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Laki
maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maakaasumarkkinalain (587/2017) 21 ja 59 § seuraavasti:

21 §

Verkkoonpääsyn järjestäminen maakaasujärjestelmässä

Verkonhaltijan on järjestettävä edellytykset sille, että:
1) loppukäyttäjä voi sopia kaikista verkkopalveluista sen verkonhaltijan kanssa, jonka

maakaasuverkkoon hän on liittynyt;
2) maakaasun toimittaja voi sopia verkkoonpääsyn edellyttämistä verkkopalveluista

sen verkonhaltijan kanssa, jonka maakaasuverkkoon hän toimittaa maakaasua tai joka siir-
tää tai jakelee hänen maakaasuaan.

Verkonhaltijan on osaltaan järjestettävä edellytykset sille, että verkon käyttäjä saa
asianomaiset siirto- ja jakelusopimukset tekemällä ja niihin liittyvät maksut suorittamalla
oikeuden käyttää koko maakaasujärjestelmää.

59 §

Salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Verkonhaltija, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltija ja varastointilaitteis-
ton haltija ovat velvollisia pitämään salassa tässä laissa, maakaasuverkkoasetuksessa tai
energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan
tietoonsa saamansa asiakkaansa tai muun verkon käyttäjän liikesalaisuuden, jollei tiedon
ilmaiseminen toiselle perustu tässä laissa tai mainituissa asetuksissa säädettyyn oikeuteen
tai se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen ilmaisemi-
seen.

Verkonhaltija, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltija ja varastointilaitteis-
ton haltija ovat velvollisia pitämään salassa tässä laissa tai maakaasuverkkoasetuksessa
tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan tietoonsa saamansa tiedon, joka koskee:

1) maanpuolustusta palvelevia rakenteita, laitteita tai järjestelmiä, maanpuolustuksen
kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita tai puolustusvalmiuteen varautumista, jollei
ole ilmeistä, ettei tiedon ilmaiseminen vahingoita eikä vaaranna maanpuolustuksen etua;

2) poikkeusoloihin varautumista tai väestönsuojelua, jos tiedon ilmaiseminen vahin-
goittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai
poikkeusoloihin varautumista.

Salassa pidettäviä tietoja ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle, osuuskunnan ko-
koukselle tai edustajistolle eikä kokoukseen osallistuvalle osakkeenomistajalle tai jäsenel-
HE 144/2018
TaVM 21/2018
EV 162/2018

1



111/2019  
le. Salassapitovelvollisuus koskee myös verkonhaltijan, nesteytetyn maakaasun käsitte-
lylaitteiston haltijan tai varastointilaitteiston haltijan toimielimen jäsentä ja varajäsentä ja
niiden palveluksessa tai niiden toimeksiannosta työskentelevää henkilöä, joka tässä pykä-
lässä tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tietää edellä tarkoitetun toimijan tai tä-
män asiakkaan taikka muun verkon käyttäjän liikesalaisuuden.

Verkonhaltijalla, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalla ja varastointilait-
teiston haltijalla on kuitenkin velvollisuus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja viran-
omaiselle, jolla on lain mukaan oikeus niitä saada.

Verkonhaltija, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltija tai varastointilaitteis-
ton haltija ja tässä pykälässä tarkoitettu henkilö eivät saa käyttää salassapitovelvollisuu-
den piiriin kuuluvia tietoja omaksi hyödykseen eivätkä toisen hyödyksi tai vahingoksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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