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After the new Finnish Electricity Market Act came into force in Sept 1, 2013 the electricity
distribution network operators were obligated to improve the security of electricity supply.
According to the act a fault in the electricity network due to storm or snow load should not
cause an electricity outage over 6 hours at the city plan areas and no longer than 36-hour
outage for the rest of areas. The electricity distribution network operators have a period of
15 years to improve their network to fulfill the demands of the new act. The network opera-
tors may independently decide which renovation strategy to use but in many cases, for re-
sponding to the reliability requirements extensive underground network cabling and increas-
ing the investment volumes are needed.

The investments have an effect on financial surveillance on the network operators, which
falls into the responsibility of the Energy Authority. The objects of surveillance are reason-
able distribution prices, the efficiency of operation and the quality of electricity. The aim of
this thesis is to create a new service model for ElMil Ltd. where the investment effects are
modeled in comparison with the point of view of the regulation model of electricity network
business.

In the service model an optimal investment plan is created around a group of designated
investments which are arranged by their profitability. The reasonable return based on the
investment plan can be estimated and therefore also the potential in raising the distribution
prices. The different scenarios can be examined by changing the values of calculation pa-
rameters of the regulation model and the annual investment volumes. In addition, the suffi-
ciency of internally generated funds is monitored: by finding the optimal investment pro-
gram it  is  possible to minimize the need for liabilities.  As a part  of the service model the
authority reporting related to supply development plan will be updated.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

Lyhenteet:

AJK Aikajälleenkytkentä

AMR Automatic meter reading, automaattinen mittarinluenta

EV Energiavirasto

JHA Jälleenhankinta-arvo

KAH Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutunut haitta

KHI Kuluttajahintaindeksi

KOPEX Verkonhaltijan kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset

NA Nykyarvokerroin

NKA Nykykäyttöarvo

PJK Pikajälleenkytkentä

RKI Rakennuskustannusindeksi

STOTEX Verkonhaltijan sallitut tehostamiskustannukset

TOTEX Verkonhaltijan toteutuneet tehostamiskustannukset

WACC Weighted Average Cost of Capital, pääoman painotettu keskikustannus

Muuttujat:

C Pääoman kustannus

D Korollisen vieraan pääoman määrä

DP Vieraan pääoman riskipreemio

E Oman pääoman määrä

h Keskeytyksestä aiheutuneen haitan hinta

JHATP Laskennallinen tasapoisto jälleenhankinta-arvosta

KA Keskeytysaika

KM Keskeytysmäärä

LP Likvidittömyyspreemio

p Korkoprosentti

Rk Kohtuullinen tuotto

Rm Markkinoiden keskimääräinen tuotto

Rr Riskitön korkokanta

t Tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta
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T Vuoden tuntien lukumäärä

tp Pitoaika

W Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä

βvelaton Velaton beeta-kerroin

βvelkainen Pääomarakennetta vastaava beeta-kerroin

Alaindeksit:

AJK Aikajälleenkytkentä

D Vieras pääoma

E Oma pääoma

E,odott Haitan hinta (euroa/kilowattitunti), odottamattomat keskeytykset

E,suunn Haitan hinta (euroa/kilowattitunti), suunnitellut keskeytykset

PJK Pikäjälleenkytkentä

t Tuntien lukumäärä

W,odott Haitan hinta (euroa/kilowatti), odottamattomat keskeytykset

W,suunn Haitan hinta (euroa/kilowatti), suunnitellut keskeytykset
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Diplomityö tehdään ElMil Oy:lle, joka on Rejlers Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhteis-

yritys. ElMil tarjoaa pääasiassa sähköverkkoyhtiöille konsultoinnin ja suunnittelun asiantun-

tijapalveluita. Diplomityö tukee erityisesti yrityksen liikkeenjohdon konsultoinnin palvelu-

konseptia.

Uusi sähkömarkkinalaki asettaa verkkoyhtiöille velvoitteita sähkönjakelun toimitusvarmuu-

den kehittämiseen ja kasvattaa siten verkkoyhtiöiden investointitarpeita. Lisäksi 60- ja 70-

luvuilla rakennettu verkko on tulossa teknis-taloudellisen pitoaikansa päähän ja vaatii sanee-

rausta. Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä laatimaan vuoteen 2028 ulottuvan säh-

könjakeluverkon kehittämissuunnitelman, jolla verkon säävarmuus saadaan nostettua vaadi-

tulle tasolle. Diplomityössä määritetään menetelmät, joita voidaan hyödyntää verkkoyhtiöi-

den kannattavan ja kustannustehokkaan investointiohjelman suunnittelussa. Optimaalisen

investointiohjelman laadinnan jälkeen voidaan estimoida sen vaikutuksia verkosta saatavaan

kohtuulliseen tuottoon ja siirtohinnoitteluun. Täten verkkoyhtiö voi ennakoida tulorahoituk-

sen riittävyyttä koko investointiohjelman ajalle. Tärkeimpien tunnuslukujen kehittymisen

seurannalla ja raportoinnilla voidaan saada aikaan merkittävää lisäarvoa.

1.2 Työn tavoitteet

Diplomityön tavoitteena on määritellä sähköverkkoyhtiöiden toiminnan seuraamiseen ja ra-

portointiin soveltuvat teknistaloudelliset tunnusluvut ja kehittää niille sopivat raportointime-

netelmät. Keskeisenä osana on verkkoliiketoiminnan valvontamallin huomiointi. Työn tar-

koituksena on siten tunnistaa verkkoyhtiön kannattavuuteen eniten vaikuttavat parametrit,

joiden systemaattisella seuraamisella ja raportoinnilla voidaan saada aikaan merkittävää li-

säarvoa. Tarvittavat tiedot raportointimenetelmiin saadaan osin verkkoyhtiöiden viranomai-

sille tuottamasta julkisesta datasta, kuten tilinpäätöstiedoista, teknistaloudellisista tunnuslu-

vuista ja siirtohinnoista.
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Diplomityössä kehitetään näitä menetelmiä hyödyntävä palvelumalli ja sen pohjalta tehdään

case-tarkastelut esimerkkiyhtiölle. Työssä kehitetään laskentatyökalu, jonka keskeisenä toi-

mintona on investointiohjelman optimointi ja investointien vaatiman tulorahoituksen riittä-

vyyden seuranta. Lisäksi seurataan verkosto-omaisuuden arvon sekä kohtuullisen tuoton ke-

hittymistä investointien myötä ja sitä kuinka siirtohinnoittelua voidaan kehittää. Tämänhet-

kisten tietojen pohjalta on tarkoitus siten laatia tulevaisuuden ennusteita herkkyystarkaste-

luineen eri parametreja varioimalla. Ennusteita tehdään esimerkiksi verkkoliiketoiminnan

kannattavuudelle.

Palvelumallin kautta verkkoyhtiöt voivat myös päivittää verkostostrategiaansa siten, että

siinä huomioidaan verkkoliiketoiminnan valvontamallissa tai toimintaympäristössä tapahtu-

vat muutokset. Lisäksi verkkoyhtiöt pystyvät paremmin reagoimaan liiketoimintaympäris-

tön muutostilanteisiin riskienhallinnan näkökulmasta.
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2. SÄHKÖNJAKELUVERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTAMALLI

Sähkömarkkinalain (386/1995) nojalla sähköverkkotoiminta on ollut taloudellisen sääntelyn

kohteena vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2004 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä säh-

köverkkoliiketoiminta tuli eriyttää muista sähköliiketoiminnoista ja sähköverkkoliiketoi-

minnan valvonta muuttui etukäteen tehtäväksi (Energiateollisuus 2013a). Sääntely oli aiem-

min muodoltaan jälkikäteistä tapauskohtaista valvontaa tutkintapyyntöjen perusteella. Val-

vontametodiikka on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena sähkömarkkinoiden avaamisesta

lähtien. Nykymuotoinen neljän vuoden sääntelyjaksoissa tapahtuva valvonta alkoi vuonna

2005, kun aiemmin sääntelyjakso oli vuoden pituinen. Valvontajaksojen valvontametodiik-

kaa on kehitetty eteenpäin saatujen kokemusten perusteella. (Partanen et. al. 2013)

2.1 Yleistä sähköverkkoliiketoiminnan valvonnasta

Johtuen sähköverkkoliiketoiminnan alueellisesta monopoliluonteesta on tarpeen, että ver-

konhaltijoiden toimintaa voidaan valvoa ja säännellä, jotta asiakkaalle saadaan taattua hyvä-

laatuista ja siirtohinnaltaan kohtuullista sähköä. Tässä tarvitaan sähkömarkkinaviran-

omaista, joka luo toimintaympäristön, jossa yhtiöitä kannustetaan tehokkaaseen toimintaan

määräyksin ja ohjein. Valvovan viranomaisen, Energiaviraston (EV), lainsäädännössä mää-

riteltyihin sähköverkkotoimintaan liittyviin tehtäviin lukeutuvat siten sähköverkkotoimin-

nan ja verkkopalvelumaksujen kohtuullisuuden valvominen sekä valvontaan liittyvien tieto-

jen kerääminen ja julkaisu. Valvonta toteutetaan osin etukäteen ja osin jälkikäteen. Energia-

virasto määrittää hinnoittelun kohtuullisuuden kriteerit etukäteen ennen jakson alkamista ja

jakson päätyttyä se tekee valvontapäätökset.  Ajallisesti valvonta tapahtuu neljän vuoden

pituisin valvontajaksoin. Valvonnan kohteina ovat siirtohinnoittelun kohtuullisuus, toimin-

nan tehokkuus sekä sähkön laatu. (Partanen et al. 2013)

Energiaviraston lisäksi sähkönjakelua valvovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyrkii edistämään talouden tehok-

kuutta esimerkiksi sähkön hintoja seuraamalla ja Kuluttaja-asiamies puolestaan turvaa ku-

luttajien taloudellista, terveydellistä ja oikeudellista asemaa. Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto valvoo sähköturvallisuuslain toteutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisena toimi-

van Huoltovarmuuskeskuksen tehtäviin kuuluu esimerkiksi sähköverkkojen toimintahäiriöi-

hin varautuminen. (Energiateollisuus 2014a)
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2.2 Kolmannen valvontajakson (2012-2015) valvontamenetelmät

Valvontamallin tarkoituksena on riittävien toimitusvarmuutta parantavien investointien

mahdollistaminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen. Käytännössä valvontamalli

perustuu verkonhaltijan taseen oikaisuun ja kohtuullisen tuoton laskentaan. Kohtuullista

tuottoa verrataan toteutuneeseen oikaistuun tulokseen.

Valvontamallia on kehitetty kolmannelle valvontajaksolle erityisesti kannustinmenetelmien

osalta. Jaksolla sovelletaan neljää kannustinmenetelmää: investointikannustinta, laatukan-

nustinta, tehostamiskannustinta sekä innovaatiokannustinta. Lisäksi jakson kahdelle viimei-

selle vuodelle käyttöön on otettu toimitusvarmuuskannustin. Kuvassa 2.1 on esitetty pelkis-

tetysti valvontamenetelmien toiminta kolmannella valvontajaksolla.

Tämän diplomityön kolmannen valvontajakson valvontamallia koskevat kuvailut on kirjoi-

tettu syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja myös työtä varten tehdyt laskelmat on tehty

kolmannen valvontajakson metodiikkaan pohjautuen. Neljännelle valvontajaksolle on kui-

tenkin esitetty monia muutoksia, liittyen esimerkiksi kohtuulliseen tuottoasteeseen ja tehos-

tamiskannustimeen. Ne aiheuttavat muutoksia laskentojen tuloksiin, mutta suuria muutoksia

itse valvontametodiikkaan ei ole tulossa, vaan pääperiaatteet pysyvät samoina.
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Kuva 2.1 Kolmannen valvontajakson valvontamenetelmät toimintaperiaatteineen. (EV 2013a)

Seuraavissa luvuissa perehdytään tarkemmin kohtuullisen tuoton sekä toteutuneen oikaistun

tuloksen laskentaan.

2.2.1 Kohtuullinen tuotto

Kohtuullisen tuoton laskeminen aloitetaan korjaamalla eriytetyn taseen erä sähköverkon ai-

neelliset hyödykkeet sähköverkon nykykäyttöarvolla (NKA). Nykykäyttöarvo saadaan las-

kettua verkkokomponenttien i jälleenhankinta-arvon (JHA) ja niiden iän sekä teknistalou-

dellisen pitoajan avulla:
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, = 1 − ä , × , (2.1)

Teknistaloudelliset pitoajat poikkeavat kirjanpidossa käytettävistä pitoajoista. Energiamark-

kinavirasto on määrittänyt verkkokomponenttien pitoajoille vaihteluvälit, joiden avulla

verkkoyhtiöt valitsevat itselleen sopivimmat pitoajat käytettäviksi. Komponentin keski-iän

käyttäminen puolestaan vaatii tiedon komponentin iästä. (EV 2011a)

Sähköverkon jälleenhankinta-arvo lasketaan eri verkkokomponenttien määrätietojen ja

Energiaviraston asettamien yksikköhintojen perusteella. Koko sähköverkon jälleenhankinta-

arvo saadaan laskemalla yhteen verkkokomponenttikohtaiset jälleenhankinta-arvot.

Tase-erät muut pysyvät vastaavat, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset arvostetaan verkko-

toimintaan sitoutunutta pääomaa laskettaessa tasearvoonsa.

Verkkoliiketoimintaan sitoutuneelle oikaistulle pääomalle sallittu kohtuullinen tuottoaste

määritetään pääoman painotetun keskikustannusmallin (Weighted Average Cost of Capital,

WACC) avulla. Malli ilmaisee yrityksen käyttämän pääoman keskimääräisen kustannuksen,

jossa painoina ovat oman ja vieraan pääoman suhteelliset arvot. Valvontamallissa käytetään

kiinteää pääomarakennetta, jossa korollisen vieraan pääoman paino on 30 % ja oman pää-

oman 70 %. Tämä vastaa keskimääräistä verkonhaltijan pääomarakennetta, kun verkko-

omaisuus on oikaistu nykykäyttöarvoonsa. (Partanen et al. 2013)

= × + × (1 − ) × (2.3)

missä CE = oman pääoman kustannus

CD = korollisen vieraan pääoman kustannus

t = tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta

D = korollisen vieraan pääoman määrä

E = oman pääoman määrä

Oman pääoman kustannuksen arviointiin voidaan käyttää CAP-mallia (Capital Asset Pricing

Model), joka kuvaa riskiä sisältävän sijoituskohteen tuottovaatimuksen ja riskin välistä riip-

puvuutta. Mallin mukaan sijoituskohteen tuoton odotusarvo muodostuu riskittömästä tuo-

tosta ja riskilisästä. (EV 2011a)
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= + × ( − ) + (2.4)

missä CE = oman pääoman kustannus

Rr = riskitön korkokanta

βopo = beeta-kerroin

Rm = markkinoiden keskimääräinen tuotto

Rm-Rr = markkinoiden riskipreemio

LP = likvidittömyyspreemio

Mallissa kohtuullinen tuottoaste saadaan lisäämällä riskittömän koron päälle riskilisä sekä

likvidittömyyspreemio. Riskilisä muodostuu markkinoiden riskipreemion ja beeta-kertoi-

men tulona. Beeta-kerroin on tunnusluku, joka ilmaisee kuinka paljon riskiä sijoitus sisältää

verrattuna markkinoiden keskimääräiseen riskisijoitukseen. Riskipreemio puolestaan kuvaa

lisätuottoprosenttia, joka saadaan riskittömän korkotuoton päälle. Valvontamenetelmissä

käytettäväksi riskipreemion arvoksi EV on määrittänyt 5 %.  Likvidittömyyspreemio kuvaa

sijoituksen mahdollista epälikvidiyttä ja sen arvona käytetään 0,5 %. (EV 2011a)

Riskittömänä korkokantana käytetään pitkää korkoa, valvontamallin tapauksessa Suomen

valtion kymmenen vuoden obligaation korkoa (valvontajaksolla aina edellisen vuoden tou-

kokuun toteutunutta arvoa). Lisäksi nimelliselle riskittömälle korkokannalle tehdään inflaa-

tiokorjaus vähentämällä inflaatiokomponentin kiinteä arvo 1,0 %. (EV 2011a)

Beeta-kertoimeen vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen kustannusrakenne, velkaisuusaste ja

kasvu, joka aiheuttaa sen että samalla alalla toimivien yritysten beeta-kertoimet ovat lähellä

toisiaan. Näin ollen valvontamallissa lähtökohtana on oletettu, että beeta-kerroin on toimi-

alakohtainen suure, ja velattomalle beeta-kertoimelle on määritetty arvoksi 0,4. Oman pää-

oman kustannuksen ja kohtuullisen tuoton laskemista varten beeta-kerroin korjataan vel-

kaiseksi beeta-kertoimeksi. (EV 2011a)

= × 1 + (1 − ) × (2.5)

missä βvelkainen = pääomarakennetta (velkaisuutta) vastaava beeta-kerroin

βvelaton = velaton beeta-kerroin
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t = tarkasteluajanjaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta (jos yritys

on yhteisöverovelvollinen)

D / E = pääomarakenne (korolliset velat / oma pääoma)

Korollisen vieraan pääoman kustannus saadaan lisäämällä reaaliseen riskittömään korko-

kantaan vieraan pääoman riskipreemio, jonka arvo kuluvalla valvontajaksolla on 1,0 %.

= + (2.6)

missä CD = vieraan pääoman kustannus

Rr = reaalinen riskitön korkokanta

DP = vieraan pääoman riskipreemio

Oikaistun pääoman yhteisöverojen jälkeisen euromääräisen tuoton laskenta tapahtuu pää-

oman painotetun keskikustannuksen ja sitoutuneen oman ja korollisen vieraan pääoman

summan avulla:

, = × ( + ) (2.8)

missä Rk,post-tax = Kohtuullinen tuotto (euroa)

WACCpost-tax = Pääoman painotettu keskikustannus

D = Korollisen vieraan pääoman määrä

E = Oman pääoman määrä

2.2.2 Toteutunut oikaistu tulos

Sähköverkkoliiketoiminnan toteutuneen oikaistun tuloksen selvittämiseksi eriytetyn tulos-

laskelman mukaista liikevoittoa (liiketappiota) oikaistaan valvontamallin eri menetelmin.

Aluksi liikevoittoon lisätään tarkasteluvuoden liittymismaksukertymän muutos, maksetut

verkkovuokrat ja suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta, jonka jälkeen huomioidaan

kannustinvaikutukset (investointi-, laatu-, tehostamis-, toimitusvarmuus- ja innovaatiokan-

nustimet). Näin saadusta luvusta vähennetään vielä nettosuojauskustannukset, verkkotoi-
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minnan harjoittamisen turvaamiseksi tarvittavasta rahoitusomaisuudesta aiheutuva kustan-

nus sekä laskennalliset verot. Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin tuloslaskelman oikaisun

vaiheita. (Partanen et al. 2013)

Liikevoittoon palautettavat kirjanpidon erät

Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa käytetään verkkotoiminnan tuottoina verkon-

haltijan eriytettyyn tuloslaskelmaan kirjattuja tuottoja lukuun ottamatta rahoitustuottoja.

Käytettyjä tuottoja ovat kirjattujen siirto- ja palautuskelpoisten liittymismaksujen vuosittai-

nen nettomuutos, maksetut verkkovuokrat sekä liikearvosta tehdyt poistot. (Partanen et al.

2013)

Investointikannustin

Investointikannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa kehittämään sähköverk-

koaan ja investoimaan siihen riittävästi. Se koostuu kahdesta osasta, joista toisen osan muo-

dostaa poistomenetelmä, joka takaa riittävän kannustimen korvausinvestointien suoritta-

miseksi ja toinen osa muodostuu verkonhaltijan riittävän investointitason ja voitonjakoluon-

teisten erien seurannasta. (EV 2011a)

Poistomenetelmässä huomioidaan sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot

sekä verkonhaltijan eriytetyn tuloslaskelman suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon

hyödykkeistä sekä arvonalentumiset. Sähköverkon laskennallinen tasapoisto määritetään

sähköverkon jälleenhankinta-arvon perusteella, joka lasketaan jokaiselle verkkokomponen-

tille erikseen kaavan 2.9 mukaisesti. Nämä tasapoistot summataan ja saadaan siten lasken-

nallinen tasapoisto koko verkolle. (EV 2011a)

, = , (2.9)

missä JHATPt,i = verkkokomponentin i laskennallinen tasapoisto vuonna t

JHAt,i = verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t

pitoaikai = verkkokomponentin i pitoaika
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Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesta liikevoi-

tosta (liiketappiosta) vähennetään investointikannustimen vaikutus, joka saadaan kun vähen-

netään sähköverkon oikaistusta jälleenhankinta-arvosta lasketuista tasapoistoista kirjanpi-

toon perustuvat suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta. (EV 2011a)

Laatukannustin

Laatukannustimen tehtävänä on kannustaa verkonhaltijaa kehittämään sähkönsiirron ja -ja-

kelun laatua minimoimalla verkonhaltijan omien kustannusten ja sähköntoimituksessa ta-

pahtuneista keskeytyksistä verkonhaltijan asiakkaille aiheutuneiden kustannusten summaa.

Keskeytyskustannusten määrittäminen tapahtuu toteutuneiden keskeytysten ja toimittamatta

jääneiden vuosienergiamäärien avulla. Keskeytyskustannusten laskentamenetelmät esitel-

lään tarkemmin kappaleessa 3.2. (EV 2011a)

Laatukannustimen referenssi- eli vertailutasona käytetään verkonhaltijan vuosien 2005–

2010 toteutuneiden keskeytyskustannusten keskiarvoa, joka kuvaa siten verkonhaltijan ta-

vanomaiseksi katsottavaa keskeytystasoa. Vuosina 2012–2015 verkonhaltijalle määritetään

todelliset toteutuneet keskeytyskustannukset, joita verrataan referenssitasoon. Jos toteutu-

neet keskeytyskustannukset ovat referenssitasoa pienemmät, kasvattaa se verkkoyhtiölle to-

dellisuudessa sallittua kohtuullista tuottoa (laatubonus). Vastaavasti vertailutasoa suurem-

mat keskeytyskustannukset pienentävät sallittua kohtuullista tuottoa (laatusanktio). Laa-

tusanktion tapauksessa keskeytyskustannuksille laskettu erotus kasvattaa toteutunutta oi-

kaistua tulosta, joka johtaa kyseisenä vuonna liian suureen oikaistuun tulokseen suhteessa

sallittuun kohtuulliseen tuottoon. Syntyvä ylijäämä tulee palauttaa asiakkaille hintojen

kautta tulevina vuosina. Laatubonuksen tapauksessa muodostuu alijäämä, joka on vastaa-

vasti mahdollista periä asiakkailta tulevina vuosina. (EV 2011a)

Laatubonuksen ja -sanktion laskennassa otetaan huomioon vain puolet keskeytyskustannuk-

sista, eli liikevoitosta (liiketappiosta) vähennetään puolet verkonhaltijan keskeytyskustan-

nusten vertailutason ja toteutuneiden keskeytyskustannusten välisestä erotuksesta. Laatu-

kannustimelle on asetettu raja-arvot, eli erotuksen puolikas voi vastata suuruudeltaan enin-

tään 20 prosenttia kohtuullisesta tuotosta. (EV 2011a)
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Tehostamiskannustin

Tehokkuusmittaus on otettu osaksi sallitun tuoton valvontaa, sillä sähköverkkoliiketoimin-

nan kaltainen monopolitoiminta ei kannusta tehostamaan toimintaa, toisin kuin avoimen kil-

pailun markkinoilla. Tehokkuusmittauksen perusteella yhtiölle voidaan määritellä tehosta-

mistavoite, joka sen tulee saavuttaa tietyn ajan kuluessa. Tarkastelut tehdään koko sähkö-

verkkotoimialalle ja erikseen verkonhaltijakohtaisesti. Sähköverkkotoimialalle määritetään

tuottavuuden kasvumahdollisuus (yleinen tehostamistavoite) ja verkonhaltijoiden välistä

kustannustehokkuutta vertaillaan ja selvitetään yrityskohtainen tehostamispotentiaali suh-

teessa tehokkaampiin verkonhaltijoihin (yrityskohtainen tehostamistavoite). (EV 2011a)

Yleisen tehostamistavoitteen avulla kannustetaan kaikkia verkonhaltijoita tehostamaan toi-

mintaansa yleisen tuottavuuskehityksen mukaisesti, kun taas yrityskohtaisen tehostamista-

voitteen tarkoitus on kannustaa tehottomaksi havaittua verkonhaltijaa tavoittelemaan tehok-

kaamman toiminnan tasoa.  Molemmat tehostamistavoitteet kohdistuvat kontrolloitavissa

oleviin operatiivisiin kustannuksiin ja keskeytyskustannusten puolikkaaseen. Tehokkuus-

mittauksessa ja tehostamiskannustimessa sovelletaan StoNED-menetelmää (Stochastic Non-

smooth Envelopment of Data). Lähtötietoina tehostamistavoitteen laskennassa käytetään

verkonhaltijoiden Energiavirastolle ilmoittamia valvontatietoja vuosilta 2005–2010. (EV

2011a)

Yhtiökohtaisen tehostamistavoitteen tarkoituksena on ohjata verkonhaltijan toimintaa kus-

tannustehokkaampaan suuntaan sillä periaatteella, että sähköverkkotoimintaan käytetyt pa-

nokset eli kustannukset ovat mahdollisimman pienet suhteessa toiminnasta saataviin tuotok-

siin. (EV 2011a)

Yhtiökohtaisen tehokkuusluvun määrittämisessä lähtötietoina käytetään verkonhaltijan

Energiavirastolle ilmoittamia valvontatietoja vuosilta 2005–2010. Lähtötiedot muodostuvat

panos-, tuotos- ja toimintaympäristömuuttujista. Panosmuuttujana käytetään kontrolloita-

vissa olevien operatiivisten kustannusten ja keskeytyskustannusten puolikkaan summaa.

(EV 2011a)
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Verkonhaltijan tehostamiskustannukset lasketaan siten seuraavasti:

= + 0,5 ∙ (9)

missä  TOTEX = tehostamistavoitteen mukaiset tehostamiskustannukset, euroa

KOPEX = kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset

KAH = sähköntoimituksen keskeytyksestä verkonhaltijan asiakkaille aiheu-

tunut haitta, euroa

Verkonhaltijan kontrolloitavissa oleviin operatiivisiin kustannuksiin luetaan seuraavat erät:
+ Aineet, tarvikkeet ja energiaostot
+ Varastojen lisäys tai vähennys
+ Henkilöstökustannukset
+ Verkkovuokrat (siltä osin kuin ne sisältävät kunnossapitokustannuksia)
+ Vuokrakulut
+ Muut vieraat palvelut
+ Sisäiset kustannukset
+ Muut liiketoiminnan muut kustannukset
+ Maksetut vakiokorvaukset (elleivät sisälly muihin kustannuksiin)
- Valmistus omaan käyttöön

Tuotosmuuttujina käytetään verkonhaltijan kulutukseen ja verkkoihin siirretyn energian

määrää, sähköverkon kokonaispituutta ja asiakasmäärää. Energiamäärä painotetaan jännite-

tasoittain keskimääräisillä valtakunnallisilla siirtohinnoilla. Käytetyt tunnusluvut ovat vuo-

sien 2005–2010 keskiarvoja. Toimintaympäristömuuttujan tehtävänä on puolestaan kuvata

kuinka hyvin kyseinen muuttuja selittää kokonaiskustannuksissa verkonhaltijoiden välillä

havaittavia eroja. Muuttujana käytetään keskijänniteverkon (1-70 kV) maakaapelointias-

tetta. (EV 2011a)

Verkonhaltijan toiminnan tehostamiselle määritetään siirtymäaika, jonka kuluessa tulee saa-

vuttaa tehokkaan toiminnan mukainen kustannustaso. Täten tehostamistavoite jakautuu use-

ammalle vuodelle. EV on määrittänyt kohtuullisen pituiseksi siirtymäajaksi kahdeksan

vuotta eli sähköverkonhaltijoiden tulee saavuttaa tehokkaan toiminnan mukainen kustannus-

taso vuosien 2012–2019 aikana. (EV 2011a)
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Käytännössä tehostamiskannustimen vaikutus valvontamallissa koostuu kahdesta osasta:

verkkoyhtiön toteutuneista tehostamiskustannuksista ja vertailutasosta, eli kohtuullisista te-

hostamiskustannuksista.  Tehostamiskannustimen toisen osan, kohtuullisten tehostamiskus-

tannusten, laskennassa käytetään verkonhaltijakohtaista tehostamistavoitetta.

Inflaation vaikutus otetaan huomioon kuluttajahintaindeksin käytöllä. Myös muutokset ver-

konhaltijan verkkovolyymissä otetaan huomioon laskemalla vuosittain kohtuulliset tehosta-

miskustannukset. Tämä tarkoittaa, että verkonhaltijan tuotosmuuttujien tuotosmäärien ja

keskijänniteverkon maakaapelointiasteen kasvaessa myös verkonhaltijan kohtuulliset tehos-

tamiskustannukset kasvavat.

Energiavirasto on lisännyt myös tehostamiskannustimeen KAH-kustannuksen rajauksen.

Käytännössä se tapahtuu asettamalla KAH-kustannuksen puoliosuudelle tehostamiskannus-

timessa vuotuinen kattotaso, jonka ylittävä KAH-kustannus leikkautuu pois eikä sitä enää

huomioida laskennassa. KAH-kustannusta rajaava kattotaso määritetään laskemalla tehosta-

miskustannusten vertailutasosta (STOTEX) KAH-kustannuksen osuus eli KAH-vertailutaso

ja lisäämällä siihen M-prosenttiosuus verkonhaltijan kohtuullisesta tuotosta. Kolmannella

valvontajaksolla sovelletaan M:n arvona 20 % kohtuullisesta tuotosta, sillä Energiaviraston

näkemyksen mukaan kyseinen taso varmistaa verkonhaltijan kohtuullisen tuoton kertymisen

ja tason ylittävät KAH-kustannukset voidaan vielä katsoa poikkeuksellisten toimintaolosuh-

teiden aiheuttamiksi. KAH-kustannuksen rajaaminen on ajankohtaista verkonhaltijalla vain,

jos verkonhaltijan toteutunut KAH-kustannuksen puoliosuus ylittää KAH-kattotason. (EV

2014c)

Tehostamiskannustimen huomiointi valvontamallissa tehdään vähentämällä oikaistua tu-

losta laskettaessa eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesta liikevoitosta (liiketappiosta) verkon-

haltijan tehostamiskannustimen vaikutus. Vaikutus saadaan vähentämällä verkonhaltijan

vuosittaisista kohtuullisista tehostamiskustannuksista saman vuoden toteutuneet tehostamis-

kustannukset. Jos vaikutus on negatiivinen, kasvattaa se toteutunutta oikaistua tulosta. Siten

tarkasteltaessa pelkän tehostamiskannustimen vaikutusta toteutuneeseen tulokseen, kasvaa

toteutunut tulos liian suureksi suhteessa kohtuulliseen tuottoon, jolloin erotus on palautet-

tava asiakkaille hintojen kautta. Näin ollen toteutuneiden tehostamiskustannusten ollessa

sallittuja suuremmat pienenee yhtiölle sallittu tuotto ja päinvastoin. (Partanen et al. 2013)
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Innovaatiokannustin

Innovaatiokannustimen tehtävänä on kannustaa verkonhaltijaa hakemaan innovatiivisia tek-

nisiä ja toiminnallisia ratkaisuja toiminnassaan. Innovaatiokannustin otetaan huomioon si-

ten, että kannustimen mukaiset kohtuulliset kustannukset vähennetään toteutuneen oikaistun

tuloksen laskennassa verkonhaltijan liikevoitosta (liiketappiosta). Innovaatiokannustin

koostuu kahdesta osasta, verkkotoiminnan toteutuneista tutkimus- ja kehityskustannuksista

sekä enintään 63 A pääsulakkeella varustettujen käyttöpaikkojen tuntimittauksesta aiheutu-

vista kustannuksista. Innovaatiokannustimen mukaisiin kohtuullisiin kustannuksiin huomi-

oidaan T&K-kustannuksia enintään puoli prosenttia liikevaihdosta ja AMR-mittareiden

(AMR eli automaattinen mittarinluenta) aiheuttamia lisäkustannuksia hyväksytään enintään

5 euroa mittaria kohden. (EV 2011a)

Toimitusvarmuuskannustin

Toimitusvarmuuskannustin on uusi kannustinmenetelmä, jota sovelletaan kolmannella val-

vontajaksolla vuosina 2014 ja 2015. Kannustin ottaa huomioon sähkönjakelun toimitusvar-

muuden parantamiseksi tehtävät ennenaikaiset korvausinvestoinnit sekä uudet kunnossa-

pito- ja varautumistoimenpiteet. (EV 2013a)

Koska sähkömarkkinalaissa määriteltyihin keskeytysten enimmäispituuksiin pääseminen tu-

lee usealla verkkoyhtiöllä vaatimaan ennenaikaisia korvausinvestointeja, otetaan ne huomi-

oon oikaistun tuloksen laskennassa siten, että korvattavien 20 kV ja 0,4 kV sähköverkko-

komponenttien valvontamenetelmien mukainen nykykäyttöarvon jäännösarvo hyväksytään

alaskirjaukseksi toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Alaskirjaushetken nykykäyttö-

arvo jää jäljelle, kun komponentti korvataan sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranta-

miseksi ennen pitoaikansa päättymistä. Nykykäyttöarvon jäännösarvoon vaikuttavat poispu-

retun komponentin jälleenhankinta-arvo, ikä sekä pitoaika. Alaskirjaus toteutetaan vain ker-

taalleen kunkin komponentin purkuvuoden osalta. (EV 2013a)

Toimitusvarmuuskannustin mahdollistaa myös sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranta-

miseksi tehtävien uusien kunnossapito- ja varautumistoimenpiteiden huomioinnin toteutu-

neen oikaistun tuloksen laskennassa. Toimitusvarmuuskannustimessa huomioitavia toimen-
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piteitä ovat esimerkiksi johtoalueen vierimetsän hoidon tason nostaminen ja hoidon tehoste-

tut toimenpiteet, viranomais- ja asiakasviestintään tarkoitettujen järjestelmien kehittämis-

kustannukset sekä kyseisten järjestelmien ylläpito- ja käyttökustannukset. (EV 2013a)

Toimitusvarmuuskannustimen vaikutus saadaan, kun lasketaan yhteen ennenaikaisista kor-

vausinvestoinneista aiheutuvat NKA-jäännösarvon mukaiset alaskirjaukset sekä uusien kun-

nossapito- ja varautumistoimenpiteiden kohtuulliset kustannukset. Toteutunutta oikaistua tu-

losta laskettaessa toimitusvarmuuskannustimen vaikutus vähennetään liikevoitosta (liiketap-

piosta). (EV 2013a)

Muut tuloslaskelman oikaisut

Liikevoitosta vähennetään lisäksi nettosuojauskustannus ja verkkotoiminnan harjoittamisen

turvaamiseksi tarvittavasta rahoitusomaisuudesta aiheutuva kustannus.

Verkonhaltijalle lasketaan toteutunut oikaistu tulos vuosittain. Laskenta aloitetaan palautta-

malla liikevoittoon (liiketappioon) kirjanpidon erät liittymismaksukertymän muutos, mak-

setut verkkovuokrat ja suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta. Näin saadusta luvusta

vähennetään kannustinvaikutukset. Seuraavaksi oikaistusta liikevoitosta (liiketappiosta) vä-

hennetään vielä muut tuloslaskelman oikaisut eli nettosuojauskustannus ja rahoitusomaisuu-

den kustannus. Niiltä verkonhaltijoilta, jotka joutuvat maksamaan yhteisöveroa tuloistaan,

vähennetään vielä voimassa olevan yhteisöverokannan mukaiset laskennalliset yhteisöverot.

(EV 2011a)

2.2.3 Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta

Verkonhaltijan kohtuullisen tuoton laskentaa varten lasketaan vuosittain verkkotoimintaan

sitoutuneen oikaistun pääoman määrä eriytettyä tasetta oikaisemalla. Oikaistu pääoma jae-

taan oikaistun taseen omaan pääomaan sekä korolliseen ja korottomaan vieraaseen pää-

omaan. Verkonhaltijan yhteisöverojen jälkeinen kohtuullinen tuotto saadaan kertomalla

verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun taseen oman pääoman ja korollisen vieraan pää-

oman summa reaalisella kohtuullisella tuottoasteella. Verkonhaltijan verkkotoiminnan hin-

noittelun kohtuullisuutta valvotaan siten, että yhteisöverojen jälkeistä toteutunutta oikaistua

tulosta verrataan yhteisöverojen jälkeiseen kohtuulliseen tuottoon. (EV 2011a)
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Energiavirasto selvittää jokaiselle verkonhaltijalle kolmannen valvontajakson päätyttyä

kuinka suurella määrällä toteutunut oikaistu tulos alittaa tai ylittää kohtuullisen tuottotason

koko valvontajakson ajalta ja ilmoittaa tämän valvontapäätöksessään. Valvontapäätöksessä

otetaan huomioon myös toiselta valvontajaksolta (2008–2011) verkonhaltijalle kertynyt yh-

teisöverojen jälkeinen yli- tai alijäämä. Lopputuloksena saadaan kuinka paljon verkonhalti-

jan verkkotoiminnasta on kertynyt kolmannelta valvontajaksolta yhteisöverojen jälkeistä yli-

tai alijäämää.  Jos valvontajakson aikana kertynyt toteutunut oikaistu tulos ylittää valvonta-

jakson kohtuullisen tuoton määrän, verkonhaltijalle muodostuu ylijäämää, joka tulee palaut-

taa asiakkaille siirtohinnoittelun muodossa neljännen valvontajakson (2016–2019) aikana.

Tämä tarkoittaa siirtohintojen alentamista vähintään vastaavalla summalla. Ylijäämä pienen-

tää automaattisesti vastaavalla euromäärällä seuraavan valvontajakson kohtuullista tuottoa

ja päinvastoin, alijäämän muodostuessa sallittu kohtuullinen tuotto suurenee. Tällöin val-

vontajakson ajalta kertynyt toteutunut oikaistu tulos siis alittaa kohtuullisen tuoton määrän,

ja verkonhaltijalle muodostuu mahdollisuus periä kertynyt alijäämä asiakkailta siirtohinnoit-

telun kautta. (EV 2011a)

Inflaation huomiointi hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnassa

Kohtuullisen tuoton laskennassa inflaatiokorjaus tehdään verkkotoimintaan sitoutuneelle oi-

kaistulle pääomalle. Muu sitoutunut oikaistu pääoma ei vaadi inflaatiokorjausta, sillä erät

ovat tilinpäätöshetkellä jo kyseisen vuoden rahanarvossa. Inflaatiokorjaus tapahtuu päivittä-

mällä rakennuskustannusindeksin avulla sähköverkon verkkokomponenttien standardiyk-

sikköhintoja, joiden avulla muodostetaan verkon jälleenhankinta-arvo. Inflaatiokorjauksessa

käytetään rakennuskustannusindeksin (1995=100) kokonaisindeksin muutosta yhtälön

(2.10) mukaisesti. Jotta eri vuosina inflaatiokorjauksessa käytettävät luvut olisivat verkon-

haltijan tiedossa jo etukäteen, kunkin vuoden indeksilukuna käytetään edeltävän vuoden ra-

kennuskustannusindeksin huhti-kesäkuun indeksilukujen keskiarvoa. (EV 2011a)

∆ = − 1 (2.10)

missä   ΔRKIt = rakennuskustannusindeksin muutos vuodelle t

RKIt-1 = rakennuskustannusindeksin (1995=100) huhti-kesäkuun indeksilu-

kujen keskiarvo vuonna t-1
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RKIt-2 = rakennuskustannusindeksin (1995=100) huhti-kesäkuun indeksilu-

kujen keskiarvo vuonna t-2

Laskettaessa verkonhaltijan kohtuullista tuottoa WACC-mallissa käytetystä riskittömästä

korosta on poistettava inflaation vaikutus, jottei sitä huomioitaisi kahta kertaa valvontamal-

lissa. Täten kolmannella valvontajaksolla inflaatiokorjaus tehdään poistamalla nimellisestä

riskittömästä korkokannasta inflaatiokomponentti, kiinteältä arvoltaan 1,0 %. (EV 2011a)

Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa inflaatiokorjaus tehdään laatukannustimeen ja

tehostamiskannustimeen kuluttajahintaindeksin (1995=100) kokonaisindeksin muutoksen

avulla yhtälön (2.10) periaatteella. Kuten rakennuskustannusindeksin tapauksessa, myös ku-

luttajahintaindeksissä indeksilukuna käytetään kyseistä vuotta edeltävän vuoden kuluttaja-

hintaindeksin huhti-kesäkuun indeksilukujen keskiarvoa. (EV 2011a)

Tehostamiskannustimessa inflaatiokorjaus tehdään vuosittaisten kohtuullisten tehostamis-

kustannuksen laskennassa, joiden lähtötaso on esitetty vuoden 2010 rahanarvossa. Laatu-

kannustimessa puolestaan käytetään sähköntoimituksessa tapahtuneiden keskeytysten ai-

heuttaman haitan laskennassa vuoden 2005 rahanarvoja, joille on siten tehtävä inflaatiokor-

jaus. Korjaus tehdään jokaiselle vuodelle niin keskeytyksestä aiheutuneen haitan vertailuta-

son kuin vuosittaisen toteuman osalta. (EV 2011a)

2.2.4 Valvontamenetelmien kehittäminen tulevilla valvontajaksoilla

Sähköverkkotoiminnan neljäs valvontajakso ajoittuu vuosille 2016–2019 ja viides valvonta-

jakso puolestaan vuosille 2020–2023. Valvontamenetelmät ovat voimassa 2016–2023. Tu-

levien valvontajaksojen valvontamenetelmien kehittäminen keskittyy kohtuullisen tuoton

laskennassa sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvon määrittämisen yksinkertais-

tamiseen, kohtuullisen tuottoasteen ennustettavuuden parantamiseen ja toteutuneen oikais-

tun tuloksen laskennassa kannustimien kannustavuuden parantamiseen. (Huttunen 2013)

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi Energiavirasto selvittää, kuinka tulevilla valvontajak-

soilla voidaan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnassa ottaa huomioon asiakaspalvelun

laatu. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä sopivia yhdenmukaisia mittausmenetelmiä asiakas-



26

palvelun laadun mittaamiselle, ei riittävästi vertailutietoa eikä myöskään kerättyä tietoa asi-

akkaiden odotuksista. Energiateollisuus ry:n vuonna 2010 aloittaman työryhmätyön tarkoi-

tuksena on kehittää kriteerejä asiakaspalvelunlaadun arvioimiseksi. Jos tämän myötä syntyy

soveltuvia mittareita asiakaspalvelun laadun arviointiin, aloittaa Energiavirasto asiakaspal-

velun laadun seurannan mahdollisesti jo kolmannen valvontajakson aikana.  Itse verkonhal-

tijan verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuteen asiakaspalvelun laatu ei vaikuta vielä

kolmannella valvontajaksolla. (EV 2011a)

Lisäksi Energiavirasto kehittää maakaapeloinnin jälleenhankinta-arvon määrittämistä sekä

investointikannustinta. Tarkoituksena on saada maakaapelointiin liittyvät yksikköhinnat

vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisia kustannuksia. Jatkossa valvontamenetelmissä

käytetään todennäköisesti todellisia maakaapeliojien määrätietoja. (EV 2011a)

Kolmannella valvontajaksolla vuosina 2014–2015 sovellettavaa toimitusvarmuuskannus-

tinta kehitetään myös edelleen. Sen sisältöä arvioidaan sen jälkeen, kun on ensin päästy lop-

putulokseen verkon arvon määrittämisestä seuraavalla valvontajaksolla. (EV 2014d)
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3. SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUS

Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan 9.8.2013, velvoittaa jakeluverkonhaltijan suun-

nittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään jakeluverkkoaan siten, että verkon vioittuminen

myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli kuusi

tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää kes-

keytystä. Vaatimus ei kuitenkaan koske niitä käyttöpaikkoja, jotka sijaitsevat sellaisissa saa-

rissa, joihin ei ole tie- tai lauttayhteyttä, joilla on hyvin pieni kulutus (kolmen edellisen ka-

lenterivuoden aikana enintään 2500 kWh) tai joiden säävarmuuden varmistaminen aiheut-

taisi kohtuuttomat kustannukset muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. (Finlex

2013a)

Toimitusvarmuusvaatimukset tulee täyttää kolmessa portaassa 15 vuoden aikana, jolloin

vuoden 2028 loppuun mennessä vaatimusten on toteuduttava kaikkien asiakkaiden kohdalla.

Täten välitavoitteiden mukaan vuoteen 2019 mennessä 50 % asiakkaista tulisi olla toimitus-

varman verkon piirissä, vuoteen 2023 mennessä 75 % ja vuoteen 2028 mennessä 100 %.

Jakeluverhonhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus hakea Energiavirastolta lisäaikaa tavoit-

teiden saavuttamiselle, jos ilmajohdoista maakaapeleiksi joudutaan muuttamaan merkittä-

västi suurempi osuus ja uusimaan ennenaikaisesti merkittävä määrä jakeluverkkoa. (Finlex

2013a)

Lisäksi sähkömarkkinalain nojalla Energiavirasto velvoittaa jokaisen jakeluverkonhaltijan

laatimaan sähköverkon kehittämissuunnitelman, jossa esitellään toimenpiteet, jotka toteut-

tamalla verkko täyttää sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan laatu-

vaatimukset siirtymäaikojen puitteissa. Kehittämissuunnitelma toimitetaan Energiaviras-

tolle kahden vuoden välein. Määräys kehittämissuunnitelman sisällöstä annettiin 13.1.2014

ja ensimmäiset kehittämissuunnitelmat tuli toimittaa Energiavirastolle 30.6.2014. Lisäksi

Energiavirastolle tulee toimittaa viisi kehittämissuunnitelmaan liittyvää liitettä. (EV 2014a)

3.1 Menetelmät säävarmuuden kehittämiseen

Keinoja toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseen ei ole ennalta rajattu, vaan jakeluverkon-

haltijat voivat itse päättää millä keinoin asetetut tavoitteet saavutetaan. Joka tapauksessa ny-
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kyiset jakeluverkot vaativat merkittäviä investointeja. Vastapainona kustannuksiltaan kal-

liille johtojen kaapeloinnille löytyy myös huokeampia vaihtoehtoja. Tapauskohtaisesti var-

teen otettavia vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi johtojen rakentaminen tien varteen, maas-

tokatkaisijoiden sekä automatiikan ja kauko-ohjattavien erottimien lisääminen ja varayh-

teyksien rakentaminen. Taulukossa 3.1 on havainnollistettu eri verkkotekniikoiden käytön

vaikutuksia sähkönjakelun vikojen määriin ja kestoihin. (TaVM 17/2013 vp)

Taulukko 3.1 Eri verkkotekniikoiden vaikutuksia vikojen määriin ja kestoihin (↗↗	tilanne paranee merkit-

tävästi, ↗ paranee hieman, - vähäinen tai ei vaikutusta). (Lakervi & Partanen 2008)

Pysyvien vikojen määrä Pysyvien vi-
kojen
kesto/as.

Työkeskey-
tykset/as.

Jälleenkyt-
kentöjen
määrä/as.Absoluuttisesti kpl/as.

Uudet sähköasemat - ↗↗ ↗ - ↗↗

Kaapelointi (KJ- ja PJ-verkot) ↗↗ ↗↗ - - ↗↗

PAS-johdot ↗ ↗ - - ↗

Tienvarteen rakentaminen ↗ ↗ ↗ - ↗

1000 V sähkönjakelu ↗ ↗↗ - - ↗↗

Pylväskatkaisijat - ↗↗ - - ↗↗

Kauko-ohjattavat erottimet - - ↗↗ - -
Varayhteydet - - ↗↗ ↗↗ -
Valvomoautomaatio (↗) (↗) ↗↗ ↗ -
Maasulkuvirtojen sammutus - - - - ↗↗

Varavoima - - ↗ ↗↗ -
Yhteistyö ↗ ↗ ↗ - -

Suurhäiriötilanteissa kaapeleiden käyttövarmuus on omaa luokkaansa ja tehokkain tapa eh-

käistä laajoja ja pitkäkestoisia keskeytyksiä, kaapelien vikataajuuden ollessa 10–50 % avo-

johtojen vikataajuudesta. Toisaalta avojohtoihin verrattaessa kaapeleiden haittoja ovat pi-

dempi korjausaika ja vaikeampi vianpaikannus. (Lakervi & Partanen 2008)

Laajojen ja pitkien keskeytysten kannalta vähentämiseen parhaiten soveltuvat verkkoteknii-

kat ovat keski- ja pienjänniteverkon maakaapelointi, jossa pienikuormaiset keskijännitehaa-

rajohdot uusitaan 1 kV maakaapeleilla. Toisaalta kyseiset tekniikat vaativat pitkän toteutus-

ajan. Kaapeloinnissa lisäksi haasteena on vikojen vaikeampi paikannettavuus sekä korjatta-

vuus, jonka takia varayhteydet kaapeliverkossa ovat tärkeitä. Kaapeloinnin laajamittainen

käyttö verkon saneeraamisessa vaatii runsaasti pääomaa: keskijännitekaapeli on itsessään

kallista, samoin kaapelin asennustyöt, etenkin jos ne tehdään kaivutekniikalla. Kustannuksia

saadaan alennettua kaapelirakenteita sekä asennustekniikkaa kehittämällä ja käyttämällä
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pienjännitekaapeleita (1 kV ja DC-tekniikka) keskijännitekaapeleiden sijaan. Lisäksi nopea

eteneminen kaapeloinnissa nostaa kokonaiskustannuksia, koska tällöin joudutaan uusimaan

käyttökuntoisia johtoja, joilla olisi vielä pitoaikaa jäljellä. (Partanen et al. 2006)

Kaapeloinnin lisäksi myös esimerkiksi metsässä kulkevan johdon siirtäminen tien varteen

parantaa käyttövarmuutta, sillä tätä kautta vikamäärät pienenevät. Viat on myös nopeampaa

paikallistaa ja johdot korjata. Kokemusten mukaan linjan siirto metsästä tien varteen vähen-

tää vikojen määrän lähes puoleen kyseisillä linjaosuuksilla. Toisaalta tien varteen sijoitettu

johto on edelleen alttiina puiden kaatumisille. (Partanen et al. 2006)

Suojareleillä varustettujen kauko-ohjattujen pylväskatkaisijoiden avulla voidaan vähentää

vikojen määrää ja kokonaiskestoa asiakkaan näkökulmasta, sillä ennen katkaisijaa oleville

asiakkaille ei aiheudu keskeytystä katkaisijan takana tapahtuvissa vioissa. Kauko-ohjattavan

erottimen avulla voidaan puolestaan lyhentää asiakkaille vioista aiheutuvan keskeytyksen

pituutta, kytkentäajan lyhentyessä verrattuna käsin ohjattavaan erottimeen. Vikapaikka saa-

daan erotettua nopeammin ja myös varayhteyksien kytkemiseen käytetty aika lyhenee. (Par-

tanen et al. 2006)

3.1.1 Kaapelointistrategian vaikutus valvontamallissa

Sähkömarkkinalaki jättää verkkoyhtiöiden päätettäväksi ne saneeraustekniikat, joita sovel-

tamalla yhtiö pysyy sähkönjakelun keskeytysten enimmäiskestoajoissa. Tavoitteiden saavut-

taminen saattaa kuitenkin olla haasteellista ilman verkon ainakin osittaista kaapelointia. Näin

ollen verkkoyhtiön valitsemalla kaapelointistrategialla on merkittävä vaikutus valvontamal-

lin kannalta.

Vaihtoehtoja kaapelointistrategialle on monia: Kaapelointi voidaan aloittaa vanhimmista

kohteista, joiden pitoaika on täyttymässä, tai vikaherkimmistä kohteista, jolloin saadaan no-

peimmin säästöjä keskeytyskustannuksissa. Vaihtoehtona on myös kaapeloinnin vyöryttä-

minen sähköasemalta kohti haarajohtoja, jolloin monesti sähköaseman lähellä sijaitsevien

taajama-alueiden toimitusvarmuus paranee. (Haakana 2008)
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Kun verkosta saneerataan ensin vanhimmat osat, ei puretulle verkolle jää NKA-jäännösar-

voa sen tullessa teknistaloudellisen pitoaikansa päähän. Aiemmin valvontamallin näkökul-

masta olisi siis ollut kannattavaa kohdistaa investoinnit näille osuuksille, mutta toimitusvar-

muuskannustimen tullessa osaksi kannustinmenetelmiä ei purettavan verkon teknillistalou-

dellisella iällä ole enää merkitystä, kun nykykäyttöarvon jäännösarvo voidaan alaskirjata to-

teutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Toisaalta verkon saneeraaminen verkon vanhim-

piin osiin keskittyen on perusteltua käyttövarmuuden näkökulmasta, sillä pitoaikansa päähän

tulleita pylväitä uhkaa lahoaminen ja joillakin johtimilla vikaantuminen lisääntyy johtimen

iän kasvaessa (Haakana 2008).

Verkon saneerauksen aloittaminen vikaherkistä metsäisistä ilmajohto-osuuksista näkyy val-

vontamallissa keskeytyskustannusten pienentymisenä ja siten laatubonuksen positiivisena

kehittymisenä. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden paraneminen näkyy myös tehostamiskan-

nustimessa verkonhaltijan toteutuneissa tehostamiskustannuksissa (TOTEX) huomioon

otettavan toteutuneiden keskeytyskustannusten puolikkaan pienentyessä, mutta myös mak-

settujen vakiokorvausten pienentyessä. Haasteena tässä strategiassa on vikaherkkien kohtei-

den sijoittuminen mahdollisesti melko hajanaisesti verkossa.

Viimeinen vaihtoehto, kaapeloinnin vyörytys sähköasemalta kuljettamalla maastokatkaisi-

jaa kaapeloinnin edellä, parantaa sähköaseman läheisten taajamien toimitusvarmuutta, jol-

loin 6 tunnin sähköjakelun keskeytyksen aikarajassa pysytään helpommin taajamien osalta

(Haakana 2008). Tällöin lähdön alkupään viat vähenevät, joka vaikuttaa valvontamallissa

samoihin kannustimiin kuin saneerauksen aloittaminen vikaherkistä kohteista. Tällä mene-

telmällä joudutaan mahdollisesti tekemään alaskirjauksia, jotka tosin voidaan sisällyttää toi-

mitusvarmuuskannustimeen vuosina 2014 ja 2015.

3.2 Sähkönjakelun keskeytymisen aiheuttamat kustannukset

Mikäli verkkoon ei tehdä säävarmuutta parantavia investointeja, suurhäiriöt aiheuttavat

verkkoyhtiöille taloudellisia riskejä useassa eri muodossa: vakiokorvauksina, keskeytyk-

sestä aiheutuneen haitan (KAH) kustannuksina, toimittamatta jääneen sähkön tuottona sekä

verkon korjauskustannuksina (Partanen et al. 2013). Lisäksi sähköverkonhaltijalle voidaan
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määrätä seuraamusmaksu, jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai jättää nou-

dattamatta sähkömarkkinalain säännöksiä verkon kehittämisestä tai verkon toiminnan laatu-

vaatimuksista (Finlex 2013b).

Keskeytyksestä aiheutunut haitta

Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamalli ottaa huomioon sähkön laadun laatukannustimen

ja tehostamiskannustimen muodossa. Tällöin verkonhaltijan kannattaa pitää jakeluverkon

käyttövarmuus hyvänä, sillä sähkön laadulla on taloudellinen vaikutus yhtiön sallittuun tu-

lokseen. Valvontamallissa käytetyt keskeytyskustannukset muodostetaan KAH-arvoista ja

yhtiöiltä kerättävistä keskeytystunnusluvuista (työ- ja vikakeskeytysten määrät ja kestot sekä

pika- ja aikajälleenkytkentöjen määrät). Valvonnassa käytetyt KAH-arvot on esitetty taulu-

kossa 3.2. (Partanen et al. 2013)

Taulukko 3.2 Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostamisessa käytettävät hinnat vuoden

2005 rahanarvossa.

Odottamaton keskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK
€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW

1,1 11 0,5 6,8 0,55 1,1

Sähkönjakeluverkon asiakkaille sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutunut haitta lasketaan

seuraavasti:

, =
, ∙ ℎ , + , ∙ ℎ , +
, ∙ ℎ , + , ∙ ℎ , +
∙ ℎ + ∙ ℎ

∙ ∙        (3.1)

missä KAHt,k = toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytyksistä ver-

konhaltijan asiakkaalle aiheutunut haitta vuonna t, vuoden k rahanar-

vossa, euroa

KAodott,t = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon odottamatto-

mista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskey-

tysaika vuonna t, tuntia
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hE,odott = odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan

hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kilowattitunti

KModott,t = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon odottamatto-

mista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskey-

tysmäärä vuonna t, kappaletta

hW,odott = odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan

hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti

KAsuunn,t = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon suunnitel-

luista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskey-

tysaika vuonna t, tuntia

hE,suunn = suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta

vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kilowattitunti

KMsuunn,t = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon suunnitel-

luista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskey-

tysmäärä vuonna t, kappaletta

hW,suunn = suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta

vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti

AJKt = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon aikajälleen-

kytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

vuonna t, kappaletta

hAJK = aikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuo-

den 2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti

PJKt = asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon aikajälleen-

kytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

vuonna t, kappaletta

hPJK = pikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuo-

den 2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti

Wt = verkonhaltijan verkosta 0,4 kV ja 1-70 kV jännitetasoilla asiakkaille

luovutettu energiamäärä vuonna t, kilowattituntia

Tt = vuoden t tuntien lukumäärä

KHIk-1 = kuluttajahintaindeksi vuonna k-1

KHI2004 = kuluttajahintaindeksi vuonna 2004
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Laatukannustimessa verrataan verkonhaltijan toteutuneita keskeytyskustannuksia verkon-

haltijakohtaiseen keskeytyskustannusten vertailutasoon. Vertailutaso määritetään valvonta-

jakson kunkin vuoden rahanarvoon korjattujen verkonhaltijan vuosien 2005–2010 toteutu-

neiden keskeytyskustannusten keskiarvon perusteella:

, =
∑ ∙

(3.2)

missä  KAHref,k = verkonhaltijan sähköntoimituksissa tapahtuneiden keskeytysten

vertailutaso vuodelle k, euroa

KAHt,k = toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytyksistä ver-

konhaltijan asiakkaille aiheutunut haitta vuonna t vuoden k rahanar-

vossa, euroa

Wk = verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna

k, kilowattituntia

Wt = verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna

t, kilowattituntia

Vakiokorvaukset

Sähkömarkkinalain (588/2013) 100 § velvoittaa jakeluverkonhaltijaa maksamaan asiak-

kaille vakiokorvauksia sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen

vuoksi. Vakiokorvauksen määrä lasketaan loppukäyttäjän vuotuisen siirtopalvelumaksun

perusteella seuraavasti:

- Keskeytysaika 12…24 tuntia: vakiokorvaus on 10 % siirtomaksusta

- Keskeytysaika 24…72 tuntia: vakiokorvaus on 25 % siirtomaksusta

- Keskeytysaika 72…120 tuntia: vakiokorvaus on 50 % siirtomaksusta

- Keskeytysaika 120…192 tuntia: vakiokorvaus on 100 % siirtomaksusta

- Keskeytysaika 192…288 tuntia: vakiokorvaus on 150 % siirtomaksusta

- Keskeytysaika yli 288 tuntia: vakiokorvaus on 200 % siirtomaksusta

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle maksettavaa vakiokorvausta on rajoitettu enintään 200

%:iin vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroon (Finlex 2013a). Sähkömarkkina-

laissa on kuitenkin vakiokorvauksille siirtymäsäännös, jonka mukaan vakiokorvauksen
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enimmäismäärä on 1000 euroa, jos sähkönjakelun keskeytys on alkanut ennen 1.1.2016 ja

1500 euroa, jos keskeytys on alkanut ennen 1.1.2018. Tällöin verkonhaltijoille annetaan koh-

tuullinen aika parantaa varautumistaan sään aiheuttamiin keskeytyksiin (Energiateollisuus

2014b). Joka tapauksessa pitkät yhtäjaksoiset keskeytykset muodostavat jakeluverkonhalti-

jalle merkittävän taloudellisen riskin ja voivat heikentää taloudellista tulosta ja maksuval-

miutta huomattavasti.
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4. MENETELMÄT TUNNUSLUKUJEN SEURAAMISEEN JA RAPORTOINTIIN

Diplomityössä tehtävän palvelumallin tueksi laaditaan laskentatyökalu, joka hyödyntää säh-

kön jakeluverkkoyhtiöistä saatavilla olevaa vakiomuotoista dataa. Palvelumallia varten on

selvitettävä, minkälaisia lähtötietoja verkkoyhtiöiden toiminnasta on saatavilla, mitkä rapor-

toiduista tiedoista ovat julkisia ja mitkä on pyydettävä erikseen verkkoyhtiöltä. Saatavilla

olevasta datasta on tunnistettava ne tunnusluvut, joilla on suurin vaikuttavuus sähköverkko-

liiketoiminnan valvontamallin kannalta.

4.1 Raportointi Energiavirastolle

Valvovana viranomaisena Energiavirasto kerää vuosittain verkonhaltijoilta tunnuslukuja

hinnoittelun kohtuullisuuden valvontaa varten sähkömarkkinalain (2013/588) 4 luvun 27 §:n

nojalla. Tietojen perusteella Energiavirasto laskee yli- ja alijäämät yhtiöittäin vuosittain ja

julkaisee laskennan tiedot. Lisäksi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönjakeluverkonhalti-

joita ilmoittamaan Energiavirastolle voimassa olevat verkkopalveluiden hinnat ja -ehdot

sekä niiden määräytymisperusteet. (Finlex 2013a)

Energiaviraston lisäksi Energiateollisuus kerää keskeytystilastoja. Energiaviraston laskiessa

tunnusluvut muuntopiiritasolla, Energiateollisuus laskee vastaavat luvut käyttöpaikkata-

solla. Energiateollisuus myös julkaisee vuosittain keskeytystilastoja verkkoyhtiöiden yksi-

tyiskohtaisten keskeytysraporttien pohjalta jaotellen verkkotyypit ”Maaseutuun”, ”Taaja-

maan” ja ”Cityyn”. (Energiateollisuus 2013b)

4.1.1 Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut

Sähkömarkkinalain (386/1995) ja sähkömarkkinalain muutoksen (1172/2004) 3 luvun 12

§:n 3 momentin nojalla Energiavirasto on määrännyt, että sähkön jakeluverkonhaltijan tulee

toimittaa Energiavirastolle alla luetellut verkonhaltijaa koskevat tunnusluvut tai tiedot tun-

nuslukujen laskemiseksi kalenterivuosittain. Energiavirasto voi julkaista tämän määräyksen

tunnuslukujen mukaisia tietoja verkonhaltijoista. Kerättävät tunnusluvut on esitelty liitteessä

I. (EV 2005)
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Teknistaloudellisten tunnuslukujen lisäksi Energiavirasto julkaisee sähköverkonhaltijoiden

tilinpäätöstiedot vuosittain.

4.1.2 Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma

Sähkömarkkinalain (588/2013) 52 § velvoittaa jakeluverkonhaltijaa laatimaan kehittämis-

suunnitelman jakeluverkolleen. Suunnitelma toimitetaan Energiavirastolle ja se tulee päivit-

tää kahden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2016. Kehittämissuunnitelmassa on tul-

tava ilmi yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat jakeluverkon toimitusvarmuutta ja

jotka toteuttamalla verkko täyttää 51 ja 119 §:ssä säädetyt vaatimukset. Huomiota tulee kiin-

nittää erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeiden sähkönkäyttöpaikkojen toimitusvarman säh-

könjakelun varmistamiseen. Tällaisiin paikkoihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen tai

turvallisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen

kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. (Finlex 2013a)

Energiavirastolle toimitettavan kehittämissuunnitelman mukana tulee toimittaa viisi liitetie-

dostoa, joista ilmenee muun muassa millä keinoilla verkonhaltija aikoo täyttää sähkömark-

kinalain 51 §:n mukaiset vaatimukset, kuinka paljon verkkoon investoidaan euromääräisesti,

kuinka paljon verkkoa muutetaan toiminnan laatuvaatimusten mukaiseksi, kuinka monta

sähkönkäyttöpaikkaa siirretään toiminnan laatuvaatimusten mukaisen sähkönjakeluverkon

piiriin ja kuinka paljon maakaapelointiaste muuttuu eri valvontajaksoilla. (EV 2013b)

Kehittämissuunnitelman tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain

(621/1999, julkisuuslaki) nojalla julkisia, jollei niiden salassa pitämisestä ole laissa säädetty.

Energiavirasto arvioi suunnitelman salassa pidettävyyden julkisuuslain sekä sähkö- ja maa-

kaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013, valvontalaki) nojalla. Julkisuuslain

mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat kuitenkin liikesalaisuudet ja elinkeinosalaisuudet.

Sähkönjakeluverkon haltija voi osoittaa tällaisiksi katsomansa tiedot ja esittää perustellun

arvion, miksi kyseinen tieto on salainen. Päätöksen tiedon salaamisesta tekee kuitenkin Ener-

giavirasto julkisuuslain nojalla saadun selvityksen perusteella. (EV 2013b)
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Diplomityön kannalta kehittämissuunnitelma liitteineen tarjoaa siten paljon hyödynnettä-

vissä olevaa informaatiota koskien tulevaisuuden investointeja ja verkon kehittämistä toimi-

tusvarmaksi. Myös verkon arvon kehittymistä päästään tätä kautta seuraamaan.  Liitteessä II

on esitelty kehittämissuunnitelman mukana toimitettavien liitetiedostojen kysymykset.

4.2 Valvontamalliin merkittävimmin vaikuttavien tunnuslukujen selvittäminen

Diplomityössä tehtävää palvelumallia varten on selvitettävä, mitkä tunnusluvut vaikuttavat

sähköverkkoliiketoiminnan valvontamalliin merkittävämmin ja mihin tunnuslukuihin voi-

daan vaikuttaa verkkoinvestointien kautta. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida inves-

tointien kannattavuutta valvontamalli huomioon ottaen. Taulukossa 4.1 on esitelty valvon-

tamallissa vaikuttavia tunnuslukuja, joihin perehdytään tarkemmin. Moni valvontamallin pa-

rametri vaikuttaa suoraan tai välillisesti useaan eri kannustinmenetelmään, ja taulukon on

tarkoitus havainnollistaa tätä.
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Taulukko 4.1 Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallissa kolmannella valvontajaksolla käytetyt merkit-

tävimmät parametrit ja niiden vaikuttavuus kohtuullisessa tuotossa ja eri kannustinmenetel-

missä (k = vaikuttaa kattotason muodossa).

Parametri Muu-
tos

Kohtuulli-
nen tuotto

Investointi-
kannustin

Laatu-
kannustin

Tehostamis-
kannustin

Innovaatio-
kannustin

Toimitus-
varmuus-
kannustin

Maakaapelointiaste Kasvu ↗ / ↘ ↗ / ↘ ↗ ↗
Lasku ↗ / ↘ ↗ / ↘ ↘ ↘

KAH-kustannukset Kasvu ↘ ↘
Lasku ↗ ↗

Kontrolloitavissa ole-
vat operatiiviset kus-
tannukset (KOPEX)

Kasvu ↘ ↗

Lasku ↗ ↘

Verkkopituus Kasvu ↗ ↗ ↗ / ↘ ↗
Lasku ↘ ↘ ↗ / ↘ ↘

Käyttäjämäärä Kasvu ↗ ↗ ↗

Lasku ↘ ↘ ↘

Siirretty energia Kasvu ↗ ↗

Lasku ↘ ↘

 WACC-% Kasvu ↗ k k
Lasku ↘ k k

KHI Kasvu ↗ ↗
Lasku ↘ ↘

RKI Kasvu ↗ ↗ ↗
Lasku ↘ ↘ ↘

Verkkokomponent-
tien yksikköhinnat

Kasvu ↗ ↗ ↗
Lasku ↘ ↘ ↘

Alaskirjaukset Kasvu ↗

Lasku ↘

T&K-kustannukset Kasvu ↗

Lasku ↘

Liikevaihto Kasvu ↗
Lasku ↘

Esimerkiksi maakaapelointiaste on tunnusluku, joka vaikuttaa lähes jokaiseen kannustimeen

joko sellaisenaan tai epäsuorasti verkon jälleenhankinta-arvon tai pienemmän vikataajuuden

ja sitä kautta pienempien keskeytyskustannusten kautta. Toisaalta maakaapelointiasteen vai-

kutus ei ole aina yksiselitteinen. Esimerkiksi maakaapelointiasteen kasvu voi johtua maa-

kaapelilla toteutettavista laajennusinvestoinneista tai ilmajohtoverkon purkamisesta ja sen

korvaamisesta lyhyemmillä maakaapeliosuuksilla. Jälkimmäisen tapauksessa muutoksen

vaikutus kohtuulliseen tuottoon tai investointikannustimeen ei ole yksiselitteinen. Muutos
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maakaapelointiasteessa voi vaikuttaa jälleenhankinta-arvoon joko sitä kasvattaen tai pienen-

täen. Maakaapelointiaste voi laskea, jos verkon laajennusinvestoinnit toteutetaan pääosin il-

majohtona, mutta tällöin verkon jälleenhankinta-arvo kuitenkin kasvaa. Toisaalta maakaa-

peliverkon poistaminen käytöstä laskee myös maakaapelointiastetta, ja jos verkkoa ei kor-

vata, verkon jälleenhankinta-arvo laskee ja näkyy valvontamenetelmissä kohtuullisen tuoton

laskuna.

Laatukannustimessa maakaapelointiasteen kasvu vaikuttaa keskeytyskustannuksiin positii-

visesti ilmajohtoa pienemmän vikataajuuden kautta. Maakaapeloidun verkon vikataajuus on

toisaalta taajama-alueilla suurempi kuin haja-asutusalueella, kaapelin yleisimmän vikaantu-

missyyn ollessa vaurioituminen rakennustöiden yhteydessä. Kokonaan kaapeloidussa ver-

kossa ei käytetä jälleenkytkentöjä, jolloin niiden kustannusvaikutus poistuu kokonaan. (Par-

tanen et al. 2006)

Tehostamiskannustimessa maakaapelointiaste vaikuttaa myös vakiokorvausten odotusarvon

ja kunnossapitokustannusten kautta. Lisäksi maakaapelointiasteen kasvu sallii verkonhalti-

jalle suuremmat kohtuulliset tehostamiskustannukset. Kasvu tehostamiskannustimen tuotos-

muuttujissa (verkkopituus, käyttäjämäärä ja siirretty energia) näkyy yhtä lailla suurempina

kohtuullisina tehostamiskustannuksina.

Sen lisäksi, että taulukon 4.1 parametrit vaikuttavat suoraan valvontamallissa olemalla yh-

tenä laskentaparametrina, osa niistä vaikuttaa myös epäsuorasti, kuten verkkopituus. Se on

tuotosmuuttujana tehostamiskannustimessa, mutta vaikuttaa epäsuorasti myös laatukannus-

timessa: verkkopituuden kasvaessa kasvavat oletetusti myös vikamäärät ja sitä kautta kes-

keytyskustannukset, joilla on taas suora vaikutus laatukannustimeen. Toisaalta muutos vika-

määrissä riippuu verkon saneerausmenetelmistä eikä pelkästään pituudesta: siirrettäessä

johto-osuus metsästä tienvarteen voi verkon pituus kasvaa, mutta vikataajuus pienentyä, jol-

loin vähentyneet vikamäärät näkyvät positiivisena vaikutuksena laatukannustimessa. Tämän

takia verkon pituuden kasvun vaikutus on merkitty taulukkoon laatukannustimen kohdalle

kahdella vaikuttavalla nuolella.

Kuten taulukosta 4.1 voidaan huomata, sen lisäksi, että WACC-prosentti vaikuttaa suoraan

kohtuullisen tuoton suuruuteen, on sillä vaikutus myös laatu- ja tehostamiskannustimessa
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kohtuullisen tuoton kautta, jonka avulla kannustimissa on määritetty kattotasot. Tehosta-

miskannustimessa kattotaso rajaa KAH-kustannusta ja laatukannustimessa toteutuneiden

keskeytyskustannusten ja niiden vertailutason erotuksen puolikkaan suuruutta. WACC-pro-

sentti määritetään puolestaan yhtälön 2.1 mukaisesti. Suurin osa mallin parametreista päivi-

tetään valvontajaksoittain. Jakson sisällä vuosittain muuttuvana, korkoihin sidottuna para-

metrina reaalinen riskitön korkokanta hankaloittaa vuosittaisen tuottotason ennustamista.

Inflaatiokorjaus valvontamallissa tapahtuu rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintain-

deksin avulla. Kuluttajahintaindeksi vaikuttaa laatu- ja tehostamiskannustimessa KAH-kus-

tannusten muodossa, kun taas verkkokomponenttien yksikköhinnat inflaatiokorjataan vuo-

sittain rakennuskustannushintaindeksillä. Yksikköhintojen perusteella määritetään verkko-

komponenttien jälleenhankinta-arvot ja niiden kautta investointikannustimen perusteena

olevat tasapoistot. Siten muutos rakennuskustannushintaindeksissä vaikuttaa suoraan nyky-

käyttöarvon muutoksen kautta myös kohtuulliseen tuottoon.

Kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset vaikuttavat kahdessa kannustimessa.

Toimitusvarmuutta parantavat kunnossapito- ja varautumistoimenpiteet huomioidaan toimi-

tusvarmuuskannustimessa ja muut kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset tehos-

tamiskannustimessa. Lisäksi toimitusvarmuuskannustimeen hyväksytään toimitusvarmuutta

parantavien ennenaikaisten korvausinvestointien nykykäyttöarvot alaskirjauksina. Siten

muutokset rakennuskustannusindeksissä ja verkkokomponenttien yksikköhinnoissa näkyvät

kohtuullisen tuoton ja investointikannustimen lisäksi myös toimitusvarmuuskannustimessa.

Innovaatiokannustimeen vaikuttavat T&K-kustannusten ja niiden maksimitason määräävän

liikevaihdon (0,5 % liikevaihdosta) lisäksi epäsuorasti käyttäjämäärä ja siirretty energia, sillä

niiden kasvulla ja laskulla on vaikutus liikevaihtoon. Siten kasvu näissä parametreissa mah-

dollistaa liikevaihdon kasvaessa suuremmat toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa huo-

mioon otettavat T&K-kustannukset. T&K-kustannusten lisäksi innovaatiokannustimessa on

kolmannella valvontajaksolla huomioitu AMR-tuntimittauksen kustannukset. Nämä tunti-

mittauksen kustannukset ovat todennäköisesti poistumassa valvontamenetelmistä neljän-

nellä valvontajaksolla, T&K-kustannusten huomiointi pysynee mukana pienillä muutoksilla
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(EV 2014d, s. 99). Kuitenkin vielä nykyisellä valvontajaksolla edellä mainittujen paramet-

rien lisäksi käyttäjämäärä vaikuttaa innovaatiokannustimessa AMR-tuntimittauksen kustan-

nusten kautta.

4.2.1 WACC-mallin tunnusluvut

Energiavirasto määrittää kohtuullisen tuottoasteeseen sähköverkkoon sitoutuneelle pää-

omalle. Tuottoaste määräytyy reaalisen WACC-prosentin kautta. Suurin osa WACC-mal-

lissa käytetyistä parametreista päivitetään valvontajaksoittain. Sähkön jakeluverkkotoimin-

nan ollessa pääomaintensiivistä liiketoimintaa ja investointien ollessa pitkäaikaisia olisi säh-

köverkkoyhtiöiden kannalta tärkeää, että WACC-mallin parametrit ovat ennustettavia ja joh-

donmukaisia. Taulukossa 4.2 on esitetty kyseiset parametrit toisen ja kolmannen valvonta-

jakson ajalta.

Taulukko 4.2 WACC-parametrien kooste yhteisöverovelvollisille sähkön jakeluverkonhaltijoille kahden

viimeisimmän valvontajakson ajalta.

2. valvontajakso 3. valvontajakso
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verokanta [%] 26,0 26,0 26,0 26,0 24,5 24,5 20,0 20,0
Nimellinen riskitön korkokanta [%] 4,33 4,47 3,91 3,03 3,32 1,82 1,60 1,69
Inflaatiokomponentti [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Reaalinen riskitön korkokanta [%] 4,33 4,47 3,91 3,03 2,32 0,82 0,60 0,69
Markkinariskipreemio [%] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Lisäriskipreemio [%] 0 0 0 0 0 0 0 0
Korollisen velan preemio [%] 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Velaton beeta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Velkainen beeta 0,395 0,395 0,395 0,395 0,529 0,529 0,537 0,537
Oman pääoman osuus [%] 70 70 70 70 70 70 70 70
Likvidittömyyspreemio [%] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Korollisen vieraan pääoman osuus [%] 30 30 30 30 30 30 30 30
Korollisen vieraan pääoman kustannus [%] 4,93 5,07 4,51 3,63 3,32 1,82 1,60 1,69
Oman pääoman kustannus [%] 6,51 6,65 6,09 5,21 5,47 3,97 3,79 3,88
Pääoman painotettu keskikustannus
(WACC) [%] 5,65 5,78 5,26 4,45 4,58 3,19 3,03 3,12

Energiavirasto tekee vuoden 2014 aikana nykyiselle WACC-mallille rahoitustieteellisen ar-

vioinnin, joka koskee esimerkiksi oman pääoman ja vieraan pääoman kohtuullisen kustan-

nuksen päivitystiheyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa reaalisen riskittömän korkokannan päi-

vitystiheyttä. Loput parametrit päivitetään seuraavaksi vuonna 2015. (EV 2014b)
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Nimellinen riskitön korkokanta

WACC-mallissa käytetty nimellinen riskitön korkokanta vaihtuu vuosittain vastaamaan

edellisvuoden toukokuun keskiarvoa Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatiokorosta

(EV 2011a). Korko on laskenut valvontamallissa käytetyistä vuoden 2008 4,33 %:sta vuo-

teen 2014 mennessä 1,60 %:iin (EV 2008). Suomen Pankin markkinaodotukseen perustuvan

ennusteoletuksen mukaan obligaatiokorko nousee hitaasti, ollen vuonna 2015 1,9 % ja

vuonna 2016 2,2 % (Euro & talous 2014).

Vieraan pääoman riskipreemio

Vieraan pääoman riskipreemioon vaikuttavat yleisen taloustilanteen kehitys sekö rahoitus-

markkinoiden vakaus. Esimerkiksi vuodesta 2007 eteenpäin globaali finanssikriisi on aiheut-

tanut arvopapereiden arvostustasojen huomattavaa laskua ja yritysten vieraan pääoman ris-

kipreemioiden nousua. Riskipreemion tulevaisuuden kehityksen arviointi on hankalaa joh-

tuen sen riippuvuudesta pääomamarkkinoihin. Johtuen muutoksista taloustilanteessa korol-

lisen velan preemiota nostettiin sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallissa toiselle val-

vontajaksolle aiemmasta 0,6 %:sta 1 %:iin. (Deloitte & Touche Oy 2010)

Markkinariskipreemio

Osakemarkkinoiden riskipreemion tasoa voidaan arvioida laskemalla pitkän ajan keskiar-

voja hajautetun osakeportfolion riskittömän koron ylittävistä tuotoista, tekemällä kyselyitä

ammattisijoittajille ja selvittämällä osakkeiden arvostustasojen indikoimia arvoja. Näitä ta-

poja hyödyntäen eri tutkimuksissa markkinariskipreemioksi Suomessa on saatu arvoja vä-

liltä 3,3–7,0 %. Valvontamallissa riskipreemiona on käytetty 5 %. Oman pääoman markki-

nariskipreemion kehitystä kuvaavana riski-indikaattorina käytetään volatiliteetti-indeksejä.

(Deloitte & Touche Oy 2010)

Beta-kerroin

Beta-kerroin kuvaa yrityksen riskisyyttä suhteessa koko markkinaan. Kun beta-kertoimesta

eliminoidaan yrityksen pääomarakenteen vaikutus, saadaan velaton beta-kerroin, joka sopii

toimialan riskitason määrittelyä varten. Deloitte & Touche on käyttänyt valvontamalliin so-

pivan beetan määrittelyn apuna vertailuyrityksiä, pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia
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julkisesti noteerattuja energia-alan yrityksiä. Hamada-kaavalla 2.4 laskettuna eurooppalais-

ten yhtiöiden velattomien beetojen keskiarvo on 0,46 ja pohjoisamerikkalaisten 0,40, yritys-

veroprosentin ollessa 26 %. Näin ollen Energiavirasto nosti velattoman beetan arvoksi kol-

mannelle valvontajaksolle 0,4 aiemmasta arvosta 0,3. (Deloitte & Touche Oy 2010)

Likvidittömyyspreemio

Likvidittömyyspreemion määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Valvontamallin parametrien

määrityksen apuna on käytetty markkina-aineistoa julkisesti noteeratuista verrokkiyhtiöistä,

mutta suurin osa Suomen jakeluverkkoyhtiöistä ei ole julkisesti noteerattuja. Yleisen käsi-

tyksen mukaan julkisesti noteerattu osakeomistus on likvidimpää kuin yksityisesti omistettu,

jolloin jälkimmäiseltä vaaditaan korkeampaa tuottoa heikomman likviditeetin kompensoi-

miseksi. Energiavirasto on valinnut käytettävän arvon useiden asiantuntijalausuntojen pe-

rusteella ja se nousi kolmannelle valvontajaksolle arvosta 0,2 % arvoon 0,5 %. (EV 2011c)

Pääomarakenne

Pääomarakenne on pysynyt samana ensimmäiseltä valvontajaksolta lähtien, oman pääoman

painon ollessa 70 % ja vieraan pääoman 30 %. Jakeluverkkoyhtiöiden tilinpäätösaineistojen

perusteella voidaan todeta, että kahden viimeisen valvontajakson (2008–2012 vuosien ai-

neistot) aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia omavaraisuusasteessa. Vuonna 2012

jakeluverkkoyhtiöiden tilinpäätösperusteinen omavaraisuusasteprosentti oli keskimäärin 42

%. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jakeluverkkoyhtiöillä todellinen omavaraisuuspro-

sentti on tilinpäätösperusteista korkeampi, kun sähköverkot arvostetaan nykykäyttöarvoonsa

(Deloitte & Touche Oy 2010). Energiavirasto ei nähnyt pääomarakenteen muuttamista ai-

heelliseksi myöskään kolmannelle valvontajaksolle.

4.2.2 Kannustinmenetelmissä käytetyt tunnusluvut

Kannustinmenetelmien osalta investoinneilla on erityisesti vaikutusta tehostamiskannusti-

men ja laatukannustimen kehittymiseen. Innovaatio- ja investointikannustimesta mainitta-

koon, että vaikuttavia parametreja innovaatiokannustimessa ovat tutkimus- ja kehityskustan-

nukset sekä verkonhaltijan tuntimittauksessa olevien käyttöpaikkojen määrä. Näistä lasketut

kohtuulliset kustannukset vähennetään eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesta liikevoitosta tai
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liiketappiosta. Investointikannustimeen vaikuttavat puolestaan suunnitelman mukaiset pois-

tot verkosta sekä verkon jälleenhankinta-arvosta laskettu tasapoisto.

Tehostamiskustannukset

Kaapelointiasteen kasvu parantaa verkon säävarmuutta, jolloin verkon kunnossapito- ja

viankorjauskustannukset pienenevät. Tehostamiskannustimen kannalta tämä näkyy kontrol-

loitavissa olevien operatiivisten kustannusten pienenemisenä ja siten toteutuneiden tehosta-

miskustannusten laskuna. Lisäksi verkonhaltijan kohtuulliset tehostamiskustannukset kas-

vavat tehostamiskannustimen tuotosmuuttujien (kaapelointiaste, siirretty energia, verkon

kokonaispituus ja asiakasmäärä) tuotosmäärien kasvaessa, jolloin kaapelointiaste vaikuttaa

kannustimen molemmassa osassa. (EV 2011b)

Keskeytyskustannukset

Keskeytyskustannukset lasketaan laatukannustinta ja tehostamiskannustinta varten keskey-

tysten määrän, keston sekä jälleenkytkentöjen määrän sekä verkonhaltijan käyttäjille luovut-

taman energiamäärän perusteella. Kaapelointiasteen nousu investointien myötä pienentää

merkittävästi keskeytyksiä ja siten myös keskeytyskustannuksia. Kaapeloinnin myötä jäl-

leenkytkennät jäävät kokonaan pois ja myös työkeskeytykset vähenevät oleellisesti, kun säh-

könjakelu voidaan hoitaa työkeskeytysten ajaksi varasyöttöjen tai varavoimakoneiden

avulla. Kaapelointi vähentää myös pysyvien vikojen määrää merkittävästi. (Partanen et al.

2012a)

4.2.3 Sähköverkkotoimintaan sitoutunutta pääomaa kuvaavat tunnusluvut

Sähköverkkotoimintaan sitoutunutta pääomaa kuvaavat verkon jälleenhankinta-arvo sekä

nykykäyttöarvo. Nykykäyttöarvo kuvaa verkon jäljellä olevaa käyttöarvoa, joten sen kehit-

tymisen seuranta on verkkoyhtiön kannalta tärkeää. Edellä mainitut tunnusluvut vaikuttavat

valvontamallissa kohtuulliseen tuottoon, mutta jälleenhankinta-arvo myös toteutuneeseen

oikaistuun tulokseen investointikannustimen kautta. Lisäksi investointikannustimessa huo-

mioidaan jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot.
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Myös verkkoinvestointien aiheuttamat muutokset verkon arvoon ja kannustinvaikutuksiin

ovat keskeisiä tarkastelun kohteita tässä työssä. Useille verkkoyhtiöille sähkömarkkinalaissa

esitettyjen sähkönjakelun keskeytysten aikarajojen saavuttaminen vaatii maakaapeloinnin

investointitahdin nopeuttamista, jolla puolestaan on lukuisia vaikutuksia valvontamalliin.

Mikäli verkkoa kaapeloidaan normaalia uusimistahtia (keskimäärin 1/tp, missä tp on teknis-

taloudellinen pitoaika, yleensä 40–50 vuotta) nopeammin, kasvaa verkon jälleenhankinta-

arvo, kun verkkokomponentteja korvataan kalliimmilla vastaavilla, esimerkiksi ilmajohto

kaapeliksi ja pylväsmuuntamot puistomuuntamoiksi. Tämän seurauksena valvontamallissa

käytettävä poistotasokin kasvaa. Nopeutettujen investointien myötä myös verkon nykykäyt-

töarvo kasvaa, joka näkyy valvontamallissa sallitun tuoton kasvamisena. Toisaalta nopean

verkon uusimisen seurauksena verkosta joudutaan poistamaan komponentteja, joilla olisi

vielä pitoaikaa jäljellä. Valvontamallissa toimitusvarmuuskannustin ottaa huomioon vastaa-

vat korvausinvestoinnit mahdollistamalla korvattavien komponenttien NKA-jäännösarvon

alaskirjauksen toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa vuosina 2014 ja 2015 (EV 2013a).

(Partanen et. al. 2012)

Kun ilmajohtoverkkoa saneerataan maakaapeliksi, pienenevät myös keskeytyskustannukset,

joka puolestaan vaikuttaa laatubonuksen kehittymiseen positiivisesti. Tällöin toimitusvar-

muuden parantuessa myös maksettavien vakiokorvausten odotusarvo ja kunnossapitokus-

tannukset pienenevät (sekä huolto- että korjauskustannukset). Kasvava keskijänniteverkon

kaapelointiaste nostaa myös verkkoyhtiölle sallittavaa STOTEX-arvoa. Ongelman nopeute-

tussa investointitahdissa aiheuttaa tarvittava rahoitus, sillä vuotuinen kassavirta (tasapoistot,

laatubonukset) ei välttämättä ole tähän riittävä. Rahoitus on toteutettava osaksi joko lisää-

mällä omaa pääomaa tai vierasta pääomaa. (Partanen et. al. 2012)
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5. PALVELUMALLI INVESTOINTIOHJELMAN OPTIMOINTIIN

Palvelumallin tarkoituksena on optimoida sähköverkkoyhtiön investointiohjelma huomioi-

den erityisesti ohjelman kannattavuus ja sähkömarkkinalain vaatimusten täyttämisen aika-

taulu. Investointiohjelman optimoinnissa huomioidaan vaikutukset sähkönjakelun keskey-

tyksestä aiheutuviin kustannuksiin, kannustimiin, verkon arvoon, kohtuulliseen tuottoon,

siirtohintaan sekä vieraan pääoman tarpeeseen. Lisäksi osana palvelumallia päivitetään ke-

hittämissuunnitelman liitteet. Kuvassa 5.1 on esitetty pelkistetysti palvelumallin rakenne-

kaavio.

Kuva 5.1 Diplomityössä kehitetyn palvelumallin rakennekaavio.

Palvelumallin tueksi rakennettavaan Excel-laskentatyökaluun täytetään aina kulloinkin tar-

kasteltavan verkkoyhtiön tiedot. Lisäksi työkaluun kerätään tarvittavat tiedot valvontamal-

lissa käytetyistä parametreista ja niille tehdään arvio kehittymisestä seuraavina vuosina par-

haimman tiedon mukaan.

Verkkoyhtiöltä tarvitaan tiedot verkon nykytilasta sekä komponenttikohtaiset tiedot tulevista

investoinneista, jotka otetaan osaksi investointiohjelman optimointia. Näiden tietojen perus-

teella voidaan määrittää investointien kannustinvaikutukset ja kohtuullinen tuotto sekä siten

Lähtötiedot
•Verkkoyhtiökohtaiset tiedot
•Energiaviraston kokoamat tilastot

•Investointikohteiden tiedot

Investointiohjelman
optimointilaskenta
•Valvontamallin parametrit
•Investointien vaikuttavuus valvontamallin
näkökulmasta

Vuositason investointiohjelma
•Kohtuullinen tuottotaso
•Tulorahoituksen riittävyys
•Siirtohintavaikutus
•Toimitusvarmuusvaatimusten täyttyminen
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kannattavuus. Tietojen täyttämisen nopeuttamiseksi laskentaohjelma hakee osan tiedoista

verkkoyhtiötunnuksen perusteella suoraan ”Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut”-välileh-

deltä, jonne on siirretty uusimmat Energiaviraston verkkoyhtiöiltä keräämät tunnusluvut

koskien yhtiön toimintaa. Kuitenkin esimerkiksi verkonrakennetiedot ja verkonarvolaskel-

mat ovat luottamuksellisia ja siten ne on kysyttävä suoraan verkkoyhtiöltä.

Koska valvontamallin parametrit vaihtuvat vuosittain, tekee laskentatyökalu kannattavuus-

laskelmat jokaiselle vuodelle valittuun vuoteen asti, ja laskentojen perusteella investoinnit

laitetaan kannattavuusjärjestykseen joka vuodelle. Kunkin vuoden investointibudjetti asettaa

rajaehdon, kuinka moni investointi toteutetaan kunakin vuonna. Ohessa seurataan säävar-

mojen asiakkaiden määrän kehittymistä.  Investointikohteita listatessa on mahdollista lukita

tietyt investoinnit tehtäväksi tiettynä vuotena.

Jokaiselle investoinnille lasketaan myös sen karkea vaikutus siirtohinnalle jakamalla inves-

tointien mahdollistama kohtuullisen tuoton ja kannustinvaikutusten kasvu asiakkaille luovu-

tetulla energialla. Kun investoinnit on optimoitu toteuttamisjärjestykseen, saadaan investoin-

tien yhteisvaikutuksena siirtohinnan korotusmahdollisuus jokaiselle vuodelle. Toisaalta saa-

daan selville kuinka suuri osa investointien rahoituksesta saadaan katettua tulorahoituksella

ja minkälainen tarve on vieraalle pääomalle.

Laskentatyökalu toimii siten suunnittelutyökaluna, kun halutaan löytää kannattavin inves-

tointiohjelma useiden vuosien aikajaksolle. Samalla laskennan lopputuloksena saadaan ma-

teriaalit asiakkaalle raportointia varten, samoin toimitusvarmuutta koskevat raportit Ener-

giavirastolle.

5.1 Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin huomiointi palvelumallissa

Jokaiselle investoinnille mallinnetaan kannustinvaikutukset laatukannustimen, investointi-

kannustimen, tehostamiskannustimen sekä toimitusvarmuuskannustimen osalta. Lisäksi

määritetään investoinnin vaikutus kohtuullisen tuoton muodostumiseen. Innovaatiokannus-

tin on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä se ei suoraan vaikuta verkkoinvestointeihin. In-

vestoinneista tulee siten kerätä tietoja, joiden perusteella investointeja voidaan vertailla kes-

kenään kannattavuuden perusteella.
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Investointien kannattavuuden vertailua varten laskentatyökalussa korvausinvestoinneille jäl-

leenhankinta-arvo lasketaan seuraavasti:

= 	 − 	 (5.1)

Laajennusinvestointi kasvattaa verkon arvoa suoraan jälleenhankinta-arvonsa verran. Jokai-

selle investoinnille lasketaan jälleenhankinta-arvo myös vaihtoehtoisille investointivuosille,

esimerkiksi vuoteen 2028 asti. Tällöin tulee myös huomioida inflaatio rakennuskustannus-

indeksin muodossa sekä koron vaikutus.

Korvausinvestoinnin nykykäyttöarvo lasketaan yhtälöä 5.1 vastaavalla tavalla, eli vähentä-

mällä rakennettavan verkon nykykäyttöarvosta purettavan verkon nykykäyttöarvo. Tästä nä-

kökulmasta verkon saneeraus kannattaa aloittaa siten vanhimmista osista, joilla ei juuri ole

nykykäyttöarvoa jäljellä. Toisaalta toimitusvarmuuskannustimen tultua osaksi valvontamal-

lia ei verkonhaltijan ole taloudellisesta näkökulmasta välttämätöntä saneerata pelkkää käyt-

töikänsä päähän tullutta verkkoa.

Laskennassa investointikohteelle voidaan syöttää tarkat komponenttikohtaiset tiedot jälleen-

hankinta-arvon laskemiseksi tai määritellä vain karkea arvio investoinnin jälleenhankinta-

arvoksi. Jos investoinneille on syötetty edes komponenttiryhmäkohtaiset tiedot, voidaan las-

kennan päätteeksi tulostaa taulukkoon tarvittavat tiedot kehittämissuunnitelman liitteitä var-

ten.

Palvelumallia varten kehitetyssä laskentatyökalussa on hyödynnetty Mikko Vainikan diplo-

mityössä kehitetyn säävarman sähkönjakeluverkon kehittämisen palvelumallin laskentaa ja

kannustinvaikutukset investoinneille tässä työssä on laskettu vastaavalla periaatteella (Vai-

nikka 2014). Kannustinten vaikutusta ei yksittäisille investoinneille pysty täysin laskemaan

valvontamallin periaatteiden mukaisesti, ja tässä työssä laskennassa onkin pääosin vertailtu

muutosta nykyverkon ja investoitavan verkon välillä.
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Tehostamiskannustin

Hieman valvontamallista poiketen tässä työssä tehostamiskannustimen investointikohtainen

vaikutus lasketaan pelkkien tehostamiskustannusten (TOTEX) avulla, yhtiökohtainen tehos-

tamistavoite huomioiden, yhtälön 5.2 mukaisesti (Vainikka 2014). Tehostamiskustannuksiin

luetaan valvontamallin mukaisesti keskeytyskustannusten puolikas sekä kontrolloitavat ope-

ratiiviset kustannukset. Siten korvausinvestoinneilla verkon nykytilan KAH- ja KOPEX-ar-

voja verrataan saneerauksen jälkeisiin arvoihin.

ℎ = (100%− ℎ ö ℎ 	 ℎ ) ∙

											(0,5 ∙ ∆ + ∆ ), (5.2)

missä  ΔKAH = nykyverkon ja investoitavan verkon keskeytyskustannusten muutos

ΔKOPEX = nykyverkon ja investoitavan verkon viankorjaus- ja kunnossapito-

kustannusten summan muutos

Tehostamiskannustimen laskennassa huomioidaan myös kannustimen nykyarvo pitoajalta.

Laskennassa käytetään yhtälön 5.3 mukaista jaksollisen kustannuksen nykyarvokerrointa,

joka huomioi investoinnin pitoajan ja korkoprosentin. (Vainikka 2014)

= (5.3)

missä p = korkoprosentti

tp = pitoaika

Investointikannustin

Valvontamallin mukaisesti investointikannustimen vaikutus saadaan vähentämällä sähkö-

verkon oikaistusta jälleenhankinta-arvosta lasketuista tasapoistoista kirjanpitoon perustuvat

suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta. Tässä työssä investointikannustin huomioi-

daan kuitenkin vertaamalla nykyverkon tasapoiston suuruutta uuden verkon tasapoiston suu-

ruuteen seuraavasti (Vainikka 2014):

= 	 	 (5.4)



50

Laatukannustin

Myös laatukannustimen vaikutus huomioidaan hieman valvontamallista poiketen, eli vertai-

lutason käyttämisen sijaan verrataan korvausinvestoinnin tapauksessa nykyverkon keskey-

tyskustannuksia investoitavan verkon oletettuihin keskeytyskustannuksiin (Vainikka 2014).

Laatukannustimen laskennassa huomioidaan kannustimen kehittyminen koko pitoajalta.

Keskeytyskustannusten erotusta diskontataan tehostamiskustannusten erotuksen tavoin.

Toimitusvarmuuskannustin

Toimitusvarmuuskannustin koostuu kahdesta osasta: purettavan verkon nykykäyttöarvon

jäännösarvon alaskirjauksista sekä uusien kunnossapito- ja varautumistoimenpiteiden huo-

mioinnista. Tässä työssä kannustin huomioidaan laskemalla edellä mainitut kustannukset

yhteen jokaiselle tarkasteluvuodelle. Purettavan verkon keski-iän ylittäessä pitoajan, ei

NKA-jäännösarvoa enää lasketa. Kunnossapitokustannukset diskontataan. Toimitusvar-

muuskannustin otetaan huomioon todennäköisesti myös neljännellä valvontajaksolla (EV

2014e), joten sen vaikutukset on huomioitu myös vuodesta 2015 eteenpäin.

5.2 Investointiohjelman optimointi

Investointien kannattavuutta vertaillaan tässä työssä laskemalla yhteen vuosittain koko pito-

ajalta kullekin investoinnille kohtuullinen tuotto ja kannustinvaikutukset yhteen kappaleessa

5.1 esitellyin menetelmin ja jakamalla saatu tulos investointikustannuksella. Näin investoin-

tikohteet saadaan kannattavuusjärjestykseen kullekin vuodelle. Laskennassa otetaan huomi-

oon mahdolliset tietyille vuosille määrätyt investoinnit, jolloin ne asettuvat kannattavuuslis-

tan ensimmäisiksi suunniteltuna investointivuotena.

5.3 Tulorahoituksen riittävyyden tarkastelu

Toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisen edellyttämä nopeutettu kaapelointi aiheuttaa

haasteita rahoitukselle nykyisessä valvontamallissa, kun tasapoistojen kautta tuleva kassa-

virta ei välttämättä riitä kattamaan vuotuisia investointeja, jolloin syntyy tarve joko uuden

oman pääoman tai vieraan pääoman käyttöön. Vieraan pääoman käytön osalta haasteita ai-
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heuttavat takaisinmaksuaika sekä korko. Mikäli lainan takaisinmaksu toteutetaan valvonta-

mallin sallimien tasapoistojen tulovirralla, on takaisinmaksuaikojen vastattava verkkoinves-

tointien pitoaikoja (40–50 vuotta). Tällöin rahoittajat joutuvat varautumaan suuriin riskeihin,

eikä varmaa ole sekään että lainojen korkotaso on enintään valvontamallin tarjoamaa tuottoa

suurempi. Jos vieraan pääoman takaisinmaksuaika on pitoaikaa lyhyempi, on ongelmana

velan lyhennykseen tarvittava rahoitus, sillä liikevaihtoon sallittavat tasapoistot määräytyvät

pitoaikojen mukaan. Lisälaina lyhennyksineen ja korkoineen ei kuitenkaan ole hyväksyttävä

kustannus nykyisessä valvontamallissa. (Partanen et al. 2012a)

Vaihtoehdoksi jää siten oman pääoman tuottojen sijoitus investointeihin, eli omistaja sijoit-

taa pääomalleen saamaansa tuottoa uusien verkkoinvestointien rahoitukseen. Myös teknis-

taloudellisten pitoaikojen lyhentäminen valvontamallin sallimissa rajoissa on yksi vaihto-

ehto. Ilmajohtoverkon pitoaikoja lyhentämällä kertyvä tasapoisto kasvaa ja se voitaisiin

käyttää kaapelointi-investointeihin.  (Partanen et al. 2012a)

Verkkoyhtiö voi myös lisätä tulorahoitusta nostamalla siirtohintoja. Tällöin kuitenkin toteu-

tunut oikaistu tulos saattaa ylittää kohtuullisen tuoton, jolloin verkkoyhtiöille kertyy ylijää-

mää, joka tulee palauttaa asiakkaille alentamalla siirtohintoja ylijäämää vastaavalla sum-

malla. Jos kolmannelta valvontajaksolta (2012–2015) kertyy ylijäämää, se tulee palauttaa

asiakkaille neljännen valvontajakson (2016–2019) aikana. Huomattavan ylijäämän muodos-

tumisesta valvontajakson aikana aiheutuu lisähaittoja, sillä kertynyt ylijäämä pienentää vas-

taavalla euromäärällä seuraavan valvontajakson kohtuullista tuottoa. Lisäksi jos valvonta-

jakson aikana verkonhaltijan toteutunut oikaistu tulos ylittää kohtuullisen tuoton vähintään

viidellä prosentilla, kohdistuu ylijäämään korkoseuraamus. (EV 2011)

Kun tarkastellaan pelkkien investointien vaikutusta kohtuulliseen tuottoon ja jätetään muun

verkon vaikutus tarkastelun ulkopuolelle, toteutettujen investointien määrän kasvaessa ole-

tusarvoisesti myös yhtiölle sallittu kohtuullinen tuotto kasvaa, samoin kannustinvaikutukset.

Kun tarkasteluun otetaan koko verkko, vaikuttaa kohtuulliseen tuottoon erityisesti nykyisen

verkon ikä nykykäyttöarvon kautta. Ikääntyneen verkon ollessa kyseessä vain riittävällä in-

vestointitasolla saadaan nykykäyttöarvon lasku pysäytettyä ja käännettyä kasvuun, jonka

vaikutuksesta verkosta saatava kohtuullinen tuotto kasvaa.
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Lisäksi kohtuullisen tuoton suuruuden määräävän pääoman painotetun keskikustannuksen

(WACC) kehitys on ollut verkkoyhtiön näkökulmasta negatiivinen, ollessaan parhaimmil-

laan 5,78 % vuonna 2009. Vuoteen 2015 mennessä se on pudonnut lähes puoleen. Muutos

on kohtuullisen suuri, joten näiltä osin valvontamenetelmien ennakoitavuudessa on paran-

nettavan varaa ja verkkoyhtiöillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden koh-

tuullisen tuoton suuruuden ennustamiseen.

5.4 Siirtohinnoittelun kehittäminen

Osana palvelumallia mallinnetaan investointiohjelman vaikutus verkkoyhtiölle sallittavaan

tuottotasoon ja sen mahdollistamaan siirtohinnan korotuspotentiaaliin. Siirtohinnoittelun ke-

hittämisessä sovelletaan erilaisia hinnoittelustrategioita. Oikea-aikaisilla siirtohinnan koro-

tuksilla voidaan myös minimoida vieraan pääoman tarvetta investointiohjelmaa toteutetta-

essa. Itse siirtotariffirakenteiden kehittäminen on jätetty tämän työn ulkopuolelle.

5.4.1 Yleistä siirtohinnoittelusta

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: myyntihinnasta, siirtohinnasta ja veroista. Aino-

astaan sähkön myyntihinta on kilpailutettavissa. Siirtomaksun avulla verkkoyhtiö kattaa säh-

köverkkotoimintaan liittyvät palvelut. Verkkoyhtiölle aiheutuu kustannuksia verkkoon si-

toutuneesta pääomasta, verkon ylläpidosta, kehittämisestä, uudistamisesta sekä kokonaan

uuden verkon rakentamisesta, unohtamatta jatkuvaa käytönvalvontaa ja vikapalvelua ympäri

vuorokauden. Kustannuksia aiheutuu niin kantaverkossa, alueverkossa kuin jakeluverkossa-

kin. (Energiateollisuus 2015)

Sähkömarkkinalaki asettaa myös sähkön siirron hinnoittelulle tietyt vaatimukset ja periaat-

teet, jotka hinnoittelun tulee täyttää. Lain mukaan verkkopalvelujen myyntihintojen ja -eh-

tojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava tasapuolisia kaikille verkon käyttäjille.

Samantyyppisillä asiakkailla on siten oltava samanlainen hinnoittelu. Lisäksi hinnoittelun

tulee olla kohtuullista ja Energiavirasto valvoo tämän toteutumista. Siirtohinnoittelussa so-

velletaan pistehinnoittelua, jossa hinta ei saa riippua asiakkaan maantieteellisestä sijainnista

verkonhaltijan vastuualueella. (EV 2013c)
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5.4.2 Siirtohinnan muodostuminen

Verkkoyhtiön kannalta siirtotariffien tehtävänä on varmistaa riittävä tulonmuodostus, jonka

avulla voidaan varmistaa asiakastarpeen ja toimintaympäristön vaatimusten mukainen jake-

luverkon rakentaminen, käyttö ja ylläpito. Huipputehoon pohjautuvia kustannustekijöitä

ovat jakeluverkon komponentit, sillä niihin vaikuttavat yksittäisten asiakkaiden tehontar-

peet, mutta myös suuremman asiakasmassan huipputeho, johon vaikuttaa tehojen risteily

asiakkaiden välillä. Verkoston kuormitushäviöt ja kantaverkkoyhtiön siirtoverkkomaksut

ovat puolestaan energiaperusteisia kustannustekijöitä. Mittaus, laskutus sekä osittain hallin-

nolliset kulut pohjautuvat asiakasmäärään. Verkon käyttökustannukset (operointi, huollot,

viankorjaus) ovat riippuvaisia verkon laajuudesta ja toimintaympäristöstä. (Partanen et al.

2012b)

Suomessa sääntely ei kohdistu yksittäisiin tariffeihin, vaan pääasiassa liikevaihtoon. Liike-

vaihtoon sallitaan verkkopääomasta laskettu sallittu tuotto (liikevoitto), verkon jälleenhan-

kinta-arvosta määritetyt tasapoistot ja tehostamisvelvoitteiden perusteella määräytyvät kulut

(operatiiviset kustannukset), kuten kappaleessa 2 on esitetty (Partanen et al. 2013). Alla on

esitetty oikaistun tuloksen laskennassa käytetyn liikevoiton (liiketappion) muodostuminen.

LIIKEVAIHTO
+/– Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
+ Valmistus omaan käyttöön
+ Liiketoiminnan muut tuotot

+ Liittymismaksutuotot
– Aineet, tarvikkeet ja energiaostot

– Ostot tilikauden aikana
– Häviösähkö
+/– Varastojen muutos

– Ulkopuoliset palvelut
– Ulkopuoliset palvelut
– Alueverkko- ja kantaverkkomaksut

– Henkilöstökulut
– Suunnitelmanmukaiset poistot

– Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta
– Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta
– Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä
– Muun omaisuuden poistoihin kirjatut verkko-omaisuuden poistot
– Arvonalentumiset

– Liiketoiminnan muut kulut
– Vuokrat
– Verkkovuokrat
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– Resurssivarauskorvaukset
– Vakiokorvaukset
– Sisäiset kulut
– Liiketoiminnan muut kulut

= LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

5.4.3 Omistajuuden vaikutus siirtohinnoittelussa

Yhtiön omistusmuoto vaikuttaa merkittävästi tuotto-odotuksiin eikä kaikkien omistajien

pääprioriteettina ole voiton maksimointi. Osakeyhtiöillä on suurin intressi voiton tuottami-

seen, sillä osakeyhtiölain mukaan toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomis-

tajille. Osakeyhtiöt jakautuvat julkisesti omistettuihin sekä yksityisiin, sillä kunta voi olla

osakeyhtiön koko- tai osaomistaja. Kunnalliset liikelaitokset on puolestaan perustettu liike-

toimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten, eikä toi-

minnan tarkoituksena ole maksimituoton saaminen siihen investoidulle pääomalle. Toimin-

nalle ominaista on investointien kattaminen pitkällä aikavälillä tulorahoituksella ja kulujen

kattaminen maksutuloilla. Myöskään osuuskuntien harjoittaman toiminnan tavoitteena ei ole

voiton tavoittelu, vaan jäsenten hyödyn kasvattaminen. (Viljainen et al. 2011)

5.4.4 Siirtohinnoitteluun vaikuttavat tunnusluvut

Siirtohinnoittelun vaikuttaviksi tekijöiksi ovat huomioitu kuormituksen kasvu, joka vaikut-

taa siirretyn energian määrään, tulevat investoinnit sekä edelliseltä valvontajaksolta jäänyt

yli- tai alijäämä. Investoinnit vaikuttavat siirtohinnoitteluun kohtuullisen tuoton ja kannus-

tinvaikutusten kautta. Jokaiselle investoinnille lasketaan nämä luvut vuosittain, ja investoin-

tiohjelman ollessa selvillä saadaan siten jokaiselle vuodelle laskettua investoinneista saata-

vat kannustinhyödyt ja kohtuullinen tuotto. Näiden summa jaetaan kunkin vuoden arvioi-

dulla siirretyllä energiamäärällä koko verkon osalta, jolloin saadaan investointien mahdol-

listama vuosittainen siirtohinnan kasvu yksikössä snt/kWh.

5.5 Palvelumalli viranomaisraportoinnin tukena

Palvelumallin laskentatyökalun tuotoksena saadaan Energiavirastolle toimitettavat kehittä-

missuunnitelman liitteet 2, 3 ja 4 (esitelty liitteessä 2) investointiohjelman mukaisilla tie-

doilla täytettynä.
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6. CASE-TARKASTELU VERKKOYHTIÖLLE

Case-tarkastelut on tehty kuvitteelliselle verkkoyhtiölle, jonka keskijänniteverkko on pää-

osin ilmajohtoa. Täten myös nykytilassa vain noin puolelle asiakkaista saadaan sähkönjake-

lun keskeytyksen tapahtuessa jatkettua sähköntoimitusta toimitusvarmuusvaatimusten mää-

rittämissä rajoissa. Verkkoyhtiön toimintaa kuvaavia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 6.1.

Taulukko 6.1 Verkkoyhtiön tunnuslukuja vuodelle 2014 ja laskennassa käytettyjä parametreja.

KJ-verkon pituus [km] 250
KJ-verkon maakaapelointiaste [%] 35
Siirretty energia [GWh] 80
Asiakasmäärä [kpl] 6000
Asiakkaita sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaati-
mukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä [kpl] 3050
Tehostamistavoite (yrityskohtainen ja yleinen tehos-
tamistavoite) [%] 4,2
Diskonttokorko [%] 5
WACC [%] 3,12
Vuosittainen KHI-muutos 1,01
Vuosittainen RKI-muutos 1,01
Verkkokomponenttien pitoaika [a] 40

Laskentatyökalu mahdollistaa parametrien muuttamisen eri vuosille, jolloin laskentaa voi-

daan varioida esimerkiksi eri WACC-arvoilla.

6.1 Sähköverkon nykytila ja investointien toteutus

Esimerkkiyhtiön verkko täyttää nykytilassa toimitusvarmuusvaatimusten ensimmäisen väli-

tavoitteen (50 % asiakkaista toimitusvarman verkon piirissä vuoteen 2019 mennessä), mutta

verkon säävarmuutta on edelleen parannettava, jotta kaikki asiakkaat ovat toimitusvarman

verkon piirissä vuonna 2028.

Verkon saneeraus toteutetaan kaapeloimalla ilmajohtoverkkoa ja osassa haja-asutusalueen

kohteista siirtämällä johto tien varteen päällystettynä avojohtona. Laskennan yksinkertaista-

miseksi molemmissa tapauksissa johtopituuden oletetaan pysyvän samana ennen ja jälkeen

saneerauksen, vaikka todellisten saneerauskohteiden tapauksessa maakaapelireitti on

yleensä ilmajohtoreittiä pidempi. Maakaapeloinnin tapauksessa muuntamot on saneerattu
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ulkoa hoidettaviksi puistomuuntamoiksi tai kevyiksi puistomuuntamoiksi. Kaivun olosuh-

teena on käytetty helppoa tai normaalia kaivua. Investointikustannukset on laskettu Energia-

viraston julkaisemien komponenttien yksikköhintojen perusteella. Investointikustannuksiin

on sisällytetty myös pienjänniteverkon kaapeloinnista aiheutunut kustannus, joka on määri-

tetty olettamalla että keskijänniteverkon kaapelointikohteissa pienjänniteverkkoa kaapeloi-

daan keskimääräisen muuntopiirikohtaisen pienjänniteverkon verran.

Kaapelointistrategiana käytetään saneerauksen keskittämistä vanhimpiin johto-osuuksiin,

joiden pitoaika on täyttymässä, eli NKA-jäännösarvo jää vähäiseksi. Johtojen vikaherkkyy-

det on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

6.2 Investointiohjelman optimointi

Verkkoyhtiö on katsonut, että saneeraamalla verkkoa 40 erilaisen kohteen verran se saavut-

taa riittävän säävarmuuden verkossaan sähkömarkkinalain näkökulmasta. Kohteiden tiedot

koskien komponenttimääriä on esitetty liitteessä III. Syöttämällä tiedot laskentaohjelmaan

saadaan investoinnit järjestettyä optimaalisen järjestykseen valvontamalli huomioiden. Li-

säksi voidaan varioida erilaisia strategioita. Tässä tapauksessa tarkastellaan tasaista, etupai-

notteista sekä takapainotteista investointiohjelmaa. Tavoitteena on löytää näistä kannattavin

vaihtoehto, jossa vieraan pääoman tarve investointien rahoittamiseksi minimoituu. Taulukot

6.2 ja 6.3 havainnollistavat, kuinka investoinnit jakautuvat eri vuosille erilaisilla ohjelmilla.
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Taulukko 6.2 Investointikohteiden jakautuminen vuosittain eri investointiohjelmilla neljännen ja viiden-

nen valvontajakson aikana.

Tasainen investointi-
ohjelma

Etupainotteinen in-
vestointiohjelma

Takapainotteinen
investointiohjelma

Investointibudjetti
[k€/a] 490 686 294

2015 Kohde19 Kohde19 Kohde19
Kohde1 Kohde1 Kohde1
Kohde27 Kohde27 Kohde27
Kohde18 Kohde18
Kohde17 Kohde17

Kohde11
2016 Kohde11 Kohde5 Kohde18

Kohde5 Kohde7 Kohde17
Kohde7 Kohde9
Kohde9 Kohde6

2017 Kohde4 Kohde4 Kohde4
Kohde2 Kohde2 Kohde2
Kohde6 Kohde24

Kohde29
2018 Kohde3 Kohde3 Kohde3

Kohde24 Kohde16 Kohde11
Kohde29 Kohde20

Kohde26
2019 Kohde16 Kohde22 Kohde5

Kohde20 Kohde8 Kohde7

Etu- ja takapainotteisella investointiohjelmalla budjetin painotus vaihtuu neljännen ja vii-

dennen valvontajakson välissä, taulukkojen 6.2 ja 6.3 mukaisesti. Tasaisella investointioh-

jelmalla vuosibudjetti pysyy samana aina vuoteen 2028 asti.
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Taulukko 6.3 Investointikohteiden jakautuminen vuosittain eri investointiohjelmilla neljännestä valvonta-

jaksosta eteenpäin.

Tasainen investointi-
ohjelma

Etupainotteinen in-
vestointiohjelma

Takapainotteinen
investointiohjelma

Investointibudjetti
[k€/a] 490 425 555

2020 Kohde26 Kohde23 Kohde9
Kohde6
Kohde29
Kohde24

2021 Kohde22 Kohde12 Kohde16
Kohde8 Kohde13 Kohde20

Kohde14 Kohde26
2022 Kohde23 Kohde21 Kohde22

Kohde12 Kohde8
2023 Kohde14 Kohde10 Kohde23

Kohde13 Kohde15 Kohde12
2024 Kohde21 Kohde34 Kohde14

Kohde10 Kohde25 Kohde13
Kohde21

2025 Kohde15 Kohde33 Kohde10
Kohde34 Kohde32 Kohde15
Kohde33 Kohde31 Kohde34

2026 Kohde25 Kohde35 Kohde33
Kohde32 Kohde30 Kohde25
Kohde31 Kohde36 Kohde32

2027 Kohde35 Kohde37 Kohde31
Kohde30 Kohde40 Kohde35
Kohde36 Kohde38 Kohde30
Kohde37 Kohde39 Kohde36

2028 Kohde40 Kohde28 Kohde37
Kohde38 Kohde40
Kohde39 Kohde38
Kohde28 Kohde39

Kohde28

Laskennassa investointien sijoittumisen eri vuosille määrää ensisijaisesti budjetti. Investoin-

tien keskinäiseen järjestykseen vaikuttaa kohtuullisen tuoton, kannustinten ja investointikus-

tannusten perusteella laskettava suhdeluku. Eri investointiohjelmilla investointien keskinäi-

nen toteuttamisjärjestys pysyy kuitenkin pääosin samana, eli investointien suhdelukujen vä-

lillä on selvä ero.
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Laskentatyökalu päivittää toimitusvarmuuden kehittämissuunnitelman liitteet aina kunkin

investointiohjelman mukaiseksi, jolloin muutokset investointiohjelmassa voidaan nopeasti

päivittää myös tarvittaviin liitteisiin liitteen IV taulukoiden mukaisesti.

6.2.1 Tasainen investointiohjelma

Tasaisessa investointiohjelmassa vuosibudjetti on asetettu alkuhetken tasapoistojen kanssa

yhtä suureksi. Esimerkkiyhtiöllä tasapoisto on 490 000 euroa. Tällöin myös kaikki 40 koh-

detta saadaan suoritetuiksi vuoteen 2028 mennessä.

Kuvassa 6.1 on esitetty korvaus- ja laajennusinvestointien jakautuminen eri vuosille sekä

investointikohteiden vaikutukset vuosittaisen tasapoiston suuruuteen. Investointiohjelman

mukaiset investoinnit kasvattavat verkon jälleenhankinta-arvosta laskettavaa tasapoistoa,

jonka kasvu puolestaan näkyy valvontamallin sisältämän investointikannustimen kasvussa.

Kuva 6.1 Vuosittainen budjetti tasaisella investointiohjelmalla, investoinnit eriteltynä laajennus- ja

korvausinvestointeihin sekä tasapoiston kehittyminen.

Kuvasta nähdään, että joinakin vuosina investoinnit jäävät alle budjetin. Tämä johtuu las-

kennasta, jossa investoinnit on järjestetty optimaalisimpaan järjestykseen ja lukittu vuosille

budjetin mukaan. Budjetti on täten myös maksimi eli sen ylittävät investoinnit on siirretty
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seuraavalle vuodelle ja tämä johtaa vaihteluun vuosittaisissa investointisummissa. Mitä pie-

nempiin investointikokonaisuuksiin kohteet on jaettu, sitä tasaisemmin investointikustan-

nukset jakautuvat eri vuosille.

Kuva 6.1 havainnollistaa myös laajennus- ja korvausinvestointien suhdetta. Riittävä määrä

korvausinvestointeja on tärkeä valvontamallin kannalta, sillä mikäli korvausinvestointeja ei

tehdä riittävällä tasolla, verkon nykykäyttöarvo uhkaa laskea ja lisäksi verkon tuleva kehi-

tystyö voi vaikeutua, samoin kuin koko yhtiön toiminta. (EV 2012)

Kuvassa 6.2 on esitetty investointien kumulatiivinen vaikutus verkon jälleenhankinta-ar-

voon ja nykykäyttöarvoon vuoteen 2060 asti. Komponenttien pitoajan päättyminen näkyy

jälleenhankinta-arvon laskiessa. Investoitavan verkon nykykäyttöarvo on aluksi jälleenhan-

kinta-arvoa suurempi, sillä vanhan ja uuden verkon välinen nykykäyttöarvon erotus on vas-

taavien jälleenhankinta-arvojen erotusta suurempi.

Kuva 6.2 Tasaisen investointiohjelman investointien aiheuttama kumulatiivinen muutos verkon nyky-

käyttöarvoon sekä jälleenhankinta-arvoon, kun teknistaloudellinen pitoaika on 40 vuotta.

Kuvassa 6.3 on puolestaan havainnollistettu vuosittaista investoinneista saatavaa tuloa koh-

tuullisen tuoton ja kannustinten kautta, kumulatiivisena muutoksena. Tätä tuloa käsitellään

jatkossa kohtuullisena liikevaihtona. Investoinnit on kohdistettu verkon vanhimpiin osiin,
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jolloin toimitusvarmuuskannustimen vaikutus jää vähäiseksi. Investointiohjelman päättymi-

nen vuonna 2028 näkyy laskevana kohtuullisena liikevaihtona.

Kuva 6.3 Investointikustannukset sekä investointien mahdollistama kohtuullisen tuoton sekä kannus-

tinvaikutusten kumulatiivinen kasvu, kun käytössä on tasainen investointiohjelma.

Kuvassa 6.4 on esitetty asiakkaiden lukumäärän kehittymistä sähkönjakeluverkon toiminnan

laatuvaatimukset täyttävän verkon piirissä. Kuvassa on havainnollistettu myös investoin-

tiohjelman vaikutus maakaapelointiasteen kasvuun. Oletuksena on, että esimerkkiverkkoyh-

tiöllä on näkemyksenä, että 60 % keskijänniteverkon maakaapelointiasteena on riittävä toi-

mitusvarmuusvaatimusten kannalta ja viankorjaushenkilöstön määrä on riittävä ilmajohto-

verkon laajuus huomioon ottaen.
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Kuva 6.4 Sähkömarkkinalain välitavoitteiden toteutuminen toimitusvarmuuden kehittämisen suhteen

tasaisella investointiohjelmalla. Vuoteen 2019 mennessä 50 % asiakkaista tulisi olla toimi-

tusvarman verkon piirissä, vuoteen 2023 mennessä 75 % ja vuoteen 2028 mennessä 100 %.

Säävarmoilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaati-

mukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä.

Kuvasta 6.4 havaitaan, investointiohjelman esittämillä saneerauskohteilla saavutetaan vuo-

den vuonna 2028 vaatimustaso, jossa kaikki asiakkaat ovat sähköverkon toiminnan laatu-

vaatimukset täyttävän verkon piirissä, jossa sähkökatkot kestävät asemakaava-alueella enin-

tään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia. Näin ollen investoinnit ovat riittävät sähkömark-

kinalain vaatimusten näkökulmasta.

Toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävällä investointiohjelmassa saavutetaan 14 vuo-

dessa maakaapelointiasteen nousu 35 %:sta 56 %:iin. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion

mukaan riittävän toimitusvarmuuden tason saavuttaminen edellyttää keskijännite- ja pien-

jännitejohtojen maakaapelointiasteen merkittävää nostamista nykytasosta (vuonna 2013 ver-

konhaltijoiden keskijänniteverkon maakaapelointiaste oli 14,5 %), riittävän tason ollessa

40–75 % (EV 2015a, s. 44), (Rajala 2013, s. 5). Tästäkin näkökulmasta investointiohjelma

on riittävä, vaikka osa verkon saneerauksesta toteutetaan siirtämällä ilmajohtoja tien varteen

maakaapeloinnin sijaan.
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6.2.2 Etupainotteinen investointiohjelma

Etupainotteisessa investointiohjelmassa investointivolyymejä on kuvan 6.5 mukaisesti pai-

notettu ohjelman ensimmäisille vuosille kasvattamalla vuosibudjettia neljännen valvontajak-

son loppuun asti (2019) 1,4-kertaiseksi tasapoistoon nähden, eli 686 000 euroon. Viidennen

valvontajakson alusta vuosibudjetti lasketaan tasolle 425 000 euroa.

Kuva 6.5 Vuosittainen budjetti etupainotteisella investointiohjelmalla, investoinnit eriteltynä laajen-

nus- ja korvausinvestointeihin sekä investointien aiheuttama muutos verkon tasapoistoon.

Kuvasta 6.6 nähdään investointien nykykäyttöarvon äkillisempi kumulatiivinen muutos ta-

saiseen investointiohjelmaan verrattuna. Investointien toteuttaminen nopeammalla aikatau-

lulla mahdollistaa siten suuremman kohtuullisen tuoton aikaisemmin.
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Kuva 6.6 Etupainotteisen investointiohjelman investointien aiheuttama kumulatiivinen muutos verkon

nykykäyttöarvoon sekä jälleenhankinta-arvoon, kun pitoaika on 40 vuotta.

Kuvan 6.7 mukaisesti investointiohjelman päättyminen näkyy investoinneista saatavan tuo-

ton laskuna. Tärkeimpänä verkon nykykäyttöarvo ei enää kasva, joka vaikuttaa kohtuulli-

seen tuottoon.

Kuva 6.7 Investointikustannukset sekä investointien mahdollistama kohtuullisen tuoton sekä kannus-

tinvaikutusten kumulatiivinen kasvu, kun käytössä on etupainotteinen investointiohjelma.
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Kuvassa 6.8 on esitetty asiakkaiden lukumäärän kehittymistä sähkönjakeluverkon toiminnan

laatuvaatimukset täyttävän verkon piirissä ja maakaapelointiasteen kasvu.

Kuva 6.8 Sähkömarkkinalain välitavoitteiden toteutuminen toimitusvarmuuden kehittämisen suhteen

etupainotteisella investointiohjelmalla.

Tasaisen ja etupainotteisen investointiohjelman väliset erot kuvissa 6.4 ja 6.8 eivät ole huo-

mattavia, investointikohteiden, ja siten myös lopputuloksen, pysyessä samoina jokaisessa

skenaariossa.

6.2.3 Takapainotteinen investointiohjelma

Takapainotteisessa investointiohjelmassa neljännen valvontajakson loppuun asti (2019) in-

vestoidaan niukemmin, 0,6-kertaisesti alkuhetken tasapoistoon nähden (294 000 euroon),

jonka jälkeen budjettia nostetaan vuositasolle 555 000 euroa. Investointiohjelman etenemi-

nen on esitetty kuvassa 6.9.
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Kuva 6.9 Vuosittainen budjetti takapainotteisella investointiohjelmalla, investoinnit eriteltynä laajen-

nus- ja korvausinvestointeihin sekä investointien aiheuttama muutos verkon tasapoistoon.

Kuvasta 6.10 nähdään investointien nykykäyttöarvon ja jälleenhankinta-arvon maltillisempi

kumulatiivinen muutos takapainotteisella investointiohjelmalla.

Kuva 6.10 Takapainotteisen investointiohjelman investointien aiheuttama kumulatiivinen muutos ver-

kon nykykäyttöarvoon sekä jälleenhankinta-arvoon, kun pitoaika on 40 vuotta.
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Kuvasta 6.11 nähdään investointikustannusten äkkinäinen nousu investointivolyymien kas-

vaessa vuodesta 2020 eteenpäin. Investointiohjelman alkupäässä kohtuullinen tuoton ja kan-

nustinvaikutusten kasvu on melko maltillista.

Kuva 6.11 Investointikustannukset sekä investointien mahdollistama kohtuullisen tuoton sekä kannus-

tinvaikutusten kumulatiivinen kasvu, kun käytössä on takapainotteinen investointiohjelma.

Kuvassa 6.12 on esitetty asiakkaiden lukumäärän kasvua toimitusvarmuuden laatuvaatimuk-

set täyttävän verkon piirissä takapainotteisella investointiohjelmalla.
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Kuva 6.12 Sähkömarkkinalain välitavoitteiden toteutuminen toimitusvarmuuden kehittämisen suhteen

takapainotteisella investointiohjelmalla.

Sähkömarkkinalaissa esitellyt välitavoitteet saavutetaan aikataulun mukaisesti, eikä verkko-

yhtiöllä ole tarvetta tukeutua jakeluverkon toimintavarmuutta koskevaan siirtymäsäännök-

seen, joka mahdollistaisi pidemmän toteutusaikataulun investoinneille.  Toisaalta investoin-

tiaikataulun venyttäminen yli 15 vuodelle on mahdollista, jos verkonhaltija joutuu muutta-

maan ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi verkonhaltijoiden keskiarvoa merkittävästi suurem-

man osuuden verran, niin että ennenaikaisesti uusittavaksi tulee merkittävä määrä jakelu-

verkkoa. Tällöin verkonhaltija voi hakea Energiavirastolta jatkoaikaa investointien toteutta-

miselle välitavoitteiden saavuttamiseksi. Siirtymäsäännöksessä toisen välitavoitteen osalta

(75 % asiakkaista säävarman verkon piirissä) erittäin painavista syistä johtuva täytäntöön-

panoajan jatkaminen on mahdollista vuoden 2028 loppuun asti ja kolmannen välitavoitteen

osalta (100 % asiakkaista säävarman verkon piirissä) vuoden loppuun asti 2036. (Finlex

2013a)

6.3 Tulorahoituksen riittävyyden tarkastelu

Tulorahoituksen riittävyyden analysointia varten on muodostettava arvio verkon nykykäyt-

töarvon kehittymisestä. Esimerkkiyhtiön nykykäyttöarvo on tarkastelujen alussa 6 miljoonaa
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ja sen oletetaan pienenevän vuosittain tasapoiston verran, eli 490 000 eurolla. Nykykäyttö-

arvoon lasketaan myös vuosittaisten investointien vaikutus. Vuosittainen kohtuullinen tuotto

saadaan kertomalla nykykäyttöarvo WACC-prosentilla.

Kun optimaalisin investointiohjelma on saatu muodostettua laskentatyökalun avulla, tiede-

tään vuosittaiset investointikustannukset, kohtuullinen tuotto sekä kannustinvaikutukset.

Tarkastelun alussa verkosta saatu kannustinvaikutus on 100 000 euroa. Jos vuosittaisilla tuo-

toilla ei pystytä kattamaan investointikustannuksia, muodostuu tarve uuden oman tai vieraan

pääoman lisäämiselle. Kuvassa 6.13 on esitetty tarve lisärahoitukselle eri investointiohjel-

milla suhteutettuna alkuhetken tasapoistoon (490 000 euroa). Tässä työssä oletuksena on

vieraan pitkäaikaisen pääoman käyttäminen investointien rahoittamiseksi.

Kuva 6.13 Lisärahoituksen tarve eri investointiohjelmilla suhteutettuna alkuhetken tasapoistoon.

Esimerkkiyhtiön tapauksessa tulorahoituksella ei saada katettua investoinneista aiheutuvia

kustannuksia. Kuvassa 6.14 on esitetty tilanne tasaisen investointiohjelman osalta, jossa tar-

vittava lisärahoitus 0,47 miljoonaa euroa. Tarve sijoittuu investointiohjelman alkupäähän,

mutta investoinneista saatavan tuoton kasvaessa pystytään investoinnit kattamaan tulorahoi-

tuksella vuodesta 2020 eteenpäin.
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Kuva 6.14 Vuosittaiset investointikustannukset sekä investoinneista saatavan kohtuullisen liikevaihdon

vaikutus lisärahoituksen tarpeeseen tasaisella investointiohjelmalla.

Esimerkkiyhtiön tapauksessa yhtiölle voi muodostua kassavirtaongelma lainaerien takaisin-

maksussa. Tasaisen investointiohjelman tapauksessa lainan takaisinmaksun suorittaminen

tulorahoituksen kautta voidaan aloittaa vasta vuoden 2019 jälkeen, kun valvontamallin mah-

dollistama tuotto ei kulu enää täysmääräisesti investointeihin. Riippuen lainaehdoista ja ta-

kaisinmaksuaikataulusta yhtiö voi ajautua siten tilanteeseen, jossa se tarvitsee lisää vierasta

pääomaa maksaakseen aiempien lainojen lyhennykset, ja tämä puolestaan aiheuttaa lisävel-

kaantumista. Tarkastelussa ei ole otettu huomioon investointien rahoittamista esimerkiksi

osittain omalla pääomalla, jolloin velkaantumista saisi hillittyä. Toinen kysymys koskee

verkkoyhtiön vakuuksien riittävyyttä lainan saamiseksi, sillä niiden riittämättömyys on voi

olla todellinen ongelma joillakin verkkoyhtiöillä (Sipola 2014, s. 4).

Kun tehdään samat tarkastelut myös etu- ja takapainotteiselle investointiohjelmalle, nähdään

merkittävä ero tarvittavassa lisärahoituksessa. Kuvassa 6.15 on esitetty lisärahoituksen tarve

etupainotteisella investointiohjelmalla.
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Kuva 6.15 Vuosittaiset investointikustannukset sekä investoinneista saatavan kohtuullisen liikevaihdon

vaikutus lisärahoituksen tarpeeseen etupainotteisella investointiohjelmalla.

Etupainotteisella investointiohjelmalla tarvittavan lisärahoituksen suuruus kasvaa huomat-

tavasti tasaisen investointiohjelman vastaavaa suuremmaksi, yhteensä noin 0,99 miljoonaan

euroon.  Investointivolyymien kasvattaminen ohjelman alkupäässä ei siten ole optimaalinen

vaihtoehto rahoituksen kannalta.

Kuvan 6.16 mukaisesti takapainotteisella investointiohjelmalla tarvittavan lisärahoituksen

suuruus on puolestaan 0,23 miljoonaa euroa, eli tarve on huomattavasti vähäisin näistä ver-

tailukohteista.
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Kuva 6.16 Vuosittaiset investointikustannukset sekä investoinneista saatavan kohtuullisen liikevaihdon

vaikutus lisärahoituksen tarpeeseen takapainotteisella investointiohjelmalla.

Investointiohjelman maltillisen alun takia investoinnit saadaan rahoitettua neljännellä val-

vontajaksolla kokonaan tulorahoituksen avulla, mutta volyymien kasvaessa merkittävästi

viidennellä valvontajaksolla muodostuu tarve lisärahoitukselle.

Rahoituksen näkökulmasta optimaalisin investointiohjelma olisi täten takapainotteinen oh-

jelma, jossa lisärahoituksen tarve sijoittuu vuosille 2020–2021 ja on noin suuruudeltaan 0,23

miljoonaa euroa. Tärkeää olisi välttyä tilanteelta, jossa lainanlyhennyksiä ei pystytä maksa-

maan ottamatta lisää lainaa.

Näiden tulosten perusteella ei voida kuitenkaan yleistää takapainotteisen ohjelman olevan

aina kannattavin vaihtoehto. Verkon ikärakenne lähtötilanteessa vaihtelee yhtiöstä riippuen

merkittävästi, samoin tarvittavien investointien taso, erilaisten toimintaympäristöjen asetta-

mia vaatimuksia unohtamatta. Myös painottamalla budjettia toisin saataisiin erilaisia tulok-

sia.
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6.4 Siirtohinnoittelun kehittäminen

Investointiohjelman investoinnit mahdollistavat nykyistä suuremman verkosta saatavan tuo-

ton määrän. Esimerkiksi pienentyvien keskeytyskustannusten sekä toiminnan tehostumisen

kautta verkkoyhtiön sallittavan tuoton suuruus kasvaa valvontamallin sisältämien kannus-

tinten vaikutuksesta. Verkkoyhtiöllä on siten mahdollisuus kasvattaa tulorahoitustaan korot-

tamalla sähkön siirtohintoja kattaakseen investoinneista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi

siirtohinnoittelussa otetaan huomioon aiemmilta valvontajaksoilta kertynyt yli- tai alijäämä.

Esimerkkiyhtiön tapauksessa kolmannen valvontajakson aikana alijäämää on kertynyt

100 000 euroa, jota ei ole vielä kerätty asiakkailta, mutta on mahdollista kerätä vuoteen 2019

mennessä. Sitä, miten ja mille siirtotariffeille verkkoyhtiö kohdistaa tuoton perinnän, ei tässä

käsitellä.  Tuotto voisi jakautua eri siirtotariffien asiakkaille verkostokustannusten suhteessa,

mutta nyt laskennallista vaikutusta on tarkasteltu jakamalla tuotto tasaisesti verkkoyhtiöin

asiakkaiden kesken jakamalla se asiakkaille siirretyllä energiamäärällä (Lummi 2013, s. 23).

Kuvassa 6.17 on esitetty siirtohinnan korotuspotentiaali tasaisella investointiohjelmalla, kun

korotuksen perusteena ovat investointien mahdollistama kohtuullisen tuoton ja kannustin-

vaikutusten kasvu. Kaikki siirtohintatarkastelut tässä työssä on tehty ilman arvonlisäveron

vaikutusta.
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Kuva 6.17 Investointien mahdollistama siirtohinnan korotus (ilman arvonlisäveroa) tasaisella investoin-

tiohjelmalla ja korotuksen suuruus, jos sillä on tarkoitus kattaa vain välttämättömät toimitus-

varmuusinvestoinnit, eikä tuottaa voittoa yhtiölle. Lisäksi kuvassa on kolmannella valvonta-

jaksolla kertynyt alijäämä, joka on mahdollista kerätä asiakkailta neljännen valvontajakson

aikana.

Kuvaan on merkitty myös kertynyt alijäämä ja sen vaikutus siirtohintaan, jos se kerätään

asiakkailta kokonaisuudessaan. Lisäksi kuvaan on merkitty siirtohintamuutos, jolla on tar-

koitus kattaa investointiohjelman mukaiset investoinnit, muttei tuottaa voittoa yhtiölle. In-

vestointiohjelman päättyessä siirtohinta laskisi takaisin nykyiselle tasolleen, joskin inves-

tointien vaatiman vieraan pääoman takaisinmaksua ei tässä ole huomioitu. Siten todelliseen

minimisiirtohintamuutokseen vaikuttavat lisäksi lainan takaisinmaksuaika ja korko. Joka ta-

pauksessa voidaan havaita, että nykymuotoisella valvontamallilla toimitusvarmuusinves-

toinnit mahdollistavat yhtiön intresseistä riippuen tuoton kasvun pitkälle investointiohjel-

man päätyttyäkin. Kuvassa harmaalla viivalla on kuvattu sitä keskimääräistä hintaa, joka

tasakorotuksena tuottaisi maksimihyödyn koko pitoajalla tarkasteltuna. Kuvassa 6.18 on

tehty vastaava tarkastelu etupainotteiselle investointiohjelmalle.
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Kuva 6.18 Investointien mahdollistama siirtohinnan korotus etupainotteisella investointiohjelmalla ja

korotuksen suuruus, jos sillä on tarkoitus kattaa vain välttämättömät toimitusvarmuusinves-

toinnit, eikä tuottaa voittoa yhtiölle. Lisäksi kuvassa on kolmannella valvontajaksolla kerty-

nyt alijäämä.

Investointivolyymien painottuessa ohjelman ensimmäisille vuosille myös korotuspotentiaa-

lin kasvu ajoittuu vuosille 2015–2019 ja on korkeimmillaan liki 0,25 snt/kWh. Kuvassa 6.19

on tehty vastaava tarkastelu takapainotteiselle investointiohjelmalle. Kuvien 6.17…6.19 mu-

kaisesti tasakorotuksena toteutettu siirtohinnan nosto maksimin mukaan ei juuri poikkea eri

investointiohjelmilla ja yleisesti voidaan todeta, ettei eri siirtohintakäyrissä ole suurta vaih-

telua.
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Kuva 6.19 Investointien mahdollistama siirtohinnan korotus takapainotteisella investointiohjelmalla ja

korotuksen suuruus, jos sillä on tarkoitus kattaa vain välttämättömät toimitusvarmuusinves-

toinnit, eikä tuottaa voittoa yhtiölle. Lisäksi kuvassa on kolmannella valvontajaksolla kerty-

nyt alijäämä.

Uuden sähkömarkkinalain aiheuttamien investointitarpeiden myötä siirtohintaa joudutaan

korottamaan suurimmillaan noin 0,20 snt/kWh nykytasosta. Suhteutettaessa korotuksen suu-

ruutta sähkön hintatilastoihin vuodelta 2014, on korotuksen prosentuaalinen vaikutus muu-

tamia prosentteja. Korotuksen vaikuttavuutta on havainnollistettu taulukossa 6.4.

Taulukko 6.4 Investointiohjelman mahdollistaman siirtohintamuutoksen vaikutus verottomaan sähkön

siirron keskihintaan eri tyyppikäyttäjillä. (EV 2015b)

Tyyppikäyttäjä

Veroton siirtohinta, koko
maan painotettu keskiarvo
2014 [snt/kWh]

Siirtohinnan maksimi-
korotuksen vaikutus
[snt/kWh]

Siirtohinnan maksimi-
korotuksen vaikutus
[%]

Kerrostalo 2000 kWh/v 5,35 5,55 4
Pientalo 5000 kWh/v 4,29 4,49 5
Pientalo 18000 kWh/v 1,84 2,04 11

Vuoden 2014 hintatieto on saatu laskemalla keskiarvo vuoden 2014 jokaisen kuukauden

koko maan painotettu keskiarvosta. Siirtohintaan ei ole sisällytetty sähköveroa tai arvonli-

säveroa. Toimitusvarmuusinvestoinnit ja sähkön laadun paraneminen näkyvät joka tapauk-

sessa sähkönkäyttäjille kustannusten nousuna, etenkin harvaan asuttujen ja pitkien matkojen

toimintaympäristössä toimivien verkkoyhtiöiden tapauksessa.
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6.4.1 Tulorahoituksen kasvattaminen siirtohinnoittelun kautta

Saatavaa tulorahoitusta on mahdollista kasvattaa nostamalla siirtohintoja etukäteen, joskin

tällöin on huomioitava, että jos valvontajakson aikana verkonhaltijan toteutunut oikaistu tu-

los ylittää kohtuullisen tuoton vähintään viidellä prosentilla, kohdistuu ylijäämään korko-

seuraamus (EV 2011).

Kuvassa 6.20 on esitetty investointien mahdollistama vuosittainen siirtohinnan korotuspo-

tentiaali tasaisen investointiohjelman tapauksessa. Kuvassa on myös havainnollistettu

kuinka paljon siirtohintaa olisi korotettava, mikäli investoinnit rahoitettaisiin pelkällä tulo-

rahoituksella, eikä lisättäisi vierasta pääomaa. Korotus kohdistuisi kolmannen valvontajak-

son loppuun sekä neljänteen valvontajaksoon. Korotus maksetaan asiakkaille takaisin seu-

raavan valvontajakson aikana, joka näkyy vuosien 2020–2023 siirtohinnassa. Lisäksi siirto-

hinnan muutoksessa on huomioitu kertynyt alijäämä.
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Kuva 6.20 Siirtohinnan muutos, kun huomioidaan mahdollisuus korottaa siirtohintaa ennakkoon kulu-

valla ja 4. valvontajaksolla (jolloin palautus asiakkaille tapahtuu 4. ja 5. valvontajaksolla), 3.

valvontajaksolla kerääntyneen alijäämään periminen asiakkailta 4. valvontajaksolla sekä ta-

saisen investointiohjelman investointien vaikutus kohtuullisen liikevaihdon kasvuun.

Kuvan 6.20 harmaa käyrä havainnollistaa siirtohinnan ennakkokorotuksen vaikutuksia val-

vontamallin näkökulmasta, kun vuoden 2015 hinnan korotus palautetaan hintojen kautta asi-

akkaille vuosina 2016–2019 ja näiden vuosien korotuksen palautus asettuu vuosille 2020–

2023. Kuvassa 6.21 on tehty vastaava siirtohintatarkastelu etupainotteiselle investointiohjel-

malle.
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Kuva 6.21 Erilaisia siirtohinnoitteluskenaarioita etupainotteisella investointiohjelmalla.

Kuva 6.21 havainnollistaa hyvin etupainotteisen investointiohjelman ongelmaa, jossa ohjel-

man alkupäässä tarvittava rahoitus kasvaa investointivolyymien myötä huomattavasti aiem-

masta tasosta. Investointien rahoitus pelkällä tulorahoituksella vaatisi alkuun 0,40 snt/kWh

korotuksen ja sen palauttaminen seuraavalla valvontajaksolla asiakkaille hintojen kautta

vaatisi siirtohinnan palauttamisen lähes investointiohjelman alkua edeltävälle tasolle. Mah-

dollista korkoseuraamusta kohtuullisen tuoton ylittäessä toteutuneen tuloksen yli 5 %:lla ei

ole tässä huomioitu. Kuvassa 6.22 on puolestaan tehty vastaava siirtohintatarkastelu taka-

painotteiselle investointiohjelmalle.
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Kuva 6.22 Erilaisia siirtohinnoitteluskenaarioita takapainotteisella investointiohjelmalla.

Takapainotteisella investointiohjelmalla lisärahoituksen tarve ajoittuu vuosille 2020 ja 2021,

joten vuoden 2019 piikki siirtohinnassa johtuu varautumisesta seuraavan vuoden investoin-

teihin. Koska hinnan korotus etukäteen rajattiin laskennan yksinkertaistamiseksi vain nel-

jänteen valvontajaksoon asti, ei käyrässä ole hinnan korotusta vuonna 2020 (viidennen val-

vontajakson ensimmäinen vuosi), vaikka todellisuudessa seuraavan vuoden investointeja ei

pystytä rahoittamaan täysin tulorahoituksella. Vuoden 2019 hinnan korotus kasvaa niin suu-

reksi, että verkkoyhtiölle muodostuu ylijäämää, joka näkyy kuvassa negatiivisina lukuina.

Näin ollen verkkoyhtiö joutuisi laskemaan siirtohintoja investointiohjelman alkutasolle ja

hieman sen alle, joka taas aiheuttaisi haasteita tuottojen keräämiseen tulevia investointeja

varten. Täten takapainotteisella investointiohjelmallakaan ei voida täysin välttyä vieraan

pääoman lisäämiseltä. Yhteenveto kaikkien kolmen eri investointiohjelman siirtohintavai-

kutuksesta on esitetty kuvassa 6.23.
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Kuva 6.23 Investointien mahdollistama siirtohinnan korotus eri investointiohjelmilla.

Kuvassa 6.23 on vertailtu ainoastaan investointien aiheuttamaa siirtohinnan korotuspotenti-

aalia, esimerkiksi alijäämän vaikutus on jätetty huomioimatta. Erot investointiohjelmien vä-

lillä korotuspotentiaalissa ovat vähäisiä. Korotuksilla on pientä ajallista vaihtelua, mutta

maksimikorotuksen suuruus asettuu kaikilla 0,20 snt/kWh tasolle. Jos investoinneista aiheu-

tuvat kustannukset kerätään maksimin mukaan asiakkailta, on 0,20 snt/kWh korotus siirto-

hintaan toimitusvarmuuden parantamisen nimissä melko kohtuullinen eikä välttämättä vai-

kuta vielä negatiivisesti asiakastyytyväisyyteen.

6.5 Herkkyystarkastelut

Diplomityössä kehitetty laskentatyökalu mahdollistaa herkkyystarkastelut eri parametreja

varioimalla. Herkkyystarkastelujen avulla voidaan parantaa verkkoyhtiön riskienhallintaa

mallintamalla erilaisia muutostilanteita toimintaympäristössä. Yksi valvontamallin tärkeim-

mistä parametreista on reaalinen WACC-prosentti, joka määrittää verkkoyhtiölle sallitun

tuottoasteen. Tulevien tuottojen ennakoinnissa voidaan apuna käyttää herkkyystarkasteluja

eri WACC-prosentilla. Energiavirastolla on tavoitteena parantaa tuoton ennakointia arvioi-

malla WACC-malli läpi.
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Yhtä lailla herkkyystarkastelut voidaan tehdä varioimalla itse WACC-mallin parametreja,

kuten muuttamalla pääomarakennetta. Ernst & Young Oy:n tekemän arvion mukaan sähkön

jakeluverkkotoiminnan velkaantumisasteen tulisi asettua vaihteluvälille 40–48 % (EY 2014,

s. 10). Nykyisessä pääomarakenteessa velkaantumisasteen ollessa 30 %, tarkoittaisi tämä

velkaantumisasteen korottamista ja sen seurauksena kohtuullisen tuottoasteen laskua. Herk-

kyystarkasteluissa ei nyt kuitenkaan tarkastella erikseen eri WACC-parametreja, vaan tuot-

toasteen vaikutusta kokonaisuudessaan. Edellisten kappaleiden tarkastelut tehtiin WACC-

prosentilla 3,12, nyt myös prosenteilla 3,2 ja 4,5, perustuen Ernst & Young Oy:n tekemään

selvitykseen, jossa esitetään reaalista verojen jälkeistä WACC-prosenttia vaihteluväliltä 3,2–

4,5 % (EY 2014, s. 6). Kuva 6.24 havainnollistaa aiemmissa luvuissa kannattavammiksi to-

detun takapainotteisen investointiohjelman vaatimaa lisärahoituksen tarvetta eri tuottoastes-

kenaarioilla.

Kuva 6.24 Lisärahoituksen tarve takapainotteisella investointiohjelmalla, kolmella eri kohtuullisen

tuottoasteen arvolla.

Kohtuullinen tuottoaste on viimeisinä vuosina vastannut Ernst & Young Oy:n esittämän koh-

tuullisen tuottoasteen vaihteluvälin alarajaa, kun taas aiemmilla valvontajaksoilla kohtuulli-

nen tuottoaste on ollut huomattavasti korkeampi, johtuen korkeammasta riskittömän korko-

kannan arvosta. Täten ei nähty syytä laajentaa WACC-prosentin tarkasteluja alle 3 %:n.
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Kohtuullisen tuottoasteen kasvu 4,5 %:iin vaikuttaisi merkittävästi vieraan pääoman lisää-

misen tarpeeseen, johtaen lisärahoituksen tarpeen puolittumiseen.  Kuvassa 6.25 on tehty

vastaava tarkastelu siirtohintavaikutukselle vaihtelevalla kohtuullisella tuotolla.

Kuva 6.25 Investointien mahdollistama siirtohinnan korotus takapainotteisella investointiohjelmalla,

kolmella eri kohtuullisen tuottoasteen arvolla.

Nykyisen kohtuullisen tuottoasteen poiketessa vain vähän 3,2 %:n alarajasta ei myöskään

siirtohintavaikutuksessa ole suurta eroa. Kohtuullisen tuottoasteen kasvu 4,5 %:iin mahdol-

listaa kuitenkin jo suuremman siirtohinnan korotuspotentiaalin, nousten liki arvoon 0,24

snt/kWh.
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7. YHTEENVETO

Tulorahoituksen riittävyys aiheuttanee haasteita useille verkkoyhtiöille, joilla on edessä suu-

ret investointivolyymit. Samalla toimintaa olisi tehostettava. Lainan saamiseen rahoitus-

markkinoilta liittyy monia kysymysmerkkejä – riittävät vakuudet, lainaajien intressit verk-

kokomponenttien pitoajoista johtuviin vuosikymmenten pituisiin takaisinmaksuaikoihin,

joihin liittyy runsaasti epävarmuutta, yrityksen riskit joutua velkaantumisen myötä rahoitus-

ongelmiin ja niin edelleen. Toisaalta tulorahoituksen tarve on verkkoyhtiökohtainen – osa

yhtiöistä on voinut varautua ikääntyvän verkkonsa saneeraukseen hyvissä ajoin pääomaa

kerryttämällä. Tässä työssä kuitenkin oletettiin, että investoinnit toteutetaan pelkästään tulo-

rahoituksella.

Työssä kehitetty palvelumalli toimii osana kustannustehokkaan investointiohjelman raken-

tamista, kun halutaan muodostaa kannattavin vuosiohjelma määrätyille investointikohteille

ja samalla selvittää ohjelman vaikutuksia siirtohintaan. Investointien rahoittaminen tulora-

hoituksella asettaa verkkoyhtiölle siirtohinnan korotuspaineita. Esitetyillä eri investointioh-

jelmilla ei voitu välttyä lisärahoituksen tarpeelta investointikustannusten kattamiseksi, sillä

verkosta saatava kohtuullinen liikevaihto oli riittämätön jokaisella ohjelmavariaatiolla. Tältä

osin verkkoliiketoiminnan valvontamallin ei mahdollista tarkastelujen verkkoyhtiölle riittä-

vää tuottoa, jotta sillä saataisiin katettua investoinnit, vaikka tämä oli yleisesti valvontamal-

lia suunnitellessa tavoitteena.

Kuitenkin toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävää investointiohjelmaa laadittaessa voi-

daan saneerauskohteiden keskinäisellä optimoinnilla ja budjetin painotuksilla maksimoida

ohjelman kannattavuus ja minimoida lainan tarve. Ottamalla huomioon kohteiden vaikutuk-

set valvontamallin kannalta voidaan tulorahoituksen riittävyyttä tarkastella vuositasolla oh-

jelman alusta loppuun saakka. Laskennan avulla voidaan varioida erilaisia painotuksia in-

vestointiohjelmassa ja hakea sitä kautta kannattavin investointijärjestys. Kuten tarkasteluissa

todettiin, ei paras vaihtoehto ole aina tasapoistoa vastaava vuosittainen investointiohjelma,

vaan esimerkiksi investointien painottaminen 15 vuoden aikajakson loppupäähän voi olla

kannattavakin ratkaisu.
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Tarkasteltaessa kolmea erilaista investointiohjelmaa vaihteli toimitusvarmuusinvestointien

vaatima lisärahoituksen tarve 0,23–0,99 miljoonan euron välillä. Näin ollen investointikoh-

teiden keskinäisen optimoinnin ja vuosittaisten investointivolyymien painotusten avulla voi-

daan verkkoyhtiölle hakea paras yksilökohtainen ratkaisu kannattavalle investointiohjel-

malle.

Laskentaparametrien valinnalla on tulosten kannalta suuri vaikutus, kuten herkkyystarkaste-

luissa osoitettiin. Selvää on, että yli vuosikymmenen päähän ulottuvien ennusteiden eteen

joudutaan tekemään karkeita oletuksia, joten ennusteisiin jää epävarmuutta. Toisaalta mallin

tuottaman tiedon avulla verkkoyhtiöt voivat yleisellä tasolla parantaa riskienhallintaansa.

Päivittämällä laskentaa vuosittain uusilla parametreilla saadaan ennusteita tarkennettua yhä

paremmiksi.

Työssä ilmeni myös erinäisiä jatkokehityskohteita. Siirtohinnoitteluun voitaisiin jatkossa

mennä syvemmälle, esimerkiksi tariffirakenteisiin. AMR-mittareiden yleistyttyä tulevaisuu-

den mahdollisena trendinä verkkoyhtiöissä on siirtyminen energiapainotteisesta hinnoitte-

lusta tehoperusteiseen, jolloin hinnoittelu on verkkoyhtiön näkökulmasta kustannusvastaa-

vampaa. Kokonaisuudessaan diplomityössä kehitetyn palvelumallin kehitystarpeita ohjan-

nee merkittävästi verkkoyhtiöiden tarve ja kiinnostus spesifisimpiin projekteihin.
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LIITE I

Energiavirastolle toimitettavat sähköverkkotoiminnan tunnusluvut

Sähkön jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne
(1) Loppukäyttäjille siirretty sähköenergia, GWh, 1a-1d
(2) Suurin verkkoon vastaanotettu tuntikeskiteho, MW
(3) Verkkopituus jännitetasoittain, km (0,4/1-70/110 kV)
(4) Verkkopalveluasiakkaiden lukumäärä jännitetasoittain, kpl
(5) Liittymien lukumäärä jännitetasoittain, kpl
(6) Verkonhaltijan sen henkilökunnan määrä, joka on verkonhaltijan palveluksessa ja joka tekee verkonhaltijan
verkkoluvan mukaiseen sähköverkkoon liittyviä töitä, henkilötyövuotta
(7) Verkon maakaapelointiaste jännitetasoittain, % (0,4/1-70/110 kV)
(8) Muuntoasemien ja muuntajien lukumäärä ja nimellisteho eri jänniteportaissa, kpl ja MVA (45/110 kV)
(9) Jakelumuuntamoiden lukumäärä jännitetasoittain, kpl

Sähkön jakeluverkkotoiminnan taloutta kuvaavat tunnusluvut
(10) Oman pääoman tuotto, %
(11) Omavaraisuusaste, %
(12) Investointien tulorahoitus, %
(13) Liikevaihdon kasvu, %
(14) Verkkotoiminnan investointiaste, %
(15) Verkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuotto, %

Sähkön jakeluverkkotoiminnan hintatasoa kuvaavat tunnusluvut
(16) Verkonhaltijan verkkopalvelumaksujen keskihinnat kulutukselle ja tuotannolle jännitetasoittain, snt/kWh,
16a-16b

Sähkön jakeluverkkotoiminnan laatua kuvaavat tunnusluvut
(17) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuo-
sienergioilla painotettu keskeytysaika, h/v
(18) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuo-
sienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl
(19) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuo-
sienergioilla painotettu keskeytysaika, h/v
(20) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuo-
sienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl
(21) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla
painotettu keskeytysmäärä, kpl
(22) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla
painotettu keskeytysmäärä, kpl
(23) Kaikkien keskeytysten vuotuinen keskeytysaika asiakkaalla, h/v
(24) Kaikkien keskeytysten vuotuinen lukumäärä asiakkaalla k, kpl/v
(25) 0,4 kV verkossa tapahtuneiden kaikkien odottamattomien pysyvien keskeytysten yhteenlaskettu vuotuinen
lukumäärä, kpl
(26) 1-70 kV verkossa tapahtuneiden kaikkien odottamattomien ja suunniteltujen keskeytysten sekä pika- ja
aikajälleenkytkentöjen vuotuinen lukumäärä, kpl
(27) Hyvän kirjanpitotavan mukaan laaditun virallisen eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesti kirjattujen sähkö-
markkinalain 27 f §:n mukaisten vakiokorvausten määrä jaoteltuna keskeytyksen pituuden mukaan, euroa



(28) Sähkömarkkinalain 27 f §:n mukaisia vakiokorvauksia tunnusluvun (27) mukaisesti saaneiden asiakkaiden
lukumäärä jaoteltuna keskeytyksen pituuden mukaan, kpl

Sähkön jakeluverkkotoiminnan laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut
(36) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan, euroa
(37) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan suhteessa ver-
konhaltijan sähköverkkotoiminnan liikevaihtoon, %
(38) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan suhteessa val-
vontamenetelmien mukaisiin verkonhaltijan sähköverkon jälleenhankinta-arvosta laskettuihin tasapoistoihin,
%
(39) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit arvostettuna valvontamenetelmien standardiyksiköiden
mukaisesti, euroa
(40) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit valvontamenetelmien standardiyksiköiden perusteella
lasketussa arvossaan suhteessa verkonhaltijan sähköverkkotoiminnan liikevaihtoon, %
(41) Verkonhaltijan sähköverkkoon tehdyt investoinnit valvontamenetelmien standardiyksiköiden perusteella
lasketussa arvossaan suhteessa valvontamenetelmien mukaisiin verkonhaltijan sähköverkon jälleenhankinta-
arvosta laskettuihin tasapoistoihin, %
(42) Verkonhaltijan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät, euroa
(43) Verkonhaltijan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät suhteessa verkonhaltijan
sähköverkkotoiminnan liikevaihtoon, %
(44) Verkonhaltijan sähköverkkotoiminnan tutkimus- ja kehityskustannukset, euroa
(45) Verkonhaltijan sähköverkkotoiminnan tutkimus- ja kehityskustannukset suhteessa verkonhaltijan sähkö-
verkkotoiminnan liikevaihtoon, %



LIITE II

Energiavirastolle sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman mukana toimitettavat liitteet
1-5

LIITE 1. Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman strategiset lähtökohdat

1. Mitkä ovat sähkönjakeluverkon haltijan suunnittelukriteerit, joilla se katsoo täyttävänsä sähkömarkkina-
lain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset asemakaava-alueella olevilla sähkön
käyttöpaikoilla?

2. Millä keinoilla sähkönjakeluverkon haltija aikoo saavuttaa sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimukset asemakaava-alueella?
selvityksestä on käytävä ilmi olennaisesti SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossa-
pitokeinot

3. Mitkä ovat sähkönjakeluverkon haltijan suunnittelukriteerit, joilla se katsoo täyttävänsä sähkömarkkina-
lain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset asemakaava-alueen ulkopuolella olevilla
sähkön käyttöpaikoilla?

4. Millä keinoilla sähkönjakeluverkon haltija aikoo saavuttaa sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimukset asemakaava-alueen ulkopuolella?
selvityksestä on käytävä ilmi olennaisesti SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossa-
pitokeinot

5. Mihin sähköverkonosiin sähkönjakeluverkon haltijan toimenpiteet kohdistuvat sähkömarkkinalain mu-
kaisina siirtymäaikoina

a. vuosina 2014–2019
b. vuosina 2020–2023
c. vuosina 2024–2028

sähköverkonosilla kysymyksessä tarkoitetaan esimerkiksi asemakaava-alueilla sijaitsevia ja näitä alueita syöt-
täviä KJ-ilmajohtoverkkoja, asemakaava-alueilla sijaitsevia ja näitä alueita syöttäviä KJ-maakaapeliverkkoja,
asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevia ja näitä alueita syöttäviä KJ-ilmajohtoja, asemakaava-alueiden
ulkopuolella sijaitsevia ja näitä alueita syöttäviä KJ-maakaapeleita, PJ-verkkoja, sähköasemia, SJ-verkkoja
yms.

6. Miten sähkönjakeluverkon haltija on varautunut kohteiden toteuttamiseen eli suunnitteluun ja rakennut-
tamiseen sekä rakentamiseen?

7. Miten sähkönjakeluverkon rakentamisessa tehdään yhteistyötä muiden yhdyskuntateknisiä verkkoja ra-
kentavien ja ylläpitävien tahojen kanssa?

8. Millainen kunnossapitosuunnitelma sähkönjakeluverkon haltijalla on sähköverkkonsa ylläpitämiseksi?
selvityksestä on käytävä ilmi sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämisen kannalta olen-
naiset kunnossapitokeinot

9. Millaiset viankorjausresurssit sähkönjakeluverkon haltijalla on käytössään
a. jokapäiväisessä toiminnassaan
b. sähkömarkkinalain 51 §:ssä tarkoitetun myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheutuvaa

jakeluverkon vioittumista varten



10. Miten sähkönjakeluverkon kehittämisessä otetaan huomioon sähkömarkkinalain 52 §:n 2 momentin mu-
kaiset yhteiskunnalle tärkeät kohteet?
selvityksestä on käytävä ilmi yleisellä tasolla kohdetyypeittään (ei yksittäisten kohteiden osalta), miten
nämä otetaan huomioon sähkönjakeluverkon kehittämisessä

11. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimukset paikallisten olosuhteiden mukaan määritettynä sähkömarkkina-
lain 51 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa

a. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltijalla on sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin mu-
kaisia sähkön käyttöpaikkoja, joille verkonhaltija voi itse määrittää sähkönjakeluverkon toi-
minnan laatuvaatimusten tavoitetason paikallisiin olosuhteisiin perustuen sähkömarkkina-
lain 51 §:n § momentin 3 kohdasta poiketen?

b. Kuinka moneen näistä sähkön käyttöpaikoista sähkönjakeluverkon haltija aikoo soveltaa pai-
kallisiin olosuhteisiin perustuvaa sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten tavoiteta-
soa, joka poikkeaa sähkömarkkinalain 51 §:n 1 momentin 3 kohdasta?

c. Miten sähkönjakeluverkon haltija määrittää paikallisiin olosuhteisiin perustuen sähkömark-
kinalain 51 §:n 2 momentin mukaisiin sähkön käyttöpaikkoihin sovellettavan sähkönjakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimusten tavoitetason, jos tavoitetaso poikkeaa sähkömarkkinalain
51 §:n 1 momentin 3 kohdasta?

d. Minkälainen on paikallisiin olosuhteisiin perustuva sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaa-
timusten tavoitetason, jota sähkönjakeluverkon haltija soveltaa sähkömarkkinalain 51 §:n 2
momentin mukaisiin sähkön käyttöpaikkoihin?

sähkömarkkinalain 51 § 2 momentin mukaisia asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevia säh-
kön käyttöpaikkoja ovat: 1) käyttöpaikka, joka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa
muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöivää maantielauttayhteyttä; ja 2) käyttö-
paikka, jonka vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään
2500 kWh ja jonka osalta vaatimuksen, ettei jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuoman
seurauksena aiheuta käyttöpaikalle yli 36 h keskeytystä, täyttämisen edellyttämien investointien
kustannukset olisivat poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi.

LIITE 2. Sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin suunnitelma toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi ja käyttää rahaa kunnossapitoon sähkönjakeluver-
kon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisten siirtymäaikajak-
sojen aikana, euroa
a. SJ

i. investoinnit

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

ii. kunnossapito
a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

b. Sähköasemat
i. investoinnit

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

ii. kunnossapito



a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

c. KJ
i. investoinnit

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

ii. kunnossapito
a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

d. Muuntamot
i. investoinnit

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

ii. kunnossapito
a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

e. PJ
i. investoinnit

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

ii. kunnossapito
a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

2. Kuinka paljon sähkönjakeluverkkoa muutetaan eri jännitetasoilla toiminnan laatuvaatimusten mu-
kaiseksi sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisten siirtymäjaksojen aikana, kilometriä
a. KJ

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

b. PJ
a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

3. Kuinka monta asemakaava-alueella olevaa käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä siirretään toiminnan
laatuvaatimusten mukaisen sähkönjakeluverkon piiriin sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisten siirty-
mäjaksojen aikana, kappaletta

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028



4. Kuinka monta asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä siirretään
toiminnan laatuvaatimusten mukaisen sähkönjakeluverkon piiriin sähkömarkkinalain 119 §:n mu-
kaisten siirtymäjaksojen aikana, kappaletta

a) vuosina 2014 – 2019
b) vuosina 2020 – 2023
c) vuosina 2024 – 2028

5. Mikä on sähkönjakeluverkon kaapelointiaste eri jännitetasoilla toimenpiteiden jälkeen sähkömarkki-
nalain 119 §:n mukaisten siirtymäjaksojen jälkeen, prosenttia
a. KJ

a) 31.12.2019
b) 31.12.2023
c) 31.12.2028

b. PJ
a) 31.12.2019
b) 31.12.2023
c) 31.12.2028

LIITE 3. Sähkönjakeluverkon nykytilanne sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten kannalta

1. Keskijännitejakeluverkon kartta, jossa sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan
laatuvaatimukset täyttävät sähköverkonosat näkyvät korostettuna
Mikäli sähkönjakeluverkon haltijan sähkönjakeluverkko täyttää toiminnan laatuvaatimukset valta-
osassa verkkoa, voi verkonhaltija vaihtoehtoisesti toimittaa keskijännitejakeluverkon kartan, jossa
näkyvät korostettuna sähköverkonosat, joissa sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakeluverkon toi-
minnan laatuvaatimukset eivät täyty. Tämä kartta on toimitettava ensimmäisen kerran vuonna 2020
toimitettavassa sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa 1.1.2020 vallitsevan tilanteen mukai-
sena.

2. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä
a. KJ
b. PJ

3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laa-
tuvaatimukset, kilometriä
a. KJ
b. PJ

4. Kuinka paljon sähkön käyttöpaikkoja on asemakaava-alueella, kappaletta

5. Kuinka suuri osa asemakaava-alueella olevista sähkön käyttöpaikoista on sähkönjakeluverkon toi-
minnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, kappaletta

6. Kuinka paljon sähkön käyttöpaikkoja on asemakaava-alueen ulkopuolella, kappaletta

7. Kuinka suuri osa asemakaava-alueen ulkopuolella olevista sähkön käyttöpaikoista on sähkönjakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, kappaletta

8. Mikä on sähkönjakeluverkon kaapelointiaste eri jännitetasoilla, prosenttia
a. KJ
b. PJ



9. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä
a. KJ
b. PJ

10. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella puolella on
metsää, kilometriä
c. KJ
d. PJ

LIITE 4. Suunnitelma kuluvalle ja seuraavalle vuodelle sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimus-
ten täyttämiseksi

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi ja käyttää rahaa kunnossapitoon sähkönjakelu-
verkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi kuluvana ja seuraavana vuonna, euroa/vuosi
a. SJ

i. investoinnit
ii. kunnossapito

b. Sähköasemat
i. investoinnit
ii. kunnossapito

c. KJ
i. investoinnit
ii. kunnossapito

d. Muuntamot
i. investoinnit
ii. kunnossapito

e. PJ
i. investoinnit
ii. kunnossapito

2. Minkä toimenpiteiden avulla asemakaava-alueella olevaa sähkönjakeluverkkoa muutetaan toimin-
nan laatuvaatimukset täyttäväksi kuluvana ja seuraavana vuonna
a. SJ ja sähköasemat
b. KJ ja muuntamot
c. PJ
Selvityksestä on käytävä ilmi kaikki SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossapi-
totoimenpiteet.

3. Minkä toimenpiteiden avulla asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa sähkönjakeluverkkoa muute-
taan toiminnan laatuvaatimukset täyttäväksi kuluvana ja seuraavana vuonna
a. SJ ja sähköasemat
b. KJ ja muuntamot
c. PJ
Selvityksestä on käytävä ilmi kaikki SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossapi-
totoimenpiteet.



4. Kuinka paljon sähkönjakeluverkkoa muutetaan eri jännitetasoilla toiminnan laatuvaatimukset täyttä-
väksi kuluvana ja seuraavana vuonna, kilometriä
a. KJ
b. PJ

5. Kuinka monta asemakaava-alueella olevaa sähkön käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä siirretään toi-
minnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piiriin kuluvana ja seuraavana vuonna, kap-
paletta

6. Kuinka monta asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa sähkön käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä
siirretään toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piiriin kuluvana ja seuraavana
vuotena, kappaletta

7. Mikä on sähkönjakeluverkon kaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja seuraavan vuoden toimen-
piteiden jälkeen, prosenttia
a. KJ
b. PJ

LIITE 5. Sähkönjakeluverkkoon kahden edellisen vuoden aikana toiminnan laatuvaatimusten täyttä-
miseksi tehdyt toimenpiteet

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi ja käytti rahaa kunnossapitoon sähkönjakeluver-
kon toiminnan laatuvaatimusten kahtena edellisenä vuotena, euroa/vuosi

a. SJ
i. investoinnit
ii. kunnossapito

b. Sähköasemat
i. investoinnit
ii. kunnossapito

c. KJ
i. investoinnit
ii. kunnossapito

d. Muuntamot
i. investoinnit
ii. kunnossapito

e. PJ
i. investoinnit
ii. kunnossapito

2. Minkä toimenpiteiden avulla asemakaava-alueella olevaa sähkönjakeluverkkoa muutettiin toimin-
nan laatuvaatimukset täyttäväksi kahtena edellisenä vuotena
a. SJ ja sähköasemat
b. KJ ja muuntamot
c. PJ
Selvityksestä on käytävä ilmi kaikki SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossapi-
totoimenpiteet.



3. Minkä toimenpiteiden avulla asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa sähkönjakeluverkkoa muutet-
tiin toiminnan laatuvaatimukset täyttäväksi kahtena edellisinä vuotena
a. SJ ja sähköasemat
b. KJ ja muuntamot
c. PJ
Selvityksestä on käytävä ilmi kaikki SJ-, KJ- ja PJ-verkkoon sovellettavat investointi- ja kunnossapi-
totoimenpiteet.

4. Kuinka paljon sähkönjakeluverkkoa muutettiin eri jännitetasoilla toiminnan laatuvaatimukset täyttä-
väksi kahtena edellisenä vuonna, kilometriä
a. KJ
b. PJ

5. Kuinka monta asemakaava-alueella olevaa sähkön käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä siirrettiin toi-
minnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon kahtena edellisenä vuotena, kappaletta

6. Kuinka monta asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa sähkön käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä
siirrettiin toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piiriin kahtena edellisenä vuo-
tena, kappaletta



LIITE III

Investointikohteiden komponenttikohtaiset tiedot järjestettynä takapainotteisen investoin-
tiohjelman mukaiseen järjestykseen.

Kohde
Inves-
tointi-
vuosi

Keskijännite-
johdot Muuntamot Pienjännite-

johdot Kaivu Tehostettu
raivaus

[km] [€] [kpl] [€] [km] [€] [km] [€] [km] [€]
Kohde19 2015 1,0 32480 0 0 0,0 0 0,9 9200 2,0 4000
Kohde1 2,0 19000 - 17000 0,0 0 - - 0,0  0
Kohde27 3,5 105700 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0
Kohde18 2016 0,7 24804 2 49360 1,3 29581 0,5 12518 0,0 0
Kohde17 1,6 51968 2 33910 1,5 15113 1,5 14720 0,0 0
Kohde4 2017 2,0 64960 1 24680 0,7 7556 1,8 18400 0,0 0
Kohde2 5,2 123900 - 25000 1,3 12000 - - 0,0  0
Kohde3 2018 4,9 110000 - 25000 1,5 13000 - - 0,0  0
Kohde11 1,8 56840 1 24680 0,7 7556 1,6 16100 0,0 0
Kohde5 2019 1,5 48720 1 24680 0,7 7556 1,4 13800 0,0 0
Kohde7 1,4 45472 1 24680 0,7 7556 1,3 12880 0,0 0
Kohde9 2020 1,3 42224 3 43140 2,2 22669 1,2 11960 0,0 0
Kohde6 0,9 34344 2 49360 1,3 29581 0,8 17333 0,0 0
Kohde29 5,1 154020 0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 5000
Kohde24 1,1 40068 3 74040 1,9 44371 0,9 20221 0,0 0
Kohde16 2021 0,9 34344 3 74040 1,9 44371 0,8 17333 0,0 0
Kohde20 1,2 37352 2 33910 1,5 15113 1,0 10580 0,0 0
Kohde26 0,6 22896 5 107950 3,2 73952 0,5 11555 0,0 0
Kohde22 2022 8,6 468000 - 43000 3,9 140000 - - 0,0  0
Kohde8 2,7 87696 1 24680 0,7 7556 2,5 24840 2,0 4000
Kohde23 2023 10,5 340000 - 83000 4,8 173000 - - 0,0  0
Kohde12 2,5 79576 3 43140 2,2 22669 2,2 22540 0,0 0
Kohde14 2024 1,7 62964 2 49360 1,3 29581 1,4 31776 0,0 0
Kohde13 1,0 30856 1 24680 0,7 7556 0,9 8740 0,0 0
Kohde21 5,2 318000 - 43000 2,4 86000 - - 0,0  0
Kohde10 2025 4,1 133168 2 49360 1,5 15113 3,7 37720 0,0 0
Kohde15 1,9 70596 4 83270 2,6 59162 1,5 35628 0,0 0
Kohde34 6,4 193280 0 0 0,0 0 0,0 0 2,1 4200
Kohde33 2026 7,2 217440 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0
Kohde25 2,1 78228 5 123400 3,2 73952 1,7 39480 0,0 0
Kohde32 6,2 187240 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0
Kohde31 2027 5,5 166100 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0
Kohde35 5,8 175160 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0
Kohde30 6,2 187240 0 0 0,0 0 0,0 0 4,2 8400
Kohde36 3,2 122112 3 27690 2,2 22669 2,9 29440 0,0 0
Kohde37 2028 1,8 68688 2 18460 1,5 15113 1,6 16560 0,0 0
Kohde40 1,9 72504 2 15520 1,5 15113 1,7 17480 0,0 0
Kohde38 2,7 103032 2 16990 1,5 15113 2,5 24840 0,0 0
Kohde39 2,8 106848 1 9230 0,7 7556 2,5 25760 0,0 0
Kohde28 4,2 126840 0 0 0,0 0 0,0 0 3,2 6400



LIITE IV

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman liite 2 täytettynä takapainotteisen investoin-
tiohjelman mukaisesti.

Sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin suunnitelma toiminnan laatuvaatimusten täyt-
tämiseksi

1.

Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi sähkön-
jakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi
sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisten siirtymäaikajakso-
jen aikana, euroa

SJ
2014–2019  0
2020–2023  0
2024–2028  0

Sähköasemat
2014–2019  0
2020–2023  0
2024–2028  0

KJ
2014–2019 547562
2020–2023 1476881
2024–2028 2687720

Muuntamot
2014–2019 198990
2020–2023 576260
2024–2028 460960

PJ
2014–2019 191130
2020–2023 892862
2024–2028 695559

2.

Kuinka paljon sähkönjakeluverkkoa muutetaan eri jännite-
tasoilla toiminnan laatuvaatimusten mukaiseksi sähkö-
markkinalain 119 §:n mukaisten siirtymäjaksojen aikana,
kilometriä

KJ
2014–2019 15
2020–2023 25
2024–2028 64

PJ
2014–2019 9
2020–2023 33
2024–2028 29



3.

Kuinka monta asemakaava-alueella olevaa käyttöpaikkaa
näillä toimenpiteillä siirretään toiminnan laatuvaatimusten
mukaisen sähkönjakeluverkon piiriin sähkömarkkinalain
119 §:n mukaisten siirtymäjaksojen aikana, kappaletta

Käyttöpaikkoja
2014–2019 585
2020–2023 505
2024–2028 350

4.

Kuinka monta asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa
käyttöpaikkaa näillä toimenpiteillä siirretään toiminnan
laatuvaatimusten mukaisen sähkönjakeluverkon piiriin
sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisten siirtymäjaksojen ai-
kana, kappaletta

Käyttöpaikkoja
2014–2019 420
2020–2023 525
2024–2028 565

5.
Mikä on sähkönjakeluverkon kaapelointiaste eri jänniteta-
soilla toimenpiteiden jälkeen sähkömarkkinalain 119 §:n
mukaisten siirtymäjaksojen jälkeen, prosenttia

KJ
31.12.2019 42
31.12.2023 47
31.12.2028 56

PJ
31.12.2019 43
31.12.2023 52
31.12.2028 62
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