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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
MAAKAASUMARKKINALAKIA UUDISTETTAESSA KATTO SIIRTOHINTOJEN KOROTUKSILLE 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-
ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 
1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 
500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Omakotiliitto on saanut viime aikoina julkisuudessa sähkön siirtomaksujen korotuksista käydyn kansalaispalaut-
teen lisäksi runsaasti kriittistä palautetta myös kaasun siirtohinnoista ja muiden infra/verkkopalveluiden hinnan-
korotuksista (mm. kunnalliset ja ylikunnalliset vesi/jätevesimaksut, jätehuolto sekä kaapeli-TV). Näiden palvelui-
den hinnoittelussa tapahtuneet korotukset ovat olleet huonosti informoituja ja jopa harhaanjohtavia (on vedottu 
mm. energiaverotuksen korotukseen). Korotusten suuruudet ovat olleet huomattavasti yli julkisuudessa esillä 
olleen kohtuulliseksi korkeintaan katsotun 15 prosentin. Kaasun osalta asiasta ovat reklamoineet erityisesti pien-
asiakkaat ja kotitaloudet sekä pienet taloyhtiöt. Omakotiliiton mielestä siirtohintojen korotusten kohtuutto-
muuden ongelmaan tulee puuttua pikimmiten ja se tulee ratkaista jo nyt käsiteltävässä lainsäädännössä. 
 
Omakotiliitto on huolissaan siirtomaksujen korotusten lisäksi myös perusmaksun osuuden kasvusta laskutukses-
sa. 
 
Omakotiliitto esittää, että Energiaviraston tehtäväksi määriteltyä siirtoverkkojen siirtohintojen valvonta-
aikaa tulee muuttaa niin, että 4 vuoden jälkivalvonnasta siirrytään vuosittaiseen tai enintään 2 vuoden 
tarkasteluun. Maakaasumarkkinalakia uudistettaessa tulee toimia niin, että kuluttajille voidaan turvata laaduk-
kaat ja monipuoliset palvelut kohtuuhintaisina. Lisäksi on kriittisesti tarkasteltava ja korjattava tuottoprosenttia /-
kaavaa huomioiden sähkön siirtomaksun kohdalla ilmenneet ylilyönnit (riskitön korko, betakerroin). 
 
Omakotiliitto kannattaa maakaasumarkkinalain uudistamisessa samoja kehittämistoimenpiteitä kuin Energiavi-
rasto on esittänyt Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan selvityksessä sähkömarkkinalain kehittämistoimen-
piteiksi: 
 - Katon määrittäminen siirtohinnan korotuksen kertamuutokselle sekä toistumisvälille 
 - Verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävä kohdentaminen investointeihin ja muuhun verkkotoiminnan 
kehittämiseen. 
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