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Olli Mäenpää 
17.9.2004 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta (HE 
128/2004 vp) 
 
 

Omaisuuden suoja 
 

Verkonhaltijan palvelujen ja hinnoittelun sääntely (7 luvun 1 a-d §) 
 

Energiamarkkinavirasto vahvistaisi ehdotetun 7 luvun 1 a §:n nojalla yhtiökohtaisilla 
hallintopäätöksillä kaikille verkonhaltijoille sekä järjestelmävastuuseen määrätylle 
siirtoverkonhaltijalle 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 
maakaasumarkkinalain 2 ja 3 luvussa sekä 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin perusteisiin. 
Lisäksi vahvistettaisiin hinnoittelumenettelyä 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 7 luvun 1 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 7 luvun 1 c §:n 1 momentista käy kuitenkin välillisesti ilmi, että 1 
a §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoituksena olisi perustaa Energiamarkkinavirastolle 
toimivalta määrittää myös etukäteen verkkotoiminnan kohtuullisen tuoton määrä. 
Tämä toimivalta ei käy ilmi 1a §: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. 11) 
 



 

 

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 ehdotuksen aiheellisuuden 
arviointia. Maakaasumarkkinalaki edellyttää jo nyt hinnoittelun kohtuullisuutta, mitä 
voidaan pitää luonnollisen monopolin osalta perusteltuna ja ilmeisesti 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. 

 

Asetuksenantovaltuus (4 luvun 7 §) 
 

Ehdotuksen 4 luvun 7 §:n uudessa säännöksessä maakaasun myyntiä ja 
verkkopalveluja koskevista yleisistä sopimusehdoista säädetään kauppa- ja 
teollisuusministeriön asetuksella. 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. Jos 
tarkoituksena on, että sopimusehdot muodostuisivat samalla kuluttajasopimuksen 
osapuolia sitoviksi ehdoiksi, asetuksella säädettäisiin ilmeisesti- samalla kuluttajan 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Tällaisista perusteista voidaan 
perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säätää vain lailla. Se, että kysymys olisi 
direktiivin liitteen säännöksien voimaansaattamisesta, ei luonnollisesti voi muuttaa 
tätä arviota. 
 

Maakaasumarkkinaviranomaisen muutoksenhakuoikeus (9 luvun 4 §) 
 

Perustuslakivaliokunta on vastikään 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 9 luvun 4 §:ään sisältyvästä 
säännöksestä, jonka mukaan Maakaasumarkkinavirastolla 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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Juha Karhu 
Velvoiteoikeuden professori 
Lapin yliopisto 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta perjantaina 17.9.2004 klo 9.30 
 
 

Asia: Hallituksen esitys n:o 128/2004 vp laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

Esityksessä ehdotetaan maakaasumarkkinalakiin lisättäväksi verkonhaltijoiden palvelujen hinnoittelussa 
menettely, jossa maakaasumarkkinaviranomainen vahvistaa päätöksessään palvelujen hinnoittelussa 
noudatettavat menetelmät ennen niiden käyttöönottoa. Tätä edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/55/EY. Kotitalouskuluttajia koskevat direktiivin liitteen säännökset ehdotetaan pantaviksi 
täytäntöön maakaasumarkkinalain nojalla annettavalla kauppa-ja teollisuusministeriön asetuksella. Näiden 
tavoitteiden taustalla on pyrkimys toimivaan ja terveeseen kilpailuun maakaasumarkkinoilla. 
 

Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 128/2004 vp s. 17/1) todetaan, markkinoiden toimivuuden näkökulmasta 
esityksen taustana on ns. luonnollisen monopolin tilanne. Maakaasuverkkotoiminta muodostaa tällaisen 
luonnollisen monopolin. Tämä johtuu siitä verkostoaloille ominaisesta piirteestä, että liiketoiminnan kiinteät 
kustannukset ovat korkeat ja muuttuvat kustannukset alhaiset. Maakaasumarkkinoilla kustannukset koostuvat 
suurimmaksi osaksi verkon rakentamis-ja ylläpitokustannuksista, jotka eivät juurikaan vaihtele toimitettavan 
maakaasun määrän mukaan. Kun maakaasuverkko on rakennettu, yksittäiset maakaasun (ja biokaasujen) 
toimitukset voidaan siirtää hyvin alhaisin rajakustannuksin. Sen sijaan kilpailevan verkon rakentaminen ei 
useimmiten ole taloudellisesti kannattavaa. 
 

Maakaasumarkkinoiden toiminnallinen kehitys on siten synnyttänyt tilanteen, jossa yhdellä toimijoista eli 
verkonhaltijalla on hallinnassaan muiden toimijoiden kehittämien liiketoimintamallien toteuttamisessa 
välttämättä tarvitsema hyödyke eli maakaasuverkon siirtokapasiteetti. Maakaasuliiketoiminnat edellyttävät 
välttämättä tukeutumista maakaasuverkkoliiketoimintaan. Luonnollisen monopolin tilanteessa 
maakaasumarkkinoille ei synny toimivia markkinoita ja tervettä kilpailua ilman tavanomaisiin markkinoihin 
verrattuna tiukempia sääntelytoimenpiteitä. Luonnollisen monopolin erityisvalvonnan keskeisiä tavoitteita 
ovat tasapuolisuus, jatkuvuus ja tehokkuus. Lakiesityksessä keino näiden tavoitteiden nykyistä paremmaksi 
saavuttamiseksi on se, että valvontaviranomainen vahvistaa ennakolta verkonhaltijan palveluihin liittyvät 
ehdot ja liinnoittelumenetelmät. 
 

Puuttuminen yritysten päätöksentekoon siitä, mihin hintaan ne 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 kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien kanssa. Tämä periaate ilmenee muun muassa 
kilpailunrajoituslain 1.2 §:stä, joka tässä suhteessa toteuttaa omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden 
perusoikeuksia. 
Jotta maakaasumarkkinoilla jo voimassa oleva siirto velvollisuus toteutuisi käytännössä, on kuitenkin 
välttämättä säänneltävä myös hyödykkeestä perittävää hintaa. Tämä johtuu siitä, että verkonhaltijalla on 
strateginen intressi olla pääsemättä sopimukseen maakaasun siirtokustannuksista sellaiseen hintaan, joka voisi 
luoda varteenotettavaa kilpailua maakaasumarkkinoilla. 
 



 

 

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 siirtohintoja säännellään 
välillisesti pyrkimyksenä pitää markkinoille pääsyn esteet alhaisina, jotta maakaasumarkkinoilla syntyisi 
hintakilpailua. 
 

Lakiesityksessä välillistä hintasääntelyä toteutetaan ottamalla huomioon hinnoittelujärjestelmä 
kokonaisuudessaan ja toisiaan täydentävien sopimusehtojen muodostama kokonaisvaikutus. Sääntelyn 
toimivuus tukeutuu ehdotetusta maakaasumarkkinalain 7 luvun la§:stä ilmenevällä tavalla siihen, että 
maakaasumarkkinaviranomainen etukäteen vahvistaa päätöksellään maakaasumarkkinoiden olennaisten 
hyödykkeiden (essential facilities) palvelujen ehdot ja hinnoittelua koskevat menetelmät. 
 

2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista 2.1. 

Omaisuudensuoja maakaasumarkkinoilla 

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 kuuluu omaisuudensuojan piiriin. Silti odotusta jostakin vakiona pysyvästä hintatasosta tai muista 
toimituksessa omaksutuista käytännöistä ei voida pitää markkinataloudessa yleisesti eikä 
maakaasumarkkinoilla erityisesti kovin perusteltuna. Markkinataloudessa markkinat ja kilpailu sisältävät 
jatkuvan muutoksen piirteen, joka on erityisen voimakasta vasta muodostumassa olevilla markkinoilla, kuten 
maakaasumarkkinoilla. Toimivilla markkinoilla on pikemminkin epätodennäköistä, että hyödykkeiden 
hintataso tai toimituksien muut taloudellisesti olennaiset toimitusehdot säilyisivät vakiona, erityisesti milloin 
tämä vakioituneisuus johtuisi yhden tai muutaman yrityksen omaksumasta käytännössä. 
 

Maakaasumarkkinoiden luonnollinen monopoli on osaksi saanut ilmauksensa maakaasumarkkinalain 
järjestelmävastuussa olevaan jakeluverkonhaltijaan kohdistuvassa sääntelyssä. Tämän sääntelyn 
maakaasumarkkinoiden luonteesta johtuvana taustana on kuitenkin se, että avattaessa maakaasumarkkinoita 
kilpailulle on, verkostomarkkinoille yleisesti ominaisella tavalla, tarvetta erillisääntelyllä kannustaa 
jakeluverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Markkinoilla toimivan elinkeinonharjoittajan voidaan edellyttää 
olevan selvillä tällaisen erityissääntelyn markkina-ja kilpailuoikeudellisista taustoista. Siksi sen varaan 
rakentuvat odotukset erityissääntelyn muuttumattomuudesta eivät nekään 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 
maakaasumarkkinoilla maakaasun luotettavan saatavuuden 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 pitkäaikaisemmista investoinneista. Ajattelutapa ilmenee siviilioikeudellisesti muun 
muassa siinä, että yrityksen tuottoarvoa pidetään lähtökohtaisesti ns. substanssiarvoa osuvampana 
oikeudellisessa harkinnassa milloin on kysymys pitkäjänteisestä liiketoiminnasta (ks. KKO:2004:77 perustelut 
kohta 6.). Hallituksen esityksessäkin mainitut maakaasumarkkinoiden erityispiirteet korostavat liiketoiminnan 
pitkäjänteisyyden vaatimusta. Perusoikeusharkinnassa nämä näkökohdat antavat sisältöä 
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perustuslakivaliokunnan linjaukselle ottaa huomioon omaisuuden erityisluonne, kun harkitaan velvoitteiden 
laatua ja sopivuutta (esim. PeVL 4/2000 vp s. 2/1). 
 
 

2.2. Maakaasuverkkotoiminnan sääntelyn muutokset 
 

Omaisuudensuojan rajoittamisen on perustuttava tärkeään yhteiskunnalliseen syyhyn ja hyväksyttävään 
tarkoitukseen. Lakiesityksen tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun tehostaminen maakaasumarkkinoilla. 
Tätä tavoitteita voidaan pitää perusoikeuksien rajoittamisedellytysten tarkoittamina tärkeänä 
yhteiskunnallisena syynä. Toimivat markkinat kiinnittyvät yleisestikin läheisesti perusoikeusjärjestelmään 
muodostaen yhden ainesosan monien perusoikeuksien, edellä kuvatulla tavalla myös markkina-asemana 
ilmenevän omaisuuden omaisuudensuojan, toteuttamiseen. 

Rajoitusten täsmällisyyttä voidaan harkinta pitäen silmällä rajoitusten soveltamisedellytysten 
yksiselitteisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Tästä näkökulmasta ehdotettuun 7 luvun la §:ään sisältyy 
epämääräisyyttä sen vuoksi, että harkinta on tehtävä pitäen silmällä tiettyjä eurooppalaisia 
säädöksiä. Lisäksi hinnoittelua voidaan ohjata erilaisilla menetelmillä. Tämä epämääräisyys on 
välttämätön seuraus siitä, että maakaasumarkkinaviranomaisen 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). 
Maakaasumarkkinaviranomaisen etukäteisestä päätöksestä on mahdollisuus valittaa 
markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus harkitsee asiantuntemuksensa perusteella päätöksen 
sisällöllisen asianmukaisuuden, päätösmenettelystä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. (—7 Lu, 
Tällaisia oikeusturvakeinoja voidaan siksi pitää varsin tehokkaana. * 
 

Tärkein harkittava perusoikeuksien rajoittamisperuste on suhteellisuusvaatimus. Tämän lausunnon alussa on 
esitetty varallisuusoikeudellisia perusteita sille, millaiset piirteet luonnehtivat markkina-asemaa varallisuutena. 
Erityisesti maakaasumarkkinoilla markkina-asemat ovat alkaneet muodostua vasta kun maakaasumarkkinat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/30/EY täytäntöön panemiseksi annetulla 
maakaasumarkkinalailla (508/2000) avattiin kilpailulle. Verkostomarkkinatyyppisenä toimintaympäristönä 
maakaasumarkkinoiden puitteet ja markkinaosapuolten käyttäytyminen ovat olleet jatkuvasti muuttuvan 
sääntelyn kohteena. Tästä syystä yritysten investoinneillaan saavuttamiin asemiin ei ole ollut 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 toimitussopimuksin. Nyt 
käsiteltävään lakiesitykseen sisältyvät muutokset eivät kokonaisuutena arvioiden näyttäisi olevan 
luottamuksensuojan ja perusteltujen odotusten näkökulmasta erityisen merkittäviä 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. 
 

Suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta esitetty toimitusehtojen ja hinnoittelumenetelmien etukäteinen 
vahvistaminen ei näyttäisi lainkaan olevan ongelmallisia maakaasumarkkinatoimij öiden 
liiketoimintavarallisuuden omaisuudensuojan kannalta. 

 

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 arvioitu, perustuslakivaliokunnan 
viimeaikaisten omaisuudensuojaa koskevien linjausten mukaisesti, maakaasumarkkinoilla 
toimivien yritysten asemaa dynaamisen ja jatkuvasti muuttuvan markkina-aseman saamana 
omaisuudensuojana. Hallituksen esityksen lausumat, erityisesti ilmaisu "omaisuuden normaali, 



 

 

kohtuullinen ja järkevä käyttäminen" (HE 128/2004 vp s. 16/11), näyttäisivät puolestaan olevan 
peräisin vähän varhaisemmasta perustuslakivaliokunnan käytännöstä ja erityisesti sellaisista 
arvioinneista, joissa on ollut kysymys kiinteän omaisuuden varsin vakiintuneiden 
hyödyntämistapojen tilanteista. 

 
 

2.3. Säännösten ulottaminen voimassa oleviin maakaasusopimuksiin 
 

On vaikea löytää perustelua, jonka valossa omaisuudensuojaa saisivat sellaiset sopimus- tai muut järjestelyt, 
jotka eivät sisällöltään vastaa kuluttajansuojaa koskevia vähimmäisvaatimuksia tai sopimusoikeuden yleistä 
kohtuullisuusvaatimusta. Kun oikeustoimilakiin vuoden 1983 alusta sisällytettiin yleinen sovittelusäännös, 
todettiin nimenomaisesti, etteivät kohtuuttomat sopimussuhteet nauti perustuslainsuojaa säännöksen 
taannehtivuutta vastaan (PeVL 3/1982). Vastaavankaltainen näkökohta saa merkitystä pohdittaessa 
maakaasumarkkinalain juuri mainittuja muutoksia. Tämä näkökohta korostuu senkin vuoksi, että 
taannehtivuus ei ulottuisi sopimussuhdetta koskeviin keskeisiin ehtoihin kuten hinnoitteluun (HE 128/2004 vp 
s. 16/1). 
 

Kokonaisuutena arvioiden ehdotetussa taannehtivuudessa ei ole lainkaan kysymys 
sopimussuhteiden pysyvyyteen puuttumisesta omaisuudensuojan tarkoittamalla tavalla. 
 

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. Kysymys on elinkeinovapaudesta 
eräällä tavalla suppeassa tai ydinmerkityksessä. Hinnoitteluun ja muihin hyödykkeen toimittamisen ehtoihin 
puuttuminen koskettaa elinkeinoharjoittamisen edellytyksiä yleisellä tasolla. Tässä mielessä se liittyy 
elinkeinovapauden kunnioittamiseen tuon perusoikeuden laajassa mielessä. Edellä on selvitetty niitä 
markkinoiden toimivuuteen liittyviä perusteita, joilla välillisesti puututaan verkkoja hallinnoivien yritysten 
hinnoitteluun ja toimitusehtoihin. Tämä puuttuminen tehdään myös siksi, että toteutettaisiin elinkeinovapautta 
(laajassa mielessä) alalle pyrkiville uusille yrittäjille tekemällä markkinoille pääsyn esteet 
mahdollisimman alhaisiksi. Tästä syystä lakiesitys ei ole ongelmallinen elinkeinovapaudenkaan näkökulmasta. 
 
 

3. Yhteenveto 
 

Esittämilläni perusteilla katson, että lakiesitys maakaasumarkkinalain muuttamisesta siten, että 
maakaasumarkkinaviranomainen saa kelpoisuuden vahvistaa verkonhaltijoiden hinnoittelussa noudatettavat 
menetelmät ennen niiden käyttöönottoa, ei merkitse puuttumista maakaasumarkkinoilla toimivien yritysten 
omaisuudensuojaan tai elinkeinovapauteen. Myöskään kuluttajansuojaa koskevien vähimmäissäännösten 
ulottaminen maakaasukauppaan siten, että niitä sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
maakaasusopimuksiin, ei ole sopimusten pysyvyyteen puuttumista omaisuudensuojan tarkoittamalla tavalla. 
Lakiehdotus 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) Sähköliiketoimintojen 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 
EMV:ssa. 

 

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:lle tulisi 
toimivalta siirtää talvikautena kireässä tehotilanteessa 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. 
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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. Mairiinta liittynee säännöksen 1 momentissa oleviin pääsulakkeiden amperimäärääja sähkön 

vuosioston maksimimäärää koskeviin kohtiin. Lain voimaantulosäännöksessä ei havaitakseni 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 sähköverkkotoiminnan 

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 elinkeinotoiminnassa 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 kannalta 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 sähkömarkkinalain 42 §:n kohdalla esittämääni. 
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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 valtiosääntökysymykset ovat verraten samantyyppisiä ja niiden 

valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu voidaan rakentaa jokseenkin yhtenevien lähtökohtien varaan. 
 
 

Arvioinnin yhteisiä lähtökohtia 
 
 

Kummassakin lakiehdotuksessa on pääosin kysymys jo olemassa olevan markkinoiden toimintaa koskevan 

lainsäädännön kehittämisestä ja hienosäätämisestä pikemminkin kuin perustavanlaatuisesta uudistuksesta 

kyseisten toimialojen sääntelyjä. 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 lähinnä 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 toirninta/-

markkinaympäristöstä, jossa kilpailuedellytysten luominen ja yUäpitäminen edellyttää erityislaatuisia 

lainsäädännöllisiä toimia. 
 
 

Tällaisessa asetelmassa perustuslakivaliokunta on arvioinut mm. kaasu- ja sähkömarkkinalainsäädännön 

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 lähinnä edellytetty, että sääntely täyttää lakitasoisuuden 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 nykytilanteeseen verrattuna joitakin 

parannuksia kun se mm. nostaa lakitasolle sellaista lupasääntelyä, jolla on olennaista merkitystä yksityisten 

toimijoiden elinkeinonharjoittamiseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden kannalta sekä täsmentää 

salassapitosääntelyä liikesalaisuuksien osalta. 
 

Merkittävimmät perusoikeuskysymykset sähkömarkkinalakiesityksessä liittyvät sähköliiketoimintojen 

eriyttämisvelvoitteisiin (28 ja 34 a - c §:t) sekä sälikömarkkinaviranomaiselle annettavaan toimivaltaan 

vahvistaa verkonhaltijaa sitovasti mm. siirto- ja liittämispalvelujen 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. 
 

Lakiin ehdotetut säännökset sähköliiketoiminnan eriyttämisvelvollisuudesta ja oikeudellisesti 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 asetuksenantovaltuus 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 sähkömarkkinoiden toimintaa. Esityksen perusteluiden valossa 

arvioiden verkkotoimintojen eriyttämisvelvoite ei myöskään voine muodostua sähkömarklänatoimijoiden 

kannalta kohtuuttoman raskaaksi rajoitukseksi päättää niistä tavoista, joilla nämä omaisuuttaan voivat käyttää 

ja elinkeinotoimintaansa harjoittaa. 
 

Sähkömarkkinaviranomaiselle esitetyt toimivaltuudet ennakolta vahvistaa verkkopalvelujen 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 elinkeinovapauden näkökulmasta. 
 
 

Maakaasumarkkinalakiehdotus 
 
 

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 sähkömarkkinalakiehdotuksenkin 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 soveltarninen 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 laiksi maakaasumarkkinalain 

muuttamisesta (HE 128/2004 vp). 
 
 
 
 
1. Kuluttajia koskevat yleiset sopimusehdot 

 

Lakiehdotuksen 4 luvun 7 §:n mukaan "kuluttajiin sovellettavista maakaasun myyntiä ja verkkopalveluja 

koskevista yleisistä sopimusehdoista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella". 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan 4 luvun 7 §:n nojalla annettuja säännöksiä sovellettaisiin 

myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin maakaasusopimuksiin. 
 

Sopimussuhteiden pysyvyyden on perustuslakivaliokunnan käytännössä vakiintuneesti katsottu nauttivan 

perustuslain omaisuudensuojaa. Tätä suojaa on kuitenkin katsottu voitavan rajoittaa muun muassa 

kuluttajansuojelullisten näkökohtien vuoksi (ks. esim. sähkömarkkinalakia koskevat 

perustuslakivaliokunnan lausunnot 33/1998 vp ja 63/2002 vp). Samat näkökohdat perustelevat nytkin 

säännösten taannehtivaa vaikutusta. Lakiehdotuksen perusteluista näet käy ilmi, että 4 luvun 7 §:ssä 

tarkoitetaan direktiivin 2003/55/EY liitteen kuluttajansuojelua koskevien säännösten täytäntöönpanoa. 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa myös todetaan, että nämä säännökset eivät oikeastaan 

muuta nykyistä oikeustilaa, koska vastaavat ehdot voidaan perustaa muuhunkin lainsäädäntöön kuten 

kuluttajansuojalakiin (38/1978) ja oikeustoimilakiin (228/1928). Tämän vuoksi säännöstä voidaan pitää 

perusoikeusnäkökulmasta ongelmattomana, kun se ymmärretään nimenomaan perustelujensa mukaisesti 

direktiivin liitteen täytäntöönpanoa tarkoittavaksi. 

Tämä tarkoitus ei kuitenkaan ilmene itse säännösehdotuksesta, jota sen vuoksi voidaan arvostella 

perusoikeusrajoituksilta edellytettävän täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta.   

Säännösehdotus  ei  sanamuodoltaan   täytä   myöskään   perustuslain   80   §:n valtuutussäännöksille 

asettamaa täsmällisyyden vaatimusta. 
 
 
 
 
2. Maakaasuverkkotoiminnan sääntelyn muutokset 

 

Lakiehdotuksen 7 luvun la §:n mukaan maakaasuviranomainen vahvistaisi ennalta verkonhaltijan ja 

järjestelmävastuuseen määrätyn siirto verkonhaltijan palveluiden ehdot ja palveluiden hinnoittelua koskevat 
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menetelmät. Vahvistamismenettelyä koskevat säännösehdotukset vastaavat säännöksiä, joita hallituksen 

esityksessä 127/2004 vp ehdotetaan otettavaksi sähkömarkkinalakiin. 
 

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 §: 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.). 
 

Verkonhaltijan palveluihin liittyvien ehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistamista koskevilla 

säännösehdotuksilla ei ole takautuvia vaikutuksia: ne eivät kohdistu jo aiemmin solmittuihin sopimuksiin. 

Säännösehdotuksia voidaan kuitenkin tarkastella verkonhaltijan omaisuuttaan koskevan vastaisen 

sopimusvapauden rajoituksina. On tosin mahdollista puoltaa myös kantaa, jonka mukaan kyse on sellaisesta 

sopimusehtojen sääntelystä, joka ei loukkaa sopimusvapautta. Kuten perustuslakivaliokunnan käytännössä 

on korostettu, maakaasuverkot ovat sähköverkkojen tavoin 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. 

 
Heimolassa 23.9.2004 

Kaarlo Tuori 
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Arto Rajala 

22.9.2004 
 
 
 
 

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 Energiamarkkinaviraston 
tulisi jatkossa yksittäisillä päätöksillään vahvistaa verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen 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 kontroiiitarpeet, 
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 \a järkevän käytön kannalta. Omaisuuden 
kohtuullisen käyttömahdollisuuden säilyttämiseksi verkonhaltijalla 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 SML:ssa 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 vain 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.    Sähköli iketoimintojen 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 7 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 välillä. 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 puuttumista rajoittavan 
suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä velvoitteen alaiset toiminnot tulevat kynnysarvojen 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 sähköverkko liiketoimintojen 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 s i irtämis mahdollisuus 

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 perastuslakivaliokunnan aikaisemman lausuntokäytännön 
finni. 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 s isältyvät perustuslakivaliokunnan lausuntoon 62/2002 
vp.  

SML:n muuttamista koskevaan esitykseen on sisällytetty myös talvella 2003 rauenneen HE 114/2002 yp: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 

6.     Säätämisjärjestyksen arvioint i  

Esityksessä katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

'P&. i/p ^bysiöö V1 tv/i 

 

Ls PeV/HE 128/2004/IS 
 
 

Käsillä olevan maakaasumarkkinaelin muuton muistuttaa säätämisjär-jestysproblematiikaltaan 
keskeisissä suhteissa edellä käsiteltyä sähkömarkkinalain muutosta. Tyydyn olennaisesti lyhyempään 
lausuntoon, ja viittaan sen perusteluina osin edelliseen. 

* * * 
Hallituksen esityksen säätämisjärjestys- ja perusoikeusproblematiik-ka liittyy mielestäni tässäkin 

tapauksessa tavallisuudesta poikkeavaan elinkeinotoiminnan sääntelytapaan. Myös tässä esityksessä luovutaan 
vakiintuneesta elinkeinotoiminnan sääntelystä elinkeinoilmoituksen tai elinkeinoluvan kautta. 

Ilmoituksen- tai luvanvaraisen toiminnan rajat on ilmoituksenvarai-suusjärjestelmässä säädettävä 
laissa. PeL 18.1 §:n mukaan jokaisella on lain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 
elinkeinolla. Elinkeino-lupajärjestelmässä ehdot on niin ikään kirjoitettava lakiin, mutta elinkeinotoiminnan 
toteutusta konkretisoivat lain säännösten asettamissa rajoissa lupaehdot. Lain asettamia vaatimuksia 
kummallekin elinkeinonharjoittamismuodolle valvotaan viranomaistoimenpitein ja yleensä tapauskohtaisesti. 
Ilmoituksen tai luvan vastainen toiminta johtaa viranomaissanktioiden käyttöön. 
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Jos valvontaviranomainen havaitsee, että elinkeinoluvan ehtoja ei noudateta, valvontaviranomainen 
puuttuu toimintaan ensivaiheessa huomautuksin, ja jos lakiin pohjautuvia ehtoja ei noudateta, ankarin 
viranomaisreaktio on elinkeinoluvan peruuttaminen. 

Tässä jälkikäteisessä menettelyssä pääpaino on siis jälkivalvonnassa. Luvan peruutus ymmärretään 
lupahakemuksen hylkäämistä ankarammaksi eli elinkeinonharjoittamisvapauden merkittävimmäksi 
rajoitukseksi. 

Elinkeinolupapäätöksen tulee olla lakisidonnaista 1. oikeusharkintaa. Lupa voidaan evätä vain, jos 
hakija ei täytä lakiin kirjoitettuja elinkeinonharjoittamiselle asetettuja sääntöjä. 

 

Hallituksen esityksessä on omaksuttu aikaisemmasta poikkeava elin-keinonharjoittamistoiminnan 
ohjaamis- ja valvontatapa. Sinänsä jo tässä vaiheessa on kylläkin alleviivattava sitä, että kaasumarkkinat ja 
elinkeinotoiminta kaasuverkossa poikkeavat olennaisella tavalla tavanomaisesta elinkeinonharjoittamisesta. 
Toiminnan erikoisluonne ainakin jossain määrin puhuu muusta elinkeinotoiminnasta poikkeavaan 
sääntelytavan puolesta. 

Ennakolta tapahtuva verkonhaltijan palveluihin liittyvien ehtojen ja hinnoittelumenetelmän 
vahvistaminen on järjestelmän uutuus samalla tavoin kuin sähkömarkkilainkin tapauksessa. Tältä osin tyydyn 
viittaamaan edellisessä lausunnossani esitettyihin näkökohtiin. Ehdotettu järjestelmä on kaasumarkkinoillakin 
hyvin ongelmallinen suhteessa elinkeinovapausperusoikeuteen. 
 

Käsillä olevan hallituksen esityksen oikeudellista arviota hankaloittaa se, että kaasumarkkinoiden 
toiminnallista kuvausta ei esitetä yhtä tarkasti, kuin säh-kömarkkinalakiehdotuksen perusteluissa. On siis 
vaikeampi arvioida, mitä eh 

dotettu järjestelmä vaikuttaa yritystoimintaan. Käytän tässä lausunnossa taustana vuoden 
2000 hallituksen esityksen kaasumarkkinakuvausta. Nämä tiedot voivat olla 
vanhentuneita. 
 
Suomen maakaasumarkkinat ovat hyvin poikkeukselliset 
verrattuna useimpien muiden Euroopan unionin jäsenmaiden 
kaasumarkkinoihin. Kaasujärjestelmä rajoittuu Suomessa vain 
eteläisimpään osaan maata. Euroopassa kaasujärjestelmät kattavat 
yleensä koko maan aivan kuten sähköverkotkin. Suomen 
kaasujärjestelmää voidaan kuvata lähinnä yhdeksi siirtoputkeksi 
Venäjältä Etelä-Suomeen. Suomen kaasuverkko on kytketty vain 
yhteen kaasunhankintalähteeseen itärajalla. Useimmissa Euroopan 
maissa on ainakin muutamia kilpailevia kaasuntoimittajia. Iso-
Britannialla on omaa kaasuntuotantoa ja maa on kaasun suhteen 
omavarainen. Suomessa kaasun osuus primäärienergian käytöstä 
on vain noin 10 prosenttia, kun se unionin alueella on keskimäärin 
kaksinkertainen. 

Meillä suuret kaasunkäyttäjät, joille Euroopan parlamentin ja 
neuvoston maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä antama direktiivi 98/30/EY, jäljempänä 
maakaasumarkkinadirektiivi, takaa alkuvaiheessa oikeuden ostaa 
kaasua markkinoilta eli kaasua käyttävät voimalaitokset ja muut yli 
25 miljoonaa kuutiometriä kaasua vuodessa kuluttavat 
kaasunkäyttäjät vastaavat 90 prosenttisesti koko kaasunkäytöstä. 
Unionin jäsenmaissa tällaisten kaasunkäyttäjien osuus on 
keskimäärin vain noin 34 prosenttia. Muualla Euroopassa kaasua 
käytetään pääasiassa kotitalouksissa ja lämmityksessä. Meillä 
kotitalouksien kulutuksen osuus lämmitys mukaan lukien on vain 
noin kaksi prosenttia. 

Suomessa maakaasun jakeluverkot ovat varsin kehittymättömiä 
eikä niitä ole kytketty toisiinsa siten kuin maissa, joissa 
kaasumarkkinat ovat kehittyneempiä. 

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

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

Jäljempänä puhuttaessa kaasumarkkinoista tarkoitetaan 
maakaasumarkkinoita mukaan lukien nesteytetty maakaasu. 

 
 
 

Kasvumarkkinoiden keskittyminen oikeastaan perusverkkoon ja yhteen 
kaasutoimittajaan näyttää poistavan kaasumarkkinoiden sääntelystä merkittävän osan 
kilpailu- ja elinkeinovapauteen liittyvää problematiikkaa. On aivan eri asia antaa 
ennakoivia sitovia ohjeita ja määrittelyjä sekä säännellä kohtuullisia voittoja yhdessä 
järjestelmässä yhden luvan välityksin. Silti perusongelma säilyy: voidaanko ennakollisilla 
ehdoilla jälkivalvonnan sijasta ohjata elinkeinovapauden estämättä tällaistakin 
taloudellista toimintaa. 

Sähkömarkkinoita tarkoittaneessa esityksessä lueteltiin ja luonnehdittiin ne 
erityyppiset verkkopalveluyritykset, jotka joutuvat ennakollisin hallintopäätöksin uuden 
ohjausjärjestelmän piiriin ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Tässä tilanteessa lain 
kokonaisvaikutusta on hankalampi arvioida. 

Jos esimerkiksi kaasumarkkinakin tarkoittama verkkotoiminta rajoittaa yhden tai 
hyvin harvan yrityksen toiminnalle asetettuja ehtoja, lain arveluttavuus 
elinkeinotoiminnan vapauden suhteen saattaa olla pienempi ongelma, kuin valtakunnan 
alueen kattavien yksityisten ja kunnallisten sähköverkkojen tapauksessa. 

 

Hallituksen esityksen säätämisjäriestysosa on perusteluiltaan olennaisesti 
sähkömarkkinaesitystä suppeampi. Siinä sääntelyt nähdään yksinomaan 
omaisuudensuojasäännöstöön suhteutettuina. Elinkeinovapaus jää arvioinnissa syrjän. 

Omaisuudensuojaproblematiikkaa analysoitaessa käytetään edellisessä 
lausunnossani kuvatulla tavalla pääosin vuoden 1919 HM 6 §:ää ja maanomistajien 
käyttöoikeuksia tarkoittaneita omaisuuden käyttörajoitusperiaatteita (kohtuullisuus, 
järkevyys jne.). Kuten edellisessä lausunnossa totesin, ne eivät enää riitä vuoden 2000 
perusoikeusjärjestelmän tulkinnassa kahdesta syystä: 

-omaisuudensuoja rinnastettiin tulkintasääntöjen osalta yleiseen perusoikeuksien 
tulkintasäännöstö. Silloin, kun kysymyksessä on lakivaraukseton perusoikeus - kuten 
omaisuuden suojan tapauksessa - omaisuudensuojan rajoittamiseen sovelletaan 
vahvistettuja ja perustuslakivaliokunnan lausunnoissa vakiintuneita, kaikkia 
perusoikeuksia tarkoittavia yhtenäisiä perusoikeuksien rajoittamissääntöjä. 

-omaisuudensuojan tulkinnan kehityspiirteenä on se, että säännökselle on 
kehitetty uusi ulottuvuus koskien varallisuusarvoisia sopimuksia: laissa säädettyjä 
hallintolupia ja lainsääntöönkin perustuvia käyttölupia ja käyttörajoituksia koskevat ns. 
oikeutettujen odotusten perustuslain suoja. 

 

Verkonhaltijan palvelujen ja hinnoittelun sääntely, etenkin siltä osin kuin se 
kohdistuu yksityisessä omistuksessa olevaan verkonhaltijan, merkitsee erityisesti 
elmkeinotoiminnan tuoton (tuottoprosentin)ennalta määräämisen osalta merkittävää ja 
suomalaisessa elinkeinotoiminnan sääntelyssä poikkeavaa elinkeinon harjoittamis 
vapauden ennakkosääntelyä. 

Sinänsä kohtuullisuusvaatimus ei ole perustuslain kannalta ongelmallista. 
Varallisuusarvoisten oikeustoimien ehtojen kohtuullistaminen yksittäistapauksin 
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tuomioistuimen päätöksin jälkikäteisesti on vanhastaan katsottu sallituksi. Kohtuuttomat 
ja lainvastaiset ehdot eivät ole perusoikeussuojauksen piirissä. 

Tämän päättelyn perusajatus on, että kohtuuttomien oikeustoimien ehdot eivät 
ole omaisuudensuojan piirissä. Kohtuullistaminen ja kohtuullista-misvaatimus on viime 
aikoina katsottu soveltuvaksi myös elinkeinovapauteen (elinkeinovapauden sääntelyyn). 
Päättelyrakenne voinee olla suunnilleen sama kuin omaisuudensuojatulkinnoissa. 
Elinkeinovapaus ei suojaa kohtuuttomia tai kohtuuttoman edullisia ehtoja 
elinkeinotoiminnalle. Erityisesti tämä koskee monopoliasemassa olevaa yritystoimintaa. 
Sinänsä vapaassa kilpailutilanteessa joku tietysti saattaa yrittää hankkia elinkeinollaan 
mahdollisimman korkean tuoton korkeaa hinnoittelutasoa käyttäen. Markkinataloudessa 
vapaan kilpailun oloissa yrittäjien keskeisessä kilpailussa kohtuuttomia hintoja käyttävät 
yrittäjät putoavat kilpailusta. 

Kohtuuttomuusvalvonta kohdistuu pääasiassa sopimuksiin siten, että 
kohtuuttomaksi arvioitu sopimusehto voidaan saada muutetuksi tuomioistuimen 
päätöksin. 

Nyt suunniteltu järjestelmä rajoittaa siis elinkeinovapautta. Tuo perusoikeus on 
sidottu lakitasoon. Kun siinä viitataan lakiin, tämä antaa lainsäätäjälle tietyn, joskin 
vaikeasti määriteltävän liikkumavaran. Perusoikeuden ns. ytimeen ei tavallisella lailla voi 
puuttua. 

Hallituksen esityksessä viitataan kaasumarkkinoita tarkoittavaan direktiiviin. En 
ole voinut syventyä siihen, edellyttääkö kaasumarkkinadirektiivi juuri tällaista 
ennakollista ehtojenasettelumenettelyä, vai salliiko direktiivi lievemmätkin kansalliset 
menetelmät. Jos näin on, direktiivin minimitason ylittävät säännöstelymuodot on tästäkin 
syystä erikseen arvioitava säätämisjärjestyksen näkökulmasta. 

Jos edellä siteeratussa vanhan hallituksen esityksen perusteluista otetut tiedot 
pitävät paikkansa, kaasumarkkinat poikkeavat siinä määrin sähkömarkkinoista, että nyt 
esitetyn kaltaista järjestelmää voidaan pitää kaasumarkkinoilla hyväksyttävänä 
elinkeinovapauden näkökulmasta. 

 

Kaasumarkkinoiden sääntelyssä ( 7 luvun 1 a — d §)kertautuvat samat PeL 80 § 
:n 2 momentissa säädetyt viranomaisen säädösvaltaan liittyvät seikat, jotka ovat esillä 
sähkömarkkinoidenkin tapauksessa. Toisin sanoen, syrjäytetäänkö tai kierretäänkö tässä 
hallintopäätösmenettelyin 80.2 §:n sääntö, joka estää aineellisen lainsäädäntövallan 
käytön viranomaissäädöksin. Erityisesti tässäkin näyttää olevan kysymyksessä 
elinkeinotoiminnan kohtuullisen tuoton määrittely viranomaispäätöksin. 

 

Asetuksenantovaltuus ( 4 luvun 7 §) vaikuttaa suhteellisen laajalta. "Kuluttajiin 
sovellettavista maakaasun myyntiä ja verkkopalveluja koskevista yleisistä 
sopimusehdoista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella." Säännöstä on 
arvioitava PeL 80 §:n 1 momentin säännöstä vasten. Se edellyttää, että ihmisten 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä laissa. Nyt kuitenkin näyttää 
siltä, että lakitasossa ei ole minkäänlaisia rajoituksia sille, kuinka merkittävistä ja 
mahdollisten yksityisten ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin saakka ylettyvistä 
sopimusseikoista määrätään asetuksella. 

Säännös kylläkin sidotaan direktiivin liitteeseen, joskin lakiehdotuksen 
perusteluissa (s. 9 palsta II). Direktiivin lisäksi asetuksenantovallan piiriin näyttää jäävän 
myös muita seikkoja. Nähdäkseni esityksen perusteluista ei voi lukea mitään rajoituksia 
ja käyttömääreitä tälle, direktiiviin sitomattomalle asetuksenantovallan käytölle. 
Säännöksen otsikko "Maakaasun myynti ja maakaasun käyttäjän asema" viittaavat 
vahvasti siihen, että kysymyksessä on ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
säätäminen asetuksin. 
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Viranomaisten tarkastusvaltuudet 7 luvun 5 § :n 2 momentissa näyttävät olevan 
ongelmattomia PeL 10 §:n 3 momentissa säädetyn kotietsintäsään-nöstön kannalta, eli ne 
eivät ulotu kotirauhan ns. sisäpiiriin (kuten oli asia ensivaiheessa sähkömarkkinoiden 
vastaavan valvontasäännöksen tapauksessa vuoden 2002 valtiopäivillä PeVL 63/2002). 

 

Yhteenveto 
 

Olettaen, että alussa esitetty kuvaus kaasumarkkinoista pitää paikkansa, 
esityksessä 128/2004 ehdotettu sääntely soveltuu elinkeinovapauteen sähkömarkkinoita 
paremmin, koska merkittäviä kaasuntuottajia lienee ainakin toistaiseksi vain yksi. 

Kysymys kaasumarkkinoiden ennakkovalvonnasta viranomaispäätöksin on sen 
sijaan samalla tavoin ongelmallinen kuin sähkömarkkinoillakin. Kysymyksessä on 
ennakkotapauksen omainen ratkaisu siitä, mitä PeL 80 §:n 2 momentin säännöksellä 
"oikeussäännöistä" tarkoitetaan. Hallintopäätösten kohteita on tosin vähemmän. Tästä 
taas seuraa, että on sähkömarkkinaesitystä vaikeammin perusteltavissa, että 
kaasumarkkinoilla annettaisiin Pel 80.2 §:n säännös kiertäen "oikeussääntöjä". 
Kaasumarkkinoiden aidon tuotanto-monopolin kaltaisissa oloissa saattaa olla perusteltua 
katsoa, ettei ehdotettu ennakkovalvonta ole PeL 80.2 §:n estämää, aineellisoikeudellisten 
säännösten antamiseen rinnastettavaa norminantovaltaa vaan aitoa 
viranomaispäätöksente-koa. 

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2004 Ilkka 

Saraviita 

PS. Yllä olevan lausunnon valmistuttua hankin oheisessa liitteessä olevat 
päiväntasaiset tiedot maakaasutoiminnasta. Kysymys on siten maahantuonnin ja 
tukkumyynnin osalta aito monopoli eli olot kaasumarkkinoilla poikkeavat kilpailuoloista 
sähkön tuotannossa ja verkkopalveluissa. 
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YLEISTA MAAKAASUMARKKINOISTA 

Suomen maakaasumarkkinoiden rakenne poikkeaa yleisestä eurooppalaisesta 
markkinarakenteesta, jossa maakaasun jakelulla yksityistalouksiin ja muille pier 
suuri merkitys. Suomessa maakaasun suurkäyttäjien eli teollisuuslaitosten voim. 
kaukolämpölaitosten osuus kulutuksesta on hallitseva. Maakaasun paikallisjakeli 
maakaasun myynnistä on vain noin 5 %. 

Maakaasun osuus on noin 11 % Suomen energiankulutuksesta. Tärkein kaasun 
Suomessa on yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto teollisuudessa ja yhdyskunt 
voimalaitoksissa. Tähän kuluu noin kolme neljännestä kaikesta Suomessa käytei 
maakaasusta. Muita merkittäviä käyttökohteita ovat lauhdesähkön ja kaukolämr sekä 
teollisuuden erilaiset prosessit. 

Maakaasuputkiverkosto kattaa Suomen kaakkois- ja eteläosan. Tällä alueella m; 
lämmön ja sähköntuotannon polttoaineista nousee noin 30 % tasolle osuuden pi 
käytöstä ollessa koko maan mittakaavassa noin 10 %. Suomessa käytettävä ma 
tuodaan Venäjältä. Maahantuojana ja tukkumyyjänä toimii Gasum Ov. Gasum O 
osakkeenomistajia ovat Fortum, venäläinen kaasuyhtiö Gasprom, Suomen valtio 
kolme suomalaista metsäteollisuusyhtiötä. 

Maakaasumarkkinalaki mahdollistaa maakaasun jälkimarkkinakaupan, jossa osa lain 
edellytykset täyttävät asiakkaat. Jälkimarkkinakauppaa varten on perustetti 
markkinapaikka, jota hoitaa Kaasupörssi Oy. 

Maakaasumarkkalain myötä maakaasun paikallisjakelutoiminta on eriytettävä 
verkkotoiminnaksi ja myyntitoiminnaksi. Puhutaan jakeluverkkotoiminnasta ja n 
vähittäismyynnistä. Vastaavasti Gasumilla eriytetään siirtoverkkotoiminta ja ma. 
(tukku)myynti. Lisäksi maakaasualaan kuulumattomat liiketoiminnat on eriytett. 
liiketoiminnakseen. 

Hakemistosta löytyvät dokumentit: 4 

Maakaasuverkkotoiminta 
Suomessa on maakaasun siirtoputkisto ulottuu Kaakkois-Suomesta pääkaupunk 
Tampereelle ja sen ympäristökuntiin. Siirtoputkiston omistaa ja sitä operoi Gasu 
Maakaasun siirtoputkisto koostuu varsinaisen putken lisäksi erilaisista asem... 
 
4 Maakaasun myyntitoiminta 
Maakaasun myynti ei ole luvanvaraista toimintaa. Maakaasun myyjälle on silti oi 
vaatimukset ja velvoitteet. Maakaasun myynti on tullut eriyttää muista toiminno 
lähtien ja maakaasuverkkotoiminnan tapaan myös maakaasun myynnille tulee I; 
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Gasumin toimipisteet: 

Pääkonttori 
Keilaranta 6 
PL 21, 02151 ESPOO 

Maakaasukeskus 
Kiehuvantie 89 
45100 KOUVOLA 

Vastaanottoasema 
Räikköläntie 170 
55100 IMATRA 

Hyvinkään huoltokeskus 
Kerkkolankatu 42 
05800 HYVINKÄÄ 

Tampereen huoltokeskus 
Raspinkatu 4 33840 
TAMPERE 

Kompressoriasema 
Hyvlnkääntie 565 
04680 HIRVIHAARA 

Gasum Oy," keilaranta 6, PL 21,02151 Espoo, Puh. 020 4471, fax 020 44 78639 

Maakaasun siirtoverkosto * Tietoa Gas 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkina-lain 
muuttamisesta 

 

Talousvaliokunnalle 
 
 
 

JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 

r Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi maa-

kaasumarkkinalain muuttamisesta (HE 128/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ta-

lousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

talousvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

- ,  Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala ja ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teol-

lisuusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Ilkka Saraviita 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 
 



 

 

HE 128/2004 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaasumarkkinalakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna 

täytäntöön maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella 

maakaasumarkkinaviranomaisen toimivallasta vahvistaa palveluehdot ja palvelujen hinnoittelumenetelmät 

verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhaltijan noudatettaviksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyttyjä 

vahvistettu. Ensimmäinen lakiehdotuksen mukainen valvonta-jakso on tarkoitettu alkavaksi 1 päivänä tammikuuta 

2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun 

omaisuudensuojan näkökulmasta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Ehdotukseen liittyvien valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi hallitus on kuitenkin 

pitänyt suotavana, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 
 

Palveluehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistaminen 

Maakaasumarkkinaviranomainen vahvistaa 7 luvun 1 a §:n 1—4 kohdassa mainitut palveluehdot ja 

hinnoittelumenetelmät verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen määrätyn siirtoverkonhaltijan noudatettavaksi. 

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 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, PeVL 

"72004 vp, s. ...). 

Aineellisen oikeuden näkökulmasta ehdotus ei merkitse olennaista muutosta nykyiseen oikeustilaan. 

Verkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen määrätyn on nimittäin nykyisinkin noudatettava maakaasumarkkinalain 

säännöksiä esimerkiksi hinnoitteluperiaatteista ja verkkotoiminnassa noudatettavista yleisistä velvoitteista. 

Käytännössä ehdotus merkitsee siirtymistä lain noudattamisen jälkikäteisvalvonnasta menettelyyn, jossa 



 

 

maakaasumarkkinaviranomainen vahvistaa etukäteen lain vaatimuksia vastaavat palveluehdot ja 

hinnoittelumenetelmät asianomaisen toimijan noudatettavaksi. 

Maakaasun siirto-ja jakeluverkkotoiminnassa vallitsee ns. luonnollinen monopoli. Sen vuoksi 

perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt maakaasuverkkotoiminnan sääntelyä tarpeellisena ja hyväksyttävänä 

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

kilpailua ja suojaamaan asiakkaiden varallisuusarvoisia oikeuksia tavanomaista tehokkaammilla sääntelykeinoilla. 

Maakaasumarkkinaviranomaisen päätöksen tulee 7 luvun 1 a § :n 2 momentin mukaan perustua 

maakaasumarkkinalain 2 ja 3 luvussa sekä 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin perusteisiin. Maakaasumarkkinalaki on 

säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 4/2000 vp). Valiokunnalla ei ole huomautettavaa 

sääntelyn täsmällisyydestä. 

Viranomaisen päätös hinnoittelumenetelmien vahvistamisesta on 7 luvun 1 a §:n 3 momentin pääsäännön 

mukaan voimassa neljä vuotta. Ensimmäinen valvontajakso kestää kuitenkin voimaantulosäännöksen 3 momentin 

perusteella viisi vuotta. Päätöstä voidaan 7 luvun 1 b §:n nojalla muuttaa verkonhaltijan tai järjestelmävastuuseen 

määrätyn hakemuksesta taikka maakaasumarkkinaviranomaisen 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 

valvontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton määrän, tulee maakaasumarkkinaviranomaisen 7 luvun 1 c §:n 1 

momentin perusteella oikeuttaa verkonhaltija korottamaan siirtopalvelumaksujaan. Sääntely ei valiokunnan 

mielestä kokonaisuutena muodostu omistajien kannalta kohtuuttomaksi. — Oikeusturvan näkökulmasta 

lakiehdotuksen 9 luvun 4 § sisältää asianmukaiset säännökset muutoksenhakuoikeudesta. 

Sääntely ei näiltä osin vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Asetuksenantovaltuus ja sääntelyn taannehtivuus 

Asetuksenantovaltuus. Kuluttajiin sovellettavista maakaasun myyntiä ja verkkopalveluja koskevista yleisistä 

sopimusehdoista säädetään 4 luvun 7 §:n perusteella kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. 

Esityksen perusteluista ilmenee, että valtuuden nojalla on tarkoitus panna täytäntöön maakaasun 

sisämarkkinoita koskevista yleisistä säännöistä annetun direktiivin A liitteen mukaiset 

kuluttajansuojatoimenpiteet. Mainitun liitteen säännöksissä on riidatta kysymys sellaisista asiakkaan oikeuksista 

ja palveluntarjoajan velvollisuuksista, joiden perusteista on perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säädettävä 

lailla. Koska lakiehdotukseen tai voimassa olevaan maakaasumarkkinalakiin ei sisälly säännöksiä näistä seikoista, 

on valtuussäännös vastoin perustuslakia. Maakaasumarkkinalakia on siksi täydennettävä direktiivin A liitteen 

täytäntöön panemiseksi tarvittavilla ja perustuslain kannalta riittävän täsmällisillä säännöksillä asiakkaan ja 



 

 

palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Jos tämä ei ole käsiteltävänä olevan esityksen 

jatkovalmistelun yhteydessä mahdollista, on asiasta tarpeen antaa erillinen hallituksen esitys. Tässä tapauksessa 

valtuussäännös on poistettava lakiehdotuksesta, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Sääntelyn taannehtivuus. Ministeriön asetuksella 4 luvun 7 §:n nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan 

voimaantulosäännöksen 2 momentin perusteella myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin maakaasusopimuksiin. 

Perustuslain omaisuudensuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua 

taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut 

ehdottomaksi. Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien 

yleisten rajoitus-edellytysten kannalta (ks. esim. PeVL 1/2003 vp, s. 1—3). Ehdotus asetuksella annettavien 

säännösten taannehtivasta soveltamisesta ei täytä mainittuihin rajoitusedellytyk-siin kuuluvaa lailla säätämisen 

vaatimusta ja on siksi vastoin perustuslakia. Voimaantulosäännöksen 2 momentti on sen vuoksi poistettava 

lakiehdotuksesta, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Muita seikkoja 

Kotirauhan suoja. Lakiehdotuksen 7 luvun 5 §:n 2 momentista ilmenee välillisesti, että siinä mainittu tarkastus ei 

käytännössä voi ulottua perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin. 

Valiokunta on aiemmin kuitenkin katsonut, että tarkastuskohteen tämän kaltaisesta rajauksesta on syytä lisätä 

lakiin maininta (PeVL 63/2002 vp, s. 3/II). Valiokunta pitää ehdotuksen täydentämistä tältä osin tärkeänä (PeVL 

"72004 vp, s....), etenkin kun ehdotettu säännös ei sisällä nimenomaista mainintaa tarkastuksen kohdistumisesta 

valvottavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen hallinnassa oleviin tiloihin (vrt. sähkömarkkinalain 42 

§:n 2 mom.) 

Maakaasumarkkinaviranomaisen valitusoikeus. Maakaasumarkkinaviranomaisella on 9 luvun 4 §:n 3 momentin 

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

maakaasumarkkinaviranomaisen 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 maakaasumarkkinaviranomaisen valitusoikeudesta on valiokunnan mielestä syytä poistaa 

lakiehdotuksesta, jollei valitusmahdollisuutta kyetä säännöksessä rajaamaan perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttäviin erityistilanteisiin. 
 



 

 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 4 luvun 7 §:stäja 

voimaantulosäännöksen 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelli-

set huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 

Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.   Kimmo Sasi /kok 
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vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors /r. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


