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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain 
muuttamisesta (HE 127/2004 vp) 
 
 

Elinkeinovapaus 
 
Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus (4-5 §) 

 
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta 
on lausuntokäytännössään pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1 
momentin mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan 
luvanvaraistamisen olevan poikkeuksellisesti mahdollista (esimerkiksi PeVL 
35/1998 vp). Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuutta valiokunta on pitänyt 
tärkeiden yhteiskunnallisten intressien vuoksi perusteltuna (mm. PeVL 
62/2002 vp) eikä luvanvaraisuuteen tässä yhteydessä sinänsä esitetä 
olennaisia muutoksia. Ehdotettu 5 §:n 2 momentin säännös luvan 
myöntämisen edellytyksistä täsmentää laintasoista lupasääntelyä ja samalla 
tarkentaa lupaharkinnan sisältöä, mikä sopeutuu asianmukaisesti siihen, että 
elinkeinovapaus on perustuslain mukainen pääsääntö. 

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan 62/2002 vp, että sähkö-
verkkolupaan liitettävien ehtojen tulisi liittyä pykälän säännöksiin toiminnan 
edellytyksistä ja että sääntelyä oli aiheellista täsmentää tämän mukaisesti. 
Ehdotettu 5 §:n 3 momentin säännös vastaa riittävästi tätä täsmentämis-
vaatimusta. 
 
Perustuslakivaliokunta on niin ikään katsonut, että toimivalta muuttaa 
elinkeinon harjoittamiseen oikeuttavaa lupaa ja sen ehtoja on sääntelyn 
suhteellisuuden kannalta syytä rajata tilanteisiin, joissa muutokset ovat 
välttämättömiä toiminnan edellytyksissä tapahtuneiden olennaisten 
muutosten takia (PeVL 8/2002 vp). Tähän verrattuna 5 §:n 3 momentissa 
ehdotettu peruste "lain tarkoituksen kannalta erityisen tärkeä syy" on selvästi 
väljempi, tarkoitussidonnainen ja myös asiallisesti toisen-luonteinen ehtojen 
yksipuolisen muuttamisen peruste. Sen väljyyttä vahvistaa, että lain 
tarkoitus on sen 1 §:ssä määritelty erittäin yleisluonteisesti ja laajasti. Koska 
lupaehdot liittyvät toiminnan edellytyksiin, on johdonmukaista, että niiden 
muuttaminenkin kytketään vain toiminnan edellytyksissä tapahtuneisiin 
olennaisiin muutoksiin siten kuin perustuslakivaliokunta on mainitussa 
lausunnossaan edellyttänyt. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellinen eriyttäminen (34 a§ ) 
 



 

 

Eriyttämisvaatimus edellyttää, että verkonhaltijan tulee 34 a §:ssä säädetyin 
edellytyksin olla "oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja 
päätöksenteoltaan riippumaton" sähkön tuotanto- ja myyntitoiminnoista. 
Eriyttämisellä on siten rajoittava vaikutus verkonhaltijan yritysrakenteen 
järjestämiseen. Koska elinkeinovapauteen voidaan katsoa kuuluvan oikeus 
valita elinkeinon harjoittamisessa käytettävä yritysmuoto ja -rakenne, 
ehdotus rajoittaisi tätä elinkeinovapauden elementtiä. 
 
Rajoitukselle on varsin painavat ja hyväksyttävät perusteet. Sillä pyritään 
lisäämään sähköliiketoimintojen avoimuutta ja tasapuolisuutta ja 
vaikeuttamaan ristiinsubventointia luonnollisen tai lakiin perustuvan 
monopolin muodostavan verkkoliiketoiminnon ja kilpailtujen liiketoimintojen 
välillä. Oikeudellisella eriyttämisellä pyritään aikaisempaa varmemmin 
takaamaan sähköverkkojen puolueetonta toimintaa ja sähkömarkkinoiden 
avoimuuden toteutumista sekä estämään ristiin-subventiota eri 
sähköliiketoimintojen välillä. Myös suhteellisuusperiaatteen kannalta 
yritysrakenteen oikeudellinen eriyttäminen on perusteltua, koska 
sähköenergiaa ei tuotteena voi fyysisesti käsitellä erillään sähköverkosta. 
Oikeudellinen eriyttäminen sopeutuu näin toteutettuna elinkeinovapauden 
vaatimuksiin. 

 
Omaisuuden suoja 
 
Yleiset lähtökohdat 

 
Lainsäädäntökäytännössä on pidetty mahdollisena rajoittaa tavallisella lailla 
omaisuuden vapaata käyttämistä. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin 
arvioinut erilaisia luonnollisen monopolin muodostavia verkkoja ja katsonut, 
että kysymyksessä on erityinen, pelkästään määrätynlaiseen toimintaan 
käytettävä omaisuus ja siihen kohdistuvat velvoitteet. Valiokunta on pitänyt 
tällaiseen omaisuuteen kohdistuvia velvoitteita laadultaan omaisuuden 
tällaiseen erityisluonteeseen sopivina. 
 
Samalla valiokunta on kiinnittänyt huomiota lailla annettavien säännösten 
täsmällisyyteen sekä velvoitteiden kohtuullisuuteen omistajan kannalta. 
Sisällöllisesti keskeisenä arviointiperusteena tällaisen omaisuuden 
rajoitusten osalta on pidetty sitä, että omistajan oma nykyinen ja 
kohtuullinen tuleva tarve asianmukaisesti rajoittaa velvollisuuksia. 
Omaisuuden kohtuullisen käyttömahdollisuuden säilymiseksi verkon-
haltijalle tulee myös turvata kohtuullinen korvaus siirtopalveluista (erityisesti 
sähkömarkkinalain osalta PeVL 19/1994 vp). 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellinen eriyttäminen (34 a §) 
 
Oikeudellisen eriyttämisen ei voida katsoa loukkaavan omistajan oikeutta 
omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Sen vaikutus 
omaisuuden suojaan rinnastuu pitkälti lainsäädäntöön, jossa määritellään 
erilaisten yhteisömuotojen perustamis- ja käyttöedellytyksiä 
elinkeinotoiminnassa. Eriyttämiselle on vahvat ja hyväksyttävät perusteet, se 
on suhteellisuusperiaatteen mukainen ja eriyttämisen kriteerit on määritelty 
selkeästi laissa. Eriyttämisvaatimus ei siten ole ongelmallinen omaisuuden 
perustuslainsuojan kannalta arvioituna. 

 



 

 

Verkonhaltijan palvelujen ja hinnoittelun sääntely (38 a-d §) 
 
Voimassaolevaan lakiin, erityisesti sen 14 §:ään, sisältyy verkkopalvelujen 
myyntiehtoja ja hinnoittelua koskevia säännöksiä. Niiden mukaan 
myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava 
tasapuolisia ja syrjimättömiä. Lisäksi verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava 
kohtuullista. Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan 19/1994 vp 
sääntelyn sopeutuvan omaisuuden suojan kriteereihin, mikäli 
verkonhaltijalle turvataan kohtuullinen korvaus siirtopalveluista. 
 
Vastaavaa sääntelyä ehdotetaan nyt laajennettavaksi siirtymällä samalla 
systemaattiseen etukäteisvalvontaan. Energiamarkkinavirasto vahvistaisi 
ehdotetun 38 a §:n nojalla yhtiökohtaisilla hallintopäätöksillä kaikille 
verkonhaltijoille sekä järjestelmävastuuseen määrätylle kantaverkon-
haltijalle noudatettavaksi keskeisimpien palveluiden ehdot ja palveluiden 
hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista. 
 
Ennalta vahvistettavia ehtoja ja menetelmiä olisivat 1) menetelmät 
verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien 
maksujen määrittämiseksi, 2) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot, 3) 
verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja menetelmät liittämisestä perittävien 
maksujen määrittämiseksi sekä 4) järjestelmävastuun piiriin kuuluvien 
palveluiden ehdot sekä menetelmät palveluista perittävien maksujen 
määrittämiseksi. Vahvistuspäätöksen on perustuttava sähkömarkkinalain 3, 
4 ja 6 a luvuissa sekä verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat 
ylittävässä sähkön kaupassa annetussa yhteisön asetuksessa säädettyihin 
perusteisiin. Lisäksi vahvistettaisiin hinnoittelu-menettelyä koskevat ehdot. 
 
Ehdotettu, yksittäisiin hallintopäätöksiin perustuva hallinnollinen sääntely 
olisi sisällöltään hyvin laaja-alaista ja itsenäistä, joten sitä on erikseen 
arvioitava myös lainsäädäntövallan siirtämistä koskevien kriteerien 
perusteella. Omaisuuden suojan kannalta ehdotettu sääntelyvaltuus ei 
sinänsä näyttäisi sisältävän merkittäviä, omaisuuden suojan ydinalueelle 
ulottuvia   rajoituksia.      Sääntely  näyttäisi   kohdistuvan  tekniseksi 
ymmärrettäviin seikkoihin, kuten erilaisiin laskentamenetelmiin ja 
siirtopalvelujen toteuttamiseen. Näin sovellettuna 38 a §:n sisältämä, 
omaisuuden suojaan kohdistuva sääntelyn ei voida katsoa loukkaavan 
omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään 
käyttöön, vaan se kuuluu luonnollisiin monopoleihin perustuslain 15 §:n 
puitteissa kohdistettavaan sääntelyyn ja valvontaan. 

Etenkin ehdotetusta 38 c §:n 1 momentista käy kuitenkin välillisesti ilmi, että 
38 a §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoituksena olisi perustaa sähkö-
markkinaviranomaiselle toimivalta määrittää myös etukäteen verkko-
toiminnan kohtuullisen tuoton määrä. Tämä toimivalta ei käy ilmi 38 a §:n 1 
momentin 1 kohdasta, mutta siihen viitataan epäsuorasti lakiesityksen 
perusteluissa: "Vahvistuspäätöksessä määrättäisiin myös verkkotoimintaan 
sitoutuneelle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan tuottoprosentin 
määrittelymenetelmä. Ennustettavuuden parantamiseksi tuottoprosentin 
määrittelymenetelmä tulisi laatia sellaiseksi, että seuraavan vuoden 
tuottoprosentti voidaan laskea etukäteen." (Hallituksen esitys s. 58) 
 



 

 

Elinkeinotoiminnan tuoton (tuottoprosentin) määrittely etukäteen 
hallintoviranomaisen päätöksellä viideksi vuodeksi kerrallaan on varsin 
pitkälle menevä rajoitus omaisuuden suojaan. Lakiesityksessä ei tarkemmin 
selvitetä sellaisia yhteiskunnallisesti painavana pidettäviä perusteita, jotka 
perustelisivat sääntelyn vahvistamista tältä osin, mikä vaikeuttaa sen 
arviointia. Sähkömarkkinalaki edellyttää jo nyt hinnoittelun kohtuullisuutta, 
mitä voidaan pitää luonnollisen monopolin osalta perusteltuna ja myös 
käytännössä toimivana sääntelymuotona. Hinnoittelun kohtuullisuus 
vaikuttanee kohtuullistavasti myös tuottoon. Välitön, yrityskohtainen 
viisivuotinen tuottosääntely olisi olennaisesti vahvempi ja Suomen oloissa 
myös varsin poikkeuksellinen sääntelykeino. Mikäli tuottosääntelyä 
pidettäisiin perusteltuna, sen perusteista ja siihen liittyvästä hallinnollisesta 
toimivallasta tulisi joka tapauksessa säätää lailla, jossa määritellään 
täsmällisesti sääntelyn perusteet. 

 
Taannehtivat vaikutukset sopimussuhteisiin 

 
Eräillä lakiesitykseen sisältyvillä säännöksillä olisi vaikutusta myös 
voimassaoleviin sopimussuhteisiin. Tämä koskee kytkemisen viivästystä (27 
a §:n 1 mom.) ja vahingonkorvausta (44 §). Tällaiseen taannehtivana 
pidettyyn puuttumiseen on perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä 
suhtauduttu kielteisesti, koska perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös 
omaisuuden suojasta turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. 
Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on 
lisäksi ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta 
taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 33/2002 vp, s. 3/I). 
Perusteltujen odotusten suojaan liittyy oikeus luottaa sopimussuhteen 
kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia  sääntelevän  lainsäädännön 
pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka 
kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 45/2002 
vp, s. 2-3). 
 
Tosin valtiosääntöisessä käytännössä sopimussuhteen pysyvyys ja 
koskemattomuus eivät ole muodostuneet aivan ehdottomiksi (esimerkiksi 
PeVL 28/1994 vp, PeVL 27/1996 vp, PeVL 29/1998 vp, PeVL 37/1998 vp, s. 2/I, 
PeVL 63/2002 vp, s. 2/II, PeVL 13/2003 vp). Yleensä perustuslakivaliokunta 
onkin arvioinut varallisuusoikeudellisiin oikeussuhteisiin taannehtivasti 
puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitus-edellytysten, kuten 
sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden 
kannalta (PeVL 63/2002 vp, s. 2-3, PeVL 1/2003 vp, s. 3-4). Tässä arviossa on 
ollut merkitystä myös sillä vakiintuneella lähtökohdalla, että 
varallisuusoikeudellisia oikeussuhteita voidaan uudella sääntelyllä selventää 
ja täydentää, kunhan aineelliseen oikeuteen ei tuoda olennaisesti uutta 
sisältöä (PeVL 28/1994 vp). 
 
Näiden kriteerien perusteella arvioituna voidaan todeta, että lakiesityksen 
taannehtivat vaikutukset muodostuisivat ilmeisesti suhteellisen suppeiksi. 
Lisäksi niille on painavat ja hyväksyttävät perusteet. Säännökset eivät siten 
ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia. 

 
Lainsäädäntövallan delegointi 
 



 

 

Asetuksenantovaltuudet 
 
Ehdotukseen sisältyy suhteellisen runsaasti asetuksenantovaltuuksia. Ne 
sopeutuvat yleisesti ottaen perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentissa 
määriteltyihin puitteisiin. 
 
Erikseen voidaan todeta, että asetuksenantajalle 27 a §:n 1 momentissa 
määritelty toimivalta muuttaa asiallisesti lakia olisi perustuslakivaliokunnan 
(PeVL 62/2002 vp) edellyttämällä tavalla sidottu nimenomaisesti rahan arvon 
muutokseen, jota voidaan pitää riittävän yksiselitteisenä 
laskentaperusteena. 
 
Muodollisesti melko laaja ja perinteinen asetuksenantovaltuus sisältyy 53 
§:ään, jonka mukaan lain täytäntöönpanosta annetaan tarkemmat 
säännökset valtioneuvoston asetuksella. Tätä säännöstä arvioitaessa on 
otettava huomioon perustuslakivaliokunnan korostaneen, että perustuslain 
80 §:n säännökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin 
kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten ja määräysten sisältöä. 
Asetuksella tai viranomaisen määräyksellä ei siten voida antaa yleisiä 
oikeussääntöjä lain alaan kuuluvista asioista (PeVL 1/2004 vp; PeVL 24/2002 
vp). Kun valtioneuvosto ei siten myöskään ehdotetun 53 §:n säännöksen 
perusteella voi käyttää asetuksenantovaltaa kuin teknisissä ja varsin 
epäitsenäisissä täytäntöönpanokysymyksissä, valtuussäännös sopeutunee 
perustuslain 80 §:n rajoihin. 

 
Energiamarkkinaviraston määräykset 

 
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu kuin pykälän 1 momentissa 
mainittu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä 
syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla 
tai asetuksella. Tällaisen valtuuden tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan 
täsmällisesti rajattu. 
 
Muun viranomaisen määräysvaltaa arvioidessaan perustuslakivaliokunta on 
pitänyt mahdollisena vain teknisluonteisen (PeVL 61/2002 vp) tai 
laskennallis-teknisen (PeVL 2/2004 vp) määräysvallan perustamista alan 
asiantuntijaviranomaiselle. Lailla on joka tapauksessa säädettävä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 
 
Energiamarkkinaviraston määräysvalta olisi hallituksen esityksen mukaan 
melko laaja. Sen kohteena ovat kuitenkin pääasiassa varsin teknisluonteiset 
kysymykset muun muassa julkaisemis- ja ilmoitusvelvoitteen 
toteuttamisesta (12-13 §; 22-23 §; 34.2 §). Ehdotettua määräysvaltaa voidaan 
näiltä osin pitää asianmukaisesti rajattuna ja sen perusteet säännellään 
riittävän selkeästi laissa. 
 
Energiamarkkinavirastolla olisi kuitenkin 38 a §:n mukaan sisällöllisesti 
erittäin laaja sääntelyvalta. Se toteutettaisiin kuitenkin yksittäistapauksessa 
tehdyillä hallintopäätöksillä, joissa ehdot ja menetelmät vahvistetaan 
yksittäisen elinkeinonharjoittajan noudatettaviksi. Hallitusmuodon 
aikaisessa käytännössään perustuslakivaliokunta on katsonut, että 



 

 

tällaisissa ehdoissa on kysymys "oikeastaan sellaisista vakiosopimuksista, 
joita on tasapuolisuuden varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden edistämiseksi 
otettu käyttöön, kun tietynlaisia sopimuksia tehdään runsaasti." Näin 
tulkittuna ehtojen vahvistamista koskevat säännökset eivät ole olleet 
hallitusmuodon kannalta ongelmallisia (PeVL 19/1994 vp). 
 
Tällaista arviota ei voitane enää ilman muuta pitää perusteltuna, kun 
perustuslain 80 §:ssä on selvästi tiukennettu oikeussääntöjen antamisen 
edellytyksiä. Mikäli ehtojen ja menetelmien vahvistaminen merkitsee, että 
Energiamarkkinavirasto yksittäisessä hallintopäätöksessä edellyttää 
noudatettavaksi yleisesti muotoiltuja, vakiosopimus-tyyppisiä perusteita, 
menettely on hyvin lähellä sellaista viranomaismääräyksen antamista, jota 
on arvioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Tällöin 
valtiosääntöiseksi ongelmaksi voi muodostua, että ehtojen ja menettelyjen 
asiallinen merkitys on huomattava ja niiden sisällöstä tulisi siten säätää 
tarkemmin lailla. Tämä koskee esimerkiksi tuoton kohtuullista tasoa (38 a §:n 
1 momentin 1 kohta, jota nyt luonnehditaan vain hallituksen esityksen 
perusteluissa, ja siirtopalvelun ehtoja (2 kohta), joiden sisältöä ei millään 
tavoin määritellä. 
 
Muodollisesti ehtojen ja menettelyjen vahvistamista on kuitenkin perusteltua 
pitää yksittäistapauksellisena hallinnollisena päätöksentekona, johon liittyy 
myös muutoksenhakuoikeus. Tältä kannalta arvioituna sääntely vaikuttaa 
ongelmallisen väljältä hallinnon lainalaisuuden kannalta. Julkisen vallan 
käytön on perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan perustuttava lakiin. Koska 
ehdotettu ehtojen ja menettelyjen vahvistamistoimivalta perustuisi vain 
yleisluonteisesti määriteltyihin toimivaltasäännöksiin, toimivalta ei ilmeisesti 
perustu lakiin sillä tavoin kuin mainittu perustuslain säännös edellyttää. 
 
Riippumatta 38 a §:ssä tarkoitetun sääntelyvallan luokittelusta, sääntelyn 
perusteita olisi siis aiheellista täsmentää laissa. Tämä koskee erityisesti 
niiden "vakioehtojen" sisältöä, joiden mukaisesti vahvistuspäätös 
yksittäistapauksissa tehtäisiin. 
 
Yleisenä näkökohtana voidaan vielä kiinnittää huomiota siihen 
toiminnalliseen näkökohtaan, että valvontaviranomainen hallituksen 
esityksen mukaan ensin sääntelisi vahvistamillaan ehdoilla etukäteen 
valvontansa kohteena olevan elinkeinotoiminnan sisältöä (tai jopa sisällön) 
ja sen jälkeen sama viranomainen valvoisi vahvistamiensa ehtojen 
noudattamista. Tämä saattaa muodostaa suljetun hallinnollisen 
valvontajärjestelmän, joka on ongelmallinen siitä näkökulmasta, että 
hallintoviranomaisen tehtävänä on soveltaa lakia ja valvoa lain 
noudattamista. Lain säätäminen ja siten toimeenpanoviranomaisen 
toimivallan ja toiminnan sisällön määrittely kuuluu sen sijaan 
demokraattisessa oikeusvaltiossa eduskunnalle. Sekä sääntelyn sisällön 
määrittelyn että saman sääntelyn valvontavallan keskittäminen samalle 
viranomaiselle on tältä kannalta pulmallinen kehityspiirre. 

 
Julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle 

 
Perustuslakivaliokunta katsoi maakaasumarkkinalakiehdotuksesta 
antamassaan lausunnossa (PeVL 4/2000 vp) tarpeelliseksi vahvistaa 



 

 

oikeusturvaa siten, että järjestelmävastuuseen määrätyn päätökseen ehtojen 
asettamisesta tuli olla oikeus hakea muutosta. Tämä oli valiokunnan 
mielestä järjestettävissä esimerkiksi niin, että maakaasu-
markkinaviranomainen vahvistaa mainitut ehdot. Lakiehdotuksen 16 §:n 2 
momenttiin lisättäväksi ehdotettu sääntely on tämän perustuslaki-
valiokunnan kannanoton mukainen, eikä se vaikuta lakiehdotuksen 
käsittelyjärjestykseen. 

Kunnallinen itsehallinto (30 ja 34 a §) 
 
Kunnallisen laitoksen kirjanpitoa koskeva 30 §:n säännös sisältyy 
asiallisesti jo voimassaolevaan lakiin. Säännös ei tarkennetussakaan 
muodossa ole ongelmallinen kunnallisen itsehallinnon kannalta. 
 
Oikeudellinen eriyttäminen edellyttää 34 a §:n 1 momentin mukaan myös 
kunnallisen liikelaitoksen osalta, että se 34 a §:ssä säädetyin edellytyksin 
järjestetään oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksen-
teoltaan riippumattomaksi sähkön tuotannosta ja myynnistä. 
Riippumattomuusvaatimuksen edellyttämät muutokset kunnalliseen 
organisaatioon ovat jossain määrin tulkinnanvaraiset, mutta eriyttäminen 
ilmeisesti joka tapauksessa asettaisi rajoittavia puitteita kuntien ja 
kuntayhtymien oikeudelle päättää itsenäisesti organisaatiostaan. 
Eriyttäminen vaikuttaisi siten perustuslain 124 §:ssä turvattuun kunnalliseen 
itsehallintoon. 
 
Sääntelyn voidaan kuitenkin arvioida sopeutuvan niihin puitteisiin, joissa 
kunnan organisaatiosta voidaan säätää tavallisella lailla. Eriyttäminen ei 
myöskään kohdistu erityisesti kuntiin vaan tiettyyn elinkeinotoimintaan, jota 
myös kunnat harjoittavat. Eriyttämiselle on lisäksi painavat ja hyväksyttävät 
perusteet. 

 
Sähkömarkkinaviranomaisen muutoksenhakuoikeus (52 §) 

 
Perustuslakivaliokunta on vasfikään kiinnittänyt huomiota siihen, että 
viranomaisen oikeus valittaa hallinto-oikeuden sellaisesta päätöksestä, jolla 
viraston tekemä päätös on kumottu tai sitä on muutettu, olisi 
poikkeuksellinen hallintolainkäyttöjärjestelmässä. Tällainen viranomaisen 
yleinen muutoksenhakuoikeus voisi muodostua ongelmaksi perustuslain 21 
§:n 1 momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska 
tällöin viranomainen saatettaisiin nähdä asianosaisen muodolliseksi 
vastapuoleksi (PeVL 4/2004 vp). 
 
Vastaava arvio voidaan esittää lakiehdotuksen 51 §:n 4 momenttiin 
sisältyvästä säännöksestä, jonka mukaan Energiamarkkinavirastolla olisi 
oikeus valittaa hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden päätöksestä, jolla sen 
päätös on kumottu tai sitä on muutettu. Säännösehdotuksen perusteluista ei 
myöskään käy ilmi erityisiä tai muuten painavia syitä tällaiselle 
poikkeukselliselle valitusoikeussäännökselle. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta perjantaina 17.9.2004 klo 9.30 
 
Asia: Hallituksen esitys n:o 127/2004 vp laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuskin 
muuttamisesta 
 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Muutoksen tavoitteena on tehostaa (i) 
sähköverkkoliiketoimintojen eriyttämistä muista sähköliiketoiminnoista, (ii) sähköverkkojen valvontaa ja 
sähkön toimitusvarmuuden seurantaa sekä (iii) ajanmukaistaa sähkömarkkinalain vanhentuneita säännöksiä. 
Näiden tavoitteiden taustalla on pyrkimys toimivaan ja terveeseen kilpailuun sähkömarkkinoilla. Esityksessä 
on myös otettu huomioon sähkön sisämarkkinadirektiivin (2003/54/EY) vaatimuksia. 
 
Lakiesitys sisältää säännöksiä sähköverkkotoiminnan oikeudellisesta ja toiminnallisesta eriyttämisestä 
sähköntuotanto-ja sähkönmyyntitoiminnasta. Sähköverkkojen valvonnassa siirryttäisiin yhtenäiseen ja osittain 
etukäteiseen valvontaan: Energiamarkkinavirasto vahvistaisi kaikille verkonhaltijoille sekä 
järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle noudatettavaksi keskeisimpien palveluiden ehdot ja palveluiden 
hinnoittelua koskevat menetelmät. Verkonhaltijoiden velvollisuutta tarjota siirtopalvelulta (ns. siirtovelvoite) 
tehostettaisiin. Sähköliittymän kytkemisen viivästyksestä aiheutuvaa vahingonkorvausvastuuta selvennettäisiin 
muuttamalla korvaus euromääräiseksi. Korvausmäärän muuttamisen tapaa ja edellytyksiä täsmennettäisiin. 
Energiamarkkinavirastolle ehdotetaan niin ikään toimivaltaa määrätä voimalaitoksen haltijaa siirtämään 
talvikauteen ajoittuvaa voimalaitoksen huoltoseisokkia kireän sähkön tuotantotilanteen vuoksi. 
 
Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 127/2004 vp s. 5/1) todetaan, markkinoiden toimivuuden näkökulmasta 
esityksen taustana on ns. luonnollisen monopolin tilanne. Sähköverkkotoiminta muodostaa tällaisen 
luonnollisen monopolin. Tämä johtuu siitä verkostoaloille ominaisesta piirteestä, että liiketoiminnan kiinteät 
kustannukset ovat korkeat ja muuttuvat kustannukset alhaiset. Sähkömarkkinoilla kustannukset koostuvat 
suurimmaksi osaksi verkon rakentamis-ja ylläpitokustannuksista, jotka eivät juurikaan vaihtele toimitettavan 
sähkön määrän mukaan. Kun sähköverkko on rakennettu, yksittäiset sähkön toimitukset voidaan siirtää hyvin 
alhaisin rajakustannuksin. Sen sijaan kilpailevan verkon rakentaminen ei useimmiten ole taloudellisesti 
kannattavaa. 
 
Sähkömarkkinoiden toiminnallinen kehitys on siten synnyttänyt tilanteen, jossa yhdellä toimijoista eli 
verkonhaltijalla on hallinnassaan muiden sähkömarkkinoilla toimivien yritysten liiketoiminnan toteuttamisessa 
välttämättä tarvitsema hyödyke eli sähköverkon siirtokapasiteetti. Sähköliiketoiminnat edellyttävät välttämättä 
tukeutumista sähköverkkoliiketoimintaan, koska sähköä ei siirrettävänä hyödykkeenä voi irrottaa erilleen 
verkosta. Luonnollisen monopolin tilanteessa sähkömarkkinoille ei synny toimivia markkinoita ja tervettä 
kilpailua ilman 
tavanomaisiin markkinoihin verrattuna tiukempia sääntelytoimenpiteitä. Luonnollisen monopolin 
erityisvalvonnan keskeisiä tavoitteita ovat tasapuolisuus, jatkuvuus ja tehokkuus (HE 127/2004 vp s. 7/II). 
Siirto velvoitteen täsmentäminen, verkkotoiminnan oikeudellisen eriyttämisen vaatimus sekä se, että 
valvontaviranomainen vahvistaa ennakolta verkonhaltijan palveluihin liittyvät ehdot ja hinnoittelumenetelmät 
ovat lakiesityksen tärkeimmät keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 



 

 

Jakeluverkonhaltijalla ja järjestelmä vastuuseen määrätyllä kantaverkonhaltijalla on jo voimassa olevassa 
sähkömarkkinalaissa asetettu verkon kehittämis-, liittämis-ja siirtovelvollisuus. Sähkömarkkinalain 10 §:n 
mukaan, jota ei nyt ehdoteta muutettavaksi, verkonhaltijalla on velvollisuus tarjota siirtopalvelulta kaikille 
niitä haluaville (siirtovelvollisuus). Siirtovelvoitteen tavoitteena on muodostaa sähköverkosta puolueeton 
markkinapaikka. Sähkömarkkinalain 21 §:n mukaan myös sähkön vähittäismyyjän on toimitettava sähköä 
kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille tietyt ehdot täyttäville sähkönkäyttäjille (toimitusvelvollisuus). 
Tätä toimitusvelvollisuutta laajennettaisiin myös sellaiseen sähkön vähittäismyyjään, jolla on huomattava 
markkinavoima (nykyinen laki: määräävässä markkina-asemassa oleva jakeluverkonhaltija). Lisäksi sekä 
siirtovelvollisen että toimitusvelvollisen tulisi ilmoittaa sähkömarkkinaviranomaiselle myyntiehtonsa sekä 
tiettyjä liiketoimintaansa koskevia tunnuslukuja. 
 
Puuttuminen yritysten päätöksentekoon siitä, keille asiakkaille ja mihin hintaan yritykset toimittavat 
hyödykkeitään, on epätavanomainen keino markkinoiden oikeudellisessa sääntelyssä. Kilpailulainsäädännön 
normaalina tavoitteena on päinvastoin suojata elinkeinonharjoittajan toimintavapautta perusteettomilta 
rajoituksilta. Toimintavapauden suoja sisältää erityisesti yrityksen mahdollisuuden solmia asiakassuhteita 
edullisimmiksi katsomillaan ehdoilla soveliaiksi katsomiensa asiakkaiden kanssa. Tämä periaate ilmenee 
muun muassa kilpailunrajoituslain 1.2 §:stä, joka tässä suhteessa toteuttaa omaisuudensuojan ja 
elinkeinovapauden perusoikeuksia. 
 
Jotta siirtovelvollisuus ja toimitusvelvollisuus toteutuisivat käytännössä, on kuitenkin välttämättä 
säänneltävä myös siirrettävästä ja toimitettavasta hyödykkeestä perittävää hintaa. Tämä johtuu siitä, 
että verkonhaltijalla on strateginen intressi olla pääsemättä sopimukseen sähkön . 
siirtokustannuksista sellaiseen hintaan, joka voisi luoda varteenotettavaa kilpailua | — t -
fa^/vi 
sähkömarkkinoilla. 
 
Yrityksen hyödykkeiden hinnoitteluun puuttuminen on keinona vaikeasti käytettävä. Tämä johtuu 
siitä, että oikean hinnan määrittämiseen ei ole yhtä ainoaa kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa 
laskentakaavaa. Siksi hintojen välitöntä ja yksityiskohtaista sääntelyä tehokkaampana pidetään 
markkinoiden itsesääntelyyn tukeutumista esimerkiksi kilpailuprosessia ylläpitämällä. Tällaisessa 
välillisessä sääntelyssä siirto- ja toimitushintoja säännellään pyrkimyksenä pitää markkinoille 
pääsyn esteet alhaisina, jotta sähkömarkkinoilla syntyisi hintakilpailua. 
 
Lakiesityksessä välillistä hintasääntelyä toteutetaan ottamalla huomioon hinnoittelujärjestelmä 
kokonaisuudessaan ja toisiaan täydentävistä sopimusehdoista muodostuva kokonaisvaikutus. 
Sääntelyn toimivuus tukeutuu ehdotetusta sähkömarkkinalain 38a §:stä ilmenevällä tavalla siihen, 
että sähkömarkkinaviranomainen etukäteen vahvistaa päätöksellään sähkömarkkinoiden 
olennaisten hyödykkeiden (essential facilities) toimitusehdot ja hinnoittelua koskevat menetelmät. 
Tämän päätöksenteon asianmukaista tekemistä tukee vahvasti se, että sähkömarkkinoilla toimivan 
yrityksen on oikeudellisesti eriytettävä sähköverkkoliiketoiminta muista sähköliitetoimignoista sekä 
sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista (lakiesityksen 28/§). Näin 
tulee mahdolliseksi saada toimitusehdoista ja hinnoittelua koskevia menetelmistä tehtäviä päätöksiä 
varten liiketaloudellista taustatietoa nykyistä monipuolisemmin ja luotettavammin. Samalla 
Energiamarkkinaviraston päätöksenteossa voidaan erityisesti pitää silmällä sähkönsiirrossa 
käytettävien toimitusehtojen ja hinnoittelun muodostaman kokonaisjärjestelyn vaikutuksia sähkömarkkinoille 
pääsyyn ja paikallisilla sähkömarkkinoilla toteutuviin loppukäyttäjäasiakashintoihin. 
 
Lakiesityksen tarkoittamassa tilanteessa on keskeistä selvittää, millaisin keinoin lainsäädännöllä on jo aiemmin 
puututtu sähkömarkkinoiden rakenteeseen ja sähkömarkkinoilla toimivien tahojen markkinakäyttäytymiseen. 
Tätä taustaa vasten pystytään arvioimaan, millaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia nyt esitetyillä 
lainmuutoksilla on näiden tahojen asemaan. 
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2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista 2.1. 

Omaisuudensuoja sähkömarkkinoilla 

Omaisuudensuoja ulottuu, tietyssä määrin, niihin perusteltuihin tulevaisuuden odotuksiin, joita eri osapuolille 
muodostuu niiden toimiessa erilaisissa toimintaympäristöissä. Omaisuudensuojan tarkemman sisällön 
määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon kunkin toimintaympäristön erityispiirteet. Erityispiirteitä voi olla 
niin toiminnallisessa suhteessa kuin normatiivisessa sääntelyssäkin. 
 
Markkina-asemaan, ja siihen johtaneisiin aikaisempiin investointeihin, perustuva odotus tulevaisuuden 
tuotoista voi kuulua omaisuudensuojan piiriin. Silti odotusta vakioina pysyvistä hintatasosta ja muista 
hyödykkeen toimituksessa omaksutuista käytännöistä ei voida pitää markkinataloudessa yleisesti eikä 
sähkömarkkinoilla erityisesti kovin perusteltuna. Markkinataloudessa markkinat ja kilpailu sisältävät jatkuvan 
muutoksen piirteen, joka on erityisen voimakasta vasta muodostumassa olevilla markkinoilla, kuten 
sähkömarkkinoilla. Toimivilla markkinoilla on pikemminkin epätodennäköistä, että hyödykkeiden hintataso 
tai muut taloudellisesti olennaiset toimitusehdot säilyisivät vakiona, erityisesti milloin tämä vakioituneisuus 
johtuisi yhden tai muutaman huomattavan markkinavoiman omaavan yrityksen omaksumasta käytännöstä. 
 
Sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1990-luvun puolivälissä. Tällöin oli, verkostomarkkinoiile yleisesti 
ominaisella tavalla, tarvetta erillisääntelyllä kannustaa kantaverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Markkinoilla toimivan elinkeinonharjoittajan voidaan edellyttää olevan selvillä tällaisen erityissääntelyn 
markkina-ja kilpailuoikeudellisista taustoista. Siksi sen varaan rakentuvat odotukset erityissääntelyn 
muuttumattomuudesta eivät ole kovin perusteltuja. 
 
Kestävimmän pohjan arvioida saavutetun markkina-aseman omaisuudensuojaa tarjoaakin lähtökohta, että 
markkinat ovat dynaaminen ja jatkuva prosessi kilpailijoiden välistä vuorovaikutusta. Säädellessään 
markkinoita julkisella vallalla on taloudellisen tehokkuuden ohella muitakin päämääriä, esimerkiksi 
sähkömarkkinoilla sähkön luotettavan saatavuuden ja toimitusvarmuuden turvaaminen. Julkisen vallan 
toimenpiteet voivat siksi kohdistua niin markkinoiden puitteisiin kuin välittömämmin 
markkinakäyttäytymiseen. Tämä dynaaminen tausta on eräällä tavalla "sisäänrakennettuna " markkina-
asemaan omaisuutena, erityisesti milloin on kysymys pitkävaikutteisemmista investoinneista. Ajattelutapa 
ilmenee siviilioikeudellisesti muun muassa siinä, että oikeudellisessa harkinnassa yrityksen tuottoarvoa 
pidetään lähtökohtaisesti ns. substanssiarvoa osuvampana silloin kun on kysymys pitkäjänteisestä 
liiketoiminnasta (ks. KKO:2004:77 perustelut kohta 6.). Hallituksen esityksessäkin mainitut 
sähkömarkkinoiden erityispiirteet korostavat liiketoiminnan pitkäjänteisyyden vaatimusta. 
Perusoikeusharkinnassa nämä näkökohdat antavat sisältöä perustuslakivaliokunnan linjaukselle ottaa 
huomioon omaisuuden 
erityisluonne, kun harkitaan varallisuuteen kohdistuvien velvoitteiden laatua ja sopivuutta (esim. 
PeVL 4/2000 vp s. 2/1). 
 
Omaisuudensuojan rajoittamisen on perustuttava tärkeään yhteiskunnalliseen syyhyn ja 
hyväksyttävään tarkoitukseen. Lakiesityksen tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun 
tehostaminen sähkömarkkinoilla lisäämällä sähköliiketoiminnan avoimuutta ja tasapuolisuutta sekä 
vaikeuttamalla kilpailua vääristäviä toimenpiteitä. Tehostuva kilpailu alentaa käyttäjähintoja. 
Lisäksi edistetään sähkön saatavuutta ja toimitusvarmuutta. Näitä tavoitteita voidaan pitää 
perusoikeuksien rajoittamisedellytysten tarkoittamina tärkeinä yhteiskunnallisina syinä. Eri 
toimialojen toimivat markkinat kiinnittyvät yleisestikin läheisesti perusoikeusjärjestelmään 
muodostaen yhden ainesosan monien perusoikeuksien, edellä kuvatulla tavalla myös markkina-
asemana ilmenevän omaisuuden omaisuudensuojan, toteuttamisessa. 
 
Rajoitusten täsmällisyyttä voidaan harkinta pitäen silmällä rajoitusten soveltamisedellytysten yksiselitteisyyttä 
ja tarkkarajaisuutta. Tästä näkökulmasta siirtovelvollisuus (nykyisellään säilyvä    p 



 

 

10 §) ja toimitusvelvollisuus (21 §), eriyttämisvelvollisuus (28^|) sekä sähkömarkkinaviranomaisen f r\ JYc 
toimitusehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistamissäännös (38a §) ovat sinänsä selkeitä. " 
Epämääräisyyttä sisältyy lähinnä ehdotettuun 38a §:ään sen vuoksi, että harkinta on tehtävä pitäen 
silmällä tiettyjä eurooppalaisia säädöksiä. Lisäksi hinnoittelua voidaan ohjata erilaisilla 
menetelmillä. Tämä epämääräisyys on välttämätön seuraus siitä, että sähkömarkkinaviranomaisen 
päätöksenteossa siirrytään jälkikäteisistä yksittäistapauspäätöksistä etukäteiseen valvontaan. 
Päätöksenteon tavoitteena on - ainakin jossakin määrin - kustannussuuntauneen hinnoittelun 
edistäminen, mitä ei ole pidetty ongelmallisena omaisuudensuojan näkökulmasta (PeVL 61/2002 vp 
s. 4/1). Sähkömarkkinaviranomaisen etukäteisistä päätöksistä on mahdollisuus valittaa 
markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus harkitsee asiantuntemuksensa perusteella päätöksen 
sisällöllisen asianmukaisuuden. feäätöfmenettelystä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.      L X J » 
Tällaisia oikeusturvakeinoja voidaan siksi pitää varsin tehokkaana. / o 
 
Vielä on syytä pohtia sitä, onko ehdotettuja muutoksia pidettävä välttämättömänä tavoitteena 
olevan tarkoituksen saavuttamiseksi. Aikaisemmin kuvatulla tavalla verkostomarkkinoilla vallitsee 
luonnollisen monopolin tilanne. Tämäntyyppisiä markkinoita joudutaan siksi sääntelemään 
tavanomaisia markkinoita voimakkaammin. Kun sääntelyssä on samalla usein kysymys myös 
markkinoiden avaamisesta kilpailulle, on tyypillistä, että sääntelyä joudutaan muuttamaan ja 
tehostamaan kulloistakin markkinatilannetta ja voimassa olevien normien vaikuttavuutta 
arvioimalla. Kuten hallituksen esityksessä perustellaan (HE 127/2004 vp s. 67-71), toimenpiteet on 
suunnattu kilpailun vahvistamiseen tehostamalla jo käytössä olevia keinoja sekä edellyttämällä 
liiketoimintojen oikeudellista eriyttämistä. Luonnollisen monopolin tilanteessa ei ole perusteita 
olettaa esitettyjen tehostamistarpeiden poistuvan ja kilpailutilanteen korjautuvan luonnostaan 
nykyisten markkinoiden itsesääntelyn vaikutuksesta, ainakaan lyhyellä aikavälillä. 
Välttämättömyyden näkökulmasta harkinnan varaajaa siihen, millaisin tarkemmin kriteerein siirtoja 
toimitusvelvollisuus toteutetaan. Hallituksen esityksessä ehdotetut rajanvedot vaikuttavat tässä 
suhteessa asianmukaisilta. 
 
Tärkein harkittava perusoikeuksien rajoittamisperuste on suhteellisuusvaatimus. Tämän 
lausunnon alussa on esitetty varallisuusoikeudellisia perusteita sille, millaiset piirteet luonnehtivat 
markkina-asemaa varallisuutena. Erityisesti sähkömarkkinoilla tavanomaiset markkina-asemat 
ovat alkaneet muodostua vasta kun sähkömarkkinat sähkömarkkinalailla (386/1995) avattiin 
kilpailulle. Tällöin 
011 harkittavana myös muutoksen vaikutukset sähkömarkkinoilla toimivien yritysten 
omaisuudensuojaan. Verkostomarkkinatyyppisenä toimintaympäristönä sähkömarkkinoiden puitteet 
ja markkinaosapuolten käyttäytyminen ovat olleet jatkuvasti muuttuvan sääntelyn kohteena. Tästä 
syystä yritysten investoinneillaan saavuttamiin asemiin ei ole perusteltua liittää vahvoja odotuksia 
markkinatilanteen tai normiston muuttumattomuudesta. Päinvastoin, kestävällä pohjalla toimivassa 
liiketoiminnassa on ollut syytä varautua tällaisiin muutoksiin muun muassa siten, että tulovirtaa ei ole sidottu 
pitkäaikaisin ja ilman irtisanomisehtoa vaikuttavin vakiohintoja tai ostovelvoitteita sisältävin sopimuksin. Nyt 
käsiteltävään lakiesitykseen sisältyvät muutokset eivät kokonaisuutena arvioiden näyttäisi olevan 
luottamuksensuojan ja perusteltujen odotusten näkökulmasta erityisen merkittäviä uusia rajoituksia. 
Pikemminkin muutokset, edellä tässä lausunnossa kuvatulla tavalla, vahvistavat jo nyt vallitsevaa sääntelyä. 
Ennakolta tapahtuva palvelujen ehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistaminen osaltaan parantaa 
viranomaistoiminnan ennakoitavuutta ja siten helpottaa verkonhaltijoiden liiketoiminnan suuntaamista. 
 
Hinnoittelua pidetään huomattavan markkinavoiman omaavan yrityksen tärkeimpänä keinona toteuttaa 
markkinoiden monopolisointia. On vaikea löytää perustelua, jonka valossa tämän keinon käyttöön pohjautuvat 
tervettä kilpailua haittaavat sopimus- tai muut järjestelyt saisivat omaisuudensuojaa. Sama näkökohta koskee 
myös sellaisia sopimusehtoja, jotka eivät sisällöltään muutoin vastaa kuluttajansuojanormistoatai 
sopimusoikeuden yleistä kohtuullisuusvaatimusta. Kun oikeustoimilakiin vuoden 1983 alusta sisällytettiin 
yleinen sovittelusäännös, todettiin nimenomaisesti, etteivät kohtuuttomat sopimussuhteet nauti 
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perustuslainsuojaa (PeVL 3/1982). Vastaavankaltainen näkökohta saa merkitystä pohdittaessa 
sähkömarkkinalain juuri mainittuja muutoksia. 
 
Verkkotoiminnan oikeudellisen eriyttämisen vaatimus on käytännön merkitykseltään vain vähäinen tiukennus 
voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin jo sisältyviin eriyttämisvaatimuksiin. Yhtiöittämisellä varmistetaan jo 
nykyisessä laissa olevaa ristiinsubvention kieltoa. Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 127/2004 vp s. 68/11 - 
s. 69/1) huomautetaan, oikeudellisen eriyttämisen vaatimus ei sisällä velvoitetta toimintojen omistukselliseen 
eriyttämiseen. Tälläkään perusteella oikeudellisen eriyttämisen vaatimuksella ei näytettäisi puututtavan 
sähkömarkkinaliiketoiminnan ydinintresseihin. 
 
Suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta esitetyt päämuutokset, (i) piirto-   toimitusvelvoitteeri   \ri 
laajentaminen, (ii) vaatimus toimintojen oikeudellisesta eriyttämisestä sekä (iii) toimitusehtojen ja 
hinnoittelumenetelmien etukäteinen vahvistaminen, eivät näyttäisi lainkaan puuttuvan 
sähkömarkkinatoimijoiden liiketoimintavarallisuuteen omaisuudensuojan kannalta merkityksellisellä tavalla. 

 
Päädyn siis samaan lopputulokseen kuin mihin myös hallituksen esityksen 
säätämisjärjestysjaksossa tullaan mutta olennaisesti erilaisin perustein. Tärkein selitys 
arviointien erolle on nähdäkseni se, että tässä lausunnossa on, perustuslakivaliokunnan 
viimeaikaisten omaisuudensuojaa koskevien linjausten mukaisesti, arvioitu sähkömarkkinoilla 
toimivien yritysten asemaa dynaamisen ja jatkuvasti muuttuvan markkina-aseman saamana 
omaisuudensuojana. Hallituksen esityksen lausumat, erityisesti monin paikoin käytetty ilmaisu 
"omaisuuden normaali, kohtuullinen ja järkevä käyttö", näyttäisivät puolestaan olevan peräisin 
vähän varhaisemmasta perustuslakivaliokunnan käytännöstä ja erityisesti sellaisista 
arvioinneista, joissa on ollut kysymys kiinteän omaisuuden varsin vakiintuneiden 
hyödyntämistapojen tilanteista. 

 
2.2. Voimalaitosten huoltoseisokit 
Sähkömarkkinalain 36a §:ään ehdotetun säännöksen mukaan sähkömarkkinaviranomainen voisi määrätä 
siirtämään talvikauteen ajoittuvia suurten erillistuotantovoimalaitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja kireän 
sähköntuotantotilanteen vuoksi talvikauden ulkopuolelle. Tavoitteina on ennalta ehkäistä eri tahoille 
aiheutuvat suuret kustannukset siitä, että sähkönkäyttöä jouduttaisiin rajoittamaan kierrätettävillä 
sähkökatkoilla riittämättömän sähköntarjonnan vuoksi tai että voimalaitoksen seisottamista käytettäisiin 
sähkön markkinahinnan manipulointiin. Näitä tavoitteita voidaan pitää tärkeinä yhteiskunnallisina syinä ja 
hyväksyttävinä tarkoituksina. Luonnollisen monopolin omaavan yrityksen päätöksentekoon on vaikea löytää 
toista yhtä tehokasta keinoa, joten ehdotettua muutosta voidaan pitää myös välttämättömänä. 
Suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta hallituksen esityksessä (HE 127/2004 vp s. 69/11) on tuotu esiin 
monia perusteltuja näkökohtia. Huoltoseisokit voidaan suunnitelmallisesti toimien ajoittaa muuhun kuin 
korkeimman käyttöasteen aikoihin, joko ennen sitä tai sen jälkeen. Voimalaitokset saadaan säännöksen 
estämättä korjata äkillisen vikaantumisen johdosta. Soveltamisalaan kuuluisivat vain suuret valtakunnallista 
merkitystä omaavat voimalaitokset. Säännös ei myöskään velvoittaisi sähköntuottajaa käyttämään 
voimalaitostaan kyseisenä ajankohtana, vaan voimalaitoksen haltija tekisi edelleen ajopäätöksen itsenäisesti 
tuotannollisin perustein. Kokonaisuutena arvioiden esitetty säännös täyttää omaisuudensuojan 
rajoitusedellytysten suhteellisuusvaatimuksen. 
 
2.3. Sääntelyn taannehtivat vaikutukset 
 
Voimaantulosäännöksen 4. kohdan mukaan sähköliittymän kytkemisen viivästymistä koskevaa lain 27a §:n 1 
momenttia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sähkösopimuksiin, jos tällainen viivästys on 
tapahtunut lain voimaantulon jälkeen. Samoin liittämisvelvollisuuden, siirtovelvollisuuden, 
toimitusvelvollisuuden tai sähköntoimituksen keskeyttämisnormin vastaisesta menettelystä johtuvaa 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa 44 §:ää sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
sähkösopimuksiin. 



 

 

 
Sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu omaisuudensuojan piiriin. Omaisuudensuojaan puuttuvaa sääntelyä on 
arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta. Sääntelyn tavoitteena on kuluttajien 
suojaaminen sähkömarkkinoiden sopimussuhteissa. Tätä voidaan pitää tärkeänä yhteiskunnallisena syynä ja 
hyväksyttävänä tarkoituksena, kun otetaan huomioon se, että kuluttaja on sähkömarkkinoilla toimivia 
elinkeinonharjoittajia heikommassa asemassa. Syyn tärkeyttä vahvistaa se, että sähkö on kuluttajille yksi 
perushyödykkeistä. Vakiokorvauksen osalta muutosta voidaan pitää vähäisenä eikä sillä tuoda aineelliseen 
oikeuteen mitään olennaisesti uutta, koska vakiokorvaus on markkamääräisenä jo sisältynyt voimassa olevaan 
sähkömarkkinalakiin. Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 127/2004 vp s. 70/11) on mainittu, myös 
yhdenvertaisuussyyt puoltavat uuden säännöksen taannehtivaa soveltamista. 
 
Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevassa säännöksessä on kysymys nykyisen sääntelyn täsmentämisestä ja 
selventämisestä, muun muassa korjaamalla virheellisiksi jääneitä viittauksia. Muutokset voimassa olevaan 
oikeuteen jäävät vähäisiksi. Siksi taannehtivuus ei ole ongelmallista sopimussuhteiden pysyvyyden ja 
omaisuudensuojan näkökulmista. 
 
2.4. Elinkeinovapaus 
 
Edellä on arvioitu lakiesitystä omaisuudensuojan kannalta. Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä ottanut 
kantaa verkostomarkkinoiden sääntelyyn elinkeinovapauden näkökulmasta. Tällöin on kuitenkin ollut 
kysymys lähinnä liiketoiminnan luvanvaraisuuteen liittyvistä seikoista, kuten tässäkin hallituksen esityksessä 
(HE 127/2004 vp s. 67/1). Kysymys on elinkeinovapaudesta eräällä tavalla suppeassa tai vertikaalisessa 
(julkisen vallan ja yksityisen toimijan välisessä) 
ydinmerkityksessä. Hinnoitteluun ja muihin hyödykkeen toimittamisen ehtoihin puuttuminen sekä 
sähköverkkotoiminnan oikeudellisen eriyttämisen vaatimus koskettavat elinkeinoharjoittamisen edellytyksiä 
yleisellä ja horisontaalisella tasolla (yksityisten toimijoiden välisissä suhteissa). Tässä mielessä hinnoittelun ja 
toimitusehtojen sääntely koskettaa elinkeinovapautta ja sen kunnioittamista tuon perusoikeuden laajassa 
mielessä. Edellä on selvitetty niitä markkinoiden toimivuuteen liittyviä näkökohtia, jotka antavat perusteen 
välillisesti puuttua verkkoja hallinnoivien yritysten hinnoitteluun ja toimitusehtoihin sekä yhtiöiden 
oikeudelliseen eriyttämiseen. Tämä puuttuminen tehdään myös siksi, että toteutettaisiin elinkeinovapautta 
(laajassa mielessä) alalle pyrkiville uusille yrittäjille tekemällä markkinoille pääsyn esteet mahdollisimman 
alhaisiksi ja markkinat mahdollisimman läpinäkyviksi. Tästä syystä lakiesitys ei ole ongelmallinen 
elinkeinovapaudenkaan näkökulmasta. 
 
3. Yhteenveto 
 
Tärkeimmät sähkömarkkinalain esitetyistä muutoksista ovat (i) siirto- ja toimitusvelvoitteen laajentaminen, (ii) 
vaatimus toimintojen oikeudellisesta eriyttämisestä sekä (iii) toimitusehtojen ja hinnoittelumenetelmien 
etukäteinen vahvistaminen. Esittämilläni perusteilla katson, että ehdotetut muutokset eivät merkitse 
puuttumista sähkömarkkinoilla toimivien yritysten omaisuudensuojaan tai elinkeinovapauteen. Voimalaitosten 
huoltoseisokkeja koskeva sääntely täyttää perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Sähkömarkkinalaissa 
asetettujen velvollisuuksien rikkomisesta seuraavaa korvausvastuuta koskevat säännökset merkitsevät vain 
vähäistä muutosta voimassa olevaan sääntelyyn. Siksi niiden taannehtivuus ei ole ongelmallista 
sopimussuhteiden pysyvyyden ja omaisuudensuojan näkökulmista. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
HE 127/2004 vp laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuskin muuttamisesta HE 128/2004 vp laiksi 
maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

Kauppa-ja teollisuusministeriö esittää kunnioittavasti seuraavaa: 

1.    Sähkö- ja maakaasuverkkojen valvonnan muutokset 

Sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiivit edellyttävät, että sähkö- ja maakaasuverkkojen valvonnassa 
siirrytään verkkopalveluiden ehtojen sekä verkkomaksujen laskentaperusteiden määrittämisessä etukäteiseen 
valvontamenettelyyn. Suomessa tämä merkitsee verkkojen nykyisen jälkikäteisen markkinavalvonnan 
muuttumista eräiltä osin etukäteiseksi vahvistamismenettelyksi. Muutos koskee prosessuaalisia säännöksiä; 
verkkohinnoittelua ja -ehtoja koskeviin aineellisoikeudellisiin säännöksiin ei tässä yhteydessä esitetä muutoksia 
(paitsi SML 15 §:n 3 momentin tekninen muutos). Ehdotusten mukaan Energiamaikkinaviraston tulisi jatkossa 
yksittäisillä päätöksillään vahvistaa verkonhaltijan ja järjestelmä vastuuseen määrätyn yrityksen palveluiden 
ehdot ja palveluiden hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista. Ehdotuksia on 
tarkasteltava perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaa koskevan sääntelyn näkökulmasta. 

Ehdotukset on laadittu silmällä pitäen sitä, että ne täyttäisivät perustuslakivaliokunnan vakiintuneen 
käytännön sekä valiokunnan sähkö-, maakaasu- ja viestintäverkkoja koskevat kannanotot. Esityksissä 
katsotaan, että rajoitukset eivät loukkaa omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään 
käyttämiseen. Ehdotetuille muutoksille katsotaan olevan hyväksyttävät, painavan yhteiskunnallisen tarpeen 
edellyttämät perusteet. Ehdotukset on laadittu siten, että perusoikeuden rajoitus täyttäisi yhteisölainsäädännön 
vähimmäisvaatimukset sekä monopolitoimintojen yhteiskunnalliset kontrollitarpeet, mutta ei menisi 
pidemmälle kuin näistä aiheutuvien vaatimusten täyttämiseksi on perusteltua. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmissa lausunnoissaan todennut sähkö- ja maakaasuverkkojen olevan erityinen, 
pelkästään määrätynlaiseen toimintaan käytettävä omaisuus. Valiokunta on pitänyt niihin kohdistuvia 
velvoitteita - säädetyt oikeudet vastapainona huomioon ottaen - laadultaan omaisuuden tällaiseen 
erityisluonteeseen sopivina. Perustuslakivaliokunnan tähänastinen käytäntö voidaan tiivistää niin, että po. 
velvoitteet ovat kyseisen omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen perustuslainmukaisia, jos velvoitteet 
perustuvat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia. 

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminta muodostavat luonnollisen monopolin, sillä rinnakkaisen kilpailevan 
verkon rakentaminen ei useimmiten ole taloudellisesti kannattavaa. Sähkönjakeluverkon haltijoiden sekä 
sähkön ja maakaasun järjestelmävastaavien monopoliasema on lisäksi keskeisiltä osin vahvistettu 
säännöstasolla. Perustuslakivaliokunta on katsonut (PeVL 19/1994 vp.) SML 10 §:n siirtovelvoitteen 
hyväksyttäväksi verkko-omaisuuden normaalin, kohtuullisen ia järkevän käytön kannalta. Omaisuuden 
kohtuullisen käyttömahdollisuuden säilyttämiseksi verkonnaltijalla tulee olla oikeus periä kohtuullinen korvaus 
siirtopalveluista. Maakaasumarkkinalakia koskevassa lausunnossaan (PeVL 4/2000 vp) perustuslakivaliokunta 
on todennut, että maakaasun siirto- ja jakeluverkkotoiminnassa vallitsee niin sanottu luonnollinen monopoli, 
jonka vuoksi maakaasuverkkotoiminnan sääntely on tarpeen ja hyväksyttävää. Valiokunta on myös viitannut 
siihen, että sääntelyn tavoitteena on lisätä kilpailua maakaasualalla. Valiokunta on katsonut, että molemmat 
esitykset voidaan säätää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Valvontaviranomaisen toimesta ennakolta tapahtuva verkonhaltijan palveluihin liittyvien ehtojen ja 
hinnoittelumenetelmien vahvistaminen rajoittaa verkkotoiminnan harjoittajan vapautta määrätä 
verkkotoiminnan ehdoista haluamallaan tavalla. Ehtojen ja hinnoittelumenetelmien perusteet sekä 
valvontaviranomaisen toimivalta on kuitenkin määritelty laissa. Viranomaisen asettamilla ehdoilla ja 
hinnoittelumenetelmillä ei rajoiteta verkon omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja 
järkevään käyttöön. Säännöksissä verkonhaltijalle on turvattu oikeus kohtuullisen korvauksen perimiseen 
verkon käyttäjiltä. Valvontaviranomaisen vahvistettaviksi tulevista ehdoista ja hinnoittelumenetelmistä on jo 
nykyisellään säädetty SMLrssa ja MML:ssa eikä näihin säännöksiin esitetä merkittäviä muutoksia. 
Verkonhaltijan tulee nykyisinkin noudattaa näitä säännöksiä palveluidensa ehtoja asettaessaan ja jo 
nykyiselläänkin Energiamarkkinavirasto valvoo näiden säännösten noudattamista. Tässä mielessä ehdotettu 
muutos vam täsmentää ja selkeyttää verkonhaltijoiden olemassa olevia velvoitteita. Toisaalta osittain 
etukäteinen valvontamenettely myös parantaa verkonhaltijoiden toimintaan vaikuttavien viranomaisratkaisujen 
ennakoitavuutta ja helpottaa siten verkonhaltijoiden toimintamahdollisuuksia. Energiamarkkinaviraston 



 

 

lisääntyvien toimivaltuuksien vastapainoksi verkonhaltijoiden oikeusturvaa ehdotetaan samassa yhteydessä 
parannettavaksi siirtymällä kaksiportaiseen muutoksenhakumenettelyyn. Ehdotettu valvontatavan muutos ei 
aiheuttaisi muutoksia valvottavien omaisuuden normaaliin ja järkevään käyttöön eikä sen arvioida 
muodostuvan verkonhaltijoille ja järjestelmävastuuseen määrätylle kohtuuttomaksi. 

Edellisen perusteella esityksessä on katsottu, ettei sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvontatavan muutos 
muodostuisi omaisuudensuojan kannalta ongelmalliseksi. 

2.    Sähköliiketoitnintojen eriyttämistä koskevat muutokset 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää, että verkkotoimintaa on harjoitettava eri oikeushenkilössä kuin 
sähkön tuotantoa ja myyntiä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa velvoitteesta enintään 100.000 asiakkaan 
yritysten osalta. Suomen yritysrakenteen johdosta oikeudellisen eriyttämisen rajaksi ehdotetaan selvästi 
alempaa 200 GWh:n vuotuista siirrettyä sähkömäärää (vastaa vähintään 18.000 asiakasta). Velvoite koskisi 32 
yritystä 91:stä, mutta 85 %:ttä jakeluverkoista siirretystä energiasta. Tämän lisäksi vähintään 50.000 asiakkaan 
verkonhaltijoilla tulisi olla erillinen toimitusjohtaja ja hallitus. Tältä osin ehdotuksia on tarkasteltava 
perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaa koskevan sääntelyn näkökulmasta. 

Oikeudellisen ja toiminnallisen eriyttämisen vaatimus rajoittaa verkonhaltijan vapautta valita 
verkkotoiminnan harjoittamisen yritysrakenne haluamallaan tavalla. SML /luvun toimintojen eriyttämistä 
koskevien säännösten päätavoitteena on ollut lisätä sähköliiketoimintojen avoimuutta ja tasapuolisuutta ja siten 
vaikeuttaa ristiinsubventointia luonnollisen tai lakiin perustuvan monopolin muodostavan 
verkkoliiketoiminnon ja kilpailtujen liiketoimintojen välulä. Oikeudellista ja toiminnallista eriyttämistä 
koskevan vaatimuksen asettaminen verkkotoiminnalle tiukentaa lain alkuperäisiä eriyttämisvaatimuksia. Tämä 
on perusteltua, sillä tiukempien eriyttämisvaatimusten voidaan katsoa entistä varmemmin takaavan 
sähköverkkojen puolueettoman toiminnan ja sähkömarkkinoiden avoimuuden toteutumisen sekä 
ristiinsubvention estymisen eri sähköliiketoimintojen välillä. Koska sähköenergiaa ei tuotteena voi fyysisesti 
käsitellä erillään sähköverkosta, on sähkömarkkinoiden toiminnan ja verkon omistukseen sitomattoman 
sähkökaupan kilpailun mahdollistamiseksi välttämätöntä, että sähköverkkojen toiminta eriytetään 
mahdollisimman hyvin sähkönmyyntiliiketoiminnasta yritysrakenteensa ja kirjanpidon kautta. 
Omaisuudensuojan kannalta kyseisiä tavoitteita voidaan pitää hyväksyttävinä rajoitusperusteina. Ehdotuksia 
voi tältä osin pitää vähäisenä sähköverkko-omaisuuden käyttövapauteen kohdistuvana rajoituksena. 
Ehdotuksen voidaan katsoa olevan myös perustuslaissa suojattuihin oikeuksiin uurtumista rajoittavan 
suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä velvoitteen alaiset toiminnot tulevat ynnysarvojen kautta täsmällisesti 
ja tarkkarajaisesta määritellyiksi. Lisäksi kynnysarvojen soveltaminen merkitsee sitä, että velvoitteet 
kohdistuvat vain keskikokoisiin ja suuriin verkonhaltijoihin. Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusvaatimus on 
osaltaan vaikuttanut direktiivin vähimmäisvaatimuksen alittavien eriyttämisrajojen ehdottamiseen, koska 
100.000 asiakkaan rajan asettaminen koskisi Suomessa vain kuutta yritystä. Oikeudellista eriyttämistä 
koskevaan vaatimukseen ei liity vaatimusta liiketoimintojen omistuksellisesta eriyttämisestä, joka puolestaan 
merkitsisi voimakkaampaa puuttumista omistusoikeuden suojaan. 

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, ettei ehdotettu eriyttämisvelvoitteen tiukentaminen muodostuisi 
omaisuudensuojan kannalta ongelmalliseksi. 

Perustuslain 121 §:ssä ilmaistaan itsehallinnon olevan voimassa perustuslailla suojattuna kuntien hallinnon 
periaatteena. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä edellytetään säädettävän 
lailla. Oikeudellista eriyttämistä koskevan velvoitteen asettaminen merkitsisi sitä, etteivät kunnat enää voisi 
vapaasti päättää, missä oikeudellisessa muodossa ne harjoittavat sähköliiketoimintoja. Ehdotus ei kuitenkaan 
puuttuisi kuntien oikeuteen edelleenkin harjoittaa tällaista toimintaa. Ehdotuksen tavoitteena ei myöskään ole 
erityisesti kunnallisessa omistuksessa olevien sähköverkkoliiketoimintojen muuttaminen erilliseksi 
oikeushenkilöksi, vaan oikeudellista eriyttämistä koskeva velvoite on luonteeltaan yleinen ja johtuu 
sähkömarkkinoita koskevan sääntelyn muuttamisesta. Muutos perustuu direktiiviin ja sen tavoitteena on edellä 
esitetyn mukaisesti avoimuuden ja kilpailun edistäminen sähkömarkkinoilla. Tämän vuoksi oikeudellista 
eriyttämistä koskevan velvoitteen ei katsota olevan ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa. 

3. Voimalaitosten huoltoseisokkien siirtämismahdollisuus 

Ehdotuksen mukaan sähkömarkkina viranomainen voisi määrätä siirtämään talvikauteen ajoittuvia suurten 
erillistuotantovoimalaitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja kireän sähköntuotantotilanteen vuoksi talvikauden 
ulkopuolelle. Säännöstä on tarkasteltava perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaa koskevan sääntelyn 
näkökulmasta. 

Ehdotettu säännös kohdistuu myös tässä tapauksessa erityiseen, pelkästään määrätynlaiseen toimintaan 
käytettävään omaisuuteen ja siihen liittyviin velvoitteisiin. Säännöksen arviointi omaisuuden suojan 
näkökulmasta tapahtuu siten samoista lähtökohdista, joihin edellä on viitattu sähkö- ja maakaasuverkkojen 
osalta. Voimalaitosten käyttöaste on korkeimmillaan talvikautena, kun sähkön kysyntä on suurimmillaan. 
Vastaavasti huoltoseisokit on tarkoituksenmukaisinta ajoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin sähkön kysyntä ei 
ole määrältään korkealla tasolla, eikä sähkön markkinahintakaan ole korkeimmillaan. Ehdotetulla menettelyllä 
ei estetä korjaamasta voimalaitoksia äkillisen vikaantumisen johdosta. Sähköntuottaja voi myös halutessaan 
siirtää huoltoseisokin talvikautta edeltävään aikaan, jos epäilee voimalaitoksensa vikaantuvan talvikauden 
aikana. Ehdotuksella ei siten rajoitettaisi voimalaitosten normaalia, kohtuullista ja järkevää käyttämistä. 



 

 

Säännöksen soveltamisalan piiriin kuuluisivat vain suuret valtakunnallista merkitystä omaavat voimalaitokset. 
Sen soveltamispiiristä olisi rajattu yhdyskuntien ja teollisuuden yhteistuotantovoimalaitokset, joiden käyttöä 
ohjaavat sähkörihinnan ohella myös lämmitystarve ja teollisuuden tuotantoprosessit. Säännöksen soveltamisala 
olisi rajattu yksinomaan siihen ajankohtaan, johon sähkön kysyntähuiput Suomessa ajoittuvat. Säännös ei 
myöskään velvoittaisi sähköntuottajaa käyttämään voimalaitostansa kyseisenä ajankohtana, vaan 
voimalaitoksen haltija tekisi edelleen ajopäätöksen itsenäisesti tuotannollisin perustein. Näin ollen ehdotetun 
säännöksen voidaan katsoa täyttävän suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Toisaalta kansalaisille, 
elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle aiheutuisi suuria kustannuksia siitä, jos sähkönkäyttöä jouduttaisiin 
rajoittamaan kierrätettävillä sähkökatkoilla riittämättömän sähköntarjonnan johdosta tai jos voimalaitoksen 
seisottamista käytettäisiin sähkön markkinahinnan manipulointiin. Perusoikeuden rajoittamiselle voidaan siten 
myös katsoa olevan painava yhteiskunnallinen peruste. 

Edellä esitetyn perusteella on katsottu, ettei ehdotettu säännös muodostuisi omaisuudensuojan kannalta 
ongelmalliseksi. 

4. Sääntelyn taannehtivat vaikutukset 

SML:a ja MML:a koskevat ehdotukset sisältävät eräitä säännöksiä, joiden vaikutus ulottuu voimassa oleviin 
sopimuksiin. Näillä säännöksillä tavoitellaan kuluttajan suojaamista sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
sopimussuhteissa. Sääntelylle katsotaan olevan perustuslakivaliokunnan aikaisemman lausuntokäytännön (mm. 
Pe VL 33/1998 vp ja Pe VL 63/2002 yp) mukaan siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät 
perusteet. Ehdotuksien ei myöskään näiltä osin katsota olevan omaisuuden suojan kannalta ongelmallisia. 

5. Ehdotukset, jotka sisältyvät perustuslakivaliokunnan lausuntoon 62/2002 
vp. 

SML:n muuttamista koskevaan esitykseen on sisällytetty myös talvella 2003 rauenneen HE 114/2002 vp:n 
sisältämät ehdotukset, joiden tavoitteena on tehdä SML:iin uuden perustuslain edellyttämät muutokset. 
Ehdotukset koskevat sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuden sääntelyä, norminantovaltuuksien 
valtuutussäännöksiä sekä julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. 
Perustuslakivaliokunta on ottanut useimpiin ehdotetuista säännöksistä kantaa lausunnossaan PeVL 62/2002 vp. 
Näiltä osin ehdotetut säännökset perustuvat perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämiin kannanottoihin. 
Ehdotetuissa SML 16 c ia 34 |:issä on kuitenkin pidetty tarkoituksenmukaisena nostaa normiantovaltaa 
aiempaan esitykseen verrattuna korkeammalle hierarkkiselle tasolle. 

6. Säätämisjärjestyksen arviointi 

Esityksessä katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN JA MARKKINAOIKEUS-LAIN 
MUUTTAMISESTA. HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI MAAKAASUMARKKINA-LAIN 
MUUTTAMISESTA. 

 
Esitysten keskeiset ehdotukset ja muutokset: 
 
1) Verkkomonopolin valvonnan uudistaminen (sähkö ja maakaasu) 

 
a. Verkkomonopolin valvontaan ehdotetaan uutta valvontamallia, jossa valvonta 

kohdistuu yhtäläisesti kaikkiin verkonhaltijoihin ja, jossa Energiamarkkinaviras- 
to (EMV) vahvistaa laissa asetetuissa puitteissa ennakolta verkonhaltijoille nou- 
datettavaksi verkkomaksujen laskentaperusteet ja ehdot. Tavoitteena on verkko- 
valvonnan tehostaminen sekä valvonnan organisointi siten, että se ohjaisi talou- 
dellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla verkkoinfrastruktuurin kehittämistä ja 
ylläpitoa. Lisäksi valvontakustannukset sekä niiden aiheuttama rasitus sähkön- 
hintaan pyritään pitämään optimaalisen pienenä. (Nykyisin valvonta tapahtuu 
jälkikäteen eikä kohdistu systemaattisesti kaikkiin verkonhaltijoihin. EMV:lla ei 
ole toimivaltaa määrätä lain rikkomuksista seuraamuksia, vain velvoittaa kor- 
jaamaan virheellinen menettely säännösten mukaiseksi.) 

 
b. Valvonnassa ehdotetaan siirryttäväksi käyttämään määrättyä valvontajaksoa. 

Verkkohinnoittelun tulisi olla kokonaisuutena kohtuullista valvontajakson aika- 
na, yksittäisinä vuosina hinnoittelu voisi nousta EMV.n vahvistuspäätöstä korke- 
ammaksi. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon verkkotoimintaan liittyvät vuo- 
tuiset vaihtelut (mm. lämpötila), joihin verkonhaltija ei voi vaikuttaa. (Nykyises- 
sä jälkikäteisessä valvonnassa on vaikeaa tarkastella verkonhaltijan toimintaa pit- 
käjännitteisesti. Erityisesti yritysjärjestelytilanteissa kestää pitkään, ainakin vä- 
hintään kaksi vuotta ennen kuin EMV voi puuttua mahdollisiin ongelmiin.) 

 
c. Ehdotuksen mukaan EMV määrää verkonhaltijoille verkkomaksujen lasken- 

taperiaatteet valvontajaksolle ennakolta vahvistuspäätöksessä. Vahvistuspäätös 
olisi voimassa 4 vuoden pituisen (1. jakso sähköverkossa 3 vuotta, maakaasuver- 
kossa 5 vuotta) valvontajakson ajan. (Nykyisin EMV ei voi ennakolta määrätä tai 
ohjata verkkohinnoittelua ja ehtojen määrittämistä, vaan se tapahtuu kokonaan 
verkonhaltijoiden itsensä toimesta.) 

 
d. Ehdotuksen mukaan EMV tutkisi kaikkien verkonhaltijoiden verkkohinnoittelun 

valvontajakson aikana. EMV määräisi verkonhaltijan palauttamaan valvonta- 
jakson päätyttyä mahdollisen ylituoton hinnoittelun kautta asiakkaille seuraavan 
valvontajakson aikana. Jos ylituotto ylittäisi sallitun maksimituoton määrän 5 
%:lla, verkonhaltijan tulisi maksaa korko palautukselle koko kertymäajalta. Pää- 
töksestä tehty valitus ei pääsääntöisesti lykkäisi EMV.n päätöksen täytäntöön 
panoa. Palautusmenettelyllä pyritään kokonaisuutena siihen, ettei suuria ylituot- 



 

 

toja enää syntyisi. (Nykyisin EMV ei voi määrätä palautettavaksi maksuja eikä 
edes määrätä yksityiskohdista, joilla verkonhaltijan menettely on korjattava 
lainmukaiseksi. Sähkönkäyttäjä joutuu vaatimaan korvausta oikeusteitse.) 

 
e. Ehdotuksen mukaan tariffirakennetta säänneltäisiin siten, että EMV asettaisi 

suurille hinnoittelurakenteen muutoksille siirtymäajan toteutukselle. Sähköverk- 
kojen yhdistyessä (ei koske kaasuverkkoja) tulisi säilyttää erilliset tariffit toisis- 
taan erillisille alueille, mutta tältä osin säännös velvoittaisi vain uusia tapauksia 
lain voimaantulosta alkaen, jolloin menettely ei koskisi nykyisiä erillisalueita. 
(Nykyisin verkonhaltija voi toteuttaa muutokset oman päätöksensä mukaisesti. 
Ehdotetut menettelyt ovat mahdollisia myös nykyisin, mutta useissa tapauksissa 
ei periaatteita ole sovellettu.) 

 
f. Ehdotuksen mukaan EMV:n lisääntyvän toimivallan vastapainoksi viraston pää- 

tösten osalta siirrytään yksiportaisesta kaksiportaiseen muutoksenhakuun; 
valvonta-asioissa reittinä EMV-> markkinaoikeus-> korkein hallinto-oikeus 
(KHO); lupa-asioissa normaali hallintoasioiden muutoksenhakutie EMV -> hal- 
linto-oikeus->KHO. (Nykyisin EMV:n päätöksistä valitetaan suoraan KHO:een.) 

 
g. Maakaasuverkkojen osalta tulee valvonnassa ottaa huomioon kaasuverkkotoi- 

minnan erityispiirteet ja olosuhteet. 
 
2) Sähköiiiketoimintojen eriyttäminen 

 
Eriyttämisen sääntelytapa vaikuttaa laajasti sähkömarkkinoihin. Ehdotusten tavoitteena on edistää 
verkonhaltijoiden neutraalia toimintaa verkkoonpääsyn järjestämisessä sekä vaikeuttaa 
monopoliliiketoimintojen ja kilpailtujen liiketoimintojen välistä ristiinsubven-tointia. Ehdotukset 
parantaisivat markkinoiden toimivuutta ja sitä kautta verkkojen asiakkaiden asemaa markkinoilla. 
Oikeudellinen eriyttäminen pienentäisi verkkovalvonnan muutosten aiheuttamaa lisäresurssien tarvetta 
EMVssa. 

 
a. Oikeudellinen eriyttäminen; direktiivi edellyttää, että verkkotoiminta oltava eri 

oikeushenkilössä kuin sähköntuotanto- ja myynti, mutta jäsenvaltiot voivat poi- 
keta enintään 100.000 asiakkaan jakeluyritysten osalta. Ehdotuksen mukaan 200 
GWh/a suuremmat verkonhaltijat (32/91 kpl) tulisi muodostaa erillisiksi oikeus- 
henkilöiksi vuoden 2007 alusta alkaen; rajataan pois pienet sähkölaitokset eli 
noin 65 % yrityksistä (59/91 kpl), kohteena olevilla yrityksillä olisi vähintään 
noin 18.000 asiakasta ja siirretystä energiasta koskisi kaikkiaan 85 %:ttä. Verk- 
kotoimintaa voisi jatkaa kunnallisessa liikelaitoksessa, jos sähköntuotanto- ja 
myynti yhtiöitetään. Ehdotuksen myötä kunnallisten liikelaitosten verotukselli- 
nen kilpailuetu poistuisi sähköntuotannosta ja -myynnistä. (Nykyisin eriyttämis- 
velvoite rajoittuu kirjanpidolliseen eriyttämiseen, velvoitetta erillisen verkkoyh- 
tiön perustamiseen ei ole. Kunnalliset liikelaitokset eivät ole verovelvollisia val- 
tion tuloverotuksessa, jonka vuoksi kilpailluissa sähköliiketoiminnoissa saavat 
merkittävän veroedun kilpailijoihinsa nähden.) 

 
b. Toiminnallinen eriyttäminen; direktiivi edellyttää jakeluyrityksissä tiettyjä 

toiminnallisia erityisvaatimuksia, mutta jäsenvaltiot voivat poiketa enintään 
100.000 asiakkaan jakeluyritysten osalta. Ehdotuksen mukaan yli 50.000 asiak- 
kaan verkkoyhtiöissä tulisi olla erillinen toimitusjohtaja ja hallitus, koskisi 13/91 
kpl yhtiötä (15 %);  muilta osin toteutettaisiin direktiivin vähimmäistavoitteet 
täyttäen ja nykyinen säilyttäen. (Nykyisin ei ole voimassa direktiivin toiminnalliseen eriyttämiseen 



 

 

liittyviä vaatimuksia lakitekstissä, mutta EMV on oikeudellisesti eriytettyjen verkonhaltijoiden 
toimilupia myöntäessään ohjannut tulkinnoillaan kehitystä ehdotuksen eräiden osien suuntaan.) 

 
c. Kirjanpidollinen eriyttäminen; Ehdotuksessa esitetään täsmennettäväksi ja tiukennettavaksi 

kirjanpidollisen eriyttämisen säännöksiä nykyisestä. Toisaalta velvoitteita lievennetään luopumalla 
kilpailtujen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä toisistaan. Kirjanpidollista eriyttämistä koskevia 
säännöksiä sovelletaan niihin verkonhaltijoihin, jotka eivät kuulu oikeudellisen eriyttämisen piiriin 
sekä maa-kaasuliiketoimintoihin. 

3) Paikallisen sähkönmyyjän toimitusvelvollisuuden rajoittaminen: Ehdotuksen mukaan paikallisen 
sähkönmyyjän toimitusvelvollisuus rajataan kuluttajiin sekä yrityksiin, joilla enintään 3x63 A käyttöpaikka 
tai sähkön kulutus enintään 100 000 kWh, jos suuremmat sulakkeet; toimitusvelvollisuusehdoilla sähkönsä 
ostavat voivat jatkaa vanhoilla sopimusehdoilla ja mittauksella, jos eivät halua kilpailuttaa sähkönostoansa. 
Ehdotus selkeyttää nykyistä sääntelyä, mutta ei käytännössä aiheuta suuria muutoksia sähkönkäyttäjien 
asemaan. (Nykyisin toimitusvelvollisuutta ei yritysten osalta ole rajattu yritysten sähkönkäytön määrän 
perusteella, vaan sen mukaan, onko näillä mahdollisuus saada ostettua sähköä markkinoilta 
kilpailukykyisin ehdoin. Säännöstä on ollut käytännössä hyvin vaikea soveltaa.) 

4) Sähkötarjouksia koskeva tietolähde kuluttajia ja muita pienkäyttäjiä varten: Ehdotuksen tavoitteena 
on perustaa EMV:n toimesta yleinen tietolähde, josta sähkönkäyttäjät saavat keskitetysti tiedon 
valtakunnallisista sähkönmyyjistä ja heidän tarjoamistaan tuotteista erotuksena paikalliseen 
toimitusvelvollisuusmyyntiin. Tämä edellyttää tarjoushintoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden säätämistä 
myyjille. (Nykyisin keskeinen ongelma pienille sähkönkäyttäjille on, etteivät löydä sähkötarjouksia tai 
sekoittavat tarjoukset paikallisten myyjien toimitusvelvollisuusmyyntiin omalle alueelle.) 

5) Sähkön toimitusvarmuuden seuranta ja parantaminen: Ehdotuksen mukaan direktiivin velvoitteiden 
täytäntöönpano toteutetaan seuraavasti: a) toimitusvarmuuden seuranta annetaan EMV:n tehtäväksi, 
samalla seurantaa tehostetaan; b) säännös uutta kapasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta siltä varalta, 
että kapasiteettia ei synny riittävästi markkinaehtoisesti. Muilta osin ehdotetaan lisäksi, että EMV.ile tulisi 
toimivalta siirtää talvikautena kireässä tehotilanteessä suurten vesi- ja erillistuotantovoimalaitosten 
suunniteltuja huoltoseisokkeja. Lisäksi voimalaitosten rakentamisluvitusta koskevat valtuussäännökset, 
joita ei ole käytetty, ehdotetaan kumottaviksi. (Ehdotetut säännökset ovat uusia nykyiseen verrattuna, 
joskin toimitusvarmuuden seuranta on hoidettu KTM:n toimesta nykyisin.) 

6) Liittymisjohtojen rakentamisen helpottaminen (vain sähkö): Ehdotuksen mukaan a) 
suurjännitejohtojen lupaperusteita helpotetaan sähköntuottajille, sähkön käyttäjille ja paikalliselle 
jakeluverkonhaltijalle. Lisäksi säädetään b) sähkönkäyttäjille mahdollisuus rakentaa liittymisj ohto 
naapuriverkkoon. Ehdotukset lisäisivät ko. tahojen mahdollisuuksia liittyä haluamaansa verkkoon 
sellaisissa tilanteissa, joissa tällaisia vaihtoehtoja on taloudellisesti olemassa. 

7) Perustuslain aiheuttamat muutokset (vain sähkö): Ehdotuksen mukaan sähkömarkkinalakiin tehdään 
uuden perustuslain edellyttämät muutokset. Samassa yhteydessä siirretään erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia 
koskevaa norminantovaltaa KTM.ltä EMV:lle. 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  23.9.2004 KELLO 10 
HE 127/04 vp laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta 
ja 
HE 128/04 vp laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta 

 
 
 



 

 

 

Kumpaankin hallituksen esitykseen sisältyy säätämisjärjestystä koskeva jakso. Erityisesti sähkömarkkinoita 

koskevassa esityksessä jakso on hyvin seikkaperäinen. Näissä jaksoissa esitettyihin perusteluihin ja 

näkemyksiin voidaan yleisesti ottaen mielestäni hyvin yhtyä. Jaksoissa esitettyjen perustelujen kertaavaan 

esittelyyn tai tarkasteluun ei tässä tilanteessa ole aihetta. Pääpiirteisenä yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, 

että lakiehdotusten hyväksyttävyyttä valtiosäännön kannalta perustelevat lähinnä seuraavat yleiset piirteet. 

Lakiin sisältyvät rajoitukset esimerkiksi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden käyttämiseen koskevat hyvin 

eriytynyttä toimialaa ja lähinnä vain suppeaa ryhmää oikeushenkilöitä, jotka osaksi toimivat luonnollisen 

monopolin tilanteessa. Toiminnan julkisen valvonnan tarve on alalla hyvin voimakas. Sähkömarkkinoiden ja 

maakaasumarkkinoiden tai niihin verrattavien markkinoiden säätelyä koskevia kysymyksiä on jo useaan 

otteeseen ollut esillä perustuslakivaliokunnassa ja esillä olevien muutosten voidaan sanoa paljossa vain 

jatkavan tähänastisessa säätelyssä jo hyväksyttyjä linjauksia. 
 

Ehdotusten yleisestä ongelmattomuudesta huolimatta näyttää kuitenkin olevan aihetta kiinnittää vielä huomiota 

joihinkin yksityiskohtiin. 
 

Sähkömarkkinalain muutos 

5 §:n 3 mom. Säännöksen mukaan sähköverkkolupaa tai luvan ehtoja voidaan muuttaa, paitsi luvanhaltijan 

suostumuksella, "muulloinkin, jos muutokseen on lain tarkoituksen kannalta erityisen tärkeä syy". Kohdan 

perusteluissa (s.42) todetaan luvan tai lupaehtojen muuttamismahdollisuuden syistä vain, että muuttaminen 

"saattaa kuitenkin olla tarpeen olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi." Sitä , mikä voisi olla lain 

tarkoituksen kannalta erityisen tärkeä syy, ei perusteluissa lainkaan tarkastella. 
 

Viranomaisen mahdollisuus muuttaa luvanvaraiseen elinkeinoon vaaditun luvan ehtoja kesken lupakauden 

saattaisi käytännössä saada merkitystä sekä elinkeinovapauden että omaisuuden suojan kannalta. Tähän nähden 

voidaan yleisestikin kysyä, onko lainkohdan muotoilu riittävän täsmällinen. Perustuslakivaliokunta on myös eri 

yhteyksissä ottanut kantaa lupaehtojen muuttamisen edellytyksiin. Juuri sähkömarkkinalakia koskeneessa 

lausunnossa pevl 62/02 vp valiokunta totesi, että toimivalta muuttaa elinkeinon harjoittamiseen oikeuttavaa 

lupaa ja sen ehtoja on "sääntelyn suhteellisuuden kannalta syytä rajata tilanteisiin, joissa muutokset ovat 

välttämättömiä toiminnan edellytyksissä tapahtuneiden olennaisten muutosten takia". Valiokunta viittasi 

samassa yhteydessä viestintämarkkinoita koskeneeseen lausuntoonsa pevl 8/02 vp, jossa valiokunta ensin totesi 

asianmukaiseksi sen, että toimivalta luvan ehtojen muuttamiseen luvan haltijan suostumuksetta oli "sidottu 

luvan myöntämisen jälkeen sattuneisiin olosuhteiden olennaisiin muutoksiin ja niistä johtuviin erityisiin 

syihin". Valiokunta tuolloin kuitenkin jatkoi olevan syytä täydentää ehdotusta maininnalla, jonka mukaan 

"luvan ehtoja ei voida muuttaa, ellei se ole laissa (esimerkiksi viestintämarkkinalain 1 §:ssä) ilmaistujen 



 

 

tarkoitusten saavuttamiseksi välttämätöntä". Minusta nyt ehdotetun lainkohdan muotoilu ei vastaa valiokunnan 

kannanottoja ja lainkohtaa olisi syytä tiukentaa ainakin viittauksella ko. muutosten välttämättömyyteen. 
 

16 §. Säännöksen viimeisen momentin lopussa edellytetään tarkempia säännöksiä annettavaksi "ministeriön 

asetuksella". Säännöksessä tarkoitetun säätelyvallan osoittamisessa juuri ministeriön tasolle ei nähdäkseni ole 

ongelmaa. Sen sijaan ei minusta ole asianmukaista, että PL 80 §:ssä tarkoitetun säädösvallan järjestelyssä laissa 

osoitetaan vain kysymykseen tulevan asetuksen "taso", vaan siinä pitäisi ministeriötason osalta osoittaa myös 

mikä ministeriö toimivaltaa käyttää - tässä siis kauppa- ja teollisuusministeriö. (Näin on tehty esim. nyt myös 

esillä olevan maakaasumarkkinalain muutosehdotuksen 4 luvun 7 §:ssä) Vastaavia täydentämistä vaativia 

säännöksiä, joissa toimivalta on osoitettu vain yleisesti ministeriölle, on lakiehdotuksessa muissakin kohdin. 

21 §. Säännös koskee toimitusvelvollisuutta. Säännöksen perusteluissa (s. 48) todetaan, että 

toimitusvelvollisuuden rajoittamisella muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta ei ole tarkoitus puuttua 

voimassaoleviin sähkösopimuksiin. Perusteluissa mainitaan myös, että säännösmuutos ei siten edellytä 

sähkönkäyttäjältä uuden sähkömittarin hankkimista, jos tämä jatkaa sähkönostoa vanhaan sopimukseen 

perustuen. Maininta liittynee säännöksen 1 momentissa oleviin pääsulakkeiden amperimäärää ja sähkön 

vuosioston maksimimäärää koskeviin kohtiin. Lain voimaantulosäännöksessä ei navakakseni lausuta erikseen 

21 §:n soveltamisesta. . En tiedä, olenko ymmärtänyt kaiken tässä oikein, mutta minusta uusi säännös voisi 

joissain käytännön tilanteissa johtaa erimielisyyksiin sen soveltamisesta vanhojen sopimusten kattamiin 

suhteisiin. Tällaisissa tilanteissa vanhan sopimussuhteen sisällön loukkaamattomuus ei saisi olla vain 

tulkintojen ja perustelulausumien varassa, vaan sen tulisi olla todettu itse säännöksessä. (Mitään merkittävää 

tarvetta puuttua voimassa olevien sopimussuhteiden sisältöön ei tässä näytä perustelujenkaan valossa olevan.) 
 

(26 §. Vain pieni kieltä koskeva kommentti. Ehdotuksen mukaan yksittäisten asiakkaiden maksuihin 

merkittäviä muutoksia tuovat hintamuutokset tulee toteuttaa viranomaisen hyväksymän "siirtymäajan 

kuluessa". Kuluessa-ilmaus viittaa lähinnä aikaväliin jonka sisällä - aikaisemmin tai myöhemmin - jotain 

tapahtuu, kun tässä taas luullakseni tarkoitetaan velvoitetta käyttää koko kyseinen siirtymäaika 

maksumuutoksen vähittäisyyden toteuttamiseksi.) 
 

28 §. Säännöksen 2 momentin mukaan voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että säliköverkkotoiminnan 

eri osatoiminnat on eriytettävä toisistaan. Valtioneuvostolle näin osoitettu norminantovalta ei ehkä ole ko. 

yrityksien kannalta kovin merkittävä kun otetaan huomioon eriyttämisvelvollisuuden 29 §:n mukainen sisältö. 

Silti on minusta syytä kysyä, eikö tälle.norminantovallalle pitäisi PL 80 §:n säännöksen huomioon ottaen antaa 

säännöksessä jotain ohjausta. Nyt lainkohdassa ei lausuta mitään siitä, missä tarkoituksessa tai minkälaisissa 

tilanteissa ko. valtaa voidaan käyttää. Itse valtuuttavan normin väljyyttä ei tässä riitä korjaamaan se, että 

perusteluissa lausutaan (s. 50) siitä, mitä "olisi tarkoitus säätää". 



 

 

Samantapainen kysyvä kommentti voidaan liittää säännöksen 3 momentissa ministeriölle annettavaan 

valtuuteen säätää asetuksella siitä, milloin ko. liiketoimintaa on pidettävä merkitykseltään vähäisenä. 

Säätelyvalta ei tässä ole täysin merkityksetön siihen nähden, että vähäiseksi katsominen samalla merkitsee 

eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäämistä. 
 

36 a §. Säännös koskee viranomaisten mahdollisuutta määrätä voimalaitoksen huoltoseisokki siirrettäväksi, jos 

on perusteltua syytä epäillä, että "sähkön tarjonta ei riittäisi täyttämään sähkön kysyntää huoltoseisokin 

ilmoitettuna ajankohtana". Ko. määräysvalta merkitsee mahdollisuutta verraten voimakkaasti puuttua 

yksityiseen yritys-ja elinkeinotoimintaan ja elinkemotoiminnassa käytetyn omaisuuden käyttämiseen. Pidän 

tätä valtuutta kuitenkin sekä sen perustavoitteiden tärkeyden että sen toteuttamismuodon ja oikeusturvakeinojen 

suhteen   perusoikeuksien kannalta hyväksyttävänä. 
 

Joitakin detaljikommentteja on kuitenkin aihetta esittää. Säännöksessä puhutaan siirtämisestä vain 

toimenpidetyyppinä eikä lausuta mitään esim. siitä, että siirtämisestä ja siirtämisen sisällöstä päätettäessä tulisi 

ottaa huomioon voimalaitoksen haltijan ko. huoltoa koskevat intressit ja määräysvalta niin pitkälle kuin se on 

siirron tavoitteet huomioon ottaen mahdollista. Säännöksessä ei myöskään kiinnitetä mitään huomiota siihen, 

kuinka turvataan voimalaitoksen haltijoiden yhdenvertainen kohtelu säännöksen soveltamisessa. Mitä tapahtuu, 

jos huoltoseisokki-ilmoituksia tulee useilta voimalaitoksilta ja niiden kaikkien yhtäaikaista siirtämistä ei voida 

perustella säännöksessä asetetulla sähkön riittämättömyyttä koskevalla edellytyksellä, mutta sähkön saannin 

turvaaminen ei salli kaikkien seisokkien jättämistä siirtämättä? 
 

42 §. Säännöksen 2 momentti koskee sähkömarkkinaviranomaisen asianomaisen virkamiehen oikeutta suorittaa 

valvontatehtävien toteuttamiseksi tarkastus. Tarkastus voidaan toimittaa "valvottavaa toimintaa harjoittavan 

yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevissa tiloissa". Sanamuodon sinänsä voidaan katsoa viittaavan siihen, että 

tarkastusten painopiste on muualla kuin PL 10 §:ssä tarkoitetun kotirauhan suojan piiriin kuuluvissa tiloissa. 

Toisaalta ei ole mitenkään poissuljettua, että ko. "yhteisön... hallinnassa olevissa tiloissa" olisi myös kotirauhan 

suojaamaa tilaa. Minusta säännöksessä pitäisi selvästi lausua, että tarkastusvalta ei koske kotirauhan suojan 

piiriin kuuluvia tiloja. (Tässä ei mielestäni ole kyseessä PL 10,2 §:ssä tarkoitettu tilanne, jossa kotirauhan 

piiriin ulottuvista toimenpiteistä voitaisiin säätää tavallisella lailla.) 
 

Nykyistä suunnilleen samansisältöistä lain 42,2 §:ää koskenut vastaava kysymys oli esillä 

perustuslakivaliokunnassa lähes kaksi vuotta sitten (pevl 63/02 vp). Silloin valiokunta hyväntahtoisesti katsoi, 

että ko. säännöksestä "välillisesti" ilmeni, että tarkastukset voivat kohdistua vain ko. yhteisöön tai laitokseen, 

eivätkä ne siten voineet käytännössä ulottua perustusalain suojaaman kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin. 

Valiokunta kuitenkin totesi, "että tällaisesta tarkastuskohteen rajauksesta on valiokunnan mielestä kuitenkin 



 

 

syytä lisätä lakiin maininta." Tämä valiokunnan "on...syytä"- kanta ei kuitenkaan näytä johtaneen tulokseen. 

Kävisiköhän nyt paremmin, jos valiokunta uudistaa saman kannan? 
 
 
 
 
Markkinaoikeuslain muutos 
 

Mitään merkittävää huomautettavaa ei lakiin nähdäkseni liity. Hiukan ihmettelevä pieni kysymys voidaan 

kuitenkin liittää voimaantulosäännökseen. Sen mukaan valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä 

markkinaoikeuteen uusia sivutoimisia asiantuntijajäseniä, joiden toimikausi kestää aiemmin määrättyjen 

asiantuntijajäsenten toimikauden loppuun. Säännöstä ei ole yksityiskohtaisissa perusteluissa lainkaan perusteltu 

(on vain toistettu säännöksen sanonta, s.66). Markkinaoikeuden työmäärän kasvua on kyllä käsitelty 

yleisperusteluissa (s.37). Jos säännöksellä tarkoitetaan pysyvää järjestelyä, ei säännöstä pitäisi piilottaa 

voimaantulosäännökseen. Säännöksen sanamuodossa ei toisaalta ole mitään, mikä viittaisi vain johonkin 

rajattuun soveltamisaikaan. Kun kyseessä on tuomioistuimen henkilökokoonpanoja koskeva järjestely, olisi 

asianmukaista , että sille esitettäisiin yleiseen tapaan laaditut perustelut. 
 
 
 
 
 

Maakaasumarkkinalain muutos 
 

4 luvun 7 §. Säännöksen mukaan kuluttajiin sovellettavista maakaasun myyntiä ja verkkopalveluja koskevista 

yleisistä sopimusehdoista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. Säännös kaipaa kommentteja 

kahdessa suhteessa. 

Asetuksen antamiseen valtuuttamisen karmalta säännös on tällaisena mielestäni väljempi kuin PL 80 §:ssä 

sallitaan. Kuinka väljä valtuutus voidaan PL 80 §:n mukaan sallia, on ratkaistava valtuuttavan säännöksen 

sanamuodon perusteella eikä esim. perusteluihin kirjoitettujen tietojen tai tarkoitusten perusteella. Ehdotettu 

sanamuoto antaa asetuksenantajalle vallan määrätä yksilön kannalta merkittävistä sopimusehdoista ilman että 

lakiteksti osoittaisi tähän juuri mitään rajoituksia. Tätä väljyyttä ei suinkaan paranna se, että valtuus ollaan 

tässä antamassa ministeriötasolle, jonne jo PL 80 §:n säännöksen säätämisen yhteydessä ajateltiin kuuluvan 

vähemmän tärkeitä asioita kuin valtioneuvoston asetuksiin. Lainkohdan perusteluissa viitataan direktiivin 

liitteessä oleviin kotitalousasiakkaisiin sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihin. Jotta asetuksenantajan 

toimivalta tulisi PL 80 §:n kannalta riittävästi ohjatuksi ja rajoitetuksi, pitäisi asetuksenantajan toimivallan 

rajojen sidonnaisuus ko. direktiivin liitteen sopimusehtoihin todeta itse lakitekstissä. 
 



 

 

Toinen ehdotetun säännöksen ongelmallinen kohta on sen ehdotettu taannehtiva soveltaminen. Lakiehdotuksen 

voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan 4 luvun 7 §:n nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan myös 

ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin maakaasusopimuksiin. Esityksen perustelujen Säätämisjärjestys-

jaksossa perustellaan tätä taannehtivuutta ja sen valtiosäännönmukaisuutta ensiksikin sillä, että 

vastaavankaltaiset ehdot kysymyksessä oleviin oikeussuhteisiin voitaisiin johtaa myös muusta lainsäädännöstä 

kuten kuluttajansuojalaista ja oikeustoimilaista. Uusien säännösten taannehtiva soveltaminen ei siten merkitsisi 

"periaatteellista eikä vaikutuksiltaan useimmissa tapauksissa oleellista" muutosta nykytilanteeseen, vaan 

lainmuutoksen voidaan pikemminkin katsoa selventävän nykyisiä oikeussuhteita. 
 

En pidä tätä perustelua tässä vakuuttavana. Siinäkin tapauksessa, että asetuksenantoon valtuuttava säännös 

lakitekstissä kytkettäisiin ko. direktiivin liitteen sopimusehtoihin, on minun vaikea uskoa, että annettavien 

säännösten sisältö olisi tässä merkitykseltään niin vaatimaton, että se olisi vain oikeustoimilain ja 

kuluttajansuojalain säännösten täsmentämistä. Täsmentämisestä tässä yhteydessä merkitsevällä tavalla ei ole 

kysymys pelkästään sillä perustella, että nyt säädettäväksi tulevat ehdot eivät ole periaatteiltaan vieraita esim. 

oikeustoimilain tai kuluttajansuojalain periaatteille. Periaatteiden samuus tai samanlaisuus ei vielä välttämättä 

merkitse niitä toteuttavien eri   lähteistä tulevien konkreettisten normien merkittävää samanlaisuutta. Kun 

esityksen perusteluissakin viitataan, siihen, että uusien säännösten soveltaminen nykyisiin sopimuksiin ei siten 

merkitse "useimmissa tapauksissa" oleellista muutosta, on syytä muistaa, että perusoikeuksien suojassa ei ole 

kysymys enemmistöjen suojasta tai tyypillisten tilanteiden arvioinnista, vaan yksilöille - vaikka yhden hengen 

vähemmistönä - kuuluvasta suojasta. Myös perusteluissa esitetty taannehtivan soveltamisen kohtuullisuus 

omaisuuden suojan kannalta on tässä ongelmallinen osaksi siksi, että esitykseen sisältyvä informaatio ei anna 

juuri mitään pohjaa kohtuullisuuden arvioinnille, ja osaksi siksi, että taannehtivan soveltamisen kohtuullisuus 

ei taida olla mikään keskeinen elementti valiokunnan kehittämässä taannehtivuuskiellon joustomahdollisuuksia 

koskevassa doktriinissa. Esityksen perusteluista ei myöskään oikein ilmene, miksi taannehtiva soveltaminen 

tässä olisi välttämätöntä. 
 

Minusta 4 luvun 7 §:ssä tarkoitetun asetuksen sisällön taannehtivaa soveltamista voimassa oleviin sopimuksiin 

ei esityksessä olevan informaation perusteella voi pitää sellaisena joustona sopimusten suojaan, jota 

perustuslakivaliokunnan käytännössä on pidetty mahdollisena. Tilannetta hankaloittaa tässä myös se, että 

yleensä kun on ollut kyse jonkin normin taannehtivasta soveltamisesta joihinkin sopimuksiin, on esillä ollut 

tietty  lain  säännös  ja  sen  soveltaminen.  Tässä  taas  on  kyse  vain  tulossa  olevasta  asetuksen  tekstistä  ja  sen  

soveltamisesta taannehtivasti sopimussuhteisiin. Tilanne, jossa hyväksyttäisiin väljän valtuuden nojalla 

annettavan, mutta tekstiltään vielä tuntemattoman asetuksen taannehtiva soveltaminen voimassa oleviin 

sopimuksiin, olisi perustuslakivaliokunnan käytännössä hyvin poikkeuksellinen. 
 



 

 

Ainoa mahdollisuus päätyä siihen, että tulossa olevan asetuksen tekstiä voidaan taannehtivasti soveltaa 

voimassa oleviin sopimuksiin, on saada riittävän konkreettinen tieto asetuksen sisällöstä ja sen lailla 

sitomisesta ja verrata tätä sisältöä siihen normitilanteeseen , jonka nyt katsotaan koskevan ko. sopimussuhteita. 

Jos asetuksen kautta syntyviä muutoksia voidaan pitää yksilön kannalta merkitykseltään vähäisinä ja 

luonteeltaan teknissävyisinä ja sopimusoikeuden yleiseen kehitykseen kuuluvina ja jos samalla voidaan pitää 

taannehtivan soveltamisen syitä painavina, voidaan taannehtivan soveltamisen ehkä katsoa olevan 

sopusoinnussa omaisuudensuojaan kuuluvan sopimustensuojan kanssa. Lisäinformaatio on tässä ehdottomasti 

tarpeen, jotta ei jouduta sellaiseen "uutuuteen", että perustuslakivaliokunta hyväksyy olemassa oleviin 

sopimussuhteisiin taannehtivasti sovellettaviksi säännökset, joita se ei ole nähnyt. 
 

7 luvun 5 § . Säännöksen uuden 2 momentin mukaan maakaasuviranomaisen asianomaisella virkamiehellä on 

oikeus valvontatehtävän toteuttamiseksi suorittaa tarkastus. Säännös on sikäli puutteellisesti laadittu, että siinä 

ei lausuta mitään siitä, keiden luona tai missä tarkastus voidaan tehdä, ellei sitten tältä osin valtuuden riittävänä 

kuvauksena pidetä momentissa vähän myöhempänä olevaa mainintaa "pääsy niihin maakaasulaitteisiin ja 

laitteistoihin, joilla voi olla merkitystä..." Sen suhteen, että tarkastusoikeus ei tässä voi ulottua kotirauhan 

suojan piiriin kuuluviin tiloihin, viittaan edellä sälikömarkkinalain 42 §:n kohdalla esittämääni. 
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Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun 
yliopisto 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 23.9.2004 klo 10 
 
 

Asia: Hallituksen esitykset n:ot 127/2004 vp laiksi sähkömarkkinalain ym. ja 128/2004 vp 

maakaasumarkkinalain muuttamisesta. 
 
 
 

Arvioin käsillä olevassa lausunnossa ensin sähkömarkkinalakia ja sen jälkeen maa-

kaasumarkkinalakia koskevia muutosehdotuksia. Näiden lakiesitysten tarkasteleminen 

samassa lausunnossa on perusteltua mm. siksi, että kyseisiin esityksiin liittyvät val-

tiosääntökysymykset ovat verraten samantyyppisiä ja niiden valtiosääntöoikeudellinen 

tarkastelu voidaan rakentaa jokseenkin yhtenevien lähtökohtien varaan. 
 
 

Arviomnin yhteisiä lähtökohtia 
 
 

Kummassakin lakiehdotuksessa on pääosin kysymys jo olemassa olevan markkinoiden 

toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja hienosäätämisestä pikernminkin kuin 

perustavanlaatuisesta uudistuksesta kyseisten toimialojen sääntelyn. Kumpikin lakiehdotus 

liittyy myös ainakin osittain kyseisten toimialojen sisämarkkinadirektiivien asettamien 

vaatimusten kansalliseen toimeenpanoon. Perustuslakivaliokunnan aiemman 

lausuntokäytännön perusteella käsillä olevan kaltaisten sääntelyehdotusten arvioinnissa on 

tärkeä merkitys sillä, että ehdotetut velvoitteet kohdistuvat läliinnä sellaisiin yrityksiin, 

jotka toimivat markkinoilla monopoliasemassa. Lisäksi sääntely kohdistuu hyvin 

erityislaatuiseen (verkko)omaisuuteen, jota voidaan käyttää vain tiettyyn rajattuun 

tarkoitukseen ja kysymys on muutoinkin sellaisesta tominta/-markkinaympäristöstä, jossa 

kilpailuedellytysten luominen ja ylläpitäminen edellyttää erityislaatuisia lainsäädännöllisiä 

toimia. 
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Tällaisessa asetelmassa perustuslakivaliokunta on arvioinut mm. kaasu- ja sähkömark-

kinalainsäädännön perustuslainmukaisuutta jossakin määrin lievemmin kriteerein ja 

jättänyt lainsäätäjälle laajemmin harkintatilaa kuin tilanteissa, joissa sääntelyn vaikutukset 

kohdistuisivat välittömämmin luonnollisten henkilöiden varallisuusetuihin. Valiokunnan 

aiemmassa lausuntokäytännössä on nyt käsiteltävänä oleviin lakiehdotuksiin rinnasteisten 

ehdotusten kohdalla lälnnnä edellytetty, että sääntely täyttää lakitasoisuu-den ja 

täsmällisyyden vaatimukset eikä muodostu markkinoilla toimivien yritysten kannalta 

kohtuuttomaksi. Tämä ei luonnollisesti merkitse sitä, etteikö lainsäädännön tällöinkin tulisi 

läpäistä myös muut perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. 
 
 

Sähkömarkkinalakiehdotus 
 
 

Useimmat nyt esitetyistä muutosehdotuksista sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten 

velvoitteisiin ja oikeuksiin merkitsevät sisällöltään siinä määrin vähäisiä täsmennyksiä 

nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna, ettei niiden perustuslainmukaisuuteen liittyne (edellä 

sanottujen lähtökohtien valossa) merkittäviä valtiosääntöoikeudellisia epäilyksiä. Tähän 

lakiehdotukseen ei myöskään sen voimaantulosäännöksen mukaan liity sellaisia 

merkittäviä taannehtivia vaikutuksia, jotka olisivat perustuslain kannalta ongelmallisia. 

Lisäksi on huomattava, että perustuslaillisesta näkökulmasta esitys sisältää nykytilantee-

seen verrattuna joitakin parannuksia kun se mm. nostaa lakitasolle sellaista lupasäante-lyä, 

jolla on olennaista merkitystä yksityisten toimijoiden elinkeinonharjoittamiseen liittyvien 

oikeuksien ja velvoitteiden kannalta sekä täsmentää salassapitosääntelyä liikesalaisuuksien 

osalta. 
 

Merkittävimmät perusoikeuskysymykset sähkömarkkinalakiesityksessä liittyvät sähkölii-

ketoimintojen eriyttämisvelvoitteisiin (28 ja 34 a - c §:t) sekä sähkömarklänaviranomai-

selle annettavaan toimivaltaan vahvistaa verkonhaltijaa sitovasti mm. siirto- ja liittämis-

palvelujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät sekä valvoa hinnoittelun kohtuullisuutta (38 a - 

d §:t). Näillä säännöksillä on merkitystä sekä perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan 

(PL 15 §) että elinkeinovapauden (18 §) kannalta. 
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Lakiin ehdotetut säännökset sähköUiketoirninnan eriyttämisvelvollisuudesta ja oikeudel-

lisesti eriytetystä sähköverkkotoiminnasta ovat sisällöltään riittävän selkeitä ja täsmällisiä, 

ja myös tähän liittyvät delegointivaltuudet on pääsääntöisesti rajattu riittävän 

yksiselitteisesti. Tosin voidaan kysyä, jääkö lakiehdotuksen 28.2 §:ssä esitetty asetuk-

senantovaltuus liian epämääräiseksi, kun se antaa toimivallan VN:n asetuksella säätää, 

"että sähköverkkotoiminnan osatoiminnot on eriytettävä toisistaan". 
 

Edelleen voidaan todeta, että ehdotettujen eriyttämisvelvoitteiden taustalla on sellaisia 

hyväksyttävinä pidettäviä tarkoitusperiä kuin lisätä sähköliiketoimintojen harjoittamisen 

avoimuutta ja tasapuolisuutta sekä ehkäistä kilpailun vääristymiä ja tehostaa sähkömark-

kinoiden toimintaa. Esityksen perusteluiden valossa arvioiden verkkotoimintojen 

eriyttämisvelvoite ei myöskään voine muodostua sähkömarkkinatoimijoiden kannalta 

kohtuuttoman raskaaksi rajoitukseksi päättää niistä tavoista, joilla nämä omaisuuttaan 

voivat käyttää ja elinkeinotoimintaansa harjoittaa. 
 

Sähkömarkkinaviranomaiselle esitetyt toimivaltuudet ennakolta vahvistaa verkkopalve-

lujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät sekä tietyin edellytyksin muuttaa näitä ehtoja samoin 

kuin mahdollisuus säännellä kyseisen hinnoittelun kohtuullisuutta pitkällä aikavälillä 

perustuu myös käsillä olevan markkinaympäristön huomioonottaen riittävän täsmälliseen 

lakitasoiseen sääntelyyn. Sääntelyn taustalla olevat tavoitteet parantaa sähkömarkkinoiden 

toimintaa ja ehkäistä ylisuurten tuottojen kertymistä monopoliaseman turvin muodostavat 

ehdotetuille rajoituksille hyväksyttävän perusteen. Ehdotuksen 38 c §:n varaan rakentuva 

hintasääntelymekanismi puolestaan turvaa nähdäkseni sen, ettei sääntely johda 

verkonhaltijan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen, vaan sääntely takaa hänelle kaikissa 

olissa kohtuullisen tuoton verkkotoiminnasta. Tärkeätä on myös, että verkonhaltijalla on 

muutoksenhakuoikeus viranomaisen ao. päätöksistä. 

Ehdotetut sääntelyt eivät niin ollen ole ongelmallisia omaisuudensuojan tai elinkeinova-

pauden näkökulmasta. 
 
 

Maakaasumarkkinalakiehdotus 
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Tämän lakiehdotuksen 1 a - d §:t antavat sähkömarkkinalakiesityksen tavoin maa-

kaasumarkkinaviranomaiselle valtuudet päätöksellään ennakolta vahvistaa ja tietyin 

edellytyksin muuttaa kaasuverkkopalvelujen ehtoja ja hinnoittelumenetelmiä sekä 

säännellä hinnoittelun kohtuullisuutta. Vastaavin perustein kuin sähkömarldcinalakiehdo-

tuksenkin kohdalla, voidaan tässä katsoa, etteivät kyseiset säännökset ole erityisen 

ongelmallisia perustuslaissa turvattujen omaisuudensuojan tai elinkeinovapauden 

kannalta. 
 

Sen sijaan yhtä ongelmaton ei ole lakiehdotuksen 4 luvun 7 §:n säännös, jonka mukaan 

"kuluttajiin sovellettavista maakaasun myyntiä ja verkkopalveluja koskevista yleisistä 

sopimusehdoista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella." Ehdotuksen 

siirtymäsäännöksen mukaan kyseisiä asetuksella määrättäviä ehtoja sovellettaisiin myös 

ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Esityksen perustelujen mukaan kyseisen 

asetuksenantovaltuuden tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön maakaasun 

sisämarkkinadirektiiviin perustuvia kotitalousasiakkaisiin sovellettavia sopimusehtoja 

koskevat vaatimukset (s. 9/II ja 16/1). Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan tältä 

osin lisäksi, että "vastaavankaltaiset ehdot kysymyksessä oleviin oikeussuhteisiin voitaisiin 

johtaa myös muusta lainsäädännöstä kuten kuluttajansuojalaista (38/1978) ja 

varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetusta laista (228/1929). Uusien säännösten 

soveltaininen nykyisiin sopimuksiin ei siten merkitse periaatteellista eikä vaikutuksiltaan 

useimmissa tapauksissa oleellista muutosta nykytilanteeseen, vaan lainmuutoksen voidaan 

katsoa pikemminkin selventävän nykyisiä oikeussuhteita." Tämänkaltaisista näkökohdista 

huolimatta ei nähdäkseni voida pitää asianmukaisena, ettei lakitekstissä tässä kohdin 

pyritä lainkaan täsmentämään kyseisen asetuksenantovaltuuden sisältöä. Tältä osin 

esityksen sanamuotoa on siis täsmennettävä. Tällaisen täsmennyksen jälkeen ei nähdäkseni 

olisi ongelmallista, että kyseisiä ehtoja tulisi soveltaa myös aiemmin tehtyihin sopimuksiin. 
 
 

Johtopäätös 
 

Muissa suhteissa em. lakiehdotukset merkitsevät lainsäädännön sellaista tavanomaista 

kehittämistä, joka voidaan käsitellä tavallisena lakina. 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi sähkömarkkinalain ja 

markkinaoikeuskin muuttamisesta (HE 127/2004). 
 
 
 
 
1. Sähköverkkotoiminnan oikeudellinen eriyttämisvelvollisuus 

 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestelyperusteluissa tarkastellaan lakiehdotuksen 34a §:n mukaista 

velvollisuutta eriyttää sähköverkkotoimintaa oikeudellisesti yrityksen tai yritysryhmän sähköntuotanto- ja 

sähkömyyntitoiminnoista sekä perustuslain 18 §:n 1 momentin suojaamaan elinkeinonvapauden että 

perustuslain 15 §:n takaaman omaisuudensuojan kannalta. Edellisen säännöksen kannalta 

säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, että "sähkömarkkinalain 34a §:ään sisältyvä sähköverkkotoiminnan 

oikeudellisen eriyttämisen vaatimus rajoittaa verkkotoiminnan harjoittajan vapautta järjestää 

verkkotoiminta haluamallaan tavalla". Omaisuudensuojan kannalta hallituksen esityksessä puolestaan 

arvioidaan, että "ehdotettu verkkotoiminnan oikeudellisen eriyttämisen vaatimus rajoittaa verkkotoiminnan 

harjoittajan vapautta valita verkkotoiminnan harjoittamisen yritysrakenne haluamallaan tavalla". 
 

En ole varma, onko ehdotetussa eriyttämisvelvollisuuden tiukentamisessa lainkaan kyse 

perusoikeusrajoituksesta kummankaan perusoikeussäännöksen näkökulmasta. Elinkeinovapaudesta säätävä 

perustuslain 18 §:n 1 momentin säännös kuuluu seuraavasti: "Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla." Perustuslakivaliokunnan tähänastisessa 

käytännössä elinkeinovapauden rajoituksina on lähinnä tarkasteltu säännöksiä, jotka tekevät jonkin 

elinkeinon harjoittamisen luvanvaraiseksi. Elinkeinovapauden rajoituksina olisi pidetty säännöksiä, jotka 

koskevat sitä oikeudellis-organisatorista muotoa, jossa elinkeinotoiminta harjoitetaan. Elinkeinovapauden 

tämän kaltainen laaja tulkinta ei olekaan perusteltua. Elinkeinovapauden rajoituksesta voi olla kyse 

ainoastaan silloin, jos säännökset todellakin käytännössä vaikeuttaisivat elinkeinon harjoittamista. Tästä ei 

nyt ole kysymys. Kun eriyttämisvelvollisuudella tähdätään kilpailuedellytysten turvaamiseen, voidaan jopa 

sanoa, että pyrkimyksenä on luoda aiempaa suotuisammat edellytykset elinkeinovapauden toteutumiselle. 
 

Myös omaisuudensuojan kannalta voidaan asettaa kyseenalaiseksi, kuuluuko siihen hallituksen esityksen 

säatämisjärjestysperusteluissa mainittu "vapaus valita verkkotoiminnan harjoittamisen yritysrakenne 

haluamallaan tavalla". Perustuslakivaliokunta on viimeaikaisessa lausuntokäytännössään arvioinut 

omaisuudensuojaa niin sanottujen perusteltujen odotusten nauttiman suojan kannalta (PeVL 48/1998 vp; 37 



 

 

ja 45/2002 vp; 21/2004 vp). Nähdäkseni ei ole perusteita katsoa, että yritystoiminnan harjoittajat voisivat 

odottaa perustuslain suojaa nauttivalla tavalla, että yritystoiminnan harjoittamisen oikeudellis-

organisatorista muotoa sääntelevä lainsäädäntö pysyisi muuttumattomana. Jos perustuslain 15 §:n 

katsottaisiin turvaavan tällaista odotusta, lähtökohtana olisi, että omaisuudensuoja estäisi muuttamasta 

esimerkiksi osakeyhtiölainsäädäntöä siten, että muutokset koskisivat niiden voimaan tullessa jo toimivia 

yhtiöitä. Yhtä kyseenalainen on tulkinta, jonka mukaan yritystoimintaan sijoitetun omaisuuden 

perustuslainsuojaan kuuluisi, että yritystoiminnan harjoittajat voisivat perustellusti odottaa, että 

kilpailuolosuhteita, erityisesti kilpailun edistämistä koskeva lainsäädäntö pysyisi muuttumattomana. 

Sähköverkkotoiminnan oikeudellisen eriyttämisen perusteluthan liittyvät nimenomaan kilpailuolosuhteiden 

takaamiseen. 
 

Käsitykseni onkin, että ehdotettuja sähköverkkotoiminnan oikeudellista eriyttämistä koskevia säännöksiä ei 

ole syytä arvioida sen paremmin perustuslain 15 §:n säädetyn omaisuudensuojan kuin perustuslain 18.1 §:n 

tarkoittaman elinkeinovapaudenkaan rajoituksina. Siinä tapauksessa, että säännösehdotuksia esittämistäni 

näkökohdista huolimatta arvioidaan perusoikeusrajoituksina, on mielestäni selvää, että niin täsmällisyyttä ja 

tarkkarajaisuutta kuin rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä ja suhteellisuusvaatimusta koskevat 

perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset täyttävät. Säännösehdotukset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia 

ja niitä edellyttää painava yhteiskunnallinen peruste. Normiantovallan delegoimista tarkastelen jäljempänä. 

 
2. Muita omaisuudensuojaa koskevia kysymyksiä 

 

Perustuslain mukaiseen omaisuudensuojaan on vakiintuneesti sisällytetty sopimusvapaus. 

Omaisuudensuojan on perustuslakivaliokunnan käytännössä katsottu kuuluvan paitsi jo solmittujen 

sopimussuhteiden pysyvyys myös vapaus solmia vastaisuudessa varallisuusoikeudellisia sopimuksia. 

Sopimusvapautta ei ole kuitenkaan pidetty ehdottomana, vaan siihen on jo vuoden 1919 hallitusmuodon 

alkuperäisen 6 §:n voimassa ollessa katsottu voitavan puuttua tavallisella lailla muun muassa kohtuuttomien 

sopimusehtojen ehkäisemiseksi. Jo vuonna 1982 omaksuttuna tulkinnallisena lähtökohtana on ollut, että 

tavallisella lailla voidaan säätää muun muassa oikeustoimien tyypeistä, niiden tekomenettelystä samoin 

kuin sallituista ja kielletyistä sopimuksistakin. Kuitenkin myös tällaisia seikkoja koskevat normit voivat 

joskus merkitä perustuslain suojaaman sopimusvapauden rajoittamista. (Ks. Länsineva, Pekka: 

Perusoikeudet ja varallisuussuhteet, Vammala 2002, s. 180 ss.). 
 

Sopimusvapauden suojan on katsottu erityisesti koskevan jo solmittuja sopimuksia: sopimussuhteiden 

pysyvyys nauttii perustuslain suojaa. Kuitenkin taannehtiva puuttuminen sopimussuhteisiin on katsottu 



 

 

mahdolliseksi muun muassa kuluttajansuojelullisten näkökohtien vuoksi. Niinpä, kuten hallituksen 

esityksen säätämisjärjestysperusteluissakin selostetaan, perustuslakivaliokunta on aikaisemmissa 

sähkömarkkinalain 6a luvun säännöksistä antamissaan lausunnoissa katsonut, että säännökset voitiin 

omaisuudensuojasta huolimatta saattaa voimaan taannehtivin vaikutuksin (PeVL 33/1998 vp ja 63/2002 

vp). Samat kuluttajansuojelulliset näkökohdat perustelevat myös nyt ehdotetun 27a. 1 §:n taannehtivan 

vaikutuksen valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta. On myös huomattava, että kysymyksessä on oikeastaan 

vain jo voimassa olevan säännöksen tarkistaminen eikä uusi perusoikeusrajoitus. Pidän kyseenalaisena, 

onko muutosehdotusta lainkaan tarpeen arvioida perusoikeuksien rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Verkonhaltijan palveluihin liittyvien ehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistamista koskevilla 

säännösehdotuksilla (38a-d §) ei ole takautuvia vaikutuksia: ne eivät kohdistu jo aiemmin solmittuihin 

sopimuksiin. Säännösehdotuksia voidaan kuitenkin tarkastella verkonhaltijan omaisuuttaan koskevan 

vastaisen sopimusvapauden rajoituksina. Nytkin on tosin mahdollista puoltaa myös kantaa, jonka mukaan 

kyse on sellaisesta sopimusehtojen sääntelystä, joka ei loukkaa sopimusvapautta. Kuten 

perustuslakivaliokunnan käytännössä on korostettu, sähköverkot ovat niin sanottuja luonnollisia 

monopoleja. Voidaan argumentoida, että tällaisten luonnollisten monopolien haltijoilla ei ole perusteita 

odottaa,  että  heidän  omaisuuttaan  koskevaa     käyttövapautta     ei     rajoitettaisi     esimerkiksi     juuri     

sopimusehtojen    ja hinnoittelumenetelmien sääntelyllä. 
 

Jos säännösehdotusten kuitenkin katsotaan merkitsevän omaisuudensuojan rajoitusta, on syytä viitata 

perustuslakivalkokunnan aikaisemmassa sähkö-, maakaasu- ja viestintäverkkoja koskevassa 

lausuntokäytännössä omaksuttuun lähtökohtaan. Valiokunta on pitänyt esimerkiksi käyttöoikeuden 

luovuttamisvelvoitteita laadultaan kysymyksessä olevan omaisuuden erityisluonteeseen sopivina. Tämä 

yleisluonnehdinta voidaan siirtää myös nyt ehdotettuun sopimusehtojen ja hinnoittelumenetelmien 

vahvistamismenettelyn arviointiin. Tarkempi arviointi on perustettava perusoikeuksien yleisiin 

rajoitusedellytyksiin (PeVM 25/1994 vp). Säännösehdotukset ovat riittävän täsmällisiä ja tarkkarajoituksia, 

niitä edellyttää painava yhteiskunnallinen tarve ja muutoksenhakumenettely takaa verkonhaltijan 

oikeusturvan, täyttävät myös perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. 
 

Huoltoseisokkejakin koskevan säännösehdotuksen (36a §) voidaan asettaa kyseenalaiseksi, onko kyseessä 

ylipäätään omaisuudensuojan rajoitus. Jos säännösehdotusta tarkastellaan tällaisena rajoituksena, pidän 

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten täyttymistä selvänä. 
 

Tapaan, jolla hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on lähestytty omaisuudensuojaa koskevia 

kysymyksiä, on syytä kohdistaa eräitä kriittisiä huomautuksia. Lakiehdotusten arvioinnin 

omaisuudensuojan, kuten muidenkin perusoikeuksien, kannalta tulisi olla kaksivaiheinen prosessi. 



 

 

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, onko kyseessä ylipäätään perusoikeuden rajoitus. Toinen vaihe 

ajankohtaistuu vasta silloin, jos ensimmäisessä vaiheessa omaksutaan kanta, jonka mukaan ehdotetut 

säännökset rajoittavat perusoikeutta. Toisessa vaiheessa arvioidaan, onko rajoitus sillä tavoin 

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävä, että siitä voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Arvioinnin kriteereinä käytetään perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä, joita joissakin 

perusoikeussäännöksissä on vielä täydennetty niin sanotulla kvalifioidulla lakivarauksella. 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ei ole oikeastaan lainkaan esitetty ensimmäiseen 

vaiheeseen kuuluvaa argumentaatiota. Rajoitusten hyväksyttävyystarkastelu taas on nojattu ennen 

perusoikeusuudistusta noudatettuun doktriiniin, jonka mukaan rajoitukset eivät saaneet estää "omaisuuden 

normaalia, järkevää ja kohtuullista käyttöä". Perusoikeusuudistuksen jälkeen myös omaisuuden suojaan 

kohdistuvien rajoitusten valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta on arvioitavaperusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten kannalta1, ja aikaisempi doktriini on sijoitettava näiden edellytysten muodostamaan 

kehykseen. 
 
 
 

3. Kunnallinen itsehallinto 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sähköverkkotoiminnan oikeudellista eriyttämisvaatimusta on arvioitu 

myös perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon kannalta. Perustelujen mukaan tämä johtuu 

siitä, että "ehdotuksen 34a §:ssä määriteltyjen kynnysarvojen täyttyessä olisi kunnallisen liikelaitoksen tai 

kuntayhtymän muodossa harjoitettu verkkotoiminto taikka sähkönmyyntitoiminnot eriytettävä kunnasta 

erillisen oikeushenkilön hoidettavaksi". 
 

Hallitus totesi esityksessään uudeksi perustuslaiksi (1/1998 vp, s. 175) kunnallista itsehallintoa koskevan 

ehdotuksen vastaavan asiallisesti "perustuslakivaliokunnan vakiintunutta lausuntokäytäntöä, jonka mukaan 

perustuslainvoimaisesti suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää 

kuntansa hallinnosta ja taloudesta". Hallituksen mukaan "näin ymmärretty itsehallinto kattaa muun muassa 

kuntien verotusoikeuden ja kuntalaisten oikeuden itse valitsemiinsa hallintoelimiin". Kuntien itsehallinnon 

perustuslainvoimaisesti turvattuna sisältönä on taas katsottu olevan lähinnä sen estäminen, että tavallisella 

lailla puututtaisiin itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi 

itsehallinnon merkityksettömäksi (esim. PeVL 31/1996 vp ja 65/2002 vp). On selvää, että ehdotuksella ei 

ole tällaisia vaikutuksia. Se on rinnastettavissa esimerkiksi kuntalain kunnan hallinto-organisaatiota 

koskeviin pakottaviin säännöksiin. 
 

                                                
1 Hallituksen esityksessä onkin 27a. 1 §:ään ehdotetun muutoksen taannehtivia vaikutuksia käsiteltäessä, 
todettu, että omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten kannalta. 



 

 

 
 
 
4. Normiantovaltuudet 

 

Ehdotuksella pyritään muun ohessa saattamaan norminantovaltuuksia koskeva sääntely vastaamaan uuden 

perustuslain 80 §:n mukaisia vaatimuksia. Eräisiin ehdotettuihin valtuutussäännöksiin voidaan kuitenkin 

kohdistaa valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia. Tämä koskee erityisesti lakiehdotuksen 28.2 §:n 

mukaista asetuksenantovaltuutta, jonka voidaan tulkita tarkoittavan uusien velvollisuuksien asettamista 

sähkömarkkinoilla toimiville yrityksille. Säännösehdotusta olisi nähdäkseni perustuslain 80.1 §:n 

vaatimusten vuoksi täsmennettävä 

vähintäänkin kriteereillä, joiden täyttyessä valtioneuvosto voisi antaa siinä tarkoitettuja säännöksiä. 
 
 
Heimolassa 23.9.2004 

 Kaarlo Tuori 
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Herra puheenjohtaja 

 
 
 
 

Perustuslakivaliokunta antoi viime vaalikaudella lausunnon energiamarkkinoiden 
valvontaan liittyvistä seikoista (62/2002). Lausunnon kohteena olleen hallituksen esityksen 
käsittely jäi kuitenkin kesken, ts. esitys raukesi. 

Käsillä olevaa esitystä ei perusteluissa verrata sen edeltäjään. Tähän olisi ehkä ollut syytä, 
sillä esityksessä 127/2004 on omaksuttu monessa suhteessa edeltäjästä poikkeava 
valvontajärjestelmä. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi rauenneen esityksen järjestelmä — jonka 
perustuslakivaliokunta arvioi kutakuinkin muutoksitta perustuslain mukaiseksi, on korvattu 
toisella. Pidin tosin itse nyt käsillä olevan esityksen edeltäjää siitä antamassani lausunnossa 
eräissä suhteissa valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena laajojen viranomaisen säädösvaltaa 
tarkoittavien delegointien osalta. Lisäksi arvioin kriittisesti mm. silloista energiakriisitilanteiden 
varalle esitettyä hitaan kapasiteetin järjestelmää. Sekin on nyttemmin korvattu erilaisella 
järjestelyllä (urakkatarjouskilpailu). 

Lausunnon ylettömän laajenemisen välttämiseksi keskityn esityksen merkittävimpään 
uutuuteen, etukäteisvalvonnaksi määriteltyyn mutta säännöstelyä muistuttavaan 
viranomaispäätöksin asetettujen ehtojen vahvistamisjärjestelmään elinkeinovapauden 
näkökulmasta. Käsittelen esityksen perinteisemrnät valtio-sääntöprobleemat sitä 
pintapuolisemmin. Silti lausunnosta on tullut laaja. 

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä (sähkö)energiamarkkinoiden val- 
vonta ehdotetaan säänneltäväksi merkittävissä kohdissa eri tavoin kuin edellisessä esi- 
tyksessä. Viime vaalikauden esityksen lähtökohtana olivat laajat sähkö- 
markkinaviranomaiselle ehdotetut norminantovaltuudet. Valtiosääntöoikeudellisena 
perusongelmana oli siten PeL 80 §:n 2 momentin säännös viranomaisen norminanto- 
vallan laajuudesta.
 

U

JJ 
Esityksessä 127672004 valvontaproblematiikka on ratkaistu toisin. Energia- \ ' 

markkinaviranomaiseri norminantovaltuudet on säädetty suhteellisen suppeiksi ja pääosin 
teknisiin seikkoihin rajoittuviksi, mitä PeL 80 §:n 2 momentti edellyttääkin. Uutuutena sen sijaa 
ovat 38 a -38 c §:ssä ehdotetut verkonhaltijaa ja järjestelmävas-tuista kantaverkon haltijaa 
sitoviksi tulevat, yrityskohtaiset ehdot. Kysymyksessä ei siten ole norminantovalta sanan 
perinteisessä merkityksessä vaan erityistoiminnan ohjaaminen yrityskohtaisin 
viranomaispäätöksin. Tämän seurauksena hallituksen esityksen säätämisjärjestysproblematiikkaa 
näyttää olevan syytä lähestyä edellisestä lausunnosta poikkeavista lähtökohdista. 

* ** 
Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa lakiehdotusta arvioidaan osittain PeL 18 

§:ssä säädetyn elinkeinovapauden näkökulmasta (luvanvaraisuuden problematiikka), mutta 
pääsääntöisesti omaisuudensuojan näkökulmasta. Esityksen omai-suudensuojatulkinnat 
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viittaavat pääosin vuosien 1995 ja 2000 perusoikeussäännöstöä edeltäneeseen aikaan. Tämä 
näkyy siinäkin, että perusteluissa operoidaan pääosin klassisilla, osin jo vanhentuneilla 
omaisuuden käyttörajoituskriteereillä. Oman tulkintani mukaan perusoikeusuudistuksessa 
omaisuudensuojasäännöksen (Pel 15. 1 §) tulkinta irrotettiin vähittäin vanhasta HM 6 §:n 
omaisuudensuojasta ja saatettiin yhtenäisen järjestelmän piiriin. Uuden perusoikeusjärjestelmän 
perusoikeuksien rajoituskri-teeri koskee samalla tavoin kaikkia perusoikeuksia, joten 
omaisuudensuojan vanhojen erityiskriteerien (kohtuullisuus, järkevyys jne.) vaikutus on 
väistynyt syrjään uusien kriteerien tieltä. Ne ovat kuitenkin nähtävissä uuden järjestelmän 
taustalla. 

Rakennan tämän lausunnon toisenlaisen perusoikeussäännösten tulkintajär-jestelmän 
varaan kuin mitä hallituksen esityksessä on tehty. Otan lähtökohdaksi PeL 18.1 §:ssä säädetyn 
elinkeinovapauden. 

 
Vuoden 1919 HM 6 §:n omaisuudensuoja ja säännöstelyvaltuudet 
 
Vanhassa perusoikeusjärjestelmässä HM 6 §:ssä säädetty omaisuudensuoja oli 

perustuslakivaliokunnan pääasiallisin työllistäjä. Omaisuudensuojasta kehittyi yksityiskohtainen 
tulkintasäärmöstö. 1940- luvulta lähtien kehittyi tulkintaoppi, jonka mukaan omaisuudensuoja, 
joskaan perustuslain ei todettu sisältävän nimenomaista säännöstä elinkeinovapaudesta, esti 
elinkeinotoiminnan säännöstelyn. Lyhyesti sanottuna hinta-, palkka-, vienti-, tuonti- ja 
vuokrasäännöstely valtion viranomaisen päätöksin luonnehdittiin perustuslain vastaisiksi.2 

Säännöstelyvaltuuksiin viitattiin lyhyesti vuoden 1995 perusoikeusuudistusta 
tarkoittaneen hallituksen esityksen perusteluissa.3 Laajoja säännöstelyvaltuuksia luonnehdittiin 
perustuslain omaisuudensuojasäännöksen vastaiseksi. 

Elinkeinovapaus oli yksi vuosien 1995/2000 perusoikeussäännöstöjen uutuuksista. 
Sitä tarkoittaneissa hallituksen esityksen perusteluissa päähuomio kiinnitettiin 
elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden suhteeseen ilmoituksenvaraisuuteen. 

 
HE 309/1993 elinkeinovapaudesta: 
15 §. Pykälä korvaisi yhdessä muun muassa työttömyysturvaa koskevan 15 a 

§:n kanssa hallitusmuodon nykyisen oikeutta työhön ja työvoiman suojelua 
koskevan 6 §:n 2 momentin. 
1 momentti. Säännöksen tarkoituksena on vahvistaa jokaisen oikeus hankkia 

toimeentulonsa työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Hallitusmuodossa ei ole 
nykyisin vastaavaa säännöstä. Tosin hallitusmuodon 6 §:n säännökset 
henkilökohtaisesta vapaudesta, omaisuuden turvasta sekä työvoiman suojelusta 
ovat antaneet kiinnekohtia myös ammatin ja elinkeinon harjoittamisen 
vapaudelle. Säännös koskisi myös oikeutta päästä julkiseen virkaan. Lisäksi 
siinä vahvistettaisiin yrittämisen vapauden periaate, kun ammatti ja elinkeino 
on nimenomaan mainittu toimeentulon hankkimisen keinona. Yhtenä 
lähtökohtana on yksilön oma aktiivisuus 

toimeentulonsa hankkimisessa. Oikeus valita vapaasti työnsä liittyy myös 5 §:ssä 

säädettyyn yhdenvertaisuuteen ja syrjintäkieltoon sekä hallitusmuodon 86 §:n 
mukaisiin valtionvirkojen yleisiin ylennysperusteisiin. Siten toista palvelukseen 
otettaessa on noudatettava tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Momentissa 
ehdotettua oikeutta rajoittavat luonnollisesti eräät tosiasialliset seikat. Vapautta 
solmia työsopimus tai tulla nimitetyksi virkaan rajoittavat tarjolla olevat 
työpaikat, työssä vaadittava koulutus, kokemus ja ammattitaito sekä julkisten 
virkojen kelpoisuusvaatimukset. Ammatin- ja elinkeinonharjoittajan 
valinnanmahdollisuuksia rajoittavat hänen kykynsä myydä tuotteitaan ja 
palveluksiaan niin, että hän voi hankkia toimeentulonsa. Tosiasiallisten 
rajoitusten lisäksi on voimassa runsaasti oikeudellisia rajoituksia. Ehdotukseen 
sisältyvät sanat "lain mukaan" viittaavatkin mahdollisuuteen rajoittaa 
säännöksessä turvattua oikeutta lailla. Ulkomaalaiset tarvitsevat 

                                                
2 Paavo Kastari, Kansalaisvapauksien perustuslainturva, Vammala 1972 s. 96 ss, erityisesti s. 102. 
3 HE 309/1993:" Myös pitkälle menevien talouselämän säännöstelytoimien on saatettu katsoa edellyttävän 
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Perustuslakivaliokunnan uudemmasta käytännöstä voidaan 
esimerkkinä mainita hintasulun katsominen omaisuudensuojan vastaiseksi (PeVL 2/1988 vp)." 

Kalevi Laaksonen, Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja, Jyväskylä 1998 s.251. 
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ulkomaalaislain (378/91) mukaan työntekoon Suomessa työluvan. Lupavaatimus 
poistetaan ETA-sopimuksen myötäkin vain ETA:n jäsenvaltioiden kansalaisilta 
ja heidän perheenjäseniltään (640/93). Elinkeinon harjoittamisen vapaus on 
sinänsä tunnustettu pääperiaatteeksi laissa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 
(122/19). Toisaalta tähän lakiin ja muihin säädöksiin sisältyy runsaasti kyseisen 
oikeuden rajoituksia, joista ehkä ongelmallisin on elinkeinon harjoittamisen 
luvanvaraisuus. Osa luvanvaraisuuksista perustuu asetuksen tasoisiin 
säännöksiin. Niiden oikeusperusteena on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 
annetun lain 3 §:ssä oleva yleisvaltuutus säätää lainkohdassa erikseen lueteltujen 
elinkeinojen harjoittamisesta lailla tai asetuksella. Luettelo koskee kymmeniä 
elinkeinoja. Lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on viime vuosina ollut 
luvanvaraisuuden vähentäminen ja elinkeinotoiminnan sääntelyn hierarkkisen 
tason nostaminen asetuksesta lain tasolle. Uudistustyö on kuitenkin vielä kesken, 
ja elinkeinojen luvanvaraisuus tulee jokatapauksessa osittain säilymään. 
Luvanvaraisuus voi eräillä aloilla olla edelleen perusteltua erityisesti terveyden 
ja turvallisuuden suojaamiseksi. 
 

PeL 18 § on otsikoitu " Oikeus työhön ja elinkeinovapaus". Otsikosta voisi päätellä, 
että perustuslaki vahvistaa elinkeinovapauden kokonaisena perusoikeutena. Se siis koskisi 
elinkeinotoiminnan historian kaikkia vaiheita: elinkeinotoiminnan aloittamista, sen 
harjoittamista ja mahdollista päätösvaihetta joko elinkeinonharjoittajan omin ratkaisuin tai sitten 
niin, että elinkeinonharjoittaminen kielletään. Varsinaisessa pykälätekstissä elinkeinovapauden 
rakenne on säännelty ainakin sanamuodosta päätellen toisin: "Jokaisella on oikeus lain mukaan 
hankkia toimentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla". Säännös näyttää 
sitovan elinkeinovapauden vain yksilön oikeudeksi valita elinkeinonsa - mikä merkitsee tietysti 
olennaisesti suppeampaa elinkeinovapautta, kuin mihin otsikointi viittaa. Toisaalta laki kuitenkin 
sitoo elinkeinovapauden lakiin. Toisin sanoen elinkeinonharjoittamisen ehdot on voitava lukea 
lakitekstistä. 

On todettava, että kun vuoden 1995 perusoikeussäännökset siirrettiin vuoden 2000 
perustuslakiin, uutuutena oli perusoikeussäännösten otsikointi. Hallituksen esityksen mukaan 
otsikoinnilla ei ollut säännösten tulkintaan ulottuvaa merkitystä. Otsikot ovat vain 
lukijainformaatiota varten. 

Vuoden 2000 perusoikeusuudistuksen yhteydessä asetuksenantovaltaa ja viranomaisten 
oikeutta antaa oikeussääntöjä rajoitettiin merkittävästi (PeL 80 §). Viranomainen voidaan lailla 
valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 
asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 

Palaan myöhemmin tässä lausunnossa siihen keskeiseen kysymykseen, voidaanko 
hallituksen esityksessä 127/2004 tarkoitettuja sähkömarkkinaviranomaisen vahvistamia ehtoja ja 
menetelmiä pitää PeL 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuina viranomaisnormeina. Ongelma on 
merkitsevä säätämisjärjestyksen kannalta, sillä nyt ehdotettavat vahvistamisvaltuudet ovat 
verrattain laajoja eivätkä useissa suhteissa ankkuroi viranomaisen harkintavaltaa lakitason 
sääntelyyn. Sellaisia valtuuksia, joita nyt tarkoitetaan ei sähkömarkkinaviranomaisen antamina 
oikeussääntöinä hevin voida pitää PeL 80 §:n 2 momentin asettamien ahtaiden rajojen 
mukaisina. 

Vuosien 1995-2004 tulkinnoissa perustuslakivaliokunta on pääasiassa arvioinut 
hallituksen esityksiä suhteessa sääntelyn kohteeksi tulevan elinkeinotoiminnan lu-
vanvaraisuuteen verrattuna ilmoituksenvaraisuuteen. Toisin sanoen pääsääntönä pidetään sitä, 
että elinkeinotoiminnan järjestelmässä on riittävää, että elinkeinon aloittava yrittäjä tekee 
ilmoituksen viranomaiselle. Luvan pyytäminen hallintoviranomaiselta elinkeinotoiminnan 
aloittamiseen on poikkeus pääsäännöstä ja täyttää elinkeinovapauden vaatimukset vain, jos 
luvanvaraisuudella on erityistä syytä elinkeinotoiminnan erikoisluonteen seurauksena. 
Elinkeinonharjoittamisen yksityiskohdista on pääsääntöisesti säädettävä lakitasossa. Jos 
luvanvaraisuus katsotaan välttämättömäksi, päätöksenteon tuosta hallintoluvasta on oltava 
sidottua harkintaa. Toisin sanoen lupaehdot on säädettävä tyhjentävästi lakitekstissä. Jos hakija 
täyttää säädetyt ehdot, lupa on myönnettävä. 

Luvanvaraista elinkeinotoimintaa (kuten ilmoituksenvaraistakin) valvotaan 
viranomaisen toimenpitein. Jos lupaehtoja (ja siten laissa olevia säännöstöjä) rikotaan, 
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viranomainen voi reagoida. Ankarin ja poikkeuksellinen viranomaisreaktio on hallintoluvan 
peruuttaminen. Peruuttamispäätöstä pidetään ankarampana toimenpiteenä kuin ensimmäisen 
luvan epäämistä. Luvan epäävästä päätöksestä, samoin kuin luvan peruuttamisesta tulee voida 
valittaa. 

 
 
Luvanvaraisuuden lisäksi elinkeinovapaudesta on hyvin vähän perustuslakivaliokunnan 

lausuntoja. Toisin sanoen sitä tietoa, missä määrin julkinen valta viranomaispäätöksin voi 
muutoin kuin lupaehtojen noudattamista valvomalla ja sanktioimalla ohjata tai määrätä 
elinkeinon harjoittamistavasta, ei juuri ole. Tässä mielessä nyt käsillä oleva hallituksen esitys on 
poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja saattaa muodostua merkittäväksi ennakkotapaukseksi 
elinkeinovapauden tulkinnasta. Nyt näet on kysymys hallintoviranomaisen päätösvallasta 
vahvistaa ehdot ja menetelmät elinkeinotoiminnassa (mm. lakiehdotuksen 38 a §). 

Perustuslakivaliokunnan käytännöstä näyttää löytyvän ainakin yksi lausunto, jossa - 
tosin lyhyesti ja kuin ohimennen - sivutaan elinkinotoiminnan ohjaamista muutoin kuin 
lupaharkinnalla ja lupaehtojen valvonnalla (ls. 40/1996 hallituksen esityksestä 192/1996). 
Kysymyksessä olleen esityksen tapauksessa lakiehdotuksen 11 §:ään sisältyi "erikoinen säännös 
elinkeinon sääntelystä suunnitelman avulla. Säännöksen mukaan toimiluvan uudistamista ei ole 
haettava, jos ministeriö on uudistukselle varattuun määräaikaan mennessä vahvistanut 
suunnitelman arvo-osuusrekisterin keskittämisestä arvopaperikeskukseen". Valiokunta päätteli:" 
On selvää, ettei tällainen suunnitelmaan sääntely täytä hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin 
vaatimusta. Tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen käyttämisen vähimmäisedellytyksenä on se, että 
ministeriö voisi vahvistaa suunnitelman jonkin arvo-osuusrekisterin tai joidenkin rekisterien 
keskittämisestä arvopaperikeskukseen vain niiden suostumuksen perusteella". 

 
HE 192/1996:Rekisterinpitäjille asetettaisiin tarkistuspiste, jolloin valtiovallalla olisi 

mahdollisuus ottaa kantaa arvo-osuusjärjestelmän hajautumiseen. Tällöin toimiluvan myöntä-
misedellytykset voivat lain mukaan olla kireämpiä kuin nykyään. Toimiluvan uudistamista harkittaessa 
noudatetaan samanlaista menettelyä kuin toimilupaa myönnettäessä. Uudistamista hakevien yhteisöjen 
on täytettävä uudistamishetkellä voimassa olevat toimilupaedellytykset, joiden perusteet säädetään laissa. 
Esityksellä pyritään osoittamaan asianomaisille riittävän aikaisessa vaiheessa aikataulu, jota valtiovalta 
pyrkii noudattamaan lainsäädännön muuttamisessa. Tämä on tarpeen, jotta arvo-osuusrekisterin pitäjät 
voisivat varautua etukäteen lainmuutoksiin. Uudistamisvelvolli-suus saattaa kuitenkin eräissä tapauksissa 
osoittautua liian joustamattomaksi arvopaperimarkkinoiden kehityksen tai yksittäisen arvo-
osuusrekisterin pitäjän kannalta. Tästä syystä ehdotetaan, että asianomainen ministeriö voisi 
arvopaperikeskuksen esityksestä vahvistaa suunnitelman arvo-osuusrekisterien keskittämisestä 
arvopaperikeskukseen. (Alleviivaus IS) 

Näyttää siltä, että lausunnon sisältönä oli se, että juuri toimilupajärjestelmä toimiluvan 
uusimisvelvoitteineen oli elinkeinovapaussäännöksen kannalta ainoa hyväksyttävä tapa saattaa 
muutettu lainsäädäntö voimaan. 

Lausuntoa terävöitti sen lopussa oleva viittaus elinkeinonharjoittamisen oikeudesta 
annettuun lakiin. Muutettavaksi ehdotetun lain 3 §:n johdantovirkkeessä mainittiin, että 
elinkeinonharjoittamisesta säädetään myös asetuksella. Johdantovirke aiheutti sen, että laki olisi 
tullut säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä (seurauksena siitä, että se olisi valtuuttanut 
säätämään asetuksella elinkeinonharjoittamisesta). 

Oikeuslogiikka tuntee säännön päättelystä suuremmasta pienempään (argu-mentatum a 
fortiori/ kieltonormin tapauksessa argumentum a minore ad maius, "sitä suuremmalla syyllä"). 
Elinkeinovapauden sääntelyn problematiikassa sääntö näyttää perustuslakivaliokunnan 
kannanotto huomioon ottaen johtavan seuraavaan päättelyta-paan: kun kerran asetuksella ei voi 
säännellä elinkeinonharjoittamisen muodosta, ei sitä myöskään voida hyväksyä viranomaistason 
päätöksin. 

 
 
Sovellan tässä lausunnossa elinkeinovapausperusoikeuteen seuraavia sääntöjä: 

-Elinkeinoilmoitus- tai eiinkeinolupajärjestelmä eräin lisäedellytyksin on 
elinkeinotoiminnan sääntelyn perustyöväline. Lupaharkinnan tulee olla la-kisidonnaista 
eikä ns. vapaata harkintaa. 
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- kummassakin järjestelmässä elinkeinonharjoittamisen muodot ja rajoitukset 
tulee säätää laissa (oikeus lain mukaan . . .PeL 18.1 §). 

 
PeL 80 §:n 2 momentin viranomaissäädöksien käyttörajoitukset 
 
Edellä on jo todettu, että viranomaissäädösten käyttämiselle (laki- ja asetustason 

sääntelyn sijasta) asetetaan 2 momentissa varsin tiukat rajoitukset. En tässä toista lukuisia 
säännöksen tulkinnasta annettuja perustuslakivaliokunnan lausuntoja. 

On kuitenkin kysyttävä, tarkoittaako 80.2 §:n säännös (viranomainen voidaan 
valtuuttaa lailla antamaan oikeussääntöjä) nyt kysymyksessä olevan kaltaista järjestelmää, jossa 
sähkömarkkinaviranomainen vahvistaa verkonhaltijan ja järjestel-mävastuuseen määrätyn 
kantaverkon hakijan noudatettavaksi ehdot ja hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden 
käyttöönottamista (lakiehdotuksen 38 a §:n 1 momentti). Perinteisen oikeusnormin määritelmän 
mukaan oikeusnormille on ominaista yleisluontoisuus: normi ei luettele niitä, joita se sitoo. 
Lisäksi normipäätöksestä ei yleensä voi valittaa hallintovalituksin. Tämän määritelmän mukaan 
yksittäiset verkonhaltijaa koskevat vahvistuspäätökset eivät ole oikeussääntöjä eli 
oikeusnormeja, vaan hallintopäätöksiä. 

Minusta edellisessä kappaleessa esitetty muodollinen oikeussäännön määrittelytapa ei 
liene riittävä peruste todeta suoraviivaisesti ehdotettua toimivaltaa perustuslain mukaiseksi. Jos 
näin pääteltäisiin, PeL 80 §:n asetuksenantovaltaa ja viranomaisten säädösvaltaa tarkoittavat 
käyttörajoitukset (kuten teknisiin seikkoihin rajoittuminen) olisi helppo kiertää. Asetuksen tai 
viranomaissäädöksen sijasta ministeriö tai viranomainen valtuutettaisiin tekemään 
hallintopäätökset, jotka kohdistettaisiin koko siihen oikeussubjektijoukkoon, josta muutoin olisi 
säädetty asetuksin tai viranomaispäätöksin. 

 
Valitusoikeudella markkinaoikeuteen hallintopäätöksestä ei nähdäkseni ole ratkaisevaa 

merkitystä tässä arvioinnissa. 38 a §:n säännökset ovat melko avoimia, ne vain valtuuttavat 
antamaan sitovia ehtoja ja hinnoitteluperusteita luetelluilta aloilta, mutta eivät sisällä sisällöllisiä 
kriteerejä ehdoista ja menetelmistä. Nämä seikat jäävät viranomaisen omaan harkintaan. Kun 
valitus on luonnoltaan laillisuusvalitus, ei markkinaoikeus voine kumota päätöksiä sisällöllisin 
perusteluin. Tuomioistuimen toimivalta näyttäisi rajautuvan vain sen varmistamiseen, että 
sähkömarkkinaviran-omainen on pysynyt niiden määritelmien puitteissa, joita laissa on. Toisin 
sanoen säh-kömarkkinaviranomaisen päätös voitaisiin kumota vain, jos se päättää ehdoista ja 
hinnoittelua koskevista menetelmistä sellaisista asioista, joita laki ei mainitse. Sen sijaan niillä 
sektoreilla, jotka laki luettelee, sähkömarkkina viranomaisen toimivalta näyttää olevan 
lakitekstissä hyvin joustavasti määritelty. Vastaavasti tuomioistuin ei hevin voi kumota 
päätöksiä, joita on tehty laissa lueteltujen mutta lakitekstissä tarkemmin määrittelemättömien 
kriteerien puitteissa. Valitusoikeus on voi jäädä pelkäksi tämän toimivallan valvonnaksi. 

On kylläkin myönnettävä, että markkinaoikeus tuomioistuimena rakenteensa ja siis 
elinkeinotoiminnan asiantuntevuuden suhteen johdosta soveltuu oikeusturva-tieksi tässä 
suhteessa yleishallintotuomioistuimia paremmin muutoksenhakutuomioistuimeksi. 

 
Näyttää siltä, että 38 a §:ssä säädetty toimivalta on ensiksikin ongelmallinen 

elinkeinovapauden (PeL 18.1 §) näkökulmasta, koska se antaa viranomaiselle oikeuden 
säännellä elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodoista viranomaispäätöksellä eikä lain 
säännöksellä. Tämä johtuu sääntelyn väljyydestä. Valitusviranomainen ei saa laista ohjenuoraa 
päätellä sitä, onko viranomainen pysynyt toimivaltansa puitteissa. 

Toiseksi viranomaispäätösvalta näyttää sisältävän myös PeL 80.2 §:n vastaisen 
elementin, koska viranomaispäätöksellä, (joka tosin ei ole perinteisen oikeusnor-mikategorian 
mukainen) voidaan määrätä yrittäjäkohtaisesti sellaisesta asiasta (tuottoprosentti), josta 1 
momentin mukaan tulisi säätää lailla tai asetuksella. 

* * * 
Sähkömarkkinaviranomaiselle tarkoitettu päätösvalta näyttää ulottuvan yri-tysvapauden 

ytimeen sikäli, että ehdotetuista säännöksistä ja erityisesti niiden perusteluista näyttää olevan 
pääteltävissä, että viranomainen voi yrityskohtaisesti etukäteen määrittää verkkotoiminnan 
kohtuullisen tuoton. 38 c §:n 1 momentin mukaan verkonhaltija voidaan velvoittaa 38 a §:ssä 



 

42 

säädetyn jakson jälkeen alentamaan siirtopalve-lumaksuja sillä määrällä, jolla verkkotoiminnan 
tuotto on ylittänyt valvontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton määrän. Käänteisesti sama 
säädetään kohtuullisen tuoton alituksesta. 

Perustelujen (s.58, palsta 1) mukaan "Vahvistamispäätöksessä määrättäisiin myös 
verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan tuottoprosentin 
määrittämismenetelmä". Sikäli kuin näitä seikkoja ymmärrän, ei lakitekstistä eikä perusteluista 
näy, mikä on sellainen yleinen pääoman kohtuulliseksi katsottava tuottoprosentti, joka on 
tarkoituksena ilmeisesti kautta linjan toteuttaa yrityskohtaisesti. 

Lausunnon liian laventumisen estämiseksi ja osin kiireen seurauksena on ole 
tarkistanut, sisältyykö hallituksen esityksessä (s. 57 palsta II ja s. 18, palsta 2) viitattuun CBT-
asetukseen säännöksiä kohtuullisesta tuottoprosentista. Toisin sanoen, sitooko koko EU-
valtiokokonaisuutta yhtäläinen etukäteisillä viranomaisratkaisuilla toteutettava tuoton sääntely 
tai säännöstely. Jos näin olisi, sinänsä sitovan asetuksen kansallinen toteutus lailla olisi silti 
itsenäisesti arvioitava säätämisjärjestyksen (tavallinen laki vai poikkeuslaki) näkökulmasta. 

 
Kohtuullinen tuotto - joka lienee elinkeinovapauden ydinasioita - määritellään 

etukäteen mutta niin, ettei lakiin sisälly kriteereitä kohtuullisuudesta. Voimassa oleva laki 
kylläkin säätää tuoton kohtuullisuudesta, mutta sitä valvotaan normaaliin tapaan elinkeino 
valvonnan menetelmin jälkikäteen. Hallituksen esityksen perusteluissa (pääasiallinen sisältö) 
järjestelmää luonnehditaan "osittain etukäteiseksi valvonnaksi". Siinä voi myös nähdä 
vaikutteita verkkotoiminnan osittaiseksi säännöstelyksi. 

 
Ehdotettu järjestelmä näyttää ylittävän sen tason, jota sähkön sisämarkkinadirektiivi 

edellyttää tai vaatii (He s. 18, palsta l)."Valvontaviranomaisen on vahvistettava tai hyväksyttävä 
ennen voimaantuloa ainakin ne menetelmät, joita käytetään mainittujen seikkojen (liittäminen, 
verkkoonpääsy ja tasapainottamispalvelut/IS) laskennassa tai niitä koskevien ehtojen 
vahvistamisessa. Kohtuullisen tuoton ennak-kosääntely ei näytä olevan direktiivin vaatimaa. 

 
Vahvistuspäätöksen muuttamistoimivalta 38 b $ 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sähkön sisämarkkinadirektiivin 23 artiklan 

4 kohta edellyttää, että sähkömarkkinaviranomaisella on oikeus vaatia muutoksia 
verkkopalvelujen ehtoihin. Säännösehdotuksen 3. kohta näyttää olevan suhteellisen avoin 
"muutokseen on painava syy päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneiden olosuhteiden 
olennaisen muutoksen tai vanhentuneiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen 
johdosta". 4. kohta näyttää viittaavan suoraan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanoon. 3. 
kohdan direktiivikytkentää en voinut tässä yhteydessä selvittää. Esimerkiksi painava syy, joka 
johtuu hinnoittelujärjestelyjen uudistamisesta, vaikuttaa avoimelta toimivallalta muuttaa sinänsä 
lainvoimaista hallintopäätöstä muun ohessa hallintolain 6 §:n viimeistä lausetta silmälläpitäen. 
En oikein päässyt perille, tarkoittaako ehtojen vanhentuminen tai hinnoittelujärjestelyjen 
uudistaminen seikkaa, joka johtuu saman, muuttamistoimivallan saavan viranomaisen 
toimenpiteistä. Jos näin olisi, viranomaisella olisi toisaalta ensin valta muuttaa olosuhteita ja sen 
seurauksena sitten hallintoldfaHiohl)4g*an pysyvyys on PeL 21 §:n 2 momentin perusoikeuden 
(hyvä hallinto) yksi tunnusmerkki. 

Toiminnanharjoittaja-aloitteinen muutos viranomaistoimisesta poiketen sen 
sijaan on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton, ja edellä sanottu tarkoittaa siis säh- 
kömarkkinaviranomaisen vireillepano-oikeutta. 

* * * 
Yleisesti ottaen olisi ollut hyvä, jos hallituksen esityksestä olisi voinut lukea ne sääntelyt, jotka 

ovat EY-velvoitteiden toteutuksen kannalta välttämättömiä ja mitkä taas pelkästään kansallisista 
syistä säädettyjä seikkoja EY- asetuksen ja direktiivien vaatimustason ylittävällä tavalla. 

Esityksestä saa näitä seikkoja tuntematon lukija helposti vaikutelman, että uudet sääntelyt 
kauttaaltaan ovat sellaisten EU-velvoitteiden toteutuksia, joihin Suomi on EU:n 

perustamissopimusten lojaalina noudattajana velvollinen. On kuitenkin todettava, että esityksen 
s. 6 palsta 2 kertoo, mille rajalle asti toiminnallinen eriyttäminen (mutta vain se) on direktiivin 

vaatimaa. Suomessa ylitetään minimitaso tällä kohden, mutta ylitetäänkö se esimerkiksi myös 38 
a -d §:n sääntelyssä? 
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Edellisessä kappaleessa esitetty on valtiosääntöongelma siksi, että kysymyksessä on 
perusoikeus, josta on säädettävä laissa (18.1§:"lain mukaan"). 
 
Sähkömarkkinaviranomaisen norminantovaltuudet 

 
 
 
Sähkömarkkinaviranomaiselle esitetään seuraavia norminantovaltuuksia, joita 

seuraavassa arvioidaan PeL 80 §:n 1 momentin viranomaissäädösvallan näkökulmasta. 
Valtuudet ovat suppeammat, kuin mitä esityksen edeltäjässä oli. Ne on korvattu edellisissä 
kappaleissa toisella tavalla ongelmalliseksi katsotulla viranomaistoimivallalla. 

1.6 §:n 2 momentin mukaan sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkempia 
määräyksiä vastuualuemuutoksen yhteydessä annettavista tiedoista viranomaiselle sekä 
ilmoitusmenettelystä. 

2. 12 §:n 2 momentin mukaan Verkonhaltijan julkaistessa verkkopalvelun hintatasoa 
sekä verkkotoiminnan tehokkuutta, laatua sekä kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja 
sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tunnuslukuja 
julkaisemisvelvollisuus koskee, mitä kaavoja ja ohjeita tunnuslukuja laskettaessa noudatetaan ja 
miten tunnusluvut julkaistaan. 

3. 13 §:n mukaan jakeluverkonhalnjan tulee esittää laskutuksessa asiakkaalleen erittely 
siitä, miten verkkopalvelun hinta muodostuu. Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkemmat 
määräykset siitä, mitä tietoa laskuun tulee sisällyttää. 

4. 22 §:n 3 momentin mukaan sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkemmat 
määräykset, mitä vähittäismyyntiehtoihin ja hintoihin sekä niiden määräytymisperusteisiin 
liittyviä tietoja tulee toimittaa, miten tiedot tulee eritellä sekä miten tiedot tulee toimittaa. 

5. Sähkönmyyjän tulee esittää laskutuksessa asiakkaalleen erittely siitä , miten sähkön 
hinta muodostuu. Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä 
tietoja sähköenergiaa koskevaan laskuun tulee sisällyttää ja 

2 momentin mukaan vähittäismyyjän tulee julkaista sähkön keskimääräistä hintatasoa 
kuvaavia tietoja. Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa määräyksiä julkaisemisessa 
noudatettavasta menettelystä. 

6. 34 §:n 2 momentin mukaan eriytettyjen tilinpäätösten yhteydessä tulee 
julkaista tilinpäätösten laatimisperusteita selventäviä tietoja sekä verkonhaltijan toi- 
mintaa kuvaavia tunnuslukuja. Sähkömarkkinaviranomainen voi antaa tarkempia 
määräyksiä siitä, mitä tietoja ja tunnuslukuja julkaisemisvelvollisuus koskee sekä mi- 
ten tiedot ja tunnusluvut julkaistaan. 

 
PeL 80.2 §:ssä viranomaisen määräystenantovalta on rajoitettu hyvin ahtaaksi ja 

teknisluontoiseksi suhteessa asetuksentasoiseen sääntelyyn, joka sekin on pitkälti rajoitettu 1 
momentissa. Sääntelyn tulee olla täsmällistä ja lakitasossa, valtuutukseen tulee olla sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, sääntelyn asiallinen merkitys ei edellytä, että asiasta 
säädetään lailla tai asetuksella, ja valtuutus on soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. On myös 
todettava, että on oltava perustelu sille, miksi säädösvalta annetaan juuri 
sähkömarkkinaviranomaiselle. Sääntelyn kohteeseen liittyvän erityisen syyn edellytys täyttyy 
vain, jos kysymyksessä on tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity 
merkittävää harkintavallan käyttöä. 

Edellä kohdassa 4. tarkoitettu vähittäismyyntiehtojen ilmoittamisvelvoite on 
toimivaltuus, joka koskee kilpailtua liiketoimintaa, joka ei näytä kuuluvan sähkö-
markkinaviranomaisen toimialaan lakiehdotuksen 38 §:ssä. 

5. kohdassa mainittu 22 §:n 3 momentin mukainen toimivalta antaa tarkemmat 
määräykset, mitä vähittäismyyntiehtoihin ja hintoihin sekä niiden määräytymisperusteisiin 
liittyviä tietoja tulee toimittaa ja miten tiedot tulee eritellä sekä miten tiedot tulee toimittaa 
näyttää siirtävän entisestään asetuksenantovallan piiriin liittyvän toimivallan. Se, miltä osin 
viranomainen saa toimivallan antaa määräyksiä siitä, mitä hintoihin ja vähittäismyyntiehtoihin 
kuuluvia tietoja viranomaiselle tulee toimittaa, on avoin ja näyttää ylittävän sen 
norminantovallan rajat, joita 80.2 § asettaa. Kysymyksessä ei ole tekninen sääntely vaan uuden 
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tietojenantovelvollisuuden säätäminen viranomaisen määräysten tasoon. Vähittäinkin voisi 
edellyttää, että toimitusvelvollisuus koskisi vähittäismyyntiehtoihin ja niiden 
määräytymisperusteisiin välittömästi liittyviä tietoja (tai niiden arvioimisen ja tietojen 
oikeellisuuden arvioimiseksi välttämättömiä tietoja. Tästä seikasta tulisi ehkä lisäksi säätää 
asetuksentasossa. 

 
 
Järjestelmävastuussa olevan kantaverkonhaltijan asettamien sähkön siirtojärjestelmän 

sekä siihen liitettyjen voimalaitosten ja kuormien ehtojen soveltamisen säätäminen 
sähkövalvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. 

 
Kysymyksessä on uusi toimivaltuus sähkömarkkinaviranomaiselle. Ehtojen 

hyväksymispäätöksille ei aseteta määritteitä lakitekstissä, eli viranomaisen toimivalta näyttää 
muodostuvan avoimeksi ja lakiin sitomattomaksi päätösvallaksi. Viranomainen voi myös estää 
niiden soveltamisen valitustilanteessa. Vahvistamisvallan puitteista olisi syytä mainita 
lakitekstissä. 

Lisäystä perustellaan viittauksin perustuslakivaliokunnan maakaasumarkki-nalaista 
antamaan lausuntoon vuodelta 2000 ja toteamuksin hallituksen esityksestä, että ehtojen 
vahvistaminen on PeL 124 §:n vaatimaa. Vuoden 2000 lausunnossa valiokunta esitti 
valitusmahdollisuuden säätämistä ja vahvistamisjärjestelmää tässä avoimessa muodossa. 
Kysymyksessä oli juuri voimaan tulleen uuden perustuslain tulkinta. Asetuksenantovallan ja 
viranomaisten säädösvallan rajojen käynti oli alkuvaiheessaan. Saattaa olla, että tämä 
asiakokonaisuus edellyttää perusteellisempaa harkintaa eli kysymys on siitä, tulisiko tässäkin 
kohden lakitasolla säännellä viranomaisen päätösvallasta lakitasossa. 

Nähdäkseni vaatimusta vahvistamismenettelystä ei suoranaisesti voi perustella 124 §:n 
säännöksellä. Säännös näet estää lainkohdassa määritellyn julkisen tehtävän antamisen muille 
kuin viranomaisille perusoikeuksia vaarantavalla tavalla. 

Voidaan ajatella, että vahvistamistoimivalta poistaa toimivallan luovutukseen 
yksityiselle liittyviä oikeusturvariskejä, ja näin muotoaa kantaverkonhaltijalle tulevan 
toimivallan perustuslain puitteisiin soveltuvaksi. Ehdotetussa täysin rajoituk-settomassa 
muodossa vahvistamisvalta ei rajoitu pelkästään oikeusturvaan, vaan antaa 
hallintoviranomaiselle puolestaan merkittävää yksittäistapauksellista päätösvaltaa. 
Hallinnon lainalaisuusperiaatteen - kun kaiken julkisen toiminnan tulisi perusta lakiin - 
vahvistamisen epäämiskriteerit tulisi säätää laissa. 

 
 
Huoltoseisokkien siirtämistoimivalta 1.12. - 28.2. välisenä aikana (36 a §) voidaan 

sekin nähdä elinkeinovapauden rajoituksena. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että 
elinkeinovapauden ala on toistaiseksi vielä alussa kuvatulla tavalla osin selkiytymättömässä 
tilassa, on vaikea väittää, että olisi vastoin oikeutta "lain mukaan hankkia toimeentulonsa tietyllä 
elinkeinolla". 

Säännös on yhtä aikaa PeL 15 §:n 1 momentissa säädetyn omaisuuden suojan piiriin 
kuuluvan omaisuuden käyttövapauden periaatteiden rajoitus. Etenkin vanhassa HM 6 §:n 
aikaisessa omaisuudensuojajärjestelmässä seisokkien siirtovalta olisi ollut lähellä tavallisella 
lailla säätämisen rajoja. 

Uuden perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta toikmivaltuutta tulee arvioida 
perusoikeuksien yleisten rajoituskriteerien mukaan. Se näyttää olevan vahvasti ja hy-
väksyttävästi perusteltu. Toimivaltuus on vahvistettu lakitasossa ja melko täsmällisin rajoituksin 
siten, että on vaikea nähdä, että siitä aiheutuu taloudellisesti merkittävä haitta. Sitä on vaikea 
pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena tästä syystä ja määräajan lyhyyden seurauksena. Lisäksi 
käyttörajoitus kohdistuu oikeushenkilöihin, joiden omaisuudensuoja on vain välillistä ja koskee 
ensisijassa pieniä yhtiöitä, joiden omistajat ovat osoitettavissa. En tosin osaa päätellä, mitä 
merkitsee 100 megavolttiampeeriin suuruusluokka, joka rajaa tätä toimivaltuutta. Saattaa olla, 
että se rajaa velvoitteen piiriin vain sellaiset suuryhtiöt ja muut omistajat, joiden suhteen 
omaisuudensuojaa ei voida enää liittää yksittäisiin osakkaisiin tai omistajiin. 
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Sikäli kuin rajoitus koskee kunnallisia voimalaitoksia, omaisuudensuoja-aspektilla ei 
ole merkitystä, koska julkisyhteisö ei ole omaisuudensuojan piirissä. 

 
Verkkotoiminnan eriyttäminen 
 
Verkkotoimintojen eriyttämisvelvoite on perinteisen omaisuuden/omistajan 

käyttövapauden kannalta merkittävä velvoite. Se voitaneen kuitenkin katsoa PeL 15§:ssä 
tarkoitetun elinkeinovapauden suuntaiseksi tai sitä vahvistavaksi lainsäädäntötoimeksi 
parantaessaan tasapuolisen, vapaan yritysten välisen kilpailun edellytyksiä. 

Hallituksen esityksen perusteluosan mukaan eriyttämisvelvoite tulee koskemaan 32ta 
verkonhaltijaa jolloin eriyttämisvelvoitteen ulkopuolelle jää 59 jakeluver-konhaltijaa (s. 33, 
palsta 2). Mielestäni PeL 6 §:n yhdenvertaisuussäännöstö ei ole esteenä tällaiselle sääntelylle. 
Yhdenvertaisuussäännökset on kirjoitettu hyvin tiiviisti yksityisten ihmisten oikeusasemaan 
liittyviä käsitteitä käyttäen. 

 
Eriyttäminen ia kunnallinen itsehallinto 
 
Kunnallisen sähköntuotannon eriyttäminen ei nähdäkseni sinänsä rajoita kunnallista 

itsehallintoa PeL 121 §:n vastaiseksi. 2 momentin mukaan kunnille annettavista tehtävistä 
säädetään lailla, kuten tässäkin. Huomiota tosin herättää se, että hallituksen esityksen 
taloudellisia vaikutuksia tarkoittavassa jaksossa (s. 31 palsta 31) kerrotaan, että sähkölaitoksen 
omistavan kunnan näkökulmasta verkkotoiminnan eriyttäminen merkitsee tulonsiirtoa valtiolle. 
Verotaakan kasvu olisi 2002 tilinpäätöstietojen mukaan 8 miljoonaa euroa, josta palautuisi 
verontilityslain mukaan 19, 75 %. Erinäisissä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on 
alleviivattu sitä, mahdollisuutta velvoittaa kunnat lailla osallistumaan valtion tehtävien hoidosta 
aiheutuviin kustannuksiin on arvioitava kunnallisen itsehallinnon ja kuntien taloudellisen 
kantokyvyn näkökulmasta (PeVM 25/1994 ja mm. Pe VL 20/2004, 42/2002 ja 41/2002). Lienee 
niin, että nyt on kysymyksessä niin pieni verotulojen menetys, ettei sillä ole vaikutusta 
voimalaitoksia omistavien kuntien talouteen itsehallinnon suojan näkökulmasta. 

Edellä todettu soveltunee myös esityksen s. 35 selostettuun todennäköiseen 
muutokseen, jonka mukaan kunnallisten liikelaitosten veroetuuden poistuminen kilpailluissa 
sähköliiketoiminnoissa vahvistaa jo nykyisinkin yhtiömuodossa toimivien sähköntuottajien ja —
myyjien kilpailuasemaa suhteessa kunnallisiin liikelaitoksiin. Toisin sanoen oikeudellisen 
eriyttämisen vaikutukset ovat tuotantokokonaisuuteen nähden myönteisiä elinkeinovapauden 
näkökulmasta, mutta saattavat ainakin joissakin tapauksia olla seurauksiltaan kielteisiä 
kunnallisen itsehallinnon yhden peruspilarin, toimivan kunnallistalouden näkökulmasta. 

 
Toiminnallisen eriyttämisen sisältämät kiellot toimia määrätyissä yrityshal-

lintotehtävissä eivät nähdäkseni rajoita asianomaisten henkilöiden perusoikeussuojaa mm. PeL 
18 §:n 3 momentin aiheettoman irtisanomiskiellon välityksin. 

 
Taannehtivat vaikutukset (27 a.l § ja 44 §) eivät näköjään merkitse sellaista 

puuttumista sopimussuhteiden pysyväisyyssuojaan (ns. oikeutettujen odotusten teoria), että 
sääntely olisi PeL 15 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan vastaista. Taannehtivuus näyttää 
kohdistuvan ensisijassa oikeushenkilöihin ja niin, että on vaikea osoittaa sellaista yksityistä 
omistajaosakastahoa, jonka omaisuudensuojaan taannehtivuus välittömästi liittyisi. 

 
Asetuksenantovaltuudet (mm. 53 §) eivät mielestäni ole ongelmallisia PeL 80.1 §:n 

näkökulmasta. 
 
Energiamarkkinaviraston määräystenantovaltuudet niiltä osin, kuin kysymyksessä ei 

ole ennakoiva ehtojen ja hinnoittelumenetelmien määräysvalta, näyttävät olevan siinä määrin 
teknisiä, että ne täyttävät PeL 80.2 §:n määräykset. Tässä suhteessa lakiehdotus mielestäni 
poikkeaa edukseen vuoden 2002 valtiopäivien päättyessä rauenneesta esityksestä, josta aikanaan 
annoin lausunnon perustuslakivaliokunnalle. Viimeksi mainittu esitys sisälsi mm. laajoja 
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yrityskirjanpitoa koskevia lainsäädäntö-valtuuksia ohi kirjanpitolain. Nyt kirjanpidon 
perusperiaatteet on säädetty lakitasossa. 

 
Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus (4-5 §) ja lupaehtojen muuttaminen 
 
Elinkeinovapauden pääsääntöön, ilmoituksenvaraisuuteen, voidaan säätää laissa 

poikkeuksia. Mielestäni luvanvaraistamisella on tässä tapauksessa riittävä yhteiskunnallinen 
peruste - jota kuvataan useassa kohdassa hallituksen esitystä. 

Lupaehtojen muutoksiin on yleensä liitetty edellytys, että tällainen toimenpide on 
välttämätön. Osaltaan tähän viittaa uuden hallintolain 6 §:n sääntö, jonka mukaan viranomaisen 
toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 5 §:n 3 momentin 
edellytys "toiminnan edellytyksissä tapahtunut olennainen muutos" vaikuttaa tässä mielessä 
väljältä. Vert. PeL 62/2004. 

Sähköverkkoluvan peruttamisedellytysten kiristäminen 7 §:ssä (perusteen rajaus 
lupaedellytyksiin edellytysten ja ehtojen sijasta), näyttää vastaavan periaatetta, jonka mukaan 
luvan peruuttaminen on elinkeinovapauden kannalta ankarampi sanktio kuin ensimmäisen luvan 
antamisen epääminen. 

Uutta sähköntuotantokapasiteettia koskeva tarjouskilpailusäännöstö (35 §) jäi minulle 
tavoitteiltaan ja keinoiltaan jotenkin epäselvästi sikäli, millaisia oikeusvaikutuksia tätä 
tarkoittavalla valtioneuvoston päätöksellä sähköntuottajille on. Ulkonaisesti pelkkä 
kilpailuttaminen näyttää valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomalta. 

 
Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2004 
 
Ilkka Saraviita 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Esityksen pääasiallisena tar-

koituksena on panna täytäntöön sähkön sisämarkkinoista 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä saattaa sähkömarkkinalaki vastaamaan 

perustuslaista johtuvia vaatimuksia. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella 

sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvollisuudesta sekä sähkömarkkinaviranomai-sen toimivallasta 

vahvistaa palveluehdot ja palvelujen hinnoittelumenetelmät verkonhaltijan ja 

järjestelmävastuuseen määrätyn kanta verkonhaltijan noudatettaviksi. Esitys sisältää 

lakiehdotuksen myös markkinaoikeuslain muuttamisesta. - 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 

on hyväksytty ja vahvistettu. Liiketoimintojen eriyttämisvelvollisuudesta johtuvat 

yritysrakenteiden muutokset tulee toteuttaa 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:n 1 

momentissa turvatun omaisuudensuojan ja perustuslain 18 §:n 1 momentissa suojatun 

elinkeinovapauden kannalta samoin kuin perustuslain 121 §:ssä vahvistetun kunnan asukkaiden 

itsehallinnon näkökulmasta. Sääntelyä arvioidaan myös lainsäädäntövallan ja julkisten 

hallintotehtävien siirtämistä koskevien perustuslain 80 ja 124 §:n säännösten kannalta. 

Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Sääntelyyn liittyvien valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi hallitus on kuitenkin pitänyt 

suotavana, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 
 
Omaisuuden suoja 

Yleistä. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin arvioinut ehdotuksia, joissa muun ohella sähkö-, 

maakaasu-ja teleyritysten omistajille on asetettu omaisuuden käyttöön kohdistuvia 

velvollisuuksia tai rajoituksia kilpailuedellytysten luomiseksi tai turvaamiseksi. Valiokunta on 

näissä yhteyksissä lähtenyt vakiintuneesti siitä, että velvoitteet ja rajoitukset ovat kulloinkin 
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kysymyksessä olevan omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen perustuslainmukaisia, jos ne 

perustuvat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia (ks. esim. PeVL 

4/2000 vp, s. 2/1, PeVL 34/2000 vp, s. 2, PeVL 8/2002 vp, s. 3—4, PeVL 63/2002 vp, s. 2/1). 

Palveluehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistaminen. Sähkömarkkinaviranomai-nen 

vahvistaa 38 a §:n 1 momentin 1—4 kohdassa mainitut palveluehdot ja hinnoittelu- 

mpnetelinsit Vclf^Tihnltiinn ia iärif»ctf»lmäy!»ctiiiicp£»n maärätv" 1rqr<ta\7<»r]rr»™hq1tiiari r»A"- 

datettavaksi. 

Aineellisen oikeuden näkökulmasta ehdotus ei merkitse olennaista muutosta nykyiseen 

oikeustilaan. Verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen määrätyn on nimittäin nykyisinkin 

noudatettava sähkömarkkinalain säännöksiä esimerkiksi hinnoitteluperiaatteista ja 

sähkömarkkinasopimuksista. Käytännössä ehdotus merkitsee siirtymistä lain noudattamisen 

jälkikäteisvalvonnasta menettelyyn, jossa sähkömarkkinaviranomainen vahvistaa etukäteen lain 

vaatimuksia vastaavat palveluehdot ja hinnoittelumenetelmät asianomaisen toimijan 

noudatettavaksi. 

Sääntelyn pääasiallisena tavoitteena on ehkäistä ns. luonnollisesta monopolista 

sähkömarkkinoiden toimivuudelle aiheutuvia ongelmia sekä turvata edullisten ja hyvälaatuisten 

verkkopalvelujen tarjontaa. Lisäksi sääntelyllä pyritään ehkäisemään suurten ylituottojen 

tarkoituksellista kerryttämistä, jotta asiakkaille palautettaviksi mahdollisesti tulevat rahamäärät 

olisivat sähkönkäyttäjien verkkomaksuihin verrattuina vähäisiä. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinotoiminnan sääntelyä ns. luonnolliseen 

monopoliin perustuvassa markkinatilanteessa lähtökohtaisesti tarpeellisena ja hyväksyttävänä 

(PeVL 4/2000 vp, s. 2). Tällaisessa tilanteessa on valiokunnan mielestä perusteltua pyrkiä 

edistämään kilpailua ja suojaamaan asiakkaiden varallisuusarvoisia oikeuksia tavanomaista 

tehokkaammilla sääntelykeinoilla. 

Sähkömarkkinaviranomaisen päätöksen tulee ehdotuksen mukaan vastata sähkö-

markkinalain 3,4 ja 6 a luvussa sekä 38 a §:n 2 momentissa mainitussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa säädettyjä perusteita. Sääntely on valiokunnan mielestä riittävän 

täsmällistä, kun otetaan huomioon päätettäviin seikkoihin liittyvät osin laskennalliset ja siten 
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teknisluonteiset erityispiirteet samoin kuin sääntelyn kohdistuminen — yksilön asemesta — ensi 

sijassa sähköliiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin (vrt. PeVL 2/2004 vp, s. 2/11). 

Viranomaisen päätös hinnoittelumenetelmien vahvistamisesta on 38 a §:n 3 momentin 

pääsäännön mukaan voimassa neljä vuotta. Päätöstä voidaan 38 b §:n nojalla muuttaa 

verkonhaltijan tai järjestelmävastuuseen määrätyn hakemuksesta taikka sähkö-

markkinaviranomaisen aloitteesta. Edellytyksenä viranomaisaloitteisen muutoksen tekemiselle on 

muun ohella, että siihen on painava syy olosuhteiden olennaisen muutoksen taikka 

vanhentuneiden ehtojen tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen johdosta. Jos verkkotoiminnan 

tuotto alittaa nelivuotisen valvontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton määrän, tulee 

sähkömarkkinaviranomaisen 38 c §:n 1 momentin perusteella oikeuttaa verkonhaltija 

korottamaan siirtopalvelumaksujaan. Tällainen sääntely ei valiokunnan mielestä kokonaisuutena 

muodostu omistajien karmalta kohtuuttomaksi. — Oikeusturvan näkökulmasta lakiehdotuksen 51 

§ sisältää asianmukaiset säännökset muutoksenhakuoikeudesta. 

Sääntely ei näiltä osin vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Voimalaitoksen huoltoseisokki. Sähkömarkkinaviranomainen voi 36 a §:n 2 momentin nojalla 

määrätä pykälässä tarkoitetun voimalaitoksen siirtämään 1.12. — 28.2. välisenä ajankohtana 

pidettäväksi aiottua huoltoseisokkia, jos on perusteltua syytä epäillä, että sähkön tarjonta ei riitä 

täyttämään sähkön kysyntää Suomessa huoltoseisokin ilmoitettuna ajankohtana. 

Viranomaisen mahdollisuus järjestellä voimalaitosten huoltoseisokkiajankohtia ehdotetulla 

— kaiken kaikkiaan oikeasuhtaisella — tavalla ei muodostu perustuslaissa turvatun 

omaisuudensuojan kannalta merkitykselliseksi. 

Sääntelyn taannehtivuus. Lakiehdotuksen 27 a § : n 1 momentin säännöstä vakiokorvauksesta 

liittymän kytkemisen viivästyessä sovelletaan voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan myös 

ennen lain voimaantuloa tehtyihin sähkösopimuksiin, jos viivästys on tapahtunut lain 

voimaantulon jälkeen. 

Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin arvioinut sähköntoimituksen keskeyttämisen vuoksi 

suoritettavia vakiokorvauksia koskevan sääntelyn taannehtivuuden sallittavuutta (PeVL 63/2002 

vp, s. 3) ja pitänyt perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten vuoksi perusteltuna, että 

tällaiset, kuluttajansuojaan liittyvän sääntelyn vaikutukset ulottuvat myös ennen lain 
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voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Ehdotettu sääntely ei muodostu sopimuspuolten kannalta 

kohtuuttomaksi. Lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Lakiehdotuksen 44 §:n säännöksiä vahingonkorvauksesta sovelletaan niin ikään ennen lain 

voimaantuloa tehtyihin sähkösopimuksiin. Pykälän muutoksessa on kysymys voimassa olevan 

säännöksen teknisluonteisesta tarkistamisesta. Ehdotus säännöksen taannehtivasta soveltamisesta 

ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksen. 
 

Toimintojen eriyttäminen 

/ $ , Yrityksen toimintojen eriyttäminen. Sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen on 28 §:n 1 

momentin perusteella eriytettävä sähköverkkotoiminta yrityksen muista sähköliiketoi-

minnoista sekä sähköliiketoiminnot yrityksen harjoittamista muista liiketoiminnoista. 

Eriyttämisellä tarkoitetaan 29 §:n mukaan sitä, että eriytettäville sähköliiketoiminnoille 

on tilikausittain laadittava tuloslaskelma ja tase. 

*2 G, Yritysrakenteen ja kirjanpidon yksityiskohtia koskeva sääntely ehdotetulla tavalla ei 

ole perustuslaissa turvatun omaisuuden suojan kannalta merkityksellistä eikä vaikuta 

lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

f f  Asetuksenantovaltuus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 28 §:n 2 momentin nojalla 

säätää, että sähköverkkotoiminnan eri osatoiminnot on eriytettävä toisistaan. Asetuksel- 

la on esityksen perustelujen mukaan tarkoitus säätää jakeluverkonhaltijan maantieteel- 

lisesti toisistaan erillään sijaitsevien toimintojen eriyttämisvelvollisuudesta. Samoin 

asetuksella on tarkoitus säätää kantaverkko- ja jakeluverkko toiminnan eriyttämisestä, 

jos kantaverkonhaltija laajentaa toimintaansa jakeluverkkotoimintaan. Asetuksenanta- 

jan toimivallan tällaiset rajaukset eivät käy valtuussäännöksestä ilmi. 

2 f Valtuutus säätää toimijoille lain muuhun sääntelyyn verrattuna uusia 

velvollisuuk- 

sia on ongelmallisen avoin perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvän sen säännöksen 

kannalta, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettä-

vä lailla. Sääntelyä on siksi täydennettävä esityksen perusteluja vastaavilla 

säännöksillä toimintojen eriyttämisvelvollisuuden perusteista esimerkiksi niin, että 

laista ilmenee, millaisissa tai minkä tyyppisissä tilanteissa osatoiminnot on eriytettävä 
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tai voidaan asetuksella säätää eriytettäviksi. Lakiehdotuksen tällainen täydentäminen 

on edellytys sen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Kunnallisen laitoksen eriyttäminen. Sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen 

sähköliiketoimintoja koskeva kirjanpito tulee 30 §:n perusteella eriyttää tilikausittain kunnan 

muusta kirjanpidosta sekä kunnan muiden laitosten kirjanpidosta. Laitokselle tulee laatia 

tuloslaskelma ja tase. 

Perustuslain 121 §:n 1 momentissa suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee pe-

rustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää 

kuntansa hallinnosta ja taloudesta (esim. PeVL 65/2002 vp, s. 2/II). Tavallisella lailla ei voida 

puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi 

itsehallinnon merkityksettömäksi (PeVL 31/1996 vp, s. l/II). 

Vaatimus sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnan laitoksen kirjanpidollisesta 

eriyttämisestä ehdotetulla tavalla ei valiokunnan mielestä ole perustuslainvoimaisesti suojatun 

kunnan asukkaiden itsehallinnon kannalta merkityksellinen. 
 

Muita seikkoja 

Elinkeinovapaus. Sähköverkko lupaa ja sen ehtoja voidaan 5 §:n 3 momentin perusteella muuttaa 

luvanhaltijan suostumuksella tai muulloinkin, jos muutokseen on lain tarkoituksen kannata 

erityisen tärkeä syy. Perustuslakivaliokunta on sähkömarkkinalakiehdo-tusta vuoden 2002 

valtiopäivillä arvioidessaan huomauttanut, että toimivalta muuttaa elinkeinon harjoittamiseen 

oikeuttavaa lupaa tai sen ehtoja on sääntelyn suhteellisuuden kannalta syytä rajata tilanteisiin, 

joissa muutokset ovat välttämättömiä toiminnan edellytyksissä tapahtuneiden olennaisten 

muutosten takia (PeVL 62/2002 vp, s. 3/1). Valiokunta pitää tärkeänä, että ehdotusta tältä osin 

tarkistetaan. 

Kotirauhan suoja. Lakiehdotuksen 42 §:n 2 momentista ilmenee välillisesti, että siinä mainittu 

tarkastus voi kohdistua vain valvottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen hallinnassa 

oleviin tiloihin. Tarkastukset eivät siten käytännössä voi ulottua perustuslain 10 §:n 1 

momentissa turvatun kotirauhan piiriin. Valiokunta on aiemmin kuitenkin katsonut, että 
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tarkastuskohteen tällaisesta rajauksesta on syytä lisätä lakiin maininta (PeVL 63/2002 vp, s. 3/II). 

Ehdotusta on tärkeää näin täydentää. 

Sähkömarkkinaviranomaisen valitusoikeus. Sähkömarkkinaviranomaisella on 51 §:n 3 momentin 

perusteella oikeus valittaa hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden sellaisesta päätöksestä, jolla on 

kumottu sähkömarkkinaviranomaisen päätös tai muutettu sitä. 

Ehdotus on poikkeuksellinen hallintolainkäyttöjärjestelmässä. Viranomaisen yleinen 

muutoksenhakuoikeus voi muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun 

asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin viranomainen saatetaan nähdä asianosaisen 

muodolliseksi vastapuoleksi (PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Esityksessä ei lainkaan perustella 

ehdotusta viranomaisen poikkeuksellisesta valitusoikeudesta. 

Säännös sähkömarkkinaviranomaisen valitusoikeudesta on valiokunnan mielestä syytä 

poistaa lakiehdotuksesta, jollei valitusmahdollisuutta kyetä säännöksessä rajaamaan 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin erityistilanteisiin. 

Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenet. Säännös valtioneuvoston mahdollisuudesta määrätä 

markkinaoikeuteen uusia sivutoimisia asiantuntijajäseniä on sijoitettu 2. lakiehdotuksen 

voimaantulosäännöksen 2 momenttiin. Tällainen pysyväisluonteiseksi tarkoitettu sääntely on 

valiokunnan mielestä asianmukaisempaa sijoittaa lakiehdotuksen 5 §:ään (asiantuntijajäsenten 

kelpoisuus ja määrääminen). 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, 

jos valiokunnan sen 28 §:n 2 momentista tekemä 

valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
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