilan arviointi

6.3.1 Sähköjärjestelmän kanta-, alue- ja jakeluverkko
Sähkömarkkinalaissa sähköverkot jaetaan jännitteen perusteella jakeluverkkoon ja muuhun verk-
koon. Sähkömarkkinalain 3 §:n mukaan jakeluverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, jonka nimellis-
jännite on pienempi kuin 110 kilovolttia. Jakeluverkkotoimintaa koskevassa sähköverkkoluvassa
määritetään luvanhaltijalle maantieteellinen vastuualue, jolla jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus
rakentaa jakeluverkkoa ja samalla velvollisuus kehittää verkkoa. Jakeluverkossa verkkopalvelujen
hinta ei saa riippua siitä, missä asiakas maantieteellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella.

Sähkömarkkinalaissa eri verkkokategorioihin kuuluvia suurjännitejohtoja ei ole mitenkään erotettu
toisistaan, vaan kaikkia 110 - 400 kilovoltin johtoja on käsitelty yhdessä pelkästään jakeluverkkoa
koskevista säännöksistä erillisenä ryhmänä.14 Suurjänniteverkkojen osalta sähkömarkkinalaissa ei
säädetä verkonhaltijoille vastuualuetta, vaikka verkonhaltijoilla onkin kehittämisvelvollisuus omalla
toiminta-alueellaan. 110 kilovolttia ja sitä suurempijännitteisten johtojen rakentaminen on luvanva-
raista. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron tur-
vaamiseksi tarpeellista. Tämän estämättä lupa on myönnettävä liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyt-
töpaikka, sähköntuotantolaitos tai vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköasema liitetään lähim-
pään nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon. Hinnoittelun tulee täyttää säh-
kömarkkinalain 14 §:ssä esitetyt yleiset kaikkea verkkotoimintaa koskevat periaatteet (tasapuoli-
suus, syrjimättömyys, kohtuullisuus). Jakeluverkosta poiketen laki ei edellytä etäisyysriippumatto-
man hinnoittelun soveltamista verkkopalvelujen hinnoittelussa. Kantaverkossa sekä osassa aluever-
koista kuitenkin sovelletaan etäisyysriippumatonta hinnoittelua. Verkonhaltijan tuoton valvonnassa
jakeluverkonhaltijan hallinnoima 110 kilovoltin verkko käsitellään yhdessä muun jakeluverkon
kanssa, ellei 110 kilovoltin verkko ole eriytetty omaksi yritykseksi.

Sähkömarkkinalain yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 138/1994) kanta- ja alueverkkokäsitteet
on määritelty erikseen. 3 §:n perusteluissa on todettu, että jakeluverkkoa suurempijännitteisestä
verkosta eli verkosta, jonka jännite on vähintään 110 kilovolttia, käytetään tämän lain perusteluissa
termejä kantaverkko ja alueverkko. Perusteluissa linjataan, että kantaverkkoon kuuluvat 400 ja 220
kilovoltin verkot sekä tärkeimmät 110 kilovoltin johdot ja asemat. Muista 110 kilovoltin johdoista
ja asemista käytetään nimitystä alueverkko. Tämä määrittely perustui hyvin pitkälti entisten ver-
konomistajien IVO Voimansiirto Oy ja Teollisuuden Voimansiirto Oy kantaverkon määrittelyyn.
Itse lakitekstistä alueverkkokäsite on kuitenkin jätetty pois. Näin kantaverkon määrittely
110 kilovoltin verkon osalta on jäänyt suurelta osin kantaverkkoyhtiöiden vastuulle.

Pöyryn Energiamarkkinavirastolle laatiman raportin15 mukaan nykytilanteessa Suomen kantaverkon
muodostavat 400 ja 220 kilovoltin rengaskäyttöinen verkko ja sitä tukeva 110 kilovoltin verkko
sekä sähkömarkkinoiden käytössä olevat valtakunnan rajat ylittävät voimajohdot. Alueilla, jossa
siirtokapasiteettitarve ei tällä hetkellä perustele 400 ja 220 kilovoltin käyttöä, on kantaverkko toteu-
tettu 110 kilovoltin rakentein. Kantaverkkoon eivät kuulu yksittäiset kantaverkkoa syöttävät 400 ja
220 kilovoltin voimalaitosjohdot, eivätkä useimmat yksittäiset 110 kilovoltin voimajohdot. Perus-
sääntönä voimantuotannon ja suurkulutuskohteiden liittämisessä kantaverkkoon on ollut, että yksit-
täiset, yhtä toimijaa palvelevat voimajohdot eivät kuulu kantaverkkoon.

14 Järjestelmävastuusta ja järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tuottamista järjestelmäpalveluista on
lisäksi omat säännöksensä.
15 Pöyry Management Consulting Oy:n raportti: Energiamarkkinavirasto. Selvitys Suomen kanta- alue- ja jakeluverkko-
jen rajauksesta ja ehdotus rajauskriteereiksi 5.3.2010
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Tänä päivänä verkonhaltijoilla on noin 15 500 kilometriä 110 kilovoltin sähköverkkoa. Tästä kanta-
verkkoon kuuluu 7 500 kilometriä, eli vajaa puolet. Puhtaita alueverkkoyhtiöitä on 12 ja niiden hal-
linnassa on yhteensä 1 700 kilometriä 110 kilovoltin verkkoa. Lisäksi 55 jakeluverkonhaltijalla on
yhteensä 6 300 kilometriä 110 kilovoltin verkkoa. Kuvassa 3 esitetään nykyiseen kantaverkkoon
kuuluvat johdot.

Käytäntö on osoittanut, ettei kantaverkon ja alueverkon välinen rajapinta ole kaikissa tapauksissa
yksiselitteinen. Määrittelyn puute on johtanut voimakkaisiinkin näkemyseroihin kanta- ja alueverk-
kojen kehittämisen sekä kanta- ja alueverkoissa sovellettavan hinnoittelun suhteen. Tämä johtuu
siitä, että kantaverkkoon kuuluvien johtojen rakentaminen, ylläpito ja käyttö kustannetaan kanta-
verkon siirtomaksuilla, joita peritään yhtäläisin periaattein kaikilta kantaverkon käyttäjiltä. Käytän-
nössä kaikki sähkönkäyttäjät ja –tuottajat osallistuvat kantaverkon rakentamisen, ylläpidon ja käy-
tön kustannuksiin. Alueverkkoon liittyneet asiakkaat kustantavat puolestaan vastaavat alueverkko-
yhtiön toiminnot. Alueverkon asiakkaille tämä on lisäkustannus, joka tulee kantaverkkomaksujen
päälle.

Pöyryn raportin mukaan nykyisissä kantaverkon ja alueverkon rajauksissa on erilaisia käytäntöjä eri
puolilla Suomea. Raportissa on todettu, että nykytilanteessa voidaan tunnistaa samankaltaisia 110
kilovoltin yhteyksiä, joista osa kuuluu kantaverkkoon ja osa on alueverkkoa. Tilanne on historialli-
sen kehityksen tulos. Nykytilanne alueverkkojen laajuudessa ja omistuksessa on kirjava. Aluever-
koksi on luokiteltu niin jakeluverkkoyhtiöiden omistama, alueellista siirtotarvetta palveleva verkko
kuin teollisuuden omistamat liittymisjohtoluonteiset yhteydet. Tämän seurauksena alueverkkojen
toiminnassa noudatettavat periaatteet vaihtelevat, mikä ilmenee esimerkiksi periaatteissa mahdollis-
ten uusien käyttäjien liittämisessä ja hinnoittelussa. Kirjavuuden seurauksena useat toimijat kokevat
olevansa verkkopalvelukustannusten suhteen epätasapuolisessa asemassa toisiin verrattuna. Tilanne
heikentää lisäksi tehokasta ja kokonaisvaltaista verkon suunnittelua tilanteissa, joissa kanta- ja jake-
luverkon välisen verkon omistus jakaantuu usean osapuolen kesken.

Sähkömarkkinalain 5-vuotishuoltotyöryhmä käsittelee raportissaan16 vuodelta 2001 laajasti alue-
verkkoihin liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Raportin mukaan alueverkkoon liittyvät ongelmat voi-
daan jakaa kolmeen ryhmään:

1) Alueverkon määrittely ja kanta- ja alueverkon välinen rajaus

2) Verkkopalvelujen hinnoittelu (siirtomaksut)

3) Alueverkon rakentaminen

Raportin mukaan on esitetty kritiikkiä siitä, että siirtohinnoittelun periaatteet ja hintataso riippuvat
verkon luokituksesta alue- tai kantaverkoksi.

Kanta- ja alueverkoissa ei ole määritelty maantieteellisiä vastuualueita. Kehittämisvelvoite koskee
verkonhaltijan tosiasiallista toiminta-aluetta, joka etenkin verkon laajentumistilanteessa ei ole yksi-
selitteinen. Fingridillä on kantaverkonhaltijana velvollisuus kehittää kantaverkkoa, mutta kantaver-
kon määrittely ei puolestaan ole yksiselitteinen. Tästä voi aiheutua ongelmia tapauksissa, joissa
suurjänniteverkkoa tulisi laajentaa, mutta kumpikaan – kantaverkonhaltija ja alueella toimiva alue-
verkonhaltija – ei pidä kyseisen verkon rakentamista omana velvollisuutenaan.

16 Sähkömarkkinoiden kehitystarpeet - Sähkömarkkinalain 5-vuotishuoltotyöryhmän loppuraportti. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 18/2001. Helsinki 2001. 259 s.
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Kuva 3. Sähkön kantaverkko nykyisellään. Lähde: Fingrid Oyj.
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Ruotsin sähköjärjestelmä muistuttaa monelta osin Suomen järjestelmää. Ruotsissa kantaverkko
koostuu 220 ja 400 kilovoltin johdoista sekä ulkomaanyhteyksistä Suomeen, Norjaan ja Tanskaan.
Ruotsin sähkölain 17 mukaan kantajohdolla tarkoitetaan johtoa, jonka jännite on 220 kilovolttia tai
enemmän. Aluejohdolla tarkoitetaan johtoa, joka edellyttää johdon verkkolupaa ja jonka jännite on
alle 220 kilovolttia. Alueverkonhaltijoiden hallinnassa on tänä päivänä kuitenkin joitakin kantajoh-
to-tason johtoja ja näillä sovelletaan tällöin alueverkkotariffia. Verkonrakentamisvelvollisuus on
verkkoluvan omaavalla verkonhaltijalla. Jos johto katsotaan kantajohdoksi, johdon rakentaminen
kuuluu kantaverkonhaltijalle.

6.3.2 Sähköjärjestelmän rajayhdysjohdot
Sähkön sisämarkkinoiden kannalta keskeisten rajayhdysjohtojen asema on sähkömarkkinalaissa
järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan hallinnassa olevien rajayhdysjohtojen osalta säännelty
varsin kattavasti. Sen sijaan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan verkon ulkopuolelle jäävien
rajayhdysjohtojen aseman sääntely on jäänyt jossain määrin tulkinnanvaraiseksi.

Valtakunnan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin johdon rakentaminen
on luvanvaraista. Sähkömarkkinalain 18 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että joh-
don rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Maan rajan ylittävän johdon raken-
tamisen edellytyksenä on lisäksi, että sen rakentaminen on muutoinkin sähkömarkkinoiden kehityk-
sen ja vastavuoroisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Sähkömarkkinalain 15 §:n pistehinnoitte-
lua koskevan säännöksen mukaan verkonhaltijan on osaltaan järjestettävä edellytykset sille, että
asiakas saa asianomaiset maksut suorittamalla oikeuden käyttää liittymispisteestään käsin koko
maan sähköverkkoa, ulkomaanyhteyksiä lukuun ottamatta. Lain 14 a §:n mukaan kantaverkonhaltija
perii maan rajan ylittävästä sähkön tuonnista tai viennistä siirtomaksuja, jollei Suomea sitovista
kansainvälisistä velvoitteista tai kantaverkonhaltijan tekemistä, vastavuoroisiin sähköjärjestelmän
toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen sekä markkinaedellytyksiin perustuvista sopimuksista taikka
muista järjestelyistä muuta johdu. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ja EU:n sähkön sisämarkki-
noiden vuoksi Suomen ja Pohjoismaiden väliset rajayhdysjohdot kustannetaan kantaverkkotariffilla.
Samasta syystä myöskään sähkönsiirrosta TSO:ille vuokratulla Estlink-osuudella ei peritä asiakkail-
ta erillistä siirtomaksua.

Kaupallisena johtona poikkeusluvan nojalla määräaikaisesti toimiva Estlink18 on saanut aikanaan
vapautuksen verkkotoiminnan sääntelystä. Tämän vuoden huhtikuun alusta lukien osa johdon kapa-
siteetista on kuitenkin ollut normaalin rajayhdysjohdon tapaan markkinatoimijoiden käytössä. Va-
pautuspäätöksen johdosta johtoa koskeva sääntelytilan muutos on ollut tavanomaista haastavampi
toteuttaa. Lisäksi on tulkinnanvaraista, mitä säännöksiä johtoon sovelletaan sen jälkeen, kun nykyi-
sen poikkeusluvan voimassaolo päättyy.

Venäjän rajayhdysjohdoissa on käytössä sähkömarkkinalain 14 a §:n mukaiset sähköntuontiin koh-
distuvat siirtomaksut, koska vastavuoroisia markkinoita ei Suomen/EU:n ja Venäjän välillä ole.

6.3.3 Sähköjärjestelmän liittymisjohto
Voimassa olevan sähkömarkkinalain 3 §:n määritelmän mukaan liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä
liittyjää varten rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä liitetään sähköverkkoon ja joka ei ylitä valta-
kunnan rajaa. Liittymisjohtojen rakentamisen kustantavat liittyjät eikä johtojen ylläpito- tai muita

17 Ellag (1997:857)  4 a §. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm 4.6.2010
18 Estlinkin siirtokapasiteetista osa on varattu Suomen ja Viron sääntelyviranomaisten myöntämien poikkeuslupien
nojalla pelkästään osakkaiden käyttöön vuoden 2013 loppuun saakka. Osakkaiden käytössä olevan kapasiteetin osalta
Fingrid perii tariffin mukaiset kuormitus- ja liittymispistemaksut.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm
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kustannuksia kateta siirtotariffilla. Vaikka liittymisjohdon omistaisi verkonhaltija, johtoa ei sisälly-
tetä verkonhaltijan verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvoon. Liittymisjohtoa ei myöskään
koske liittämisvelvoite.

Suomessa on suunnitteilla useita isoja tuulivoimapuistoja niin maalle kuin merelle. Puistojen sijain-
nista ja etäisyydestä sähköverkkoon riippuen, puistoja ei välttämättä ole teknis-taloudellisesti kan-
nattavaa liittää verkkoon puistokohtaisilla liittymisjohdoilla. Järkevin vaihtoehto voi joissakin tapa-
uksissa olla niin sanottu liittymisverkko, jossa alueen puistojen liittymisjohdot kootaan yhteen ja
viedään yhteisen liittymisjohdon kautta sähköverkkoon yhteiseen liittymispisteeseen. Nykylainsää-
dännöllä tässä verkossa (tai vähintään yhteisellä johto-osuudella) tapahtuva sähkön siirto kuuluisi
luvanvaraiseen sähköverkkotoimintaan. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista siinä tapauksessa, että
johdot ovat selkeitä liittymisjohtoja. Jotta kahden tai useamman tuotantolaitoksen yhteinen johto-
osuus voitaisiin määritellä liittymisjohdoksi, sähkömarkkinalain liittymisjohtomääritelmää on muu-
tettava. Kuvat 4 ja 5 havainnollistavat asian.

Sähkömarkkinalain 18 §:n mukaan rakennuslupa on myönnettävä liittymisjohdolle, jolla sähkön-
käyttöpaikka, sähköntuotantolaitos tai vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköasema liitetään lä-
himpään nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon.

Sähkömarkkinalain 18 §:n sanamuodosta huolimatta ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus laajentaa var-
sinaista liittymisjohtokäsitettä kattamaan myös johtoa, jolla vastuualueen jakeluverkon sähköasema
liitetään sähköverkkoon. Tällainen johto yhdistää kahden verkonhaltijan verkot eikä ole mitään syy-
tä miksi johto ei olisi verkkosääntelyn alainen. Lainsäädännön selkeyttämiseksi tämän kyseisen
kohdan sanamuoto on tarpeen muuttaa.

Periaatteessa on mahdollista, että tuotantolaitos kuten esimerkiksi tuulipuisto, sijaitsee myös valta-
kunnan rajan ulkopuolella mutta kohde kuitenkin haluttaisiin liittää sähköjärjestelmään Suomen
puolella. Nykylainsäädännössä valtakunnan rajan ylittävä johto ei voi olla liittymisjohto. Ei ole kui-
tenkaan tarkoituksenmukaista, että tämänlainen johto kuuluisi kantaverkkoon pelkästään sen takia
että se ylittää valtakunnan rajan. Tältä osin tulisi harkita liittymisjohto-määritelmän muuttamista.

6.3.4 Maakaasun siirto- ja jakeluverkko
Maakaasumarkkinalain siirto- ja jakeluverkkomääritelmät vastaavat maakaasudirektiivin mukaista
rakennetta, joskin sanamuoto on eri.

Sähköverkko

Liittymispisteet

Liittymisjohtoja

A

B

Kuva 5. Laajennettu liittymisjohtomääritelmä.
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Kuva 4. Nykyinen liittymisjohtomääritelmä.
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Maakaasumarkkinalain 3 §:n mukaan maakaasun siirtoverkolla tarkoitetaan

”maakaasuputkistoa, jonka kautta maakaasua kuljetetaan korkealla, vähentä-
mättömällä paineella.”

Juuri uudistetussa VN:n asetuksessa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (VNa 551/2009) siirto-
putkistolla tarkoitetaan putkistoa, jolla

”maakaasua siirretään korkeapaineisena käyttöön jaettavaksi; siirtoputkistoon kuulu-
vat paineenlisäysasemat, paineenvähennysasemat sekä venttiili- ja kaavinasemat”

Direktiivin 2 artiklan mukaan siirrolla tarkoitetaan

”maakaasun siirtämistä putkistoissa, jotka sisältävät pääasiassa korkeapaineputkia,
mutta ei tuotantovaiheen aikaisia putkistoja eikä pääasiassa maakaasun paikalliseen
jakeluun käytettäviä korkeapaineputkistojen osia, asiakkaille toimitettavaksi, mutta ei
maakaasun toimitusta,”

Maakaasumarkkinalain siirtoverkko-määritelmä ei tarkasti ottaen vastaa käytäntöä, sillä Gasumin
siirtoverkosto mitoitetaan eri painetasoille, joskin kyseessä kuitenkin on korkeapaineinen maakaa-
sun siirto. Määrittelyn sanamuotoa ”vähentämättömällä paineella” ei voida käyttää siirtoverkosta,
jossa on erilaisia painetasoja.

Maakaasumarkkinalain, maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen ja direktiivin
määritelmien yhtenäistämiseksi voisi harkita kielellisen tarkistuksen siirtoverkkomääritelmälle
maakaasumarkkinalaissa. Jakeluverkko-määritelmät vastaavat pitkälti toisiaan paitsi että direktiivis-
sä ei ole maakaasumarkkinalaissa ja asetuksessa olevaa painetasokriteeriä ”vähennetyllä paineella”.
Tämä ei kuitenkaan aiheuta tarvetta muutoksille.

6.4 Työryhmän ehdotukset

6.4.1 Sähköjärjestelmän kantaverkko
Kantaverkon yksiselitteinen määrittely ja rajaus ovat lainsäädäntötasolla haasteellisia, kun tarkastel-
laan lähemmin Suomen nykyistä verkkorakennetta. Nykyinen Fingridin kantaverkko on syntynyt
vuonna 1997 yhdistämällä Imatran Voiman ja Pohjolan Voiman kantaverkkoyhtiöiden omistamat
itsenäisinä verkkoina toimineet kaksi siirtoverkkoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Nämä erilliset verk-
koyhtiöt kehittivät siirtoverkkojaan osittain erilaisten periaatteiden mukaisesti. Historiallisen kehi-
tyksen myötä muodostunutta verkkorakennetta ei ole mahdollista jäsentää yhdenmukaisin kriteerein
kokonaisuudeksi ilman, että nykyiseen kantaverkkoon joko lisättäisiin tai siitä rajattaisiin pois
joukkoa 110 kilovoltin yhteyksiä. Muiden kuin kantaverkonhaltijan omistuksessa olevien johtojen
sisällyttäminen kantaverkkoon edellyttäisi muutoksia johtojen omistus- ja/tai hallintarakenteisiin.

Työryhmä katsoo, että kantaverkkomäärittelyn tavoitteena tulisi olla, että kantaverkko palvelisi asi-
akkaita valtakunnallisesti käyttövarmuudeltaan korkeatasoisella ja kustannustehokkaalla kantaverk-
kopalvelulla tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin. Lisäksi olisi otettava huomioon verkkojen kehit-
tyminen yhteiskuntarakenteen mukana. Historian myötä monitahoiseksi muodostuneen verkkora-
kenteen vuoksi työryhmä on pyrkinyt välttämään suuria muutoksia nykyisin käytössä olevien ver-
konosien statukseen ja sitä kautta myös verkonomistajien asemaan sekä niihin periaatteisiin, jotka
sähkömarkkinalakia koskevassa hallituksen esityksessä on lainsäädännön tavoitteiksi asetettu. Työ-
ryhmä katsoo, että kantaverkon määrittelyn ja rajauksen yhtenä tavoitteena tulisi olla sellainen kehi-
tyssuunta, jossa kantaverkkopalvelun maantieteellinen kattavuus jatkossa edelleen paranisi Fingri-
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din verkon kehittämistyön kautta kuin että kantaverkon laajuutta supistettaisiin nykyiseen verrattuna
sen vuoksi, että tällä tavoin pyrittäisiin saavuttamaan nykyistä yhtenäisempi kustannustenjako Fing-
ridin asiakkaiden kesken. Työryhmä katsoo, että Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain sovel-
tajana on se taho, jonka tehtävänä on yksittäistapauksissa tehdä valituskelpoinen päätös, mitkä ver-
kon osat ovat määritelmän piiriin kuuluvaa kantaverkkoa.

Työryhmä ehdottaa, että lain perusteluissa mainitaan, että sähkömarkkinalaissa käytetään Suomessa
vakiintunutta termiä kantaverkko direktiivin käsitteestä siirtoverkko. Sähkömarkkinalakiin lisätään
määritelmä kantaverkko:

Kantaverkkoa ovat:

- nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin johdoista koostuva valtakunnallinen yhte-
näinen sähkön siirtoverkko, sekä

- kantaverkonhaltijan hallinnassa oleva, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin yh-
dysjohto, joka yhdistää kahden kantaverkonhaltijan sähköverkot toisiinsa (selitys tässä:
esimerkiksi Fingridin ja Svenska Kraftnätin tai Fingridin ja OAO UES:in tai Fingridin ja
Kraftnät Ålandin välinen yhdysjohto).

Valtakunnan rajan ylittävät ns. kaupalliset sähköjohdot ja niiden oikeudellinen asema käsitellään
kohdassa 6.4.3.

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin sisällytetään direktiivin edellyttämä säännös järjes-
telmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuualueesta, jolla järjestelmävastaavalla kantaverkon-
haltijalla olisi kehittämisvelvollisuus, mutta ei verkonrakennusmonopolia. Lakiin perustuvaa kanta-
verkkomonopolia ei sisällytettäisi sähkömarkkinalakiin, koska se edellyttäisi yhteisön kilpailusään-
töjen johdosta hyvin monimutkaista lainsäädäntöä.

- Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuualueeseen kuuluu koko valtakunnan alue
lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, jossa sovelletaan itsehallintoon perustuvaa
omaa sähkölainsäädäntöä. Yhdysjohdot toisiin kantaverkkoihin kuuluvat kantaverkonhal-
tijan vastuualueeseen.

Perusteluihin kirjoitetaan valtakunnallisen sähkön siirtoverkon, eli kantaverkon, määrittelyperiaat-
teet. Näiden periaatteiden avulla varmistetaan kantaverkon käyttövarmuus, kantaverkon liittyjien
tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä kantaverkon maantieteellinen kattavuus. Valtakunnallisen
kantaverkon määrittelyn kriteerinä olisivat verkon käyttötarkoitus, rengaskäyttöisyys, jännitetaso,
maantieteellinen kattavuus sekä verkon yhtenäisyys.

Ensimmäinen kantaverkkoa määrittävä kriteeri olisi käyttötarkoitus. Verkon osat, jotka palvelevat
kantaverkon tehtävää liittää yhteen valtakunnallisesti merkittävät tuotanto- ja kulutuskeskittymät,
kuuluisivat kantaverkkoon. Käyttötarkoituksensa puolesta kantaverkkoon kuuluisivat lisäksi säh-
kömarkkinoiden käytössä olevat valtakunnan rajat ylittävät yhdysjohdot. Kulutus- tai tuotantokes-
kittymän merkittävyyden määrittelyssä voitaisiin käyttää kriteerinä nykyisen tai tulevan kulutuk-
sen/tuotannon tehoa, siirtotarvetta tai muuta yhteiskunnallista merkittävyyttä. Absoluuttista te-
hosuuretta tai vastaavaa tärkeämpää olisi tässä tapauksessa rajauspäätöksiin johtavien perusteluiden
vertailtavuus. Käyttötarkoitus voisi olla myös poissulkeva kriteeri kantaverkon määrittelyssä. Esi-
merkiksi liittymisjohdot eivät kuuluisi kantaverkkoon. Käyttötarkoitukseen perustuva kriteeri ei ole
yksiselitteinen, mutta se kuvaa selkeästi kanta- ja jakeluverkon tärkeimmän eron: kantaverkko toi-
mii valtakunnallisesti, jakeluverkko paikallisesti. Kantaverkolla olisi valtakunnallinen tehtävä siir-
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tää sähköä valtakunnallisesti merkittävän tuotannon ja kulutuksen sekä ulkomaisten verkkojen välil-
lä.

Kantaverkko koostuu lähtökohtaisesti valtakunnan sähköjärjestelmän kattavasta vähintään 110 kilo-
voltin rengaskäyttöisestä suurjännitteisestä sähköverkosta, joka sähköjärjestelmänä täyttää käyttö-
varmuudeltaan n-1 –kriteerin. Kantaverkko yhdistää suuret sähkön kulutus- ja tuotantokeskittymät,
jotka liitetään verkot yhdistävien yhdysjohtojen tai liittymisjohtojen välityksellä kantaverkon säh-
köasemille. Kantaverkon 400 kilovoltin siirtojohtojen ja 400/110 kilovoltin sähköasemien tukena
ovat 110 kilovoltin kantaverkkoon kuuluvat siirtojohdot varmistamassa häiriötöntä sähkönsiirtoa
400 kilovoltin siirtojohtojen ja 400/110 kilovoltin sähköasemien huolto- ja vikatilanteissa. Kanta-
verkkoon kuuluvien 110 kilovoltin ja 220 kilovoltin siirtojohtojen tehtävänä on toimia 400 kilovol-
tin siirtoverkon tukena, ja siirtoverkkona alueilla, joilla siirrettävät tehot eivät edellytä korkeampaa
siirtojännitettä.

Kantaverkkomäärittelyn piiriin kuuluvien johtojen jännitetason tulisi aina olla vähintään 110 kilo-
volttia. Sähkömarkkinalain alkuperäisten perusteluiden (HE 138/1994) mukaisesti kantaverkkoon
kuuluisivat edelleen 220 ja 400 kilovoltin verkot. Näin ollen kantaverkon haltijan vastuulla olisi
lähtökohtaisesti yli 110 kilovoltin jännitettä edellyttävä sähkön siirto liittymisjohtoja lukuun otta-
matta edellyttäen, että myös jäljempänä selostettu yhtenäisyyskriteeri täyttyy. Tältä osin työryhmä
viittaa myös vastaavaan Ruotsin lainsäädännössä omaksuttuun ratkaisuun. Perusteluita täsmennet-
täisiin siten, että myös kantaverkonhaltijan kannalta säteittäinen yksittäinen yli 110 kilovoltin yhte-
ys kuuluisi kehittämisvelvollisuuden piiriin, mikäli jakeluverkossa oleva suuri kulutuskeskittymä
teknis-taloudellisesti edellyttäisi yli 110 kilovoltin jännitteellä toimivan jakeluverkonhaltijan ja kan-
taverkonhaltijan verkot yhdistävän yhdysjohdon rakentamista. Sähkömarkkinalain tarkoittama liit-
tymisjohto ei korkeasta jännitetasostaan huolimatta kuitenkaan kuuluisi kantaverkkoon eikä kanta-
verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden piiriin.

Kantaverkkoa olisivat myös kantaverkonhaltijoiden hallinnassa olevat yhdysjohdot muiden kanta-
verkonhaltijoiden sähköverkkoihin edellyttäen, että yhdysjohdon nimellisjännite on vähintään 110
kilovolttia.

Kantaverkkoon eivät kuuluisi 110 kilovoltin johdot, jotka ovat säteittäisiä, kuuluvat suurjännittei-
seen jakeluverkkoon taikka ovat liittymisjohtoja.

Valtakunnallinen kattavuus kantaverkon määrittelykriteerinä tukisi osaltaan syrjimättömyyden to-
teutumista, kun huomioidaan verkon käyttäjille kohdistuvan verkkopalvelun kokonaiskustannus
kantaverkon laajuuden määrittelyssä. Valtakunnallisen kattavuuden nimissä on kantaverkon toteu-
tettava kolme tehtävää tai ominaisuutta:

- kantaverkko liittää sähköjärjestelmän kannalta merkittävät tuotanto- ja kulutuspisteet tai
-alueet toisiinsa,

- kantaverkon palvelutason tulee olla riittävän tasapuolinen koko valtakunnan alueella ja

- kantaverkon on oltava ehyt, yhtenäinen kokonaisuus, mukaan lukien yhteydet toisiin kan-
taverkkoihin.

Kantaverkon maantieteellisen laajuuden määräisi ensisijaisesti olemassa oleva tai ennustettu tuleva
siirtotarve. Kantaverkon laajuuden määrittäminen yksinomaan siirtotarpeen mukaan ei kuitenkaan
toteuttaisi syrjimättömyyden periaatetta kokonaisuuden kannalta tyydyttävällä tavalla. Loppukäyttä-
jille aiheutuvaan verkkopalvelun kokonaiskustannukseen vaikuttaa merkittävästi kantaverkon ja
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jakeluverkon välisten yhdysjohtojen laajuus ja omistus. Tämän vuoksi maantieteellisen kattavuuden
tasapuolisuutta tulisi arvioida myös rahamääräisillä mittareilla.

Verkon yhtenäisyyskriteeri sulkisi kantaverkon ulkopuolelle yksittäisen johtoyhteyden tai sähkö-
verkon, jos sitä ei olisi liitetty yhteen valtakunnallisen kantaverkon kanssa vaikka kantaverkkomää-
rittelyn kriteerit muutoin täyttyisivätkin. Kantaverkon yhtenäisyyttä kuvaisi myös se, että siirtojoh-
doista koostuvaa kantaverkkoa käytetään ja valvotaan saman käytönvalvontajärjestelmän avulla.

Kantaverkon nykyinen rakenne ja topologia perustuvat teknis-taloudelliseen optimiin ja sähköver-
kon historialliseen kehitykseen siirtotarpeiden kattamiseksi. Kantaverkon siirtojohtojen ja sähkö-
asemien käyttötarkoitus, rengaskäyttöisyys, jännitetaso, maantieteellinen kattavuus sekä verkon
yhtenäisyys määrittelevät kantaverkon laajuuden. Siirtotarpeen muutosten seurauksena kantaverk-
koon tehtävät korvaus- ja uusinvestoinnit saattavat aiheuttaa muutoksia kantaverkkoon kuuluvien
siirtojohtojen ja sähköasemien tilanteeseen. Näiden muutosten takia kantaverkon laajuutta tulisi
tarkastella muutaman vuoden välein. Kantaverkon laajuuteen tehtävistä muutoksista tulisi päättää
tapauskohtaisesti. Tehtävät muutokset perustuisivat kantaverkon määrittelyperiaatteisiin ja kanta-
verkonhaltijan tekemiin kansalliseen verkkosuunnitelmaan ja sitä tarkentaviin alueellisiin verkko-
suunnitelmiin.

Kantaverkonhaltija määrittelisi kantaverkon laajuuden sekä laajuuteen tehtävät muutokset sähkö-
markkinalain mukaisen valvontajakson välein. Kantaverkon laajuuden muutoksista mahdollisesti
aiheutuvat sähköverkon omistusjärjestelyt toteutettaisiin vapaaehtoisin kaupoin siirtokapasiteetin
käyttäjien ja alueella toimivien verkkoyhtiöiden kanssa. Mikäli kantaverkkoon kuulumaton ver-
konosa jää kantaverkonhaltijan omistukseen, tämän verkonosan kustannuksia ei kateta kantaverkko-
tariffilla. Kantaverkon asiakkailla tulisi olla oikeus saattaa ristiriitatilanteissa asia Energiamarkkina-
viraston ratkaistavaksi. Näillä asiakkailla tulisi myös olla valitusoikeus viraston antamaan ratkai-
suun.

6.4.2 Suurjännitteinen jakeluverkko
Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin lisätään määritelmä suurjännitteinen jakeluverkko,
joka käytännössä vastaisi nykyisiä alueverkkoja:

- ”Suurjännitteisellä jakeluverkolla [tarkoitetaan] nimellisjännitteeltään 110 kilovoltin pai-
kallista tai alueellista sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei ole liittymisjohto ja joka ei ylitä
valtakunnan rajaa”

Suurjännitteisen jakeluverkon osalta ei määrättäisi vastuualuetta eikä säädettäisi velvoitetta noudat-
taa etäisyysriippumatonta hinnoittelua (alle 110 kilovolttia) jakeluverkon tapaan.

Työryhmä ehdottaa lisäksi jäljempänä luvussa 6.4.4 sähkömarkkinalain 18 § 4 momentin suurjänni-
tejohtojen rakentamislupaa koskevan säännöksen selkiyttämistä. Verkkorakenteen ja verkonkehit-
tämisvastuiden selkiyttämiseksi ehdotukseen sisältyy vastuualueen jakeluverkonhaltijan johdonra-
kentamislupahakemuksen tarveharkintaa rajoittava muutos, jolla helpotettaisiin alueellista verkon
kehittämistä. Ehdotuksen mukaan vastuualueen jakeluverkonhaltijan johdonrakennushankkeisiin ei
liittyisi enää lainkaan tarveharkintaa rakentamislupakäsittelyssä.

6.4.3 Valtakunnan rajan ylittävät kaupalliset sähköjohdot
Sähkökauppa-asetuksen 17 artiklan mukaan uudet rajayhdysjohdot voidaan tietyin edellytyksin va-
pauttaa määräajaksi seuraavien kyseisen asetuksen sekä sähködirektiivin säännösten soveltamisesta:
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- asetuksen 16 artikla 6 kohta: pullonkaulatulojen käyttö;

- direktiivin 9 artikla: siirtoverkkotoiminnan omistuksen eriyttäminen;

- direktiivin 32 artikla: kolmansien osapuolten verkkoon pääsy;

- direktiivin 37 artikla 6 kohta: kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviin kuuluva verk-
kotoiminnan taloudellinen sääntely sekä verkkoliiketoiminnan ehtojen hyväksyminen;

- direktiivin 37 artikla 10 kohta: kansallisen sääntelyviranomaisen mahdollisuus vaatia
muutoksia verkkoliiketoiminnan ehtoihin mukaan lukien tariffit tai menetelmät tariffien
määrittämiseksi.

Vapautuksen saaneita rajayhdysjohtoja kutsutaan kaupallisiksi johdoiksi. Tällaisten johtojen kapasi-
teetti on ainakin osittain varattu yksinomaan sen osakkaiden käyttöön.

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan rajayhdysjohdolla tarkoitetaan asetuksessa voimansiirtojoh-
toa, joka ylittää jäsenvaltioiden välisen rajan ja joka yhdistää näiden jäsenvaltioiden kansalliset siir-
toverkot. Yksittäisten, muiden kuin TSO:iden omistuksessa olevien rajayhdysjohtojen operaattorei-
den osalta voidaan katsoa, että ne eivät täytä sähködirektiivin siirtoverkonhaltijan tai jakeluverkon-
haltijan määritelmää. Esimerkiksi Sähkö-ENTSO on katsonut, ettei tällaisia operaattoreita hyväksy-
tä järjestön jäseniksi. Toisaalta tällaisetkin rajayhdysjohdot ovat sisämarkkinoiden kehityksen nä-
kökulmasta merkittävää infrastruktuuria. Tämän vuoksi on perusteltua, että ainakin määräaikaisesti
myönnettävän poikkeusluvan päättymisen jälkeen tällaiseen operaattoriin voidaan kohdistaa sähkö-
kauppa-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön tavoitteiden toteutumisen edellyttämät sääntely-
toimenpiteet.

Työryhmä katsoo, että operaattorit, jotka harjoittavat sähköverkkotoimintaa sähkökauppa-asetuksen
2 artiklan 1 kohdan määritelmän mukaisilla sellaisilla rajayhdysjohdoilla, jotka eivät ole siirtover-
konhaltijoiksi nimettyjen verkonhaltijoiden hallinnassa, voidaan katsoa yhteisölainsäädännön perus-
teella omaksi siirto- ja jakeluverkonhaltijoista erilliseksi ryhmäksi. Työryhmä ehdottaa, että tällaiset
operaattorit voitaisiin vapauttaa sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta poikkeusluvan voimas-
saoloajaksi. Poikkeusluvan voimassaoloaikana niitä säänneltäisiin poikkeusluvassa asetettujen, tar-
peellisiksi katsottujen ehtojen kautta. Poikkeusluvan päättymisen jälkeen kyseisten operaattoreiden
tulisi hakea toiminnalleen sähköverkkolupa, mutta niitä ei nimettäisi kanta- tai jakeluverkonhalti-
joiksi. Niitä kuitenkin koskisivat yleiset verkkotoiminnan velvoitteet mukaan lukien sähkökauppa-
asetuksen velvoitteet. Erikseen säädettäisiin, että kyseisten operaattoreiden tulisi eriyttää toimintan-
sa osakkaista erillisen oikeushenkilön hoidettavaksi.

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalain 4 §:ssä säädetään verkkotoiminnan luvanvaraisuudesta
vapauttamisesta poikkeusluvan voimassaoloajaksi:

- Sähkömarkkinaviranomainen voi yksittäistapauksissa määräajaksi sallia sähköverkko-
toiminnan harjoittamisen ilman sähköverkkolupaa, jos verkonhaltijalle on myönnetty EY-
asetuksen 714/2009 17 artiklan mukainen poikkeuslupa.

Kaupallista maakaasuinfrastruktuuria koskeva poikkeuslupamenettely sisältyy puolestaan maakaa-
sudirektiivin 36 artiklaan. Työryhmä ei ole käsittelyt tällaiseen infrastruktuuriin liittyviä sääntely-
kysymyksiä, koska ajankohtaisia hankkeita ei ole vireillä Suomessa.
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6.4.4 Sähköjärjestelmän liittymisjohdot
Työryhmä ehdottaa, että liittymisjohto-määritelmää laajennetaan käsittämään myös useamman säh-
köntuotantolaitoksen yhteenliitetyt liittymisjohdot. Liittymisjohto yhdistäisi aina yksittäisen säh-
könkäyttöpaikan taikka yksittäisen voimalaitoksen tai useita voimalaitoksia verkonhaltijan sähkö-
verkkoon. Tässä tarkoitetulla yksittäisellä käyttöpaikalla voisi olla sähkönkulutuksen lisäksi myös
sähköntuotantoa. Kahden verkonhaltijan verkot yhdistävä johto ei olisi liittymisjohto, koska johtoon
sovelletaan verkonhaltijoiden yleisiä velvoitteita kuten siirto- ja liittymisvelvoitetta.

Liittymisjohdon jännitetaso ei vaikuttaisi johdon luonteeseen eli liittymisjohto voisi toimia myös
jatkossa kantaverkkojännitteeseen luettavalla vähintään 220 kilovoltin jännitetasolla. Liittymisjohto
voisi jatkossa myös ylittää valtakunnan rajan. Liittymisjohtoon ei sovellettaisi näistä muutoksista
huolimatta verkonhaltijaa koskevia yleisiä velvoitteita. Vähintään 110 kilovoltin liittymisjohtoihin
sovellettaisiin kuitenkin edelleen sähkömarkkinalain 18 §:n johdonrakennuslupia koskevaa säänte-
lyä. Sähkömarkkinalain liittymisjohdon määritelmää muutetaan seuraavanlaiseksi:

- ”Liittymisjohdolla [tarkoitetaan] yhtä sähkönkäyttöpaikkaa taikka yhtä tai useampaa sähkön-
tuotantolaitosta varten rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä tai liittyjät liitetään sähköverk-
koon”

Työryhmä ehdottaa, että liittymisjohto-termin käyttö jakeluverkonhaltijan ja sähköverkon välisestä
johdosta poistetaan sähkömarkkinalain 18 § 4 momentista, jotta termiä ei käytetä 3 §:n määritelmää
laajemmassa yhteydessä.

Sähkömarkkinalain 18 § 4 momentti muutetaan seuraavanlaiseksi:

- Lupa on myönnettävä 3 momentin estämättä:

a) liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyttöpaikka taikka yksi tai useampia sähköntuotantolai-
toksia liitetään lähimpään nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon,
jos liittymisjohto ei ylitä maan rajaa;

b) sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhaltija rakentaa maantieteellisellä vastuualueellaan tai
vastuualueeltaan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdistää jakeluverkonhaltijan sähköver-
kon osat toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköverkon toiseen sähköverkkoon.

6.4.5 Maakaasun siirtoverkko
Maakaasumarkkinalain, maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (VNa 551/2009)
ja maakaasudirektiivin siirtoverkko-määritelmien yhtenäistämiseksi työryhmä ehdottaa, että maa-
kaasumarkkinalain siirtoverkon määritelmää tarkistetaan kuulumaan:

- ”maakaasun siirtoverkolla [tarkoitetaan] maakaasuputkistoa, jonka kautta maakaasua siirre-
tään pääasiallisesti korkeapaineisena.”

6.5 Fingridin ehdotus kantaverkon määrittelyksi
Työryhmän valmistelutyön yhteydessä Fingrid on katsonut, että työryhmän edellä ehdottama määri-
telmä ei ole riittävän täsmällinen. Fingrid on esittänyt seuraavan ehdotuksen kantaverkon määritel-
mäksi:
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Kantaverkolla tarkoitetaan

- nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin rengaskäyttöistä valtakunnallista
sähköverkkoa, jossa 400 kilovoltin ja 220 kilovoltin sähköverkkoa täydentävänä
ovat 110 kilovoltin sähköverkot; sekä

- kantaverkonhaltijan hallinnassa oleva, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilo-
voltin siirtojohto, joka yhdistää kahden kantaverkonhaltijan sähköverkot toisiin-
sa.

Fingridin näkemyksen keskeinen eroavuus työryhmän esityksen kanssa on se, sisällytetäänkö jake-
luverkonhaltijan ja kantaverkonhaltijan sähköverkot yhdistävä säteittäinen 220 ja 400 kilovoltin
johto kantaverkkoon. Fingrid ei ole hyväksynyt työryhmän ehdotusta tältä osin, koska tällainen sä-
teittäinen johto ei täytä kantaverkon käyttövarmuudelle asetettua n-1 -kriteeriä suunnittelu- ja käyt-
tötoiminnan osalta. Fingridin näkemys on, että kantaverkko koostuu valtakunnan kattavasta vähin-
tään 110 kilovoltin rengaskäyttöisestä suurjännitteisestä sähköverkosta, jossa käyttövarmuuden
edellyttämä n-1 -kriteeri täyttyy verkon suunnittelu- ja käyttötoiminnassa. Fingrid on katsonut, että
sen noudattama kantaverkon ja jakeluverkon rajaustapa ei estä tekemästä alueellisesti teknis-
taloudellisesti optimaalisia ratkaisuja.

Fingridin mukaan työryhmän esityksellä Fingridin kantaverkonhaltijana noudattamaa vastuunjakoa
muutettaisiin käsittämään eräissä tapauksissa säteittäinen yksittäinen yli 110 kilovoltin yhteys.
Fingridin näkemyksen mukaan johtojen käyttötarkoitus ja rengaskäyttöisyys määrittelee sen, kuu-
luuko johto kanta- vai jakeluverkkoon. Tällöin se, millä jännitteellä johto-osuus toteutetaan, on tois-
sijainen tekijä. Säteittäinen johto palvelee lähtökohtaisesti yksittäistä asiakasta eikä sitä normaalisti
rakenneta kantaverkon tarpeiden mukaan. Ehdotus siitä, että säteittäinenkin johto voisi kuulua kan-
taverkkoon (ilman että sitä tarvitaan kantaverkkoon) muuttaisi merkittävästi Fingridin vastuita ja
velvoitteita kehittämisvelvoitteen ja käyttötoiminnan osalta ja loisi kiistoja vastuiden sisällöstä.
Fingrid on esittänyt, että verkkomäärittelyä tulisi selvittää laajemmin erillisessä työryhmässä.

Fingrid on katsonut, että säteittäisen yksittäisen vähintään 220 kilovoltin johdon osalta tulisi tarkas-
tella kehittämisvelvoitteen lisäksi myös käyttövarmuuteen ja verkon käyttöön liittyviä näkökohtia
päätettäessä siitä kuuluuko kyseinen johto kantaverkkoon ja kantaverkonhaltijan kehittämisvelvolli-
suuden piiriin. Jotta häiriötön sähkönsyöttö voidaan taata vika- ja huoltotilanteissa (eli n-1 -kriteerin
täyttyminen käyttövarmuuden osalta kantaverkossa) tulee kantaverkossa olla riittävä määrä rinnak-
kaisia siirtoteitä. Tämä toteutuu rengaskäytössä olevilla siirtojohdoilla, mutta säteittäisen johdon
vikaantuessa sähkön syöttö asiakkaille keskeytyy kunnes kyseinen johto tai korvaava varayhteys on
käytettävissä. Mikäli säteittäinen vähintään 220 kilovoltin yhteys kuuluisi kantaverkkoon, tämä
edellyttäisi käyttövarmuuden ylläpitämiseksi joko kyseisen vähintään 220 kilovoltin johdon raken-
tamisen rengaskäyttöiseksi (jolloin kyseessä ei enää olisi säteittäinen johto) tai kyseisen johdon rin-
nalla olevien rengaskäyttökelpoisten jakeluverkonhaltijoiden siirtojohtojen omistuksen/hallinnan
ja/tai käyttötoiminnan kautta varmistuksen siitä, että kantaverkko täyttää n-1 -kriteerin myös käyttö-
tilanteissa. Tämä edellyttäisi kantaverkonhaltijan kehittämisvelvoitteen sekä käyttövastuun ulotta-
mista syvemmälle jakeluverkonhaltijan verkkoon ja johtaisi jaettuun vastuuseen verkon kehittämi-
sessä ja käyttötoiminnassa. Näiden vastuiden selkeyttäminen edellyttäisi omistus- ja käyttövastuu-
seen liittyviä järjestelyjä, jotta vältetään jaettuun vastuuseen liittyvät ongelmat ja taataan
n-1 -käyttövarmuuskriteerin täyttyminen kehittämisvelvoitteen ja käyttötoiminnan osalta. Käyttö-
toiminnan osalta tämä edellyttäisi, että säteittäistä yksittäistä vähintään 220 kilovoltin johtoa ja sitä
tukevaa verkkoa käytetään ja valvotaan saman käytönvalvontajärjestelmän avulla.
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Fingrid on katsonut, että mikäli säteittäinen yksittäinen vähintään 220 kilovoltin johtoyhteys kuulu-
si kantaverkkoon, mutta alemman jännitetason säteittäiset johtoyhteydet eivät kuuluisi kantaverk-
koon, syntyisi hyvin todennäköisesti näkemyseroja teknisistä verkkoratkaisuista sekä käytettävästä
jännitetasosta (110, 220 vai 400 kilovolttia) ja ratkaisua näihin näkemyseroihin jouduttaisiin hake-
maan Energiamarkkinaviraston valituskelpoisten päätösten kautta. Tämä edellyttäisi Energiamark-
kinavirastolta kantaverkon suunnittelu- ja käyttötason erityisosaamista, jonka lisäämistä ei tässä
raportissa olla ehdottamassa myöskään investointisuunnitelmien hyväksynnän osalta. Säteittäisen
yksittäisen vähintään 220 kilovoltin johdon kuuluminen kantaverkkoon voi myös johtaa siihen, että
110 kilovoltin verkkoon liittyneet asiakkaat eivät pidä tätä määrittelyä tasapuolisena ja edellyttävät
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi myös kaikkien säteittäisten vähintään 110 kilovoltin johtojen
kuulumista kantaverkkoon.

7 Siirtoverkonhaltijoiden tehtävät

7.1 Direktiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 12 artiklassa säädetään siirtoverkonhaltijoiden harmonisoiduista tehtävistä, joita
kunkin siirtoverkonhaltijan edellytetään hoitavan. Säännös kuuluu seuraavasti:

Kunkin siirtoverkonhaltijan on vastattava

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkönsiirtovaati-
mukset pitkällä aikavälillä; varmojen, luotettavien ja tehokkaiden siirtoverkkojen käy-
töstä, ylläpidosta ja kehittämisestä taloudellisten edellytysten mukaisesti ottaen ympä-
ristö asianmukaisesti huomioon;

b) riittävien resurssien varmistamisesta palvelua koskevien velvoitteiden täyttämisek-
si;

c) osaltaan toimitusvarmuuden turvaamisesta varmistamalla riittävä siirtokapasiteetti
ja verkon toimintavarmuus;

d) verkon sähkövirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon energiavaihto muiden yhteen-
liitettyjen verkkojen kanssa; tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä, että sähkö-
verkko on varma, luotettava ja tehokas, sekä tässä yhteydessä siitä, että kaikki tarvit-
tavat lisäpalvelut, myös kysyntäjouston edellyttämät palvelut, ovat saatavilla, siltä
osin kuin kyseinen saatavuus ei riipu jostain muusta verkon kanssa yhteenliitetystä
siirtoverkosta;

e) riittävien tietojen toimittamisesta verkon kanssa yhteenliitettyjen muiden verkkojen
haltijoille, jotta yhteenliitetyn verkon varma ja tehokas toiminta, koordinoitu kehittä-
minen ja yhteentoimivuus voidaan varmistaa;

f) sen varmistamisesta, ettei verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä harjoiteta
syrjintää varsinkaan siihen omistussuhteessa olevien yritysten eduksi;

g) sellaisten tietojen toimittamisesta verkon käyttäjille, joita nämä tarvitsevat päästäk-
seen tehokkaasti verkkoon;

h) siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) N:o 714/2009 13 artiklan mukaiseen siir-
toverkonhaltijoiden väliseen korvausmekanismiin liittyvien maksujen perimisestä
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myöntämällä kolmannelle osapuolelle verkkoon pääsy ja hallinnoimalla sitä sekä an-
tamalla perusteltuja selvityksiä, kun tällainen pääsy kielletään, mitä kansallisten
sääntelyviranomaisten on valvottava; suorittaessaan tässä artiklassa tarkoitettuja teh-
täviään siirtoverkonhaltijoiden on ensisijaisesti pyrittävä edistämään markkinoiden
yhdentymistä.

Lisäksi direktiivin 15 artiklassa on säädetty siirtoverkonhaltijan tehtäväksi ajojärjestyksen määrää-
minen. Tämä tehtävä pitää sisällään sähköjärjestelmän tasapainottamistoimenpiteet. Sähködirektii-
vin 15 artiklan 1 kohdan mukaan siirtoverkonhaltija vastaa sähköntuotantolaitosten ajojärjestyksestä
alueellaan sekä rajayhdysjohtojen käytön määrittelemisestä, jos se harjoittaa sellaista toimintoa,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta sähköntoimitusta sopimusvelvoitteiden perusteella, mukaan lukien
tarjouserittelyistä aiheutuvat velvoitteet.

Myös toinen sähködirektiivi on sisältänyt siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä koskevia säännöksiä. Uu-
sissa säännöksissä on täsmennetty aikaisempia tehtäviä sekä lisätty uudeksi tehtäväksi kysyntäjous-
ton edellyttämien palveluiden tarjoaminen. Vanhaan sähkökauppa-asetukseen sisältynyt tehtävä
siirtoverkonhaltijoiden väliseen korvausjärjestelmään liittyvien maksujen perimisestä on siirretty
sähködirektiivin 12 artiklan h alakohtaan.

Maakaasudirektiivin 13 artiklan 1 kohdassa säädetään maakaasun siirtoverkonhaltijoiden tehtävistä.
Samassa yhteydessä annetaan säännökset myös varastointilaitteistojen ja nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteistojen haltijoiden tehtävistä. Säännös kuuluu seuraavasti:

Kunkin siirtoverkon, varastointilaitteiston ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylait-
teiston haltijan on:

a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä taloudellisten edellytysten mukaisesti turval-
lisia, luotettavia ja tehokkaita siirto-, varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun käsit-
telylaitteistoja avoimien markkinoiden turvaamiseksi ottaen ympäristö asianmukaises-
ti huomioon sekä varmistettava, että palveluvelvoitteiden täyttämiseen on riittävästi
resursseja;

b) oltava harjoittamatta syrjintää verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä, var-
sinkaan siihen omistussuhteessa olevia yrityksiä suosivalla tavalla;

c) toimitettava mille tahansa toiselle siirtoverkonhaltijalle, varastointilaitteiston tai
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalle ja/tai jakeluverkonhaltijalle riit-
tävät tiedot sen varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja varastointi voi tapahtua yh-
teenliitetyn verkon varman ja tehokkaan käytön kanssa yhteensopivalla tavalla; ja

d) toimitettava verkon käyttäjille tarvittavat tiedot tehokkaan verkkoon pääsyn varmis-
tamiseksi.

Artiklan 3 kohdan perusteella on lisäksi katsottava, että siirtoverkonhaltijan tehtäviin kuuluu myös
siirtoverkon tasapainottaminen.

Siirtoverkonhaltijoiden sekä varastointilaitteiston ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston halti-
joiden tehtävistä on sisältynyt säädökset jo toiseen maakaasudirektiiviin. Annetuissa uusissa sään-
nöksissä on ainoastaan täsmennetty aikaisempia säännöksiä ja niiden sisältämiä tehtäviä.
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7.2 Nykytilan arviointi
Suomessa on sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasun siirtoverkonhaltijan tehtävät on lainsäädän-
nössä jaettu kahteen ryhmään. Ensiksikin niitä koskevat verkonhaltijoiden yleiset velvoitteet: kehit-
tämisvelvollisuus, liittämisvelvollisuus sekä siirtovelvollisuus. Tämän lisäksi on erillisellä järjes-
telmävastuuta koskevalla määräyksellä annettu niille järjestelmävelvoitteiden muodossa sähköjär-
jestelmän sekä maakaasun siirtojärjestelmän ylläpitoon, kehittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen
liittyviä tehtäviä.

Sähkömarkkinalain 9 §:n mukaan:

Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toi-
siin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riit-
tävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille (verkon kehittämisvelvollisuus).

Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa
tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-
alueellaan (liittämisvelvollisuus).

Sähkömarkkinalain 10 §:n mukaan:

Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirtopalveluja niitä
tarvitseville verkkonsa siirtokyvyn rajoissa (siirtovelvollisuus).

Verkonhaltijan on järjestettävä toimitetun sähkön mittaus asianmukaisella tavalla si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

Sähkömarkkinalain 16 §:n mukaan:

Sähkömarkkinaviranomainen määrää sähköverkkoluvassa yhden kantaverkonhaltijan
vastaamaan maamme sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuu-
desta sekä huolehtimaan valtakunnalliseen tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä tar-
koituksenmukaisella ja sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syr-
jimättömällä tavalla (järjestelmävastuu). Järjestelmävastuussa olevan kantaverkon-
haltijan tulee ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja
palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan ja muita järjestelmä-
vastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten,
että edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voidaan turvata.

Sähkömarkkinalain 3 §:n mukaan valtakunnallisella tasevastuulla tarkoitetaan vastuuta koko valta-
kunnan sähkön tuotannon ja käytön tasapainon ylläpidosta kunkin tunnin aikana sekä vastuuta val-
takunnallisesta taseselvityksestä.

Sähköjärjestelmän järjestelmävastaava kantaverkonhaltija vastaa säännösten nojalla tai hoitaa tosi-
asiallisesti jo nykyisin tehtäviä, joita sähködirektiivi määrää siirtoverkonhaltijalle. Fingrid saa tänä
päivänä Suomen hinta-alueeseen liittyvät pullonkaulatulot, eli artiklassa 12 h mainitut siirtorajoi-
tusmaksut, pohjoismaisen sähköpörssin kautta. Samoin Fingrid on käytännössä hoitanut siirtover-
konhaltijoiden väliseen korvausmekanismiin liittyvien maksujen perimisen yhteisölainsäädäntöön
perustuen. Lisäksi Fingrid on käytännössä ryhtynyt tarjoamaan kysyntäjoustoon liittyviä palveluita
osana valtakunnallista tasevastuuta. Vastuuta näistä tehtävistä ei ole kuitenkaan määritelty kansalli-
sessa lainsäädännössä.
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Maakaasun siirtoverkonhaltijan sekä varastointi- ja käsittelylaitteiston haltijan kehittämisvelvolli-
suudesta säädetään maakaasumarkkinalain 2 luvun 1 §:ssä:

Verkonhaltijan ja maakaasun varastointi- tai käsittelylaitteiston haltijan tulee ylläpitää,
käyttää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja –laitteistoaan maakaasuverkkonsa alueella se-
kä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata
osaltaan maakaasun toimitukset asiakkaille (verkon ja laitteistojen kehittämis-
velvollisuus).

Verkonhaltijan liittämisvelvollisuudesta säädetään maakaasumarkkinalain 2 luvun 2 §:ssä:

Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekni-
set vaatimukset täyttävät maakaasun käyttö- ja varastointikohteet sekä nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitokset (liittämisvelvollisuus).

Verkonhaltijan siirtovelvollisuudesta säädetään puolestaan maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä.
Säännös sisältää rajoitetun siirtovelvollisuuden, jossa on huomioitu Suomen soveltama poikkeus
maakaasumarkkinoiden avaamiseen.

Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä siirtopalveluja verkkonsa siir-
tokyvyn rajoissa (siirtovelvollisuus) asiakkaille, jotka ovat maakaasun loppukäyttäjiä tai
vähittäismyyjiä ja jotka haluavat ostaa tai myydä Suomesta alun perin tukkumyyjältä
omaan käyttöönsä tai jälleenmyyntiin jakeluverkkonsa kautta hankkimaansa maakaasua.

Maakaasumarkkinalain 3 luvussa säädetään järjestelmävelvoitteista. Maakaasumarkkinalain 3 luvun
1 §:ssä on säännös järjestelmävastuusta:

Maakaasumarkkinaviranomainen määrää maakaasuverkkoluvassa yhden siirtoverkon-
haltijan vastaamaan maakaasun siirtojärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövar-
muudesta sekä huolehtimaan siirtojärjestelmän tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä tar-
koituksenmukaisella ja maakaasumarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syr-
jimättömällä tavalla (järjestelmävastuu).

Verkonhaltijoille kuuluvasta mittausvastuusta ja maakaasukauppojen selvitysvastuusta puolestaan
säädetään saman luvun 2 §:ssä:

Verkonhaltija on velvollinen huolehtimaan maakaasun mittauksesta ja maakaasukauppo-
jen selvityksestä.

Maakaasumarkkinalain voidaan arvioida edelleen täyttävän maakaasudirektiivin vaatimukset siirto-
verkonhaltijoiden sekä varastointilaitteistojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen halti-
joiden tehtävien osalta sinä aikana, kun Suomi soveltaa maakaasudirektiivin mukaista poikkeusta.

7.3 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä toteaa, että EU:n säädösten määräämien siirtoverkonhaltijan tehtävien tulee sisältyä au-
kottomasti järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tehtäviin.

Työryhmä ehdottaa, että sähködirektiivin 12 artiklan d alakohdassa todettu kysyntäjouston edellyt-
tämien palvelujen tarjoamista koskeva tehtävä sekä h alakohdassa todettu tehtävä siirtoverkonhalti-
joiden välisestä korvausmekanismista lisätään sähkömarkkinalain 16 §:ään.



85

Työryhmä toteaa, että EU:n säädösten määräämien siirtoverkonhaltijan tehtävien tulee sisältyä
myös muiden kantaverkonhaltijoiden kuin järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan teh-
täviin, jos tällaisia verkonhaltijoita on muitakin.

8 Siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmat

8.1 Sisämarkkinapaketin säännökset

8.1.1 Euroopanlaajuinen ei-sitova 10-vuotinen verkonkehittämissuunnitelma
Sähkökauppa-asetus sisältää yhteisön laajuisen verkon kehittämistä koskevan menettelyn, jonka
mukaan Sähkö-ENTSO:n on hyväksyttävä joka toinen vuosi ei-sitova yhteisön laajuinen kymmen-
vuotinen verkon kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät Euroopan tuotannon riittävyysnäkymät.
Edellä mainittuihin tuotannon riittävyysnäkymiin on sisällyttävä arvio sähköjärjestelmän yleisestä
riittävyydestä kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä seuraavan viisivuotiskauden aikana sekä
riittävyysnäkymien hyväksymispäivää seuraavien viiden ja viidentoista vuoden välisenä aikana.
Näiden Euroopan tuotannon riittävyysnäkymien on perustuttava kansallisiin tuotannon riittävyys-
näkymiin, jotka kukin yksittäinen siirtoverkonhaltija laatii.

Yhteisön laajuisen verkon kehittämissuunnitelman on perustuttava kansallisiin investointi-
suunnitelmiin, ja siinä on otettava huomioon 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut alueelliset investoin-
tisuunnitelmat ja tarvittaessa verkkosuunnittelun yhteisöön liittyvät näkökohdat, kuten Euroopan
laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
1364/2006/EY mukaisesti.

Yhteisön laajuisten verkon kehittämissuunnitelmien on rajat ylittävien yhteenliitäntöjen osalta pe-
rustuttava myös verkon eri käyttäjien kohtuullisiin tarpeisiin, ja siihen on sisällytettävä sähködirek-
tiivin 8, 13 ja 22 artiklassa tarkoitettujen investoijien pitkäaikaisia sitoumuksia.

Yhteisön laajuisissa verkon kehittämissuunnitelmissa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityi-
sesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

ACER-viraston on annettava lausunto, jossa arvioidaan kansallisen kymmenvuotisen verkon kehit-
tämissuunnitelman yhteensopivuutta ei-sitovan yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon kehit-
tämissuunnitelman kanssa. Jos virasto havaitsee kansallisen kymmenvuotisen verkon kehittämis-
suunnitelman ja yhteisön laajuisen verkon kehittämissuunnitelman välillä epäjohdonmukaisuuksia,
sen on tapauksen mukaan suositeltava kansallisen verkon kehittämissuunnitelman tai yhteisön laa-
juisen verkon kehittämissuunnitelman muuttamista. Jos tällainen kansallinen verkon kehittämis-
suunnitelma on laadittu sähködirektiivin tai maakaasudirektiivin 22 artiklan mukaisesti, viraston on
suositeltava toimivaltaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle kansallisen kymmenvuotisen ver-
kon kehittämissuunnitelman muuttamista kyseisen direktiivin 22 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja
ilmoitettava asiasta komissiolle.

8.1.2 Kansallisia verkonkehittämissuunnitelmia koskevat säännökset
Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset kansallisten verkkosuunnitelmien laatimisesta riippu-
vat valitusta siirtoverkonhaltijan eriyttämismallista.

Omistuksellisesti eriytetyn siirtoverkonhaltijan osalta direktiiveissä ei ole nimenomaisia säännöksiä
verkkosuunnitelmien laadinnasta. Omistuksellisesti eriytetyn siirtoverkonhaltijan tulee täyttää aino-
astaan siirtoverkonhaltijoille 12 artiklassa asetetut vähimmäisvaatimukset kehittämisen suhteen.
Säännöksen mukaan kunkin siirtoverkonhaltijan on vastattava
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a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkönsiirtovaatimukset pitkällä
aikavälillä; varmojen, luotettavien ja tehokkaiden siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja kehittämi-
sestä taloudellisten edellytysten mukaisesti ottaen ympäristö asianmukaisesti huomioon;

c) osaltaan toimitusvarmuuden turvaamisesta varmistamalla riittävä siirtokapasiteetti ja verkon toi-
mintavarmuus;

d) verkon sähkövirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon energiavaihto muiden yhteenliitettyjen
verkkojen kanssa; tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä, että sähköverkko on varma, luotetta-
va ja tehokas, sekä tässä yhteydessä siitä, että kaikki tarvittavat lisäpalvelut, myös kysyntäjouston
edellyttämät palvelut, ovat saatavilla, siltä osin kuin kyseinen saatavuus ei riipu jostain muusta ver-
kon kanssa yhteenliitetystä siirtoverkosta.

Jos jäsenvaltioon on nimetty ISO-operaattori, edellytetään sähködirektiivin 13 artiklassa, että ISO:n
tulee lisäksi sitoutua noudattamaan kansallisen sääntelyviranomaisen valvomaa kymmenvuotista
verkon kehittämissuunnitelmaa.

ITO-operaattorin osalta puolestaan sähködirektiivin 22 artiklassa asetetaan lisävaatimuksia koskien
verkon kehittämistä ja toimivaltaa tehdä investointipäätöksiä.

1. Sen jälkeen, kun siirtoverkonhaltija on kuullut kaikkia asianomaisia sidosryhmiä,
sen on toimitettava joka vuosi kansalliselle sääntelyviranomaiselle kymmen-
vuotinen verkon kehittämissuunnitelma, joka perustuu nykyisiin ja ennakoituihin
toimituksiin ja kysyntään. Tähän kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä tehok-
kaita toimenpiteitä, joilla varmistetaan verkon suorituskyvyn riittävyys ja toimi-
tusvarmuus.

Kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman on erityisesti

a) ilmoitettava markkinaosapuolille ne pääasialliset siirtoinfrastruktuurit, joita on
rakennettava tai parannettava seuraavien kymmenen vuoden aikana,

b) mainittava kaikki jo päätetyt investoinnit ja uudet investoinnit, jotka on tehtävä
seuraavien kolmen vuoden aikana, sekä

c) vahvistettava määräaika kaikille investointihankkeille.

Siirtoverkonhaltijan on kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaa laatiessaan
tehtävä kohtuullisia oletuksia tuotannon, toimitusten ja kulutuksen sekä muiden mai-
den kanssakäytävän kaupan kehityksestä ottaen huomioon alueellisia ja yhteisön laa-
juisia verkkoja koskevat investointisuunnitelmat.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava kaikkia tosiasiallisia tai mahdollisia
verkon käyttäjiä kymmenvuotisesta verkon kehittämissuunnitelmasta julkisella ja
avoimella tavalla. Henkilöitä tai yrityksiä, jotka väittävät olevansa mahdollisia käyttä-
jiä, voidaan pyytää perustelemaan väitteensä. Kansallisen sääntelyviranomaisen on
julkaistava kuulemisprosessin tulokset erityisesti mahdollisten investointitarpeiden
osalta.
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Kansallisen sääntelyviranomaisen on tarkasteltava, kattaako kymmenvuotinen verkon
kehittämissuunnitelma kaikki kuulemisprosessissa esille tulleet investointitarpeet ja
onko se johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 714/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoite-
tun ei-sitovanyhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman kans-
sa (yhteisön laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma). Jos suunnitel-
man johdonmukaisuutta ei-sitovan yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittä-
missuunnitelman kanssa epäillään, kansallisen sääntelyviranomaisen on neuvoteltava
viraston kanssa. Kansallinen sääntelyviranomainen voi vaatia siirtoverkonhaltijaa
muuttamaan kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaansa.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava verkon kymmenvuotisen
kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa.

Jos kyseessä ei ole ylivoimainen este ja siirtoverkonhaltija ei tee investointia, joka
kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman mukaan olisi pitänyt tehdä seuraavien
kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen sääntelyvi-
ranomainen on velvollinen toteuttamaan ainakin yhden seuraavista toimenpiteistä sen
varmistamiseksi, että kyseessä oleva investointi tehdään, jos tällä investoinnilla on vie-
lä merkitystä viimeisimmän kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman perusteel-
la:

a) siirtoverkonhaltija velvoitetaan tekemään kyseessä olevat investoinnit,

b) kaikille investoijille avoin tarjouskilpailu järjestetään kyseessä olevasta investoin-
nista, tai

c) siirtoverkonhaltija velvoitetaan hyväksymään pääoman korotus tarvittavien inves-
tointien rahoittamiseksi ja sallimaan riippumattomien investoijien osallistuminen
pääomanmerkitsemiseen.

Jos kansallinen sääntelyviranomainen on käyttänyt ensimmäisen alakohdan b alakoh-
dan mukaista toimivaltaansa, se voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään yh-
den tai useita seuraavista:

a) jonkin kolmannen osapuolen suorittama rahoitus,

b) jonkin kolmannen osapuolen suorittama rakentaminen,

c) asianomaisten uusien varojen hankkiminen, tai

d) asianomaisten uusien varojen käyttäminen.

Siirtoverkonhaltijan on annettava investoijille kaikki investoinnin tekemiseksi tarvitta-
vat tiedot, liitettävä uusia kohteita siirtoverkkoon ja yleisesti pyrittävä helpottamaan
investointihankkeen täytäntöönpanoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä asiaankuuluvat rahoitusjärjestelyt.
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Jos kansallinen sääntelyviranomainen on käyttänyt 7 kohdan ensimmäisen alakohdan
mukaista toimivaltaansa, asiaankuuluvan tariffisääntelyn on katettava kyseessä olevi-
en investointienkustannukset.

Maakaasudirektiivin 22 artiklassa on vastaava maakaasupuolen verkon kehittämistä ja investointi-
päätöksien toimivaltaa koskeva säännös ITO-operaattorin osalta.

8.2 EY:n investointihankeasetus
Komissio julkaisi 16.7.2009 ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfra-
struktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o
736/96 kumoamisesta. Asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys energianeuvostossa
12.3.2010. Asetus19 annettiin 24.6.2010 ja näin ollen ensimmäinen raportointivuosi on 2011.

Investointihankeasetus velvoittaa ilmoittamaan komissiolle energiainfrastruktuuriin liittyvistä inves-
tointihankkeista, joita toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja biopolttoainesektoreilla, sekä inves-
tointihankkeista, jotka liittyvät näiden sektoreiden tuottamiin hiilidioksidipäästöjen talteenottoon ja
varastointiin. Asetusta sovelletaan hankkeisiin, jonka rakennustyöt tai käytöstä poisto on aloitettu
tai joista on tehty lopullinen investointipäätös. Ilmoitusvelvolliset hankkeet on määritelty asetuksen
liitteessä.

Asetuksessa määritellyt tiedot on kerättävä asetuksen hyväksymistä seuraavan vuoden tammikuun 1
päivästä lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Tiedot on toimitettava komissiolle asetuksen
hyväksymistä seuraavana vuonna ja sen jälkeen kahden vuoden välein raportointivuoden heinäkuun
31 päivään mennessä. Vuosi 2011 on asetuksen mukainen ensimmäinen tietojenkeruuvuosi.

Tiedot tulee toimittaa koostetussa muodossa, lukuun ottamatta tietoja ja muuta oleellista informaa-
tiota, jotka koskevat rajat ylittäviä siirtohankkeita.

Ilmoitusvelvollisuudesta vapauttaa se, jos asetusta vastaavat tiedot on jo ilmoitettu muun EU-
lainsäädännön puitteissa ja ilmoittaa kyseisten tietojen toimittamisen ajankohdan sekä sen, minkä
lainsäädännön nojalla tiedot on ilmoitettu.

Ilmoitusvelvoitteesta vapauttaa myös se, että erityiselle taholle on annettu tehtäväksi laatia EU-
tasolla energiainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja koskeva monivuotinen investointisuunnitelma
ja suunnitelmaa varten kootaan investointihankeasetuksen vaatimuksia vastaavat tiedot. Tässä tapa-
uksessa erityisen tahon on ilmoitettava kaikki tieto ja muu oleellinen informaatio komissiolle.

Asetuksessa säädetään yritysten velvollisuudesta ilmoittaa jäsenvaltiolle tai sen valtuuttamalle ta-
holle ennen kunkin raportointivuoden kesäkuun 1 päivää tiedot jäsenmaan alueella toteutettavista
investointihankkeista kyseisen raportointivuoden maaliskuun 31 päivän tilanteen mukaisesti. Vel-
voite ei koske yrityksiä, jos jäsenvaltio päättää käyttää muita keinoja (kts. kaksi edellistä kohtaa)
tietojen toimittamiseksi komissiolle.

19 Neuvoston asetus (EU,EURATOM) N:o 617/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin energiainf-
rastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta
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8.3 Nykytilan arviointi

8.3.1 Verkon kehittämisen ja investointisuunnitelmien sääntely
Investointisuunnitelmia vastaavaa seurantamallia ei ole nykyisessä sähkömarkkina- ja maakaasu-
markkinalaissa. Sääntelyn lähtökohtana on ollut, että verkonhaltijat tekevät investointipäätökset
itsenäisesti. Lainsääntö edellyttää siirtoverkonhaltijoiden ja muidenkin verkonhaltijoiden kehittävän
verkkoa ja yhteyksiä muihin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti (verkon
kehittämisvelvollisuus).

Nykyinen sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamalli perustuu verkkotoi-
minnan tuoton sääntelyyn, joka sisältää nykykäyttöarvoonsa arvostetulle verkkotoimintaan sitoutu-
neelle pääomalle sallittavan kohtuullisen tuoton ohella myös kontrolloitavien kustannusten tehos-
tamisvaatimuksen sekä laatukannustimen. Nykyisen valvontamallin tausta perustuu vuonna 1999
annettuun ns. Megavoima-päätökseen, jossa hinnoittelun kohtuullisuus määritettiin puhtaasti
WACC-mallin20 avulla ja jossa valvontamalli siten perustui puhtaasti verkkotoiminnan tuottotason
sääntelyyn. Samana vuonna käynnistettiin myös ensimmäinen tehokkuusprojekti sähkön jakelu-
verkkotoiminnan tehostamispotentiaalin arvioimiseksi DEA21-mallin avulla.

Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamallia on kehitetty edellä mainitun
Megavoima-päätöksen jälkeen. Erityisesti siirryttäessä sähköverkkotoiminnan valvonnassa vuoden
2005 alussa osittain etukäteiseen sääntelyyn mallia kehitettiin merkittävästi. Kuitenkin valvontamal-
lin perusperiaatteet pohjautuvat suurelta osin edelleen Megavoima-päätöksessä linjattuihin asioihin
ja periaatteisiin.

Lisäksi sähköverkkojen kehittämistä valvotaan jälkikäteisesti sähkömarkkinalain 9 §:ssä säädetyn
kehittämisvelvollisuuden pohjalta.

Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toi-
siin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riit-
tävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille (verkon kehittämisvelvollisuus).

Lisäksi järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tulee lain 16 §:n mukaan ylläpitää ja kehittää jär-
jestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää säh-
köverkkoaan ja muita järjestelmävastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin
verkkoihin siten, että edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voidaan turvata.

Investointien etukäteistä sääntelyä (ex ante) ei siten sovelleta Suomessa. Verkkoinvestointeja ja
riittävää sähkön laatua on kuitenkin mahdollisuus valvoa jälkikäteisesti (ex post) verkon kehittä-
misvelvollisuuteen perustuen. Valvontaviranomaisena toimivalla Energiamarkkinavirastolla on
toimivalta määrätä verkonhaltija, jonka on näytetty laiminlyöneen verkkonsa kehittämistä, korjaa-
maan laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöstä voidaan tehostaa asettamalla uhkasakko.

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohtojen rakentamista säännellään sähkömark-
kinalain 5 lukuun sisältyvän rakentamislupamenettelyn kautta. Yksinomaan Suomen alueella sijait-
sevien vähintään 110 kilovoltin johtojen rakentaminen edellyttää rakentamisluvan Energiamarkki-
navirastolta. Jakeluverkonhaltijoilla ei ole yksinoikeutta alueensa 110 kilovoltin ja sen ylittävän
jännitetason verkon rakentamisessa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että johdon rakentami-

20 pääoman keskimääräinen kustannus (Weighted Average Cost of Capital)
21 tietoaineiston peittämisanalyysi (Data Envelopment Analysis)
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nen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Liittymisjohtojen osalta tarvetta ei tarvitse perus-
tella sillä rakentamislupa on myönnettävä tarveharkinnan estämättä johdolle, jolla sähkönkäyttö-
paikka, sähköntuotantolaitos tai vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköasema liitetään lähimpään
nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon.

Valtakunnan rajan ylittävien vähintään 110 kilovoltin sähköjohtojen sekä maakaasuputkien raken-
tamiseen liittyy lisäksi energiapoliittinen harkintavalta, jota sovelletaan rakentamislupamenettelys-
sä. Sähkömarkkinalain mukaan maan rajan ylittävän johdon rakentamisen edellytyksenä on lisäksi,
että sen rakentaminen on muutoinkin sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta
tarkoituksenmukaista. Maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan maan rajan ylittävää siirtoput-
kea koskevan hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että siirtoputken rakentaminen on maa-
kaasumarkkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Johdonrakentamislupamenettelyn tarkoituksen on ehkäistä tarpeettomien tai energiamarkkinoiden
kehityksen kannalta epätarkoituksenmukaisten hankkeiden toteutusta. Koska aloite tulee aina toi-
minnanharjoittajilta, viranomaiset eivät lupamenettelyllä voi juurikaan vaikuttaa siihen, investoivat-
ko verkonhaltijat riittävästi verkkoihinsa tai investoivatko verkonhaltijat yhteiskunnan näkökulmas-
ta tärkeisiin hankkeisiin.

Maakaasun siirtoverkon osalta tilanne poikkeaa sähkönsiirtoverkkoa koskeviin säännöksiin verrat-
tuna. Maakaasuverkkoasetusta ei sovelleta tällä hetkellä Suomessa, koska Suomen maakaasuver-
kosta ei ole yhteyttä muiden jäsenvaltioiden yhteenliitettyyn maakaasuverkkoon. Maakaasudirektii-
viä sovelletaan kuitenkin niiltä osin, joihin poikkeukset eivät ulotu kuten TSO:n kehittämisvelvolli-
suuteen. Vastaavanlaista oikeudellista velvoitetta investointisuunnitelmien sääntelyn lisäämiseen ei
yhteisölainsäädännön taholta ole maakaasun siirtoverkon suhteen.

8.3.2 Verkon kehittämisen ja liittämisen nykykäytännöistä22

Fingrid sekä kunkin alueen verkonhaltijat ja muut merkittävät verkonkäyttäjät suunnittelevat ja ke-
hittävät vähintään 110 kilovoltin jännitetason verkkoja yhteistyössä. Suomen voimansiirtojärjestel-
mä on jaettu maantieteellisin ja sähköteknisin perustein 13 suunnittelualueeseen. Myös muiden
omistamat 110 kilovoltin verkot huomioidaan suunnittelussa. Suunnittelun aikajänne on tavallisesti
15–20 vuotta. Suurten tuotanto- ja kulutuskohteiden liittämisestä kantaverkkoon sovitaan kuitenkin
tapauskohtaisesti Fingridin kanssa.

Verkon kehittämissuunnitelmat tehdään alueittain ja ne päivitetään pääsääntöisesti 3–5 vuoden vä-
lein. Suunnittelun pohjana toimivat valtakunnalliset sähkönkäyttöennusteet sekä paikallisilta verk-
koyhtiöiltä, sähkön tuottajilta ja teollisuudelta saatavat täsmällisemmät ennusteet sähkön käytön ja
tuotannon sekä verkon alueellisesta kehittymisestä. Kehitysnäkymien vaikutusten arvioinnissa käy-
tetään hyväksi Fingridin verkostolaskentamallia, joka kattaa koko Suomen 400 kilovoltin, 220 kilo-
voltin ja 110 kilovoltin verkon. Fingridin verkon suunnittelussa sovellettavat keskeiset periaatteet
on kuvattu dokumentissa ”Kantaverkon kehittämisen, rakentamisen ja kunnonhallinnan periaat-
teet”23.

Sähkönsiirtoverkon osalta Fingrid ja sen taustalla olevat nykyiset omistajat ovat noudattaneet yhtiön
toiminnassa aktiiviseen verkon ja siirtoyhteyksien kehittämiseen tähtäävää investointistrategiaa.
Fingridin keskeisinä omistajina ovat sähkönsiirtoverkon merkittävimmät käyttäjät (sekä sähköntuot-

22 Lähde verkkosuunnittelun osalta: Pöyryn raportti 5.3.2010.
23 http://www.fingrid.fi/attachments/fi/yritys/verkon_kehittamisen_rakentamisen_ja_kunnonhallinnan_periaatteet_.pdf
30.8.2010

http://www.fingrid.fi/attachments/fi/yritys/verkon_kehittamisen_rakentamisen_ja_kunnonhallinnan_periaatteet_.pdf
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tajat että sähkönkäyttäjät), joiden näkökulmasta kantaverkko on tärkeä osa tuotantoketjua; väline,
jolla tuote saadaan markkinoille tai jolla tärkeä tuotannontekijä saadaan markkinoilta tehtaille.
Kolmannen pääomistajan, valtion, pitkäaikaisena energiapoliittisena tavoitteena puolestaan on ollut
turvata riittävän ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuus hyvällä toimitusvarmuudella siten, että tavoite
tukee myös muita ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita. Fingridin nykyinen omistusrakenne sisäl-
tää näin ollen itsesääntelyelementin, joka edistää verkkoinvestointeja ja verkon kehittämistä. Tämä
on merkittävänä tekijänä ollut mahdollistamassa sitä, ettei Suomessa ole ollut tähän mennessä tar-
vetta verkkosuunnitelmien ja niiden toteuttamisen sääntelyyn sähkömarkkinalaissa.

8.3.3 Investointihankeasetuksen täytäntöönpano
Investointihankeasetuksen mukaista investointihankkeiden ilmoitusmenettelyä ei ole erikseen sään-
nelty nykyisessä kansallisessa lainsäädännössämme. Vastaavan aikaisemman neuvoston asetuksen
mukaisena raportoijana on toiminut työ- ja elinkeinoministeriö. Sähkön ja maakaasun osalta asetuk-
sen edellyttämä tietojen ilmoittaminen on osittain päällekkäistä Energiamarkkinaviraston jo nykyi-
sin toteuttaman toimitusvarmuuden seurannan kanssa. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin
sekä öljyn ja biopolttoaineiden osalta Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jossa säänneltäisiin investoin-
teja tai niiden seurantaa.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 6 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskuksen
tehtävänä on mm. varmistaa huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimi-
vuus sekä turvata välttämätön tavara- ja palvelutuotanto sekä sotilaallista maanpuolustusta tukeva
tuotanto. Huoltovarmuuden turvaamiseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi Huoltovarmuuskeskuk-
sella sekä sen yhteydessä toimivilla sektoreilla ja pooleilla on oikeus saada elinkeinonharjoittajilta
ja elinkeinoelämän järjestöiltä tietoja tuotantokapasiteetista, toimitiloista, henkilöstöresursseista
sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
Huoltovarmuuslainsäädännön nojalla kerätään vain huoltovarmuuskriittistä tietoa. Kaikki tällä pe-
rusteella kerättävät yrityskohtaiset tiedot on erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Investointihan-
keasetuksen mukainen tietojen kerääminen komissiolle eroaa näin ollen luonteeltaan olennaisesti
huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaisesta toiminnasta.

8.4 Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista

8.4.1 Yleistä
Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti selvittänyt verkonhaltijoiden investointisuunnitelmien
ennakollisen hyväksymismenettelyn sekä suunnitelmien toteutuksen valvonnan sisällyttämistä
verkkosääntelyjärjestelmään. Työryhmä on tilannut Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkö-
markkinalaboratoriolta selvitystyön, jonka tavoitteena on ollut tarkastella ja arvioida sähkömarkki-
nalain sisältämiä ohjausmekanismeja ja nykyistä Energiamarkkinaviraston soveltamaa valvontamal-
lia sähkön siirtoverkkoverkkotoimintaan liittyvien investointien ja verkon kehittämisen näkökul-
masta tilanteessa, jossa siirtoverkonhaltijan käyttäjäpohjainen omistusrakenne joudutaan muutta-
maan uuden sähködirektiivin vuoksi. Projektiin on määritelty seuraavat osatehtävät:

1. Arviointi ja analyysi siitä, miten nykyinen sääntely ja valvontamalli turvaavat riit-
tävät investoinnit ja verkon kehittämisen erilaisissa siirtoverkonhaltijan omistusraken-
teissa.

2. Laatia kansainvälinen vertailu siitä, miten erilaisissa sääntelymalleissa pyritään
varmistamaan riittävät investoinnit ja verkon kehittäminen sähkön siirtoverkoissa.
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3. Arviointi ja analyysi sellaisten sääntelymallien soveltamisesta Suomessa, joissa
malleissa kansallinen sääntelyviranomainen vahvistaa verkonhaltijoiden (keskeiset)
investointisuunnitelmat ennakolta ja joihin sisältyy suunnitelmien toteutuksen tehokas
valvonta. Tällöin tulisi tarkastella esimerkiksi kiinteän tuloraamin sisältävää säänte-
lymallia.

8.4.2 Yhteenveto selvityksessä esitetyistä johtopäätöksistä
Arvioitaessa siirtoverkkotoiminnan sääntelyn tarpeita ja vaikutuksia, tulee pitää mielessä siirtoverk-
kotoiminnan erityispiirteet. Toiminta on monopoliasemassa olevaa liiketoimintaa, joten monopo-
liaseman väärinkäytön estämiseksi tarvitaan taloudellista valvontaa. Siirtoverkkotoiminnassa on
kuitenkin monia erityispiirteitä, jotka asettavat merkittäviä haasteita sekä siirtoverkkoyhtiölle että
toimintaa valvovalle viranomaiselle. Keskeisimmät siirtoverkkotoiminnan tavoitteet ovat ylläpitää
sähkönsiirron perusinfrastruktuuria sekä luoda markkinapaikka sähköenergialle siten, että tuotan-
nolla ja kulutuksella on mahdollisuudet liittyä verkkoon näille optimaalisissa sijaintipaikoissa. Säh-
kömarkkina-alueen laajentuessa toiminnassa tulee huomioida entistä vahvemmin eurooppalainen
näkökulma ja myös sääntely on muuttumassa entistä vahvemmin Euroopan laajuiseksi. Voidaankin
todeta, että kantaverkkotoiminnassa on lähtökohtana oltava kansantaloudellisen näkökulman huo-
miointi sekä markkinapaikan takaaminen eurooppalaisille sisämarkkinoille. Näitä tavoitteita on
puolestaan hyvin vaikea saavuttaa pelkästään sääntelyn keinoin, vaan toiminnan läpinäkyvyys ja
avoimuus sekä omistajaohjauksen ammattitaito ja linjaukset ovat merkittävimmässä asemassa.

8.4.3 Nykyisestä valvontamallista esitetyt havainnot
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen tuoton sääntelyyn perustuva valvontamalli kannustaa
kantaverkonhaltijaa investoimaan verkko-omaisuuteen. Koska tuoton määritys perustuu verkon
nykykäyttöarvoon ja kohtuullinen poistotaso verkon jälleenhankinta-arvosta laskettuihin tasapois-
toihin, takaa valvontamalli investoinneille sekä tuoton että poistokustannukset. Mallissa on siten
kannusteet kaikille investoinneille, riippumatta investoinnin luonteesta. Siirtoverkonhaltija saa vä-
hintään WACC-prosentin mukaisen tuoton kaikille investoinneille, mikä takaa myös sen että inves-
tointien tuotto on hyvin ennakoitavissa. Koska nykyisessä mallissa viranomainen ei edellytä kanta-
verkonhaltijalta sitovia investointisuunnitelmia, valvontamalli myös mahdollistaa verkon proaktii-
visen kehittämisen sekä investointisuunnitelmien joustavan päivityksen, jolloin tuleviin asiakastar-
peisiin voidaan varautua ennakoivasti ja asiakassensitiivisesti.

Valvovan viranomaisen kannalta malli on resurssitarpeiltaan pienempi kuin sitovat investointisuun-
nitelmat sisältävä tuloraamisääntely. Sääntelijän kannalta keskeisimmät haasteet mallissa liittyvät
parametrien valintaan, kuten riskitön korkokanta, riskipreemiot ja verkkokomponenttien yksikkö-
hinnat. Haastetta lisää se, että em. parametrit määrittävät toiminnan tuottotason, jonka tulee puoles-
taan olla riskeihin suhteutettuna sellainen, että omistajat näkevät kantaverkon riittävän houkuttele-
vana investointikohteena. Yksi keskeisimmistä tietoaineistoista, jota viranomainen valvontapäätök-
seen tarvitsee, on verkkokomponenttien yksikköhinnat sekä määrä-, keski-ikä- ja pitoaikatiedot.
Koska siirtoverkon komponenttien yksikköhinnat vaihtelevat tapauskohtaisesti, ei jakeluverkkojen
valvonnassa sovellettavia ”listahintoja” voida käyttää, vaan hintojen määrittäminen perustuu siirto-
verkonhaltijan ilmoitukseen, mikä luo oman haasteensa nykyisessä mallissa. Hintojen toimittamista
on kuitenkin sovellettu vuodesta 2005 alkaen, joten viranomaiselle on muodostunut kuva kanta-
verkkotoiminnan hintatasosta ja sen kehityksestä. Siten kertynyt tietoaineisto helpottaa osaltaan
yksikköhintojen määrittämistä tuleville vuosille.

Kokonaisuudessaan malli on havaittu toimivaksi, ja keskustelua mallin kehitystarpeiden osalta on
käyty lähinnä yksittäisten parametrien määrittämisestä, ei mallin perusperiaatteista. Nykyisen mal-
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lin toimivuuden takaavat osaltaan siirtoverkkotoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys, sekä toimiva
keskusteluyhteys sääntelijän ja säänneltävän välillä.

Raportissa on myös katsottu, että siirtoverkon kehittämisvelvoitteen täyttymisen (jälkikäteen tapah-
tuva) valvominen lyhyellä aikavälillä on vaikeaa. Käytännössä tällöin sääntelijän tulisi pystyä ana-
lysoimaan verkon kehittämistarpeita yhtä syvällisesti kuin siirtoverkkoyhtiön, jolloin sääntelijällä
tulisi olla sama tiedon ja erityisosaamisen taso kuin säänneltävällä. Lähtökohtaisesti tämä ei kuiten-
kaan ole mahdollista, johtuen tiedon epäsymmetriasta. Lisäksi siirtoverkkotoiminta on tekninen
erityisala, jossa investointitarpeiden ja verkoston kehittämisen kokonaisvaikutusten teknis-
taloudellinen analysointi vaatii erityisosaamista, mikä tekee edellä mainitusta vaatimuksesta hyvin
haastavaa. Juridisesti kehittämisvelvollisuuden laiminlyömisen osoittaminen on myös vaikeaa, kos-
ka näyttövelvollisuus on Energiamarkkinavirastolla, jonka tulisi pystyä osoittamaan, että siirtover-
konhaltija on laiminlyönyt kehittämisvelvollisuuden.

8.4.4 Esimerkiksi valitusta tuloraamisääntelystä esitetyt havainnot
Tuloraamisääntelyssä asetetaan yhtiölle kiinteä liikevaihtokatto usean vuoden jaksolle. Ensimmäi-
senä vuotena tuloraami lasketaan perustuen tehokkaan toiminnan kustannuksiin, kohtuulliseen pää-
oman tuottoon sekä kohtuulliseen poistotasoon. Tämän jälkeisille vuosille tuloraami voidaan mää-
rittää ensimmäisenä vuonna määritettyyn tuloraamiin perustuen. Siten tuloraamisääntely sopii kyp-
sille ja stabiileille markkinoille, joilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia markkina- tai tuo-
tantorakenteessa. Siirtoverkon valvonnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon siirtoverkon kehittämis-
tarpeet, jotka voivat johtaa merkittäviin muutoksiin tuloraamissa. Siten sääntely ei voi perustua puh-
taaseen tuloraamiin, vaan siihen tulee liittyä neuvottelumenettely, jossa tarkastellaan yhtiön kustan-
nusten kehittymistä ja investointitarpeita tulevaisuudessa.

Tuloraamisääntely sellaisenaan ei kannusta investointeihin, vaan päinvastoin mahdollistaa suurem-
mat tuotot lyhyellä aikavälillä pienemmillä investoinneilla ja antaa siten taloudellisen kannusteen
olla investoimatta. Tämän vuoksi tuloraamisääntelyyn tarvitaan sitovat investointisuunnitelmat,
jotka kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy. Sitovat investointisuunnitelmat ovat joustamat-
tomammat kuin yleiset verkon pitkän tähtäimen ei-sitovat kehittämissuunnitelmat, ja saattavat siten
muodostua ongelmalliseksi. Vaarana on, että investointisuunnitelmissa esitetään vain aivan pakolli-
set investoinnit, jolloin verkon riittävä ja ennakoiva kehittäminen voi vaarantua. Lisäksi tuloraa-
misääntely voi johtaa tilanteeseen, jossa investointien tuotto jää niin pieneksi, että omistajalla ei ole
kannustinta investoida verkkoon. Tällainen tilanne voi realisoitua, koska tuloraami arvioidaan etu-
käteen, ennen investoinnin toteuttamista. Mikäli investoinnin vaikutus tuloraamiin on todellisia in-
vestoinnin kustannuksia pienempi, voi myös investoinnin tuotto verrattuna todellisiin investointi-
kustannuksiin jäädä pieneksi. Edellä mainitusta syystä investoinnin tuotto on tuloraamissa nykyistä
valvontamallia heikommin ennakoitavissa. Myös tehostamistavoitteen asettaminen tuloraamisäänte-
lyssä on haastavaa. Valvottavan näkökulmasta tuloraamin täyttäminen saattaa vaatia toiminnan kus-
tannusten ennustettavuuden lisäämistä kiinnittämällä kustannukset tuloraamin ajalle, mikä puoles-
taan ei ole kustannustehokasta.

Valvovan viranomaisen näkökulmasta siirtoverkon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja sen
toteutumisen valvominen on aina haasteellista. Tuloraamisääntelyn sisältävien sitovien investointi-
suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen lisäisivät valvontaan sitoutuvia resursseja ja osaa-
mistarvetta sekä kerättävien tietojen määrää. Käytännössä viranomaisella tulisi olla sama informaa-
tio ja kantaverkonsuunnitteluosaaminen sekä laskentaohjelmat kuin kantaverkkoyhtiöllä, jotta se
voisi tarkistaa ja hyväksyä kehittämissuunnitelmat. Käytännössä tämä vaatimuksen täyttäminen on
hyvin vaikeaa, koska sääntelijällä on aina vähemmän informaatiota säänneltävästä kuin säänneltä-
vällä yhtiöllä itsellään.
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8.4.5 Esitetyt johtopäätökset
Vertailtaessa nykyistä Suomessa käytettävää valvontamallia sekä sitovat investointisuunnitelmat
sisältävää tuloraamisääntelyä, vaikuttaa nykyisenkaltainen malli toimivimmalta sekä säänneltävän
että sääntelijän kannalta. Mallissa on tuoton valvontaan pohjautuvalle sääntelylle tyypilliset inves-
tointikannusteet, mutta ei kuitenkaan sitovia investointisuunnitelmia, mikä mahdollistaa tarvittavien
investointien rahoituksen ja proaktiivisen ja joustavan reagoinnin tuleviin vaatimuksiin. Nykyisessä
regulaatiomallissa kassavirran maksimointi hyödyttää omistajaa ainoastaan lyhyellä, muutaman
vuoden aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä, nykyisen regulaatiomallin puitteissa, siirtoverkkoyhtiön
on omistajarakenteesta riippumatta kehitettävä verkkoaan. Asiakkaan näkökulmasta keskeisimmät
vaatimukset sähkön siirrolle ovat vakaa hinta ja hyvä toimitusvarmuus. Tästä näkökulmasta kes-
keistä on siten se, että sääntely kannustaa verkkoyhtiötä toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuu-
den kehittämiseen, eikä sisällä elementtejä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä askelmaisia muutok-
sia siirtotariffeihin. Näiltä osin nykyinen valvontamalli täyttää vaatimukset myös asiakkaan näkö-
kulmasta.

Raportissa on katsottu, että kantaverkon investointien suunnittelun ja toiminnan pitkän aikajänteen
vuoksi siirtoverkon omistajalla tulee lähtökohtaisesti olla pitkäjänteinen sitoutuminen verkko-
omaisuuden ylläpitoon. Lisäksi pitkistä pitoajoista johtuen ei voida olettaa, että pelkästään säänte-
lyn keinoin voidaan varmistaa verkon kehittäminen, vaan nimenomaan omistajan sitoutuminen on
avainasemassa. Johtopäätöksenä on todettu, että sääntelyn toimivuuden avainasioita ovat olleet
omistajien pitkäjänteinen sitoutuminen omistukseen, omistajaohjauksen ammattitaito ja linjaukset
sekä toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Lisäksi siirtoverkkoyhtiön asiakkaat ovat suuria sähkön
käyttäjiä ja tuottajia ja siten sähkömarkkinoiden ammattilaisia, jotka ymmärtävät siirtoverkkoyhtiön
roolin ja osaavat vaatia sen tavoitteiden täyttämistä. Siten valvontamallin perusperiaatteisiin ei tar-
vita jatkossakaan merkittäviä muutoksia, kun varmistetaan edellä esitettyjen siirtoverkkotoiminnan
avainasioiden ja perusperiaatteiden säilyminen myös tulevaisuudessa.

Koska nykyinen malli ei sisällä sitovia investointisuunnitelmia, nostaa se luonnollisesti esiin kysy-
myksen investointien varmistamisesta. Toisin sanoen, vaikka malli mahdollistaa investoinnit ja
kannustaa niihin takaamalla investoinneille tuoton, ei se suoranaisesti pakota verkostoinvestointei-
hin. Malli on kuitenkin osoittautunut tähän asti toimivaksi ja on mahdollistanut siirtoverkkoyhtiön
sitoutuminen verkon kehittämiseen erityisesti markkinapaikan ja kansantalouden näkökulmasta.
Lisäksi Sähkö-ENTSO:n yhteisönlaajuiset ei-sitovat kehittämissuunnitelmat sekä riippumattoman
siirtoverkonhaltijan ja riippumattoman järjestelmävastaavan tapauksessa direktiivin edellyttämät
kansallisen sääntelyviranomaisen valvomat siirtoverkonhaltijan verkon kehittämissuunnitelmat
muodostavat osaltaan investointivelvoitteen. Vaikka em. suunnitelmat eivät ole sitovia omistuksel-
lisesti eriytetyn siirtoverkonhaltijan tapauksessa, voi ACER-virasto antaa suosituksia näiden muut-
tamiselle. Lisäksi näihin suunnitelmiin sisältyy laaja julkinen sähkömarkkinaosapuolien ja viran-
omaisten, mukaan lukien kansallinen sääntelyviranomainen, kuulemismenettely. Siten siirtoverkon-
haltijan on vaikea perustella kehittäneensä verkkoaan kehittämisvelvollisuuden edellyttämällä taval-
la, mikäli se ei sitoudu edellä esitettyihin kehittämissuunnitelmiin.

Mikäli siirtoverkonhaltijan eriyttäminen toteutetaan siten, että se johtaa vaatimuksiin kehittämis-
suunnitelmien ja niiden toteuttamisen seurannasta, voidaan se osaltaan varmistaa sillä, että kehittä-
missuunnitelmat ovat julkisia, luonnollisesti tarvittavat liiketoiminnan salassapitovelvoitteet huo-
mioiden. Tällöin Fingridin asiakkaat sekä muut sähkömarkkinaosapuolet voivat esittää näkemyksi-
ään kantaverkon kehittämissuunnitelmista. Kansallisen sääntelyviranomaisen ei puolestaan tarvitse
tällöin turvautua raskaaseen kehittämissuunnitelmien tarkastamis- ja valvomisprosessiin, vaan vi-
ranomainen voi arvioida suunnitelmia oman asiantuntemuksen sekä esitettyjen näkemysten pohjal-
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ta. Näin ollen kehittämissuunnitelmien valvonta voidaan toteuttaa myös nykyisen sääntelymallin
puitteissa eikä tuloraamisääntelyä ja siihen liittyviä sitovia investointisuunnitelmia tarvita.

8.4.6 Työryhmän johtopäätökset raportin johdosta
Työryhmä toteaa, että siirtoverkkoinvestointien näkökulmasta selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä
nykyisestä valvontamallista ovat:

- Nykyinen tuoton sääntelyyn perustuva valvontamalli kannustaa kantaverkonhaltijaa in-
vestoimaan verkko-omaisuuteen. Mallissa on kannusteet kaikille investoinneille, riip-
pumatta investoinnin luonteesta.

- Valvontamalli mahdollistaa verkon proaktiivisen kehittämisen sekä investointi-
suunnitelmien joustavan päivityksen.

- Nykyisessä valvontamallissa kassavirran maksimointi hyödyttää omistajaa muutaman
vuoden aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä siirtoverkkoyhtiön on kehitettävä verkkoaan.

- Valvontamalliin sisältyvä kehittämisvelvoitteen täyttymisen jälkikäteen tapahtuva val-
vominen lyhyellä aikavälillä on vaikeaa tiedon epäsymmetrian vuoksi. Juridisesti kehit-
tämisvelvollisuuden laiminlyömisen osoittaminen on vaikeaa, koska näyttövelvollisuus
on Energiamarkkinavirastolla.

- Pitkistä pitoajoista johtuen ei voida olettaa, että pelkästään sääntelyn keinoin voidaan
varmistaa verkon kehittäminen, vaan nimenomaan omistajan sitoutuminen on avainase-
massa. Sääntelyn toimivuuden avainasioita ovat olleet omistajien pitkäjänteinen sitou-
tuminen omistukseen, omistajaohjauksen ammattitaito ja linjaukset sekä toiminnan
avoimuus ja läpinäkyvyys. Valvontamallin perusperiaatteisiin ei tarvita merkittäviä
muutoksia, kun varmistetaan näiden siirtoverkkotoiminnan avainasioiden säilyminen
myös tulevaisuudessa.

Työryhmä toteaa, että siirtoverkkoinvestointien näkökulmasta selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä
esimerkiksi nostetusta verkonhaltijan investointisuunnitelmien vahvistamisen sisältävästä tuloraa-
misääntelystä ovat:

- Sitovat investointisuunnitelmat ovat joustamattomammat kuin yleiset verkon pitkän täh-
täimen ei-sitovat kehittämissuunnitelmat.

- Riskinä on, että investointisuunnitelmissa esitetään vain välttämättömimmät investoin-
nit, jolloin verkon riittävä ja ennakoiva kehittäminen voi vaarantua.

- Tuloraamisääntely voi johtaa tilanteeseen, jossa investointien tuotto jää niin pieneksi, et-
tä omistajalla ei ole kannustinta investoida verkkoon.

Työryhmä toteaa, että selvityksessä on arvioitu sisämarkkinapaketin sisältämiä säännöksiä siirto-
verkonhaltijoiden investointisuunnitelmista seuraavasti:

- Sähkö-ENTSO:n yhteisönlaajuiset ei-sitovat verkon kehittämissuunnitelmat muodosta-
vat osaltaan investointivelvoitteen. Vaikka suunnitelmat eivät ole sitovia omistukselli-
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sesti eriytetyn siirtoverkonhaltijan tapauksessa, voi ACER-virasto antaa suosituksia näi-
den muuttamiselle. Lisäksi näihin suunnitelmiin sisältyy laaja julkinen sähkömarkkina-
osapuolien ja viranomaisten, mukaan lukien kansallinen sääntelyviranomainen, kuule-
mismenettely. Siten siirtoverkonhaltijan on vaikea perustella kehittäneensä verkkoaan
kehittämisvelvollisuuden edellyttämällä tavalla, mikäli se ei sitoudu edellä esitettyihin
kehittämissuunnitelmiin.

Työryhmä esittää omana arvionaan:

- Selvityksen sisältämä arviointi nykyisen valvontamallin ominaisuuksista investoin-
tien näkökulmasta: Yleisellä tasolla malli kannustaa verkonhaltijaa investointeihin ja
antaa mahdollisuuden joustavaan verkon kehittämiseen. Mallin heikkouksia on myös
nostettu esille. Keskustelua mallin kehitystarpeiden osalta on käyty erityisesti malliin si-
sältyvien parametrien suhteen. Malliin sisältyy ominaisuus, joka mahdollistaa investoin-
tien tekemättä jättämisen ja sen, että Energiamarkkinaviraston on vaikea puuttua laimin-
lyönteihin. Omistajan sitoutuminen verkon kehittämiseen on sääntelymallin toimivuuden
edellytyksenä. Näiltä osin työryhmä yhtyy havaintoihin yleisellä tasolla. Mallin riskien
arvioinnin osalta jää jossain määrin kysymyksen alaiseksi se aikajänne, jolla verkkoon
investoimattomuus hyödyttää verkon omistajaa, sillä Energiamarkkinaviraston jakelu-
verkkovalvonnan havainnoista on ollut todettavissa selvityksessä esitettyä pitempään
jatkunutta investointien tekemättä jättämistä, joka on pakottanut Energiamarkkinaviras-
ton tarkastelemaan valvontamallin ominaisuuksia Tiekartta 2020 –hankkeen yhteydessä.
Selvitys ei myöskään kiinnitä huomiota siihen, että nykyisen valvontamallin puitteissa
yksittäisten hankkeiden laiminlyönteihin on erittäin vaikea puuttua valvonnan keinoin.
Erityisesti tämä koskee hankkeita, jotka hyödyttäisivät yleisesti verkonkäyttäjiä.

- Selvityksen sisältämä arviointi esimerkiksi nostetusta verkonhaltijan investointi-
suunnitelmien vahvistamisen sisältävästä tuloraamisääntelystä: Mallin arviointi on
jäänyt pintapuoliseksi. Mallin on katsottu sisältävän negatiivisia ominaisuuksia nykyi-
seen valvontamalliin verrattuna. Malliin sisältyvien positiivisten ominaisuuksien arvi-
ointi on jäänyt tekemättä. Tältä osin arviointiin jää avoimia kysymyksiä.

- Investointisuunnitelmien valvonnan yhdistämistä nykyiseen valvontamalliin on tar-
kasteltu pintapuolisesti. Työryhmän näkökulmasta ei voi yhtyä esitettyyn johtopäätök-
seen, että Sähkö-ENTSO:n laatima yhteisönlaajuinen kymmenvuotinen verkon kehittä-
missuunnitelma (Ten Year Network Development Plan, TYNDP) sisältäisi investointi-
velvoitteen, joka kohdistuisi omistuksellisesti eriytettyyn siirtoverkonhaltijaan vaikka
TYNDP tietynlaisen tavoitetason muodostaakin. Oikeudelliselta luonteeltaan TYNDP ei
ole sitova eikä ACER-virasto voi koskaan sitovasti päättää sen tai kansallisen investoin-
tisuunnitelman muuttamisesta, mikäli suunnitelmassa olisi puutteita. ACER-virastolla ei
myöskään ole toimivaltaa velvoittaa siirtoverkonhaltijaa toimenpiteisiin, mikäli siirto-
verkonhaltija ei panisi sitä täytäntöön. Kansallisen suunnitelman muuttamistoimivalta tai
toimivalta vaatia suunnitelmaan sisällytettyjen investointien täytäntöönpanoa voi olla
vain kansallisella viranomaisella, mutta edellyttää, että näin on erikseen säädetty. Juridi-
sesti kehittämisvelvollisuuden laiminlyömisen osoittaminen pelkän TYNDP:n pohjalta
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on vaikeaa, koska näyttövelvollisuus on Energiamarkkinavirastolla. Raportin johtopää-
töksiä jää tämän vuoksi rasittamaan ristiriita toisaalta nykyisessä valvontamallissa ha-
vaittujen riskikohtien ja toisaalta sisämarkkinapaketin sääntelemien investointisuunni-
telmien käsittelyn suhteesta.

8.5 Työryhmän ehdotukset
Yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman (TYNDP) on perustuttava kan-
sallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin. Uusi sähkökauppa-asetus edellyttää ACER-viraston seuraavan
TYNDP:n ja kansallisten verkonkehittämissuunnitelmien yhteensovittamista. Investointi-
hankeasetus velvoittaa jatkossa toimijoita ja jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle energiainfra-
struktuuriin liittyvistä investointihankkeista. Jäsenvaltiolle on jätetty yksityiskohtaisempi kansallis-
ten verkkosuunnitelmien laatimisen ja investointeja koskevan tiedonkeruun prosessien määrittämi-
nen (poikkeuksena verkkosuunnitelmaprosessi ITO-mallissa).

Työryhmä katsoo, että sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin nykyisin sisältyvä investointien teke-
mistä koskeva sääntelymekanismi on toiminut siirtoverkkoinvestointien osalta tähän saakka tarkoi-
tuksenmukaisesti. Tämän sääntelymekanismin ominaispiirteitä ovat:

1. siirtoverkonhaltijat päättävät itsenäisesti investoinneistaan;

2. investointisuunnitelmille ei anneta etukäteistä viranomaisvahvistusta;

3. yleinen verkkovalvontamalli kannustaa investointeihin;

4. investointeja ja verkon kehittämistä valvotaan jälkikäteismenettelyssä kehittämisvelvolli-
suuden kautta.

Työryhmä katsoo, että nykytilanteessa yhteisön energiamarkkinoiden kehittämiseen liittyvä uusi
verkkosuunnittelumenettely ei edellytä muutoksia tämän sääntelymekanismin ominaispiirteiden
muuttamiseen. Työryhmä kuitenkin katsoo, että sekä sähkö- että maakaasun siirtoverkkojen suun-
nittelu tulisi prosessiltaan yhteensovittaa yhteisön verkkosuunnitteluprosessin kanssa. Myös koti-
maisen verkkosuunnitteluprosessin avoimuutta tulisi lisätä. Tämä olisi omiaan lisäämään luottamus-
ta verkkosuunnittelua kohtaan toimijoiden ja suuren yleisön keskuudessa. Työryhmä pitää perustel-
tuna, että Gasum on mukana Kaasu-ENTSO:n toiminnassa ja verkkosuunnittelussa, vaikka maakaa-
suverkkoasetusta ei sovelletakaan Suomeen.

Työryhmä ehdottaa, että:

- verkkosuunnittelun avoimuuden lisäämiseksi ja Euroopan laajuisen verkkosuunnitelman
kanssa yhteensovittamisen edistämiseksi sähkö- ja maakaasukaasumarkkinalakeihin lisät-
täisiin säännökset, jotka edellyttäisivät siirtoverkonhaltijoiden laativan 10-vuotisen kan-
sallisen verkonkehittämissuunnitelman. Suunnitelmat tulisi julkaista, mutta ne eivät sitoi-
si oikeudellisesti siirtoverkonhaltijoita eivätkä viranomaiset vahvistaisi niitä. Suunnitel-
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mia laadittaessa tulisi kuulla relevantteja viranomaisia ja asiakkaita. Suunnitelmat tulisi
päivittää kahden vuoden välein.24

- investointihankeasetuksen edellyttämästä tietojenantovelvoitteesta asetuksen soveltamis-
alaan kuuluville toimijoille sekä tietojen kerääjinä toimivista tahoista säädettäisiin erilli-
sessä laissa. Näin velvoitteet eri toimijoille asetettaisiin yhtenäisin perustein.

- investointihankeasetuksen tarkoittamana kansallisten tietojen kerääjänä toimisi Energia-
markkinavirasto. Virastolle kuuluu jo nykyisin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden osalta
vastaavantyyppisiä tehtäviä. Siirtoverkonhaltijoiden kansalliset investointisuunnitelmat
toimisivat puolestaan siirtoverkkojen osalta lähteenä investointihankeasetuksen vaatimal-
le tiedonkeruulle.

Työryhmä toteaa, että Fingridin nykyinen omistusrakenne sisältää itsesääntelyelementin, joka edis-
tää verkkoinvestointeja ja verkon kehittämistä. Työryhmä katsookin, että tämä on vaikuttanut sii-
hen, ettei Suomessa ole tähän mennessä katsottu olevan tarvetta verkkosuunnitelmien ja niiden to-
teuttamisen sääntelyyn sähkömarkkinalaissa. Työryhmä katsoo, että kantaverkkotoiminnan lähtö-
kohtina olevia kansantaloudellisen näkökulman huomiointia sekä markkinapaikan takaamista sisä-
markkinoille on hyvin vaikea saavuttaa pelkästään sääntelyn keinoin. Toiminnan läpinäkyvyys ja
avoimuus sekä omistajaohjauksen sitoutuneisuus ja strategiset valinnat sekä omistajaohjauksen siir-
toverkkotoimintaan liittyvä ammattitaito ovat merkittävässä asemassa näiden lähtökohtien toteutu-
misessa. Työryhmä katsoo, että Fingridin omistusrakenteeseen liittyvän verkon kehittämistä edistä-
vän itsesääntelyelementin purkautuminen ei saisi johtaa verkon kehittämisen vaarantumiseen tai
laiminlyönteihin sähkön kantaverkossa. Koska Fingridin omistusrakennetta koskevat ratkaisut eivät
ole vielä nähtävillä työryhmä katsookin, että työ- ja elinkeinoministeriön tulee seurata kehitystä ja
tarvittaessa käynnistää kattava arviointi- ja valmistelutyö sähkönsiirtoverkkoinvestointien sääntelyä
koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

9 Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen, sertifiointi ja eriyttäminen

9.1 Siirtoverkonhaltijan eriyttämisvaihtoehdot sähkö- ja maakaasu-
direktiiveissä

9.1.1 Siirtoverkkojen eriyttämisen tavoitteista ja toteutustavasta
Sisämarkkinapaketti sisältää sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiivien muutoksen, joka edel-
lyttää sähkön ja maakaasun siirtoverkkoyritysten eriyttämistä tuotantoa ja myyntiä harjoittavista
yrityksistä. Direktiivien mukaan jäsenvaltioilla on kolme pääasiallista vaihtoehtoista mallia siirto-
verkkojen eriyttämisen täytäntöönpanoon:

a) tosiasiallinen eriyttäminen (TSO-malli), jossa tuottajat ja myyjät luopuvat osin-
koa lukuun ottamatta käytännössä kaikista muista omistukseen liittyvistä oikeuksis-
taan siirtoverkossa. Tämä tarkoittanee vertikaalisesti integroituneille yrityksille käy-
tännössä omistuksen myymistä.

24 Työryhmän ehdotus perustuu oletukselle, että Fingrid toimii jatkossa omistuksellisesti
eriytettynä TSO:na. Työryhmä ei ole tarkastellut ISO- ja ITO-vaihtoehtojen mukaisia malle-
ja.
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b) itsenäinen järjestelmävastaava (ISO-malli), jossa siirtoverkon operointi siirre-
tään erilliselle operaattorille, joka vastaa käytännössä kaikesta siirtoverkkotoiminnasta
investointipäätökset mukaan luettuna. Verkon omistus ja investointien rahoittaminen
jäävät tuottajille ja myyjille, mutta ne eivät voi osallistua verkon operointia ja inves-
tointeja koskevaan päätöksentekoon.

c) itsenäinen siirtoverkonhaltija (ITO-malli), jossa siirtoverkon omistus jää edel-
leen tuottajien ja myyjien kokonaan tai osaksi omistamalle siirtoverkonhaltijalle, mut-
ta jossa näiden oikeudet käyttää päätösvaltaa verkon suhteen on rajattu vain omistuk-
sen arvoon vaikuttaviin asioihin. Tuottajat ja myyjät eivät saa osallistua siirtoverkon
käytännön päätöksentekoon ja keskeiset päätökset kuten investointisuunnitelmat on
hyväksytettävä kansallisella sääntelyviranomaisella.

Sisämarkkinadirektiivien tavoite on, että tuotantoa tai -myyntiä harjoittavat yritykset eivät käyttäisi
määräysvaltaa siirtoverkoissa tai äänivaltaa siirtoverkkojen toimielimissä eivätkä asettaisi jäseniä
siirtoverkonhaltijan toimielimiin. Siirtoverkon omistus sinänsä olisi mahdollista niille, ja omistajalla
olisi myös oikeus saada osinko- tms. tuloa siirtoverkosta. Kaikki eriyttämisvaihtoehdot ovat lähtö-
kohtaisesti jäsenvaltioiden käytettävissä, jos edellytykset täyttyvät. Vertikaalisesti integroituneita
yrityksiä, jotka omistavat siirtoverkon, ei kuitenkaan saa lainsäädännöllä estää toteuttamasta toimia
tosiasiallista eriyttämistä koskevan säännöksen noudattamiseksi. Kerran omistuksellisesti eriytetty
siirtoverkonhaltija ei myöskään voi enää muuttaa yritysrakennettaan vähemmän eriytettyjen vaihto-
ehtojen mukaiseksi.

Jäsenvaltio voi myös päättää, että sen alueella sovelletaan pelkästään tosiasiallista omistuksen eriyt-
tämistä. Lisäksi jäsenvaltiot voivat tiettyjen periaatteiden mukaisesti ottaa käyttöön suojatoimenpi-
teitä sen estämiseksi, että vähemmän eriytetyn mallin mukainen siirtoverkonhaltija aikoisi ostaa
tosiasiallisesti eriytetyn siirtoverkonhaltijan (level playing field –sääntö: sähködirektiivi 43 artikla,
maakaasudirektiivi 47 artikla).

Eriyttämiseen liittyvä keskeinen periaate on, että siirtoverkonhaltijan sääntely tiukkenee sen myötä,
mitä vähemmän eriytettynä se toimii. Tosiasiallisesti eriytettyyn TSO:hon kohdistuu perustason
sääntely ja viranomaisvalvonta. ISO-mallin mukaiseen operaattoriin ja sen omistajiin kohdistuu
lisäsääntelyä ja valvontaa. ITO-mallin mukaiseen verkonhaltijaan ja sen omistajiin kohdistuu voi-
makas sääntely.

Eriyttämistä koskevat säännökset on pantava täytäntöön vertikaalisesti integroituneiden siirtover-
konhaltijoiden osalta 3.3.2012 mennessä.

9.1.2 Tosiasiallinen omistuksen eriyttäminen
Sähkö- ja maakaasudirektiivien artiklassa 9 säädetään TSO-mallista.

TSO-mallissa järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija, TSO, omistaa siirtoverkon.
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Tuotantoa tai myyntiä harjoittavat yritykset eivät saa käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa25

TSO:issa taikka äänivaltaa TSO:iden toimielimissä taikka asettaa jäseniä TSO:iden toimielimiin.
Rajoitus koskee (oikeus)henkilöitä, joilla on määräysvalta taikka oikeus käyttää äänivaltaa tai oike-
us nimittää jäseniä toimielimiin tuotantoa tai myyntiä harjoittavassa yrityksessä (ja päinvastoin
TSO:ssa). Sähködirektiivissä maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavat yritykset rinnastetaan
säännöstä sovellettaessa sähköntuotantoa tai -myyntiä harjoittaviin yrityksiin. Vastaava sähkön tuot-
tajia ja myyjiä koskeva säännös on myös maakaasudirektiivissä.

Sama henkilö ei voi tulla nimetyksi TSO:n ja tuotantoa tai –myyntiä harjoittavan yrityksen toimie-
limiin.

TSO-mallin rajoitukset koskevat muodollisesti ainoastaan omistukseen liittyvien valtaoikeuksien
käyttämistä. Osakeomistusta ja niihin liittyviä oikeuksia saada taloudellisia etuuksia TSO:sta ei ole
rajoitettu.

Rajoituksiin kohdistuu lisäksi joitakin poikkeuksia. Määräysvallan, äänivallan sekä nimitysvallan
rajoitukset eivät koske jäsenvaltiota tai muuta julkista elintä (esim. kuntaa), jos tämä on asettanut
kaksi erillistä julkista elintä (valtion tapauksessa esim. kaksi eri ministeriötä) vastaamaan toisaalta
TSO:n ja toisaalta tuotanto- tai myyntiyrityksen asioista.

Sähködirektiivin poikkeussäännöksen (44 artiklan 2 kohdan toinen alakohta) mukaan määräysval-
lan, äänivallan sekä nimitysvallan rajoituksia ei sovelleta TSO:n osakkaina oleviin loppukäyttäjiin,
jotka harjoittavat sähkön tuotantoa ja/tai myyntiä joko suoraan tai sellaisen yrityksen kautta, joissa
niillä on määräysvalta joko yksin tai yhdessä, edellyttäen että loppukäyttäjät ja määräysvallan alai-
nen yritys ovat vuotuisena keskiarvona mitattuna sähkön nettokuluttajia ja että niiden kolmansille
osapuolille myymän sähkön taloudellinen arvo on vähäinen niiden muuhun liiketoimintaan nähden.
Sama henkilö ei kuitenkaan saa toimia samanaikaisesti TSO:n ja tällaisen yrityksen toimielimessä.

Tosiasiallisesti omistuksellisesti eriytettyyn TSO:oon sovelletaan perustason sääntelyä. Jäsenvaltio
ei ole velvollinen antamaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle toimivaltaa päättää TSO:n inves-
tointisuunnitelmista eikä toimivaltaa puuttua TSO:n nimityspäätöksiin tai liiketoimiin.

9.1.3 Riippumaton järjestelmävastaava
Jos siirtoverkko kuuluu direktiivin voimaantulessa vertikaalisesti integroituneeseen26 yritykseen,
jäsenvaltio voi asettaa TSO:n sijasta riippumattoman järjestelmävastaavan (ISO) operoimaan siirto-
verkkoa. Riippumattomasta järjestelmävastaavasta säädetään sähködirektiivin artiklassa 13 ja maa-
kaasudirektiivi artiklassa 14.

25 ”määräysvallalla” tarkoitetaan oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai yhdessä ja ottaen huo-
mioon asiaan liittyvät tosiasialliset tai oikeudelliset olosuhteet antavat mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusval-
taa yrityksessä, erityisesti:
a) antamalla omistusoikeuden tai käyttöoikeuden yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin;
b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden perusteella saadaan ratkaiseva vaikutusvalta yrityksen toimielinten kokoonpanossa,
äänestyksissä tai päätöksissä;
26 ”vertikaalisesti integroituneella yrityksellä” tarkoitetaan sähkö/maakaasualan yritystä tai sähkö/maakaasualan yritys-
ten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai välillisesti, määräysval-
taa, ja jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin joko siirtoa tai jakelua ja ainakin joko tuotantoa tai toimittamis-
ta;
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Riippumaton järjestelmävastaava vastaa TSO:n tehtävistä ja käyttää itsenäisesti TSO:lle kuuluvaa
päätösvaltaa, mutta ei omista itse verkkoa, joten verkko voi olla tuotantoa tai myyntiä harjoittavan
yrityksen välillisessä omistuksessa.

Siirtoverkon omistajan on muun muassa rahoitettava ISO:n päättämät ja sääntelyviranomaisen hy-
väksymät investoinnit tai annettava lupa muiden tahojen toteuttaa nämä investoinnit. Siirtoverkon
omistajan on katettava verkko-omaisuuteen liittyvät vastuut ISO:n tehtäviin liittyviä vastuita lukuun
ottamatta sekä annettava verkon laajennusten takuut lukuun ottamatta ulkopuolisten toteuttamia
investointeja.

Siirtoverkon omistavassa yrityksessä on toteutettava voimassaolevan direktiivin oikeudellista eriyt-
tämistä vastaavat toimenpiteet:

- siirtoverkon omistava yritys ei saa itse harjoittaa tuotantoa tai myyntiä

- siirtoverkon omistavan yrityksen keskeiset toimihenkilöt eivät saa toimia tuotantoa
tai myyntiä harjoittavassa yrityksessä

- siirtoverkon omistavan yrityksen on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva oh-
jelma27 ja nimettävä sen toteuttamisesta vastaava toimihenkilö28.

Kaikkiin TSO-tehtäviä hoitaviin kohdistuvan perussääntelyn lisäksi ISO:oon kohdistuu lisäsäänte-
lyä. Lisäsääntelystä säädetään sähködirektiivin 36 artiklan 3 kohdassa ja maakaasudirektiivin
41 artiklan 3 kohdassa. Artikloiden mukaan kansallinen sääntelyviranomainen valvoo ISO:a ja siir-
toverkon omistajaa sekä näiden välisiä suhteita ja tiedonvaihtoa. Kansallinen sääntelyviranomainen
hyväksyy ISO:n ja siirtoverkon omistajan väliset sopimukset sekä ratkoo näiden väliset riidat. Kan-
sallinen sääntelyviranomainen hyväksyy myös ISO:n nimeämisen yhteydessä sille 10-vuotisen ver-
kon kehittämissuunnitelman sekä sen jälkeen vuosittain monivuotisen verkon kehittämissuunnitel-
man. Kansallisen sääntelyviranomaisen on varmistettava, että siirtoverkon omistaja saa riittävän
korvauksen verkko-omaisuudesta.

9.1.4 Riippumaton siirtoverkonhaltija
Jos siirtoverkko kuuluu direktiivin voimaantulessa vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen
(VIU), jäsenvaltio voi asettaa TSO:n sijasta riippumattoman siirtoverkonhaltijan (ITO) operoimaan
siirtoverkkoa. ITO-mallista säädetään sähködirektiivin luvussa V ja maakaasudirektiivin luvussa
IV.

ITO vastaa TSO:n tehtävistä ja käyttää itsenäisesti TSO:lle kuuluvaa päätösvaltaa. ITO omistaa
siirtoverkon ja se voi itse olla tuotantoa tai myyntiä harjoittavan yrityksen suorassa tai välillisessä
omistuksessa.

Verkonhaltijan riippumattomuutta koskevat vaatimukset

ITO:lla tulee olla oma henkilöstö. ITO ei saa käyttää henkilöstöä, joka on vertikaalisesti integroitu-
neen yrityksen palveluksessa.

27 englanniksi compliance program
28 englanniksi compliance officer
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ITO saa tarjota palveluita vertikaalisesti integroituneelle yritykselle vain syrjimättömin ehdoin.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä nämä ehdot.

Vertikaalisesti integroituneen yrityksen on annettava ITO:n käyttöön tarvittavat varat investointei-
hin.

Vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiöt, jotka harjoittavat tuotantoa tai myyntiä eivät saa
suoraan tai  välillisesti  omistaa ITO:n osakkeita.  ITO ei saa omistaa tällaisten tytäryhtiöiden osak-
keita, eikä se saa vastaanottaa osinko- tms. tuloja näiltä.

Vertikaalisesti integroitunut yritys ei saa määrittää suoraan tai välillisesti ITO:n verkon päivittäistä
toimintaa ja verkon hallinnointia sekä verkon kehittämissuunnitelman valmistelua. Vertikaalisesti
integroitunut yritys ei saa vaatia ITO:a hankkimaan sen hyväksyntää TSO-tehtävien hoitoon liitty-
vissä asioissa. ITO:lla on oltava oma erillinen tuotemerkkinsä.

ITO:n ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen väliset kaupalliset ja rahoitukselliset sopimukset on
hyväksytettävä kansallisella sääntelyviranomaisella.

Valvontaelin

Direktiivien 20 artiklassa säädetään ITO:n valvontaelimestä. Artiklan mukaan ITO:lla tulee olla
valvontaelin, joka huolehtii omistajan omistuksen arvon turvaamisesta ITO:ssa. Valvontaelin päät-
tää asioista, joilla voi olla merkittävä vaikutus omistajan varojen arvoon sekä rahoitussuunnitelmien
hyväksymisestä, ITO:n velkaantumisasteesta ja osinkojen määrästä. Valvontaelin ei saa päättää päi-
vittäisistä toiminnoista eikä investointisuunnitelman valmistelusta.

Valvontaelimessä on vertikaalisesti integroituneen yrityksen edustajia ja ulkopuolisten osakkaiden
edustajia sekä mahdollisia henkilöstön edustajia. Valvontaelimen jäsenistä vähintään puolet vähen-
nettynä yhdellä tulee täyttää 19 artiklan keskeiset riippumattomuusvaatimukset. Kansallinen säänte-
lyviranomainen voi vastustaa näiden jäsenten nimeämistä sekä kaikkien jäsenten toimikauden en-
nenaikaista päättämistä.

ITO:n henkilöstön riippumattomuus ja ITO:n hallinnointiin liittyvät lisävaatimukset

Valvontaelin päättää ITO:n hallinnoinnista vastaavien henkilöiden ja hallintoelinten jäsenten nimit-
tämisestä ja palvelussuhteen ehdoista. Kansallinen sääntelyviranomainen voi vastustaa näiden hen-
kilöiden nimeämistä, heidän palvelussuhteensa ehtoja sekä heidän toimikautensa ennenaikaista
päättämistä. Vastustusperusteena on epäilys siitä, ettei henkilön ammatillinen riippumattomuus täy-
ty.

Enemmistö kyseisestä henkilöistä ei ole saanut olla palvelus- tai liikesuhteessa vertikaalisesti integ-
roituneen yrityksen kanssa nimitystä edeltävien kolmen vuoden aikana. Vähemmistön osalta sovel-
letaan 6 kuukauden karenssiaikaa vertikaalisesti integroituneen yrityksen johtotehtävissä. Karenssi-
aika työsuhteen päättymisen jälkeen palvelus- tai liikesuhteelle vertikaalisesti integroituneen yrityk-
sen kanssa on neljä vuotta.

Kyseisellä henkilöstöllä ei saa olla suoraan tai välillisesti palvelus- tai liikesuhdetta vertikaalisesti
integroituneessa yrityksessä. Heidän palkkansa ei saa riippua vertikaalisesti integroituneen yrityk-
sen tuloksesta. Kyseinen henkilöstö voi hakea muutosta kansalliselta sääntelyviranomaiselta palve-
lussuhteensa ennenaikaiseen päättämiseen.
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Sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma

ITO:n on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma ja nimettävä sitä valvova toimihenki-
lö. Toimihenkilöllä on velvollisuus informoida aktiivisesti kansallista sääntelyviranomaista. Hänen
on muun muassa raportoitava päätöksistä, jotka estävät tai viivästyttävät investointeja. Toimihenki-
löllä on oikeus osallistua kaikkiin ITO:n toimielinten ja valvontaelimen kokouksiin.

Verkon kehittäminen ja investoinnit

ITO:n on joka vuosi toimitettava kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma kansalliselle
sääntelyviranomaiselle hyväksyntää varten.

Jos ITO ei toteuta tarpeellisia investointeja, kansallisella sääntelyviranomaisella on velvollisuus
joko velvoittaa ITO investoimaan, järjestää tarjouskilpailu investoinnista tai velvoittaa ITO osake-
pääoman korotukseen ja ulkopuolisten tahojen mukaantuloon osakemerkintään.

ITO:oon on kohdistettu myös erilliset uusien voimalaitosten liittämistä koskevat säännökset, jotka
vastaavat Suomen nykyisiä liittämisperiaatteita. Maakaasudirektiivi puolestaan sisältää vastaavat
säännökset kaasuvarastojen, nesteytetyn maakaasun laitosten ja kulutuskohteiden liittämisestä.

ITO:oon kohdistuva sääntely

Kaikkiin TSO-tehtäviä hoitaviin kohdistuvan perussääntelyn lisäksi ITO:oon kohdistuu lisäsäänte-
lyä. Lisäsääntelystä säädetään sähködirektiivin 36 artiklan 5 kohdassa ja maakaasudirektiivin
41 artiklan 5 kohdassa. Artikloiden mukaan kansallinen sääntelyviranomainen valvoo ITO:a ja ver-
tikaalisesti integroitunutta yritystä sekä näiden välisiä suhteita ja tiedonvaihtoa. Sääntelyviranomai-
nen hyväksyy ITO:n ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen väliset sopimukset sekä ratkoo näi-
den väliset riidat. Sääntelyviranomainen hyväksyy myös ITO:n kymmenvuotisen verkon kehittä-
missuunnitelman.

Kansallinen sääntelyviranomainen osoittaa siirtoverkonhaltijan tehtävät erikseen nimetylle ISO:lle,
jos ITO toistuvasti rikkoo direktiivin säätämiä velvoitteita.

9.1.5 Tosiasiallisen omistuksen eriyttämisen ja ITO:n välimaastoon sijoittuva poikke-
uslauseke

Lausekkeen mukaan jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta tosiasiallista omistuksen eriyttämistä
koskevaa 9 artiklan 1 kohtaa, jos direktiivin voimaantulopäivänä siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti
integroituneeseen yritykseen ja on tehty järjestelyjä, jotka takaavat siirtoverkonhaltijalle tehok-
kaamman riippumattomuuden kuin V/IV luvun ITO:a koskevat säännökset takaavat. Kohdan sovel-
taminen edellyttää komission etukäteishyväksyntää.

Lauseke on otettu direktiiviin 6.6.2008 ministerien käymissä neuvotteluissa UK:n ministerin vaati-
muksesta Skotlannin TSO:n vuoksi. Komissio ei ole avannut lausekkeen sisältöä neuvoston työ-
ryhmässä, joten sen soveltamisesta ei ole tietoa. Lauseke koskee periaatteessa kaikkia jäsenvaltioita.

9.1.6 Maakaasudirektiivin eristyneitä markkinoita koskevat poikkeussäännökset
Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole suoraan liittyneet minkään muun jäsenvaltion yhteenliitettyyn verk-
koon ja joilla on vain yksi pääasiallinen ulkopuolinen maakaasun toimittaja, voivat poiketa maakaa-
sudirektiivin 9 artiklan eriyttämistä koskevista säännöksistä. Toimittajan, jonka markkinaosuus on
yli 75 prosenttia, katsotaan olevan pääasiallinen toimittaja. Näiden poikkeuksien voimassaolo lak-



104

kaa ilman eri toimenpiteitä siitä hetkestä, kun vähintään yksi tässä alakohdassa tarkoitetuista edelly-
tyksistä ei enää täyty. Poikkeuksesta on ilmoitettava komissiolle.

Eriyttämistä koskevaa 9 artiklaa ei sovelleta Viroon, Latviaan ja/tai Suomeen ennen kuin jokin ta-
hansa näistä jäsenvaltioista liittyy suoraan jonkin muun jäsenvaltion kuin Viron, Latvian, Liettuan
ja Suomen yhteenliitettyyn verkkoon. Tämä alakohta ei rajoita tämän kohdan ensimmäisen alakoh-
dan mukaisten poikkeusten soveltamista.

Poikkeussäännös antaa Suomelle mahdollisuuden poiketa maakaasun siirtoverkon eriyttämisestä
siihen saakka, kunnes Suomen tai Suomen ja Baltian maiden yhteenliitetty maakaasuverkko liite-
tään jonkin muun jäsenvaltion yhteenliitettyyn maakaasuverkkoon.

9.2 Eriyttämisvaatimusten valvonta energian sisämarkkinasäännöksissä
Sähkö- ja maakaasudirektiivien 9 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että
jokainen yritys, joka omistaa siirtoverkon, toimii siirtoverkonhaltijana. Ennen kuin yritys hyväksy-
tään ja nimetään siirtoverkonhaltijaksi, se on sertifioitava sisämarkkinapaketissa säädettyjä menette-
lyjä noudattaen. Tällä tavoin eriyttämissäännösten täytäntöönpanoa valvotaan kaikkiin siirtoverk-
koihin kohdistuvan sertifiointiprosessin kautta. Lopuksi siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen on il-
moitettava komissiolle ja julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Siirtoverkonhaltijoiden on haettava sertifiointia kansalliselta sääntelyviranomaiselta. Niiden on
myös notifioitava sääntelyviranomaiselle kaikki omistus- yms. järjestelyt, jotka voivat vaikuttaa
sertifiointikelpoisuuteen. Sähkö- ja maakaasudirektiivien 10 artiklan mukaan siirtoverkonhaltijoiden
on ilmoitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle kaikista suunnitelluista liiketoimista, jotka voi-
vat edellyttää sen uudelleenarviointia, ovatko ne 9 artiklan vaatimusten mukaisia. Myös kansallisten
sääntelyviranomaisten on valvottava, että siirtoverkonhaltijat noudattavat jatkuvasti 9 artiklan vaa-
timuksia. Niiden on aloitettava sertifiointimenettely tällaisen vaatimusten noudattamisen varmista-
miseksi:

a) kun siirtoverkonhaltija tekee 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen;

b) omasta aloitteestaan, jos niiden tiedossa on, että suunniteltu muutos siirtoverkon
omistajien tai siirtoverkonhaltijoiden suhteen käytetyissä oikeuksissa tai vaikutus-
vallassa saattaa johtaa 9 artiklan rikkomiseen, tai jos niillä on syytä epäillä, että täl-
lainen rikkominen on saattanut tapahtua; tai

c) komission perustellusta pyynnöstä.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä päätös siirtoverkonhaltijan sertifioinnista neljän kuu-
kauden kuluessa siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituksen päivämäärästä tai komission pyynnön
päivämäärästä. Tämän määräajan päätyttyä sertifiointi katsotaan myönnetyksi. Kansallisen säänte-
lyviranomaisen on ilmoitettava siirtoverkonhaltijan sertifiointia koskevasta nimenomaisesta tai hil-
jaisesta päätöksestä viipymättä komissiolle ja toimitettava ilmoituksen mukana kaikki päätöksen
kannalta merkitykselliset tiedot. Komissio päättää asiasta sähkökauppa-asetuksen tai maakaasu-
verkkoasetuksen 3 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kansallisen sääntelyviranomaisen
nimenomainen tai hiljainen päätös tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun tämä menettely on saatettu
loppuun.

Komissio tutkii ilmoituksen siirtoverkonhaltijan sertifiointia koskevasta päätöksestä heti sen saatu-
aan. Komissio toimittaa asianomaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle kahden kuukauden ku-
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luessa sellaisen ilmoituksen vastaanottamispäivästä lausuntonsa siitä, onko ilmoitus sähkö- tai maa-
kaasudirektiivin säännösten mukainen. Laatiessaan lausuntoa komissio voi pyytää ACER-virastolta
lausuntoa kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä. Tällöin kahden kuukauden määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella. Jos komissio ei ole toimittanut lausuntoaan määräajassa, katsotaan,
ettei sillä ole kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksen johdosta huomautettavaa.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä lopullinen siirtoverkon haltijan sertifiointia koskeva
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa komission lausunnon vastaanottamisesta, ottaen komission
lausunnon mahdollisimman tarkasti huomioon. Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös ja komis-
sion lausunto julkaistaan yhdessä.

9.3 Sertifiointi kolmansien maiden osalta
Sähkö- ja maakaasudirektiivin 11 artiklat sisältävät erityissäännökset siirtoverkonhaltijoiden sertifi-
oinnista niissä tapauksissa, kun sertifiointia pyytää siirtoverkon omistaja tai siirtoverkonhaltija, joka
on kolmannesta maasta olevan henkilön tai kolmansista maista olevien henkilöiden määräysvallas-
sa.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava tällaisesta sertifiointipyynnöstä komissiolle.
Sääntelyviranomaisen on myös ilmoitettava viipymättä komissiolle sellaisista tilanteista, jotka joh-
taisivat siihen, että kolmannesta maasta oleva henkilö tai kolmansista maista olevat henkilöt hank-
kivat määräysvallan siirtoverkkoon tai siirtoverkonhaltijaan. Siirtoverkonhaltijan puolestaan on
ilmoitettava tällaisesta tilanteesta kansalliselle sääntelyviranomaiselle.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä päätösluonnos siirtoverkonhaltijan sertifioinnista
neljän kuukauden kuluessa siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituksen päivämäärästä. Sen on evättä-
vä sertifiointi, jos

a) ei ole osoitettu, että kyseinen yksikkö noudattaa 9 artiklan vaatimuksia; ja

b) kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai muulle jäsenvaltion nimeämälle toimival-
taiselle viranomaiselle ei ole osoitettu, että sertifioinnin myöntäminen ei vaaranna
energian toimitusvarmuutta jäsenvaltiossa ja yhteisössä. Kansallisen sääntelyviran-
omaisen tai muun nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on asiaa harkitessaan otettava
huomioon

i) ne yhteisön oikeudet ja velvoitteet asianomaisen kolmannen maan suh-
teen, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta, myös sellaisesta yhden
tai useamman kolmannen maan kanssa tehdystä sopimuksesta, jossa yh-
teisö on sopimuspuolena ja jossa käsitellään toimitusvarmuuteen liitty-
viä seikkoja

ii) ne jäsenvaltion oikeudet ja velvoitteet asianomaisen kolmannen maan
suhteen, jotka johtuvat kyseisen kolmannen maiden kanssa tehdyistä so-
pimuksista, edellyttäen että ne ovat yhteisön oikeuden mukaisia, ja

iii) muut tapaukseen ja asianomaiseen kolmanteen maahan liittyvät eri-
tyiset tosiseikat ja olosuhteet.

Jäsenvaltioiden on annettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja/tai nimetylle toimivaltaiselle
viranomaiselle mahdollisuus pyytää komissiolta lausunto ennen kuin säätelyviranomainen tekee
sertifiointipäätöksen siitä,
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a) noudattaako kyseinen yksikkö 9 artiklan 1 vaatimuksia, ja

b) vaarantaako sertifioinnin myöntäminen energian toimitusvarmuuden yhteisössä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava päätöksensä sekä kaikki päätöstä koskevat olennai-
set tiedot viipymättä tiedoksi komissiolle. Komissio toimittaa lausuntonsa kahden kuukauden kulu-
essa pyynnön vastaanottamisesta kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai nimetylle toimivaltaiselle
viranomaiselle, jos pyynnön esittäjä on kyseinen viranomainen. Komissio voi lausuntoa laatiessaan
pyytää ACER-viraston, asianomaisen jäsenvaltion ja asianosaisten näkemyksiä. Jos komissio tekee
tällaisen pyynnön, kahden kuukauden määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. Jos komissio ei
ole toimittanut lausuntoaan määräajassa, katsotaan, ettei sillä ole kansallisen sääntelyviranomaisen
päätöksen johdosta huomautettavaa.

Arvioidessaan, vaarantaako kolmannesta maasta olevalla henkilöllä tai kolmansista maista olevilla
henkilöillä oleva määräysvalta energian toimitusvarmuuden yhteisössä, komissio ottaa huomioon

a) tapauskohtaiset seikat ja sen, mikä kolmas maa tai mitkä kolmannet maat ovat ky-
seessä, ja

b) yhteisöllä asianomaisen kolmannen maan tai kolmansien maiden suhteen olevat oi-
keudet ja velvoitteet, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta, myös sellaisesta yh-
den tai useamman kolmannen maan kanssa tehdystä sopimuksesta, jossa yhteisö on
sopimuspuolena ja jossa käsitellään toimitusvarmuuteen liittyviä seikkoja.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa lausunnon saatuaan lopul-
linen päätöksensä sertifioinnista. Kansallisen sääntelyviranomaisen on lopullista päätöstä tehdes-
sään otettava komission lausunto mahdollisimman tarkasti huomioon. Jäsenvaltioilla on joka tapa-
uksessa oikeus evätä sertifiointi, jos sertifioinnin myöntäminen vaarantaa energian toimitusvarmuu-
den jäsenvaltiossa tai toisen jäsenvaltion energian toimitusvarmuuden. Jos jäsenvaltio on nimennyt
muun toimivaltaisen viranomaisen arvioimaan vaikutusta toimitusvarmuuteen, se voi pyytää kansal-
lista sääntelyviranomaista tekemään lopullisen päätöksensä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen
arvioinnin mukaisesti. Kansallisen sääntelyviranomaisen lopullinen päätös ja komission lausunto
julkaistaan yhdessä. Jos lopullinen päätös eroaa komission lausunnosta, kyseisen jäsenvaltion on
esitettävä tällaisen päätöksen perustelut ja julkaistava ne yhdessä päätöksen kanssa.

Direktiivien 11 artikla ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta harjoittaa kansallista oikeudellista valvon-
taa oikeutettujen yleisten turvallisuusetujen suojaamiseksi yhteisön oikeutta noudattaen.

Artiklaa sovelletaan eriyttämisarviointia lukuun ottamatta myös jäsenvaltioihin, joita koskee mm.
maakaasudirektiivin 49 artiklan mukainen eristyneiden markkinoiden poikkeus.

9.4 Nykytilan arviointi

9.4.1 Sähkön siirtoverkonhaltijat
Eriyttämissäännösten soveltamisala Suomessa

Sähkön siirtoverkonhaltijalle kuuluvista tehtävistä säädetään sähködirektiivin 12 artiklassa. Näitä
tehtäviä hoitaa Suomessa järjestelmävastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid. Lisäksi Ahvenanmaan kan-
taverkkoyhtiö Kraftnät Åland Ab hoitaa järjestelmävastaavan tehtäviä maakunnassa. Se ei kuiten-
kaan vastaa tällä hetkellä siirtoverkonhaltijoiden väliseen korvausmekanismiin liittyvistä tehtävistä,
vaan on osana Ruotsin Svenska Kraftnätin hoitamaa vastuualuetta.
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Järjestelmävastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid kuuluu yksiselitteisesti siirtoverkonhaltijoiden eriyt-
tämistä koskevien säännösten (9 – 11 artikla) soveltamisalaan. Myös Kraftnät Ålandin toiminta
kuuluu pitkälti säännösten soveltamisalaan, mutta ainakin nykytilanteessa on jossain määrin tulkin-
nanvaraista, miten siirtoverkonhaltijoita koskevaa sääntelyä sovelletaan yhtiöön, kun siirtoyhteyttä
Manner-Suomeen ei ole eikä yhtiö hoida kaikkia 12 artiklan mukaisia tehtäviä. Kraftnät Ålandin
toiminta kuuluu Ahvenanmaan itsehallinnon piiriin eikä Kraftnät Ålandin asemaa käsitellä työryh-
män raportissa.

Suomessa on merkittävä määrä suurjännitteisiä 110 kilovoltin sähköjohtoja, jotka eivät kuulu kan-
taverkkoon. Niitä kutsutaankin alueverkoiksi. Voimassa olevan määritelmän mukaan ne eivät kuulu
myöskään jakeluverkkoon, sillä sähkömarkkinalaissa eri verkkokategorioihin kuuluvia suurjännite-
johtoja ei ole mitenkään erotettu toisistaan, vaan kaikkia 110 – 400 kilovoltin johtoja on käsitelty
yhdessä pelkästään jakeluverkkoa koskevista säännöksistä erillisenä ryhmänä. Suomessa puhtaita
alueverkkoyhtiöitä on 12. Eri yhtiöiden hallinnassa olevan alueverkon määrä vaihtelee muutamasta
kilometristä lähes tuhanteen kilometriin. Lisäksi on runsaasti jakeluverkonhaltijoita, joilla on myös
suurjännitteistä 110 kilovoltin alueverkkoa, jota käytetään jakeluverkon osana. Direktiivin siirto-
verkonhaltijoiden nimeämis- ja sertifiointimenettely edellyttävät käytännössä siirtoverkon ja
-haltijan määrittelyä. Koska direktiivi ei tunne muita verkkoja kuin siirto- ja jakeluverkot sekä näi-
den yhdistelmät, on nykyiset alueverkot käytännössä sisällytettävä jompaan kumpaan näistä katego-
rioista. Tätä asiakokonaisuutta käsitellään toisaalla työryhmän raportissa.

Järjestelmävastaavan kantaverkkoyhtiö Fingridin tilanne

Fingridin operatiivinen toiminta alkoi vuonna 1997, kun Imatran Voima Oy:n ja Pohjolan Voima
Oy:n omistamat erilliset siirtoverkot yhdistettiin yhdeksi valtakunnalliseksi siirtoverkoksi. Fingridin
omistusrakenne on nykyisin seuraava:

Valtio-omisteinen ryhmä Yksityinen ryhmäOsakkaat

osakkeita,
%

osuus äänis-
tä, %

osakkeita,
%

osuus äänis-
tä, %

Valtio (A-sarja) 12,33 16,44

Fortum (A-sarja) 25,08 33,44

PVO (A-sarja) 25,08 33,44

Vakuutusyhtiöt ja
ISS (B-sarja)

37,50 16,67

Yhteensä 37,41 49,88 62,58 50,11

Fingridiin on yhtiötä perustettaessa rakennettu osakassopimuksilla ja niihin perustuvalla yhtiöjärjes-
tyksellä tasapainotilanne, jossa toisaalta valtio yhtiöineen ja toisaalta sähköntuottajat eivät pysty
käyttämään yksinään ratkaisuvaltaa yhtiössä (omistukset: Fortum Power and Heat 25,1 %, PVO
25,1 %, valtio 12,3 %, B-osakkaat 37,5 %; äänivallat yhtiökokouksessa 1/3, 1/3, 1/6 ja 1/6). Yhtiö-
järjestyksen mukaan osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa enintään 49,9 %:lla äänistä.
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Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjaan, jonka omistavat tällä hetkellä valtio, Fortum Power and Heat
Oy ja PVO sekä B-sarjaan, joka on pääasiassa eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöiden omistuksessa.

Perustajaosakkaat valtio, IVO ja PVO ovat tehneet Fingridiä perustettaessa osakassopimuksen, jos-
sa ne ovat sopineet keskeisistä yhtiötä koskevista periaatteista ja yhteistoiminnasta. Perustajaosak-
kaat ovat määritelleet yhtiön hallituksen kokoonpanon siten, että valtiolla, Fortumilla ja PVO:lla on
kullakin mahdollisuus estää hallituksen päätöksen syntyminen (veto-oikeus).

Sähködirektiivin 9 artiklan eriyttämissäännösten täytäntöönpanossa on huomioitava seuraavat Fin-
gridin ja sen omistajien asemaan muutoksia aiheuttavat piirteet:

- Fingridin A-osakkaista Fortum Power and Heat Oy sekä Pohjolan Voima ovat sähkön
tuotantoa harjoittavia yrityksiä. Näiden lisäksi pienen määrän yhtiön B-osakkeita omista-
va Imatran Seudun Sähkö Oy harjoittaa sähkön tuotantoa ja myyntiä. Nämä omistukset
aiheuttavat Fingridin osalta eriyttämisvelvoitteen täytäntöönpanotoimet.

- Valtion osakeomistus sekä Fingridissä että sähkön tuotantoa harjoittavassa Fortumissa
edellyttävät myös eriyttämistoimenpiteitä valtiolta, koska yhtiöiden omistajaohjaus kuu-
luu samalle ministeriölle (Valtioneuvoston kanslia). Valtion osalta ns. kahden julkisen
elimen sääntö kuitenkin mahdollistaa omistuksen sekä siirtoverkonhaltijassa että sähkön
tuotantoa ja myyntiä harjoittavissa yrityksissä, mutta edellyttää niiden omistajaohjauksen
eriyttämistä eri ministeriöihin.

- Osakassopimuksen ja äänivaltasuhteiden vuoksi Fortum Power and Heat:lla ja Pohjolan
Voimalla on direktiivin tarkoittama määräysvalta Fingridissä (ns. jaettu määräysvalta).
Direktiivin määritelmän mukaan Fingrid on näin ollen osa direktiivissä tarkoitettuja ver-
tikaalisesti integroituneita yrityksiä. Tämän perusteella Fingridin osalta tulevat vaihtoeh-
toina kysymykseen kaikki direktiivin mahdollistamat kolme eriyttämisvaihtoehtoa.

Fingridin eriyttämisratkaisu on tällä hetkellä sen omistajien selvitettävänä.

Fortum ja Pohjolan Voima ovat 28.4.2009 julkistaneet päätöksensä aloittaa selvittelyt Fingrid-
osakkeidensa myynnistä.

Valtion osalta hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on 16.6.2009 linjannut hallituksen
tavoitteet seuraavasti:

- Fingridistä muodostetaan sähkön sisämarkkinadirektiivin mukainen, tosiasiallisesti säh-
köntuotannosta eriytetty siirtoverkkoyhtiö, jonka toiminnallisena tavoitteena on toimitus-
varma, tehokas sekä palveluiltaan tasapuolinen ja edullinen sähköjärjestelmä ja sähkön-
siirtoverkko. Valtion tavoitteena on, että Fingrid toteuttaisi pitkäjänteistä ja ennakoitavaa
tariffi- ja osinkopolitiikkaa siten, että yhtiö pystyy toteuttamaan tarvittavat investoinnit.

- Valtio turvaa yhteiskunnan strategiset intressit ja huoltovarmuuden pitkällä tähtäimellä
sähköjärjestelmässä ja sähkön siirtoverkossa hankkimalla omistukseensa Fingridin osake-
enemmistön sekä enemmistön äänivallasta yhtiökokouksessa (vähintään 50,1 %). Omis-
tusmuutos pyritään toteuttamaan vapaaehtoisin kaupoin Fortumin ja Pohjolan Voiman
kanssa.
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- Valtion kumppaneiksi Fingridin omistajiksi etsitään pitkäaikaisesti yhtiöön sitoutuvia ko-
timaisia institutionaalisia sijoittajia ja/tai sähköä käyttävää kotimaista teollisuutta. Nykyi-
set osakkaina olevat eläke- ja vakuutusyhtiöt voivat myös lisätä omistustaan.

- Valtio suhtautuu positiivisesti myös sellaiseen vaihtoehtoon, jossa direktiivin vaatimukset
täyttävät Pohjolan Voiman osakkaat tai näiden perustama yhtiö ostavat Pohjolan Voiman
Fingrid-osakkeet.

9.4.2 Maakaasusiirtoverkon haltija
Suomessa maakaasun järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum. Muita siirtoverk-
kotoimintaa harjoittavia yhtiöitä ei ole. Gasum on vertikaalisesti integroitunut yritys, jossa omistus
jakautuu valtion (24 %), Fortumin (31 %), venäläisen Gazpromin (25 %) ja saksalaisen EOn Ruhr-
gasin (20 %) kesken.

Suomella on vain yksi maakaasun toimittaja. Tällaisessa markkinatilanteessa ei ole katsottu olevan
edellytyksiä kilpailun avaamiseen maakaasun ostajille Suomen maakaasumarkkinoilla. Koska Suo-
men maakaasuverkkoa ei ole liitetty muiden jäsenvaltioiden yhteenliitettyyn maakaasuverkkoon,
soveltuu Suomen tapaukseen edelleen maakaasudirektiivin 49 artiklan 1 kohdan eristyneitä markki-
noita koskeva poikkeusmahdollisuus.

Poikkeusartiklan perusteella Suomella on mahdollisuus poiketa maakaasun siirtoverkonhaltijan
eriyttämistä koskevista 9 artiklan säännöksistä. Tämä linjaus on tehty Gasumin osalta jo vuoden
2003 maakaasudirektiivin yhtiöittämistä edellyttävien eriyttämissäännösten suhteen. Siirtoverkko-
toiminnalta on edellytetty ainoastaan kirjanpidollista eriyttämistä. Siirtoverkon yhtiöittämistä erilli-
seen siirtoverkkoyhtiöön ja siihen liittyvien toiminnallisten eriyttämisvaatimusten täytäntöönpanoa
ei ole pidetty tarpeellisena toimenpiteenä, koska eriyttämisen tavoitteena on ennen kaikkea luoda
edellytykset tehokkaasti toimiville, taloudelliseen kilpailuun perustuville maakaasumarkkinoille.
Eriyttämisestä ei ole katsottu aiheutuvan hyötyjä tilanteessa, jossa maakaasumarkkinoita ei ole avat-
tu kilpailulle.

9.4.3 Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja sertifiointi
Sähkömarkkinalakiin (2 luku ja 16 §) ja maakaasumarkkinalakiin (3 luvun 1 § ja 6 luku) sisältyy
säännökset järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan nimeämisestä ja lupamenettelystä. Lupaviran-
omaisena toimii Energiamarkkinavirasto.

Voimassa oleva lupamenettely edellyttää direktiivien vaatimusten täyttämiseksi kuitenkin täydentä-
viä säännöksiä komission notifiointi- ja kuulemismenettelystä. Tämän lisäksi kolmansista maista
tulevan omistuksen varalta edellytetään säännöksiä toimitusvarmuutta koskevien lisäarviointikritee-
rien osalta. Kyseisessä 11 artiklan mukaisessa säännöstössä jäsenvaltio voi antaa toimitusvar-
muusarvioinnin toisen viranomaisen kuin kansallisen sääntelyviranomaisen ratkaistavaksi. Jäsenval-
tiolla on myös lopullinen päätösvalta oman toimitusvarmuutensa arvioinnissa.

Energian toimitusvarmuuteen liittyviä tehtäviä hoitavat Suomessa tällä hetkellä työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, Huoltovarmuuskeskus sekä Energiamarkkinavirasto. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii
huoltovarmuusasioiden sektoriministeriönä, jonka tehtävänä on huoltovarmuuden kehittäminen ja
varautumistoimien yhteensovittaminen. Ministeriö on myös energiapolitiikan sektoriministeriö,
jonka tehtäviin kuuluu myös toimitusvarmuusarvioinnin sisältävä valtakunnan rajan ylittävien suur-
jännitejohtojen ja maakaasun siirtoputkien luvittaminen. Huoltovarmuuskeskus toimii operatiivise-
na huoltovarmuusviranomaisena. Energiamarkkinaviraston tehtävänä puolestaan on yhteistyössä
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muiden viranomaisten kanssa seurata sähkön ja maakaasun tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehi-
tystä Suomessa.

Siirtoverkonhaltijoiden nimeämistä ja sertifiointia koskevat säännökset on sisällyttävä sekä sähkö-
että maakaasumarkkinalakeihin. Maakaasudirektiivin poikkeussäännös ei oikeuta poikkeukseen
nimeämis- ja sertifiointimenettelystä.

9.5 Työryhmän ehdotukset

9.5.1 Siirtoverkonhaltijoiden eriyttäminen
Sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridin osalta yhtiön omistajista Fortum ja Pohjolan Voima selvittävät
osakkeidensa myyntiä ja valtio oman osakeomistuksensa lisäämistä. Prosessi on kuitenkin edelleen
kesken. Työryhmä katsoo, että sillä ei ole aikataulunsa puitteissa mahdollisuutta tehdä ehdotusta
Fingridiä koskevaan eriyttämisratkaisuun ja sen edellyttämiin säännösehdotuksiin, koska yhtiön
omistajien toimenpiteet ovat kesken. Tässä vaiheessa ehdotuksen laatiminen ei myöskään ole vält-
tämätöntä, koska Fingridin eriyttämisen osalta direktiivin täytäntöönpanolle on aikaa 3. maaliskuuta
2012 saakka.

Maakaasuyhtiö Gasum on vertikaalisesti integroitunut yritys, joka harjoittaa sekä maakaasun myyn-
tiä että maakaasun siirtoverkkotoimintaa. Koska Suomen maakaasumarkkinoiden avaamiselle ei ole
ollut edellytyksiä, Suomi on hyödyntänyt vuoden 2003 maakaasudirektiivin poikkeusmahdollisuu-
den myös Gasumin siirtoverkkotoiminnan yhtiöittämisvaatimuksen ja toiminnallisten eriyttämisvaa-
timusten osalta. Myös uuden maakaasudirektiivin nojalla Suomella on Gasumin osalta mahdollisuus
valita siirtoverkkotoiminnan eriyttäminen tai 49 artiklan 1 kohdan poikkeuksen soveltaminen. Työ-
ryhmä toteaa, että tilanne Suomen maakaasumarkkinoilla ei ole muuttunut sen jälkeen, kun maakaa-
sudirektiivin poikkeuksen soveltamisesta on edellisen kerran päätetty. Työryhmä katsoo tämän
vuoksi, että perusteita maakaasun siirtoverkkotoiminnan eriyttämiseen uuden maakaasudirektiivin
9 artiklan mukaisesti ei ole. Työryhmä ehdottaa, että Suomi soveltaa maakaasudirektiivin 49 artik-
lan 1 kohdan poikkeussäännöstä siirtoverkkotoiminnan eriyttämiseen. Lisäksi työryhmä katsoo, että
maakaasumarkkinalain eriyttämistä koskeviin säännöksiin ei ole ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia
uuden maakaasudirektiivin johdosta.

9.5.2 Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja sertifiointi
Sähkö- ja maakaasudirektiivien 10 artiklan mukainen sertifiointimenettely

Sähkö- ja maakaasudirektiivien 10 artiklan mukainen eriyttämisvaatimuksia koskeva sertifiointime-
nettely edellyttää, että sertifiointimenettelystä säädetään Suomen lainsäädännössä. Työryhmä ehdot-
taa, että sertifiointimenettelyä koskevat säännökset sisällytetään sähkö- ja maakaasumarkkinalakei-
hin. Koska sertifiointiprosessi on säännelty direktiiveissä yksityiskohtaisesti, työryhmä toteaa, että
kansallinen liikkumavara sertifiointisääntelyn osalta on vähäinen.

Työryhmä ehdottaa, että:

- sertifiointimenettely kytketään osaksi sähkö- ja maakaasuverkkolupamenettelyitä ja säh-
kö- ja maakaasusiirtoverkonhaltijoille verkkoluvat myönnetään vasta hyväksytyn sertifi-
oinnin jälkeen;

- sähkö- ja maakaasusiirtoverkonhaltijan sertifiointimenettely voi käynnistyä myös verkko-
luvan myöntämisen jälkeen joko siirtoverkonhaltijan omasta aloitteestaan tekemällä il-
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moituksella, Energiamarkkinaviraston omasta aloitteesta taikka komission perustellusta
pyynnöstä;

- siirtoverkonhaltijan verkkoluvan edellytyksiin lisätään sähködirektiivin eriyttämisvaati-
musten täyttäminen sekä sähkö- ja maakaasudirektiivien 11 artiklan mukaisen kolmansis-
ta maista tuleville omistajille asetetun toimitusvarmuusvaatimuksen täyttäminen;

- sertifioinnin hylkäämisen seurauksena olisi joko verkkolupahakemuksen hylkääminen tai
aiemmin myönnetyn verkkoluvan peruuttaminen. Verkkoluvan peruuttamisesta annetut
nykyiset säännökset olisivat tarkoitukseen riittäviä.

Työryhmä on havainnut maakaasun siirtoverkonhaltijan sertifioinnin osalta yhteisölainsäädännössä
säädösteknisen virheen. Komission toimivaltaa koskevat säännökset sertifiointiprosessissa sisälty-
vät maakaasuverkkoasetuksen 3 artiklaan. Maakaasuverkkoasetuksen 30 artiklan mukaan asetusta ei
kuitenkaan sovelleta jäsenvaltioissa oleviin maakaasun siirtoverkkoihin maakaasudirektiivin
49 artiklan nojalla myönnettyjen poikkeusten voimassaolon aikana. Tämän seurauksena komission
toimivaltaa koskevaa säännöstä ei sovelleta suomalaiseen siirtoverkonhaltijaan, vaikka maakaasudi-
rektiivi edellyttää sertifiointimenettelyn täytäntöönpanoa. Työryhmä katsoo, että tämän vuoksi
poikkeuksen voimassaoloaikana komission sertifiointimenettelyyn liittyvästä toimivallasta pitäisi
säätää Suomen lainsäädännössä. Tämä voitaisiin hoitaa esimerkiksi viittaamalla asetuksen 3 artiklan
säännöksiin. Työryhmä katsoo, että säännösteknisen kömmähdyksen oikaisutavasta tulisi neuvotella
komission kanssa ennen kansallisia täytäntöönpanotoimia.

Sertifiointi kolmansista maista tulevien omistajien osalta

Sähkö- ja maakaasudirektiivin 11 artiklat sisältävät erityissäännökset siirtoverkonhaltijoiden sertifi-
oinnista niissä tapauksissa, joissa sertifiointia pyytää siirtoverkon omistaja tai siirtoverkonhaltija,
joka on kolmannesta maasta olevan henkilön tai kolmansista maista olevien henkilöiden määräys-
vallassa. Lisävaatimuksena direktiivien 10 artiklan mukaiseen sertifiointimenettelyyn on, että kan-
sallisen sääntelyviranomaisen on evättävä sertifiointi, jos sääntelyviranomaiselle tai muulle jäsen-
valtion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole osoitettu, että sertifioinnin myöntäminen
ei vaaranna energian toimitusvarmuutta jäsenvaltiossa ja yhteisössä. Työryhmä toteaa, että toimi-
tusvarmuusarviointia koskevat säännökset on sisällytettävä sertifiointiprosessia koskeviin säännök-
siin. Arviointikriteerit sisältävien säännösten tulisi olla yhdenmukaiset direktiivien vastaavien sään-
nösten kanssa.

Työryhmä toteaa, että toimitusvarmuusarvioinnin tekeminen edellyttää sitä koskevan päätöksen
tekevältä viranomaiselta sekä huoltovarmuus- ja energiatoimitusvarmuuskysymyksiin liittyvää että
yhteisöoikeuteen ja kansainvälisiin sopimussuhteisiin liittyvää hyvää asiantuntemusta. Asiaan liit-
tyvä harkinta on luonteeltaan hyvin lähellä poliittisluonteista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tä-
män vuoksi työryhmä katsoo, että kolmansista maista tulevaan omistukseen liittyvä toimitusvar-
muusarviointi sopisi parhaiten työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Ministeriön tehtävänä olisi
myös kuulla toimitusvarmuusarviointiin liittyen komissiota siten kuin 11 artiklassa säädetään.

Työryhmä ehdottaa, että lopullinen päätösvalta toimitusvarmuuden arvioinnista tulisi olla direktii-
vin mahdollistamalla tavalla arvioinnin suorittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä. Direktiivin mu-
kaan komission lausunto tulisi ottaa huomioon mahdollisimman tarkasti. Työryhmä ehdottaa, että
ministeriön tulisi voida kuitenkin vastoin komissionkin esittämää lausuntoa evätä sertifiointi, mikäli
se vaarantaisi sähkön tai maakaasun toimitusvarmuuden Suomessa tai jossakin toisessa jäsenvalti-
ossa. Lisäksi työryhmä katsoo, että varsinaisen sertifiointipäätöksen tekevän Energiamarkkinaviras-
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ton tulisi olla toimitusvarmuusarvioinnin osalta sidottu ministeriön tekemään arviointiin. Näitä kos-
kevat säännökset tulisi sisällyttää sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin.

10 Siirtoverkonhaltijoiden ja omistajien salassapitovelvollisuus

10.1 Direktiivien vaatimukset
Nykyisten sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien salassapitovelvollisuutta tarkennetaan uusissa
direktiiveissä. Artiklan 16 kohdan 1 toinen ja kolmas lause sekä kohta 2 ovat uusia. Direktiiveihin
on myös lisätty tietojenjulkaisemisvelvoite (16 artikla 3 kohta).

Direktiivien 16 artikla:

1. Kunkin siirtoverkonhaltijan [maakaasu: siirtoverkon, varastointilaitteiston ja/tai
nesteytetynmaakaasun käsittelylaitteiston haltijan] ja kunkin siirtoverkon omistajan
on pidettävä toimintansa harjoittamisen yhteydessä saadut kaupallisesti arkaluontei-
set tiedot luottamuksellisina, ja sen on estettävä omaa toimintaansa koskevien, mah-
dollisesti kaupallista etua tuottavien tietojen luovuttaminen syrjivällä tavalla, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan soveltamista tai muun lakiin perustuvan tietojen
luovutusvelvollisuuden täyttämistä. Varsinkaan se ei saa luovuttaa kaupallisesti arka-
luonteisia tietoja yrityksen jäljelle jääneille osille, jollei tämä ole tarpeellista liiketoi-
mensuorittamiseksi. Tietojen eriyttämistä koskevien sääntöjen täydellisen noudattami-
sen varmistamiseksi jäsenvaltioiden on myös varmistettava, etteivät siirtoverkon omis-
taja ja yrityksen jäljellejäänyt osa käytä yhteisiä palveluja, kuten esimerkiksi yhteistä
oikeudellista yksikköä, lukuun ottamatta puhtaasti hallinnollisia tai tietotekniikkatoi-
mintoja.

2. Siirtoverkonhaltijat [maakaasu: Siirtoverkon, varastointilaitteiston ja/tai nesteyte-
tyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijat] eivät saa niihin omistussuhteessa olevien
yritysten suorittaman sähkön myynnin tai oston yhteydessä käyttää väärin kaupallises-
ti arkaluonteisia tietoja, joita ne ovat saaneet kolmansilta osapuolilta verkkoon pää-
syä järjestettäessä tai siitä neuvoteltaessa.

3. Tehokkaan kilpailun ja markkinoiden tehokkaan toiminnan edellyttämät tiedot on
julkistettava. Tämä velvoite ei estä käsittelemästä kaupallisesti arkaluonteisia tietoja
luottamuksellisina.

10.2 Nykytilan arviointi
Sähkömarkkinalain 16 e §:ssä säädetään järjestelmävelvoitteisiin liittyvästä salassapito-
velvollisuudesta seuraavasti:

Tässä luvussa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä hoidetta-
essa saatujen ja laadittujen asiakirjojen sekä niihin sisältyvien tietojen salassapitovel-
vollisuuteen samoin kuin näitä tehtäviä hoidettaessa saatuja tietoja koskevaan vai-
tiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sekä salassapitovelvollisuuden rikkomi-
seen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22 ja
23 §:ää sekä 24 §:n 1 momentin 20 kohtaa myös silloin, kun kysymys ei ole asiakirjas-
ta, johon mainittua lakia sen 4 §:n mukaan sovelletaan.
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Hallituksen esityksen 127/2004 mukaan säännöksen tavoitteena on parantaa sähköjärjestelmässä
järjestelmävastuuseen sekä sähkökauppojen selvitykseen liittyvien tehtävien hoitamisen yhteydessä
muiden yritysten sähkönkäytöstä ja liiketoimista tietoon saatujen liike- ja ammattisalaisuuksien suo-
jaa tietojen asiatonta luovutusta ja hyväksikäyttämistä vastaan. Säännöksen tavoitteena on edistää
sähkömarkkinoiden tasapuolista ja syrjimätöntä toimintaa sekä luottamusta alan lakisääteisiä tehtä-
viä hoitavien yritysten tasapuolisuuteen eri toimijoita kohtaan.

Järjestelmävastaavan sekä taseselvityksestä vastaavien verkonhaltijoiden ja tasevastaavien sähkö-
markkinalain 4 luvun mukaisia tehtäviä suorittaessaan tietoonsa saamia liike- ja ammattisalaisuuk-
sia koskeva salassapitovelvollisuus on toteutettu viittaamalla viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 22 ja 23 §:ään sekä 24 § 1 momentin 20 kohtaan. Säännöstä sovelletaan myös tilanteis-
sa, joissa kysymys ei ole asiakirjasta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
sen 4 §:n mukaan sovelletaan. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 22 §:ssä sääde-
tään asiakirjasalaisuudesta. Säännöksen 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä
salassa, jos se on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen on lain nojalla määrännyt sen
salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Sään-
nöksen  2  momentin  mukaan  salassa  pidettävää  asiakirjaa  tai  sen  kopiota  tai  tulostetta  siitä  ei  saa
näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla
sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä
säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Pykälän 1 momentti kieltää salassa
pidettävän asiakirjan sisällön paljastamisen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, kun toimin-
ta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Pykälän 2 momentti
ulottaa vaitiolovelvollisuuden harjoittelijoihin sekä viranomaisen toimeksiannosta toimiviin. Pykä-
län 3 momentissa kielletään salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttö omaksi taikka toisen hyödyk-
si tai toisen vahingoksi. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 20
kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät
tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen
niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien ter-
veyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien
valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinoharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamis-
ta koskevista tiedoista. Säännöstä tehostaa sähkömarkkinalain 47 §:n rangaistussäännös.

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on kokonaan osakkaistaan erillinen organisaatio.

Edellisen perusteella sähkömarkkinalain voidaan katsoa täyttävän sähködirektiivin 16 artiklan mu-
kaiset vaatimukset.

Maakaasumarkkinalakiin ei sisälly erityistä salassapitovelvoitetta koskevaa säännöstä. Siirtoverkon-
haltija Gasum toimii maakaasudirektiiviin perustuvan poikkeuksen nojalla vertikaalisesti integroi-
tuneena yrityksenä, jossa eri liiketoimintahaarat hyödyntävät myös yhteisiä palveluita. Maakaasudi-
rektiivin 49 artiklan mukaisessa poikkeussäännöksessä ei ole säädetty poikkeusta 16 artiklan mu-
kaiseen salassapitovelvollisuuteen. Komissio ei kuitenkaan ole tosiasiallisesti puuttunut Suomen
täytäntöönpanotoimenpiteisiin toisen maakaasudirektiivin vastaavien säännösten osalta. Koska siir-
toverkon eriyttämiseen liittyvän päävelvoitteen osalta sekä verkkoonpääsyn järjestämisen osalta
Suomi hyödyntäisi direktiivien poikkeusmahdollisuuden, ei Suomessa ole tarpeen eikä käytännössä
mahdollistakaan toteuttaa maakaasudirektiivin 16 artiklan edellyttämiä toimenpiteitä sellaisenaan.
Sähkömarkkinalain 16 e §:ää vastaavan järjestelmävelvoitteisiin liittyvää salassapitovelvollisuutta
koskevan säännöksen lisääminen maakaasumarkkinalakiin olisi kuitenkin omiaan ilmaisemaan sel-
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keästi sen tarkoituksen, ettei järjestelmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhaltijan hallinnassa olevia
liikesalaisuusluonteisia tietoja tule luovuttaa yhtiön ulkopuolelle ilman hyväksyttävää perustetta.

10.3 Työryhmän ehdotukset

Työryhmä katsoo, että sähködirektiivi 16 artiklan salassapitovelvollisuutta koskevaan säännökseen
tehdyt muutokset eivät edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä Suomessa.

Maakaasudirektiivin 16 artiklan muutosten osalta työryhmä katsoo, että vertikaalisesti integroitu-
neen yrityksen sisäistä tietojen luovutusta ja yhteisten palveluiden käyttöä koskevia rajoituksia ei
ole mahdollista asettaa sinä aikana, kun Suomi soveltaa maakaasudirektiivin poikkeusmahdollisuut-
ta siirtoverkon eriyttämiseen ja Gasum toimii vertikaalisesti integroituneena yhtiönä. Työryhmä
kuitenkin ehdottaa, että maakaasumarkkinalain järjestelmävelvoitteita koskevaan 3 lukuun lisättäi-
siin sähkömarkkinalain 16 e §:ää vastaava säännös selventämään tietojen luovutusta kolmansille
osapuolille koskevaa sääntelyä.
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Osa IV. Verkkoon pääsyn järjestäminen

11 Citiworks-tapauksen (C-439/06) arviointi

11.1 Citiworks-tuomio
Toisen sähkön sisämarkkinadirektiivin (2003/54/EC) mukaan jakeluverkonhaltija on velvollinen
myöntämään kolmansille osapuolille vapaa pääsy verkkoon. Saksan lainsäädännön mukaan yksityi-
sillä, pienillä jakeluverkoilla oli kuitenkin mahdollisuus hakea poikkeusta tästä velvollisuudesta.

Citiworks-tapauksessa (EY:n tuomioistuimen asia C-439/06) sähkön myyjä halusi toimittaa sähköä
asiakkaalle, joka sijaitsi lentokenttäalueella. Alueella oli yksityinen, lentoaseman omistama ja ope-
roima jakeluverkko, jolle oli myönnetty yllämainittu poikkeus. EY:n tuomioistuin sai tehtäväksi
selvittää, oliko tämänlainen poikkeus linjassa toisen sähkön sisämarkkinadirektiivin kanssa.

EY:n tuomioistuimen päätöksen mukaan kaikki verkot – koosta ja verkon asiakastyypeistä riippu-
matta – joilla siirretään sähköä asiakkaille ja jotka eivät ole siirtojännite- tai suurjänniteverkkoja,
kuuluvat mainitun säännöksen soveltamisalaan ja ovat siis direktiivin 2003/54 2 artiklan 5 alakoh-
dassa tarkoitettua sähkönjakeluverkkoa. Citiworks-tapauksessa myyjällä tulee siis olla oikeus toi-
mittaa sähköä lentokenttäverkossa olevalle asiakkaalle.

Citiworks-tuomiota on tulkittu siten, että kolmannen osapuolen verkkoon pääsy on järjestettävä
myös kiinteistö- ja teollisuusverkkoihin.

11.2 Sähkömarkkinalain säännökset
Sähkömarkkinalain 25 d § 4 momentin mukaan sähkönkäyttäjällä tulee olla mahdollisuus tehdä
sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan
jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee luovuttaa sähkönkäyttäjälle tätä tarkoitusta varten
käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Jos sähkön-
käyttäjä on ostanut sähkönsä kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon
kautta, tulee sähkönkäyttäjän korvata kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä muutostöis-
tä aiheutuvat kustannukset siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kaut-
ta.

Säännös koskee velvoittavana vain kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja kuluttajia, eli sopimuksin ei
voida poiketa säännöksestä kuluttajien vahingoksi. Sen sijaan yritykset voivat sopia poikkeavansa
säännöksistä. Nämä voivat sopia esimerkiksi vuokrasopimuksessa, kauppakirjassa tai yhtiöjärjes-
tyksessä, että kiinteistöllä sähkö ostetaan kiinteistön sisäisen verkon kautta.

11.3 Nykytilan arviointi
Sähkömarkkinalain 25 d § 4 momentin mukaan sähkönkäyttäjällä tulee olla mahdollisuus tehdä
sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan
jakeluverkon kautta. Verkkoon pääsyn osalta sähkömarkkinalaki asettaa kuluttaja- ja yritysasiakkaat
eriarvoiseen asemaan. Kuluttaja-asiakkaita suojaa lain 25 a § jonka mukaan säännöksestä ei voida
sopimuksin poiketa kuluttajansuojalaissa tarkoitettujen kuluttajien vahingoksi. Yritysasiakkaiden
osalta sähkömarkkinalaki ei sisällä tällaista suojasäännöstä.
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11.4 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalain 25 d § 4 momenttiin lisätään säännös siitä, ettei kysei-
sen säännöksen mukaisesta verkkoon pääsyä koskevasta mahdollisuudesta voida poiketa sopimuk-
sin.

12 Suljetut jakeluverkot

12.1 Sähködirektiivin vaatimukset
Uudessa sähködirektiivissä on annettu mahdollisuus lieventää tai poistaa tiettyjä jakeluverkoille
asetettuja vaatimuksia suljettujen jakeluverkkojen osalta.

Uuden sähködirektiivin 28 artiklan mukaan:

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että kansalliset sääntelyviranomaiset tai muut toimival-
taiset viranomaiset luokittelevat suljetuksi jakeluverkoksi verkon, jossa jaetaan säh-
köä maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella tai yhteisiä palveluja
tarjoavalla alueella ja jossa ei toimiteta sähköä kotitalousasiakkaille, sanotun kuiten-
kaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista, jos:

a) erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisen ver-
kon käyttäjien toiminnot tai tuotantoprosessi on integroitu; tai

b) kyseisessä verkossa jaetaan sähköä ensisijaisesti verkon omistajalle
tai verkonhaltijalle tai niihin omistussuhteessa oleville yrityksille.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia, että kansalliset sääntelyviranomaiset vapauttavat suljetun
jakeluverkon haltijan:

a) 25 artiklan 5 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, jonka mukaan sen
on hankittava verkkonsa energian hävikin ja varakapasiteetin kattami-
seksi käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjais-
ten menettelyjen mukaisesti;

b) 32 artiklan 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, jonka mukaan tarif-
fit tai niiden laskentamenetelmät hyväksytään 37 artiklan mukaisesti en-
nen niiden voimaantuloa.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu vapautus myönnetään, sovellettavat tariffit tai niiden
laskentamenetelmät on tarkistettava ja hyväksyttävä 37 artiklan mukaisesti suljetun
jakeluverkon käyttäjän pyynnöstä.

4. Satunnainen käyttö pienessä määrässä kotitalouksia, joilla on työsuhteeseen perus-
tuvia tai vastaavia yhteyksiä jakeluverkon omistajaan ja jotka sijaitsevat suljetun jake-
luverkon piiriin kuuluvalla alueella, ei estä 2 kohdan mukaisen vapautuksen myöntä-
mistä.

Sähködirektiivissä on lueteltu esimerkkeinä kohteista, joissa voisi olla suljettu jakeluverkko, rauta-
tieasemarakennukset, lentoasemat, sairaalat, suuret leirintäalueet ja kemianteollisuuden alueet.



117

Komission tulkintaohjeessa painotetaan, että suljetut jakeluverkot eivät muodosta uutta, erillistä
verkkokategoriaa, vaan kaikki jakeluverkkoja koskevat vaatimukset ja velvoitteet koskevat lähtö-
kohtaisesti myös suljettuja jakeluverkkoja. Tähän kuuluu muun muassa velvollisuus varmistaa kol-
mansien osapuolten verkkoon pääsy.

Tulkintaohjeen mukaan tulee huomata, että kun jäsenvaltio laatii jakeluverkkoja koskevia sääntöjä,
voi olla tarkoituksenmukaista luoda erilliset säännöt suljetuille verkoille. Esimerkkeinä tämänlaisis-
ta asioista mainitaan muun muassa tekniset säännöt (artikla 5), sekä verkonhaltijoiden, toimittajien,
asiakkaiden ja muiden mahdollisten markkinatoimijoiden asema ja vastuut vähittäismarkkinoilla
(artikla 41).

Jos suljetuille jakeluverkoille myönnetään vapautus tariffien ja laskentamenetelmien etukäteisval-
vonnasta, tulee varmistaa, että kansallisella sääntelyviranomaisella on tarvittava toimivalta, resurssit
ja osaaminen, että se voi puolueettomasti tarkistaa ja hyväksyä tariffit ja niiden laskentamenetelmät
käyttäjän pyynnöstä.

Koska suljetut jakeluverkot toimivat rajatulla maantieteellisellä alueella ja saavat palvella vain mui-
ta kuin kotitalousasiakkaita, suljetuilla jakeluverkonhaltijoilla ei käytännössä ole yli 100 000 asia-
kasta. Jäsenvaltio voi siis halutessaan päättää, ettei 26 artiklan 1–3 kohtaa jakeluverkonhaltijoiden
eriyttämisestä sovelleta suljettuihin jakeluverkonhaltijoihin.

12.2 Sähkömarkkinalain säännökset
SML 3 § 6 kohdan mukaan sähköverkkotoiminnalla tarkoitetaan sähköverkon asettamista vastiketta
vastaan sähkönsiirtoa ja muita verkon palveluja tarvitsevien käyttöön.

SML 4 §:n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain sähkömarkkinaviranomaisen antamal-
la luvalla (sähköverkkolupa). Luvanvaraista ei kuitenkaan ole sähköverkkotoiminta, jossa yhteisön
tai laitoksen hallinnassa olevalla sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteis-
töryhmän sisäistä sähkönjakelua.

Sähkömarkkinalain 4 § 2 momentin mukaan sähkömarkkinaviranomainen voi yksittäistapauksissa
määräajaksi tai toistaiseksi sallia sähköverkkotoiminnan harjoittamisen ilman sähköverkkolupaa.
Edellytyksenä on, että verkonhaltijan sähköverkolla on vähäinen merkitys sähkön siirron kannalta.

Sähkömarkkinalaissa ei ole selkeästi säädetty, mistä kaikista velvoitteista luvanvaraisuudesta va-
pautuksen saanut verkonhaltija vapautuu. Vapautuksen on katsottu kattavan sähkömarkkinalain
mukaiset verkonhaltijaa koskevat velvoitteet laajasti ja käytännössä valvontatoimenpiteitä ei ole
kohdistettu vapautuksen saaneisiin. Kiinteistön sisäistä verkkotoimintaa harjoittavien verkonhalti-
joiden on katsottu olevan kokonaisuudessaan lain soveltamisen ulkopuolella (lukuun ottamatta
24 §:ää sähkön mittauksen järjestämisestä, jos sähkö myydään kiinteistön sisäisen sähköverkon
kautta).

12.3 Nykytilan arviointi
Energiamarkkinavirasto voi yksittäistapauksissa määräajaksi tai toistaiseksi sallia sähköverkkotoi-
minnan harjoittamisen ilman sähköverkkolupaa. Edellytyksenä on, että verkonhaltijan sähköverkol-
la on vähäinen merkitys sähkön siirron kannalta.

Sähkömarkkinalaissa ei ole selkeästi säädetty, mistä kaikista velvoitteista luvanvaraisuudesta va-
pautuksen saanut verkonhaltija vapautuu. Käytännössä vapautuksen on katsottu kattavan sähkö-
markkinalain mukaiset verkonhaltijaa koskevat velvoitteet laajasti ja käytännössä valvontatoimenpi-
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teitä ei ole kohdistettu vapautuksen saaneisiin. Kiinteistön sisäistä verkkotoimintaa harjoittavien
verkonhaltijoiden on katsottu olevan kokonaisuudessaan lain soveltamisen ulkopuolella (lukuun
ottamatta 24 §:ää sähkön mittauksen järjestämisestä, jos sähkö myydään kiinteistön sisäisen sähkö-
verkon kautta).

Sähködirektiivi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden luokitella tietyt vaatimukset täyttävät jakelu-
verkot suljetuksi jakeluverkoksi. Tiettyjä jakeluverkoille asetettuja vaatimuksia voidaan lieventää
tai poistaa suljettujen jakeluverkkojen osalta. Suljettu jakeluverkko voidaan vapauttaa häviöenergi-
an ja varakapasiteetin kattamisen hankintaan liittyvästä syrjimättömyysvelvoitteesta (hankittava
läpinäkyvin, syrjimättömin ja markkinaperusteisin menetelmin) sekä tariffien ennakkoon vahvista-
mista koskevista velvoitteista. Vapautuksesta huolimatta kansalliselle sääntelyviranomaisella tulee
olla mahdollisuus tariffien arvioimiseen suljetun verkon asiakkaan tekemän hakemuksen perusteel-
la. Vapautus on siten laajuudeltaan rajoitetumpi kuin nykyisen sähkömarkkinalain 4 § 2 momentin
mukainen vapautus sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta. Sähkömarkkinalain mukaisten va-
pautusten laajuutta joudutaan implementoinnin yhteydessä selkiyttämään ja kaventamaan.

Sähkömarkkinalain mukainen vapautus sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta voidaan myön-
tää, mikäli verkonhaltijan sähköverkolla on vähäinen merkitys sähkön siirron kannalta.

Uuden direktiivin mukaisena vaatimuksena suljetulle jakeluverkolle on, että kysymys on verkosta
jossa jaetaan sähköä maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella tai yhteisiä palveluja
tarjoavalla alueella ja jossa ei toimiteta sähköä kotitalousasiakkaille, jos lisäksi:

a) erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisen verkon käyttäjien toiminnot
tai tuotantoprosessi on integroitu; tai

b) kyseisessä verkossa jaetaan sähköä ensisijaisesti verkon omistajalle tai verkonhaltijalle tai
niihin omistussuhteessa oleville yrityksille.

Pieni määrä verkkoon liittyneitä alueella sijaitsevia kotitalouskäyttäjiä, joiden suhde verkonhaltijaan
perustuu työsuhteeseen tai vastaavan yhteyteen, ei kuitenkaan estä myöntämästä verkkotoiminnalle
suljetun jakeluverkon poikkeusta.

12.4 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä ehdottaa, että SML 4 § 2 momentti kumotaan ja SML 2 lukuun lisätään oma pykälä sul-
jetuista jakeluverkoista (kopioidaan direktiivistä määritelmä), jotka Energiamarkkinavirasto voi
vapauttaa sähköverkkoluvasta. Lisäksi pykälässä on mainittava, mistä velvollisuuksista suljettu ja-
keluverkko ei vapaudu sekä prosessi, jota on noudatettava jos asiakas haluaa verkkoon pääsyä. Ky-
seisen prosessin kuvaus kuulunee paremmin Energiamarkkinaviraston valtuuslukuun.

Toisena vaihtoehtona on, että SML 4 § 2 momenttia muutetaan ja pykälään lisätään uudet momentit
niin, että se vastaa sisällöltään direktiivin määritelmää.

Työryhmä katsoo, että tavoitteena on pidettävä mahdollisimman kevyttä hallinnollista menettelyä ja
sääntelytaakkaa suljetuille verkoille.

Työryhmä katsoo myös, että sähkömarkkinalakiin tulee lisätä säännös, jonka perusteella vanhat
SML 4 § 2 momentin perusteella sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapautetut yhtiöt jou-
tuvat hakemaan uudelleen suljetun jakeluverkon määritelmään perustuvaa vapautusta, sähköverkko-
lupaa tai osoittamaan, etteivät ne harjoita luvanvaraista verkkotoimintaa. Tällä hetkellä sähkömark-
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kinalakiin ei sisälly säännöstä myönnetyn vapautuksen peruuttamisesta Energiamarkkinaviraston
aloitteesta tilanteissa, joissa vapautuksen saaneen yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.
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Osa V. Vähittäismarkkinoihin ja jakeluun liittyvät kysymykset

13 Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuoja

13.1 Yleistä

Julkisen palvelun velvoitteista ja kuluttajansuojasta on säännökset sähkö- ja maakaasudirektiivien
artikloissa 3. Direktiivien liitteissä 1 säädetään kuluttajansuojatoimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja var-
mistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan asianmukaisilla toimenpi-
teillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden
käsite. Jäsenvaltioiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen,
yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on varmis-
tettava, että kotitalousasiakkailla ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä on
oikeus saada määrätynlaatuisia sähkön ja maakaasun toimituksia vertailukelpoisin, avoimin ja koh-
tuullisin hinnoin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat tosi-
asiallisesti helposti vaihtaa toimittajaa. Ainakin kotitalousasiakkaiden osalta näihin toimenpiteisiin
on kuuluttava liitteessä 1 esitetyt toimenpiteet.

Sähkö- ja maakaasudirektiivien 3 artiklojen sekä liitteiden 1 säännökset ovat suurelta osin entisen
sisältöisiä. Näiltä osin säännökset on saatettu voimaan kansallisessa lainsäädännössämme. Kolman-
nessa sisämarkkinapaketissa on kuitenkin myös julkisen palvelun velvoitteita ja kuluttajansuojaa
koskevia säännöksiä useilta osin täydennetty ja täsmennetty. Raportin tässä luvussa käsitellään jul-
kisen palvelun velvoitteita ja kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä siltä osin kuin työryhmä on ar-
vioinut olevan tarvetta täydentää tai täsmentää kotimaista lainsäädäntöä. Raportin liitteessä 2 on
käsitelty yksityiskohtaisemmin sähkö- ja maakaasudirektiivien 3 artiklojen sekä liitteiden 1 edellyt-
tämien täytäntöönpanotoimien tarvetta.

13.2 Julkisen palvelun velvoitteet ja yleispalvelu

13.2.1 Direktiivien vaatimukset
Julkisen palvelun velvoitteita ja yleispalvelua koskeviin sähkö- ja maakaasudirektiivien 3 artiklan
2 kohtaan sekä sähködirektiivin 3 artiklan 3 kohtaan on tehty muutamia lisäyksiä. Direktiivien
2 kohtaan on lisätty, että sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityksille asetettavat julkisen palvelun
velvoitteet voivat koskea myös uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa. Sähködirektiivin 3 kohtaan
on lisätty yleispalvelun hintojen ominaisuudeksi, että ne ovat ”syrjimättömiä”. Säännökset kuulu-
vat seuraavasti:

Sähkö- ja maakaasudirektiivien 3 artikla:

2. Ottaen täysin huomioon perustamissopimuksen asiaa koskevat määräykset ja eri-
tyisesti sen 86 artiklan jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen edun nimissä aset-
taa sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita,
jotka voivat koskea turvallisuutta, mukaan lukien toimitusvarmuus, toimitusten
säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, mukaan lukien energia-
tehokkuus, uusiutuvista lähteistä tuotettu energia ja ilmastonsuojelu. Näiden vel-
voitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennetta-
via, ja niillä on turvattava se, että yhteisön sähkö- ja maakaasualan yritykset ovat
tasapuolisesti jäsenvaltioiden sähkön- ja maakaasunkuluttajien käytettävissä. Täs-
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sä kohdassa tarkoitetun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja energiatehokkuutta
edistävän kysynnänhallinnan osalta sekä ympäristötavoitteiden ja uusiutuvista
lähteistä tuotettavaa energiaa koskevien tavoitteidensaavuttamiseksi jäsenvaltiot
voivat toteuttaa pitkän aikavälinsuunnittelua ottaen huomioon, että kolmannet
osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon.

Sähködirektiivin 3 artikla:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla kotitalousasiakkailla ja jäsenvalti-
oiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä (yritys, jonka palveluksessa on
vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on
enintään 10 miljoonaa euroa) on oikeus saada yleispalvelua eli määrätynlaatuisia
sähköntoimituksia niiden alueella kohtuullisin, helposti ja selkeästi verrattavin,
avoimin ja syrjimättömin hinnoin. Yleispalvelun varmistamista varten jäsenvaltiot
voivat nimetä toimituksista viime kädessä vastaavan tahon. Jäsenvaltioiden on
asetettava jakeluyhtiöille velvollisuus liittää asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin
ja tariffein, jotka on vahvistettu 37 artiklan 6 kohdassa säädettyä menettelyä nou-
dattaen. Mikään tässä direktiivissä ei estä jäsenvaltioita lujittamasta yksityisten,
pienten ja keskisuurten kuluttajien markkina-asemaa edistämällä mainitun kulutta-
jaryhmän mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoista yhteisedustusta.

Ensimmäinen alakohta on pantava täytäntöön avoimella ja syrjimättömällä taval-
la eikä se saa haitata 33 artiklan mukaista markkinoiden avaamista.

13.2.2 Nykytilan arviointi
Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan nojalla Suomessa on säädetty alan yrityksille julkisiin palveluihin
liittyviä velvollisuuksia. Julkiseen palvelutehtävään liittyvä velvoitteita Suomessa ovat mm. seuraa-
vat:

- verkonhaltijan verkon kehittämisvelvollisuus (SML 9 § 1 mom; MML 2:1 §);

- järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan velvollisuus kehittää järjestelmävastuun piiriin
kuuluvia palveluitaan ja laitteistojaan (SML 16 § 2 mom);

- kanta- ja jakeluverkon siirtohinnoittelun pistehinnoitteluperiaate (SML 15 § 2 mom;
MML 2:9 § 2 mom);

- jakeluverkon siirtohinnoittelun tasahinta (SML 15 § 3 mom; MML 2:9 § 3 mom);

- huomattavan markkinavoiman omaavan sähkön vähittäismyyjän sekä määräävässä mark-
kina-asemassa olevan maakaasun myyjän toimitusvelvollisuus (SML 21 §; MML 4:1§);

- jakeluverkonhaltijaan kohdistuvat rajoitukset keskeyttää sähköntoimitus sähkönkäyttäjäl-
le sähkönmyyjästä johtuvasta syystä (SML 27 h §);

- vähittäismyyjään ja jakeluverkonhaltijaan kohdistuva kielto keskeyttää sähkön tai maa-
kaasun toimitus vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta lokakuun
alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laimin-
lyödyn maksun eräpäivästä (SML 27 i § 3 mom; MML 4:5 §);
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- järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan (TSO) tehtäväksi on säädetty sähköntuotannon
eräitä tehoreservejä koskevan järjestelmän täytäntöönpano [L sähköntuotannon eräiden
tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta (1082/2006)];

- sähköntuotannon tehoreservijärjestelmään kuuluvan voimalaitoksen haltijalle on säädetty
velvollisuus pitää voimalaitosyksikkö järjestelmän sääntöjen mukaisessa käyttövalmiu-
dessa sekä käyttää yksikköä ja tarjota yksikön tuottamaa sähköä markkinoille järjestel-
män sääntöjen edellyttämällä tavalla (L sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettä-
vyyden varmistamisesta 5 §).

Sähkö- ja maakaasudirektiivien 3 artiklan 2 kohdan muutokset eivät velvoita ottamaan käyttöön
uusia julkisen palvelun velvoitteita, mutta antavat mahdollisuuden asettaa tällaisia velvoitteita myös
uusiutuvan energiakäytön edistämiseksi.

Yleispalvelusta puolestaan säädetään sähkömarkkinalain 21 §:ssä ja 9 § 2 momentissa sekä maakaa-
sumarkkinalain 4 luvun 1-2 §:ssä. Maakaasudirektiivissä liittämispalvelua ei lasketa yleispalveluksi.

Sähkömarkkinalain 21 §:n mukaan

sähkön vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan
vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajil-
le sekä muille sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu enintään 3 x 63
ampeerin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään
100 000 kilowattituntia vuodessa (toimitusvelvollisuus).

Jos 1 momentissa olevaa sähkön vähittäismyyjää ei ole, sovelletaan huomattavan
markkinavoiman vähittäismyyjän velvoitteita sähkön vähittäismyyjään, jonka toimite-
tun sähkön määrällä mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuuden piirissä olevien
sähkönkäyttäjien osalta on kyseisellä vastuualueella suurin.

Sähkön vähittäismyyjällä, jolla on huomattava markkinavoima, tulee olla julkiset säh-
kön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden
piirissä oleville asiakkaille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai sähkökaupan kilpailua
rajoittavia ehtoja tai rajoituksia.

Sähkömarkkinaviranomainen voi määrätä tässä pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän
toimittamaan sähköä 3 momentissa tarkoitetuilla ehdoilla toimitusvelvollisuuden pii-
rissä oleville asiakkaille.

Sähkömarkkinalain 9 § 2 momentin mukaan

verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa
tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-
alueellaan (liittämisvelvollisuus). Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimus-
ten tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon sähkö-
järjestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot. Verkonhaltijan tulee
julkaista liittämistä koskevat tekniset vaatimukset. Verkonhaltijan tulee antaa liittyjäl-
le tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksis-
ta.
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Maakaasumarkkinalain 4 luvun 1 §:n mukaan

Maakaasuverkossa määräävässä markkina-asemassa olevan maakaasun myyjän on
toimitettava maakaasua kohtuulliseen hintaan verkkoon liittyneen asiakkaan sitä pyy-
täessä, jos asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja maa-
kaasun hankkimiseksi maakaasuverkon kautta (toimitusvelvollisuus).

Maakaasumarkkinaviranomainen voi määrätä maakaasun myyjän toimittamaan maa-
kaasua maakaasun käyttäjälle, jos tällä ei ole muuten mahdollisuutta saada maakaa-
sua.

Maakaasumarkkinalain 4 luvun 2 §:n mukaan

Myyjän tulee pitää myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet kuluttaji-
en sekä toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakkaiden saatavilla. Niissä ei saa
olla kohtuuttomia tai maakaasukaupan kilpailua rajoittavia ehtoja tai rajoituksia.

Myyjien tulee ilmoittaa maakaasumarkkinaviranomaiselle myyntiehdoista ja
-hinnoista sekä niiden määräytymisperusteista siten kuin maakaasumarkkina-
viranomainen päätöksellään määrää.

Sähkö- ja maakaasudirektiivin vaatimukset ovat yleispalvelun osalta muuttuneet ainoastaan siten,
että sähködirektiivissä yleispalvelulta edellytetään aikaisempaan sääntelyyn verrattuna lisäksi syr-
jimättömyyttä. Sähkön vähittäismyyjällä tulee olla julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä nii-
den määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille. Niissä ei saa olla koh-
tuuttomia tai sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja tai rajoituksia. Kohtuuttoman hinnoittelun
kielto pitää sisällään mm. asiakasryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden vaatimuksen. Näin ollen
voidaan katsoa, että nykyiset sähkö- ja maakaasumarkkinalain säännökset täyttävät direktiivin vaa-
timukset. Pohjoismaiden sääntelyviranomaisten yhteistyöelin NordREG on julkaissut helmikuussa
2010 raportin sisämarkkinapaketin vaikutuksista vähittäismarkkinoihin ja kuluttaja-asioihin. Rapor-
tissa on katsottu, että direktiivin yleispalvelua koskeva säännös ei myöskään edellytä yhteispoh-
joismaista ratkaisumallia yleispalvelun sääntelyyn.

13.2.3 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä toteaa, että sähkö- ja maakaasudirektiivit eivät edellytä Suomelta yleispalvelun sääntelyn
muuttamista.

Työryhmä on yleispalvelua koskevaa sääntelyä tarkastelleessaan havainnut ilmeisen ristiriidan säh-
kömarkkinalain 25 i § 3 momentin ja vakiintuneen sähkösopimuksia koskevan käytännön välillä.
Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa kyseisen lainkohdan täsmentämistä seuraavasti:
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25 i §

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen

Voimassaoleva laki

Jos kuluttajan kanssa on tehty määräaikai-
nen sähkönmyyntisopimus toimitusvel-
vollisuuden ulkopuolella kahta vuotta
pitemmäksi ajaksi, kuluttaja saa kahden
vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen
samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa
olevan sopimuksen.

Ehdotus

Jos kuluttajan kanssa on tehty määräai-
kainen sähkönmyyntisopimus [poist.]
kahta vuotta pitemmäksi ajaksi, kulutta-
ja saa kahden vuoden kuluttua irtisanoa
sopimuksen samalla tavalla kuin toistai-
seksi voimassa olevan sopimuksen.

13.3 Sähkön- ja maakaasuntoimittajan valinta ja vaihto

13.3.1 Direktiivien vaatimukset
Sähködirektiivin artiklan 3 kohdat 4 ja 5, jotka sääntelevät toimittajan valintaa ja vaihtamista, ovat
uusia. Vastaavat säännökset ovat maakaasudirektiivin 3 artiklan kohdissa 5 ja 6.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on oikeus valita sähkön-
ja maakaasuntoimittajansa kiinnostuneiden joukosta riippumatta siitä, missä jä-
senvaltiossa tällä on toimilupa, jos toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa ja
tasapainottamista koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvit-
tavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hallinnolliset menettelyt eivät syrji
sähköä tai kaasua toimittavia yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa jäsenvalti-
ossa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a. asiakkaan halutessa sopimusehtojen mukaisesti vaihtaa toimittajaa kysei-

nen verkonhaltija tai kyseiset verkonhaltijat saattavat muutoksen voimaan
kolmen viikon kuluessa, ja

b. asiakkaalla on oikeus saada kaikki merkitykselliset kulutustiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että a ja b alakohdassa tarkoitetut oikeudet tur-
vataan kustannusten, työmäärän ja ajan osalta syrjimättömästi kaikille asiakkail-
le.

13.3.2 Nykytilan arviointi
Sähkömarkkinalainsäädäntö turvaa verkkoon pääsyn asiakkaille lainsäädännön ja niitä täydentävien
sopimusehtojen mukaisesti. Maakaasualan osalta direktiivien vaatimukset puolestaan kuuluvat tosi-
asiallisesti markkinoiden avaamista koskevan poikkeuksen piiriin.

Sähkömarkkinalaissa ei ole sähkön myyntiä koskevia toimilupasääntöjä. Näin ollen sähköntoimitta-
jana voi toimia myös ulkomainen yritys. Sähkömarkkinalainsäädäntö kuitenkin edellyttää tasapai-
nottamista koskevien sääntöjen noudattamista, joita sovelletaan yhtäläisin periaattein toimijoihin.
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Säännökset sisältyvät sähkömarkkinalain järjestelmävelvoitteita koskevaan 4 lukuun sekä sitä täy-
dentäviin valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) ja
työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta
(809/2008).

Myyjän vaihtamiseen liittyvistä määräajoista säädetään sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä
tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:ssä:

Avoimen toimittajan, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman säh-
kön, on ilmoitettava enintään kolme kuukautta ja vähintään 14 päivää ennen
avoimen toimituksen alkamista ja päättymistä toimituksesta sen toisen osapuolen
taseselvittäjälle sekä jakeluverkonhaltijalle, jos tämä ei toimi osapuolen taseselvit-
täjänä. Jos avoimella toimittajalla ei ole ollut aikaisemmin toimitusta kyseiseen
jakeluverkkoon, ilmoitus on tehtävä mainitussa määräajassa myös toimittajan
omalle taseselvittäjälle. Ilmoitukseen on sisällyttävä sähkönkäyttöpaikan tunnus,
avoimen toimittajan sopimustunnus sekä tieto toimituksen alkamis- tai päättymis-
päivästä.

Avoin toimittaja on velvollinen tekemään 1 momentissa mainitut ilmoitukset vähin-
tään 30 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista, jos toimituksen aloittaminen
edellyttää sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston vaihtamista.

Sähködirektiivi edellyttää, että asiakkaan halutessa sopimusehtojen mukaisesti vaihtaa toimittajaa,
kyseinen verkonhaltija tai kyseiset verkonhaltijat saattavat muutoksen voimaan viimeistään kolmen
viikon kuluessa. Tämä edellyttää edellä kuvatun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 § 2 mo-
mentin muuttamista.

13.3.3 Työryhmän ehdotukset
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tietojenvaihdosta
3 § 2 momenttia on muutettava niin, että nykyisen 30 päivän sijasta avoimelle toimittajalle asete-
taan velvollisuus tehdä 1 momentissa mainitut ilmoitukset vähintään 3 viikkoa/21 päivää ennen
avoimen toimituksen alkamista, jos toimituksen aloittaminen edellyttää sähkönkäyttöpaikan mitta-
uslaitteiston vaihtamista.

Direktiivin sanamuotoa voidaan tulkita niin, että myyjänvaihdon kesto tulisi lukea siitä, kun asiakas
on ilmoittanut halunsa vaihtaa toimittajaa (esimerkiksi lukien siitä hetkestä, kun asiakas on tehnyt
sopimuksen uuden myyjän kanssa), eikä lukien siitä hetkestä, kun uusi myyjä ilmoittaa myyjän-
vaihdosta verkonhaltijalle. Työryhmä katsoo, että direktiiviä tulee tulkita siten, että laskenta-aikojen
tulee alkaa siitä, kun ilmoitus myyjänvaihdosta on suoritettu verkonhaltijalle. Tämä on ajankohta,
jolloin asiakkaan aikomus on todennetusti tullut verkonhaltijan tietoon.

13.4 Heikossa asemassa olevat asiakkaat

13.4.1 Direktiivien vaatimukset
Sähködirektiivin artiklan 3 kohtaan 7 on lisätty lause heikossa asemassa olevat asiakkaat -käsitteen
määrittämisestä ja täsmennetty kohdan muuta tekstiä. Kohta 8 on uusi. Vastaavat kohdat ovat maa-
kaasudirektiivin artiklan 3 kohdissa 3 ja 4. Uudet säännökset edellyttävät heikossa asemassa olevien
asiakkaiden käsitteen määrittämistä sekä asianmukaisia toimenpiteitä heikossa asemassa olevien
asiakkaiden sähkön ja maakaasun toimitusten varmistamiseksi. Säännökset kuuluvat seuraavasti:
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7. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suoje-
lemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita
suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion
on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, jolla voidaan viita-
ta energiaköyhyyteen ja muun muassa kieltoon kytkeä tällaiset asiakkaat pois ver-
kosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa ase-
massa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on
erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien loppukäyttäjien suoje-
lemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopi-
musehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden
osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttävät asiakkaat voi-
vat tosiasiallisesti helposti vaihtaa toimittajaa. Ainakin kotitalousasiakkaiden
osalta näihin toimenpiteisiin on kuuluttava liitteessä I esitetyt toimenpiteet.

8. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, kuten laadittava kan-
sallisia energian käyttöä koskevia toimintasuunnitelmia ja myönnettävä sosiaali-
turvaetuuksia, heikossa asemassa olevien asiakkaiden tarvitsemien sähkön ja
maakaasun toimitusten varmistamiseksi tai tuettava energiatehokkuuden paranta-
mista, jotta voidaan puuttua ilmenevään energiaköyhyyteen myös tarkasteltaessa
köyhyyttä laajemmin. Tällaiset toimenpiteet eivät saa estää 33 artiklassa tarkoitet-
tua markkinoiden tehokasta avaamista tai markkinoiden toimintaa, ja niistä on
tarvittaessa ilmoitettavakomissiolle tämän artiklan 15 kohdan säännösten mukai-
sesti. Ilmoitus voi koskea myös yleisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa toteu-
tettuja toimenpiteitä.

13.4.2 Nykytilan arviointi
Suomessa heikossa asemassa olevien asiakkaiden välttämättömän energian saatavuus on varmistettu
sosiaaliturvan toimenpiteiden kautta. Sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa on lisäksi säännökset
energiantoimitusten keskeyttämisestä maksujen laiminlyöntien ja sosiaalisten suoritusesteiden
vuoksi.

Heikossa asemassa olevien asiakkaiden määritelmän voidaan katsoa sisältyvän perustuslain
19 §:ään, josta oikeus sosiaaliturvaan johdetaan. Määritelmää täydentää lisäksi sähkömarkkinalain
27 i § 2 momentin säännös. Perustuslain 19 §:n mukaan:

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen
perusteella.

Toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) säädetään toimeentulotuen perusteista. Kotitalous-
sähköstä ja asumiseen liittyvistä energianhankinnoista aiheutuvat menot kuuluvat toimeentulotuella
katettavien menojen piiriin. Lain 7 b §:n mukaan toimeentulotuen perusosalla katettavien menojen
lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon mm. taloussähköstä aiheutu-
vat menot. Lain 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon
tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat mm. muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta ai-
heutuvat menot.
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Sähkömarkkinalain 27 i §:ssä on säännökset sähköntoimituksen keskeyttämisestä sähkönkäyttäjästä
johtuvasta syystä. Sen mukaan:

Sähköntoimitus voidaan keskeyttää, jos sähkönkäyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt
vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien maksujen suorittamisen tai on
muutoin olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Ennen sähkön-
toimituksen keskeyttämistä sähkönkäyttäjälle on lähetettävä kirjallinen huomautus
maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta sekä aikaisintaan kahden
viikon kuluttua huomautuksen lähettämisestä erillinen katkaisuvaroitus. Sähköntoimi-
tuksen saa katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun maksu on erääntynyt
tai muusta sopimusrikkomuksesta on ensimmäisen kerran ilmoitettu sähkönkäyttäjälle
eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu ajoissa ennen varoitettua katkaisuajankohtaa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut sähkönkäyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän
on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pää-
asiassa ilman omaa syytään, sähköntoimituksen saa keskeyttää aikaisintaan kahden
kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä.

Sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asun-
tona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen säh-
köstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä
kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Maakaasumarkkinalain 4 luvun 5 §:n mukaan:

Maakaasun toimitus voidaan keskeyttää, jos kuluttaja huomautuksesta huolimatta
laiminlyö maakaasun myyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien maksujen suoritta-
misen tai muuten olennaisesti rikkoo maakaasun myynnistä tai verkkopalvelusta teh-
dyn sopimuksen ehtoja.

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

Suomen lainsäädännön voidaan katsoa täyttävän sähkö- ja maakaasudirektiivien heikossa asemassa
olevien asiakkaiden suojelua koskevat vaatimukset.

13.4.3 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä ehdottaa sähkömarkkinalain 27 i §:n sähköntoimituksen keskeyttämistä koskevan sään-
nöksen muuttamista. Lisäksi ehdotetaan, että 27 i §:n vanhentunutta terminologiaa täsmennetään
vastaamaan nykyisin käytössä olevaa terminologiaa, jossa sähköntoimittaminen on terminä syno-
nyymi sähkön myynnille. Tämän vuoksi säännökseen ehdotetaan kirjattavaksi yksiselitteisesti myös
sähkön siirtopalvelu sellaiseksi palveluksi, johon keskeyttämistä koskevaa säännöstä sovelletaan.
Terminologisesta muutoksesta huolimatta muutoksella ei tältä osin olisi vaikutusta säännöksen so-
veltamiskäytäntöön.
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27 i §

Siirtopalvelun tai sähköntoimituksen keskeyttäminen sähkönkäyttäjästä johtuvas-
ta syystä

Voimassaoleva laki

Sähköntoimitus voidaan keskeyttää,
jos sähkönkäyttäjä on olennaisesti
laiminlyönyt vähittäismyyjälle tai ja-
keluverkonhaltijalle tulevien maksujen
suorittamisen tai on muutoin olennai-
sesti rikkonut sopimukseen perustuvia
velvoitteitaan. Ennen sähköntoimituk-
sen keskeyttämistä sähkönkäyttäjälle
on lähetettävä kirjallinen huomautus
maksun laiminlyönnistä tai muusta
sopimusrikkomuksesta sekä aikaisin-
taan kahden viikon kuluttua huomau-
tuksen lähettämisestä erillinen katkai-
suvaroitus. Sähköntoimituksen saa
katkaista aikaisintaan viiden viikon
kuluttua siitä, kun maksu on eräänty-
nyt tai muusta sopimusrikkomuksesta
on ensimmäisen kerran ilmoitettu säh-
könkäyttäjälle eikä sopimusrikkomus-
ta ole oikaistu ajoissa ennen varoitet-
tua katkaisuajankohtaa.

Ehdotus

Siirtopalvelu tai sähköntoimitus voi-
daan keskeyttää, jos sähkönkäyttäjä on
olennaisesti laiminlyönyt vähittäismyy-
jälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien
maksujen suorittamisen tai on muutoin
olennaisesti rikkonut sopimukseen pe-
rustuvia velvoitteitaan. Ennen siirto-
palvelun tai sähköntoimituksen kes-
keyttämistä sähkönkäyttäjälle on lähe-
tettävä kirjallinen huomautus maksun
laiminlyönnistä tai muusta sopimusrik-
komuksesta sekä aikaisintaan kahden
viikon kuluttua huomautuksen lähettä-
misestä erillinen katkaisuvaroitus. Ku-
luttajalle lähettävässä katkaisuvaroi-
tuksessa on mainittava, miten kulut-
tajan on meneteltävä, jotta hän voi
vedota tässä pykälässä mainittuihin
oikeuksiin sekä viitattava mahdolli-
suuteen saada toimeentulotukea vält-
tämättömien elinkustannusten kat-
tamiseksi. Siirtopalvelun tai sähkön-
toimituksen saa katkaista aikaisintaan
viiden viikon kuluttua siitä, kun maksu
on erääntynyt tai muusta sopimusrik-
komuksesta on ensimmäisen kerran
ilmoitettu sähkönkäyttäjälle eikä sopi-
musrikkomusta ole oikaistu ajoissa en-
nen varoitettua katkaisuajankohtaa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut
sähkönkäyttäjän maksuvaikeuksista,
joihin hän on joutunut vakavan sairau-
den, työttömyyden tai muun erityisen
seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa
syytään, sähköntoimituksen saa kes-
keyttää aikaisintaan kahden kuukau-
den kuluttua maksun eräpäivästä.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut
sähkönkäyttäjän maksuvaikeuksista,
joihin hän on joutunut vakavan sairau-
den, työttömyyden tai muun erityisen
seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa
syytään, siirtopalvelun tai sähköntoi-
mituksen saa keskeyttää aikaisintaan
kolmen kuukauden kuluttua maksun
eräpäivästä.

Sähköntoimitusta ei saa maksujen
laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vaki-
tuisena asuntona käytettävästä raken-
nuksesta tai sen osasta, jonka lämmi-

Siirtopalvelua tai sähköntoimitusta  ei
saa maksujen laiminlyönnin vuoksi
keskeyttää vakituisena asuntona käytet-
tävästä rakennuksesta tai sen osasta,
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tys on riippuvainen sähköstä, loka-
kuun alun ja huhtikuun lopun välisenä
aikana ennen kuin on kulunut neljä
kuukautta laiminlyödyn maksun erä-
päivästä.

jonka lämmitys on riippuvainen sähkös-
tä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun
välisenä aikana ennen kuin on kulunut
neljä kuukautta laiminlyödyn maksun
eräpäivästä.

Työryhmä ehdottaa, että hallituksen esityksen perusteluihin kirjoitetaan viittaus direktiivin säännök-
siin heikossa asemassa olevien asiakkaiden suojelemisesta sekä täsmennys siitä, että 27 i § 2 mo-
mentissa mainittu muu erityinen seikka voi olla esimerkiksi vanhuuteen, työkyvyttömyyteen tai
yksinhuoltajuuteen liittyvä pienituloisuus, jolloin henkilön tulot eivät kaikissa olosuhteissa riitä
kattamaan välttämättömiä elinkustannuksia.

Lisäksi ehdotetaan, että perusteluihin kirjoitetaan myös viittaus perustuslain 19 §:ään, jossa sääde-
tään kansalaisen oikeudesta sosiaaliturvaan. Viittauksessa ehdotetaan todettavaksi, että perustuslain
19 §:n katsotaan sisältävän sähkö- ja maakaasudirektiivien edellyttämän heikossa asemassa olevien
asiakkaiden määritelmän, jota sähkömarkkinalain 27 i § 2 momentin säännös täsmentää.

Työryhmä ehdottaa sähkömarkkinalain 27 i § 1-2 momentteja vastaavaa lisäystä myös maakaasu-
markkinalain 4 luvun 5 §:ään.

13.5 Riitojenratkaisukeinot

13.5.1 Direktiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 3 artiklan kohtaan 9 on lisätty uusi alakohta c, jossa edellytetään sähköyhtiöiden
informoivan asiakkaitaan laskuissa ja myynninedistämisaineistossa riitojenratkaisukeinoihin liitty-
vistä kuluttajien oikeuksista:

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntoimittajat erittelevät laskuissa tai
niiden yhteydessä ja loppukäyttäjille suunnatussa myynninedistämisaineistossa
seuraavat seikat:
…

 c) tiedot kuluttajien oikeuksista, jotka koskevat riita-asioissa käytettäviä riitojen-
ratkaisukeinoja.

…

Kansallisen sääntelyviranomaisen tai muun toimivaltaisen kansallisen viranomai-
sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimittajien
asiakkailleen tämän artiklan mukaisesti antamat tiedot ovat luotettavia ja että ne
annetaan kansallisella tasolla vertailukelpoisella tavalla

Sähködirektiivin 3 artiklan 12-13 kohdissa on uudet säännökset keskitetyistä kuluttajaneuvontapis-
teistä sekä kuluttajariitoja ratkovasta elimestä. Vastaavat säännökset on maakaasudirektiivin 3 artik-
lan 9 kohdassa.

12. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön keskitettyjä palvelupisteitä,
jotta kuluttajille voidaan antaa kaikki tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan, voi-
massa olevasta lainsäädännöstä ja riita-asioissa käytettävistä riitojenratkaisukei-
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noista. Nämä palvelupisteet voidaan sijoittaa yleisten kuluttajaneuvontapisteiden yh-
teyteen.

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on riippumaton mekanismi, ku-
ten energia-asioiden oikeusasiamies tai kuluttajansuojaelin, jonka avulla voidaan
tehokkaasti käsitellä valituksia ja ratkaista riitoja tuomioistuinten ulkopuolella.

13.5.2 Nykytilan arviointi
Suomen lainsäädäntöön ei sisälly sähködirektiivin 3 artiklan 9 kohdan c alakohdan mukaista sään-
nöstä.

Sähködirektiivin 3 artiklan 12-13 kohdassa tarkoitettuja toimielimiä ovat kuluttajaneuvonta ja kulut-
tajariitalautakunta.

Kuluttajaneuvonnassa annetaan kansalaisille yleisneuvontaa kuluttajan oikeudelliseen asemaan liit-
tyvistä kysymyksistä sekä sovitellaan riitoja kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan kesken. Tarvittaes-
sa kuluttaja ohjataan kääntymään asianmukaisen oikeussuojaa antavan toimielimen, kuten kuluttaja-
riitalautakunnan, puoleen.

Kuluttajaneuvonta on kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) mukaan maistraattien tehtävä.
Kuluttajaneuvontaa annetaan noin 30 maistraatin toimipisteessä eri puolilla Suomea ja niissä työs-
kentelee noin 80 kuluttajaoikeusneuvojaa. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai
neuvonnan toimipisteissä. Asiakkaita palvellaan valtakunnallisessa neuvontanumerossa sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Vuonna 2009 sähköä koskevia yhteydenottoja tuli kuluttajaneuvontaan
noin 1600 kappaletta.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasa-
puolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokaup-
pariitoihin. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön pakkotoimin.
Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista.

Sekä kuluttajaneuvonta että asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa on kuluttajalle maksutonta.

Työryhmä katsoo, että kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta täyttävät direktiivin vaatimukset
kuluttajien käytettävissä olevista keskitetyistä palvelupisteistä ja tuomioistuinten ulkopuolella ta-
pahtuvasta riitojen ratkaisemisesta eikä muutoksia lainsäädäntöön ole siten tarpeen tehdä.

13.5.3 Työryhmän ehdotukset
Sähködirektiivin 3 artiklan 9 kohdan c alakohta edellyttää asiasta säätämistä sähkömarkkinalaissa.

Työryhmä ehdottaa, että direktiivin mukainen velvollisuus eritellä c alakohdan mukaiset seikat las-
kuissa tai niiden yhteydessä ja loppukäyttäjille suunnatuissa myynninedistämisaineistoissa ulotetaan
koskemaan paitsi sähkönmyyjiä myös jakeluverkonhaltijoita. Laskussa ohjataan kuluttajaa riitati-
lanteessa ensisijaisesti tekemään yhtiölle reklamaatio asian johdosta. Lisäksi laskussa tulee ohjata
kuluttaja tarvittaessa ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvojaan. Laskusta tulee viitata kuluttajan oikeu-
teen saada asiansa käsiteltäväksi kuluttajariitalautakunnassa. Tämä direktiivin vaatimus edellyttää
sähkömarkkinalain 13 §:n (jakeluverkonhaltijat) ja 23 §:n (sähkönmyyjät) muuttamista, koska pykä-
lässä ei velvoiteta kertomaan kuluttajalle riita-asioissa käytettävistä riitojenratkaisukeinoista. Lisäk-
si ehdotetaan, että sähkönmyyjien laskuissa tulisi ilmoittaa sopimuksen voimassaoloaika, jotta asi-
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akkaat pystyisivät huomioimaan nykyistä paremmin määräaikaisten sähkönmyyntisopimustensa
päättymisajankohdan.

Työryhmä ehdottaa sähkömarkkinalain 13 §:n muuttamista seuraavasti:

13 §

Jakeluverkonhaltijan laskussa ilmoitettavat tiedot

Voimassaoleva laki

Jakeluverkonhaltijan tulee esittää las-
kutuksessa asiakkaalleen erittely siitä,
miten verkkopalvelun hinta muodos-
tuu. Sähkömarkkinaviranomainen voi
antaa tarkemmat määräykset siitä,
mitä tietoja sähkön siirtoa koskevaan
laskuun tulee sisällyttää.

Ehdotus

Jakeluverkonhaltijan tulee esittää las-
kutuksessa asiakkaalleen erittely siitä,
miten verkkopalvelun hinta muodos-
tuu sekä kuluttajien käytettävissä
olevista riitojenratkaisumenettelyis-
tä sekä niiden vireillepanosta. Säh-
kömarkkinaviranomainen voi antaa
tarkemmat määräykset siitä, mitä tie-
toja sähkön siirtoa koskevaan laskuun
tulee sisällyttää.

Työryhmä ehdottaa sähkömarkkinalain 23 § 1 momentin muuttamista seuraavasti:

23 §

Sähkönmyyjän laskussa ilmoitettavat tiedot ja sähkönmyyjän tunnuslukujen
julkaiseminen

Voimassaoleva laki

Sähkönmyyjän tulee esittää laskutuk-
sessa asiakkaalleen erittely siitä, miten
sähkön hinta muodostuu. Sähkömark-
kinaviranomainen voi antaa tarkem-
mat määräykset siitä, mitä tietoja säh-
köenergiaa koskevaan laskuun tulee
sisällyttää.

Ehdotus

Sähkönmyyjän tulee esittää laskutuk-
sessa asiakkaalleen erittely siitä, mi-
ten sähkön hinta muodostuu sekä
tiedot sopimuksen voimassaoloajas-
ta ja kuluttajien käytettävissä ole-
vista riitojenratkaisumenettelyistä
sekä niiden vireillepanosta. Sähkö-
markkinaviranomainen voi antaa tar-
kemmat määräykset siitä, mitä tietoja
sähköenergiaa koskevaan laskuun
tulee sisällyttää.
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Sähkömarkkinalain 25 c §:ssä on säännökset siitä, mitä tietoja asiakkaalle on annettava ennen sopi-
muksen tekemistä.

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä sähkönkäyttäjälle tiedot sopimukseen sovel-
lettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla olevista sopimuksen sisältöä koskevista
vaihtoehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoehdoista. Vähittäismyyjän on annettava ennen
sähkönmyyntisopimuksen tekemistä vastaavat tiedot sähkönkäyttäjälle.

Liittyjälle ja sähkönkäyttäjälle on annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) palveluntarjoajan nimi ja yhteystiedot;

2) tarjottu suoritus tai palvelu ja sen laatu sekä liittymissopimuksen kysymyksessä ol-
lessa liittymän toimitusaika;

3) sopimuksen mukaiseen suoritukseen tai palveluun liittyvät mahdolliset ylläpitopal-
velut;

4) menetelmät, joiden kautta liittyjä tai sähkönkäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai sii-
hen liittyviin ylläpitopalveluihin sovellettavista maksuista;

5) sopimuksen voimassaoloaika sekä sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellet-
tavat ehdot;

6) sovellettavat vahingonkorvaukset ja muut hyvitykset, jos suorituksen tai palvelun
laatu ei vastaa sovittua;

7) tiedot käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä sekä niiden vireillepanos-
ta.

Sähköverkkosopimusta tai sähkönmyyntisopimusta koskevia tietoja ei tarvitse antaa,
jos sopimus tehdään suullisesti eikä sähkönkäyttäjä tietoja halua.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on kirjattava sovitussa muodossaan sopimuk-
seen tai vahvistusilmoitukseen.

Työryhmä katsoo, että myynninedistämisaineiston osalta direktiivin c alakohta on pantu täytäntöön
sähkömarkkinalain 25 c § 7 kohdan vastaavalla säännöksellä.

13.6  Energiatehokkuuden edistäminen

13.6.1 Direktiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 3 artiklan 11 kohdassa ja maakaasudirektiivin 3 artiklan 8 kohdassa on annettu
uusi säännös energiatehokkuuden edistämisestä:

11. Energiatehokkuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin
säädetty, sääntelyviranomaisen on vahvasti suositeltava, että sähköalan ja maa-
kaasualan yritykset optimoivat sähkön ja maakaasun käytön, esimerkiksi tarjoa-
malla energianhallintapalveluja, kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumalleja
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tai ottamalla tarvittaessa käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä tai älykkäitä
verkkoja.

13.6.2 Nykytilan arviointi
Energiatehokkuuden edistämistä koskeva säännös sisältää poliittisluonteisen ohjeen jäsenvaltioille
energiatehokkuuden edistämistyöstä. Jäsenvaltiot voivat täytäntöönpanna säännöksen esimerkiksi
säätämällä energiatehokkuutta edistävää lainsäädäntöä tai laatimalla energiatehokkuutta edistäviä
toimintalinjauksia.

Suomi on laatinut energiatehokkuustavoitteita ja –suunnitelmia sekä säätänyt esimerkiksi energia-
palveluja sekä älykkäitä mittausjärjestelmiä ja verkkoja koskevaa lainsäädäntöä. Direktiivien 3 ar-
tikloiden energiatehokkuuden edistämistä koskevien kohtien täytäntöönpanon ei katsota tällä het-
kellä edellyttävän nykyisten toimenpiteiden lisäksi varsinaisia uusia toimenpiteitä energiatehokkuu-
den tehokkuuden edistämiseksi.

13.7 Energiankuluttajan tarkistuslista

13.7.1 Direktiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 3 artiklan 16 kohdassa ja maakaasudirektiivin 3 artiklan 12 kohdassa annetaan
uudet säännökset energiankuluttajan tarkistuslistasta.

16. Komissio laatii asianomaisia sidosryhmiä, kuten jäsenvaltioita, kansallisia säänte-
lyviranomaisia, kuluttajajärjestöjä, sähköalan ja maakaasualan yrityksiä ja tähän
asti saavutetun edistyksen perusteella työmarkkinaosapuolia, kuultuaan selkeän ja
tiiviissä muodossa olevan energiankuluttajan tarkistuslistan, jossa on käytännön
tietoa energiankuluttajien oikeuksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että säh-
kön- ja maakaasuntoimittajat tai jakeluverkonhaltijat ryhtyvät yhteistyössä säänte-
lyviranomaisen kanssa tarvittaviin toimiin, jotta kaikki kuluttajat saavat kopion
energiankuluttajan tarkistuslistasta, ja että ne varmistavat, että se on julkisesti
saatavilla.

13.7.2 Nykytilan arviointi
Energiamarkkinavirasto on yhdessä Energiateollisuus ry:n, Suomen Kaasuyhdistys ry:n sekä Kulut-
tajaviraston kanssa valmistellut komission laatiman pohjan perusteella tarkistuslistat sähkölle ja
maakaasulle, jotka on julkaistu osana viraston internetsivuja.

Tarkoituksena on, että myyjät ja jakeluverkonhaltijat laittavat omille internetsivuilleen linkin Ener-
giamarkkinaviraston julkaisemaan tarkistuslistaan, jolloin asiakkaat voivat halutessaan tulostaa tar-
kistuslistan. Kuluttajia tulee informoida listan olemassaolosta esimerkiksi asiakaslehdessä. Jakelu-
verkonhaltijoilla ja vähittäismyyjillä tulisi olla myös velvoite toimittaa kopio listasta veloituksetta
asiakkaalle, mikäli asiakas näin haluaa.

13.7.3 Työryhmän ehdotukset
Työryhmän käsityksen mukaan energiankuluttajan tarkistuslistan julkaiseminen Energiamarkkinavi-
raston internetsivuilla ja Energiamarkkinaviraston tarkistuslistaan johtavan linkin julkaiseminen
verkonhaltijan internetsivuilla näyttäisi täyttävän direktiivin vaatimukset. Direktiivien englanninkie-
lisen version termi ”provide” viittaa listan kopion varaamiseen asiakkaille.
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Tässä yhteydessä työryhmä on arvioinut, edellyttääkö direktiivin vaatimusten täyttäminen velvoit-
tavia säännöksiä vai viestivätkö kaikki verkonhaltijat ja vähittäismyyjät tarkistuslistan olemassa-
olosta asiakkailleen vapaaehtoisesti. Direktiivin vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi työryhmä
ehdottaa, että sähkömarkkinalain 25 c §:ään ja maakaasumarkkinalain vastaavaan kohtaan lisätään
velvoite energiankuluttajan tarkistuslistan julkaisemiseen sekä sen antamiseen kuluttajalle ennen
sopimuksen tekemistä.

25 c §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

---------

Voimassaoleva laki

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot
on kirjattava sovitussa muodossaan so-
pimukseen tai vahvistusilmoitukseen.

Ehdotus

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot
on kirjattava sovitussa muodossaan
sopimukseen tai vahvistusilmoitukseen.
Sopimuksen tai vahvistusilmoituksen
mukana kuluttajalle on annettava
tieto energiankuluttajan tarkistuslis-
tasta sekä sähkömarkkinaviranomai-
sen internetosoite, jossa se on saata-
villa. Jakeluverkonhaltijan ja säh-
könmyyjän on pyynnöstä annettava
kopio tarkistuslistasta asiakkaalle.

Vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi myös maakaasumarkkinalain 4 luvun 7 §:ään.

13.8 Vähittäismarkkinat

13.8.1 Direktiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 41 artiklassa ja maakaasudirektiivin 45 artiklassa on annettu uudet säännökset vä-
hittäismarkkinoiden syntymisen helpottamisesta. Säännösten mukaan:

Moitteettomasti toimivien ja avoimien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottami-
seksi yhteisön alueella jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkon- ja jakelu-
verkonhaltijoiden, toimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkina-
osapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyjen, asiakkaille annettujen
sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoi-
keuden ja mittausvastuun osalta.

Kyseiset säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä helpottamaan asiakkaiden ja toi-
mittajien pääsyä verkkoihin, ja sääntelyviranomaisten tai muiden asiaankuuluvien
kansallisten viranomaisten on voitava arvioida niitä.
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Muilla suurilla asiakkailla kuin kotitalousasiakkailla on oltava oikeus tehdä samanai-
kaisia sopimuksia useiden toimittajien kanssa.29

13.8.2 Nykytilan arviointi
Sähkömarkkinoilla siirtoverkon- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähkönmyyjien ja asiakkaiden sekä
muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyjen, asiakkaille annettu-
jen sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja
mittausvastuun osalta sähkömarkkinalaissa ja nojalla annetuissa asetuksissa sekä kuluttajansuoja-
laissa. Sähkömarkkinalain lisäksi osapuolten asemaa ja vastuuta koskevia säännöksiä sisältyy val-
tioneuvoston asetukseen sähkömarkkinoista (65/2009), valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitus-
ten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen sähköntoi-
mitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (809/2008).

Maakaasumarkkinoilla osapuolten asemaa ja vastuuta koskevia säännöksiä on annettu maakaasu-
markkinalaissa, valtioneuvoston asetuksessa maakaasumarkkinoista (622/2000) sekä kauppa- ja
teollisuusministeriön asetuksessa maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta
(974/2000) sekä kuluttajansuojalaissa.

Energiamarkkinavirastolla ja kuluttajaviranomaisilla on toimivaltuudet valvoa kyseisten säännösten
noudattamista.

Suomen lainsäädännön voidaan arvioida täyttävän sähködirektiivin 41 artiklan vaatimukset. Maa-
kaasudirektiivin 45 artiklan vaatimusten puolestaan voidaan arvioida täyttyvän mittaustietojen saa-
tavuutta lukuun ottamatta. Maakaasun mittaustietojen saatavuutta koskeva työryhmän ehdotus on
jäljempänä luvussa 13.9.6.

13.9 Kuluttajansuojatoimenpiteet
Sähkö- ja maakaasudirektiivien liite 1 luettelee joukon kuluttajansuojatoimenpiteitä, joista osa on
uusia ja osa sisältyi jo toisen energian sisämarkkinapaketin direktiiveihin.

13.9.1 Sopimuksessa annettavat tiedot
Direktiivien liitteen 1 kohdan a alakohdan viidenteen ja kuudenteen luetelmakohtaan on tehty lisä-
yksiä. Kahdeksas luetelmakohta on uusi.

1. Rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevien yhteisön sääntöjen ja erityisesti kulutta-
jansuojasta etäsopimuksissa 20. toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 97/7/EY [1] ja kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista
5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY [2] soveltamista,
3 artiklassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on määrä varmistaa, että:

a) asiakkailla on oikeus tehdä sähkön ja maakaasun palveluntarjoajansa kanssa
sopimus, jossa eritellään seuraavat tiedot:

…

29 Kolmatta kappaletta ei ole maakaasudirektiivissä.
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- sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovel-
lettavat ehdot, mahdollinen irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko sopimus irtisanoa
maksutta

- mahdolliset korvausmenettelyt ja ne hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos palvelun
laatu ei ole sovitun tasoinen, mukaan lukien virheellinen tai viivästynyt laskutus

…

- tiedot kuluttajien oikeuksista, mukaan lukien valitusten käsittely ja kaikki tässä ala-
kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka esitetään selvästi laskuissa tai sähköalan/maa-
kaasualan yritysten verkkosivuilla.

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja niiden on oltava etukäteen tiedossa. Kyseiset
tiedot olisi joka tapauksessa annettava ennen sopimuksen tekemistä tai vahvistamista.
Jos sopimuksia tehdään kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot tässä kohdassa sää-
detyistä asioista on silloinkin annettava ennen sopimuksen tekemistä.

Työryhmän ehdotukset:

Työryhmä katsoo, että virhettä käsittelevään sähkömarkkinalain 27 c §:ään on lisättävä säännös
siitä, että palvelun laadulla tarkoitetaan myös laskutusta. Vastaava säännös on lisättävä myös maa-
kaasumarkkinalakiin. Lisäksi ehdotetaan, että 27 c §:n vanhentunutta terminologiaa täsmennetään
vastaamaan nykyisin käytössä olevaa terminologiaa, jossa sähköntoimittaminen on terminä syno-
nyymi sähkön myynnille. Tämän vuoksi säännökseen ehdotetaan kirjattavaksi yksiselitteisesti myös
sähkön siirtopalvelu ja muu verkkopalvelu sellaisiksi palveluiksi, joihin virhettä koskevaa säännöstä
sovelletaan. Terminologisesta muutoksesta huolimatta muutoksella ei tältä osin olisi vaikutusta
säännöksen soveltamiskäytäntöön.
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SML 27 c §

Virhe

Voimassaoleva laki

Sähköntoimitus on virheellinen, jos säh-
kön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä,
mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin
ole sovittu, sähköntoimitus on virheelli-
nen, jos sähkö ei laadultaan vastaa
Suomessa noudatettavia standardeja tai
jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai
toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä
voida pitää keskeytyksen syy ja olosuh-
teet huomioon ottaen vähäisenä.

Ehdotus

Sähkön siirtopalvelu ja muu verkko-
palvelu sekä sähköntoimitus on vir-
heellinen, jos sähkön laatu tai toimitus-
tapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa
sovitun. Jollei toisin ole sovittu, siirto-
palvelu ja muu verkkopalvelu sekä
sähköntoimitus on virheellinen, jos säh-
kö ei laadultaan vastaa Suomessa nou-
datettavia standardeja tai jos siirtopal-
velu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoi-
sesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä
keskeytystä voida pitää keskeytyksen
syy ja olosuhteet huomioon ottaen vä-
häisenä.

Jakeluverkonhaltijan ja sähkönmyy-
jän palvelussa on virhe myös silloin,
kun kuluttajan laskutus on virheelli-
nen tai viivästynyt.

Sähkömarkkinalain 25 c §:ään (ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot) on päivitettävä di-
rektiivin liitteen 1 kohdan a alakohtien 5, 6 ja 8 osalta vastaamaan tämän kohdan mukaista säännös-
tä.

13.9.2 Sopimusehdot ja niiden muuttaminen
Direktiivien liitteen 1 kohdan b alakohdan säännöstä on täsmennetty.

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista
aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän oikeudestaan sanoutua irti sopimuksesta
saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Palveluntarjoajien on ilmoitettava maksujen ko-
rotukset avoimella ja helposti ymmärrettävällä tavalla tilaajilleen suoraan asianmu-
kaisena ajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden tavanomaisen laskutuskauden kulu-
essa siitä, kun korotukset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asi-
akkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopi-
musehtoja, joista sähkön palveluntarjoaja on niille ilmoittanut;

Direktiivien liitteen 1 kohdan b alakohdan säännökset sisältyvät sähkömarkkinalain 26 §:ään sekä
maakaasumarkkinalain 4 luvun 7 §:ään. Tältä osin ei ole tarvetta uusiin täytäntöönpano-
toimenpiteisiin.
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13.9.3 Asiakkaiden käytössä olevat maksumenetelmät
Direktiivien liitteen 1 kohdan d alakohdan säännöstä on täydennetty tavalla, joka edellyttää kulutta-
jasopimuksia koskevan sääntelyn täydentämistä sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa.

d) asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuut-
toman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Ennakkomaksujärjestelmien on oltava oikeu-
denmukaisia ja riittävästi heijastettava todennäköistä kulutusta. Ehtojen ja edellytys-
ten mahdollisten erojen on heijastettava erilaisista maksumenetelmistä toimittajalle
johtuvia kuluja. Yleisten ehtojen ja edellytysten on oltava oikeudenmukaisia ja avoi-
mia. Ne on esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä so-
pimuksen ulkopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle, kuten kohtuutto-
man laajaa sopimusaineistoa. Asiakkaita on suojeltava epäoikeudenmukaisilta tai
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä;

Työryhmän ehdotukset:

Sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi ennakkomaksujärjestelmiä
koskeva säännös, jossa edellytetään järjestelmän heijastavan riittävästi arvioitua todennäköistä kulu-
tusta.

Suomen lainsäädännössä ei ole nimenomaan sähkön ja maakaasun toimituksen maksutapaa koske-
vaa sääntelyä. Eri maksutapojen välillä voi olla kulujen osalta eroja mutta energiayhtiö ei saisi ohja-
ta tietyn maksutavan käyttöön soveltamalla eri maksutapojen välillä syrjiviä käytäntöjä. Työryhmä
ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin otetaan sekä maksumenetelmien syrjimättömyyden että ennak-
komaksujärjestelmien oikeudenmukaisuuden kattava säännös.

13.9.4 Toimittajan vaihtaminen veloituksetta
Sähködirektiivin liitteen 1 kohdan e alakohta on säilynyt ennallaan, mutta sähkömittareiden etä-
luennan myötä sen merkitys muuttuu.

e) asiakkaita ei veloiteta toimittajan vaihtamisesta;

Työryhmän ehdotukset:

Verkonhaltijan sähkömarkkinalain 15 a §:n mukainen mahdollisuus periä ylimääräinen mittarinlu-
kumaksu ehdotetaan poistettavaksi sähkömittareiden etäluentaan siirtymisen johdosta.

13.9.5 Valitusten käsittely
Direktiivien liitteen 1 kohdan f alakohtaa on täydennetty.

f) asiakkaiden käytettävissä on avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä
heidän valitustensa käsittelyä varten. Kaikilla kuluttajilla on erityisesti oltava oikeus
sähköalan/maakaasualan palveluntarjoajaltaan saamansa palvelun ja valitusten kä-
sittelyn korkeaan tasoon. Kyseisten tuomioistuinten ulkopuolisten riitojenratkaisume-
nettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, mie-
luiten kolmen kuukauden kuluessa, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai hy-
vitysjärjestelmää. Riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava mahdollisuuksien
mukaan tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovelletta-
vista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetun komission suosituksen
98/257/EY [3] periaatteita.
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Työryhmän ehdotukset:

Asiakasvalitusten käsittelyyn voidaan soveltaa kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n sopimatonta me-
nettelyä koskevaa yleissäännöstä. Työryhmä kuitenkin ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin otettai-
siin säännös kuluttajan oikeudesta palveluntarjoajalta saamansa palvelun ja valitusten käsittelyn
korkeaan tasoon. Erityissäännös korostaisi valitusprosessien toimivuuden tärkeyttä kuluttajien kan-
nalta. Energiamarkkinaviraston / Kuluttajaviraston tulisi valvoa kotitalousasiakkaiden tekemien
valitusten käsittelystä annettujen säännösten noudattamista (ei tarkoita muutoksenhakua ratkaisujen
sisältöön).

13.9.6 Oikeus omiin kulutustietoihin
Direktiivien liitteen 1 kohtaan on lisätty uusi h alakohta.

h) asiakkailla on käytettävissään omat kulutustietonsa ja he voivat, nimenomaisesta
sopimuksesta ja kuluitta, antaa mille tahansa rekisteröidylle sähköntoimittajal-
le/maakaasuntoimittajalle oikeuden saada mittaritietonsa. Tiedonhallinnasta vastaava
osapuoli on velvollinen antamaan nämä tiedot kyseiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden
on määriteltävä tietojen muoto sekä menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja kulutta-
jat voivat saada tietoja. Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä palvelusta;

Työryhmän ehdotukset:

Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 luvun 8 §:ssä
on säännös asiakkaiden oikeudesta omiin kulutustietoihinsa. Maakaasumarkkina-asetuksesta vas-
taava säännös puuttuu. Työryhmä ehdottaa, että vastaava säännös lisätään myös maakaasulainsää-
däntöön.

13.9.7 Todellisten kulutustietojen antaminen
Direktiivien liitteen 1 kohtaan on lisätty uusi i alakohta.

i) asiakkaille tiedotetaan asianmukaisesti todellisesta sähkönkulutukses-
ta/maakaasunkulutuksesta ja kustannuksista riittävän usein, jotta he voivat säännellä
omaa sähkönkulutustaan/maakaasunkulutustaan. Nämä tiedot on annettava sopivin
väliajoin ottaen huomioon asiakkaan mittauslaitteiston ominaisuudet ja kyseessä ole-
va sähkötuote. Tällaisten toimenpiteiden kustannustehokkuus on otettava asianmukai-
sesti huomioon. Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä palvelusta;

Työryhmän ehdotukset:

Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) edellyttää,
että viimeistään vuoden 2014 alusta lukien energian vähittäismyyjän on laskutettava sähkö, verk-
komaakaasu, kaukolämpö ja kaukojäähdytys todettuun energiakulutukseen perustuen vähintään
kolme kertaa vuodessa. Todettuun energiankulutukseen perustuvasta laskutuksesta voidaan kuiten-
kin poiketa, jos todettuun energiankulutukseen perustuvan mittauksen ja laskutuksen järjestäminen
ei ole mahdollista tai se on kustannuksiltaan kohtuutonta. Siten vuodesta 2014 lähtien säännökset
edellyttävät kulutustietojen toimittamista ja todelliseen kulutukseen perustuvaa laskutusta vähintään
kolme kertaa vuodessa. Sitä ennen sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännössä ei ole säädöksiä
siitä, kuinka usein energiantoimittajan on toimitettava asiakkaalle hänen kulutustietonsa tai todelli-
seen kulutukseen perustuva lasku (aiemmin sähkömarkkina-asetuksessa ollut velvoite lukea vaki-
tuisten asuntojen mittari vähintään joka toinen vuosi ja vapaa-asuntojen mittarit vähintään joka 4.
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vuosi kumoutuivat vuonna 2008). Lainsäädäntötasolla direktiivin vaatimus täyttyy vasta vuodesta
2014 lähtien. Sähköntoimitusehdot ja jakeluverkonhaltijoiden verkkopalveluehdot kuitenkin sisäl-
tävät aiemmin voimassa olleen asetuksen sisältöä vastaavat ehdot. Vastaavat sopimusehdot tulisi
sisällyttää myös maakaasun toimitusehtoihin. Maakaasudirektiivin liitteen 1 mittausta koskevat
säännökset eivät edellytä maakaasun liesiasiakkaiden kohteiden varustamista mittauslaitteistolla,
koska direktiivi sallii toimenpiteiden kustannustehokkuuden huomioon ottamisen asianmukaisesti.
Työryhmä katsoo, että tämä riittää siirtymävaiheen aikana täyttämään direktiiviin täytäntöönpanon
edellyttämät vaatimukset.

13.9.8 Loppulaskun toimittaminen
Direktiivien liitteen 1 kohtaan on lisätty uusi j alakohta.

j) asiakkaan on saatava tasoitusloppulasku sähköntoimittajan/maakaasuntoimittajan
vaihduttua viimeistään kuuden viikon kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Työryhmän ehdotukset:

Tällä hetkellä säännöksissä ei ole velvoitetta siitä, millä aikataululla loppulasku tulee myyjänvaih-
don jälkeen toimittaa asiakkaalle.

Työryhmä ehdottaa, että direktiivin täyttävä vaatimus loppulaskun toimittamisesta sopimussuhteen
päättyessä sisällytetään sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisättävään uuteen pykä-
lään laskutuksesta. Maakaasualan osalta säännös koskisi kuitenkin pelkästään asiakassuhteen päät-
tymistilanteita, koska toimittajan vaihtaminen ei poikkeuksen vuoksi olisi mahdollista. Samaan py-
kälään sisällytettäisiin myös arviolaskutusta koskeva säännös.

13.9.9 Älykkäät mittausjärjestelmät
Direktiivien liitteeseen on lisätty uusi, älykkäitä mittausjärjestelmiä koskeva 2 kohta. 2 kohdan nel-
jäs alakohta älykkäistä mittareista on vain sähködirektiivissä, ei maakaasudirektiivissä.

2. Jäsenvaltiot varmistavat, että otetaan käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä, jotka
edistävät kuluttajien aktiivista osallistumista sähkötoimitusten markkinoille. Tällaisten
mittausjärjestelmien käyttöönoton edellytyksenä voi olla markkinoille ja yksittäisille
kuluttajille aiheutuvien pitkän aikavälin kustannusten ja hyötyjen taloudellinen arvi-
ointi tai sen arviointi, mikä älykäs mittaustapa on taloudellisesti järkevä ja kustannus-
tehokas ja missä määräajassa jakelu voidaan toteuttaa.

Arviointi on tehtävä 3 päivään syyskuuta 2012 mennessä.

Arvioinnin nojalla jäsenvaltioiden tai niiden nimeämän toimivaltaisen viranomaisen
on laadittava älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotolle kymmenen vuoden jak-
solle ulottuva aikataulutavoite.

Kun älykkäiden mittarien käyttöönotosta esitetään myönteinen arviointi, vähintään
80 prosentilla kuluttajista on oltava käytössään älykkäitä mittausjärjestelmiä vuoteen
2020 mennessä.

Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämän toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava
alueellaan käyttöön otettavien mittausjärjestelmien yhteentoimivuus ja otettava
asianmukaisesti huomioon sovellettavat standardit ja parhaat käytännöt sekä sähkön
sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeys.
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Työryhmän ehdotukset:

Sähköalaa koskeva vuonna 2009 annettu mittauslainsäädäntö täyttää sähködirektiivin älykkäistä
mittausjärjestelmistä annetut säännökset.

Työryhmä ehdottaa, että maakaasusektorilla älykkäitä mittausjärjestelmiä koskeva arviointi tehdään
3.9.2012 mennessä.

14 Jakeluverkonhaltijoiden eriyttäminen (tuotemerkki)

14.1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien vaatimukset
Sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiiveihin sisältyy uutena vaatimuksena jakeluverkonhalti-
joiden eriyttämisen täydentäminen tuotemerkkeihin liittyvällä lisävaatimuksella. Direktiivien 26
artiklan 3 ja 4 kohdassa todetaan asiasta seuraavaa:

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen, jäsen-
valtioiden on varmistettava, että sääntelyviranomaiset tai muut toimivaltaiset elimet
valvovat jakeluverkonhaltijan toimintaa, jotta se ei voi hyötyä vertikaalisesta integroi-
tumisestaan kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti integroituneet jakeluverkonhal-
tijat eivät etenkään viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä sii-
tä, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoiminta-
haara on erillinen yksikkö.

4. Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei 1, 2 ja 3 kohtaa sovelleta sellaisiin integroitunei-
siin sähköalan yrityksiin, joilla on alle 100 000 verkkoon liitettyä asiakasta [sähkö:
tai jotka toimittavat sähköä pieniin erillisiin verkkoihin].

Käytännössä on kyse siitä, että viestinnän on oltava selkeää ja on käytävä selvästi ilmi mikä yrityk-
sen liiketoimintahaara on viestinnän takana.

14.2 Sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain säännökset
Sähkömarkkinalain 28 §:n mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen on eriytettävä sähköverk-
kotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista
liiketoiminnoista.

Verkonhaltijan on eriytettävä toisistaan seuraavat sähköverkkotoiminnan osatoimin-
not:

1) kantaverkkotoiminta ja jakeluverkkotoiminta; sekä

2) jakeluverkkotoiminnat, joita harjoitetaan toisistaan maantieteellisesti erillään si-
jaitsevissa vastuualueen osissa, jos osissa sovelletaan 15 §:n 3 momentissa
tarkoitettuja omia siirtopalvelujen hintoja.

Sähköliiketoimintoja ei kuitenkaan tarvitse eriyttää toisistaan ja muista liiketoimin-
noista, jos liiketoiminta on määrältään tai suhteessa yrityksen harjoittamiin
muihin liiketoimintoihin verrattuna vähäistä. Ministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä siitä, milloin liiketoiminta on merkitykseltään vähäistä.
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Maakaasumarkkinalain 5 luvun 1 §:n mukaan maakaasualan yrityksen on eriytettävä maakaasu-
verkkotoiminta, maakaasun myynti- ja varastointitoiminta toisistaan sekä maakaasualaan kuulu-
mattomista liiketoiminnoista.

Jos maakaasualaan kuulumaton liiketoiminta on vähäistä, tällaista vähäistä tavaroi-
den tai palvelujen myyntitoimintaa ei tarvitse eriyttää maakaasun myynnistä. Toiminta
katsotaan vähäiseksi, jos sen liikevaihto ei ylitä 10 prosenttia maakaasun myynnin lii-
kevaihdosta.

Maakaasumarkkinalain mukainen eriyttämisvelvollisuus tarkoittaa tilinpäätöksen yhteydessä tehtä-
vää eriyttämistä. Oikeudellista eriyttämistä ei poikkeussäännöksen vuoksi edellytetä.

14.3 Nykytilan arviointi
Sähkömarkkinamarkkinalaki ei sisällä säännöksiä vertikaalisesti integroituneen jakeluverkon-
haltijan viestinnän ja tuotemerkkien erotettavuudesta. Tältä osin voimassaolevaa lainsäädäntöä tulee
täydentää.

Direktiivit edellyttävät, että verkonhaltija ei saa viestinnässään ja tuotemerkeissään aiheuttaa se-
kaannusta asiakkaissa myyntiliiketoiminnan erillisyyden suhteen. Velvoite kohdistuu vertikaalisesti
integroituneeseen verkonhaltijaan. Direktiivin tarkoituksena on turvata se, että asiakas ymmärtää
kyseessä olevan kaksi toisistaan erillistä yritystä.

Direktiivi on sisällöltään varsin tulkinnanvarainen ja mahdollistaa tulkinnan paitsi tiukasti sana-
muodon mukaan myös varsin laajasti.

Yksi mahdollisuus on tulkita direktiivin vaatimusta niin, että verkonhaltijalle tulisi asettaa velvolli-
suus käyttää verkkotoiminnassaan yritysnimeä, josta olisi helposti havaittavissa se, että kyseessä on
nimenomaan siirtotoimintaa harjoittava yhtiö. Täyttääkseen tämän vaatimuksen verkkotoimintaa
harjoittava yhtiö voisi liittää käyttämäänsä yritysnimeen esim. ”verkko” tai ”siirto” -sanan. Tällöin
siirto- ja myyntiyhtiön erillisyys olisi helposti havaittavissa jo yrityksen nimestä. Molempien yhti-
öiden viestinnän tulisi tapahtua selvästi oman yritysnimen alla.

Usean yrityksen kohdalla verkonhaltijoiden ja myyjäyhtiöiden käyttämät yritysnimet osoittavat jo
tällä hetkellä missä roolissa yhtiö toimii. Työryhmä toteaa ongelmalliseksi tilanteen, jossa lainsää-
dännön kautta määriteltäisiin yrityksen nimen muoto ja usean yhtiön kohdalla jopa mahdollisesti
velvoitettaisiin vakiintuneen nimen muuttamiseen. Työryhmä toteaa, että tunnetulla yritysnimellä
on myös merkittävä taloudellinen merkitys yritykselle. Nimen muuttamisesta aiheutuisi yritykselle
myös ylimääräisiä kustannuksia. Työryhmä ei siten kannata yritysten velvoittamista yritysnimen
muuttamiseen.

Työryhmän käsityksen mukaan voimassaoleva lainsäädäntö eriyttämisen osalta on toiminut suhteel-
lisen hyvin eikä merkittäviä ongelmia verkonhaltijan ja myyntiyhtiön erillisyyden hahmottamisessa
ole ollut. Ainoastaan sähkön myyjäyhtiöt ovat työryhmän kuultavana olleen Energiateollisuuden
mukaan esittäneet jonkin verran kritiikkiä verkonhaltijan ”omaa” myyntiyhtiötään suosivasta vies-
tinnästä.

Edellä esitetyn perusteella työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinoilla verkonhaltijoiden ja myynti-
yhtiöiden tulisi selkeyttää viestintäänsä niin, ettei epäselvyyksiä verkkoyhtiön ja myyntiyhtiön roo-
lista pääsisi syntymään. Viestinnästä on aina käytävä selkeästi ilmi, onko kysymys verkonhaltijan
vai myyjäyhtiön viestinnästä. Viestinnällä tässä tarkoitetaan viestintää laajasti ja selkeyden ja ero-
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tettavuuden vaatimus tulee koskea kaikkea viestintää. Tässä tarkoitettu viestintä kattaa esimerkiksi
mainonnan, nettisivut, laskut ja niiden liitteet, asiakaslehden, tilaisuudet, asiakaspalvelun ja me-
diaviestinnän.

Maakaasumarkkinalain osalta viestintää ja tuotemerkkejä koskeva eriyttämisvaatimus ei ole rele-
vantti, koska yksikään jakeluverkonhaltija ei ylitä maakaasudirektiivin 100 000 asiakkaan edellyt-
tämää raja-arvoa eikä maakaasumarkkinalaki muutoinkaan edellytä oikeudellista eriyttämistä.

14.4 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä toteaa, että eri vaihtoehdoissa on selkeitä hyviä ja huonoja puolia. Suomessa on viime
vuosina sähkömarkkinoilla jakeluverkoissa kolmannen osapuolen verkkoon pääsy toiminut vakiin-
tuneesti eikä tilanteessa sen vuoksi ole suuria muutostarpeita. Lisäksi direktiivin sisältö on varsin
tulkinnanvarainen. Työryhmä ehdottaa, että vaadittavia lisätoimenpiteitä tulkitaan varsin tiukasti
direktiivin sanamuodon mukaisesti eli siten, että oikeudellisesti eriytetty jakeluverkonhaltija ei saa
esiintyä yksinomaan myyntiorganisaation tuotemerkillä vaan sen tulee sisällyttää omaan viestin-
täänsä ja tuotemerkkiinsä ainakin verkonhaltijan oma virallinen nimi erottumisen varmistamiseksi
myyntiorganisaatiosta.

Työryhmä ehdottaa, että edellä esitettyä tulkintalinjaa sovelletaan sähkömarkkinoilla kaikkiin erilli-
senä yrityksinä toimiviin oikeudellisesti eriytettyihin jakeluverkonhaltijoihin. Soveltamisalaksi olisi
siten sama raja kuin oikeudellisella eriyttämisellä (200 gigawattituntia vuodessa).

Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin lisätään säännös siitä, että vertikaalisesti integroitu-
neet jakeluverkonhaltijat eivät etenkään viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäsel-
vyyttä siitä, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara
on erillinen yksikkö. Lisäksi hallituksen esityksessä tulee avata kyseistä säännöksen kohtaa yksi-
tyiskohtaisemmin. Maakaasumarkkinalakiin ei esitetä muutosta.
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Osa VI. Muut sähköön ja maakaasuun liittyvät asiat

15 Sähkön- ja maakaasunmyyjien tietojen säilyttäminen ja avoimuus

15.1 Direktiivien vaatimukset

15.1.1 Yleistä
Sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiivien johdantotekstin kohdan 39 [maakaasu 36] todetaan,
että markkinat kärsivät avoimuuden ja luottamuksen puutteesta, minkä takia myyjien viranomais-
valvontaa tulee lisätä.

Johdantoteksti 39: Sähkön sisämarkkinat kärsivät likviditeetin ja avoimuuden puut-
teesta, joka haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, riskeiltä suojautumista ja uusi-
en toimijoiden markkinoille tuloa. Kilpailua ja toimitusvarmuutta on tehostettava hel-
pottamalla uusien voimalaitosten pääsyä sähköverkkoon kaikissa jäsenvaltioissa, eri-
tyisesti kannustamalla uusia markkinoille tulijoita. Luottamusta markkinoihin, niiden
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden lukumäärää on kasvatettava, mistä syystä säh-
köntoimituksia harjoittavien yritysten viranomaisvalvontaa on lisättävä. Tällaiset vaa-
timukset eivät saisi rajoittaa voimassa olevan rahoitusmarkkinoita koskevan yhteisön
oikeuden soveltamista ja niiden tulisi olla yhteensopivia tämän kanssa. Energia-alan
sääntelyviranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten olisi toimitta-
va yhteistyössä, jotta molemmilla olisi yleiskuva kyseessä olevista markkinoista.

Valvontaa lisätään velvoittamalla myyjät säilyttämään tietoja ja antamaan ne pyydettäessä viran-
omaiselle. Kansallisen sääntelyviranomaisen tulee vuorostaan seurata markkinoiden avoimuutta ja
tehokkuutta ja missä määrin niillä esiintyy kilpailua ja kilpailun vääristymiä. Myyjien tietoja voi-
daan määrätä osittain julkisiksi ja markkinaosapuolten saataville.

15.1.2 Tietojen säilyttäminen
Sähködirektiivin 40 artiklassa [maakaasudirektiivin 44 artikla] säädetään myyjien tietojen säilyttä-
misestä. Sähkönmyyjän on säilytettävä vähintään 5 vuotta merkitykselliset tiedot sähköntoimitusso-
pimuksiin ja sähköjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista tukkuasiakkaiden ja TSO:iden kanssa. Tä-
mä on uusi velvoite.

Art. 40 (1): Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sähköntoimittajat pitävät kansallis-
ten viranomaisten, mukaan lukien kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisten kil-
pailuviranomaisten ja komission saatavilla niiden tehtävien suorittamiseksi vähintään
viiden vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista sähköntoimitussopimuksiin ja säh-
köjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista tukkuasiakkaiden ja siirtoverkonhaltijoiden
kanssa.

On huomattava, että tukkuasiakkaalla tarkoitetaan direktiivissä vain tahoa, joka ostaa sähköä jäl-
leenmyyntiä varten. Sähkömarkkinalaissa tukkumyynnillä tarkoitetaan sähkön myyntiä vähittäis-
myyjien lisäksi myös suurille sähkön käyttäjille. Artiklan mukainen tietojen säilyttäminen ei siten
koskisi tietoja myynnistä loppukäyttäjälle.

Sähködirektiivin 2 artiklan 33 kohdan mukaan "sähköjohdannaisella" tarkoitetaan rahoitus-
välineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
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direktiivin 2004/39/EY30 liitteessä I olevan C osan 5, 6 tai 7 kohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä,
jonka kohde-etuus on sähkö. Näitä ovat:

5) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit ja muut johdannaissopimukset, joiden koh-
de-etuus on hyödyke ja jotka on toteutettava nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin kuin maksun
laiminlyönnin yhteydessä tai sopimuksen päättyessä muusta syystä)

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on
hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, edellyttäen, että niillä
käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja/tai monenkeskisissä kaupankäynti-
järjestelmissä

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus
on hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei ole mai-
nittu muuten C osan kuudennessa kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu kaupallisiin tar-
koituksiin sekä jotka ovat luonteeltaan muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia,
kun otetaan muun muassa huomioon, että ne on selvitetty tunnustettujen selvityslaitos-
ten kautta ja että ne ovat säännöllisesti vakuuksien muutospyynnön kohteina;

40 artiklan 2 kohdassa määritellään säilytettävät tiedot:

Tiedoissa on oltava yksityiskohdat kyseessä olevien liiketoimien ominaispiirteistä ku-
ten kestosta ja toimitus- ja selvityssäännöistä, määristä, toteutuspäivistä ja
-kellonajoista ja hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella kyseinen tukkuasiakas voi-
daan yksilöidä, sekä määritellyt tiedot kaikista selvittämättä jääneistä sähköntoimitus-
sopimuksista ja sähköjohdannaisista.

40 artiklan 4 kohdan mukaan komissio voi antaa suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen muoto ja
sisältö. Artiklan 5 kohdassa todetaan, että artiklaa tietojen säilyttämisestä sovelletaan sähköjohdan-
naisiin vasta sen jälkeen kun komissio on antanut tällaiset suuntaviivat. Toisin sanoen, ainakin ensi-
vaiheessa tietojen säilyttäminen koskisi vain sähköntoimitussopimuksia eikä johdannaisia.

Komissio voi myös antaa suuntaviivoja tietojen säilyttämiseen sovellettavista menettelyistä ja jär-
jestelyistä. Suuntaviivojen antamisesta todetaan johdantotekstin kohdassa 40 [maakaasu 38] seuraa-
vasti:

Ennen kuin komissio antaa suuntaviivat, joissa määritellään tarkemmin tietojensäilyt-
tämistä koskevat vaatimukset, … energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviras-
ton … ja … arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) olisi yhteistyössä tutkitta-
va suuntaviivojen sisältöä ja annettava siihen liittyviä neuvoja komissiolle.

Viraston ja CESR:n olisi lisäksi yhteistyössä tutkittava ja annettava neuvoja siitä, oli-
siko sähköntoimitussopimuksilla ja sähköjohdannaisilla toteutettuihin liiketoimiin so-
vellettava kauppaa edeltäviä tai kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia, ja jos olisi,
mikä olisi tällaisten vaatimusten sisältö.

30 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markki-
noista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta
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15.1.3 Tietojen julkisuus ja käyttäminen seurannassa
40 artiklan 3 kohdan mukaan kansallinen sääntelyviranomainen voi määrätä tiedot julkisiksi tietyin
ehdoin:

Sääntelyviranomainen voi päättää asettaa osia näistä tiedoista markkinaosallistujien
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä markkinatoimijoita tai yksittäisiä liiketoimia
koskevia kaupallisesti arkaluonteisia tietoja julkaista.

Tätä kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY soveltamisalaan kuuluvia rahoitus-
välineitä koskeviin tietoihin.

Kansallisen sääntelyviranomaisen tulee sähködirektiivin 37 artiklan 1 kohdan mukaan mm.

- seurata avoimuuden tasoa, tukkuhinnat mukaan lukien, ja varmistaa että sähköalan
yritykset noudattavat avoimuutta koskevia velvollisuuksia (artiklan i kohta),

- seurata miten avoimia ja tehokkaita tukkumarkkinat ovat ja missä määrin niissä
esiintyy kilpailua (artiklan j kohta),

- seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä (artiklan k kohta).

Sähkö- ja maakaasudirektiivit eivät määrittele yksityiskohtaisesti sisämarkkinoilla tavoiteltavan
avoimuuden tasoa tai kansallisten sääntelyviranomaisten markkinoiden avoimuuteen kohdistaman
seurantatyön sisältöä.

15.1.4 Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
Kansallisen sääntelyviranomaisen toimivallasta säätävän sähködirektiivin 37 artiklan 4 kohdan
(maakaasudirektiivin 41 artiklan 1 kohdan) mukaan kansallisella sääntelyviranomaisella on oltava
oikeus tehdä yhteistyötä kansallisten kilpailu- ja finanssivalvontaviranomaisten kanssa sekä komis-
sion kanssa kilpailulainsäädäntöön liittyvän tutkinnan tekemiseksi. Kansallisen sääntelyviranomai-
sen tehtävissä todetaan myös, että tapauksissa, joissa mahdollisesti on kilpailun vääristymiä tai ra-
joituksia, sääntelyviranomaisen tulee tarvittaessa saattaa tapaukset asiankuuluvien kilpailuviran-
omaisten käsiteltäviksi (37 artiklan 1 kohdan j alakohta). Säännös edellyttää myös asiaa koskevien
tietojen luovutusmahdollisuutta. Rajoittavista sopimuskäytännöistä kansallisen sääntelyviranomai-
sen on tarvittaessa ilmoitettava kansallisille kilpailuviranomaisille (37 artikla 1 kohdan k alakohta).
Rahoitusvälinemarkkinatietojen saamisesta säädetään 40 artiklan 7 kohdassa seuraavasti:

Jos 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on saatava käyttöönsä tietoja, jotka ovat
direktiivin 2004/39/EY soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden hallussa, mainitun di-
rektiivin nojalla toimivaltaisten viranomaisten on annettava näille viranomaisille nii-
den tarvitsemat tiedot.

Viranomaisten välisen tietojenvaihtovelvoitteen tulee siten ulottaa myös rahoitusmarkkinoiden val-
vonnasta vastaavien viranomaisten hallussa oleviin tietoihin, joita energia-alan sääntelyviran-
omaiset, kilpailuviranomaiset ja komissio tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.

15.2 Nykytilan arviointi
Sähködirektiivin 40 artikla ja maakaasudirektiivin 44 artikla tietojen säilyttämisestä ovat uusia, eikä
nykyinen lainsäädäntö kaikilta osin täytä artiklan vaatimuksia.
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Fyysisen sähkö- ja maakaasukaupan sekä johdannaiskaupan liiketoimia koskevien tietojen säilyttä-
minen ei sinänsä ole uusi velvoite sähkön- ja maakaasunmyyjille. Merkittävimmät sähkönmyyjät
toimivat sekä fyysisen että johdannaiskaupan osalta Nord Poolin markkinapaikoilla ja ovat siten
sitoutuneet pörssin sääntöjen noudattamiseen. Vastaava tilanne koskee kotimaisen kaasupörssin
jäseniä. Yleinen kirjanpitolainsäädäntö ja sen 10 vuoden pituinen kirjanpitoaineiston säilytysaika
koskevat kaikkia artiklojen soveltamispiiriin kuuluvia toimijoita. Johdannaisten osalta kaupankäyn-
titietojen säilyttämiseen vaikuttavia säännöksiä sisältyy myös rahoitusalaa sääntelevään lainsäädän-
töön, kuten arvopaperimarkkinalakiin (495/1989) ja lakiin kaupankäynnistä vakioiduilla optiolla ja
termiineillä (772/1988). Kaupankäyntiä koskevien tietojen dokumentointi ja säilyttäminen eivät
siten edellytä merkittäviä uusia velvoitteita niiden piirissä olevilla toimijoille. Direktiivien edellyt-
tämän tietosisällön säilyttämistä ei kuitenkaan voida varmistaa pelkästään näiden järjestelmien pe-
rusteella.

Energiamarkkinaviraston, Kilpailuviraston sekä rahoitusalan valvontaviranomaisena toimivan Fi-
nanssivalvonnan toimivaltuuksista annetut säännökset sisältävät ajanmukaiset säännökset kunkin
viranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavien tietojen saamiseen valvottavilta. Toimivaltuudet
sisältävät tarkastusvaltuudet. Energiamarkkinaviraston toimivaltuudet on tältä osin määritelty säh-
kömarkkinalain 42 §:ssä ja maakaasumarkkinalain 7 luvun 5 §:ssä, Kilpailuviraston toimivaltuudet
kilpailunrajoituksista annetun lain 10 §:ssä ja Finanssivalvonnan toimivaltuudet Finanssivalvonnas-
ta annetun lain 18-25 §:ssä. Näiden säännösten voidaan arvioida täyttävän tietojen säilyttämistä
koskevan artiklan vaatimuksen siltä osin, että säilytettävät tiedot ovat kyseisten viranomaisten saa-
tavilla niiden tehtävien suorittamiseksi.

Voimassa olevien säännösten mukaan Energiamarkkinavirastolla ei ole toimivaltaa luovuttaa hal-
linnassaan olevaa salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa muille viranomaisille. Finanssivalvonnasta
annetun lain 71 §:ssä säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta luovuttaa tietoja salassapitosäännös-
ten estämättä tietoja muille kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille näiden tehtävien hoitamista
varten. Säännökset eivät kata tietojen säilyttämistä koskevan artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja Ener-
giamarkkinavirastoa, Kilpailuvirastoa ja komissiota. Viranomaisten välisen tietojen luovutusoikeu-
den osalta sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamat vähimmäisvaatimukset eivät siten täyty voi-
massa olevassa lainsäädännössämme.

Viranomaisten välisten tietojen luovuttamisen osalta on kiinnitettävä huomiota myös tarpeeseen eri
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvän valvontatiedon vaihtamiseen
tai virka-avun antamiseen toisten valtioiden viranomaisille. Energian sisämarkkinoilla tämä on erit-
täin ajankohtainen kysymys. Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot sekä johdannaispörssi
Nord Pool ASA sijaitsevat Norjassa ja toimivat Norjan viranomaisten valvonnassa. Käytännössä
näiden täysin kansainvälisesti toimivien markkinoiden valvonta ei ole mahdollista ilman markkina-
alueen viranomaisten valvontayhteistyötä. Käytännössä on Suomessakin jo kerran jouduttu tilantee-
seen, jossa Energiamarkkinavirasto on joutunut kieltäytymään sähköpörssivalvontaan liittyvästä
virka-apupyynnöstä, koska sillä ei ole ollut toimivaltaa pyydettyjen tietojen keräämiseen eikä
myöskään olisi ollut toimivaltaa niiden luovuttamiseen. Erityisesti fyysisen sähköpörssikaupan val-
vonnassa voidaan katsoa olevan merkittävä aukko tältä osin.

Tietojen säilyttämistä koskevan artiklan mukaan kansallinen sääntelyviranomainen voi määrätä
tiedot julkisiksi tietyin ehdoin. Sähkömarkkinalain 21 § edellyttää sähkön vähittäismyyjän, jolla on
huomattava markkinavoima, laatimaan ja julkaisemaan myyntiehdot ja -hinnat toimitusvelvollisuu-
den piirissä oleville asiakkaille. Energiamarkkinavirasto julkistaa nämä tiedot sähkönhintainternet-
sivustonsa välityksellä. Myös maakaasumarkkinalaissa on vastaavankaltainen säännös.
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Vastaavasti pörssikaupan osalta pyritään noudattamaan laajaa avoimuutta. Nord Pool Spot julkaisee
laajasti pörssikauppaan liittyvää informaatiota. Nord Pool Spotin säännöt asettavat pörssitoimijoille
velvoitteet tietojen julkaisemiseen. Käytännössä kaikki merkittävimmät toimijat ovat pörssin aset-
tamien tiedotusmenettelyiden piirissä. Markkinainformaation julkaisemisen osalta voidaan arvioida,
että Nord Pool -alueella tilanne nykyisellään täyttää direktiivin tavoitteen.

Maakaasulla ei ole johdannaismarkkinoita Suomessa. Suomalaiset toimijat voivat kuitenkin periaat-
teessa käydä johdannaiskauppa toisessa maassa ja suomalaisten viranomaisten tulisi tällöin voida
antaa mukaisesti virka-apua muiden maiden viranomaisille.

15.3 Työryhmän ehdotukset

15.3.1 Sähkön- ja maakaasunmyyjien tietojen säilyttäminen
Työryhmä ehdottaa, että sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset säh-
könmyyjien ja maakaasunmyyjien sähköntoimitussopimuksia ja sähköjohdannaisiin liittyviä liike-
toimia koskevien tietojen säilyttämisestä. Säilytysvelvoitteen kohteena olevat tiedot määrittelevien
säännösten tulisi vastata sisällöltään tarkasti artiklan 2 kohdan sanamuotoja. Loppukäyttäjille tapah-
tuva myynti rajattaisiin direktiivin mukaisesti tämän velvoitteen ulkopuolelle. Säännöstä tietojen
säilyttämisestä sovellettaisiin sähköjohdannaisiin vasta sen jälkeen, kun komissio on antanut asiaa
sääntelevät suuntaviivat.

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että sähkön- ja maakaasunmyyjät säilyttäisivät mahdollista
viranomaisvalvontaa varten ainakin direktiivien edellyttämät vähimmäistiedot. Tällä varmistettai-
siin ainakin tämän säilyttämisvelvoitteen täyttyminen vaikka säilyttämisvelvollisuutta ei olisi ylei-
sen kirjanpitolainsäädännön mukaan. Tietojen säilyttäminen kirjanpitoaineiston joukossa tai joh-
dannaiskauppoja koskevien määräysten mukaisesti täyttäisivät velvoitteen, joten toimijoilta ei edel-
lytettäisi erillissäännöksellä kaksinkertaista työtä.

15.3.2 Viranomaisten tietojensaantioikeudet ja viranomaisten välinen tietojen luovutta-
minen

Työryhmä toteaa, että Energiamarkkinaviraston, Kilpailuviraston sekä Finanssivalvonnan toimival-
tuuksista annetut säännökset sisältävät ajanmukaiset säännökset kunkin viranomaisen tehtävien hoi-
tamiseen tarvittavien tietojen saamiseen valvottavilta. Valvontaviranomaiset voivat tehtäviään hoi-
taessaan hyödyntää sähkön- ja maakaasunmyyjien säilyttämiä tietoja. Sähkö- ja maakaasudirektiivit
laajentavat Energiamarkkinaviraston tehtäviä sähkön tukkumarkkinoiden seurantaan.

Työryhmä katsoo, että energian sisämarkkinoiden kansainvälisen luonteen ja erityisesti Nord Pool
Spotin ja Nord Pool ASA:n keskeisen aseman vuoksi viranomaisten tietojenluovutusta on arvioitava
direktiivien vähimmäisvelvoitteita laajemmasta näkökulmasta. Yhteismarkkinoilla tapahtuvaa toi-
mintaa ei voi valvoa pelkästään kansallisen tiedon varassa. Työryhmä toteaa, että fyysisen sähkö-
kaupan valvonnassa tätä ei ole riittävästi huomioitu. Säännökset eivät täytä sähkö- ja maakaasudi-
rektiivien asettamia vähimmäisvaatimuksia myöskään johdannaiskaupan osalta. Voimassa olevien
säännösten mukaan Energiamarkkinavirastolla ei ole toimivaltaa luovuttaa hallinnassaan olevaa
salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa muille viranomaisille. Finanssivalvonnan oikeus luovuttaa
tietoja salassapitosäännösten estämättä tietoja muille viranomaisille ei kata tietojen säilyttämistä
koskevan artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja Energiamarkkinavirastoa, Kilpailuvirastoa ja komissiota.
Viranomaisten välisen tietojen luovuttamisoikeuden osalta sähkö- ja maakaasudirektiivien asettamat
vähimmäisvaatimukset eivät siten täyty voimassa olevassa lainsäädännössämme.
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Työryhmä ehdottaa, että Energiamarkkinavirastolle säädettäisiin oikeus luovuttaa salassapitosään-
nösten estämättä valvottavien liikesalaisuuden piiriin kuuluvia sähkö- ja kaasumarkkinatietoja sekä
muita, valvontatehtäviä varten välttämättömiä tietoja Kilpailuvirastolle ja Finanssivalvonnalle, toi-
mivaltaiselle ulkomaiselle sääntely-, kilpailu- tai finanssivalvontaviranomaiselle sekä komissiolle,
kun nämä pyytävät tietoja valvontatehtäviensä täyttämiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Fi-
nanssivalvonnan tietojenluovutusoikeutta täydennetään siten, että se täyttää direktiivien tietojen
säilyttämistä koskevan artiklan 7 kohdan vaatimukset.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että myös Kilpailuvirastolle säädettäisiin oikeus luovuttaa salassapito-
säännösten estämättä sähkö- ja kaasumarkkinatietoja sekä muita, valvontatehtäviä varten välttämät-
tömiä tietoja Energiamarkkinavirastolle ja Finanssivalvonnalle, jos ne tarvitsevat tietoja valvonta-
tehtävänsä suorittamiseksi vastaavanlaisella menettelyllä kuin on säädetty tietojen luovuttamisesta
Viestintävirastolle.

Ehdotus edellyttää, että jatkovalmistelussa luovutustilanteet ja tietojen luovutustilanteisiin liittyvät
menettelytavat yksilöidään riittävän tarkasti.

Työryhmä katsoo, että esityksen jatkovalmistelussa työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhdessä val-
tiovarainministeriön, Energiamarkkinaviraston ja Finanssinvalvonnan kanssa selvittää yksityiskoh-
taisemmin, miten kotimainen valvontatyö olisi tarkoituksenmukaista järjestää ja miten sisämarkki-
napaketin vaatimukset tarkoituksenmukaisimmin kytketään rahoitusmarkkinalainsäädännön kehi-
tystyöhön.

15.3.3 Markkinatietojen avoimeksi määrääminen
Työryhmä katsoo, että sekä fyysisen sähkö- ja maakaasukaupan että johdannaiskaupan osalta työn
aikana ei ole ilmennyt tarvetta antaa Energiamarkkinavirastolle lisävaltuuksia sähkön- ja maakaa-
sunmyyjien tietojen julkistamiseen. Sähkö- ja johdannaismarkkinoilla pörssitoiminnan säännöt
määrittävät tarvittavan avoimuuden laajuuden ja sisällön. Maakaasumarkkinoilla vastaavaa tarvetta
ei ole, koska markkinoita ei ole avattu kilpailulle.

16 Sähkön tuotanto

16.1 Sähködirektiivin vaatimukset
Sähködirektiivin 7 artiklassa säädetään uutta tuotantokapasiteettia koskevista lupamenettelyistä:

1. Uuden sähköntuotantokapasiteetin rakentamiseksi jäsenvaltioiden on luotava lu-
pamenettely, jota on sovellettava puolueettomien, avoimien ja syrjimättömien perus-
teiden mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä perusteet, joita sovelletaan tuotantokapasiteetin
rakentamista koskevien lupien myöntämiseen niiden alueella. Jäsenvaltioiden on
asianmukaisia perusteita määrittäessään otettava huomioon seuraavat tekijät:

a) sähköverkon, laitteistojen ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuus ja varmuus,

b) kansanterveyden ja turvallisuuden suojelu,

c) ympäristönsuojelu,

d) maankäyttö ja laitosten sijaintipaikan valinta,
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e) julkisten maa-alueiden käyttö,

f) energiatehokkuus,

g) primaaristen energialähteiden laatu,

h) hakijan erityisominaisuudet, kuten tekniset, taloudelliset tai rahoitukselliset val-
miudet,

i) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden noudattaminen,

j) tuotantokapasiteetin panos, jolla edistetään uusiutuvien energialähteiden vähintään
20 prosentin osuutta energian kokonaisloppukulutuksesta koskevan yhteisön tavoit-
teen saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, jota tarkoitetaan uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energia käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY [17] 3 artiklan 1 kohdas-
sa, ja

k) tuotantokapasiteetin panos päästöjen vähentämisessä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hajautettua ja/tai pienimuotoista tuotantoa
varten on erityisiä lupamenettelyjä, joissa otetaan huomioon kyseisen tuotannon rajoi-
tettu koko ja mahdollinen vaikutus.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa suuntaviivoja erityistä lupamenettelyä varten. Kansallis-
ten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, mu-
kaan luettuina suunnitteluviranomaiset, on tarkistettava kyseiset suuntaviivat, ja ne
voivat suositella niihin muutoksia.

Kun jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erityistä maankäyttöä koskevia lupamenettely-
jä, joita sovelletaan merkittäviin uusiin infrastruktuurihankkeisiin tuotantokapasitee-
tin alalla, jäsenvaltioiden on tarvittaessa sisällytettävä uuden tuotantokapasiteetin ra-
kentaminen kyseisten menettelyjen soveltamisalaan ja pantava ne täytäntöön syrjimät-
tömällä tavalla ja asianmukaisessa määräajassa.

4. Lupamenettelyt ja perusteet on julkistettava. Hakijoille on ilmoitettava luvan epä-
ämisen syyt. Syiden on oltava puolueettomia, syrjimättömiä, hyvin perusteltuja ja
asianmukaisesti toteennäytettyjä. Hakijalla on oltava mahdollisuus hakea muutosta
päätökseen.

Uuden tuotantokapasiteetin lupamenettelyjä koskeva säännös on sisältynyt jo toiseen sähködirektii-
viin. Kolmannessa sähködirektiivissä uuden tuotantokapasiteetin lupamenettelyjä koskevaa sään-
nöstä on täydennetty seuraavasti:

- 2 kohdan johtolausetta on muutettu velvoittavammaksi lupamenettelylle asettavien kritee-
rien suhteen;

- 2 kohtaan on lisätty kaksi uutta alakohtaa (j ja k);

- 3 kohtaan on lisätty uudet alakohdat (toinen ja kolmas alakohta) mahdollisuudesta vah-
vistaa suuntaviivoja tuotantokapasiteettiin liittyvää suunnittelua varten sekä mahdollisuu-
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desta sisällyttää maankäyttöä koskevien lupamenettelyiden soveltamisalaan myös uuden
tuotantokapasiteetin rakentaminen.

16.2 Nykytilan arviointi
Suomessa voimalaitoksen rakentaminen ei ydinvoimalaitosta lukuun ottamatta edellytä elinkeinolu-
paa eikä Suomen sähkömarkkinalainsäädännössä ole sähköntuotantokapasiteetin rakentamista kos-
kevaa suunnittelujärjestelmää ja siihen liittyvää lupamenettelyä. Vain ydinvoimalaitoksen rakenta-
mislupamenettelyt sisältävät energiapoliittista tai hakijan erityisominaisuuksiin liittyvää harkintaa.

Voimalaitosten rakentaminen kuitenkin edellyttää asianomaista ympäristölupaa ja yleistä rakennus-
lupaa. Lupamenettelyt ja luvanmyöntämisperusteet säädetään oikeusjärjestyksen mukaisesti lakita-
solla. Hallintomenettelyn vaatimukset edellyttävät asianosaisten yhdenvertaista kohtelua sekä pää-
tösten ja niiden perusteluiden julkaisemista. Asianosaisilla on muutoksenhakuoikeus päätöksiin.

Ympäristönormit perustuvat suurelta osin EU:n ympäristödirektiiveihin. Ympäristöluvat myönne-
tään Suomessa ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) nojalla. Lupaviranomaisina
toimivat aluehallintovirasto sekä kunta. Suomessa ympäristölupiin ei liity energiapoliittista harkin-
taa, vaikka niiden mukaiset luvat edellytetään voimalaitosten rakentamiseen.

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää ydinenergialain (990/1987) mukaan valtioneuvoston
lupaa.

Päästökauppalain (683/2004) soveltamisalaan kuuluvan sähköntuotannon harjoittaminen edellyttää
kasvihuonekaasujen päästölupaa. Lupaviranomaisena toimii päästökauppaviranomaisen tehtäviä
hoitava Energiamarkkinavirasto

Edellä todetun lisäksi kaikki rakennukset Suomessa tarvitsevat maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaisen rakennusluvan, jonka myöntää kunnan viranomainen. Rakennuslupa on
maankäytön ohjaukseen liittyvä lupa.

Toisen sähködirektiivin uuden tuotantokapasiteetin rakentamista koskevaa artiklaa on vakiintuneesti
tulkittu siten, että se ei velvoita jäsenvaltioita erityisen elinkeinopoliittisen tai energiataloudellisen
lupa- ja suunnittelumenettelyn käyttöönottamiseen uuden tuotantokapasiteetin osalta. Suomessa
onkin ydinvoimalaitoksia lukuun ottamatta luovuttu uuden tuotantokapasiteetin elinkeinopoliittises-
ta tai energiataloudellisesta lupamenettelystä. Lupamenettelyt koskevat vain ympäristönsuojelua
sekä maan- tai vesistöjen käyttöä. Energiankäytön näkökulmasta ohjaus tapahtuu taloudellisten oh-
jauskeinojen kuten tukien ja päästökaupan kautta. Komissio ei ole toisen sähködirektiivin täytän-
töönpanon osalta edellyttänyt Suomelta muutoksia lupamenettelyihin.

Edellisen perusteella työryhmä arvioi, etteivät sähködirektiivin 7 artiklaan tehdyt muutokset edelly-
tä muutoksia lainsäädäntöömme.
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Osa VII. Energiamarkkinaviraston maksut

17 Energiamarkkinaviraston valvontamaksut ja päästöselvitysten kä-
sittelymaksut

17.1 Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoitus
Energiamarkkinaviraston toiminta rahoitetaan pääosin valvonnan piiriin kuuluvilta perittävillä lupa-
ja valvontamaksuilla. Energiamarkkinavirasto on ns. nettobudjetoitu virasto. Energia-
markkinaviraston lupa- ja valvontamaksujen tulot sekä lupa- ja valvontatoiminnasta aiheutuvat me-
not on nettobudjetoitu valtion talousarviossa. Valtion talousarviossa Energiamarkkinaviraston toi-
mintamenomomentin 32.60.01 selvitysosassa esitetään taulukko bruttotuloista ja bruttomenoista.
Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoidut erät.

Energiamarkkinaviraston maksut säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Mak-
sut määritellään maksuperustelain 6 §:n mukaan omakustannusperiaatteella. Energiamarkkina-
viraston maksullisista suoritteista säädetään vuosittain työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella (vii-
meksi työ- ja elinkeinoministeriön asetus 1086/2009).

Energiamarkkinaviraston julkisoikeudellisista suoritteista kerätyt maksullisen toiminnan tulot ja-
kaantuivat eri suoritteiden kesken seuraavasti (vuoden 2009 tilinpäätöstieto)

SUORITETYYPPI EUROA (%)

Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut 1 974 766  (67 %)

Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut    349 437  (12 %)

Sähköverkonhaltijoiden lupamaksut      63 400 ( 2 %)

Maakaasuverkonhaltijoiden lupamaksut        4 400  (0 %)

Päästöselvitysten käsittelymaksut    246 098  (8 %)

Päästökaupan lupamaksut      69 890  (2 %)

Päästökaupparekisterin tilinkäyttömaksut    240 706  (8 %)

Vuonna 2009 rahoitettiin maksullisen toiminnan tuotoilla 76 % Energiamarkkinaviraston kokonais-
kustannuksista. Tulot julkisoikeudellisista suoritteista olivat vuonna 2009 yhteensä 2 948 697 euroa.

Päästökaupan, sähkön ja maakaasun myynnin valvonnan, sähkön alkuperän varmentamisesta ja
ilmoittamisesta annetun lain ja turpeen syöttötariffilain viranomaistehtävät rahoitetaan pääosin val-
tion talousarviomäärärahoilla. Valtion talousarviomäärärahoilla rahoitettiin 24 % Energiamarkkina-
viraston kustannuksista vuonna 2009. Vuonna 2009 Energiamarkkinavirastolle myönnettiin valtion
talousarviosta määrärahaa yhteensä 916 000 euroa.
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17.2 Energiamarkkinaviraston julkisoikeudellisista suoritteista perimät
maksut

Vuotta 2010 koskevassa asetuksessa on säädetty Energiamarkkinaviraston julkisoikeudellisiksi suo-
ritteiksi seuraavat maksut:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukai-
sesta vapautuksesta;

8) päätös tehoreserviin kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttösääntöjen vahvistamis-
ta koskevassa asiassa;

9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden
vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuk-
sesta;
11) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

11) päätös päästökauppalain (683/2004) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevas-
sa asiassa;

12) sähköverkonhaltijoiden valvonta;

13) maakaasuverkonhaltijoiden valvonta;

14) päästökaupparekisterin ylläpito;

15) päästöselvityksen käsittely

Energiamarkkinavirasto kerää sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua ja
päästökaupan toiminnanharjoittajilta päästöselvitysten käsittelymaksua ja päästörekisterin ti-
linavausmaksuja sekä tilinkäyttömaksuja (rekisterimaksut), joiden suuruudet säädetään vuosittain
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa. Vuoden 2010 maksut määräytyvät seuraavasti:

Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään
verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua. Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä
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valvontamaksu on 1,1 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden
myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa Järjestelmävastuuseen määrätyn
kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 400 000 euroa.

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvon-
lisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoi-
minnan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuo-
desta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan myyntituotot valvontamaksua määrättäessä
yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peri-
tään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua. Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä
valvontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan edellisenä vuonna verkossaan siirtämää
miljoonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuitenkin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty
maakaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaa kuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa,
jos siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 miljoonaan kuutiometriä. Valvontamaksun
määrä on kuitenkin enintään 50 000 euroa. Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaa-
suverkonhaltijan valvontamaksu on 100 000 euroa.

Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään
rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) tilin avausmaksua 50 euroa;

2) tilin käyttömaksua 0,012 euroa päästöoikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään
80 euroa vuodessa ja enintään 4 700 euroa vuodessa.

Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin
olevien päästöoikeuksien määrää.

Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästö-
luvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 45 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 130 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 25 000 – 49 999 tonnia vuodessa;

3) 960 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 50 000 – 500 000 tonnia vuodes-
sa;

4) 5 200 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.
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17.3 Nykytilan arviointi
Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoittaminen valtion maksuperustelakiin perustuvilla valvon-
tamaksuilla sai alkunsa 1990-luvun puolivälissä, kun 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edel-
lytti kokonaan uuden valtion viraston perustamista. Viraston toiminnan pääasiallinen rahoitus jär-
jestettiin valvottavilta perittävillä valvontamaksutuloilla. Vastaavaa käytäntöä sovellettiin 1990-
luvulla useissa muissakin virastoissa.

Maksuperustelakiin perustuvia valvontamaksuja koskeva käytäntö joutui kuitenkin eduskunnan
perustuslakivaliokunnan arvioinnin kohteeksi vuonna 2002 uutta viestintämarkkinalakia koskevan
hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä. Tuossa yhteydessä perustuslakivaliokunta linjasi eräitä
maksuja, joissa oli mukana myös valvontamaksuja, koskevat perusteet, joita sittemmin on sovellettu
mm. viestintämarkkinoiden, postitoiminnan, eri liikennemuotojen, finanssimarkkinoiden sekä lääk-
keiden valvontaan. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö edellyttää varsin yksiselitteisesti
myös Energiamarkkinaviraston valvontamaksujen uudelleenarviointia. Lisäksi on aiheellista arvioi-
da myös eräiden päästökauppaan liittyvien maksujen osalta, täyttävätkö Energiamarkkinaviraston
perimät maksut perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön vaatimukset. Tällaisia maksuja ovat
päästöselvitysten käsittelymaksut sekä päästörekisterin tilinkäyttömaksut.

Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan julkisoikeudellisella suoritteella tarkoitetaan valtion
viranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen viran-
omaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. Esimerkiksi valvojan lupapäätös on julkisoikeudellinen
suorite, josta voidaan valtion maksuperustelain mukaan periä maksu. Valtion maksuperustelain mu-
kaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta val-
tiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännön mukaan sen sijaan valvontaan liittyvä maksut on pitkälti katsottu perustuslain
81 §:n näkökulmasta veroiksi.

Perustuslain mukaan julkisen vallan määräämät suoritukset ovat joko veroja tai maksuja (81 §).
Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan veron keskeisiä tunnusmerkkejä ovat:

- suorituksen vastikkeettomuus,

- pakollisuus,

- jos suoritus kannetaan jonkin palvelun tai hyödykkeen yhteydessä, tuotantokustannusten
ylittäminen.

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista,
että ne ovat korvauksia tai vastiketta julkisen vallan palveluista; jos vastikesuhdetta ei ole, niin täl-
laiset rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan veroja valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE
1/1998 vp, s. 134-135 PeVL 61/2002 vp s. 5/II, PeVL 66/2002 vp. s. 3/II, PeVL 67/2002 vp, s.
3/II). Maksun suuruuden ja määräytymisperusteiden tulee säilyttää jokin yhteys suoritteen tuottami-
sesta aiheutuviin kustannuksiin eli maksun tulee vastata kustannuksia. Tämän edellytyksen mukaan
maksuluonteen edellytyksenä ei ole täysi kustannusvastaavuus, mutta maksun suuruuden ja määräy-
tymisperusteiden tulee kuitenkin säilyttää jokin yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin. Mitä suuremmaksi ero maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä ja maksujen kohdentamisessa kasvaa, sitä lähempänä
on pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisena verona.
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Rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla käyttötarkoituksella ei ole merkitystä suorituksen valtio-
sääntöoikeudellisen luonteen arvioinnissa. Jos rahasuoritus peritään yleisesti jonkin toiminnan ra-
hoittamiseen esimerkiksi virastolle tiettyjen laissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden
kustannusten korvaamiseen, kysymyksessä on pikemminkin valtiosääntöoikeudellinen vero kuin
maksu.

Jos maksuvelvollinen voi itse valita, käyttääkö hän maksuvelvollisuuden aiheuttavaa toimintaa vai
jotain muuta maksutonta, kyseessä on maksu. Maksu edellyttää jonkinlaista aktiivisuutta maksuvel-
volliselta.

Hallituksen esityksessä laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 66/2008
vp) on käsitelty valvonnan kustannusten kattamista. Siinä on pohdittu mahdollisuuksia niin sanotus-
ti tuotteistaa valvonta (ks. ss. 61 – 66). Finanssivalvonnan osalta on päädytty ratkaisuun, jossa toi-
menpidemaksut ovat valtion maksuperustelain mukaisia maksuja. Sen sijaan valvontamaksut ovat
veronluonteisia maksuja, joista on annettu oma lakinsa (L Finanssivalvonnan valvontamaksuista
879/2008). Päästökaupan valvonnan osalta voitaisiin myös arvioida, missä määrin sen valvontaan
liittyvät nykyiset suoritteet täyttävät maksujen kriteerit. Esimerkiksi maksuja voitaisiin periä muis-
takin suoritteista kuin luvista ja päätöksistä ainakin siltä osin kuin kyse olisi vakiomuotoisista val-
vontatoimista, jotka kohdistuisivat samoin perustein kaikkiin samantyyppisiin valvottaviin.

Perustuslain 81 §:n mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvolli-
suuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Hallituksen esityksen
1/1998 vp perusteluiden mukaan valtion veroa koskevassa laissa tulisi ehdotuksen mukaan säätää
verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista. Laista tulisi yksiselitteisesti ilmetä verovelvolli-
suuden piiri. Lain säännösten tulisi myös olla sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien viran-
omaisten harkinta veroa määrättäessä olisi sidottua harkintaa. Lisäksi verolaissa edellytettäisiin sää-
dettäväksi, miten verovelvollinen voi saada oikeusturvaa hakemalla muutosta verotuspäätökseen.
Näyttäisikin siltä, että sinänsä Energiamarkkinaviraston maksuasetuksessa säädetyt valvontamaksu-
jen laskentaperusteet täyttäisivät veron määräytymiskriteerit. Sen sijaan säädöstaso ei täytä perus-
tuslain veroja koskevia vaatimuksia.

Valvontamaksuihin perustuvan rahoituksen ongelmana Energiamarkkinaviraston valvontatoiminnan
näkökulmasta on ollut maksuihin liittyvän kustannusvastaavuuden vaatimuksen täyttäminen. Ener-
giamarkkinavirastolta edellytetään yksityiskohtaista seurantaa valvontamaksurahoitteisen ja budjet-
tirahoitteisen toiminnan erottamiseksi riittävästi toisistaan sekä maksujen kustannusvastaavuuden
osoittamiseksi. Valvontatoiminta muodostaa kuitenkin kokonaisuuden, jossa toimintaa on jatkuvasti
kehitettävä ja sen painopisteitä muutettava. Toiminnassa myös esiintyy kustannusten vuotuista vaih-
telua. Valvontatoiminnan rahoittaminen näin laajamittaisesti suoritekohtaisen omakustannushinnoit-
telun pohjalta onkin osoittautunut voimakkaasti kehittyvillä energiamarkkinoilla toiminnallisesti
hankalaksi. Lisäksi on ollut tulkinnanvaraista, mitä kustannuksia valvontamaksutuloilla voidaan
kattaa. Myös valvontamaksuja maksavien verkonhaltijoiden taholta on esitetty kritiikkiä valvonta-
maksulla rahoitettavan toiminnan laajuuden suhteen. Tästä näkökulmasta veroperusteiseen menette-
lyyn siirtyminen saattaisi olla omiaan selkeyttämään Energiamarkkinaviraston toiminnan rahoitusta.

Energiamarkkinaviraston valvontamaksutulot ja valvonnasta aiheutuvat menot on nettobudjetoitu
valtion talousarviossa. Nettobudjetoitujen erät on otettu huomioon viraston toimintamenomomentin
määrärahan mitoituksessa. Jos valvontamaksut todetaan valtiosääntöoikeudellisesti luonteeltaan
veroiksi, niitä ei voi nettobudjetoida toimintamenomomentille, vaan tulot tulisi ottaa huomioon val-
tion talousarviossa bruttobudjetoituina veronluonteisina tuloina. Tällöin valvonnasta aiheutuvien
menojen maksamista varten tulisi varata tarvittava määräraha toimintamenomomentille.
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Valvontamaksujen osalta on mahdollista myös arvioida mahdollisuuksia siirtyä enemmän maksupe-
rusteiseen lähestymistapaan Energiamarkkinaviraston valvonnallisen toiminnan osalta. Tällöin olisi
mahdollista arvioida, missä määrin valvonta voisi olla osana lupapäätösprosessia ja näin ollen olisi
osa suoritetta, josta perittäisiin maksu. Edelleen olisi mahdollista arvioida, missä määrin valvontaa
voitaisiin tuotteistaa. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että maksuja voitaisiin periä muistakin suoritteista
kuin luvista ja päätöksistä ainakin siltä osin kuin kyse olisi vakiomuotoisista valvontatoimista, jotka
kohdistuisivat samoin perustein kaikkiin samantyyppisiin valvottaviin. Todettakoon, että perustus-
lakivaliokunnan linjausten johdosta on myös aikaisempi ratamaksu jaettu kahteen erilliseen osaan;
rataveroon ja valvontamaksuun (maksuperustelain mukaan).

17.4 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä toteaa, että ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön, Energiamark-
kinaviraston sähkö- ja maakaasuverkkovalvonnan sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden valvonta-
maksuja, sellaisina kuin niistä on säädetty työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa 1086/2009, olisi
valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä veroina.

Työryhmä on myös tarkastellut mahdollisuuksia korvata sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden val-
vontamaksut nykyistä selkeämmin valvontasuoritteisiin perustuvilla maksuilla tai valvonnan tuot-
teistamisella. Työryhmä toteaa, että Energiamarkkinaviraston verkkovalvontatoiminnassa on osa-
alueita, joissa tämänkaltaista menettelyä olisi mahdollista toteuttaa. Toisaalta menettelyä olisi erit-
täin vaikea laatia sellaiseksi, että se kattaisi koko sen valvontatoiminnan, jonka Energiamarkkinavi-
rasto nykyisin kattaa valvontamaksuilla. Suoriteperusteisia maksuja olisi vaikea kohdistaa eräille
valvontatoiminnan keskeisille osa-alueille kuten asiakkaiden valvottavista tekemiin tutkintapyyn-
töihin, energiasisämarkkinoiden kehittämiseen ja täytäntöönpanoon kiinteästi liittyvänä kansainväli-
seen sääntelyviranomaisten yhteistyöhön sekä verkkovalvonnan pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.
Suoriteperusteisten valvontamaksujen käyttämisessä olisi ongelmana myös se, että valvontatoiminta
on luonteeltaan kokonaisuus, jossa toimintaa on jatkuvasti kehitettävä ja sen painopisteitä muutetta-
va. Toiminnassa myös esiintyy kustannusten vuotuista vaihtelua. Työryhmä katsookin, että voi-
makkaasti kehittyvillä energiamarkkinoilla tämän suuntaiset kehitysvaihtoehdot eivät tukisi sähkö-
ja maakaasuverkkovalvonnan tarkoituksenmukaista kehittämistä.

Työryhmä ehdottaa, että sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut korvattaisiin vastaa-
villa verkonhaltijoilta perittävillä sähköverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla
veroilla, joiden perusteet säädetään laissa. Perusteina voitaisiin käyttää Energiamarkkinaviraston
maksuasetuksissa käytettyjä laskentaperusteita (sähköverkkotoiminnan myyntituotot, siirretyn maa-
kaasun määrä). Varsinaisen maksun määräisi laissa säädettyjen perusteiden pohjalta edelleen Ener-
giamarkkinavirasto. Lakiin sisällytettäisiin tarvittavat säännökset maksujen perimisestä sekä mak-
suvelvollisten oikeusturvasta ottaen kuitenkin huomioon, että verolainsäädäntö edellyttää yksi-
löidympää säätämistä kuin maksuissa.

Työryhmä toteaa, että ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi muutosta valvontamaksutulojen budje-
tointiin. Nykyisin Energiamarkkinaviraston valvontamaksutuloja ei voitaisi ehdotuksen toteuttami-
sen myötä enää nettobudjetoida, vaan tulot tulisi tulouttaa bruttomääräisinä talousarviossa veroluon-
teisina tuloina. Vastaavasti toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa tulisi ottaa lisäyksenä
huomioon valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen tarvittava määräraha. Vastaavanlainen
budjetointia koskeva rakennemuutos on tehty vuodesta 2004 lukien valtion talousarviossa liikenne-
ja viestintäministeriön hallinnonalalla useiden veroksi muuttuneiden maksujen budjetoinnissa (rata-
vero, viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu). Budjettimuutokset on pyritty toteuttamaan
kehysneutraalisti.
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Työryhmä ehdottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö tekisi budjetointimuutoksesta rakennekor-
jausehdotuksen käsiteltäväksi valtiontalouden kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa, jos päädy-
tään ehdotettuun valvontamaksuja koskevaan lainsäädäntömuutokseen.

Työryhmä toteaa, että ehdotettu valvontamaksuja koskeva lainsäädäntömuutos olisi ns. budjettilaki,
joka liittyy asianomaisen vuoden valtion talousarvioesitykseen ja tulisi käsiteltäväksi sen yhteydes-
sä.

Erityisesti ottaen huomioon finanssivalvonnan maksuista todettu, työryhmä arvioi päästökaupan
maksujen osalta, että mitkään päästökauppasektorin maksuista eivät näyttäisi olevan ristiriidassa
veroja ja maksuja koskevan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön kanssa. Päästöselvitysten
käsittelymaksujen sekä päästörekisterin tilinkäyttömaksun suoriteperusteisuus ja kustannusperustei-
suus täyttyvät riittävällä tavalla, jotta ne voidaan perustellusti katsoa maksuiksi. Päästökaupan mak-
sujen osalta ongelmana on ollut kuitenkin se, että maksuja kertyy periodityyppisesti päästökauppa-
kausien syklissä. Tämä on tehnyt maksuihin perustuvasta rahoitusmallista käytännössä hankalan
Energiamarkkinaviraston toiminnan hoitamisen kannalta sekä järjestelmien kehittämishankkeiden
toteuttamisen kannalta.
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Osa VIII. Työryhmän ehdotusten vaikutukset

18 Vaikutusarviointi ehdotusten osalta

18.1 Yleistä
Kolmannen energian sisämarkkinapaketin tavoitteena on parantaa EU:n sähkön ja maakaasun sisä-
markkinoiden toimivuutta. Sisämarkkinapaketti siirtää erityisesti sähkön ja maakaasun tukkumark-
kinoihin liittyvää sääntelytoimivaltaa jäsenvaltioista yhteisötason toimielimille. Toinen keskeinen
paketin aiheuttama vaikutus on uusilla siirtoverkkojen eriyttämisvaatimuksilla niissä jäsenvaltiois-
sa, joissa siirtoverkonhaltijat eivät täytä direktiivien uusia vaatimuksia. Suomen osalta siirtoverkko-
jen eriyttäminen vaikuttaa sähkön kantaverkonhaltijaan Fingridiin. Kolmantena keskeisenä alueena,
jossa sisämarkkinapaketin vaikutukset näkyvät, on kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäväkenttä
ja toimivaltuudet.

Suomen osalta sisämarkkinapaketin aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja niistä aiheutuvat vaiku-
tukset jäävät varsin vähäisiksi sähkön kantaverkonhaltijan eriyttämiseen liittyviä vaikutuksia lukuun
ottamatta. Tämä johtuu kahdesta syystä: Ensiksi Suomessa sähkömarkkinoiden toiminta ja sitä
sääntelevä lainsäädäntö täyttävät keskeisiltä osin sisämarkkinapaketin tavoitteet. Vastaavasti maa-
kaasusektorilla muutokset jäävät vähäisiksi, koska Suomen ei edelleenkään ole tarkoituksenmukais-
ta luopua soveltamasta maakaasudirektiivin mukaisia poikkeuksia.

Edellisestä huolimatta työryhmä on kuitenkin todennut, että sisämarkkinapaketti aiheuttaa lainsää-
däntöteknisesti laajan muutostarpeen voimassaolevaan kansalliseen lainsäädäntöömme. Tämä ai-
heutuu sisämarkkinapaketin ydinkohtien yksityiskohtaisesta sääntelytavasta, joka poikkeaa kansalli-
sessa lainsäädännössämme aikanaan valitusta sääntelytavasta sekä siitä, että sähkö- ja maakaasudi-
rektiiveihin on kautta linjan lisätty uusia täsmentäviä yksityiskohtia, joita ei ole sisältynyt aikaisem-
piin direktiiveihin.

Työryhmä on rajannut vaikutusarvioinnin lähtökohtaisesti omien ehdotustensa vaikutuksiin. Kol-
mannen sisämarkkinapaketin yleisiä vaikutuksia ei ole sisällytetty tähän arviointiin.

Kantaverkonhaltijan eriyttämisen vaikutukset voivat olla merkittäviä ja moniuloitteisia. Työryhmä
ei tee ehdotusta Fingridiä koskevasta eriyttämisratkaisusta eikä arvioi sen vaikutuksia, koska yhtiön
omistusta koskevat omistajien toimenpiteet ovat kesken.

18.2 Taloudelliset vaikutukset

18.2.1 Vaikutukset sähkö- ja maakaasualan toimijoihin
Sähköverkon verkkomäärittelyt ja verkon kehittäminen

Työryhmän ehdotus sähkön kantaverkon, jakeluverkon, suurjännitteisen jakeluverkon, kaupallisen
johdon ja liittymisjohdon määritelmiksi sekä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan vastuualu-
eeksi selkiinnyttää verkkosääntelyä ja verkonkehittämisvastuita. Ehdotus vastuualueen jakeluver-
konhaltijan johdonrakentamislupahakemuksen tarveharkintaa rajoittavaksi muutokseksi helpottaa
alueellista verkon kehittämistä.

Työryhmän näkemyksen mukaan ehdotettu kantaverkkomäärittely edistää kantaverkkoliittyjien
tasapuolista ja syrjimätöntä valtakunnallista saatavuutta. Samalla verkkosuunnittelun avoimuus li-
sääntyy. Kantaverkon laajuutta tulisi tarkastella muutaman vuoden välein ja laajuuteen tehtävistä
muutoksista tulisi päättää tapauskohtaisesti. Tällöin toimijoiden verkkomaksuissa voi tapahtua
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muutoksia, jos joku verkonosa muuttuu suurjännitteisestä jakeluverkosta kantaverkoksi tai päinvas-
toin. Koska kantaverkon laajuuden muutoksista mahdollisesti aiheutuvat sähköverkon omistusjär-
jestelyt ehdotetaan toteutettavaksi vapaaehtoisin kaupoin siirtokapasiteetin käyttäjien ja alueella
toimivien verkkoyhtiöiden kanssa, ehdotuksella ei kuitenkaan ole mainittavia vaikutuksia osapuol-
ten toimintaedellytyksiin.

Verkkomääritelmien taloudelliset vaikutukset sähköyhtiöille selviävät vasta toteutuneiden hankkei-
den perusteella. On luultavaa, että joillekin verkonhaltijoille tulisi tulonmenetystä ja toisille tuloja.

Ehdotettuun kantaverkkomääritelmään sisältyvä Helsingin keskustaan esitetty säteittäinen osuus
kantaverkkoa maksaisi osapuolten esittämien arvioiden mukaan 70 – 155 miljoonaa euroa. 30 vuo-
den kuoletusajalla ja 5 % korolla laskettuna tämä vastaa 2,4 – 5,3 % vuotuisista kantaverkkotulois-
ta. Muualle mahdollisesti toteutettavien vastaavien johtojen kustannuksista työryhmällä ei ole arvio-
ta.

Liittymisjohdon määrittelyn muutos parantaa erityisesti tuulivoimapuistojen verkkoon liittämisen
edellytyksiä sekä vähentää tuulivoimapuistojen liittämiskustannuksia.

Selkeyttä lisää myös ehdotus, että yleiset sähkökauppa-asetuksen velvoitteet koskisivat niin sanottu-
ja kaupallisia rajanylitysjohtoja poikkeusluvan päättymisen jälkeen.

Siirtoverkonhaltijoiden ENTSO-yhteistyö

Sisämarkkinapaketin vaikutuksiksi tulee lakisääteisestä osallistumisesta Sähkö-ENTSO:n ja Kaasu-
ENTSO:n toimintaan.

Fingridin tämän hetkisen arvion mukaan toimintaan osallistuminen vie noin 5 henkilötyövuotta.
Kysymyksessä on noin 0,6 miljoonan euron vuotuinen kustannus. Osa tästä työstä korvaa pohjois-
maista ja eurooppalaista yhteistyötä lakkautettujen yhteistyöelinten Nordel:n ja ENTSO:n puitteissa,
joten työn kokonaislisäys on mainittua pienempi.

Kaasu-ENTSO -yhteistyö aiheuttaa jossain määrin kustannuksia Gasumille.

Siirtoverkonhaltijoiden muut tehtävät

Työryhmän ehdotukset tuovat vain vähän uusia velvollisuuksia siirtoverkonhaltijoille. Investointi-
suunnitelman julkaiseminen, investointien ilmoittaminen sekä siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi
merkitsevät jonkinasteista työmäärän lisääntymistä ja sitä kautta kustannuksia toimialalle.

Suljetut jakeluverkot

Suljettuja jakeluverkkoja koskevan säännöstön antaminen luo lisäedellytyksiä säilyttää teollisuus-
verkkojen sääntely ja velvoitteet mahdollisimman kevyinä, mikä vähentää yritysten hallinnollista
työtä ja siten kustannuksia.

Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuoja

Sähkölaskuihin ehdotetut lisäinformaatiovaatimukset eivät kertakustannuksina ole kovin merkittä-
viä. Sen sijaan, jos kaikki ehdotetut muutokset tehdään jokaiseen kuluttajalle lähetettävään laskuun,
saattaa se aiheuttaa sivunlisäyksiä laskua kohden. Jokainen sivulisäys aiheuttaa erikseen kustannuk-
sia: tulostus 1,60 snt/pinta + jatkosivun kuoritus 0,90 snt/arkki + arkistointi 0,75 snt/pinta. Yhtiö-
kohtainen kustannus riippuu paitsi asiakasmäärästä myös asiakaskunnasta. Energiateollisuus ry ar-
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vioi ehdotuksen lisäävän sähköyhtiöiden laskutuskustannuksia yhteensä noin 430 000 euroa vuo-
dessa. Arvio perustuu vuonna 2005 tehtyyn kyselyyn sähköyhtiöiden laskutusrytmistä ja oletuk-
seen, että 15 % kuluttaja-asiakkaista kilpailuttavat sähköenergian toimituksensa. Sähköinen laskutus
tullee vähentämään kustannuksia, mutta kuluttaja-asiakkailla sähköistä laskutusta on edelleen hyvin
vähän. Toisaalta laskujen kokonaismäärä nousee mitä enemmän sähköenergian osuutta kilpailute-
taan, sillä kilpailuttaneet asiakkaat saavat kaksi laskua yhden sijaan.

Kuluttajan laskutusvirhe-määritelmän aiheuttama taloudellinen vaikutus selviää vasta, kun virhe-
määritelmälle saadaan ratkaisukäytäntöä.

Seuraamusmaksujärjestelmä
Seuraamusmaksun suuruus on direktiivien asettama rajan mukaisesti enintään 10 % liikevaihdosta.
Alarajaa ei ole. Työryhmä ehdottaa, että liikevaihdon laskentaperusteena käytettäisiin niiden liike-
toimintojen liikevaihtoja, joihin rikkomuksella on ollut vaikutusta tai joihin liiketoimintoihin rik-
komuksella on pyritty vaikuttamaan. Sähköalan ja maakaasualan yritykset ovat liikevaihdoltaan
hyvin erikokoisia, eikä tyypillistä yrityksen liiketoiminnan liikevaihtoa voida esittää.

Sähkö- ja maakaasualan yrityksiin kohdistuvat hallinnolliset vaikutukset

Sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityksille arvioidaan sääntelyn ja hallinnollisen rasituksen li-
sääntymisen vuoksi aiheutuvan jossain määrin lisäkustannuksia. Muutosten taustalla on yhteisöta-
son sääntelyn lisääntyminen. Erityisesti maakaasualan jakelusektorin yritykset kokevat sääntelyn
kustannusvaikutukset alaan jo nykyisin suuriksi. Yleisesti ottaen ehdotuksista aiheutuvat lisävaiku-
tukset jäävät kuitenkin nykyiseen verrattuna suhteellisen pieniksi.

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Työryhmän ehdotus Energiamarkkinaviraston nykyisten sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden val-
vontamaksujen korvaamista vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä veroluonteisilla sähköverkko-
ja maakaasuverkkomaksuilla ei vaikuttaisi yksittäisen verkonhaltijan kustannuksiin, koska veron
määräytymisen maksuperusteita ei ehdoteta muutettavaksi nykyisistä valvontamaksujen maksupe-
rusteista.

18.2.2 Vaikutukset yrityksiin sähkön ja maakaasun käyttäjinä
Direktiivien täytäntöönpano ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia sähköä ja maakaasua käyttäviin yri-
tyksiin. Energiankäyttäjän ja varsinkin yksittäisten yritysten kannalta taloudellisia ja toiminnallisia
vaikutuksia saattaa kuitenkin tulla erityisesti verkkomäärittelyn, kysyntäjouston ja suljettujen jake-
luverkkojen osalta.

Sähköä käyttävien asiakkaiden näkökulmasta kantaverkon määrittely ja sen muuttaminen saattavat
vaikuttaa sähkönsiirron kustannuksiin, jos verkon status muuttuu nykyiseen verrattuna. Kustannus-
vaikutukset voivat olla muutoksesta riippuen joko positiivisia tai negatiivisia.

Kysyntäjoustoon liittyvien palveluiden mahdollinen lisääntyminen parantaisi yritysten mahdolli-
suutta alentaa omia energiakustannuksiaan ja pienentäisi sähköjärjestelmän kokonaiskustannuksia.

Verkkoon pääsy tulee mahdolliseksi yrityksille, jotka toimivat kiinteistöissä, joissa on sopimuspoh-
jaisesti rajoitettu sähkön ostoa kiinteistöverkon ulkopuolisilta toimijoilta. Tämä mahdollistaa maini-
tunlaisissa kiinteistöissä toimivien yritysten sähkönoston tosiasiallisen kilpailuttamisen.
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18.2.3 Vaikutukset kotitalouksiin
Sisämarkkinapaketin täytäntöönpanon vaikutukset kotitalouksiin ovat monilta osin välillisiä. Tämän
vuoksi ehdotusten kokonaisvaikutusta kotitalouksiin on vaikeaa arvioida.

Direktiivien yksi tavoite on suojata heikossa asemassa olevia asiakkaita ja vähentää energiaköy-
hyyttä. Julkisen palvelun vaatimuksia tiukennetaan ja halutaan varmistaa, että kaikki ja varsinkin
heikossa asemassa olevat kuluttajat voivat hyötyä kilpailusta ja oikeudenmukaisista hinnoista.

Julkisen palvelun velvoitteita ja kuluttajansuojaa koskevista uusista säännöksistä seuraa vähäisiä
parannuksia ja täsmennyksiä kuluttajien oikeusasemaan. Osa säännöksistä vaikuttaa konkreettisesti
kuten maksuttomaan myyjänvaihtoon liittyvä ylimääräisen mittarinlukumaksun poistaminen, osa
taas liittyy esimerkiksi sähkönkäyttäjien tiedonsaantioikeuksien laajennuksiin.

18.3 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Valtion talousarvion rahoitusta koskevat seikat käsitellään ja niistä päätetään valtiontalouden ke-
hyspäätös- ja talousarvioprosesseissa. Valtion tuottavuusohjelma asettaa rajoitteita hallinnonalojen
henkilötyömäärille. Tarvittaessa ministeriön tulisi arvioida mahdollisuuksia priorisoida hallin-
nonalan tehtäviä ja uudelleenkohdentaa resursseja.

18.3.1 Valtiontaloudelliset vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Energiamarkkinavirastoon

Nykytilanteessa Energiamarkkinaviraston suorittaman sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnan
kulut ovat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Sisämarkkinapaketin täytäntöönpano lisää erityisesti viraston henkilöstö- ja matkustuskuluja. Mat-
kustuskulut kasvavat erityisesti EU-tason yhteistyön lisääntymisen ja siihen osallistumisen takia.
Näiden lisäksi uusien seurantatehtävien myötä viraston tietojärjestelmäkulujen arvioidaan nouse-
van.

Työryhmän ehdotusten on arvioitu lisäävän Energiamarkkinaviraston vuosikuluja nykytilanteeseen
nähden noin 250 000 eurolla, josta henkilöstökulujen kasvun (2 henkilötyövuotta) osuudeksi on
arvioitu noin 180 000 euroa. Tämä on huomioitu jo hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle
2011.

Mikäli siirtoverkonhaltijan eriyttämisvaihtoehdoksi valitaan TSO-mallin sijasta ISO- tai ITO-malli,
Energiamarkkinaviraston kulut lisääntyvät edellä esitettyyn nähden pääosin kasvavien henkilöstö-
kulujen takia. ISO-mallissa Energiamarkkinaviraston kulujen on arvioitu lisääntyvän noin 400 000
eurolla ja ITO-mallissa noin 450 000 eurolla nykytilanteeseen nähden.

Työryhmä toteaa, että sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksujen korvaaminen vastaa-
villa verkonhaltijoilta perittävillä sähköverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla
veroilla merkitsisi muutosta valvontamaksutulojen budjetointiin. Energiamarkkinaviraston valvon-
tamaksutuloja ei voitaisi ehdotuksen toteuttamisen myötä enää nettobudjetoida, vaan tulot tulisi
tulouttaa bruttomääräisinä talousarviossa veroluonteisina tuloina. Vastaavasti toiminta-
menomomentin määrärahan mitoituksessa tulisi ottaa lisäyksenä huomioon valvonnasta aiheutuvien
menojen maksamiseen tarvittava määräraha. Sähköverkonhaltijat maksoivat vuonna 2009 valvon-
tamaksuja yhteensä 1 974 766 euroa ja maakaasuverkonhaltijat 349 437 euroa.
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Seuraamusmaksujärjestelmä

Energia-alan laajan etukäteisvalvonnan vuoksi tapausten lukumäärä pysynee alhaisena, arviolta
enintään muutamissa kappaleissa vuodessa. Langettavista päätöksistä valitettaneen useimmissa ta-
pauksissa. Mahdollisten seuraamusmaksujen suuruuden sekä tapausten lukumäärän vaikeasta enna-
koitavuudesta johtuen ei ole mahdollista esittää luotettavaa arviota seuraamusmaksujärjestelmästä
valtiolle tulevan tulokertymän kokonaismäärästä.

Tapausten käsittelyyn sisältyy oikeudenkäyntikuluriski myös valvontaviranomaiselle. Koska oikeu-
denkäyntikulujen määrä voi seuraamusmaksun määräämistä koskevissa tapauksissa kohota merkit-
täväksi, työryhmä katsoo, että tarkoituksenmukaisten budjetointimenettelyiden kautta olisi varmis-
tettava, ettei Energiamarkkinaviraston maksettavaksi mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntikulujen
riski ohjaa viraston valvontatoimintaa. Koska tapausten määrän arvioidaan jäävän vähäiseksi, arvi-
oidaan uuden säännöstön vaikutusten valtion tuloihin ja menoihin jäävän vähäisiksi.

18.3.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset
Vaikutukset Energiamarkkinaviraston henkilöresursseihin

Työryhmän ehdotusten myötä Energiamarkkinaviraston työmäärä lisääntyisi. Lisätehtävät aiheutu-
vat sisämarkkinapaketista.

Sisämarkkinapaketin täytäntöönpano lisää erityisesti Energiamarkkinaviraston tarvetta osallistua
EU-tason yhteistyöhön ACER-virastossa sekä sen työryhmissä. Sisämarkkinapaketti lisää myös
Energiamarkkinaviraston vastuulle tulevia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta- ja seuranta-
tehtäviä.

Työryhmä arvioi, että sisämarkkinapaketin täytäntöönpano edellyttää nykytilaan verrattuna yhteen-
sä kahden henkilötyövuoden lisäystä Energiamarkkinaviraston henkilöstöresursseihin, jos valitaan
siirtoverkonhaltijan eriyttämisessä TSO-malli. Mikäli siirtoverkonhaltijan eriyttämisvaihtoehdoksi
valitaan ISO- tai ITO-malli, Energiamarkkinaviraston valvontatehtävät lisääntyvät verrattuna TSO-
malliin. Työryhmä arvioi ISO-malliin liittyvien lisävalvontatehtävien vaikutuksen yhteensä noin
yhdeksi henkilötyövuodeksi ja ITO-mallissa lisäykseksi puolestaan noin 1,5 henkilötyövuotta TSO-
malliin verrattuna.

Vaikutukset tuomioistuinlaitoksen henkilöresursseihin

Tässä vaiheessa arvioidaan, että tuomioistuinlaitoksessa ei ole tarvetta uusille resursseille seuraa-
musmaksujärjestelmän johdosta. Jos tulevaisuudessa jostakin syystä tulisi paljon tapauksia markki-
naoikeuden käsiteltäväksi, markkinaoikeuden resurssitarpeet olisi arvioitava uudelleen.

Vaikutukset kuluttajaviranomaisten henkilöresursseihin

Työryhmän laskutusta koskevien ehdotusten arvioidaan lisäävän jonkin verran yhteydenottoja ku-
luttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan, mistä ei kuitenkaan arvioida syntyvän tarvetta uusil-
le resursseille.

18.4 Ympäristövaikutukset
Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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Lyhenteet ja käsitteet
ACER-virasto Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER, Agency for the

Cooperation of Energy Regulators)

AEEG Italian energia-alan sääntelyviranomainen (L'Autorità per l'energia elettrica e il
gas)

CESR Arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regu-
lators)

DEA-malli Tietoaineiston peittämisanalyysi -malli (Data Envelopment Analysis)

EMV Suomen energia-alan sääntelyviranomainen (Energiamarkkinavirasto)

Sähkö-ENTSO  Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSO-E, European
Network of Transmission Operators for Electricity)

Kaasu-ENTSO  Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSO-G, European
Network of Transmission Operators for Gas)

ERGEG Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmä (European Regula-
tors Group for Electricity and Gas)

ETSO Euroopan kantaverkonhaltijoiden entinen yhteistyöelin (European Transmission
System Operators)

EI Ruotsin energia-alan sääntelyviranomainen (Energimarknadsinspektionen)

ex ante Etukäteis [valvonta]

ex post Jälkikäteis [valvonta]

EY Euroopan yhteisö

HE Hallituksen esitys

ISO Riippumaton järjestelmävastaava (Independent System Operator)

ITO Riippumaton siirtoverkonhaltija (Independent Transmission Operator)

L Laki

MML Maakaasumarkkinalaki

n-1 -kriteeri Sähköjärjestelmän käyttövarmuustasoa kuvaava järjestelmän suunnittelukriteeri,
jonka mukaan järjestelmän tulee kestää yksittäisen komponentin kuten tuotanto-
laitoksen, johdon, muuntajan tms. vioittuminen.

Nordel Pohjoismaiden kantaverkonhaltijoiden entinen yhteistyöelin

NordREG Pohjoismaiden sääntelyviranomaisten yhteistyöelin
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NRA Kansalliset sääntelyviranomaiset (National Regulatory Authorities)

PeVL Perustuslakivaliokunnan lausunto

SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (ns. Lissabonin sopimus)

SML Sähkömarkkinalaki

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö

TSO Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (Transmission System Operator)

TYNDP Verkon kymmenvuotissuunnitelma (Ten Year Network Development Plan)

virasto ACER-virasto

VIU Vertikaalisesti integroitunut yritys (Vertically Integrated Undertaking)

VN Valtioneuvosto

VVirkamiesL Valtion virkamieslaki

WACC Pääoman keskimääräinen kustannus -malli (Weighted Average Cost of Capital)
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Sähkö- ja maakaasudirektiivien Energiamarkkinavirastolle kansallisena sääntelyviranomai-
sena säätämät tehtävät.

Sähkö-
direktiivin
kohta

Maakaa-
sudirek-
tiivin
kohta

Sääntelyviranomaisen yleistavoitteet Tarve toimenpiteille  Toimenpide-
ehdotus

36 (a) 40 (a) Kilpailulle avointen, varmojen ja ympäristön
kannalta kestävien sähkön (maakaasun)
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön
alueella ja markkinoiden tehokas avaaminen
kaikille yhteisön asiakkaille ja toimittajille
läheisessä yhteistyössä viraston, muiden
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten ja
komission kanssa sekä asianmukaisten
edellytysten varmistaminen sähköverkkojen
(maakaasuverkkojen) tehokasta ja luotetta-
vaa käyttöä varten pitkän aikavälin tavoitteet
huomioon ottaen.

Tehtävien sisältymi-
nen nykylainsäädän-
töön on osittain tulkin-
nanvaraista.

EMV:n tehtäviä
koskevaa lainsää-
däntöä täsmennet-
tävä.

36 (b) 40 (b) Kilpailulle avointen ja moitteettomasti toimi-
vien alueellisten markkinoiden kehittäminen
yhteisön alueella a alakohdassa tarkoitetun
tavoitteen saavuttamiseksi

Tehtävien sisältymi-
nen nykylainsäädän-
töön on osittain tul-
kinnanvaraista.

EMV:n tehtäviä
koskevaa lainsää-
däntöä täsmennet-
tävä.

36 (c) 40 (c) Jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan
(maakaasukaupan) rajoitusten poistami-
nen, muun muassa sellaisen tarkoituksen-
mukaisen rajat ylittävän siirtokapasiteetin
kehittäminen, jolla voidaan vastata kysyn-
tään ja parantaa kansallisten markkinoiden
yhdentymistä, mikä voi edistää sähköener-
giavirtoja (maakaasuenergiavirtoja) kaikki-
alla yhteisössä

Tehtävien sisältymi-
nen nykylainsäädän-
töön on osittain tul-
kinnanvaraista.

EMV:n tehtäviä
koskevaa lainsää-
däntöä täsmennet-
tävä.

36 (d) 40 (d) Kuluttajien tarpeisiin suuntautuneiden var-
mojen, luotettavien ja tehokkaiden sekä
syrjimättömien verkkojen kehittämisen
edistäminen mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti sekä verkon riittävän siirtokyvyn
ja yleisten energiapoliittisten tavoitteiden
mukaisesti energiatehokkuuden edistämi-
nen sekä suuri- ja pienimuotoisen uusiutu-
viin energialähteisiin perustuvan sähkön-
tuotannon (kaasuntuotannon) ja hajautetun
tuotannon integroiminen sekä siirto- että
jakeluverkkoihin

Tehtävien sisältymi-
nen nykylainsäädän-
töön on osittain tul-
kinnanvaraista.

EMV:n tehtäviä
koskevaa lainsää-
däntöä täsmennet-
tävä.

36 (e) 40 (e) Uuden tuotantokapasiteetin verkkoon pää-
syn helpottaminen erityisesti poistamalla
uusien markkinoille tulijoiden ja uusiutuvis-
ta energialähteistä peräisin olevan sähkön
(kaasun) markkinoillepääsyn mahdollisia
esteitä

Sisältyy nykylainsää-
däntöön

Ei edellytä uusia
toimenpiteitä.

36 (f) 40 (f) Sen varmistaminen, että verkonhaltijoille ja
verkonkäyttäjille tarjotaan sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannusti-
mia lisätä verkon suorituskykyä ja edistää
markkinoiden yhdentymistä.

Sisältyy nykylainsää-
däntöön

Ei edellytä uusia
toimenpiteitä.

36 (g) 40 (g) Sen varmistaminen, että asiakkaat hyötyvät
kansallisten markkinoiden tehokkaasta
toiminnasta sekä tehokkaan kilpailun ja
kuluttajansuojan varmistamisen edistämi-
nen.

Sisältyy nykylainsää-
däntöön

Ei edellytä uusia
toimenpiteitä.
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36 (h) 40 (h) Yleispalvelun ja julkisten palvelujen korke-
an tason saavuttamisen edistäminen säh-
köntoimituksissa, osallistuminen heikossa
asemassa olevien asiakkaiden suojeluun ja
toimittajan vaihtamisen edellyttämien tie-
donvaihtomenettelyjen yhteensopivuuden
edistäminen.

Sisältyy nykylainsää-
däntöön.

Ei edellytä uusia
toimenpiteitä.

Sähkö-
direktii-
vin koh-
ta

Maakaa-
su-
direktii-
vin kohta

Direktiivin sääntelyviranomaiselle säätä-
mät tehtävät

Tarve toimenpiteille Toimenpide-
ehdotus

37 (1a) 41 (1a) Vahvistaa tai hyväksyä avointen kriteerien
mukaisesti siirto- tai jakelutariffit tai niiden
laskentamenetelmät

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimen-
piteitä

37 (1b) 41 (1b) Varmistaa, että siirto- ja jakeluverkonhaltijat
ja tarvittaessa verkon omistajat sekä kaikki
sähkö- ja maakaasualan yritykset noudatta-
vat tästä direktiivistä ja muusta asiaa kos-
kevasta yhteisön lainsäädännöstä johtuvia
velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien ky-
symysten osalta

SML 38 § 2 momen-
tin viittaus asetuk-
seen 1228/2003 van-
hentunut

Verkkokoodit osa
sähkökauppa-
asetusta, ei edellytä
toimenpiteitä.

SML 38 § 2 mo-
menttia muute-
taan viittaamalla
asetukseen
714/2009.

Verkkokoodien
osalta ei edellytä
uusia toimenpitei-
tä.

37 (1c) 41 (1c) Tehdä rajat ylittävissä asioissa yhteistyötä
kyseisten jäsenvaltioiden sääntelyviran-
omaisten tai sääntelyviranomaisten ja
ACER-viraston kanssa

Energiamarkkinavi-
rastosta annetun lain
1 §:n mukainen säh-
kö- ja maakaasu-
markkinoiden edistä-
mistehtävä kattaa
yhteistyön.

Ei tarvetta täytän-
töönpanotoimen-
piteille.

37 (1d) 41 (1d) Noudattaa kaikkia asiaan liittyviä oikeudelli-
sesti sitovia viraston ja komission päätöksiä
ja panna ne täytäntöön

Sähkön tuonnin ja
viennin valvontavas-
tuuta siirrettävä työ-
ja elinkeinoministeri-
öltä EMV:lle, jotta
EMV voi hoitaa säh-
kökauppa-asetuksen
mukaisia tehtäviä.

SML ja MML eivät
sisällä toimivaltuuksia
ACER:n päätösten
noudattamisen val-
vontaan

TEM:n toimivalta
sähkön tuonnin ja
viennin valvontaa
pois SML:sta ja
MML:sta.

Toimivalta
ACER:n päätös-
ten noudattami-
sen valvontaan
lisättävä SML:iin
ja MML:iin

37 (1e) 41 (1e) Antaa vuosittain kertomus toiminnastaan ja
tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltioiden
asiaankuuluville viranomaisille, virastolle ja
komissiolle. Kertomuksessa on esitettävä
toteutetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset
kunkin tässä artiklassa luetellun tehtävän
osalta.

Benchmarkingraportti
annetaan vuosittain
komissiolle. Ei tarvet-
ta lisätoimenpiteisiin.

Ei edellytä toi-
menpiteitä.
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37 (1f) 41 (1f) Varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja toimi-
tukseen (maakaasu: varastointiin, nesteyte-
tyn maakaasun käsittelyyn) liittyvien toimin-
tojen välillä esiinny ristisubventioita

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimen-
piteitä

37 (1g) 41 (1g) Seurata siirtoverkonhaltijoiden investointi-
suunnitelmia ja esittää vuosikertomukses-
saan arvio siitä, kuinka siirtoverkonhaltijoi-
den investointisuunnitelmat vastaavat ase-
tusten (EY) N:o 714/2009 ja 715/2009 8
artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
yhteisön laajuista verkon kehittämissuunni-
telmaa; arvioon voi sisältyä suosituksia
kyseisten investointisuunnitelmien muutta-
misesta

Ei kerätä EMV kerää tiedot
ja esittää arvion
vuosikertomuk-
sessa.

Lisätään direktii-
vin vaatimuksen
mukainen kohta
EMV:n tehtäviin.

37 (1h) 41 (1h) Seurata verkon varmuutta ja luotettavuutta
koskevien sääntöjen noudattamista ja arvi-
oida niiden aiempaa toimivuutta sekä vah-
vistaa ja hyväksyä palvelun ja toimitusten
laatua koskevia standardeja ja vaatimuksia
tai osallistua tähän yhdessä muiden toimi-
valtaisten viranomaisten kanssa

EMV kerää tietoja
keskimääräisistä
keskeytysajoista,
verkkoinvestoinneista
ja maksetuista vakio-
korvauksista.

EMV osallistuu palve-
lun ja toimitusten laa-
tua koskevien stan-
dardien laadintaan
yhdessä muiden vi-
ranomaisten kanssa.

Nykyisin kerättä-
vät tiedot kattavat
direktiivin vaati-
mukset. Lisäksi
voidaan kerätä
tarvittaessa tar-
kempaakin tietoa.

Muilta osin ei
tarvetta täytän-
töönpanotoimen-
piteisiin.

37 (1i) 41 (1i) Seurata avoimuuden tasoa, tukkuhinnat
mukaan lukien, ja varmistaa että sähkö- ja
maakaasualan yritykset noudattavat avoi-
muutta koskevia velvollisuuksia

Alueelliset raportit
(Pohjoisen alueen
transparenssiraportti).
Tilastokeskus kerää
otoksena tietoja teol-
lisuusasiakkaiden
hinnoista. Sähkö-
pörssi julkaisee tuk-
kuhintatietoja.

EMV osallistuu ja
laatii raportin,
jossa seurataan
tukkumarkkinoita
yhdessä Poh-
joismaisten vi-
ranomaisten
kanssa. Tarvitta-
essa laaditaan
myös tapauskoh-
taisia selvityksiä.

Direktiivin mukai-
nen tehtävä kir-
jattava EMV:n
tehtäviin.

37 (1j) 41 (1j) Seurata, miten tehokkaita tukku- ja vähit-
täismyyntimarkkinat ovat ja missä määrin
niillä esiintyy kilpailua (maakaasu: sekä
miten tehokasta markkinoiden avaaminen ja
kilpailu ovat olleet); mihin kuuluvat sähkö- ja
maakaasupörssit, kotitalousasiakkaiden
maksamat hinnat, mukaan lukien ennakko-
maksujärjestelmät, toimittajaa vaihtaneiden
asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen
asiakkaiden määrä, ylläpitopalvelujen mak-
sut ja näiden palvelujen toteuttaminen ja
kotitalousasiakkaiden tekemät valitukset,
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai
rajoituksia, mihin sisältyy kaikkien asiaa
koskevien tietojen antaminen, sekä saattaa
tarvittaessa tapaukset asiaankuuluvien kil-
pailuviranomaisten käsiteltäviksi

EMV kerää vain osan
tiedoista: kotitalous-
asiakkaiden tarjous-
hinnat, toimittajaa
vaihtaneiden asiak-
kaiden määrät (otok-
sena). Esim. markki-
naosuuksiin tai vali-
tusmääriin liittyviä
tietoja ei kerätä.

SML 42 § 1 momen-
tissa on yleissäännös
tietojen antamisesta
viranomaiselle.

Direktiivin mukai-
nen tehtävä tuk-
ku- ja vähittäis-
markkinoiden
seuraamisesta
kirjattava EMV:n
tehtäviin.
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37 (1k) 41 (1k) Seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen
esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslau-
sekkeet, joilla voidaan estää muita suuria
asiakkaita kuin kotitalousasiakkaita teke-
mästä samanaikaisesti sopimuksia useam-
man kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoit-
taa niiden vapautta tehdä tällaisia sopimuk-
sia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille
kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöistä

Ei kerätä Direktiivin mukai-
nen tehtävä tuk-
ku- ja vähittäis-
markkinoiden
seuraamisesta
kirjattava EMV:n
tehtäviin.

37 (1l) 41 (1l) Noudattaa sopimusvapautta keskeytettävis-
sä olevien toimitussopimusten ja pitkän
aikavälin sopimusten osalta edellyttäen, että
ne ovat yhteisön lainsäädännön sekä yhtei-
sön politiikkojen mukaisia

Ei edellytä toimenpi-
teitä

 Ei uusia toimen-
piteitä

37 (1m) 41 (1m) Seurata aikaa, jonka siirto- ja jakeluverkon-
haltijat käyttävät liitäntöjen ja korjausten
suorittamiseen

EMV seuraa verkko-
palvelujen laatua
kuvaavia tunnusluku-
ja. EMV saa kalente-
rivuosittain tiedon
verkonhaltijoiden
asiakkaiden keski-
määräisistä keskey-
tysajoista.

Ei aiheuta tarvet-
ta toimenpiteille.
Mahdollinen lisä-
tietojen keruutar-
ve selvitetään
verkkotoiminnan
valvontamallin
kehityksessä ja
kehitettäessä
kerättäviä verkko-
toiminnan tun-
nuslukuja.

37 (1n) 41 (1o) Osaltaan varmistaa [maakaasu: auttaa var-
mistamaan] muiden asiaankuuluvien viran-
omaisten kanssa muun muassa liitteessä I
säädettyjen kuluttajansuojatoimenpiteiden
tehokkuus ja täytäntöönpano

SML:n ja MML:n val-
vonta kuuluu Ener-
giamarkkinavirastolle.
Kuluttajansuojatoi-
menpiteiden tehok-
kuutta ja täytäntöön-
panoa valvoo myös
kuluttaja-asiamies.

Ei edellytä toi-
menpiteitä

37 (1o) 41 (1p) Julkaista vähintään vuosittain suosituksia 3
artiklan (julkisen palvelun velvoitteet ja ku-
luttajansuoja) noudattamisesta toimitushin-
noissa ja toimittaa suositukset tarvittaessa
kilpailuviranomaisille

EMV:llä on toimivalta
valvoa SML:iin ja
MML:iin sisältyvien
julkisen palvelun
velvoitteiden täyttä-
mistä.

Laaditaan tarvit-
taessa, mikäli
aihetta.

37 (1p) 41 (1q) Varmistaa asiakkaiden mahdollisuus saada
kulutustietoja, kulutustietojen tarjoaminen
helppotajuisessa yhdenmukaistetussa
muodossa kansallisella tasolla valinnaista
käyttöä varten sekä kaikkien asiakkaiden
mahdollisuus saada pikaisesti tällaisia liit-
teessä I olevassa h kohdassa tarkoitettuja
tietoja

Direktiivin vaatimus-
ten mukaiset sään-
nökset sisältyvät
energiapalvelulakiin
ja sähkön mittausase-
tukseen. MML:sta
puuttuu säännökset
oikeudesta mittaustie-
tojen saamiseeen.

Ei edellytä muu-
toksia SML:iin.
MML:a täsmen-
nettävä mittaus-
tietojen saata-
vuutta koskevalla
säännöksellä.

37 (1q) 41 (1r) Seurata siirtoverkonhaltijoiden, jakeluver-
konhaltijoiden, toimittajien ja asiakkaiden ja
muiden markkinaosapuolten asemaa ja
vastuita koskevien sääntöjen täytäntöönpa-
noa asetusten (EY) N:o 714/2009 ja (EY)
N:o 715/2009 mukaisesti

EMV:n tehtäviä kos-
kevassa SML 38 § 2
momentissa on viitat-
tu asetukseen (EY)
N:o 1228/2003.

Päivitetään SML
38 § 2 moment-
tiin asetus (EY)
N:o 714/2009

37 (1r) - Seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä in-
vestointeja suhteessa toimitusvarmuuteen

EMV kerää tuotanto-
kapasiteettia koske-
via tietoja ja julkaisee
vuosittain toimitus-
varmuusraportin.

Ei aiheuta muu-
toksia nykykäy-
täntöön.
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37 (1s) - Seurata yhteisön ja kolmansien maiden
siirtoverkonhaltijoiden teknistä yhteistyötä

Ei kuulu tällä hetkellä
seurantatehtäviin

Lisätään EMV:n
tehtäviin

37 (1t) 41 (1t) Seurata 42 artiklassa (46 artiklassa) tarkoi-
tettujen suojatoimenpiteiden täytäntöönpa-
noa

Ei kerätä Kerätään tapaus-
kohtaisesti. Lisä-
tään EMV:n teh-
täviin.

37 (1u) 41 (1u) Edistää tärkeimpiä markkinamenettelyjä
koskevien tiedonvaihtomenettelyjen yhteen-
sopivuutta aluetasolla

Energiamarkkinavi-
rastosta annetun lain
1 §:n mukainen säh-
kö- ja maakaasu-
markkinoiden edistä-
mistehtävä kattaa
yhteistyön. Toteute-
taan Pohjoismaiden
tasolla

Ei uusia toimen-
pitetä.

37 (6) 41 (6) Velvollisuus vahvistaa tai hyväksyä riittävän
ajoissa ennen niiden voimaantuloa ainakin
menetelmät, joita käytetään seuraavien
seikkojen laskennassa tai niitä koskevien
ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa

a) liittäminen ja pääsy kansallisiin
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit tai
niitä koskevat menetelmät mukaan
luettuina (maakaasu: sekä ehdot,
edellytykset ja tariffit, jotka koskevat
oikeutta käyttää nesteytetyn maa-
kaasun käsittelylaitoksia). Näiden
tariffien tai menetelmien on mahdol-
listettava tarvittavien investointien
tekeminen verkkoihin niin, että ky-
seisillä investoinneilla voidaan var-
mistaa verkkojen toimivuus;

b) sellaisten tasapainottamispalvelui-
den tarjonta, jotka suoritetaan mah-
dollisimman taloudellisesti ja jotka
tarjoavat verkon käyttäjille asian-
mukaisia kannustimia sähkön
(maakaasun) syötön ja oton tasa-
painottamiseksi. Tasapainottamis-
palvelut on tarjottava oikeudenmu-
kaisesti ja syrjimättömästi, ja niiden
on perustuttava puolueettomiin kri-
teereihin; ja

c) pääsy rajat ylittäviin infrastruktuu-
reihin, mukaan lukien kapasiteetin
jakoa ja ylikuormituksen hallintaa
koskevat menettelyt.

SML ja MML sisältä-
vät säännökset ehto-
jen vahvistamisesta.

 Ei uusia toimen-
piteitä

37 (9) 41 (9) Seurata kansallisten säh-
kö(kaasunsiirto)verkkojen, mukaan lukien
rajayhdysjohtojen, ylikuormituksen hallintaa
sekä ylikuormituksen hallintaa koskevien
sääntöjen soveltamista. Tätä varten siirto-
verkonhaltijoiden tai markkinoiden ylläpitäji-
en on toimitettava ylikuormituksen hallintaa
ja myös kapasiteetin jakoa koskevat sään-
tönsä kansallisille sääntelyviranomaisille.
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
pyytää näiden sääntöjen muuttamista.

SML ja MML sisältä-
vät säännökset järjes-
telmävastuun ehtojen
vahvistamisesta ja
valvonnasta. Ei edel-
lytä uusia toimenpitei-
tä.

 Ei uusia toimen-
piteitä
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Julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuoja

Sähkö-
direktiivi

Maakaasu-
direktiivi Direktiivin velvoite Tarve toimenpiteille

Toimenpide-
ehdotus

3 (1) 3 (1) Sähkö- ja maakaasualan yritysten on
toimittava direktiivin periaatteiden mukai-
sesti siten, että sähkö- ja maakaasualalla
saadaan aikaan kilpailulle avoimet, var-
mat ja ympäristön kannalta kestävät
markkinat, sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta 2 kohdan soveltamista, eivätkä
jäsenvaltiot saa harjoittaa syrjintää näiden
yritysten välillä niiden oikeuksien tai vel-
vollisuuksien suhteen.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

3 (2) 3 (2) Sähkö- ja maakaasualalla toimiville yrityk-
sille voidaan yleisen taloudellisen edun
nimissä asettaa julkisen palvelun velvoit-
teita, jotka voivat koskea turvallisuutta,
mukaan lukien toimitusvarmuus, toimitus-
ten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä
ympäristönsuojelua, mukaan lukien ener-
giatehokkuus, uusiutuvista lähteistä tuo-
tettu energia ja ilmastonsuojelu. Näiden
velvoitteiden on oltava selkeästi määritel-
tyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennetta-
via, ja niillä on turvattava se, että yhteisön
sähkö/maakaasualan yritykset ovat tasa-
puolisesti jäsenvaltioiden sähkön/maa-
kaasunkuluttajien käytettävissä. Tässä
kohdassa tarkoitetun toimitusvarmuuden
turvaamiseksi ja energiatehokkuutta edis-
tävän kysynnänhallinnan osalta sekä ym-
päristötavoitteiden ja uusiutuvista lähteistä
tuotettavaa energiaa koskevien tavoittei-
den saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat
toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua
ottaen huomioon, että kolmannet osapuo-
let saattavat pyrkiä verkkoon.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä
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3 (3)  - Kaikilla kotitalousasiakkailla ja jäsen-
valtioiden harkinnan mukaan myös pienil-
lä yrityksillä (yritys, jonka palveluksessa
on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka
vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on
enintään 10 miljoonaa euroa) on oikeus
saada yleispalvelua eli määrätynlaatuisia
sähköntoimituksia niiden alueella kohtuul-
lisin, helposti ja selkeästi verrattavin,
avoimin ja syrjimättömin hinnoin. Yleispal-
velun varmistamista varten jäsenvaltiot
voivat nimetä toimituksista viime kädessä
vastaavan tahon. Jäsenvaltioiden on ase-
tettava jakeluyhtiöille velvollisuus liittää
asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin ja
tariffein, jotka on vahvistettu 37(6) artiklan
säädettyä menettelyä noudattaen. Mikään
tässä direktiivissä ei estä jäsenvaltioita
lujittamasta yksityisten, pienten ja keski-
suurten kuluttajien markkina-asemaa
edistämällä mainitun kuluttajaryhmän
mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoista
yhteisedustusta.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

SML 25 i § 3 mo-
mentin muuttaminen
sähkösopimuksia
koskevan sääntelyn
selkeyttämiseksi

3 (4) 3 (5) Kaikilla asiakkailla on oikeus valita säh-
kön- ja kaasuntoimittajansa kiinnostunei-
den joukosta riippumatta siitä, missä jä-
senvaltiossa tällä on toimilupa, jos toimit-
taja noudattaa sovellettavia kauppaa ja
tasapainottamista koskevia sääntöjä
(kaasu: ja toimitusvarmuutta koskevat
vaatimukset täyttyvät). Jäsenvaltioiden on
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että hallinnolliset
menettelyt eivät syrji sähköä tai kaasua
toimittavia yrityksiä, joilla jo on toimilupa
toisessa jäsenvaltiossa.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

3(5) 3 (6) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) asiakkaan halutessa sopimusehtojen
mukaisesti vaihtaa toimittajaa kyseinen
verkonhaltija tai kyseiset verkonhaltijat
saattavat muutoksen voimaan kolmen
viikon kuluessa, ja

b) asiakkaalla on oikeus saada kaikki
merkitykselliset kulutustiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että a ja
b alakohdassa tarkoitetut oikeudet turva-
taan kustannusten, työmäärän ja ajan
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

Sähkönmyyjän vaihta-
minen on toteutettava
kolmen viikon kulu-
essa myös mittarin-
vaihtoa edellyttävissä
tilanteissa.

TEMa 809/2008 3 §
2 momenttia on
muutettava niin, että
nykyisen 30 päivän
sijasta avoimelle
toimittajalle asete-
taan velvollisuus
tehdä ilmoitus 3
viikon/21 päivän
kuluessa

3 (6)  - Jos jäsenvaltio myöntää 2 ja 3 kohdassa
esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä
rahallisen korvauksen, muunlaisia korva-
uksia ja yksinoikeuksia, tämä on toteutet-
tava syrjimättömällä ja avoimella tavalla.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä



175
Liite 2

3 (7) 3 (3) Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmu-
kaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suoje-
lemiseksi ja varmistettava erityisesti, että
heikossa asemassa olevia asiakkaita
suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä.
Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on
määritettävä heikossa asemassa olevien
asiakkaiden käsite, jolla voidaan viitata
energiaköyhyyteen ja muun muassa kiel-
toon kytkeä tällaiset asiakkaat pois ver-
kosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden
on huolehdittava siitä, että heikossa ase-
massa olevia asiakkaita koskevia oikeuk-
sia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on
erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjä-
seuduilla asuvien loppukäyttäjien suoje-
lemiseksi. (kaasu: Jäsenvaltiot voivat
nimetä toimituksista viime kädessä vas-
taavan tahon kaasuverkkoon liitettyjä
asiakkaita varten). Niiden on varmistetta-
va kuluttajansuojan korkea taso erityisesti
sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja
riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden
osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat
tosiasiallisesti helposti vaihtaa toimittajaa.
Ainakin kotitalousasiakkaiden osalta näi-
hin toimenpiteisiin on kuuluttava liitteessä
I esitetyt toimenpiteet.

SML 27 i §:n ja MML
4:5 §:n toimituksen
katkaisua koskevia
säännöksiä on täs-
mennettävä

SML 27 i §:n ja MML
4:5 §:n toimituksen
katkaisua koskevien
säännösten sekä
säännösten perus-
teluiden täsmentä-
minen. Perusteluissa
todettaisiin mm., että
heikossa asemassa
olevat henkilöt on
määritelty perustus-
lain 19 §:ssä.

3 (8) 3 (4) Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmu-
kaisia toimenpiteitä, kuten laadittava kan-
sallisia energian käyttöä koskevia toimin-
tasuunnitelmia ja myönnettävä sosiaali-
turvaetuuksia, heikossa asemassa olevien
asiakkaiden tarvitsemien sähkö- ja kaasu-
toimitusten varmistamiseksi tai tuettava
energiatehokkuuden parantamista, jotta
voidaan puuttua ilmenevään energiaköy-
hyyteen myös tarkasteltaessa köyhyyttä
laajemmin. Tällaiset toimenpiteet eivät
saa estää 33 artiklassa (sähkö) ja 37 ar-
tiklassa (maakaasu) tarkoitettua markki-
noiden tehokasta avaamista tai markki-
noiden toimintaa, ja niistä on tarvittaessa
ilmoitettavakomissiolle tämän artiklan 15
kohdan (sähkö) ja 11 kohdan (maakaasu)
säännösten mukaisesti. Ilmoitus voi kos-
kea myös yleisen sosiaaliturvajärjestel-
män puitteissa toteutettuja toimenpiteitä.

Ks. edellinen kohta.

Ei edellytä muita uu-
sia toimenpiteitä.

Ks. edellinen kohta.

Ei ehdoteta muita
uusia toimenpiteitä.

3 (9) - Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sähköntoimittajat erittelevät laskussa tai
niiden yhteydessä ja loppukäyttäjille
suunnatussa myynninedistämisaineistos-
sa seuraavat seikat:

a) kunkin energialähteen osuus kaikista
toimittajan käyttämistä polttoaineista edel-
lisen vuoden aikana ymmärrettävällä ja

Ensimmäisen ala-
kohdan luetelma-
kohdan c velvoite
lisättävä SML:iin.

SML 13 § ja 23 § 1
momentin muuttami-
nen.
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kansallisella tasolla vertailukelpoisella
tavalla.

b) ainakin viittaus olemassa oleviin tieto-
lähteisiin, esimerkiksi verkkosivuihin, joilla
on julkisesti saatavilla olevia tietoja toimit-
tajan edellisen vuoden aikana käyttämällä
polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä
johtuvista ympäristövaikutuksista, ainakin
hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista
jätteistä.

c) tiedot kuluttajan oikeuksista, jotka kos-
kevat riita-asioissa käytettäviä riitojenrat-
kaisukeinoja.

Sähköpörssistä hankitun tai yhteisön ul-
kopuolella sijaitsevasta yrityksestä tuodun
sähkön osalta voidaan ensimmäisen koh-
dan a ja b alakohdan osalta käyttää säh-
köpörssin tai kyseisen yrityksen ilmoitta-
mia edellisen vuoden lukuja.

Sääntelyviranomaisen tai muun toimival-
taisen kansallisen viranomaisen on toteu-
tettava tarvittavat toimenpiteet sen var-
mistamiseksi, että toimittajien asiakkail-
leen tämän artiklan mukaisesti antamat
tiedot ovat luotettavia ja että ne annetaan
kansallisella tasolla vertailukelpoisella
tavalla.

3 (10) 3 (7) Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutetta-
va toimenpiteet sellaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi, jotka liittyvät sosiaali-
seen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuu-
teen sekä ympäristönsuojeluun, joihin on
sisällyttävä energiatehokkuutta edistäviä
kysynnänhallintatoimia ja ilmastonmuu-
toksen torjuntakeinoja, sekä toimitusvar-
muuteen. Toimenpiteisiin voi sisältyä eri-
tyisesti riittävientaloudellisten kannustimi-
en tarjoaminen, jossa käytetään tarvitta-
essa kaikkia olemassa olevia kansallisia
ja yhteisön keinoja, tarvittavan verkkoin-
frastruktuurin, myös yhteenliittämis-
kapasiteetin, ylläpitoa ja rakentamista
varten.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

3 (11) 3 (8) Energiatehokkuuden edistämiseksi jäsen-
valtioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin
säädetty, sääntelyviranomaisen on vah-
vasti suositeltava, että sähköalan yritykset
optimoivat sähkön käytön, esimerkiksi
tarjoamalla energianhallintapalveluja,
kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumal-
leja tai ottamalla tarvittaessa käyttöön
älykkäitä mittausjärjestelmiä tai älykkäitä
verkkoja.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä lainsää-
dännön muuttamisek-
si

Ei uusia toimenpitei-
tä
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3 (12) 3 (9) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
otetaan käyttöön keskitettyjä palvelupistei-
tä, jotta kuluttajille voidaan antaa kaikki
tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan,
voimassa olevasta lainsäädännöstä ja
riita-asioissa käytettävistä riitojenratkaisu-
keinoista. Nämä palvelupisteet voidaan
sijoittaa yleisten kuluttajaneuvontapistei-
den yhteyteen.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

3 (13) 3 (9) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
käytettävissä on riippumaton mekanismi,
kuten energia-asioiden oikeusasiamies tai
kuluttajansuojaelin, jonka avulla voidaan
tehokkaasti käsitellä valituksia ja ratkaista
riitoja tuomioistuinten ulkopuolella.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

3 (14) 3 (10) Jäsenvaltiot voivat päättää olla sovelta-
matta 7, 8, 32 ja/tai 34 artiklan (kaasu: 4
artiklan) säännöksiä sikäli kuin niiden
soveltaminen oikeudellisesti tai tosiasialli-
sesti estäisi sähköalan yrityksiä täyttä-
mästä niille yleisen taloudellisen edun
nimissä asetettuja velvoitteita ja sikäli kuin
sillä ei vaikuteta kaupan kehitykseen ta-
valla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen
kanssa. Yhteisön etuihin kuuluu muun
muassa kilpailu vaatimukset täyttävistä
asiakkaista tämän direktiivin ja perusta-
missopimuksen 86 artiklan mukaisesti.

Ei edellytä toimenpi-
teitä

Ei toimenpiteitä

3 (15) 3 (11) Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin täy-
täntöönpanonyhteydessä ilmoitettava
komissiolle kaikki yleispalvelun sekä julki-
sen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytyt toimenpiteet, mukaan lukien
kuluttajansuojelu ja ympäristönsuojelu, ja
niiden mahdolliset vaikutukset kansalli-
seen ja kansainväliseen kilpailuun riippu-
matta siitä, edellyttävätkö tällaiset toimen-
piteet poikkeamista tämän direktiivin
säännöksistä. Niiden on sen jälkeen ilmoi-
tettava komissiolle kahden vuoden välein
kaikista tällaisia toimenpiteitä koskevista
muutoksista riippumatta siitä, edellyttävät-
kö ne poikkeamista tämän direktiivin
säännöksistä.

Ei edellytä uusia lain-
säädäntötoimen-
piteitä.

Ministeriö tekee
ilmoitukset direktiivin
mukaisesti.
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3 (16) 3 (12) Komissio laatii asianomaisia sidosryhmiä,
kuten jäsenvaltioita, kansallisia sääntelyvi-
ranomaisia, kuluttajajärjestöjä, sähkö-
/maakaasualan yrityksiä ja tähän asti saa-
vutetun edistyksen perusteella työmarkki-
naosapuolia, kuultuaan selkeän ja tiiviissä
muodossa olevan energiankuluttajan tar-
kistuslistan, jossa on käytännön tietoa
energiankuluttajien oikeuksista. Jäsenval-
tioiden on varmistettava, että sähkön-
/maakaasuntoimittajat tai jakeluverkon-
haltijat ryhtyvät yhteistyössä sääntely-
viranomaisen kanssa tarvittaviin toimiin,
jotta kaikki kuluttajat saavat kopion ener-
giankuluttajan tarkistuslistasta, ja että ne
varmistavat, että se on julkisesti saatavil-
la.

Tarkistuslistan julkai-
semista ja asiakkaille
antamista koskevat
säännökset on lisättä-
vä lainsäädäntöön.

SML 25 c §:ään ja
MML 4 luvun 7 §:ään
lisätään velvoite
energiankuluttajan
tarkistuslistan julkai-
semiseen sekä sen
antamiseen kulutta-
jalle ennen sopimuk-
sen tekemistä

liite 1 (1 a) liite 1 (1 a) asiakkailla on oikeus tehdä sähkön palve-
luntarjoajansa kanssa sopimus, jossa eri-
tellään seuraavat tiedot:
- palveluntarjoajan nimi ja osoite
- tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen
laatu sekä perusliittymän toimitusaika
 - tarjotut ylläpitopalvelutyypit
- menetelmät, joiden avulla voi saada ajan-
tasaisia tietoja kaikista sovellettavista tarif-
feista ja ylläpitomaksuista
- sopimuksen kesto sekä palvelujen ja
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen
sovellettavat ehdot, mahdollinen irtisano-
misoikeus sekä se, voidaanko sopimus
irtisanoa maksutta
 - mahdolliset korvausmenettelyt ja ne
hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos
palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen, mu-
kaan lukien virheellinen tai viivästynyt las-
kutus
- menetelmä, jonka avulla aloitetaan f koh-
dan mukainen riitojenratkaisumenettely
 - tiedot kuluttajien oikeuksista, mukaan
lukien valitusten käsittely ja kaikki tässä
alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka esite-
tään selvästi laskuissa tai sähköalan yritys-
ten verkkosivuilla.

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja
niiden on oltava etukäteen tiedossa. Ky-
seiset tiedot olisi joka tapauksessa annet-
tava ennen sopimuksen tekemistä tai
vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään
kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot
tässä kohdassa säädetyistä asioista on
silloinkin annettava ennen sopimuksen
tekemistä.

Palvelun laadun mää-
rittelyä on täsmennet-
tävä siten, että lasku-
tus sisältyy yksiselit-
teisesti palvelun laa-
tuun.

Uudet alakohdat on
lisättävä ja muuttu-
neet päivitettävä SML
25 c §:ään.

SML 27 c §:ään
(virhe) on lisättävä
säännös siitä, että
palvelun laadulla
tarkoitetaan myös
laskutusta. Vastaava
säännös on lisättävä
myös MML:iin. Li-
säksi ehdotetaan,
että SML 27 c §:n
vanhentunutta ter-
minologiaa täsmen-
netään vastaamaan
nykyisin käytössä
olevaa terminologi-
aa, jossa sähkön-
toimittaminen on
terminä synonyymi
sähkön myynnille.

SML 25 c § päivite-
tään vastaamaan
tämän kohdan mu-
kaista säännöstä.
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liite 1 (1 b) liite 1 (1 b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista
sopimusehtojen muuttamista koskevista
aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän
oikeudestaan sanoutua irti sopimuksesta
saadessaan tietää ehtojen muuttuvan.
Palveluntarjoajien on ilmoitettava maksu-
jen korotukset avoimella ja helposti ym-
märrettävällä tavalla tilaajilleen suoraan
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin
viimeistään yhden tavanomaisen lasku-
tuskauden kuluessa siitä, kun korotukset
tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että asiakkaat voivat vapaasti
sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät
hyväksy uusia sopimusehtoja, joista säh-
kön palveluntarjoaja on niille ilmoittanut.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

liite 1 (1 c) liite 1 (1 c) asiakkaat saavat selkeät tiedot liittymiin
sekä sähköpalvelujen käyttöön sovelletta-
vista hinnoista ja tariffeista sekä niitä kos-
kevien sopimusten vakioehdoista;

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

liite 1 (1 d) liite 1 (1 d) asiakkaat voivat valita useista eri maksu-
menetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuut-
toman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. En-
nakkomaksujärjestelmien on oltava oi-
keudenmukaisia ja riittävästi heijastettava
todennäköistä kulutusta. Ehtojen ja edelly-
tysten mahdollisten erojen on heijastetta-
va erilaisista maksumenetelmistä toimitta-
jalle johtuvia kuluja. Yleisten ehtojen ja
edellytysten on oltava oikeudenmukaisia
ja avoimia. Ne on esitettävä selvällä ja
ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa
sisältyä sopimuksen ulkopuolisia esteitä
kuluttajien oikeuksien toteutumiselle, ku-
ten kohtuuttoman laajaa sopimusaineis-
toa. Asiakkaita on suojeltava epäoikeu-
denmukaisilta tai harhaanjohtavilta myyn-
timenetelmiltä.

SML:iin ja MML:iin
tulee lisätä ennakko-
maksujärjestelmiä
koskeva säännös,
jossa edellytetään
järjestelmän heijasta-
van riittävästi arvioitua
todennäköistä kulu-
tusta. SML:iin tulee
ottaa sekä maksume-
netelmien syrjimättö-
myyden että ennak-
komaksujärjestelmien
oikeudenmukaisuu-
den kattava säännös.

SML:iin ja MML:iin
lisätään ennakko-
maksujärjestelmiä
koskeva säännös,
jossa edellytetään
järjestelmän heijas-
tavan riittävästi arvi-
oitua todennäköistä
kulutusta. SML:iin
otetaan sekä maksu-
menetelmien syrji-
mättömyyden että
ennakkomaksujär-
jestelmien oikeu-
denmukaisuuden
kattava säännös.

liite 1 (1 e) liite 1 (1 e) asiakkaita ei veloiteta toimittajan vaihta-
misesta

Verkonhaltijan SML
15 a §:n mukainen
mahdollisuus periä
ylimääräinen mittarin-
lukumaksu tulee pois-
taa etäluentaan siir-
tymisen johdosta

SML 15 a §:stä pois-
tetaan mahdollisuus
periä ylimääräinen
mittarinlukumaksu
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liite 1 (1 f) liite 1 (1 f) asiakkaiden käytettävissä on avoimia,
yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menette-
lyjä heidän valitustensa käsittelyä varten.
Kaikilla kuluttajilla on erityisesti oltava
oikeus sähköalan palveluntarjoajaltaan
saamansa palvelun ja valitusten käsittelyn
korkeaan tasoon. Kyseisten tuomioistuin-
ten ulkopuolisten riitojenratkaisumenette-
lyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat
oikeudenmukaisesti ja nopeasti, mieluiten
kolmen kuukauden kuluessa, ja tarvitta-
essa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai
hyvitysjärjestelmää. Riitojenratkaisume-
nettelyissä olisi noudatettava mahdolli-
suuksien mukaan tuomioistuinten ulko-
puolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin
sovellettavista periaatteista 30 päivänä
maaliskuuta 1998 annetun komission
suosituksen 98/257/EY [3] periaatteita.

SML:iin otettava sään-
nös kuluttajan oikeu-
desta palveluntarjo-
ajalta saamansa pal-
velun ja valitusten
käsittelyn korkeaan
tasoon

SML:iin lisätään
säännös kuluttajan
oikeudesta palvelun-
tarjoalta saamansa
palvelun ja valitusten
käsittelyn korkeaan
tasoon

liite 1 (1 g)  - asiakkaille, jotka kuuluvat 3 artiklan 3
kohdan perusteella annettujen jäsenvalti-
oiden säädösten nojalla yleispalvelun
piiriin, ilmoitetaan heidän yleispalvelua
koskevista oikeuksistaan.

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

- liite 1 (1 g) asiakkaille, jotka on liitetty kaasuverk-
koon, ilmoitetaan heidän oikeudestaan
saada sovellettavan kansallisen lainsää-
dännön perusteella käyttöönsä määrätyn-
laista maakaasua kohtuullisilla hinnoilla

Ei edellytä uusia toi-
menpiteitä

Ei uusia toimenpitei-
tä

liite 1 (1 h) liite 1 (1 h) asiakkailla on käytettävissään omat kulu-
tustietonsa ja he voivat, nimenomaisesta
sopimuksesta ja kuluitta, antaa mille ta-
hansa rekisteröidylle sähkön-/kaasun-
toimittajalle oikeuden saada mittaritieton-
sa. Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli
on velvollinen antamaan nämä tiedot ky-
seiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden on
määriteltävä tietojen muoto sekä menette-
ly, jonka mukaisesti toimittajat ja kuluttajat
voivat saada tietoja. Kuluttajalta ei saa
periä lisämaksua tästä palvelusta;

Maakaasumarkkina-
lainsäädäntöön lisät-
tävä säännös asiak-
kaiden oikeudesta
omiin kulutustietoihin-
sa (pl. liesiasiakkaat).

Maakaasumarkkina-
asetukseen lisätään
säännös asiakkaiden
oikeudesta omiin
kulutustietoihinsa.

liite 1 (1 i) liite 1 (1 i) asiakkaille tiedotetaan asianmukaisesti
todellisesta sähkön/kaasunkulutuksesta ja
kustannuksista riittävän usein, jotta he
voivat säännellä omaa säh-
kön/kaasunkulutustaan. Nämä tiedot on
annettava sopivin väliajoin ottaen huomi-
oon asiakkaan mittauslaitteiston ominai-
suudet (sähkö: ja kyseessä oleva sähkö-
tuote). Tällaisten toimenpiteiden kustan-
nustehokkuus on otettava asianmukai-
sesti huomioon. Kuluttajalta ei saa periä
lisämaksua tästä palvelusta.

Maakaasun toimi-
tusehtoihin tulisi sisäl-
lyttää ehto riittävän
usein tapahtuvasta
tiedottamisesta (pl.
liesiasiakkaat).

Maakaasun toimitus-
ehtoihin tulee yli-
menokaudella v.
2013 loppuun asti
sisällyttää ehto riittä-
vän usein tapahtu-
vasta tiedottamises-
ta.
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liite 1 (1 j) liite 1 (1 j) asiakkaan on saatava tasoitusloppulasku
sähkön/kaasuntoimittajan vaihduttua vii-
meistään kuuden viikon kuluttua toimitta-
jan vaihtumisesta

Direktiivien mukaiset
vaatimukset sisällytet-
tävä SML:iin ja
MML:iin.

Direktiivin täyttävä
vaatimus loppulas-
kun toimittamisesta
sopimussuhteen
päättyessä sisällyte-
tään SML:iin ja
MML:iin lisättävään
uuteen pykälään
laskutuksesta. Sa-
maan pykälään si-
sällytetään myös
arviolaskutusta kos-
keva säännös.

liite 1 (2)  - Jäsenvaltiot varmistavat, että otetaan
käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä,
jotka edistävät kuluttajien aktiivista osallis-
tumista sähkötoimitusten markkinoille.
Tällaisten mittausjärjestelmien käyttöön-
oton edellytyksenä voi olla markkinoille ja
yksittäisille kuluttajille aiheutuvien pitkän
aikavälin kustannusten ja hyötyjen talou-
dellinen arviointi tai sen arviointi, mikä
älykäs mittaustapa on taloudellisesti jär-
kevä ja kustannustehokas ja missä mää-
räajassa jakelu voidaan toteuttaa. Arviointi
on tehtävä 3 päivään syyskuuta 2012
mennessä. Arvioinnin nojalla jäsenvaltioi-
den tai niiden nimeämän toimivaltaisen
viranomaisen on laadittava älykkäiden
mittausjärjestelmien käyttöönotolle kym-
menen vuoden jaksolle ulottuva aikataulu-
tavoite. Kun älykkäiden mittarien käyt-
töönotosta esitetään myönteinen arviointi,
vähintään 80 prosentilla kuluttajista on
oltava käytössään älykkäitä mittausjärjes-
telmiä vuoteen 2020 mennessä. Jäsenval-
tioiden tai niiden nimeämän toimivaltaisen
viranomaisen on varmistettava alueellaan
käyttöön otettavien mittausjärjestelmien
yhteentoimivuus ja otettava asianmukai-
sesti huomioon sovellettavat standardit ja
parhaat käytännöt sekä sähkön sisämark-
kinoiden kehittämisen tärkeys.

Sähköpuolella sään-
nökset ovat direktiivin
mukaisia.

Ei uusia toimenpitei-
tä.

- liite 1 (2) Jäsenvaltiot varmistavat, että otetaan
käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä,
jotka edistävät kuluttajien aktiivista osallis-
tumista kaasutoimitusten markkinoille.
Tällaisten mittausjärjestelmien käyttöön-
oton edellytyksenä voi olla markkinoille ja
yksittäisille kuluttajille aiheutuvien pitkän
aikavälin kustannusten ja hyötyjen talou-
dellinen arviointi tai sen arviointi, mikä
älykäs mittaustapa on taloudellisesti jär-
kevä ja kustannustehokas ja missä mää-
räajassa jakelu voidaan toteuttaa. Arviointi
on tehtävä 3 päivään syyskuuta 2012
mennessä. Arvioinnin nojalla jäsenvaltioi-
den tai niiden nimeämän toimivaltaisen

Etäluentaa koskeva
arviointi on tehtävä
3.9.2012 mennessä.

Ministeriö teettää
selvityksen.



182
Liite 2

viranomaisen on laadittava älykkäiden
mittausjärjestelmien käyttöönoton aikatau-
lu. Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämän
toimivaltaisen viranomaisen on varmistet-
tava alueellaan käyttöön otettavien mitta-
usjärjestelmien yhteentoimivuus ja otetta-
va asianmukaisesti huomioon sovelletta-
vat standardit ja parhaat käytännöt sekä
sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen
tärkeys.


