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Asia
Verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien menetelmien vahvistaminen kolmannelle 1.1.2016 - 31.12.2019 ja neljännelle 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolle.

Asianosainen
Gasum Oy

Selostus asiasta
Energiavirasto on 2.10.2015 päivätyllä kirjeellään varannut asianosaiselle mahdollisuuden toimittaa lausunto luonnokseen päätöksestä ja menetelmistä ennen päätöksen antamista.
Energiavirasto on ennen vahvistuspäätöksen luonnoksen lausuttamista ja päätöksen antamista varannut verkonhaltijoille tilaisuuden lausua menetelmien 1. suuntaviivoista (17.2.2015) ja 2. suuntaviivoista (30.6.2015).
Lisäksi Energiavirasto on järjestänyt yli 60 kuulemistilaisuutta ensisijaisesti verkonhaltijoille, mutta myös muille sidosryhmille vuosien 2014 ja 2015 aikana.
Virasto on tarvittavilta osin ottanut huomioon saamansa lausunnot osana suuntaviivaluonnosten ja vahvistuspäätöksen menetelmien valmistelua.

Perustelut
Asianosainen harjoittaa maakaasumarkkinalain mukaista luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa ja on siten maakaasumarkkinalain (508/2000) 3 §:n 9 kohdassa
määritelty siirtoverkonhaltija.
Maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä maakaasun siirtopalveluja verkkonsa siirtokyvyn rajoissa asiakkaille, jotka ovat maakaasun loppukäyttäjiä tai vähittäismyyjiä ja
jotka haluavat ostaa tai myydä Suomesta alun perin tukkumyyjältä omaan käyttöönsä tai jälleenmyyntiin jakeluverkkonsa kautta hankkimaansa maakaasua. Siirtovelvollisuuden edellytyksenä on, että asiakkaat kuluttavat maakaasun käyttöpaikoissaan tai hankkivat jälleenmyyntiä varten vähintään 5 miljoonaa kuutiometriä
maakaasua vuodessa ja että maakaasun mittaus on kaukoluentajärjestelmän piirissä. Saman luvun 8 §:n 2 momentin mukaan verkkopalvelujen hinnoittelun on
oltava kohtuullista.
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Hallituksen esityksen maakaasumarkkinalaiksi (HE 134/1999) perusteluissa on todettu, että monopoliasemassa olevalta verkkotoiminnalta tulee edellyttää hinnoittelun kohtuullisuutta. Perusperiaatteena on, että hinnoittelun tulisi vastata toiminnan kustannuksia. Toisaalta perusteluissa on todettu, että hinnoittelun tulisi turvata
riittävä tulorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat kattaa verkon ylläpidon, käytön
ja rakentamisen kohtuulliset kustannukset sekä antaa sijoitetulle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan tuoton.
Hallituksen esityksessä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 20/2013) yleisperusteluissa todetaan, että maakaasumarkkinalaissa
markkinaolosuhteisiin vaikuttava sääntely kohdistuu erityisesti verkkotoimintaan.
Myyjälle, joka on asiakkaisiinsa nähden määräävässä markkina-asemassa, on säädetty velvoite toimittaa maakaasua kohtuulliseen hintaan maakaasun käyttäjille.
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa koskevan lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa menetelmät verkonhaltijan
verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalveluista perittävien maksujen määrittämiseksi
valvontajakson aikana.
Vahvistuspäätös, jossa määrätään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta
annetun lain 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä, on voimassa kahden toisiaan seuraavan neljän vuoden pituisen valvontajakson ajan
Energiavirasto toteaa, että tämän vahvistuspäätöksen mukaiset menetelmät kattavat verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvostusperiaatteet, verkkotoimintaan
sitoutuneelle pääomalle hyväksyttävän kohtuullisen tuottoasteen määrittämistavan, ylijäämän korkoseuraamuksen laskentatavan, verkkotoiminnan toteutuneen
oikaistun tuloksen määrittämistavan sekä näiden edellyttämän verkonhaltijan kirjanpidon mukaisen tuloslaskelman ja taseen oikaisun. Osana menetelmiä Energiavirasto vahvistaa myös kannustimet sekä niiden soveltamisessa käytettävät tavoitteet ja menetelmät, jotka tähtäävät riittävän investointitason toteutumisen, maakaasunjakelun laadun kehittämiseen ja verkkotoiminnan tehostamiseen sekä innovatiivisuuteen verkkotoiminnassa. Vahvistettavat menetelmät ja niiden yksityiskohtaiset perustelut on esitetty tämän päätöksen liitteessä 2. Nämä ovat sähkö- ja
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n mukaisia menetelmiä,
joista hinnoittelussa noudatettavien menetelmien vahvistamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä.

Ratkaisu
Energiavirasto vahvistaa asianosaisen noudatettavaksi verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevat menetelmät (liite 2) kolmannella 1.1.2016
- 31.12.2019 ja neljännellä 1.1.2020 – 31.12.2023 valvontajaksolla.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakua koskeva valitusosoitus on päätöksen liitteenä 1.

Sovelletut säännökset
Maakaasumarkkinalaki (508/2000) 2 luvun 3 § ja 8 §, Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 10 §.
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Liitteet

1. Valitusosoitus
2. Valvontamenetelmät kolmannella 1.1.2016 - 31.12.2019 ja neljännellä 1.1.2020
- 31.12.2023 valvontajaksolla. Maakaasun siirtoverkkotoiminta.
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