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Lausunto hallituksen esitysluonnoksen 

maakaasumarkkinoita koskevista laeista 
 

Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua maakaasumarkkinalain uudistamiseen 
liittyvän hallituksen esitysluonnoksen maakaasumarkkinoita koskevista laeista. Esityksessä 

ehdotetaan säädettäviksi maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan 
eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

sekä laki sähkömarkkinalain muuttamisesta. 
 

Markkinoiden avaaminen kilpailulle on kannatettavaa 

 
Suomi on voinut poiketa maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden kilpailulle avaamista 

koskevista säännöistä, sillä maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan eristyneitä markkinoita 
koskeva poikkeussäännös on sovellettavissa Suomen maakaasumarkkinoihin. Suomen on 

luovuttava 49 artiklan poikkeusten soveltamisesta Suomen ja Viron välisen Balticconnector -
kaasuputkihankkeen ja Liettuan ja Puolan välisen kaasuyhteyden toteutuessa tai kun 

pääasiallisen ulkopuolisen maakaasun toimittajan markkinaosuus laskee 75 prosenttiin tai sen 
alle. 

 

Baltic Connector Oy ja Elering AS tekivät Suomen ja Baltian kaasuverkot yhdistävää 
Balticconnector -kaasuputkea koskevan investointipäätöksen lokakuussa 2016. 

Balticconnector-kaasuputki arvioidaan otettavan käyttöön vuoden 2020 alussa. Hallituksen 
esitysluonnos pohjautuu arvioon, että vastaavasti Liettuan ja Puolan välinen GIPL-kaasuputki 

otettaisiin käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 

Kannatamme maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamista kilpailulle ja 
luopumista Suomen soveltamista maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden 

markkinoiden poikkeuksista. Lakiesitykseen on nyt lisätty päivämäärät direktiivin 

poikkeuksista luopumiselle ja markkinoiden avaamiselle (1.1.2020) sekä siirtoverkonhaltijan 
eriyttämiselle (1.1.2019). Aikataulun asettaminen luo pohjaa ja tuo uskottavuutta 

näille toimille. Pidämme muutosten aikataulua kuitenkin haasteellisena ja ehdotamme 
sen väljentämistä ottaen huomioon mm. tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisen ja 

käyttöönoton vaatiman ajan julkisen hankinnan kilpailutuksineen. Näkemyksemme mukaan 
GIPL-kaasuputken valmistumisaikatauluun liittyy epävarmuuksia, jotka voivat viivästyttää 

hanketta. Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamisesta kilpailulle ja 
direktiivin poikkeuksista luopumisesta ei saa aiheutua kaasunkäyttäjille ylimääräisiä 

kustannuksia, jotka heikentäisivät maakaasun asemaa polttoainemarkkinoilla. 

Kustannusten läpinäkyvyydestä on huolehdittava. Kannamme myös huolta 
mahdollisesta maakaasun hinnan nousun vaikutuksesta kaukolämmön 

kilpailukykyyn lämmitysmarkkinoilla. 
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Varautumissuunnittelun valvonta kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle 

 
Esityksessä ehdotetaan verkonhaltijoiden varautumissuunnitelmien valvonnan siirtoa 

Huoltovarmuuskeskukselta Energiavirastolle. Viitaten aiempaan lausuntoomme maakaasu-
markkinalakityöryhmän raportista (TEM/1155/00.04.01/2014; TEM048:00/2014, 4.3.2017) 

varautumissuunnittelun valvonnan tulisi jatkossakin kuulua Huoltovarmuuskeskuksen 
toimintaan. Normaaliajan varautumissuunnittelua tulee kehittää rinnakkain poikkeusolojen 

valmiussuunnittelun kanssa. Varautumiseen liittyvä pitkäjänteinen työ on perustunut alalla 
vapaehtoisuuteen ja yhteistyöhön Huoltovarmuuskeskuksen, voimatalouspoolin ja energia-alan 

yritysten välillä. Pidämme tärkeänä, että jatkossakin huoltovarmuusorganisaatio saa 

riittävät tiedot varautumisen nykytilasta varautumissuunnittelun jatkuvan 
kehitystyön pohjaksi. 

 
Samassa energia-alan konsernissa on usein sekä sähköverkko- että 

kaukolämpöliiketoimintaa, joiden varautumissuunnittelua on tehty ja ohjeistettu tehtäväksi 
rinnakkain. Kokemusten perusteella pidämme tämänhetkistä toimintamallia toimivana ja 

tuloksia aikaan saavana. Sähköverkonhaltijoiden varautumissuunnittelun valvonta siirtyisi 
lakiesityksen mukaan Energiavirastolle, mutta kaukolämpöyritysten vapaaehtoisuuteen sekä 

Huoltovarmuusorganisaation ja Energiateollisuus ry:n vahvaan suositukseen perustuva 

varautumissuunnitelmien palautus jäisi edelleen Huoltovarmuuskeskukselle. Näin ollen 
energia-alan konsernin näkökulmasta raportointi ja ohjeistus hajaantuisi 

epäkäytännöllisesti kahdelle organisaatiolle ja mahdollisesti kahdenlaisiin 
järjestelmiin. 
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