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Sähkönmyyntiyhtiön liiketoimintaan liittyy muiden yritysten toiminnan tavoin erilaisia
riskejä. Riskit jaetaan operationaalisiin ja markkinariskeihin. Operationaalisia riskejä ovat
esimerkiksi erilaiset henkilöstöön, tietojärjestelmiin tai operatiiviseen toimintaan liittyvät
riskit.

Sähkönmyyntiyhtiön liiketoimintaan kohdistuu myös erilaisia markkinariskejä, joihin
tyypillisesti

liittyy

sekä

voiton

että

tappion

mahdollisuus.

Sähkönmyyntiyhtiön

liiketoimintaan liittyviä markkinariskejä ovat esimerkiksi volyymiriski, profiiliriski, hintariski
ja johdannaisriski. Työssä käydään läpi myös muita markkinariskejä sekä pohditaan riskien
suojautumiskeinoja.

Markkinariskejä voidaan hallita useiden eri keinojen avulla. Tavallisimpia näistä ovat
esimerkiksi johdannaisten ja peak- sekä profiilituotteiden hankkiminen, joiden avulla
hallitaan markkinahintojen muutosten vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen.

Lisäksi yritys voi käyttää riskienhallintakeinoina monipuolista jälkilaskentaa sekä raportointia
liiketoiminnan keskeisiltä osilta. Erityisesti riskienhallintakeinona käytetään erilaisia
riskimittareita,

joista

Profit

at

Risk-riskimittarin

katsottiin

soveltuvan

parhaiten

sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan tueksi. Riskienhallinnan kehityksen näkökulmasta
yrityksen on syytä miettiä sopimusten hinnoitteluaan sekä suojausstrategiaansa.
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Similarly to other businesses, electricity sales business includes different kinds of risks which
are divided into operational and market risks. Operational risks are, for instance, risks related
to employees, information systems or operational functions.

Electricity sales business also faces different kinds of market risks which typically includes
possibilities for profits as well as possibilities of losses. The market risks linked to electricity
sales business are, for example, risks concerning volumes, profile, price and derivatives. This
thesis focuses on the aforementioned market risks and other market risks and also introduces
some common methods for managing market risks.

Companies can manage market risks with various kinds of methods. The most common
methods are, for example, hedging of base, peak and profile derivatives which help
companies to control the effects of the volatility of market prices on sales profits.

In addition, an electricity sales company can manage market risks with versatile back-testing
and reporting on essential areas of business. An electricity sales company should use different
kinds of risk valuation methods to manage its market risks. One of the findings of this thesis
is that the risk valuation method Profit at Risk is the most suitable for electricity sales
company’s risk management. From the point of view of developing the company’s risk
management, the company should review its contract pricing and hedging strategy.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINNÄT
C

call (osto-optio)

CfD

Contracts for Difference (aluehintatuote)

CVaR

Component Value at Risk-riskimittari

C-FaR

Cash-flow at Risk-riskimittari

C-VaR

Conditional Value at Risk-riskimittari

D

day, päivä

EMPS

fundamenttiperusteinen simulointimalli sähkömarkkinoille

ENO

Electricity Nordic area

EPAD

Aluehintatuote

EWMA

eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo

FI

Suomen hinta-alue

HELSPOT

Suomen hinta-alueen spot-hinta

M

month, kuukausi

M-to-m

Contracts for Difference (aluehintatuote)

OTC

Over the counter (pörssin ulkopuolinen kaupankäynti, kahdenvälinen kauppa)

P

put (myyntioptio)

PaR

Profit at Risk-riskimittari

Q

kvartaali

SYS

Sähköpörssin systeemihinta

VaR

Value at Risk-riskimittari

W

week, viikko

YR

year, vuosi

Yksiköt:
°C

celsiusaste

MW

megawatti

MWh

megawattitunti

GWh

gigawattitunti

TWh

terawattitunti

Yksiköiden kertoimet:
M

mega, 106

G

giga, 109

T

tera, 1012
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Kreikkalaiset:
Γ

gamma, option arvon toinen derivaatta kohde-etuuden arvon suhteen

Δ

delta, option arvon muutos kohde-etuuden arvon muutoksen suhteen

σ

sigma, ∂σ , kohde-etuuden volatiliteetin muutos

∂S

kohde-etuuden arvon muutos

V

Vega, option arvon herkkyys kohde-etuuden volatiliteetin muutoksille

∂t

ajan muutos

∂

derivaatta
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1. Johdanto
1.1. Tutkimuksen tavoitteet
Diplomityön tavoitteena on sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan kehittäminen. Tutkimuksessa
kuvataan millaisessa toimintaympäristössä sähkönmyyntiyhtiö toimii ja millaisia riskejä
yrityksen toimintaan kohdistuu markkinoilta ja operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi työn
tavoitteena on selvittää millaisia riskimittareita riskienhallinnan avuksi on käytettävissä ja
selvittää mikä riskimittari soveltuu parhaiten sähkönmyyntiyhtiön riskienhallintaan. Työn
tuloksena esitetään kehitysehdotuksia yrityksen nykyiseen riskienhallintaprosessiin.

1.2. Tutkimuksen rakenne
Työn ensimmäisessä luvussa käydään läpi diplomityön tavoitteet sekä työskentelytapa. Lisäksi
luvussa esitellään yritys, jolle diplomityö toteutetaan. Toisessa luvussa tutustutaan
Pohjoismaisen sähköpörssin viime vuosien kehitystä ja sitä millaisessa toimintaympäristössä
yritys liiketoimintaa harjoittaa.

Kolmannessa luvussa selvitetään sähkönmyyntiyhtiön toimintaan liittyvät riskit. Riskit on jaettu
operationaalisiin ja markkinariskeihin. Operationaalisia riskejä ovat esimerkiksi henkilöstöön
liittyvät riskit sekä järjestelmäriskit. Sähkönmyyntiyhtiön markkinariskejä ovat muun muassa
volyymiriski, profiiliriski ja vastapuoliriski. Neljännessä luvussa tutkitaan keinoja, joita
sähkönmyyntiyhtiöllä on käytettävissä markkinariskien riskienhallinnassa. Lisäksi neljännessä
luvussa esitetään keinoja lämpötilariskin hallintaan. Luvussa viisi tutkitaan millaisia
riskimittareita on yleisesti käytössä ja kerrotaan niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta
sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan apuvälineeksi. Luvussa suoritetaan myös esitettyjen
riskimittareiden vertailu.

Lopuksi työssä esitetään tulokset sekä riskienhallinnan toimintamallin kehittämisehdotuksia
nykytilanteeseen verrattuna sekä yhteenveto. Työn viimeisessä luvussa kootaan yhteen työn
keskeisimmät aiheet, tavoitteet ja johtopäätökset. Lisäksi pohditaan miten riskienhallintaa voisi
kehittää tulevaisuudessa ja millaisia haasteita, riskienhallinnan näkökulmasta, tulevaisuudessa
on edessä.

10

1.3. Työskentelytapa ja rajaukset
Tämän diplomityön teoriaosuus toteutetaan kirjallisuustutkimuksena sekä yrityksen toteutunutta
dataa analysoiden. Lisäksi tutkimuksessa käytetään hyväksi alan seminaareista sekä historiasta
saatuja kokemuksia. Työn lähdeaineisto koostuu pääasiassa aikaisemmin samasta aihepiiristä
tehdyistä

tutkimuksista.

Lisäksi

lähdeaineistossa

on

käytetty

laajemmin

yritysten

riskienhallintaan liittyvää kirjallisuutta sekä rahoitusmarkkinoiden riskienhallinnasta ja
riskimittareista tehtyjä tutkimuksia sekä kirjallisuutta.

Työ tehdään Lännen Omavoima Oy:n nykyisen riskienhallinnan näkökulmasta eli työssä otetaan
huomioon kyseisen yrityksen erityispiirteet. Yrityksen ainoana sähkönhankintalähteinä ovat
sähköpörssi sekä OTC-markkinat ja yrityksellä on sähkönmyyntiliiketoiminnan lisäksi
mahdollisuus myös spekulatiiviseen kaupankäyntiin (trading).

1.4. Lännen Omavoima Oy
Lännen Omavoima Oy on Rauman Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n tasaosuuksin
omistama sähkönmyyntiyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Yhtiön
perustamisesta saatuja etuja olivat esimerkiksi henkilökuntaresurssien tehokkaampi käyttö ja
yhtiön asiantuntemuksen lisääminen

sekä kustannustehokkuuden ja

riskinkantokyvyn

parantaminen laajemman omistuspohjan kautta. Yrityksen liiketoiminta keskittyy sähkön
hankkimiseen tukkumarkkinoilta sekä sähkönmyyntiin loppuasiakkaille. Lisäksi osana
liiketoimintaa yhtiö tekee trading-kauppaa sähköpörssin tuotteilla.

Lännen Omavoima Oy:n operatiivinen toiminta on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat
energiapalveluiden myynti, trading ja sähkön hankinta sekä tuotannon palvelut. Lännen
Omavoima Oy:llä itsellään ei ole sähkön tuotanto-osuuksia. Lännen Omavoima Oy tekee
sähkökauppaa sähköpörssissä EM Finance Oy:n välityksellä: Lisäksi yritys toimittaa Lännen
Omavoima Oy:lle myös yrityksen käyttämän riskienhallintajärjestelmän.

Lännen Omavoima Oy:n fyysisestä sähkönhankinnasta vastaa Satapirkan Sähkö Oy. Fyysistä
sähkönhankintaa

Satapirkan

Sähkö

Oy

tekee

spot-markkinoilla

sekä

tekemällä
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tasesähkökauppoja. Lännen Omavoima Oy ostaa osan myymästään sähköstä omistajayhtiöiden
omistamista voimalaitoksista, mutta maksaa siitä kulloisenkin markkinahinnan.

Yrityksen asiakkaat jaetaan neljään eri alasalkkuun, jotka ovat suurasiakas-, yrityssopimus-,
12/24 kk- ja toimitusvelvollisuusmyyntisalkku. Taulukossa 1 on kerrottu millaisilla perusteilla
asiakkaat on jaettu eri myyntisalkkuihin.

Taulukko 1. Lännen Omavoima Oy:n asiakkaiden jakautuminen alasalkkuihin.
Suurasiakasmyyntisalkku

Kaupungit

12/24 kk

Sopimusmyynti

Toimitusvelvollisuusmyyntisalkku

sopimusmyynti

(yritykset)

12kk/24kk

Kiinteähintaiset ja

Avoimessa toimituksessa olevat

pienasiakassopimukset

määräaikaiset

sopimukset

yrityssopimukset
Kunnat ja kuntayhtymät

Toistaiseksi

Toistaiseksi voimassaolevat

voimassaolevat

sopimukset muilla verkkoalueilla

sopimukset, joiden
hinnoittelu eroaa
avoimen
toimituksen
sopimuksista
Muut julkisen hankinnan

Kiinteähintaiset

kohteet

”vihreät”

Tilapäismittaukset

sopimukset
Kiinteistö- ja

Toistaiseksi

asuntosijoitusyhtiöt

voimassaolevat
”vihreät”
sopimukset

Suuret teollisuusyritykset
Konsulttien kautta tulevat
yrityssopimukset

Suurasiakasmyyntisalkku koostuu asiakkaista, joiden vuosikulutus on suurempi kuin 4000
MWh. Suurasiakasmyyntisalkun asiakkaiden laskutushinta määräytyy sähköpörssissä tehtävien
hintakiinnitysten perusteella. Lisäksi suurasiakasmyyntisalkussa on konsulttien kautta tulleiden
yritysasiakkaiden sopimukset, joille myös tehdään hintakiinnitykset sähköpörssin kautta, mutta
ovat vuosivolyymiltaan pienempiä kuin 4000 MWh.
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Yrityssopimusmyyntisalkun sopimuskanta muodostuu enimmäkseen kiinteähintaisista ja
määräaikaisista

sopimuksista,

joiden

vuosivolyymi

on

alle

4000

MWh.

Lisäksi

sopimusmyyntisalkussa on yrityksen toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joiden
laskutushinta määräytyy sähköpörssin hintojen perusteella.

Yrityksen pienasiakkaat on jaettu 12/24 kk- ja toimitusvelvollisuusmyyntisalkkuihin.
Toimitusvelvollisuussopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia, joissa on
asiakkaan puolelta 14 vuorokauden irtisanomisaika ja yhtiö voi muuttaa asiakkaan sopimuksen
laskutushintoja, ilmoittamalla siitä kuukautta etukäteen. 12/24 kk -myyntisalkun asiakkaat
koostuvat kiinteähintaisista ja määräaikaisista sopimuksista.

Yrityksen pääkilpailijoita ovat maantieteellisen sijainnin perusteella, pohjoisessa Pori Energia
Oy ja etelässä Fortum Oyj sekä Turku Energia Oy. Lisäksi yritys seuraa muiden, pääasiassa
sähköpörssiä sähkön hankintakanavana käyttävien yritysten toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi
Oulun Sähkönmyynti Oy ja Vattenfall Sähkönmyynti Oy. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto
Lännen Omavoima Oy:n tärkeimmistä kilpailijoista.

Taulukko 2. Lännen Omavoima Oy:n pääkilpailijoiden myyntivolyymit sekä pörssistä ostettavan sähkön osuudet.
Yritys

Myyntivolyymi [GWh]

Pörssisähkön osuus [%]

Fortum Oyj 1)

14 400

100

Vattenfall Sähkönmyynti Oy1)

96 600

98

Oulun Sähkönmyynti Oy

1 952

40

Turku Energia Oy

1 712

71

Pori Energia Oy

1 185

55

1) Myyntivolyymi koko Pohjoismaissa.

Taulukosta 2 nähdään, että lähes kaikkien Lännen Omavoima Oy:n pääkilpailijoiden sähkön
hankintakanavana on suurimmalta osin pohjoismainen sähköpörssi. On kuitenkin huomattava,
että esimerkiksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Pori Energia Oy:n hankkii sähköä myös muista
kanavista.
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2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat
Työn toisessa luvussa käydään läpi pohjoismaisen sähköpörssin kehitystä viimeisten vuosien
aikana. Luvussa selvitetään myös, miten sähköpörssin kaupankäyntivolyymit ovat kasvaneet
finanssi- ja fyysisten kauppojen osalta. Lisäksi luvussa perehdytään pohjoismaisten
sähkömarkkinoiden hinnanmuodostumiseen.

Sähköpörssissä sähkön hinta jokaiselle tunnille muodostuu kysyntä- ja tarjontakäyrien
leikkauspisteestä. Ideaalitilanteessa sähkön hinta olisi kaikille markkinaosapuolille sama
jokaiselle määrittelyn tunnille. Tästä teoreettisesta luvusta käytetään nimitystä systeemihinta.
Systeemihinnan muodostumisessa ei oteta huomioon sähkön siirtokapasiteetissa olevia
rajoituksia.

Mikäli

toimitushetkellä

ilmenee

siirtokapasiteettirajoituksia,

sähköpörssin

toimialueelle muodostuu systeemihinnasta poikkeavia hinta-alueita. (Partanen 07)

Hinta-alueen sähkön hinta eroaa jo lähtökohtaisesti systeemihinnasta eli kunkin hinta-alueen
sähkön hinnat muodostuvat kyseessä olevan alueen osto- ja myyntitarjousten mukaan, jonka
jälkeen

kysyntä-

tai

tarjontakäyrää

siirretään

siirtokapasiteetin

verran

lähemmäksi

systeemihintaa. Kuvassa 1 on esitetty aluehintojen muodostuminen sekä ali- että
ylituotantoalueilla.

ALITUOTANTOALUE
K ysyntä A

Tarjonta A

Tarjonta

K ysyntä B

YLITUOTANTOALUE
Tarjonta

Tarjonta B

SYS
H inta A
Aluehinta
Aluehinta

H inta B

SYS

MWh
Tarjontakäyrä siirtyy oikealle alueen
siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa

MWh
Tarjontakäyrä siirtyy vasem m alle alueen
siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa

Kuva 1. Aluehintojen muodostuminen sekä yli- että alituotantoalueilla. Kuvassa SYS tarkoittaa systeemihintaa ja A
sekä B ilmoitusalueiden sähkön tarjontaa ja kysyntää ennen hinta-alueiden muodostumista. (Karjalainen 06)
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Koska ylituotantoalueelta ei saada toimitettua ylijäämäsähköä sellaiselle alueelle, jossa sähkön
kulutus ylittää tuotannon, on ylituotantoalueen toimitushinta lähtökohtaisesti matalampi kuin
systeemihinta. Tämän jälkeen ylituotantoalueelta siirretään siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa
sähköä

alituotantoalueelle,

jolloin

ylituotantoalueen

tarjontakäyrä

siirtyy

vasemmalle

siirtokapasiteetin verran. Näin ollen ylituotantoalueen toimitushinta nousee, jääden kuitenkin
systeemihinnan alapuolelle. (Partanen 07)

Alituotantoalueella sähkön toimitushinta on lähtökohtaisesti korkeampi kuin systeemihinta.
Tämän jälkeen alituotantoalueelle siirretään sähköä siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa ja
alituotantoalueen tarjontakäyrää siirretään oikealle siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa. Näin
ollen alituotantoalueen hinta laskee, mutta pysyy kuitenkin systeemihinnan yläpuolella.
(Partanen 07)

Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pool aloitti toimintansa vuonna 1995. Nord Pool yhdisti
kaupankäyntinsä Saksan, Alankomaiden sekä Ison-Britannian sähköpörssien kanssa vuoden
2010 aikana. Samalla Nord Pool finanssimarkkina sai uudeksi nimekseen Nasdaq OMX
Commodities Europe. (Nasdaq OMX 14)

Pörssin kautta vaihdetaan finanssituotteita ja fyysisiä tuotteita elspot- sekä elbas-kaupankäynnin
kautta. Lisäksi pörssin kautta selvitetään kahdenvälisiä OTC-kauppoja ja käydään kauppaa
päästöoikeussopimuksilla sekä selvitetään myös niiden kahdenväliset kaupat. Kuvassa 3 on
vertailtu Nord Pool (Nasdaq OMX Commodities Europe)-sähköpörssin vuosittaisia fyysisten ja
finanssisopimusten kaupankäyntimääriä vuodesta 2000 eteenpäin. Kuvasta 3 havaitaan, että
fyysinen kaupankäynti on kehittynyt alusta alkaen tasaisesti, ollen vuosina 2010 ja 2011 noin
300 TWh. Tämä vastaa noin 73 %:a koko pohjoismaisen sähköpörssin toiminta-alueen sähkön
kulutuksesta. (Nasdaq OMX 14)

Finanssisopimusten kaupankäyntivolyymit ovat 2000-luvun aikana vaihdelleet voimakkaammin
kuin fyysisten sopimusten kaupankäyntimäärät. Finanssisopimusten kaupankäyntivolyymiin
vaikuttaa esimerkiksi markkinahintojen volatiliteetti siten, että suuremman volatiliteetin vuosina
kaupankäynti lisääntyy ja päinvastoin. (Nasdaq OMX 14)
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Kuva 2. Nord Pool (Nasdaq OMX Commodities Europe:n) volyymien kehittyminen finanssi- ja fyysiset kaupat.
(Nord Pool 14 a, Nasdaq OMX 14)

Kuvasta 2 nähdään, että finanssisopimusten vaihto on vuositasolla keskimäärin noin viisi kertaa
suurempaa kuin toimitukseen johtavien sopimusten. Nasdaq OMX Commodities Europesähköpörssin vaihdon perusteella voidaan todeta, että markkina on likvidi. Kaikki sähköpörssin
tuotteet

eivät

kuitenkaan

ole

kovinkaan

likvidejä.

Finanssisopimusten

suurempi

kaupankäyntimäärä selittyy toimijoiden halukkuudella hallita hintariskiänsä etukäteen. Edelleen
täytyy muistaa, että mikäli vuoden aikana toteutuvat spot-hinnat vaihtelevat voimakkaasti,
lisääntyvät

myös

finanssisopimusten

kaupankäyntimäärät.

Vuoden

2010

korkeaan

finanssisopimusten vaihtomäärään osasyynä oli myös sähköpörssien yhdistymisestä aiheutunut
kaupankäynnin lisääntyminen. (Nasdaq OMX 14)

Yleisesti

johdannaismarkkinoilla

keinottelijoihin,

arbitraasituottoja

olevat

toimijat

hakeviin

sekä

voidaan

jakaa

suojautujiin.

kolmeen

Suojautujat

ryhmään;
hallitsevat

tulevaisuuden sähköntoimituksille aiheutuvaa markkinariskiä finanssisopimusten avulla.
Keinottelijat ottavat näkemyksiä johdannaisten hintakehityksestä ja hakevat tuottoja ottamalla
erilaisia positioita. Arbitraasituottoja hakevat toimijat pyrkivät ottamaan vastakkaiset positiot
kahden eri johdannaisinstrumentin välillä ja lukitsemaan voitot ilman riskiä. (Hull 06)

Suojautujiin kuuluvat toimijat lukitsevat toimitusten hinnat etukäteen ja hallitsevat riskejänsä.
Samalla

suojautujat

pienentävät

markkinahintojen

muutoksen

vaikutusta

tulokseen.

Keinottelijoiden tavoitteena on ottaa onnistuneita näkemyksiä markkinoiden tulevasta
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hintakehityksestä. Arbitraasituottoja hakevien ryhmään kuuluvien toimijoiden tarkoituksena on
saada tuottoa ilman riskiä. Useimmiten kyseiset toimijat käyvät kauppaa kahdella tai useammalla
markkinalla samanaikaisesti ja ottavat eri markkinoilla vastakkaiset positiot. (Hull 06)

Arbitraasituottoja hakevien toimijoiden on esimerkiksi mahdollista tehdä tuottoa toimimalla
samanaikaisesti

sähköpörssissä

ja OTC-markkinoilla. Tosin hinnoitteluvirheet

kahden

markkinan välillä ovat harvinaisia. Erityisesti hinnoitteluvirheitä voi löytyä, pienemmän
kaupankäyntivolyymin omaavien, aluehintatuotteiden kanssa.

Arbitraasituottoja

voi

tosin

saavuttaa

myös

samassa

markkinapaikassa

kaupattavien

johdannaisten avulla siten, että kohde-etuutena on saman jakson sähkön toimitus. Esimerkiksi
toimija voi myydä joulukuun 2014 kuukausituotetta ja ostaa samalla Q4-14 kvartaalituotetta ja
saavuttaa yhden kuukauden osalta arbitraasituottoja. Tässä tapauksessa täytyy muistaa, että
toimija altistuu riskille lokakuun ja marraskuun tuotteiden osalta. Kyseistä strategiaa voidaan
käyttää esimerkiksi tilanteissa, jossa salkussa on alisuojausta loka- ja marraskuulle.

Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssissä on jäsenenä 120 sähköjohdannaisilla
kauppoja tekevää toimijaa. Jäsenet voivat edustaa sähköpörssissä useampaa eri asiakasta.
Jäsenet jakaantuvat erilaisiin kategorioihin sopimusten mukaisesti. Esimerkiksi Lännen
Omavoima Oy:n osalta edustajana toimii EM Finance Oy. (Nasdaq OMX 14 c)

Sähköpörssin jäseniä ovat energian tuottajat, pankit ja muut finanssitalot sekä konsulttiyhtiöt.
Lisäksi usealla sähköpörssin jäsenellä on sekä tuotantolaitoksia että sähkönmyynti liiketoimintaa
ja trading-toimintaa eli yritykset ovat niin sanottuja monialayhtiöitä. Kuvassa 4 on kerrottu
toimijoiden lukumäärät. (Nasdaq OMX 14 c)
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Kuva 3. Nasdaq OMX Commodities (aiemmin Nord Pool) sähköpörssin jäsenten jakautuminen. (Nasdaq OMX 14 c)

Kuvasta 3 havaitaan, että suurin osa Nasdaq OMX Commodities-sähköpörssin jäsenistä on
pankkeja tai finanssitaloja. Näillä yrityksillä ei ole takanaan tuotantolaitoksia tai asiakkuuksia,
joiden rajakustannus- tai myyntihintaa käyttää referenssihintana, vaan ne voivat keskittyä
spekulatiiviseen kaupankäyntiin. Näin ollen noin puolelle sähköpörssissä toimivista jäsenistä ei
ole merkitystä sillä, mikä on tietyn tulevaisuuden jakson markkinahinta tuotantokustannusten
näkökulmasta.

Toinen suuri ryhmä sähköpörssin jäsenissä ovat sähkön tuotantoyhtiöt. Ne kuuluvat yleisesti
suojautujiin eli heidän pyrkimyksenä on turvata tulevaisuuden sähkön myyntihintansa vakaalle
ja tuottavalle tasolle, halliten samalla markkinariskejään. Monella tuotantoyhtiöllä on myös
trading-toimintaa, lisätuottojen tavoittelemiseksi.

Kolmanneksi suurin ryhmä sähköpörssin jäsenissä ovat konsultit tai sijoituspalveluyhtiöt.
Kyseiset yhtiöt toimivat sähkömarkkinoiden asiantuntijoina tai salkunhoitajina, joiden
tarkoituksena on toimia omien asiakkaidensa etujen mukaisesti. Ryhmän asiakkaina ovat
esimerkiksi suuret teollisuusyritykset, sähkön tuotantoyhtiöt ja myyntiyhtiöt.

Neljäs sähköpörssin jäsenryhmä on monialatoimijat eli yhtiöt, joilla on sekä tuotantolaitoksia
että sähkön myyntiliiketoimintaa ja trading-toimintaa. Tarkan ryhmäjaottelun tekeminen on
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haasteellista, mutta monialayhtiöt ovat useimmiten eriyttäneet eri liiketoimintansa omiin
liiketoimintayksiköihin. Näin ollen monialayhtiöiden liiketoimintayksiköistä tuotanto- ja
sähkönmyyntiyksiköt voidaan olettaa kuuluvan suojautujiin ja trading-yksiköt keinottelijoihin.

Monialatoimijoille on tärkeätä, että yhtiön jokainen yksikkö suorittaa vain kyseiselle yksikölle
annetun valtuutuksen mukaisia toimia. Yrityksen toiminnan kannalta valtuuksien ylittäminen,
esimerkiksi siten, että suojaajat alkavat hakea tuottoja keinottelemalla, voivat olla kohtalokkaita.
Näin ollen selkeiden vastuiden ja toimintaan sallittujen keinojen määrittäminen, on yksi
yritysjohdon tärkeimmistä tehtävistä. Lisäksi yrityksen sisällä täytyy suorittaa jopa päivittäin
valvontaa, jotta tehdyt kaupat tulee suoritettua annettujen valtuuksien sekä riskirajojen puitteissa.
(Hull 06)
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3. Sähkökaupan riskit
Työn kolmannessa luvussa esitellään yleisimmät sähkönmyyntiyhtiön toimintaan liittyvät riskit.
Luvun ensimmäisessä kappaleessa kuvataan riskin yleinen määritelmä, jonka jälkeen siirrytään
operationaalisiin riskeihin. Luvun viimeisessä osassa keskitytään markkinariskeihin.

3.1. Riskin käsite
Jokainen yhteiskuntaan kuuluva yksilö tai yhteisö on jatkuvasti alttiina erilaisille riskeille.
Yrityksen jokapäiväinen toiminta tapahtuu riskien ympäröimänä. Esimerkiksi yritystä kohtaavat
markkinatilanteen yllättävät muutokset ja omien virhearvioiden seuraukset vaarantavat
toimintojen jatkumisen ja uhkaavat toimintojen tuloksia. (Laurila 81; Kuusela 98)

Riski määritellään kirjallisuudessa useilla eri tavoilla. Se on esimerkiksi mahdollisuus, etteivät
päämääräksi asetetut positiiviset odotukset toteudu. Toisaalta riski on epävarmuutta, joka liittyy
taloudelliseen menetykseen. Riski käsitetään kuitenkin tapahtumana, joka voi kohdata ihmisten
tai yritysten joukkoa sekä niitä arvoja ja pääomia, joita joukko omistaa. (Laurila 81; Kuusela 98)

Oleellisin riskeihin liittyvä piirre on epävarmuus sen toteutumisen todennäköisyydestä. Riskin
olemukseen liittyy myös se että tapahtumien hajonta vaihtelee ja poikkeama voi olla sekä
negatiivista että positiivista. Riski on aina myös yksilöllinen jokaiselle tapahtumalle ja se
koetaan usein henkilön subjektiiviseksi näkemykseksi lopputuloksesta. Näin ollen tapahtumien
riskiarviot vaihtelevat henkilöiden välillä.

Ihmisten riskinäkemykset muuttuvat tietotason

kasvaessa. Kun asiantuntijat näkevät riskin todennäköisyyksinä ja riskien hahmotteluna, joutuu
maallikko tiedon puuttuessa tekemään riskinäkemykset enemmän aistien perusteella. Lopulta
riski määritellään ilmiöksi, mikä voi vaikuttaa mahdollisuuksiin saavuttaa haluttu tavoite.
(Kuusela 98;Murphy 08)

3.2. Yritystoimintaan liittyvät riskit
Riskinottaminen kuuluu osaksi yritystoimintaa ja voiton saavuttamiseen liittyy aina riskejä.
Lisäksi on syytä muistaa, että mitä suurempi on tuotto-odotus, sitä suurempi on myös siihen
liittyvä riski. Yritystoiminnan riskit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: operationaaliset riskit,
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vahinkoriskit sekä taloudelliset riskit. Taloudelliset riskit jaetaan edelleen rahoitusriskeihin ja
perusliiketoiminnan riskeihin. Kuvassa 4 on esitetty yritystoimintaan yleisesti liittyvät riskit.
(Kasanen et al. 96)

Yritystoiminnan
riskit

Vahinkoriskit

Taloudelliset
riskit

Rahoitusriskit

Operationaaliset
riskit

Perusliiketoiminnan
riskit

Kuva 4. Yleisesti yritystoiminnan riskeistä käytetty jako. (Kasanen et al. 96)

Kuvassa 4 esitetty taloudellisten riskien jakaminen rahoitusriskeihin ja perusliiketoiminnan
riskeihin on hieman näennäinen, koska kyseiset riskit ovat riippuvaisia toisistaan.
Rahoitusriskien laukeaminen vaikuttaa väistämättä myös operatiiviseen toimintaan. Lisäksi osa
rahoitukseen sekä perusliiketoimintaan liittyvistä riskeistä ovat piirteiltään markkinariskejä
(Kasanen et al. 96). Näin ollen taloudellisista riskeistä puhuttaessa onkin ehkä syytä puhua
markkinariskeistä.

Riski käsitetään yleensä vain negatiivisena tai tappiollisena uhkana, mutta todellisuudessa on
olemassa myös kaksipuolisia riskejä. Markkinariskit ovat taloudellisen tappion tai voiton
mahdollisuuksia, jotka johtuvat riskitekijöiden muutoksista epävarmassa tulevaisuudessa.
Markkinariskillä tarkoitetaan myös epävarmuutta, mikä aiheutuu markkinahintojen muutoksesta
sellaisten homogeenisten hyödykkeiden markkinoilla, joilla on aktiiviset markkinat.
Esimerkkeinä tällaisista riskeistä ovat muun muassa korkoriski, valuuttariski ja hintariski.
(Dowd 02; Kasanen et al. 96)
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3.3. Vahinkoriskit
Vahinkoriskeillä eli staattisilla riskeillä tarkoitetaan tyypillisesti sellaisia riskejä, jotka
toteutuessaan eivät tuota taloudellista voittoa. Vahinkoriskejä pidetään siis yksipuolisina
riskeinä. (Laurila 81)

Tyypillisimpiä vahinkoriskejä yritystoiminnassa ovat rikollisen toiminnan aiheuttamat riskit.
Lisäksi vahinkoriskeihin lasketaan kuuluvan tekniset riskit, kuten yrityksen toimitiloissa syttyvä
tulipalo ja tärkeän tuotantolaitoksen särkymisestä aiheutuva tuotannon keskeytys sekä yrityksen
henkilökuntaan kohdistuvat henkilöriskit. (Kasanen et al. 96; Laurila 81)

Kuten edellä esitetystä luettelosta käy ilmi, vahinkoriskit ovat riskejä, joihin yrityksen omalla
toiminnalla ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa riskien toteutumiseen. Vahinkoriskejä
hallitaan useimmiten siirtämällä riskiä yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi vakuuttamalla. Riskin
vakuuttamisen kannattavuus perustuu toteutuneen riskin aiheuttamien kustannusten jakamiseen
useiden vastaavien riskien omaavien yritysten kesken. (Kasanen et al. 96; Laurila 81)

3.4. Operationaaliset riskit
Myös operationaaliset riskit ovat tyypillisesti yksipuoleisia riskejä. Operationaalisten riskien
toteutuminen aiheuttaa pääsääntöisesti tappiota yritystoiminnalle. Operationaalisten riskien
tyypillisimpiä aiheuttajia ovat puutteet yhtiön valvonnassa, toiminnassa, tietojärjestelmissä tai
esimerkiksi henkilöstön toiminnassa. (Rinta-Runsala 99) Sähkönmyyntiyhtiön toimintaan
liittyvistä operationaalisista riskeistä ehkä suurimman tappion uhan aiheuttaa yhtiön
myyntisopimusten sopimushallinta. Toimivan sopimushallinnan avulla varmistetaan yrityksen
tulevaisuuden myyntiennusteiden volyymien sekä tulevaisuuden kassavirtojen oikeellisuus.

Muita operationaalisia riskejä yritystoiminnassa ovat informaatioriskit, henkilöriskit ja
toimitapojen aiheuttamat riskit. Informaatioriskillä tarkoitetaan esimerkiksi tietoturvallisuuteen,
tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin, tiedostoihin ja arkistoihin liittyviä riskejä. Henkilöriskeillä
viitataan esimerkiksi yrityksen henkilökunnan työskentelyyn, työntekijän työpanokseen sekä
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riskeihin, jotka liittyvät yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, mutta joilla on vaikutusta yrityksen
toimintaan. (Kuusela 98)

Yksi keino välttää henkilöriskiä, on estää liian keskittyneen tiedon tai osaamisen muodostumista
jollekin yrityksen työntekijälle. Yrityksen täytyy pyrkiä välttämään tilanteita, jossa vain yhdellä
työntekijällä on sellaista tietojärjestelmä- tai muuta ammattiosaamista, jonka äkillinen
poistuminen vaikeuttaisi yrityksen päivittäistä toimintaa. Hallintakeinoina tälle henkilöriskille
on työntekijöiden tehtäväkierto sekä kattavaa lomasijaisuusjärjestelmää siten, että lomalla
olevan työntekijän rutiinit hoidetaan aina saman työntekijän toimesta. Kolmas hallintakeino tälle
henkilöriskille on työtekijöiden omien töiden riittävä dokumentointi ja tallentaminen yhteisille
verkkoasemille.

Toimitapojen aiheuttamilla riskeillä tarkoitetaan tappioita, jotka syntyvät prosessin pettämisen
tai huonon prosessihallinnan kautta. Lisäksi tässä riskiluokassa on huomioitava riskit, mitkä
kohdistuvat yrityksen toimintaan, jonkun ostettavan palvelun kautta. (Kuusela 98)

Tyypillisimpiä syitä prosessin pettämiseen ovat työntekijöiden väliset väärinymmärrykset,
virheellinen tietojen dokumentointi esimerkiksi tietojärjestelmiin tai puutteellinen seuranta ja
valvonta. Sisäisten toimitapojen puutteet johtavat usein sellaisten riskien realisoitumiseen, joilla
on vaikutusta laajasti yrityksen toimintaan. Tästä johtuen yrityksen jokaisen prosessin
kuvaaminen ja hallinta ovat keskeisessä osassa, kun sisäisten toimitapojen aiheuttamia riskejä
hallitaan. (Murphy 08)

3.5. Markkinariskit
Sähkönmyyntiyhtiön toimiala on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana kokenut useita
muutoksia, jotka ovat omalta osaltaan johtaneet siihen että sähkönmyyjät eivät voi siirtää
markkinariskejä täysin asiakkaiden maksettavaksi. Tämän muutoksen päällimmäiset syyt ovat
sähkön vähittäismyynnin avaaminen kilpailulle ja siitä luonnollisesti seurannut kilpailun
kiristyminen. Lisäksi tähän on vaikuttanut asiakkaiden oman aktiivisuuden lisääntyminen
sähkönmyyjän vaihtamista kohtaan. Markkinariskit ovat myös sähkönmyyntiyhtiön kohdalla
kaksipuolisia riskejä.
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3.5.1.

Volyymiriski

Sähkönmyyntiyhtiön toiminnan yksi keskeisimmistä komponenteista on tulevaisuuden
sähkönmyynnin

ennustaminen.

Ennustevirheet

tulevaisuuden

sähkönmyyntivolyymissa

aiheuttaa useimmiten ylimääräisiä kustannuksia, vaikka markkinatilanteen ollessa yrityksen
kannalta otollinen, niistä voi seurata myös voittoa. Volyymiriski kuvaa epävarmuutta, mikä
aiheutuu sähkönmyyntivolyymin muutoksista tulevaisuudessa. Tällaisia muutoksia ovat
esimerkiksi asiakkaiden sähkön kulutuksen poikkeavuudet verrattuna ennustettuun kulutukseen,
asiakkaiden siirtyminen toisen sähkönmyyjän asiakkaaksi sekä odotettua suurempi uusien
asiakkaiden saanti.

Niin sanotuilla toimitusvelvollisuusasiakkailla on kahden viikon irtisanomisaika omassa
sähkönmyyntisopimuksessaan. Toimitusvelvollisuusasiakkaiden energiahintojen korottaminen
saattaa johtaa asiakkaiden siirtymiseen toisen sähkönmyyjän asiakkaaksi. Yrityksen kannalta
tämä tarkoittaa ylisuurta suojaustasoa, mikäli yritys on suojannut kyseisten asiakkaiden
sähkönmyyntivolyymin pitkälle tulevaisuuteen. Vastaavanlainen ongelma kohdistuu myös
määräaikaisiin sopimuksiin, joille yritys lähettää jatkotarjouksen. Tehdyt suojaustoimenpiteet
muuttuvat suojauksesta spekulaatioksi, joista voi koitua yritykselle merkittäviä tappioita. (RintaRunsala 99)

Volyymiriskiä voi aiheuttaa yrityksen sisäisten toimenpiteiden lisäksi myös ulkoiset tekijät.
Viimeisten vuosien aikana alalla lisääntynyt kilpailu ja eri toimijoiden tekemät aktiiviset
myyntikampanjat, ovat lisänneet sähkönmyyjää vaihtavien asiakkaiden määrää ja tätä kautta
myös volyymiriskiä. Toisaalta myös asiakkailla yrityksestä oleva mielikuva sekä yrityksen
hintakilpailukyky vaikuttavat asiakaspoistuman suuruuteen.

3.5.2.

Lämpötilariski

Lämpötilasta johtuvat muutokset myyntiyhtiön asiakkaiden sähkönkulutuksessa voivat aiheuttaa
yritykselle suuremmat taloudelliset tappiot kuin muut volyymiriskit, koska äkillisiin lämpötilan
muutoksiin ei markkinoilla olevien tuotteiden avulla ehditä reagoida. Kuvassa 6 on esitetty
Lännen Omavoima Oy:n toteutunut myynti omalle verkkoalueelle sekä ulkopuolisille
verkkoalueille sekä toteutunut lämpötila vuosina 2010 - 2011.
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Kuva 5. Lännen Omavoima Oy:n myyntivolyymi ulko- ja omalla verkkoalueella sekä toteutunut lämpötila vuosina
2010 - 2011.

Kuvasta 5 nähdään, että yrityksen avoimessa toimituksessa olevien asiakkaiden kulutus
vaihtelee voimakkaasti lämpötilan mukaan. Kun taas omistajayhtiöiden verkkoalueiden
ulkopuolella olevien asiakkaiden kulutuksessa, ei ole havaittavissa vastaavaa riippuvuutta
vuosina 2010 - 2011.

Kuvan

5

perusteella

voidaan

todeta,

että

suurin

osa

Lännen

Omavoima

Oy:n

lämpötilariippuvista asiakkaista on yrityksen omistajayhtiöiden verkkoalueilla. Tämä on
luonnollista, koska suurin osa ulkoalueilla olevista kohteista on kunnan tai kaupungin toimitiloja
tai erilaisten kiinteistöjen käyttösähköä. Avoimen toimituksen piirissä on taas suuri määrä
sähkölämmitteisiä kiinteistöjä. Tämä on syytä pitää mielessä, kun mietitään miten lämpötilan
muutoksista aiheutuvaa volyymiriskiä voidaan hallita.

Lämpötilariskin hallinnan kannalta keskeinen määritettävä tekijä on, kuinka paljon esimerkiksi
yhden asteen muutos lämpötilassa vaikuttaa yrityksen asiakkaiden sähkön kulutukseen. Suurin
haaste lämpötilariippuvuuden määrittämisessä on, että sähkönmyyntiyhtiön asiakaskannassa voi
eri vuosien välillä tapahtua suuria muutoksia. Näin ollen aikaisempien vuosien toteutuneiden
kulutustietojen käyttäminen voi olla harhaanjohtavaa. Yrityksen käyttämät normaalivuoden
kuukausittaiset keskilämpötilat on esitetty taulukossa 3. Lisäksi taulukossa on esitetty myös
toteutuneet kuukausittaiset keskilämpötilat vuosilta 2003 - 2013.
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Taulukko 3. Toteutuneet kuukausittaiset keskilämpötilat vuosilta 2003 - 2013 sekä normaalivuoden lämpötilat
0
[ C].
normaali 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tammikuu

-3,9

-9,3

-6,0

-1,6

-4,0

-3,5

-1,2

-4,8

-10,9

-5,1

-5,2

-4,8

helmikuu

-4,6

-6,9

-4,9

-4,6

-6,9

-9,3

-1,2

-5,8

-8,8

-9,6

-5,4

-0,4

maaliskuu

-1,5

-0,7

-1,7

-5,5

-6,6

1,0

-1,1

-2,2

-3,1

-1,6

0,0

-5,7

huhtikuu

3,8

1,8

6,0

3,8

4,1

3,5

4,6

4,1

3,1

3,7

3,3

2,5

toukokuu

10,1

10,7

10,0

9,9

11,8

11,7

11,5

13,0

10,3

12,1

11,5

14,4

kesäkuu

16,0

15,8

15,5

15,9

15,5

17,0

16,5

14,2

16,2

17,0

15,5

17,0

heinäkuu

16,8

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

16,8

17,0

17,0

17,0

17,0

elokuu

16,2

15,6

16,1

17,0

17,0

15,7

16,1

16,6

15,5

16,8

16,8

16,6

syyskuu

11,3

12,7

13,1

13,6

15,8

10,3

8,7

12,9

10,8

13,6

11,4

12,5

lokakuu

5,5

2,8

5,3

7,0

8,6

6,4

6,4

2,1

4,1

6,5

4,2

5,6

marraskuu

0,3

2,1

0,1

3,1

1,6

-0,4

1,2

1,8

-2,7

3,8

2,9

3,3

joulukuu

-2,7

-0,7

0,2

-3,7

2,5

0,6

-0,5

-6,4

-10,5

0,9

-7,5

0,7

Vertailemalla taulukon 3 kuukausittaisia keskilämpötiloja huomataan, että lähimpänä
normaalivuoden lämpötiloja ollaan oltu vuonna 2009, jolloin vain joulukuun toteutunut
keskilämpötila on eronnut merkittävästi normaalivuoden lämpötilasta. Lisäksi vuoden 2007
toteutuneet kuukausittaiset keskilämpötilat ovat lähellä normaalivuoden lukemia, mutta
erityisesti helmikuun toteutunut lämpötila poikkeaa voimakkaasti normaalivuodesta.

3.5.3.

Aluehinta- ja pullonkaulariski

Työn luvussa 2 esitettiin periaatteet sähkön hinnan muodostumiselle sähköpörssissä. Samassa
luvussa kerrottiin myös hinta-alueiden muodostumisperiaatteet. Taulukkoon 4 on laskettu
Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan väliset hintaerot kuukausitasolla vuosilta 2000 - 2013.
Positiivinen luku tarkoittaa, että Suomen aluehinta on ollut systeemihintaa korkeampi ja
päinvastoin.
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Taulukko 4. Toteutuneet Suomen hinta-alueen aluehintaerot kuukausittain vuosilta 2000 - 2013 [€/MWh]. [Nord
Pool 11 a)
€/MWh

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tammikuu

2,5

helmikuu
maaliskuu

0,0

0,4

-1,8

-0,5

0,2

2,8

-0,1

0,3

-0,3

12,4

-0,7

1,6

0,2

0,0

0,1

0,1

-1,2

-0,5

0,5

0,7

-0,1

0,0

-1,9

-1,9

1,3

4,4

1,3

0,9

-0,1

1,2

0,1

2,3

-0,2

24,8

0,1

3,8

-0,2

-1,8

-3,3

7,3

0,2

huhtikuu

0,2

-0,4

0,0

-1,9

-3,0

0,2

-2,6

-0,2

5,7

0,4

-3,2

-0,9

4,8

-2,0

toukokuu

4,8

-2,3

0,6

-1,5

-1,2

-0,3

-2,5

0,6

12,6

0,5

-3,5

-0,1

4,8

0,5

kesäkuu

2,2

-0,1

3,5

heinäkuu

3,4

-0,3

2,7

1,4

-0,9

0,5

-2,2

0,5

1,3

1,2

-0,4

3,2

17,2

0,0

-2,8

0,1

2,3

5,2

4,7

14,6

1,0

3,3

3,4

0,0

3,2

elokuu

4,8

-0,2

2,5

-1,8

-1,0

4,1

0,8

10,4

10,6

4,9

0,3

8,8

14,6

8,1

syyskuu

4,5

-1,4

1,2

-2,4

-0,9

0,6

0,1

7,0

5,9

7,0

1,8

9,9

15,7

9,3

lokakuu
marraskuu

1,3

-0,2

0,4

0,2

0,2

-1,4

0,0

-2,4

-1,4

1,7

-2,9

0,6

3,9

1,3

1,6

8,9

3,8

7,6

-1,1

1,6

-0,3

-0,1

1,2

0,3

1,9

0,9

2,7

1,3

joulukuu

0,4

1,1

-6,8

-2,1

-0,5

2,7

-1,4

-2,3

-0,2

8,4

9,7

-0,4

3,9

3,0

Vuositaso

2,1

-0,3

0,4

-1,4

-1,2

1,2

0,0

2,1

6,3

2,0

3,6

2,3

5,4

3,1

Taulukko 4 vahvistaa käsityksen, minkä mukaan aluehintaero on viimeisimpien vuosien aikana
kasvanut yhä merkittävämmäksi tekijäksi yrityksen riskienhallinnan kannalta. Vuoden 2007
alusta Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan välinen ero on ollut kuukausitasolla yli 10
€/MWh yhteensä yhdeksän kertaa, kun vuosina 2000 - 2005 ei yhdenkään kuukauden toteutunut
aluehintaero ollut suurempi kuin 4,8 €/MWh. Lisäksi koko vuoden keskimääräiset aluehintaerot
ovat viimeisten vuosien aikana olleet vähintään 2 €/MWh, kun vuosituhannen alussa ollaan
joinakin vuosina oltu jopa negatiivisen aluehintaeron puolella.

Korkeimmillaan Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan välinen ero on ollut helmikuussa 2010
ja kesäkuussa 2008. Toisaalta viimeisten vuosien aikana on ollut joitakin kuukausia, esimerkiksi
maaliskuu 2011 ja huhtikuu 2010, jolloin Suomen aluehinta on ollut systeemihintaa alhaisempi.
Esimerkeistä havaitaan, että aluehintaero vaihtelee voimakkaasti eri vuosien ja kuukausien
välillä, eikä historiassa toteutuneista aluehintaeroista kannata tehdä suoria johtopäätöksiä
tulevaisuuden aluehintaeroista. Aluehintaerojen muodostumiseen vaikuttavat osittain samat
fundamentit kuin sähkön markkinahintaan yleisestikin eli sähkön tuotantokapasiteetit ja
hydrologinen tilanne sekä lämpötila.

Tammikuun 2010 toteutunut keskilämpötila oli noin 7 0C ja helmikuun 2010 vastaavasti noin 5
0

C normaalia kylmempi. Lämpötila nosti sähkön kulutuksen korkealle, mikä puolestaan korotti

aluehintoja. Myös helmikuun 2011 toteutunut keskilämpötila oli noin 5 0C normaalia kylmempi,
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mutta tuolloin Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan välille ei muodostunut eroa käytännössä
ollenkaan, koska tuotantokapasiteetti pohjoismaissa oli korkeammalla tasolla.

Kuvassa 6 on esitetty Ruotsissa ja Suomessa olevien ydinvoimaloiden keskimääräiset
kuukausittaiset tuotantovolyymit vuosilta 2005 - 2011. Kuvaa tarkasteltaessa on hyvä muistaa,
että Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti oli noin 12 GW.
Alkuvuodesta 2010 ruotsalaisissa ydinvoimaloissa olleet tuotanto-ongelmat pudottivat tammi- ja
helmikuun tuotantomäärät alimmalle tasolle koko vertailujakson aikana. Tuotanto oli noin 74 %
tuotantokapasiteetista, mikä omalta osaltaan korotti toteutunutta aluehintaeroa tammi helmikuussa.
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Kuva 6. Ruotsin ja Suomen ydinvoimaloiden kuukausittainen tuotantovolyymi vuosilta 2005 - 2011. (MKonline
11a)

Vuoden 2011 tammi- helmikuussa Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloiden käyttöaste oli noin 97
%, mikä osaltaan selittää sitä, että 2011 helmikuussa toteutunut Suomen hinta-alueen ja
systeemihinnan välinen aluehintaero oli vain 0,1 €/MWh, vaikka toteutunut keskilämpötila oli
lähes yhtä kylmä kuin vuoden 2010 helmikuussa.
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Koska pohjoismaiden sähkön tuotantokapasiteetista noin 50 %:a on vesivoimatuotantoa, on niin
sanotulla hydrologisella taseella huomattava merkitys Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan
välisen aluehintaeron muodostumiseen. Hydrologiseen taseeseen lasketaan käytettävissä olevien
vesivarastojen lisäksi lumen sulamisesta aiheutuva ennustettu lisä vesivarastoihin. Kuvassa 7 on
selvitetty vuoden 2002 tammikuusta vuoden 2012 toukokuuhun hydrologisen taseen sekä
Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan välillä toteutuneen aluehintaeron suhdetta viikkotasolla.
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Kuva 7. Toteutunut aluehintaero (HEL - SYS) sekä hydrologinen tase viikkotasolla jaksolla 01/2002 - 18/2012.

Kuvasta 7 on havaittavissa yhteys hydrologisen taseen ja toteutuneen aluehintaeron välillä.
Voidaan todeta, että hydrologisen taseen ollessa positiivinen on Suomen hinta-alueen hinta
systeemihintaa korkeammalla tasolla. Tämä on parhaimmin havaittavissa vuosien 2007 ja 2008
sekä vuoden 2012 kohdalta. Vastaavasti hydrologisen taseen mennessä negatiiviseksi on
Suomen hinta-alueen hinta systeemihintaa alemmalla tasolla, esimerkiksi vuosien 2003 ja 2004
kohdalla.

Kuvasta 7 on nähtävissä myös muutamia jaksoja, jolloin edellisessä kappaleessa esitetty tulkinta
ei päde. Esimerkiksi talven 2009/2010 aikana hydrologinen tase oli huomattavasti miinuksella,
mutta Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan välinen aluehintaero oli positiivinen. Kyseiselle
jaksolla ominainen ydinvoimaloiden huono käyttöaste yhdistettynä pitkään kestäneeseen
pakkasjaksoon, johti siihen että osittain tuontisähköstä riippuvaiselle Suomen hinta-alueelle ei

€/MWh

TWh
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saatu toimitettua riittävästi kohtuuhintaista sähköä, kulutuksen kattamiseksi ja aluehinta nousi
systeemihintaa korkeammalle tasolle.

Viimeinen aluehinta- tai pullonkaulariskien syntymiseen vaikuttava tekijä on kulloinkin
käytettävissä oleva maiden välisten sähkön siirtokaapeleiden kapasiteetti. Kuvassa 8 on
nähtävissä Suomen ja Ruotsin välinen siirtokapasiteetti vuodesta 2004 alkaen.
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Kuva 8. Keskimääräinen siirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin välillä vuositasolla (FI->SE = Suomesta vienti, SE->FI =
Suomeen tuonti). (Fingrid 14 a)

Kuvasta 8 on havaittavissa, että siirtokapasiteettia on viimeisten vuosien aikana ollut käytössä
hyvin tasainen määrä. Kuvasta 8 on kuitenkin hyvä huomata vuoden 2011 lopussa käyttöön
otetun Fenno-Skan 2 -kaapelin merkittävä vaikutus siirtokapasiteettiin. Lisäksi kuvasta on
huomioitava vuonna 2012 pienentynyt siirtokapasiteetti, mikä johtui Fenno-Skan 2 -kaapelin
rikkoontumisesta helmikuussa 2012. Vuoden 2014 aikana siirtokapasiteetti on ollut
suurimmillaan mittaushistorian aikana.

Ruotsin ja Suomen välisen siirtokapasiteetin lisäksi aluehintariskejä pohdittaessa täytyy ottaa
huomioon Venäjän ja Suomen välinen siirtokapasiteetti sekä siirretty teho. Kuvassa 9 on esitetty
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Suomen ja Venäjän välinen keskimääräinen siirtokapasiteetti sekä mitattu siirtomäärä
vuositasolla.
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Kuva 9. Suomen ja Venäjän välinen keskimääräinen siirtokapasiteetti sekä siirretty keskiteho vuosittain. (Fingrid
14 c)

Kuvasta 9 huomataan, että ennen vuotta 2011 Venäjältä Suomeen on tullut sähköä tasaisesti
lähes kulloinkin käytössä olleen siirtokapasiteetin verran. Vuoden 2011 siirtomäärä on kuitenkin
jäänyt keskimäärin 150 MW käytössä ollutta siirtokapasiteettia pienemmäksi. Voimakkaammin
mitatun siirtomäärän ja käytössä olleen siirtokapasiteetin ero on havaittavissa vuodesta 2012
alkaen, jonka jälkeen mitatun tehon ja käytettävissä olleen siirtokapasiteetin välillä on ollut yli
800 MW ero.

Suurimpana syynä edellä mainittuun kehitykseen ovat muuttuneet kaupankäyntiperiaatteet. Kun
aikaisemmin sähkön tuonti Venäjältä Suomeen perustui kahdenvälisiin sopimuksiin, on tuonti
vuoden 2012 alusta ollut enemmän riippuvainen sähkön markkinahinnasta sekä Suomessa että
Venäjällä. Näin ollen sähköä toimitetaan sinne, missä sähköstä saa korkeamman hinnan. Lisäksi
tuontisähkön määrään on vaikuttanut Venäjällä vientiin kohdistettava kapasiteettimaksu.
(Fingrid 12)
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3.5.4.

Basis-riski

Basis-riskiä muodostuu tilanteissa, joissa suojauksessa käytettävä komponentti ei vastaa täysin
suojauksen kohteena olevaa myyntiä esimerkiksi määrän tai aikaperiodin suhteen. (Hull 06)

Luvussa 3.5.3 esitetty aluehintariski on yleisin ja vaikutuksiltaan suurin basis-riskin
ilmenemismuoto. Muita esimerkkejä sähkönmyyntiyhtiön basis-riskistä ovat tilanteet, joissa
yrityksen asiakas kiinnittää sähkön myyntihintansa sellaiselle jaksolle, jolle sähköpörssissä ei
ole vielä noteerattu tuotetta tai kiinnitettävä jakso ei vastaa sähköpörssissä noteerattua tuotetta.
Erityisesti tällainen tilanne tulee vastaan aluehintatuotteilla.

Basis-riskille yritys altistuu silloin, kun asiakkaan sopimuksen alkamisajankohta poikkeaa
kvartaali- tai vuosituotteen alkamisajankohdasta. Esimerkiksi asiakkaan sopimus alkaa
joulukuussa 2015 ja myyntihinta haluttaisiin kiinnittää jo huhtikuussa 2014. Yritys käyttää tässä
tilanteessa kiinnityshintana vuoden 2015 neljännen kvartaalin tuotteen myyntihintaa ja ottaa
kantaakseen riskin hinnan muutoksesta siihen asti kunnes kuukausituotteet kiinnitysjaksolle
avataan kaupankäynnille.

Molemmissa esimerkkitapauksissa yritys olettaa, että tällä hetkellä sähköpörssissä noteerattujen
tuotteiden hintamuutokset korreloivat asiakkaan kiinnittämien tuotteiden. Edellä mainituilta
esimerkkitapauksista aiheutuvaa riskiä voidaan hallita sopimuksellisin keinoin siten, että yritys
ei salli asiakkaalle tehdä hintakiinnityksiä sellaisille jaksoille, joille ei ole pörssissä noteerattuja
tuotteita.

Kolmas

esimerkki

sähkönmyyntiyhtiön

basis-riskistä

on

yrityksen

käyttämien

suojauskomponenttien eroavuudet verrattaessa asiakkaan käyttämään kulutustariffiin. Erityisesti
nämä tulevat esille kausi- ja aikasähköasiakkailla, joiden ennustetun kulutuksen suojaaminen
kiinteähintaisilla ja kiinteätehoisilla sähköpörssin komponenteilla on mahdotonta tehdä
täydellisesti. (Anttalainen 01)
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3.5.5.

Profiiliriski

Viimeisten vuosien aikana sähkönmyyntiyhtiön toimintaan liittyvien markkinariskien osalta yhä
suurempaan rooliin on noussut profiiliriski ja sen hallintakeinot. Profiiliriskiä on olemassa
käytännössä kaikilla sähkönmyyntiyhtiön asiakkailla. Profiiliriskiä voidaan myös pitää eräänä
basis-riskin muotona. Profiiliriskin muodostumiselle Vesanto (01) on määritellyt kaavan:

Profiiliriski = (A-B)(C-D),

(1)

missä A tarkoittaa kulutushetken tehoa [MW], B tarkoittaa vastaavan hetken suojauksen teho
[MW], C kulutushetken sähkön spot -hintaa [€/MWh] ja D kulutushetken suojauksen hintaa
[€/MWh]. Kaavasta 1 käy ilmi, että profiiliriskin muodostumiseen vaikuttavat toteutuneen
kulutuksen ja toteutuneen sähkön spot -hinnan lisäksi myös yrityksen suojaustaso sekä
suojaushinta.

Profiiliriskiä aiheutuu kaikkien sellaisten asiakkaiden kulutusprofiileista, jotka eivät ole
muodoltaan tasaisia. Kun asiakkaan kulutusprofiili vaihtelee esimerkiksi arkipäivien ja
viikonloppujen välillä, on kulutusprofiilin täydellinen suojaaminen sähköpörssin vakiotuotteilla
mahdotonta. Profiiliriskin hinnoittelu on yksi keskeisimmistä komponenteista, kun yritys laskee
tarjousta

potentiaaliselle

asiakkaalle.

Yrityksen

henkilökunnan

laskema

profiilikustannusennusteen täytyisi kattaa asiakkaan toteutunut profiilikustannus, jotta yrityksen
katetavoitteet saavutetaan.

Kuvassa 10 on havainnollistettu Lännen Omavoima Oy:n kaikkien asiakkaiden summattu
viikkoprofiili sekä toteutunut keskiteho vuoden 2012 viikolta 11. Kuvassa oletetaan, että yritys
onnistuu

ennustamaan

kyseisen

viikon

myyntivolyyminsa

täsmällisesti

ja

suojaa

myyntivolyyminsa sähköpörssistä ostettavalla vakiotehoisella tuotteella. Todellisessa tilanteessa
myyntiennusteen liittyy epävarmuutta.

MW
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Kuva 10. Lännen Omavoima Oy:n kokonaismyynnin viikkoprofiili sekä toteutunut keskiteho viikolta 11/2012.

Kuvasta 10 voidaan todeta, että Lännen Omavoima Oy:n myyntiasiakkaiden summaprofiili on
viiden arkipäivän osalta hyvin samanmuotoinen. Arkipäivien huipputuntien 07 - 17 kulutus
nousee huomattavasti yli viikkokeskitehon, jolloin yrityksellä on alisuojausta myyntiin nähden.
Vastaavilla tunneilla myös spot-hinnat tavallisesti ylittävät viikon keskihinnan. Kuvasta nähdään
myös, että arkipäivien yötuntien aikana sekä viikonloppuisin yrityksen summaprofiili jää alle
keskitehon. Näin ollen yritys joutuu myymään hankkimansa sähkön takaisin pörssiin tappiolla,
koska spot-hinta on tällöin tavallisesti alle viikon keskihinnan. Vaikka kuvan kulutusprofiili
onkin vain yhden viikon toteutunut kulutusprofiili, on sen muoto hyvin lähellä minkä tahansa
muun niin sanotun normaaliviikon kulutusprofiilia. Poikkeuksia esitettyyn kulutusprofiiliin
aiheuttavat arkipyhät tai muut yleiset vapaapäivät.

Kuvasta 10 selviää, että Lännen Omavoima Oy:n asiakkaiden summaprofiili on painottunut
voimakkaasti arkipäivien normaaleille työtunneille (07 - 17). Suurimpana syynä tähän on
yrityksen asiakasjakauma. Yrityksen vuotuisesta myyntivolyymista noin 60 %:a koostuu kuntaja kaupunkikohteista sekä toimitiloista tai kiinteistöistä. Arkipäivien toinen kulutuspiikki
ajoittuu iltatunneille 19 - 21, mikä muodostuu pääasiassa kuluttaja-asiakkaiden sähkönkäytöstä.
Yrityksen summaprofiilista jää osa suojaamatta jokaiselta arkipäivältä, jolloin yritys altistuu
suojaamattoman volyymin osalta hinta-, volyymi- ja profiiliriskille.
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Profiiliriskiä voidaan yrityksen puolelta hallita sopimusteknisin keinoin. Sopimuksiin voidaan
lisätä ehto, missä asiakas ottaa kantaakseen oman kulutusprofiilinsa riskit sekä kustannukset.
Tällaiset sopimukset ovat toistaiseksi melko harvinaisia alalla. Suuremmassa mitassa tällaisten
sopimusten tekeminen asettaa vaatimuksia myös yrityksen tietojärjestelmäratkaisuille, koska
profiilikustannusten laskenta useammalle asiakkaalle manuaalisesti on melko työlästä.

Toinen keino profiiliriskin hallintaan yrityksellä on tarjousvaiheessa. Tarjouksen tekijä laskee
asiakkaan profiilikustannuksen toteutuneesta tuntiaikasarjasta. Lännen Omavoima Oy:llä on
käytössä tarjouslaskuri, mikä muodostaa myös asiakkaan ennustetun profiilikustannuksen
tulevaisuuteen. Näiden komponenttien avulla tarjouksen tekijä lisää profiilikustannuksen yhtenä
komponenttina asiakkaalle tarjoamaansa marginaaliin. Tarjouksen profiilikustannukseen on
syytä lisätä riittävästi varmuusmarginaalia, koska ennusteeseen liittyy aina epävarmuutta.

Ajoittain yrityksen sisällä on käyty keskustelua asiakkaiden profiilikustannusten laskentatavasta.
Keskustelussa on mietitty erityisesti sitä otetaanko asiakkaan suojaustaso sekä suojauksien
keskihinta huomioon profiilikustannusten laskennassa. Mikäli halutaan laskea pelkästään
asiakkaan

toteutunutta

profiilikustannusta,

voidaan

laskenta

suorittaa

niin

sanottua

ideaalisuojausta käyttäen. Mikäli halutaan laskea asiakkaan kannattavuutta kokonaisuudessaan,
täytyy mukaan ottaa asiakkaan kulutusta vastaan tehdyt suojaukset sekä niiden hankintahinnat.

Taulukossa 5 on laskettu erään Lännen Omavoima Oy:n suurasiakkaan profiilikustannus
maanantailta 23.1.2012 ideaalisuojauksella sekä suojaustaso huomioiden. Todellisuudessa
profiilikustannus lasketaan useimmiten vuosi- tai kvartaalitasolla, mutta oheisella laskennalla
pyritään avaamaan profiilikustannuksen laskentaa ideaalisuojausta käyttäen. Ideaalisuojauksessa
oletetaan, että asiakkaan kulutus on osattu ennustaa täydellisesti ja suojaus on toteutettu
laskennallisella keskiteholla. Taulukon 5 lukemat ovat pyöristettyjä.
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Taulukko 5. Suurasiakkaan profiilikustannuslaskenta ideaalisuojauksella ja suojaustaso ja -hinta huomioiden.
SpotSuoja uks en Erotus
Erotus
Tunti Kul utus Kes ki teho Suoja us tas o HELSPOT kes ki hi nta kes ki hi nta kes ki teho s uoja us

Erotus
s pot

Erotus
s uoja us

Profi i l i
s pot

Profi i l i
s uoja us

[h]

[MW]

[MW]

[MW]

[€/MWh]

[€/MWh]

[€/MWh]

[MW]

[MW]

00-01

2,78

5,13

5,00

33,2

44,3

48,0

-2,35

-2,22

[€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
-11,0

-14,8

25,9

32,8

01-02

2,87

5,13

5,00

32,0

44,3

48,0

-2,26

-2,13

-12,3

-16,0

27,8

34,1

02-03

2,77

5,13

5,00

31,3

44,3

48,0

-2,36

-2,23

-12,9

-16,7

30,5

37,2

03-04

2,91

5,13

5,00

31,0

44,3

48,0

-2,22

-2,09

-13,3

-17,1

29,6

35,6

04-05

2,92

5,13

5,00

30,4

44,3

48,0

-2,21

-2,08

-13,8

-17,6

30,6

36,6

05-06

3,33

5,13

5,00

31,5

44,3

48,0

-1,80

-1,67

-12,7

-16,5

22,9

27,5

06-07

4,69

5,13

5,00

41,9

44,3

48,0

-0,44

-0,31

-2,3

-6,1

1,0

1,9

07-08

6,08

5,13

5,00

45,1

44,3

48,0

0,95

1,08

0,8

-2,9

0,8

-3,2

08-09

6,89

5,13

5,00

52,1

44,3

48,0

1,75

1,89

7,8

4,0

13,7

7,6

09-10

7,33

5,13

5,00

55,0

44,3

48,0

2,20

2,33

10,8

7,0

23,7

16,3

10-11

7,36

5,13

5,00

50,9

44,3

48,0

2,23

2,36

6,7

2,9

14,9

6,9

11-12

7,39

5,13

5,00

50,7

44,3

48,0

2,25

2,39

6,5

2,7

14,6

6,5

12-13

7,51

5,13

5,00

51,5

44,3

48,0

2,37

2,51

7,3

3,5

17,2

8,7

13-14

7,31

5,13

5,00

50,1

44,3

48,0

2,18

2,31

5,8

2,0

12,6

4,7

14-15

7,29

5,13

5,00

47,9

44,3

48,0

2,15

2,29

3,7

-0,1

7,9

-0,3

15-16

7,07

5,13

5,00

46,8

44,3

48,0

1,94

2,07

2,6

-1,2

4,9

-2,5

16-17

6,66

5,13

5,00

45,1

44,3

48,0

1,52

1,66

0,8

-2,9

1,2

-4,9

17-18

6,09

5,13

5,00

47,4

44,3

48,0

0,95

1,09

3,2

-0,6

3,0

-0,6

18-19

5,36

5,13

5,00

55,1

44,3

48,0

0,23

0,36

10,8

7,0

2,5

2,5

19-20

4,81

5,13

5,00

60,2

44,3

48,0

-0,32

-0,19

16,0

12,2

-5,1

-2,3

20-21

4,35

5,13

5,00

51,9

44,3

48,0

-0,79

-0,65

7,7

3,9

-6,0

-2,5

21-22

3,55

5,13

5,00

43,3

44,3

48,0

-1,58

-1,45

-1,0

-4,8

1,6

6,9

22-23

3,01

5,13

5,00

40,5

44,3

48,0

-2,12

-1,99

-3,7

-7,5

7,9

14,9

23-24

2,88

5,13

5,00

37,1

44,3

48,0

-2,26

-2,12

-7,1

-10,9

Yht.

123,2
Kes ki a rvo

16,1

23,1

299,7

287,6

2,43

2,33

Taulukosta 5 nähdään, että asiakkaan profiilikustannukseksi ideaalisuojauksella tuli 2,43
€/MWh. Saatua profiilikustannusta yritys voi verrata tarjousvaiheessa laskettuun ennustettuun
profiilikustannukseen. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa asiakas kantaa profiiliriskistä
saatavan hyödyn tai haitan, on myyjäyhtiö suojassa profiiliriskiltä.

Lisäksi taulukosta 5 havaitaan, että asiakkaan toteutuneeksi profiilikustannukseksi tuli 2,33
€/MWh, kun laskennassa huomioidaan asiakkaalle tehdyt suojaukset sekä suojausten
keskihinnat. Asiakas voi tehdä kiinnitykset viidessä erässä, joten asiakkaan suojaustaso on 5,0
MW. Suojausten keskihinta on laskettu tehtyjen systeemi- ja aluehintasuojausten keskiarvojen
summana.
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Asiakkaan kannattavuuslaskennassa täytyy käyttää jälkimmäistä laskentamallia ja laskennan
tuloksia verrata asiakkaan sopimuksissa olevaan marginaaliin, kunhan laskentaan lisätään myös
sähkön hankintakulut.

Eri laskentatapojen väliset erot jäivät tässä tapauksessa pieneksi, koska laskentajakso oli lyhyt ja
kyseisen päivän toteutunut markkinahinta sekä tehtyjen suojausten keskihinta olivat lähellä
toisiaan. Jos saman asiakkaan profiilikustannukset lasketaan vuodelta 2012 kokonaisuudessaan,
saadaan

ideaalisuojauksella

profiilikustannukseksi

3,23

€/MWh

ja

suojaustaso

sekä

suojaushinnat huomioimalla 5,21 €/MWh.

3.5.6.

Hintariski

Sähkönmyyntiyhtiön

toimintaan

liittyvien

markkinariskien

muodostumiseen,

pidetään

suurimpana yksittäisenä tekijänä epävarmuutta sähkön markkinahinnasta. Markkinahintojen
vaihtelut johtuvat eri fundamenttien muutoksista, joita ovat esimerkiksi sääennusteet,
vesitilanne, tuotantolaitosten huoltoseisokit, raaka-aineiden ja päästöoikeuden hintakehitys.
Hintariski on kaksipuolinen riski, joten markkinahintojen vaihtelulla voi olla yritykselle myös
positiivisia tulosvaikutuksia. (Rinta-Runsala 99)

Pohjoismaiden sähköpörssissä sähkön hinnan volatiliteetti, eli hintojen vaihtelu, on yksi
hyödykepörssien suurimmista. Toinen voimakkaan volatiliteetin omaava sähköpörssi on
Uudessa-Seelannissa toimiva COMIT. Molemmissa pörsseissä yhteisenä tekijänä on suuri
vesivoimalla tuotettavan sähkön osuus sekä vesivarastojen vaihtelu, mitä voidaan pitää
suurimpana tekijänä sähkön hinnan vaihtelulle. Toinen merkittävä tekijä hinnan vaihtelulle on
tuotannon ja kulutuksen heilahtelut.

Sähkönmyyntiyhtiön

toiminta

altistuu

sekä

lyhyt-

että

pitkäaikaiselle

hintariskille.

Lyhytaikaisella hintariskillä tarkoitetaan hintariskiä, mikä aiheutuu sähkön spot-hinnan
vaihteluista päivä- tai tuntitasolla. Lännen Omavoima Oy:n osalta lyhytaikainen hintariski
kohdistuu siihen osaan sähkön myyntiennusteesta, jota ei ole suojattu johdannaisten tai
kahdenvälisten sopimusten avulla. Käytännössä yrityksen tavoitteena on lähteä alkavaan
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kuukauteen aina ilman avointa positiota, joten lyhytaikaista hintariskiä muodostuu vain
ennustetusta poikkeavalle kulutuksen osalle.

Pitkäaikainen

hintariski

aiheutuu

tulevaisuuteen

tehdyistä

kiinteähintaisista

johdannaissopimuksista, joiden tarkoituksena on ollut suojata sähkön myyntihintaa. Riskiksi
suojauksissa muodostuu se, että joidenkin asiakkaiden on mahdollista vaihtaa sähkönmyyjäänsä
14 vuorokauden irtisanomisajalla. Näin ollen yritys altistuu hintariskille ja joutuu myymään
sähkön takaisin pörssiin, mikäli asiakkaat ovat vaihtaneet sähkönmyyjää.

Hintariskin

hallintakeinona

käytetään

pääasiassa

sähköpörssin

johdannaistuotteita

tai

kahdenvälisiä sähköntoimitussopimuksia. Lisäksi yrityksen riskipolitiikalla voidaan osaltaan
hallita hintariskiä.

3.5.7.

Johdannaisriskit

Johdannaisriskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu yrityksen johdannaismarkkinoiden
kaupankäynnin osalta. Sähköpörssissä johdannaisten hinnat muodostuvat kahden vastakkaisen
näkemyksen toteutuessa. Eli silloin, kun yksi markkinatoimija haluaa ostaa kyseistä termiiniä ja
samaan aikaan toinen markkinatoimija on halukas myymään vastaavaa termiiniä.

Kuvassa 11 on esitetty vuoden 2012 systeemihintatermiinin hintahistoria koko tuotteen
kaupankäyntijakson ajalta. Kuvasta 11 käy ilmi, millaisia riskejä johdannaissopimuksiin voi
pahimmillaan liittyä. Jälkikäteen kuvaajaa katsottaessa on helppo paikantaa oikeat osto- ja
myyntiajankohdat, mutta todellisuudessa oikean osto- tai myyntiajankohdan löytäminen on
erittäin vaikeata.
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Kuva 11. ENOYR-12 johdannaissopimuksen hintakehitys koko kaupankäyntijakson ajalta 1.1.2007 - 30.12.2011.
(Montel 13 a)

Kuvasta 11 voidaan todeta, että kaupankäyntijakson aikana tuotteella käytiin kauppaa
korkeimmillaan noin 68 €/MWh tasolla ja alimmillaan noin 34 €/MWh. Esimerkkinä voidaan
todeta, että pahimmillaan yhden megawatin positio on voinut tuottaa yritykselle (34 €/MWh *
8760 h * 1 MW) lähes 300 000 € tappion, mikäli yritys on ostanut tuotteen kesäkuussa 2008 ja
myynyt sen helmikuussa 2009. Toisaalta, jos yritys on myynyt tuotetta kesäkuussa 2008 ja
ostanut sen takaisin helmikuussa 2009, on samansuuruinen positio tuottanut lähes 300 000 €
voittoa.

Lännen Omavoima Oy on määrittänyt suurasiakkaiden suojausmekanismiksi niin sanotun backto-back -suojauksen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ostaa samalla hinnalla sähköpörssistä tai
OTC -kaupalla vastaavan tuotteen, jolle asiakas tekee hintakiinnityksen. Back-to-back suojauksessa pyritään pienentämään hintariskiä, mutta samalla yritys avaa toimillaan
johdannaisriskiä.
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Asiakkaan tai asiakkaan edustajan tekemien hintakiinnitysten perusteet vaihtelevat asiakkaan
näkemysten ja tahtotilan mukaan. Osa asiakkaista tavoittelee mahdollisimman halpaa
toimitushintaa, kun taas toiset asiakkaat tyytyvät tiettyyn rajahintaan, jonka ovat esimerkiksi
budjeteissaan määrittäneet. Osa asiakkaista tekee hintakiinnityksiä myös ajallisen hajauttamisen
perusteella. Lännen Omavoima Oy:n kannalta katsottuna jokainen sähköpörssin kautta tehty
hankinta kasvattaa yrityksen vakuusvaadetta. Vakuuksien muodostumiseen tutustutaan
tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Vakuudet
Lännen Omavoima Oy tekee suurimman osan sähköjohdannaiskaupoistaan Nasdaq OMX
Commodities Europe -sähköpörssissä. Sähköpörssin kautta tehtävissä kaupoissa ei yrityksellä
ole vastapuoliriskiä, koska kaikki kaupat selvitetään sähköpörssin selvitystalon kautta.
Selvitystalo kantaa kaupan jälkeen vastapuoliriskin yrityksen puolesta. Tämän seurauksena
selvitystalo vaatii jokaiselta markkinaosapuolelta vakuuksia siltä varalta, että osapuoli ei
kykenisi selviytymään velvoitteistaan.

Selvitystalon yritykseltä vaatima vakuus koostuu perusvakuudesta sekä päivittäisestä
vakuusvaateesta. Selvitystalo vaatii perusvakuuden hallitakseen yliyön riskiä sen varalle, että
markkinaosapuoli

ei

pysty

selviytymään

edelliseltä

päivältä

tulleesta

päivittäisestä

vakuusvaateesta Suomen aikaa seuraavaan kaupankäyntipäivään kello 12.00 mennessä.
Perusvakuuden suuruus määräytyy pörssin asiakkaan vakavaraisuuden sekä avoimien
sopimusten määrän perusteella. (Nasdaq OMX 14 a)

Markkinaosapuolen päivittäinen vakuusvaade määritellään heilahdusmarginaalin (variation
margin), alustavan marginaalin (initial margin) sekä toimitusmarginaalin (delivery margin)
summana. Markkinaosapuolen päivittäinen vakuusvaade lasketaan erikseen systeemihinta ja
kullekin aluehintatuotteelle EPAD (aiemmin CfD), niiden hinta-alueiden osalta joiden tuotteita
markkinaosapuolella on salkussa. Jokainen yksittäinen alue muodostaa yhden osan
ryhmäriskistä (group risk), joiden summana saadaan markkinaosapuolen päivittäinen
vakuusvaade. Mikäli eri ryhmien yhteenlaskettu päivittäinen vakuusvaade on negatiivinen,
täytyy yrityksen siirtää rahaa tai takauksia selvitystalon tilille. (Nasdaq OMX 14 a)
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Heilahdusmarginaali on kustannus, joka aiheutuu asiakkaan salkun likvidoimisesta vallitsevaan
markkinatilanteeseen.

Heilahdusmarginaalin

laskemiseksi

käytetään

mark-to-market

-

riskimittaria. Jokaiselle saman jakson DS-futurille (entinen forward-sopimus) (vuosi-, kvartaali
ja kuukausituotteet) lasketaan mark-to-market -riskimittarin avulla kaupankäyntipäivän
euromääräinen muutos edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin verrattuna ja lasketaan
mukaan kyseisen DS-futuri-sopimuksen kokonaissummaan. DS-futuri-sopimusten fyysinen
rahaliikenne tapahtuu vasta tuotteen toimitusjakson alussa. Kaikkien DS-futuri-sopimusten
päivittäiset mark-to-market -luvut summataan yhteen, josta saadaan yrityksen DS-futurisopimuksista aiheutuva heilahdusmarginaali. Futuurisopimuksilla (viikko- ja päivätuotteet)
fyysinen

rahaliikenne

suoritetaan

päivittäin.

DS-futuri-sopimusten

avoimena

olevia

vakuusvaateita voidaan lukita yrityksen haluamalle tasolle sulkemalla avoimia positioita.
(Nasdaq OMX 14 a)

Alustava marginaali tai skenaarioriski kuvaa sitä, kuinka paljon yrityksen salkun avoimen
position arvo voi muuttua huonoimman mahdollisen skenaarion toteutuessa tietyllä hinnan
vaihteluvälillä (risk interval). Hinnan vaihteluväli kuvastaa johdannaistuotteen suurinta oletettua
hinnanmuutosta tuotteen jäljellä olevien kaupankäyntipäivien aikana tietyllä luottamusvälillä.
Hinnan vaihteluväli perustuu historialliseen volatiliteettiin ja se lasketaan kaavalla

,

(2)

missä Ri on hinnan vaihteluväli päivän päätöskurssista [%], 3 kuvaa 99,7 %:n luottamusväliä, Dv
on selvitystalon määrittelemä päivittäinen volatiliteetti [%] ja d on tuotteen jäljellä olevien
kaupankäyntipäivien lukumäärä. (Nasdaq OMX 14 a)

Kaavan 2 avulla selvitystalo laskee SPAN -riskimittarilla 9 erilaista riskiskenaariota DS-futurija futuurisopimuksille sekä 16 erilaista riskiskenaariota optiosopimuksille. Mittarin avulla
selvitystalo valitsee skenaarion, mikä aiheuttaa suurimman oletetun tappion kullekin
sopimustyypille. Alustava marginaali muodostuu näiden oletettujen tappioiden yhteissummasta,
ottaen lisäksi huomioon tuotteiden välisen korrelaation sekä eri riskiryhmien väliset korrelaatiot.
(Nasdaq OMX 14 a)
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Yrityksen salkun päivittäistä vakuusvaadetta laskettaessa, otetaan huomioon eri tuotteiden
välinen korrelaatio, koska esimerkiksi perättäisten toimitusjaksojen hintavaihtelut korreloivat
keskenään. Näin ollen mikäli yrityksellä on salkussaan vastakkaisia positioita eri
toimitusjaksoilla, pienentää korrelaatiokerroin salkun päivittäistä vakuusvaadetta. Korreloivien
toimitusjaksojen sopimusten volyymien täytyy olla yhtä suuria.

Kuvassa 12 on esitetty yhteenveto päivittäisen vakuusvaateen muodostumisesta Lännen
Omavoima Oy:n tapauksessa.

Nordic Base
sähköjohdannaiset

Heilahdusmarginaali;
selvitys markkinahintaan
Alustava marginaali;
riskin vaihteluväli,
skenaarioriski

EUA
päästöoikeudet

Netotettu alustava
marginaali;
Toimitusjaksoittain
aikakorreloitu netotus

Heilahdusmarginaali;
selvitys markkinahintaan
Alustava marginaali;
riskin vaihteluväli,
skenaarioriski

CER
päästöoikeudet

Ryhmäriski;
sähköjohdannaiset

Heilahdusmarginaali;
selvitys markkinahintaan
Alustava marginaali;
riskin vaihteluväli,
skenaarioriski

Ryhmäriski;
EUA päästöoikeudet

Summattu ryhmäriski;
Sähköjohdannaiset + EUA
Päivittäinen
+ CER
vakuusvaade
Perusvakuus

Netotettu alustava
marginaali;
Toimitusjaksoittain
aikakorreloitu netotus

Ryhmäriski;
CER päästöoikeudet
Netotettu alustava
marginaali;
Toimitusjaksoittain
aikakorreloitu netotus

Kuva 12. Päivittäisen vakuusvaateen muodostuminen Lännen Omavoima Oy:n näkökulmasta. (Nasdaq OMX 14 a)

Kuvaan 12 on lisätty päästöoikeuksien vakuusvaateen muodostuminen, koska tuotantoyhtiöiden
päästöoikeuskaupat

selvitetään

samalta

tililtä

kuin

Lännen

Omavoima

Oy:n

sähköjohdannaiskaupat. Mikäli yritys kävisi kauppaa Saksan sähköpörssissä tai tekisi pörssin
kautta peak load -tuotteilla kauppaa, lisättäisiin niiden aiheuttamat vakuusvaateet edellä
esitettyyn kuvaan.
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3.5.8.

Likviditeettiriski

Sähkönmyyntiyhtiön likviditeettiriskillä tarkoitetaan

yleensä

markkinoilla kaupattavien

hyödykkeiden huonoa kaupankäyntiaktiivisuutta. Likviditeettiriskiä muodostuu kuitenkin myös
yrityksen kyvystä selviytyä siihen kohdistuvista vastuista. (Hull 10)

Vähäinen kaupankäyntiaktiivisuus markkinoilla olevalla tuotteella sekä suuri osto- ja
myyntitarjousten välinen hintaero eli niin sanottu spread ovat merkkejä epälikvidistä tuotteesta.
Mikäli yrityksellä on salkussaan kyseisiä tuotteita, altistuu se tältä osin likviditeettiriskille.
Esimerkiksi yrityksellä voi olla ongelmia avoimen positionsa sulkemisessa markkinahintaisella
tuotteella tai ostaa haluamansa tuote markkinahintaan. Näin ollen yritys voi joutua sulkemaan
positionsa tappiolla, koska tuotteen osto- ja myyntitarjousten hintaero kasvaa suureksi. Matalan
likviditeetin markkina tuo ongelmia myös optioiden hinnoitteluun, koska option kohde-etuutena
olevan tuotteen hinta ei muodostu markkinaehtoisesti. (Hull 10)

Markkinatakaajat ovat sähköpörssin jäseniä, jotka ovat sitoutuneet asettamaan tarjolle sekä ostoettä myyntitarjoukset kullekin tuotteelle. Markkinatakaajat vastaavat siitä, että minkään tuotteen
osto- ja myyntarjousten välinen hintaero ei kasva liian suureksi. Lisäksi markkinatakaajat
lupaavat

pitää

vaadittavaa

volyymimäärää

tarjolla

sekä

osto-

että

myyntilaidalla.

Markkinatakaajat ovat sopineet kyseisestä toiminnasta sähköpörssin kanssa ja saavat
toiminnasta korvauksen alempien pörssimaksujen muodossa. Taulukossa 6 on esitetty Lännen
Omavoima Oy:n toiminnan kannalta keskeiset markkinatakaajat tuoteryhmittäin. (Nasdaq OMX
14 b)

Taulukko 6. Lännen Omavoima Oy:n toiminnan kannalta keskeisimmät markkinatakaajat. (Nasdaq OMX 14 b)
Tuote

Markkinatakaaja

ENOXX-XX

EDF ja Vattenfall

ENOPLXX-XX
CfD
ENOCX/ENOPX

EDF

Lisätieto
Kaikki pörssin "base" tuotteet, joiden referenssihintana on systeemihinta, paitsi
päiväfutuurit.
Kaikki pörssin "peak" tuotteet, joiden referenssihintana on systeemihinta.

Vattenfall

Kaikkien Ruotsin hinta-alueiden (4 kappaletta) sekä Suomen hinta-alueen markkinatakaaja.

-

Kaikki osto- ja myyntioptiot, joiden kohde-etuutena on systeemihintainen forward-sopimus.
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Taulukosta 6 nähdään, että markkinatakaajien lukumäärä eri tuotteilla on pieni. Lisäksi
havaitaan, että markkinatakaajina ei toimi yhtään suomalaista toimijaa eikä optioilla ei ole
sähköpörssissä sovittua markkinatakaajaa. Yrityksen toiminnassa markkinatakaajien vähäinen
lukumäärä, näkyy selvimmin aluehintatuotteiden hankintatilanteissa. Aluehintatuotteiden
hankintaa joudutaan useimmiten odottamaan siihen asti, kun markkinatakaaja laittaa omat
tarjouksensa sähköpörssiin. Sähköpörssin aluehintatuotteiden kaupankäyntimäärät ilman
markkinatakaajan luomaa intressiä on pientä.

Aluehintatuotteiden markkinoilla yksittäiset transaktiot voivat vaikuttaa huomattavasti
tuotteiden markkinahintaan ja kasvattaa osto- ja myyntitarjousten välistä hintaeroa. Sen sijaan
likvideillä markkinoilla suuretkaan transaktiot eivät vaikuta markkinahintaan. Epälikvideillä
markkinoilla eri toimijoille voi avautua mahdollisuuksia niin sanottuun monopsoniseen
käyttäytymiseen eli yritys pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan markkinoiden hintatasoon.
Pahimmillaan

osto-

ja

myyntitarjousten

suuri

hintaero

sekä

huomattavat

markkinahintamuutokset voivat näivettää koko markkinapaikan. (Anttalainen 01)

Toinen likviditeettiriskin osa liittyy siihen, miten yritys kattaa liiketoiminnassaan tulevat
kustannukset

omilla rahoitusvaroillaan tai lisärahoitusta hankkimalla. Huonoimmassa

tapauksessa

yrityksen

toiminta

voi

loppua

likviditeettiriskin

realisoitumiseen

eli

maksukyvyttömyyteen. Yrityksen likviditeetin katsotaan heikentyneen, kun yrityksen varat ovat
sitoutettu epälikvideihin tai huonosti realisoitavissa oleviin arvopapereihin tai muihin saataviin.
Tällaisen likviditeettiriskin hallinnassa keskeisessä osassa on yrityksen ennakoidun kassavirran
ja kassavirran epävarmuudesta johtuvan maksuvalmiusvarannon koon määritteleminen.
(Kasanen et al. 96, Jauri 97)

3.5.9.

Vastapuoliriski

Yritystoiminnassa vastapuoliriskillä tarkoitetaan riskiä, mikä aiheutuu siitä, että toinen osapuoli
ei pysty täyttämään yritystoiminnassa tehtyjen sopimusten velvoitteita. Sähkönmyyntiyhtiöllä
vastapuoliriskiä syntyy sekä sähkön hankinnassa että myytäessä sähköä loppukäyttäjille.
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Eräänä

vastapuoliriskin

hallintakeinona

pidetään

selvitystalon

käyttämistä

sähkön

tukkukaupassa. Sähkönmyyntiyhtiö voi pienentää vastapuoliriskiään käymällä kauppaa vain
sähköpörssin kautta, jolloin selvitystalona toimii Nasdaq OMX Clearinghouse tai tekemällä
sellaisia OTC -kauppoja, missä selvitystalona käytetään samaa osapuolta. Tällöin selvitettävän
OTC -kaupan kohde-etuutena on oltava sähköpörssissäkin noteerattu tuote. Selvitystalon
toimintaa on avattu kuvan 13 avulla. (Rinta-Runsala 99)

Kuva 13. Vastapuoliriskiä voidaan vähentää käyttämällä sähkön tukkukaupassa selvitystaloa. (Rinta-Runsala 99)

Kuvasta 13 nähdään, että selvitystalo toimii ostajan ja myyjän vastapuolena kaupassa, säilyttäen
samalla toimijoiden anonymiteetin. Näin ollen selvitystalo ottaa kantaakseen molempien
osapuolten vastapuoliriskit. Näiden kattamiseen selvitystalo ottaa toimijoilta vakuudet, joiden
tarkoituksena on peittää toimijan mahdollisesta maksukyvyttömyystilasta seuraavat ongelmat.
Lisäksi vakuuksilla estetään niin sanottua dominoilmiötä eli tilannetta, jossa yhden yhtiön
maksuvaikeudet vaikuttaisivat voimakkaasti muiden yhtiöiden toimintaan. Yritys voi hajauttaa
tekemiään

sopimuksia

useammalle

eri

vastapuolelle,

jolloin

yksittäisen

vastapuolen

maksuvaikeuksista aiheutuvat tappiot jäävät yrityksen näkökulmasta kohtuullisiksi. (RintaRunsala 99)

Toinen sähkönmyyntiyhtiön toimintaan kohdistuva vastapuoliriski liittyy yhtiön ja sen
asiakkaiden välisiin sopimuksiin. Erityisesti yritysasiakkaiden maksukyvyttömyydestä voi
aiheutua merkittäviä tappioita sähkönmyyjälle. Tappiota aiheuttaa asiakkaan konkurssin lisäksi
se, että yritys on hankkinut asiakkaan kiinnityksiä vastaavan määrän sähköä sähköpörssistä
markkinahintojen ollessa korkealla. Näin ollen yritykselle jää korkealla markkinahinnalla
hankittua sähköä ilman loppukäyttäjää.
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Kuluttaja-asiakkaiden yritykselle tuottaman vastapuoliriskin hallintakeinoihin on otettu kantaa
lainsäädännössä.

Sähkömarkkinalain

mukaan

sähkönmyyntiyhtiö

ei

voi

katkaista

sähköntoimitusta asiakkaalle, vaikka asiakas olisi laiminlyönyt maksujen suorittamisen.
Sähköntoimituksen keskeytyksen saa tehdä aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun
asiakkaan maksut ovat erääntyneet. Lisäksi sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin
vuoksi keskeyttää ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä, jos
kyseessä on vakituisena asuntona käytettävä rakennus, jonka lämmitys on sähköstä riippuvainen
lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. (Sähkömarkkinalaki 99)

Yrityksen näkökulmasta kuluttaja-asiakkaiden aiheuttamien tappioiden suuruus jää useimmiten
pieneksi

verrattuna

yritysasiakkaisiin,

mutta

maksuvaikeuksiin

joutuvien

asiakkaiden

lukumäärän kasvaessa voivat tappiot muodostua merkittäviksi. Lisäksi täytyy muistaa, että
sopimusvelvoitteiden

laiminlyönti

vaatii

aina

yrityksen

henkilökunnalta

ylimääräisen

työpanoksen normaalitilanteeseen verrattuna.

Sähkönmyyntiyhtiön asiakkaiden puolelta tulevaan vastapuoliriskin hallintaan yritys voi käyttää
sopimusteknisiä keinoja. Esimerkiksi sopimukseen voidaan lisätä vaatimus vakuuksista, jos
asiakkaan laskun maksamisessa esiintyy toistuvia viivästyksiä. Erityisesti tällainen tulee
kysymykseen yritysasiakkaiden sopimuksia tehtäessä. Kyseinen sopimusehto voi tosin johtaa
asiakkaan siirtymiseen jonkun muun sähkönmyyjän asiakkaaksi, mutta toisaalta haluaako yritys
itselleen asiakkaita, joiden maksuvelvoitteiden hoitaminen on epävarmaa.

Lisäksi yritys voi hallita vastapuoliriskiä ennen sopimuksen tekohetkeä. Yritys voi esimerkiksi
tarkistaa potentiaalisen asiakkaan luottotiedot ennen sopimuksen tekemistä. Sähkön toimituksen
aloituksen jälkeen, sähkönmyyntiyhtiö voi hallita vastapuoliriskiään seuraamalla asiakkaiden
maksuaikataulua.

Toinen

vastapuoliriskin

hallintakeino

on

erilaisten

protesti-

tai

maksuhäiriömerkintöjä sisältävien julkaisujen seuranta. Jos jollain asiakkaalla havaitaan
merkintöjä protestilistalla, täytyy yrityksen lisätä asiakkaaseen kohdistuvaa seurantaa, laskujen
maksamisen suhteen.
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Lisäksi sähkönmyyntiyhtiö voi jakaa asiakkaansa vastapuoliriskin perusteella erilaisiin
riskiluokkiin sen mukaan, kuinka suureksi yritys arvioi kuhunkin asiakkaaseen tai
asiakassegmenttiin liittyvän vastapuoliriskin. Tämän jälkeen yritys voi kohdistaa tarjouksia
enemmän tiettyihin riskiluokkiin kuuluville asiakkaille. Näin ollen yksittäisen ryhmän
vastapuoliriskin osuus ei yrityksen kannalta kasva liian suureksi.

3.5.10.
Poliittisella

Poliittinen riski
riskillä

tarkoitetaan

yritystoiminnassa

riskiä,

mikä

kohdistuu

yrityksen

liiketoimintaan valtiovallan tai muiden lainsäätäjien toimenpiteiden kautta. Useimmiten
poliittinen riski realisoituu sähkön markkinahinnan muutosten kautta sähkönmyyntiyhtiön
liiketoimintaan. Varsinaisten lainsäädäntötoimenpiteiden lisäksi, myös erilaisilla poliittisten
virtausten tai linjausten muutoksilla, on monta kertaa ollut vaikutusta markkinatilanteeseen jo
ennen kuin päätökset saavat lopullisen lain voiman.

Poliittiset riskit ovat kaksipuolisia riskejä ja niistä aiheutuu yritykselle joko voittoa tai tappiota.
Lisäksi poliittisilla riskeillä voi olla huomattavia vaikutuksia eri toimijoiden väliseen
kilpailutilanteeseen. Vaikka Lännen Omavoima Oy:llä on liiketoimintaa vain Suomessa, voivat
myös muissa pohjoismaissa sekä Euroopan Unionissa tehtävät poliittiset päätökset vaikuttaa
yrityksen liiketoimintaan. Tämä johtuu siitä, että yritys käy pörssikauppaa pohjoismaisessa
sähköpörssissä, joka on tiiviissä yhteydessä Keski-Euroopan sähköpörsseihin.

Poliittisilla riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka realisoituvat poliittisten päätösten kautta
esimerkiksi verotuksen tai muiden liiketoimintaympäristöön kohdistuvien äkillisten muutosten
kautta. Lisäksi poliittiseksi riskiksi voidaan nostaa poliittisen epävakauden lisääntyminen sekä
yritysten valvontaan liittyvät riskit. Poliittisten riskien analysointi ja hallinta esimerkiksi
skenaarioanalyysin avulla, on erityisen tärkeätä energiayhtiöille, jotka suunnittelevat
investointeja kotimaansa ulkopuolelle. (Randall 08)

Sähkön myyntiyhtiön toimintaan vaikuttaneita realisoituneita poliittisia riskejä viimeisten
vuosien aikana ovat olleet esimerkiksi Euroopan Unionin vuonna 2005 aloittama päästökauppa,
jolloin päästöoikeuden hinnasta tuli merkittävä tekijä sähkön markkinahintaan. Yksi
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merkittävimmistä poliittisen riskin realisoitumisista viimeisten vuosien aikana tapahtui keväällä
2011 Japanissa sattuneen maanjäristyksen sekä tsunamin seurauksena. Tämän seurauksena
Saksan silloinen hallitus päätti luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä ja sulkea
välittömästi seitsemän maan 17 ydinreaktorista. Päätös korotti lyhyessä ajassa voimakkaasti
raaka-aineiden hintoja, joten päätöksellä oli vaikutusta myös pohjoismaisen sähköpörssin
markkinahintaan.

Toinen viimeisten vuosien aikana esille noussut poliittisen riskin realisoituminen oli keväällä
2012 alkanut spekulaatio siitä, että Euroopan komissio leikkaa Euroopan unionin päästökaupan
päästöoikeuksia vuosien 2013 - 2020 aikana. Poliittisen riskin tärkeimpänä hallintakeinona
sähkönmyyntiyhtiöllä on jatkuva toimintaympäristön tarkkailu sekä poliittisen keskustelun
seuraaminen ja reagointi. Lisäksi yrityksen henkilökunnalla olisi hyvä olla kontakteja poliittisiin
päättäjiin, jolloin yritys saisi tietää poliittisten virtausten muutoksista hyvissä ajoin.
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4. Sähkökaupan riskienhallinta
Tässä

luvussa

tutkitaan,

mitä

eri

keinoja

sähkönmyyntiyhtiöllä

on

käytettävissä

riskienhallinnassa. Luvussa käydään läpi sähkönmyyntiprosessi. Lisäksi luvussa tutustutaan
markkinariskien hallintamekanismeihin sekä kerrotaan johdannaistuotteiden sekä optioiden
perusteet ja pohditaan mahdollisia käyttökohteita riskienhallinnan näkökulmasta. Luvussa
selvitetään myös mitä muita riskienhallintamekanismeja sähkönmyyntiyhtiöllä on käytössään ja
kehitetään mekanismi lämpötilariskin hallintaan.

4.1. Sähkökaupan prosessikuvaus
Sähkönmyyntiyhtiön

asiakaskanta

sähkönmyyntiprosessi

on

koostuu

hyvin

erilaisista

yksinkertainen.

asiakkaista,
Tässä

joista

työssä

osalle

keskitytään

sähkönmyyntiprosessin kuvaamiseen niin sanotun suurasiakkaan osalta. Tyypillisimpiä
suurasiakkaita

Lännen

Omavoima

Oy:llä

ovat

kunta-

ja

kaupunkiasiakkaat

sekä

kiinteistösijoitusyhtiöt.

Suurasiakkaan sähkönmyyntiprosessi on pääosin samanlainen kuin muidenkin asiakkaiden
sähkönmyyntiprosessi, mutta eroa tulee erityisesti hintakiinnitysten sekä siitä seuraavan sähkön
hankinnan osalta. Lisäksi suurasiakkaiden asiakkuuksien hallinnassa on enemmän työtä kuin
muiden asiakkaiden kanssa. Koko suurasiakkaan sähkönmyyntiprosessi on esitetty työn
liitteessä I, mutta seuraavassa käydään läpi myyntiprosessin pääkohtia.

Tarjouksen vastaanottamisen jälkeen, yrityksen myyntihenkilö laskee asiakkaan tuntidatan
perusteella asiakkaan toteutuneen profiilikustannuksen sekä tekee arvion tulevaisuuden
profiilikustannuksesta. Profiilikustannusennusteen arvioiminen toteutuvaa profiilikustannusta
vastaavaksi,

on

viimeisten

vuosien

aikana

noussut

merkittävimmäksi

tekijäksi,

sähkönmyyntiyhtiön toiminnan kannattavuuden kannalta.

Profiilikustannuksen

lisäksi

tyypillisessä

sähkönmyyntiyhtiön sähkön hankinnasta ja

marginaalisopimuksessa,

määritellään

esimerkiksi tasekustannuksista aiheutuvat

49

kustannukset sekä myyjän kate. Näiden summana saadaan asiakkaan marginaali, minkä lisäksi
asiakkaalta voidaan periä käyttöpaikkakohtaista perusmaksua.

Tarjouskilpailun voittamisen jälkeen asiakas tai asiakkaan edustaja alkaa tehdä hintakiinnityksiä
käyttöpaikoille. Tässä vaiheessa sähköntoimituksen alkamiseen voi olla vielä useampi vuosi
aikaa. Hintakiinnitysten avulla asiakas pyrkii sitomaan sähkön hintansa sopivalle tasolle pitkälle
tulevaisuuteen. Tyypillisimmillään hintakiinnityksiä tehdään noin kolmelle tulevalle vuodelle
etukäteen. Aikaisemmin sopimukset tehtiin tavallisesti siten, että marginaali pidettiin sovittuna
hintakiinnitysten loppuun saakka.

Sähkönmyyntiyhtiön edustaja ostaa asiakkaan hintakiinnitystä vastaavan määrän johdannaisia
johdannaismarkkinoilta, mikäli hintakiinnityksen keskiteho ylittää yrityksessä sisäisesti sovitun
raja-arvon. Tämän avulla yritys pyrkii varmistamaan asiakkaalta saatavan katteen vastaavuuden
tarjousvaiheen laskennalliseen katteeseen verrattuna.

Enintään kolme kuukautta ennen sähkön toimituksen aloittamista, uusi sähkönmyyjä lähettää
verkkoyhtiölle

aloitusilmoitukset

käyttöpaikoista.

Verkkoyhtiö

lähettää

vanhalle

sähkönmyyjälle ilmoituksen myyjänvaihdosta. Mikäli vanha myyjä hyväksyy myyjänvaihdon,
lähettää se verkkoyhtiölle hyväksymisilmoituksen käyttöpaikasta. Sitten verkkoyhtiö lähettää
uudelle myyjälle positiivisen vastauksen myyjänvaihdon onnistumisesta, jonka jälkeen
käyttöpaikka siirtyy uudelle sähkönmyyjälle sanomassa sovitusta aloituspäivästä alkaen.

Asiakkaan laskutushinta muodostuu tehtyjen hintakiinnitysten keskihinnan sekä marginaalin
perusteella kullekin toimitusjaksolle. Pääsääntöisesti asiakkailla on sama laskutushinta joko
vuoden tai kvartaalin kerrallaan Käyttöpaikalta saatavien kulutustietojen oikeellisuutta valvoo
yrityksen mittaustiedon oikeellisuudesta vastaava taho. Jokaisella sähkönmyyjällä on lisäksi
oltava tasevastaava, joka puolestaan valvoo yrityksen kokonaismyyntimäärien oikeellisuutta eri
verkkoalueille ja vertaa lukemia kantaverkkoyhtiöltä saamiinsa lukematietoihin tuntitasolla.
Lisäksi verkkoyhtiöt vastaavat lähettämiensä lukematietojen oikeellisuudesta.
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Halutessaan asiakas tai asiakkaan edustaja voi kilpailuttaa sähkönmyyntisopimuksensa
uudelleen sopimuskauden päättymisen lähestyessä. Mikäli nykyinen sähköntoimittaja ei pysty
tarjoamaan

kilpailukykyistä

marginaalia

uudelle

sopimuskaudelle,

lähettää

nykyinen

sähkönmyyjä myynnin päättymisilmoitukset verkkoyhtiölle viimeistään 15 vuorokautta ennen
sopimuskauden päättymistä. Toinen vaihtoehto on, että asiakkaan uusi sähkönmyyjä lähettää
verkkoyhtiölle ilmoitukset myyjänvaihdosta, jonka jälkeen verkkoyhtiö lähettää nykyiselle
sähkönmyyjälle ilmoitukset myyjänvaihdosta.

Nykyinen sähkönmyyjä vastaa myyjänvaihtoilmoituksiin joko positiivisella tai negatiivisella
vastauksella, riippuen siitä onko asiakkaan nykyiset sähkönmyyntisopimukset loppumassa
siihen päivämäärään, kun uuden myyjän myyntisopimusten olisi määrä alkaa. Mikäli nykyinen
sähkönmyyjä hyväksyy myyjänvaihtoilmoitukset, lähettää verkkoyhtiö toimituksen päättymisen
jälkeen käyttöpaikan loppulukemat vanhalle myyntiyhtiölle ja siirtää taseissa käyttöpaikan
sähkönmyynnin uudelle sähkönmyyjälle. Sähkönmyyjän mittaustiedoista vastaava taho valvoo,
että käyttöpaikalta ei sopimuksen päättymisen jälkeen tule tuntitason kulutustietoja.

Normaalisti sähkönmyyntiprosessi noudattaa edellä esitettyä mallia. Muutoksia prosessiin
aiheuttavat esimerkiksi asiakkaan käyttöpaikoissa tapahtuvat lisäykset sekä poistumiset, mikäli
ne sopimusehtojen puitteissa on sallittuja. Muuttotilanteissa sähkönmyyntisopimus katkeaa
automaattisesti, mutta uusi asiakas voi halutessaan tehdä sopimuksen saman sähkönmyyjän
kanssa. Toisaalta sähkönmyyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa sähköä samalla hinnalla uudelle
asiakkaalle, vaikka se useimmiten käytäntönä onkin.

Riskienhallinnan kannalta kriittisimpiä kohtia edellä esitetyssä prosessikuvauksessa ovat
asiakkaan hintakiinnityksiin sekä niistä seuraavien asiakkaan laskutushintojen hallinta,
sopimusten päättymispäivien seuranta ja myyntisopimusten mallintaminen tulevaisuuteen.
Lisäksi yhä tärkeämmäksi tekijäksi on noussut asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta eli
tarjousvaiheessa ennustettujen kulujen sekä profiilikustannusten vertaaminen toteutuneisiin
lukemiin.
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4.2. Johdannaiset
Johdannaissopimuksilla

sähkönmyyntiyhtiö

voi

käydä

kauppaa

sähköpörssissä

tai

kahdenvälisillä eli niin sanotuilla OTC-markkinoilla. Johdannaissopimukset ovat sopimuksia,
joilla voidaan ostaa tai myydä tietyn tulevaisuuden jakson sähkön toimituksia sovitulla hinnalla
(markkinahinta) ennen toimitusajankohtaa. Jotta kauppa johdannaissopimuksella syntyy, täytyy
kahdella markkinatoimijalla olla vastakkaiset näkemykset tuotteen tulevaisuuden hintatasosta.
Sähköpörssissä kaupankäynnin kohteena olevat johdannaissopimukset jaetaan forward- ja
futuurisopimuksiin, tuotteiden käteisselvitystavan perusteella. Tässä luvussa käsitellään
ainoastaan tasatehotuotteita (base load). Sopimuksen minimitoimitus on 1 MW ja sopimus
kattaa kaikki sopimuksen alaiset päivät aikajaksolla 00.00 - 24.00. (Nasdaq OMX 14 e)

Futuurisopimukset selvitetään päivittäisten markkinahintamuutosten osalta mark-to-marketmenetelmällä ja lopullisesti spot-hintaa vastaan tuotteen toimitukseen menemisen jälkeen. Erona
forward-sopimuksiin, tuotteen omistajalta veloitetaan tai omistajalle hyvitetään päivittäisten
hintamuutosten vaikutukset rahallisesti joka päivä. Käteisselvityksessä tuotteen edellisen päivän
päätöskurssia verrataan seuraavan päivän päätöskurssiin, jonka jälkeen rahallinen vaikutus joko
hyvitetään tai veloitetaan selvitystalon toimesta. (Nasdaq OMX 14 d)

Myös forward-sopimuksilla tehdään päivittäisten markkinahintamuutosten osalta selvitys markto-market-menetelmällä, mutta futuurisopimuksista poiketen, rahasiirrot tapahtuvat vasta
tuotteen kaupankäyntijakson päätyttyä tuotteen toimitusjakson aikana. Referenssihintana
systeemihintatuotteilla käytetään toteutunutta systeemihintaa ja aluehintatuotteilla toteutuneen
systeemihinnan ja aluehinnan välistä erotusta. (Nasdaq OMX 14 e)

Yksi forward-sopimusten kaupankäyntiin liittyvä eroavaisuus futuurisopimuksille, on niiden
jakaantuminen uusiksi tuotteiksi kaupankäyntijakson päättyessä. Vuosituotteet jakaantuvat
neljäksi kvartaalituotteeksi kolme päivää ennen kaupankäyntijakson loppua. Esimerkiksi, mikäli
markkinatoimija on ostanut ENOYR-15 tuotetta, saa toimija vuoden 2014 lopussa vastaavan
MW

määrän

ENOQ1-14,

ENOQ2-14,

ENOQ3-14

ja

ENOQ4-14

kvartaalituotteita.

Kvartaalituotteet jakaantuvat edelleen kuukausituotteiksi, kun kyseisen kvartaalituotteen
kaupankäyntijakso päättyy. (Nasdaq OMX 14 e)
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Taulukossa 7 on esitetty Lännen Omavoima Oy:n toiminnan kannalta keskeisten
johdannaistuotteiden kaupankäyntiin liittyviä tietoja.

Taulukko 7. Lännen Omavoima Oy:n toiminnassa useimmin käytettyjen johdannaisten kaupankäyntitietoja.
(Nasdaq OMX 14 e)
Tuote

Sopimustyyppi

Käteisselvitysaika

Aktiivisten kaupankäyntijaksojen lukumäärä

ENODXXXX-1X

Futuuri

Kaupankäyntijakson aikana päivittäin

2 - 9 tulevaa päivää

ENOWXX-1X

Futuuri

Kaupankäyntijakson aikana päivittäin

6 tulevaa viikkoa

ENOMXXX-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

6 tulevaa kuukautta

ENOQX-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

8 - 11 tulevaa kvartaalia

ENOYR-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

10 tulevaa vuotta

SYHELWXX-1X

Futuuri

Kaupankäyntijakson aikana päivittäin

5 tulevaa viikkoa

SYHELXXX-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

4 tulevaa kuukautta

SYHELQX-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

4 tulevaa kvartaalia

SYHELYR-1X

Forward

Kaupankäyntijakson lopussa

4 tulevaa vuotta

Taulukossa 7 esitettyjen käteisselvitysajankohtien lisäksi on muistettava, että jokainen
johdannaistuote selvitetään kaupankäyntijakson jälkeen, toteutuneita spot -hintoja vastaan
toimitusjakson aikana.

4.3. Profiili ja Peak load-tuotteet
Vakiotehoisten base load-tuotteiden lisäksi, Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssin
kautta voi käydä kauppaa myös niin sanotuilla peak load-tuotteilla. Peak load-tuotteilla voidaan
sähköpörssin kautta käydä kauppaa vain systeemihintaisena. Peak load-tuotteilla voidaan tehdä
kauppoja

kuuden

tulevan

viikon

viikkotuotteilla,

kahden

seuraavan

kuukauden

kuukausituotteilla, kolmen seuraavan kvartaalin kvartaalituotteilla sekä seuraavan vuoden
vuosituotteella. Myös peak load-tuotteiden pienin kaupankäyntiyksikkö on 1 MW. (Nasdaq
OMX 14 e)

Myös peak load-tuotteet jakaantuvat kahteen eri kategoriaan sopimusten käteisselvitystavan
mukaan. Viikkotuotteet ovat futuurisopimuksia ja kuukausi-, kvartaali- sekä vuosisopimukset
ovat forward-sopimuksia. Peak load-tuotteilla markkinatoimija voi suojautua markkinariskeiltä
arkipäivien ajalta kello 09.00 - 21.00 (Suomen aikaa). Kannattaa muistaa, että peak loadtuotteiden energiamäärä on vain hieman yli kolmasosa vastaavan base load-tuotteen
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energiamäärästä. Näin ollen tuotteen avulla, yritys voi suojautua hintariskiä vastaan
pienemmällä kokonaiskustannuksella. (Nasdaq OMX 14 e)

Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssin kautta kaupattavissa peak load-tuotteissa on
Lännen Omavoima Oy:n näkökulmasta kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on, että pörssin
kautta on mahdollista tehdä kauppaa vain systeemihintaa vastaan selvitettävillä peak loadtuotteilla. Toinen ongelma sähköpörssin kautta kaupattavissa peak load-tuotteissa on tuotteiden
kiinteä toimitusaika.

Viimeisten vuosien aikana sähkömarkkinoille on tullut toimijoita, jotka tarjoavat yrityksille
yrityksen omaa kulutusprofiilia vastaavia tuotteita. Näistä tuotteista käytetään nimitystä profiilitai strukturoidut tuotteet. Kyseisten tuotteiden avulla yritys voi suojata kulutusprofiiliaan
tarkemmin eri markkinariskejä vastaan. Lisäksi profiilituotteiden avulla yritys välttää ongelmat,
jotka liittyvät sähköpörssin kautta kaupattaviin peak load-tuotteisiin. Strukturoidut tuotteet ovat
usein kalliimpia kuin muut johdannaistuotteet, mutta niiden kautta saatava parempi suoja
yrityksen kulutusprofiilille, voi osoittautua kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi.

Kuvassa 14 on kuvattu base load-, peak load- ja profiilituotteiden välisiä eroja Lännen
Omavoima Oy:n yhden viikon toteutunutta kulutusta vastaan. Kuvassa kaikkien tuotteiden
suojaustason energiamäärä on laskennallisesti määritetty yhtä suureksi.

MW
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Kuva 14. Eri johdannaistuotteiden eroavaisuudet suojaustasoissa samalla energiamäärällä.

Kuva 14 havainnollistaa hyvin keskiteho eli base load-suojauksen haasteita. Base loadsuojauksessa kulutusprofiilista jää merkittävä osa suojaamatta arkipäivien päivätunneilta.
Toisaalta viikonlopun ja yötuntien ajalle jää ylisuojausta. Kuvasta 14 nähdään peak loadtuotteiden soveltuvuus päivätunneille painottuvan kulutusprofiilin suojauksessa. Peak loadtuotteiden avulla voidaan suojausta kohdistaa paremmin arkipäivien päiväkulutuksen kohdalle
sekä vähentää viikonloppuisin ja arkipäivien yötuntien aikana olevaa ylisuojausta.

Kolmas kuvassa 14 esitetty johdannaistuote on niin sanottu profiilituote. Periaatteessa
yrityksellä on mahdollisuus ostaa markkinoilta toteutunutta kulutusprofiilia vastaava
strukturoitu tuote, jolloin markkinariskejä vastaan suojautuminen on

optimaalisinta.

Profiilituotetta hankittaessa täytyy kuitenkin muistaa, että toteutunut kulutusprofiili ei
välttämättä ole tulevaisuuden kulutusprofiilin kaltainen.

4.4. Optiot
Perinteisten johdannaissopimusten lisäksi, sähkönmyyntiyhtiöiden riskienhallinnan välineenä on
mahdollista käyttää erilaisia optioita.

Osto-optio (call-optio) antaa omistajalleen oikeuden ostaa kohde-etuus tiettynä päivänä optiossa
ilmoitetulla hinnalla. Osto-option omistajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa kohde-

55

etuus. Näin ollen ostettu osto-optio raukeaa, mikäli markkinahinta on kaupankäyntijakson
lopussa optiossa ilmoitetun hinnan eli niin sanotun strike-hinnan alapuolella. Myyntioptio (putoptio) antaa omistajalleen oikeuden myydä kohde-etuus tiettynä päivänä optiossa ilmoitetulla
hinnalla. Myyntioption omistajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta myydä kohde-etuus. Näin
ollen ostettu myyntioptio raukeaa, mikäli markkinahinta on kaupankäyntijakson lopussa
optiossa ilmoitetun hinnan yläpuolella. Osto- tai myyntioption ostaja, maksaa myyjälle
preemion eli option hinnan. (Hull 06)

Yleisesti rahoitusmarkkinoilla on käytössä kahdenlaisia standardioptioita. Amerikkalaisissa
optioissa optio on mahdollista laittaa toteutukseen, missä vaiheessa tahansa koko
kaupankäyntijakson aikana. Näin ollen esimerkiksi osto-option omistajalla on oikeus hankkia
kohde-etuus heti, kun kohde-etuutena olevan tuotteen markkinahinta nousee toteutushinnan
yläpuolelle. Eurooppalaiset optiot voidaan laittaa toteutukseen vain kaupankäyntijakson
päättyessä. Eli vaikka kohde-etuutena olevan tuotteen markkinahinta nousisi option
toteutushinnan yläpuolelle kaupankäyntijakson aikana, ei osto-option omistajalla ole
mahdollisuutta hankkia kohde-etuutta ennen kaupankäyntijakson päättymistä. (Hull 06)

Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssin kautta kaupattavat optiot ovat tyypiltään
eurooppalaisia optioita. Sähköpörssissä kaupankäynnin kohteena on yhtä aikaa viisi eri kohdeetuutta. Kaupankäynnin kohteina ovat kahden seuraavaksi tulevan kvartaalin sekä kahden
seuraavaksi tulevan vuoden optiot. Seuraavaksi tulevan vuoden optioita on markkinoilla
kahdella eri päättymispäivällä, lähimmän kvartaalin sekä kuluvan vuoden lopussa erääntyvinä
optioina. Sähköpörssin kautta on tarjolla kaksi optiota, joiden toteutushinta on kohde-etuuden
nykyistä hintaa korkeammalla tasolla ja kaksi optiota, joiden toteutushinta on kohde-etuuden
nykyisen hinnan alapuolella. Sähköpörssin optioiden toimituspäivä on kuukauden kolmantena
torstaina, ennen toimitusjakson alkua. (Nasdaq OMX 14 f)

Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssin optiot esitetään markkinoilla seuraavan mallin
mukaisesti
ENOCYR5SEP4-28,

(3)
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missä C kuvaa osto-optiota (Call), myyntioptiossa vastaava kirjain on P (Put), YR5 option
kohde-etuutena olevaa tuotetta, vuoden 2015 vuosituote, SEP4 on option toteutuskuukausi eli
vuoden 2014 syyskuu ja 28 kertoo option toteutushinnan eli strike-hinnan. Jos kohde-etuutena
olisi kvartaalituote, esitettäisiin tuote muodossa Q44, jolloin kyseessä olisi esimerkiksi vuoden
2014 neljäs kvartaali. Edellä esitetty optioiden esitysmuoto on ollut sähköpörssissä käytössä
vuoden 2011 lopulta alkaen. (Nasdaq OMX 14 f)

Sähkönmyyntiyhtiö voi markkinariskien hallinnassa käyttää apunaan neljää erilaista positiota
optioilla. Kuvassa 15 on esitetty erilaisten optiopositioiden tuotto-odotukset kohde-etuuden
markkinahinnan funktiona. Yhtiö voi ostaa osto-option (a), ostaa myyntioption (b), myydä ostooption (c) tai myydä myyntioption (d). Optioiden ostamisesta käytetään myös nimitystä pitkä
positio ja optioiden myymisestä nimitystä lyhyt positio. (Hull 06)

Kuva 15. Eri optiopositioiden tuotto-odotukset kohde-etuuden markkinahinnan (Dp) funktiona. Kuvassa tuotto on
P, option toteutushinta Sp ja preemio Op. (Hull 06)

Kuvasta 15 käy ilmi, että ostaessaan osto-option (a) yrityksen maksimitappio on maksetun
preemion suuruinen. Toisaalta kohde-etuuden markkinahinnan nousu antaa periaatteessa
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rajattoman tuottomahdollisuuden yritykselle. Osto-option ostajana yrityksellä on näkemys
kohde-etuutena olevan johdannaisen hinnan noususta. Kannattavaksi ostettu osto-optio muuttuu
yrityksen kannalta, mikäli kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta, on option
päättymispäivänä suurempi kuin toteutushinnan ja maksetun preemion summa. Eli tehty kauppa
voi olla tappiollinen, vaikka markkinahinta olisikin toteutushintaa korkeammalla option
päättymispäivänä. (Hull 06)

Ostaessaan myyntioption (b) yrityksellä on näkemys kohde-etuutena olevan johdannaisen
hinnan laskusta. Kuvasta 15 nähdään, että ostetun myyntioption maksimitappio on maksetun
preemion suuruinen. Ostetun myyntioption tuotto taas kasvaa sitä korkeammaksi mitä alemmas
kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta laskee. Yrityksen kannalta kannattavaksi
ostettu myyntioptio muuttuu, kun kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta laskee
option toteutushinnan ja maksetun preemion erotuksen alapuolelle. Myös tässä tapauksessa
täytyy huomioida, että optio voi olla kannattamaton, vaikka myyntioption ostaja käyttää kohdeetuuden myyntioikeutensa. (Hull 06)

Kolmas optiopositio yritykselle voi olla myyty osto-optio (c). Kuvasta 15 havaitaan, että
myydessään osto-option yritys saa vastapuoleltaan option hinnan eli preemion, joka on myös
option maksimituotto. Yrityksellä, joka myy osto-option, on näkemys kohde-etuutena olevan
johdannaisen markkinahinnan laskemisesta option toteutushinnan alapuolelle. Yritys saa tuottoa
siitä, että on valmis myymään kohde-etuutena olevan tuotteen määritellyllä ajanhetkellä.
Toisaalta myydystä osto-optiosta voi yritykselle koitua merkittävät tappiot, mikäli kohdeetuutena olevan johdannaisen markkinahinta nousee huomattavasti. Myydessään osto-option,
yrityksen tuotto menee negatiiviseksi, jos kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta on
option päätöspäivänä suurempi kuin option toteutushinnan ja preemion summa. (Hull 06)

Viimeinen kuvassa 15 esitetty optiopositio on myyty myyntioptio (d). Myymällä myyntioption
yritys saavuttaa korkeintaan preemion suuruisen voiton optiokaupasta. Yrityksen näkemys tässä
tilanteessa on, että kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta nousee toteutushinnan
yläpuolelle. Tuolloin optio raukeaa arvottomana, mutta yritys saa tuottoa preemion verran.
Myydyn myyntioption yritykselle aiheuttama tappio, kasvaa sitä suuremmaksi mitä
pienemmäksi kohde-etuutena olevan johdannaisen markkinahinta laskee option toteutushintaan
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verrattuna. Tämä johtuu siitä, että yritys on antanut vastapuolelleen oikeuden myydä kohdeetuutena oleva johdannainen strike-hinnalla option päätöspäivänä. Myydyn myyntioption
kriittinen piste on option toteutushinnan ja preemion välisen erotuksen kohdalla. (Hull 06)

Standardioptioiden lisäksi markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia ei-standardioptioita eli
eksoottisia optioita. Eksoottisilla optioilla voidaan käydä kauppaa vain kahdenvälisillä OTCmarkkinoilla. Sähkönmyyntiyhtiölle, ehkä käyttökelpoisin eksoottinen optio on niin sanottu
aasialainen optio, jonka avulla yritys voi hallita korkeasta volatiliteetista sekä yllättävistä
hintapiikeistä muodostuvia riskejä. (Kamiski et al. 95)

Taulukossa 8 on esitetty niiden päivien lukumäärät vuositasolla, joiden Suomen hinta-alueen
spot-hinta on noussut yli raja-arvon. Tällä on pyritty kuvaamaan hintapiikkien lukumäärää eri
vuosina.

Taulukko 8. Suomen hinta-alueella toteutuneiden päivän keskihintojen raja-arvojen ylitykset vuodesta 2000
alkaen.
Vuosi/raja

>70 €/MWh > 75 €/MWh > 80 €/MWh > 85 €/MWh > 90 €/MWh > 95 €/MWh > 100 €/MWh

2000

1

1

1

1

1

1

1

2001

1

1

0

0

0

0

0

2002

15

10

8

6

3

0

0

2003

12

12

12

11

10

9

8

2004

0

0

0

0

0

0

0

2005

1

1

1

1

0

0

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

0

0

2008

41

13

4

1

0

0

0

2009

1

1

1

1

1

1

1

2010

58

52

40

32

21

18

16

2011

15

7

5

4

1

0

0

2012

6

4

3

2

1

1

0

2013

1

1

1

1

1

0

0

07/2014 asti

0

0

0

0

0

0

0

Taulukosta erottuu selkeästi vuosi 2010, jolloin korkeiden hintapiikkien päiviä oli lähes 16 %:a
vuodesta. Muutaman viime vuoden aikana korkeiden päiväkeskihintojen määrä on vähentynyt
voimakkaasti ja esimerkiksi vuoden 2014 heinäkuun loppuun mennessä yli 70 €/MWh
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päiväkeskihintoja ei ole ollut yhtään kappaletta. Kuitenkin tulee muistaa, että yksittäisten tuntien
spot-hinnat ovat voineet nousta korkealle tasolle, vaikka keskihinta onkin jäänyt matalaksi.

Korkeita päiväkeskihintoja vastaan, yritys pystyy suojautumaan Suomen hinta-alueen spothintaa vastaan päivätasolla selvitettävällä keskihinta-strike optiolla, jota pidetään käytetyimpänä
aasialaisena optiona. Aasialaiselle osto-optiolle, option tuotto määräytyy seuraavan kaavan
mukaisesti

max(avg(P)-St),

(4)

jossa avg(P) on kaupantekohetkellä määritellyn jakson keskihinta ja St on option toteutushinta.
Mikäli toteutuneen spot-hinnan keskihinta on selvitysjaksolla option toteutushintaa korkeampi,
on option omistajalla oikeus ostaa kohde-etuutena oleva tuote. (Kaminski et al. 95)

Myyntioptiolle tuotto määräytyy toteutushinnan ja kaupantekohetkellä määritellyn jakson
keskihinnan erotuksesta. Aasialaisen option avulla yrityksellä on mahdollisuus määrittää yläraja
tietyn ajanjakson spot -hinnan keskiarvolle. Toinen vaihtoehto korkeiden hintapiikkien ja
lämpötilasta aiheutuvan volyymiriskin hallintaan on lämpötilaoptio, missä option toteutuminen
on riippuvainen halutun mittauspisteen keskilämpötilasta valitulla aikajaksolla.

4.5. Swapit
Yleisesti rahoitusmarkkinoilla swap-sopimuksella tarkoitetaan kahdenvälistä sopimusta, missä
osapuolet ovat sopineet vaihtavansa esimerkiksi johdannaisten kassavirtoja tulevaisuudessa
ennalta sovittuina ajankohtina sekä ennalta määritellyillä ehdoilla. Swap-sopimuksen maksaja
maksaa sopimuksen vastaanottajalle sopimuksesta kiinteätä hintaa ja saa sopimuksen
vastaanottajalta vaihtuvahintaisen sopimuksen takaisin. Swap-sopimuksen toimintaperiaate on
kuvattu kuvassa 16. (Murphy 08)
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Kuva 16. Swap -sopimuksen maksujen jakautuminen ostajan ja myyjän välillä. (Murphy 08)

Tekemällä kuvan 16 kaltaisen swap-sopimuksen yritys voi sitoa johdannaistuotteen hinnan
etukäteen kahdenvälisellä sopimuksella, ilman että yritys menettää hankitun johdannaistuotteen
tuomaa suojaa markkinariskejä vastaan. Samalla sähköpörssissä toimiva yritys pienentää omasta
positiosta aiheutuvien vakuusvaateiden kokonaissummaa, koska swap-sopimuksen avulla
yrityksen selvitystalolle maksama skenaarioriski pienenee. Swap-sopimuksesta yritys saa
hyvitystä, mikäli markkinahinta nousee kiinteän hinnan yläpuolelle ja vastaavasti joutuu
maksamaan lisää vastapuolelle, mikäli markkinahinta putoaa alle swap-sopimuksen kiinteän
hinnan.

Toinen vakuusvaateiden hallitsemiskeino yritykselle on niin sanottujen swap-optioiden eli
swaptioiden käyttäminen. Yritys voi esimerkiksi ostaa swaption, mikä antaa yritykselle
oikeuden, mutta ei velvollisuutta vaihtaa tietyn ajanjakson johdannainen kiinteähintaiseksi
sopimukseksi vastaavan jakson markkinahintaisesta sopimuksesta tiettynä tulevaisuuden
ajanhetkenä. (Murphy 08)

Sähkömarkkinoilla toimiva yritys voi tehdä kahdenvälisen sopimuksen, minkä perusteella
sähkönmyyntiyhtiö saa oikeuden vaihtaa tietyn ajanjakson johdannainen kiinteähintaiseen
sopimukseen ja maksaa siitä vastapuolelle preemion. Sähkönmyyntiyhtiö hyötyy operaatiosta,
mikäli markkinahinta on strike-hintaa korkeammalla swaption toteutusajankohtana.

4.6. Muut riskienhallintamekanismit
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Aikaisemmin tässä luvussa on käyty läpi sitä millaisia keinoja markkinariskeiltä suojautumiseen
yrityksellä on markkinoilla tarjolla olevien komponenttien avulla. Tämän luvun tarkoituksena
on tutustua muihin markkinariskien hallintamenetelmiin.

Markkinahintojen pidempiaikaisten trendien tunnistamisen avulla yritys voi kohdistaa
suojaustoimenpiteitään

tai

muuttaa

riskitasojaan

vastaamaan

markkinatilanteita.

Pidempiaikaisten trendien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna liukuvan keskiarvon
laskentamallia. Liukuvan keskiarvon perusteella kurssin tulkitaan olevan laskutrendissä, kun
markkinahinta on liukuvan keskiarvon käyrän alapuolella ja nousutrendissä kun markkinahinta
on liukuvan keskiarvon käyrän yläpuolella. Liukuvan keskiarvon perusteella yritys pystyy
tunnistamaan pidempiaikaiset trendit paremmin ja muuttamaan riskitasojaan trendien
mukaisesti.

Kuvassa 17 on esitetty vuoden 2012 systeemihintajohdannaisen päivittäiset päätöshinnat kolmen
vuoden ajalta ennen toimitusjakson alkua sekä 120 päivän liukuvan keskiarvon käyrä. 120
päivän liukuvaa keskiarvoa on käytetty, jotta pystytään tunnistamaan riittävän pitkän aikavälin
trendit ja äkillisten markkinamuutosten vaikutus saadaan pienemmäksi.

Kuva 17. Vuoden 2012 systeemihintatuotteen hintakehitys ja 120 päivän liukuva keskiarvo jaksolta 2009 -2012.
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Kuvasta 17 nähdään, että markkina on ollut laskutrendissä ennen vuoden 2009 alkua, joten
riskitason avaamista olisi voinut tehdä jo aiemmin. Kuitenkin myös vuoden 2009 alusta
mitattuna riskitason avaaminen esimerkiksi sallitun alisuojauksen määrän kasvattaminen olisi
ollut kannattavaa. Vastaavasti riskitason alentaminen olisi voitu aloittaa joulukuussa 2010, kun
markkina näytti olevan nousutrendissä ja markkinahinta liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Toisaalta kuvasta havaitaan, että vuoden 2011 alkupuolella toteutunut nousutrendi kääntyi
nopeasti laskuun vuoden 2011 loppupuoliskolla. Näin ollen riskitason avaaminen, olisi ollut
kannattavaa, mikäli avoin positio olisi kuitenkin suljettu vuoden 2011 lopussa.

Toinen vaihtoehto yrityksen riskitasojen muuttamiselle markkinaehtoisesti, on käyttää
riskirajojen

muutosten

perustana

markkinahintaennusteita

suhteessa

nykyhetken

markkinahintatasoon. Mikäli yrityksellä itsellään ei ole resursseja tehdä pidemmän aikavälin
markkinahintaennusteita, voi yritys hankkia markkinahintaennusteet markkinoita analysoivilta
yrityksiltä.

Tulevaisuuden

markkinahintatason

ennustaminen

on

yksi

sähkönmyyntiliiketoiminnan keskeisimmistä tekijöistä, joten yrityksen kannattaa luoda omiin
havaintoihin perustuva markkinahintaennuste, vaikka markkinahintaennusteena käytettäisiinkin
jonkun toisen yrityksen tuottamaa ennustetta. Eräs esimerkki markkinahintaennusteita tekevistä
yrityksistä on norjalainen Markedskraft, joka käyttää markkinahintaennusteiden pohjana EMPSmallia. Malli sopii hyvin pohjoismaiden sähkömarkkinoille, koska se on fundamenttiperusteinen
simulointimalli markkinoille, joilla on merkittävä määrä vesivoimatuotantoa.

EMPS-mallin simuloinnin tavoitteena on selvittää vesivarantojen optimaalinen käyttöaste
kulloisenakin hetkenä suhteessa muihin muuttujiin. Vesivoimatuotannon suuri osuus johtaa
vaihteluihin sähkön tuotannossa sekä vuoden sisällä että eri vuosien välillä. Mallissa
huomioonotettavia tekijöitä ovat tulevaisuudessa saatavat tulovirtaamaan vesivarastoihin,
lämpövoimalla tuotetun sähkön määrä, sähkön kulutuksen taso sekä spot-hinnan vaikutukset eri
hinta-alueilla. EMPS-malli koostuu strategisesta ja simuloidusta osiosta. (Beurling 10)

Strategisessa osiossa pohjoismainen markkina on jaettu erilaisiksi hinta-alueiksi muun muassa
siirtoyhteyksien sekä sähkön tuotantolaitosten ja alueen kulutuksen suhteessa. Tämän jälkeen
jokaiselle alueelle on tehty arvio vesivarantojen arvosta stokastista ohjelmointi käyttäen.
Simulointiosiossa lasketaan tuotannolle optimaaliset arvot maksimituoton saavuttamiseksi
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historiallisten vesivarastojen perusteella. Optimaalisten arvojen laskennassa käytetään
tarkastelujaksona tyypillisesti 30 - 100 vuoden aikana toteutuneita vesivarastojen arvoja.
Vesivoimaloiden tuotantomäärien optimoinnissa otetaan huomioon se voiko vesivoimala
varastoida vettä altaisiin vai onko voimala niin sanottu sääntelemätön vesivoimala. (Beurling
10)

Vesivoimaloiden

tuotantomäärien

lisäksi,

EMPS-mallissa

mallinnetaan

muiden

tuotantomuotojen tuotantomäärät kullekin ajanjaksolle. Lämpövoimalaitokset, kuten hiili- ja
kaasuvoimalat, mallinnetaan hintariippuvaisena tuotantona. Malli ei ota huomioon mahdollisia
ongelmia polttoaineen saannissa ja olettaa että polttoainetta saadaan ostettua markkinoilta aina
tarvittaessa. (Beurling 10)

EMPS-mallissa kulutus voidaan mallintaa joko hinnasta riippuvaisena tai kiinteänä kulutuksena.
Kiinteän kulutuksen mallintamisessa, ennustettu vuotuinen sähköntarve jaetaan viikkotason
profiilille. Viikkotason kulutus jaetaan edelleen profiilille, missä on huomioitu kulutuksen
vaihtelu esimerkiksi peak-tuntien, viikonloppujen sekä yöajan välille. (Beurling 10)

Toinen vaihtoehto EMPS-mallin kulutuksen mallintamiseen on niin sanottu hintariippuvainen
kulutusmalli. Tämä kulutusmalli ottaa huomioon esimerkiksi tilanteen, missä lämmitykseen
käytettävä polttoaine olisikin öljy tai maakaasu sähkölämmityksen sijasta eli sähkön hinta olisi
kalliimpi. EMPS-mallin muodostaminen vaatii paljon historiadataa ja vahvan tietoisuuden eri
alueiden välisistä eroista tuotantolaitosten suhteen. Edelleen on syytä muistaa, että
toimintaympäristön muutokset ja esimerkiksi vesivarastojen muutokset edellyttävät uuden
simuloinnin tekemistä. (Beurling 10)

Trading-salkun toimintaperiaate on ottaa näkemys markkinahinnoista ja tehdä toimenpiteitä
markkinoilla päätetyn näkemyksen mukaisesti. Spekulatiiviseen kauppaan liittyy aina
epävarmuutta ja otettu näkemys voi osoittautua ajan kuluessa vääräksi. Tästä johtuen tradingsalkun toimintaa täytyy hallita erilaisten riskilimiittien avulla.
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Riskilimiitit kertovat maksimaalisen riskin, minkä yritys voi trading-toiminnassaan ottaa.
Trading-toiminnan

riskilimiitit

jaetaan

toiminnallisiin

ja

position

koon

limiitteihin.

Toiminnallisilla limiiteillä määritellään kuinka paljon trading-salkussa voi olla avointa positiota
esimerkiksi tuotteittain tai vuosittain. Perinteisempiä position koon riskilimiittejä on esimerkiksi
trading-salkun volyymin rajoitukset, joiden avulla määritellään kuinka paljon avointa positiota
trading-salkussa saa yhteensä olla. (Marrison 02)

Toinen toiminnallinen riskilimiitti on niin sanottu stop-loss limiitti, minkä tarkoituksena on
toimia turvana, mikäli otettu näkemys on osoittautumassa vääräksi. Stop-loss limiitin
periaatteeen mukaisesti yrityksen trading-salkun positiota on suljettava, mikäli ennalta
määritetty tappio ylittyy. Tiukat stop-loss limiitit pienentävät mahdollisten maksimitappioiden
määrää ja sitä kautta yritystoiminnassa tarvittavan pääoman määrä. Liian tiukat limiitit kuitenkin
pienentävät trading-salkun tuottomahdollisuuksia. (Marrison 02)

4.7. Lämpötilariskin hallinta
Tämän

työn

luvussa

3.5.2

käytiin

läpi

Lännen

Omavoima

Oy:n

asiakkaiden

lämpötilariippuvuutta alueittain. Samassa luvussa esitetyistä kuvista havaitaan, että suurin osa
yrityksen lämpötilariippuvasta asiakasmassasta on yrityksen omistajayhtiöiden verkkoalueilla.
Samassa luvussa havaittiin, että lähimpänä normaalivuoden lämpötiloja on oltu vuonna 2009.
Lämpötilariippuvuuden

määrittämisen

haasteeksi

sähkönmyyntiyhtiön

osalta,

tulee

asiakasmassan vaihtuvuus eri vuosien välillä.

Näin

ollen

lämpötilariippuvuuden

määrittäminen

suoritetaan

toisen

omistajayhtiön

siirtovolyymista muokatun testiaineiston avulla. Aineistossa on vähennetty alueen 17
volyymiltaan suurimman asiakkaan siirron määrä kokonaissiirron volyymista. Kyseisten
asiakkaiden

kulutuksen

ei

oleteta

olevan

lämpötilasta

riippuvaista.

Vuoden

2009

siirtovolyymista muodostettua testiaineistoa käytetään lämpötilariippuvuuden määrittämisessä ja
saatuja tuloksia verrataan vuoden 2011 siirron volyymistä muodostettuun testiaineistoon.
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Testiaineiston päiväkulutusten sekä toteutuneiden lämpötilojen perusteella muodostettiin
lämpötilakorjattu

päiväkulutus,

perustuen

lainsäädännössä

määriteltyyn

kaavaan

tyyppikuormituskäyrien sähkökauppojen selvittämisessä

,

(5)

missä V on päivän aikana kulunut todellinen energia, k on lämpötilariippuvuuskerroin, T on
mitattu ulkolämpötila ja Tnorm on kyseisen kuukauden normaalilämpötila. Kaavaa sovelletaan
tavallisesti tyyppikuormituskäyrien taselaskennan yhteydessä, mutta sen katsottiin vastaavan
riittävän hyvin myös lämpötilariippuvuuden määrittämiseen.

Aluksi lämpötilariippuvuuskerrointa kokeiltiin määrittää päivän keskilämpötilan ja toteutuneen
kulutuksen avulla. Nopeasti huomattiin, että pelkästään saman päivän tietoja vertaamalla ei
lämpötilariippuvuuskerrointa saatu kovinkaan tarkasti määriteltyä. Näin ollen arvioitiin, että
toteutuneeseen kulutukseen vaikuttaa kyseisen päivän lämpötilan lisäksi myös edellisten päivien
keskilämpötilat. Keskilämpötilat kullekin päivälle muodostettiin kaavalla

(6)
missä Tn on toteutunut keskilämpötila samalta päivältä, jolloin kulutus on mitattu, Tn-1 on
mittauspäivää edeltävän päivän keskilämpötila ja Tn-2 on mittauspäivää kaksi päivää
aikaisemman päivän keskilämpötila.

Lämpötilariippuvuuskertoimen k määrittäminen toteutettiin kokeilemalla muuttujalle eri arvoja
1 ja -1 väliltä. Kertoimen määrittämisen tavoitteena oli muodostaa arkipäivien ja viikonlopun
päivien kulutuksista mahdollisimman tasainen rivistö. Lämpötilariippuvuuskertoimen avulla on
tarkoitus selvittää kuinka monta prosenttia päivän kulutus muuttuu toteutuneen lämpötilan
suhteessa.

Testaus osoitti, että läpi vuoden samana pysyvän lämpötilakertoimen määrittäminen ei tuottanut
luotettava lopputulosta. Näin ollen muodostettiin lämpötilariippuvuuskerroin erikseen jokaiselle
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kuukaudelle. Tämä loogista myös siksi, että esimerkiksi valoisuuden vaikutus kulutukseen on
erilainen eri kuukausina. Lämpötilakerrointa määritettäessä täytyy ottaa huomioon vuosien
välillä vaihtuvat arkipyhien sekä niiden ympärille muodostuvien vapaapäivien vaikutukset
kulutukseen.

Työn

liitteessä

II

on

esitetty kuukausittaiset

kuvaajat

vuoden

2009

toteutuneista

päivävolyymeista sekä saman vuoden lämpötilakorjattu päiväkulutus. Lisäksi kuvaajissa on
esitetty vuoden 2011 lämpötilakorjatut päiväkulutukset. Liitteen II kuvaajista nähdään, että
lämpötilakorjatut päiväkulutukset vastaavat suhteellisen hyvin toisiaan kuukauden eri viikkojen
välillä.

Taulukossa

9

on

esitetty

siirtoyhtiön

päiväkulutusten

perusteella

muodostetut

lämpötilariippuvuuskertoimet. Lännen Omavoima Oy:n myyntivolyymistä avoimen toimituksen
osuus on noin 45 %:a, joten taulukossa on esitetty lämpötilariippuvuuskertoimet kerrottuna
avoimen toimituksen prosenttiosuudella.

Taulukko 9: Kuukausittaiset lämpötilariippuusvuuskertoimet k siirron sekä myynnin osalta.
Kuukausi
Siirto

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

marraskuu

joulukuu

0,030

0,022

0,020

0,020

0,018

0,015

0,015

elokuu syyskuu lokakuu
0,015

0,015

0,020

0,025

0,025

Myynti

0,014

0,010

0,009

0,009

0,008

0,007

0,007

0,007

0,007

0,009

0,011

0,011

Taulukossa 9 esitettyjen lämpötilariippuvuuskertoimien avulla yritys saa selville, kuinka monta
prosenttia kunkin kuukauden päivätason kulutus muuttuu, kun lämpötila muuttuu yhden asteen.
Tämän perusteella yritys voi miettiä tarkemmin esimerkiksi talvikuukausien suojaustasoa.
Lisäksi

lämpötilariippuvuuskertoimien

myyntiennustetta sekä suojaustasoa.

avulla

yritys

voi

tarkentaa

lyhyen

aikavälin
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5. Riskimittarit riskienhallinnassa
Työn viidennessä luvussa selvitetään millaisia riskimittareita riskienhallinnassa käytetään ja
kerrotaan mittareiden ominaisuuksista sekä käyttökohteista. Lisäksi pohditaan, miten eri
riskimittarit toimivat sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnassa.

5.1. Value at Risk-pohjaiset riskimittarit
Tässä luvussa esitellään riskimittarit, jotka pohjautuvat Value at Risk-laskentamenetelmiin.
VaR-riskimittari on ollut yksi käytetyimmistä riskimittareista finanssilaitoksilla aina 1970 luvun lopulta lähtien. VaR-riskimittari kehitettiin erään liikepankin puheenjohtajan tarpeesta,
saada selville mahdolliset tappiot seuraavan vuorokauden aikana yksinkertaisessa muodossa.
(Dowd 02)

5.1.1.

Value at Risk (VaR)

Ehkä yleisimmän määritelmän mukaan Value at Risk-riskimittari kuvaa summaa, joka yrityksen
salkun

arvosta

on

todennäköisyydellä.

mahdollista
Mittari

kuvaa

menettää

tietyn

mahdollisia

ajanjakson

tappioita

niin

kuluessa,

määritetyllä

sanottujen

normaalien

markkinamuutosten olosuhteissa ja mittarin osoittamaa tappiota suurempien tappioiden
mahdollisuus on laskentavaiheessa määritellyn todennäköisyyden suuruinen. (Dowd 02)

VaR-riskimittarin

käyttö

perustuu

salkun

nykyisen

position

arvoon

sekä

arvioon

todennäköisyysjakautumasta, minkä mukaan markkinahinnat muuttuvat laskentajakson aikana.
Tavallisesti oletetaan että markkinahintojen muutokset noudattavat normaalijakauman kuvaajaa.
(Marrison 02)

VaR-riskimittarilla on kuitenkin joitakin merkittäviä rajoitteita markkinariskien mittaamisessa.
VaR-riskimittari on kelvollinen riskimittari kuvaamaan salkun arvon muutosta normaaleissa
markkinatilanteissa, mutta harvoin toteutuvia riskejä varten, yrityksellä täytyy olla muita
riskienhallintamekanismeja. Yritys voi menettää VaR-riskimittarin antaman tuloksen useita
kertoja vuoden aikana. Tästä johtuen VaR-luvusta ei voida päätellä tarvittavan pääoman
suuruutta. (Marrison 02)
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Kuvassa 18 on tutkittu vuoden 2013 systeemihintajohdannaisen päivätason prosentuaalista
muutosta edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin verrattuna. Tämän perusteella on pyritty
selvittämään onko VaR-riskimittareissa tavallisesti käytetty oletus markkinahintojen muutosten
normaalijakaumasta

käyttökelpoinen

sähkömarkkinoilla.

Tässä

työssä

on

tarkasteltu

nimenomaan johdannaistuotteiden prosentuaalisia muutoksia, koska työn yhtenä tavoitteena, on
ollut selvittää onko VaR-riskimittari paras mahdollinen riskimittari sähkömarkkinoille.
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-1,50 %
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-2,25 %

-2,50 %

-2,75 %

-3,00 %

-3,25 %

-3,50 %

-3,75 %

0

Muutos

Kuva 18. Vuoden 2013 systeemihintajohdannaisen prosentuaalinen muutos edellisen päivän päätöskurssiin
verrattuna kaupankäyntijakson aikana.

Kuten kuvasta 18 nähdään, on havaintoaineistosta saatava jakauma melko lähelle
normaalijakautunutta. Havaintoaineiston perusteella tehty kuvaaja eroaa normaalijakauman
kuvaajasta erityisesti positiivisten markkinahintamuutosten kohdalla. Jakauma ei noudata
tarkalleen

normaalijakauman

kuvaajaa,

joten

VaR-riskimittarin

käyttäminen

normaalijakaumaoletuksella ei ole paras mahdollinen riskimittari. Normaalijakaumaoletuksen
suurin etu muihin menetelmiin verrattuna on lyhyempi laskenta-aika.

Muita VaR-tekniikoita ovat niin sanottu Monte Carlo-simulointi ja historiallinen simulointi.
Nämä tekniikat ottavat paremmin huomioon markkinahintamuutokset, mutta laskenta kestää
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kauemmin kuin parametrinen laskenta. VaR-laskenta historiallisen simuloinnin avulla ottaa
tekniikan

nimen

mukaisesti

huomioon

markkinahintamuutokset

todellisesta

markkinahintadatasta ja laskee prosentuaalisen muutoksen jokaiselle päivälle. Lasketuista
markkinahintamuutoksista muodostetaan skenaariot tulevaisuuden markkinahintamuutoksille.
(Marrison 02)

Historiallisen

simuloinnin

etuna

on

sen

helppo

ymmärrettävyys

sekä

se

että

markkinahintamuutosten ei tarvitse olettaa olevan normaalijakautuneita. Haittapuolina
historiallisen

simuloinnin

käytössä

on

laskenta-ajan

kasvu

sekä

poikkeuksellisten

markkinahintamuutosten voimakas vaikutus simulointituloksiin. (Marrison 02)

Monte

Carlo-simulaation

käyttäminen

VaR-riskimittarin

laskelmissa

perustuu

sattumanvaraisesti valittuihin skenaarioihin tulevaisuuden markkinahintamuutoksista. Monte
Carlo-simulointi

antaa kahta

muita tekniikoita enemmän

skenaarioita tulevaisuuden

markkinahintamuutoksista ja tekniikan hinnanmuodostusmalli on epälineaarinen, jolloin se
vastaa paremmin todellisia markkinahintamuutoksia. Haittapuolena muihin tekniikoihin
verrattuna on Monte Carlo-simuloinnin vaatima pidempi laskenta-aika sekä suurempi
ennakkotyö. (Marrison 02)

Monte Carlo-simulointi perustuu määriteltyihin skenaarioihin. Ensimmäinen skenaario lasketaan
laskentahetken markkinatilanteeseen perustuen. Markkinatilanteen perusteella lasketaan
salkuissa tapahtuvat arvonmuutokset. Tämän jälkeen mennään askel kerrallaan eteenpäin
hinnoittelumallissa ja lasketaan salkuissa tapahtuvat arvonmuutokset. Lopuksi valitaan
luottamusvälin mukainen lukumäärä skenaarioiden antamista laskentatuloksista. Kuvassa 19 on
esitetty Monte Carlo-mallin mukaisen VaR-laskennan prosessikaavio. (Marrison 02)
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Lasketaan
kovarianssimatriisi

Tallennetaan
skenaariosta saatava
salkun arvo

Hajotetaan asteittain
kovarianssimatriisi

Lasketaan salkun arvo
muodostettujen
skenaarioiden
perusteella

Luodaan
sattumanvaraiset
skenaariot

Toistetaan
eri
skenaarioilla

Valitaan luottamusvälin
(esim 1 %) mukaiset
huonoimmat tulokset

Kuva 19. Monte Carlo -simuloinnin mukaisen VaR-riskilukulaskennan prosessikaavio. (Marrison 02)

Kuten kuvasta 19 nähdään Monte Carlo-mallin laskenta ajatuksellisesti yksinkertainen.
Matemaattisesti haastavinta, on muodostaa matriisin hajotelma siten, että skenaariot vaikuttavat
markkinahintamuutoksiin samalla korrelaatiolla kuin historiallisesta markkinadatasta on ollut
nähtävissä. Lisäksi laskennassa on haasteellista muodostaa satunnaisten tekijöiden vaikutus
matriisiin. Tavallisimpia menetelmiä hajotelmamatriisin tekemiseen ovat Choleskyn hajotelma
sekä ominaisarvo (eigenvalue) hajotelma. (Marrison 02)

5.1.2.

Incremental Value at Risk (IVaR)

Incremental Value at Risk (IVaR)-riskimittarin laskenta pohjautuu VaR-riskimittariin. Siinä
missä VaR-riskimittarin tulos ilmoittaa, mikä on salkun mahdollinen arvonmuutos tietyllä
todennäköisyydellä, antaa

IVaR-riskimittarin

tulos

informaatiota

siitä,

miten salkun

arvonmuutos tietyllä todennäköisyydellä muuttuu, kun salkun positiossa tehdään muutoksia.
(Dowd 02)

IVaR-riskimittari on käyttökelpoinen mittari, kun salkun positiota ollaan muuttamassa. IVaRriskimittarin tulos kertoo VaR-riskiluvussa tapahtuvan muutoksen, kun salkun positioon tehdään
muutoksia. IVaR-riskimittarin tuloksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi avoimien positioiden
raja-arvojen määrittelyssä. (Dowd 02)

Kuvassa 20 on esitetty IVaR-riskiluvun suuruudesta käytettävät määritelmät, joiden perusteella
kuvataan salkun riskien muutosta.
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IVaR
Korkea

Maltillinen

Position koko

Negatiivinen

Tavoitetila

Kuva 20. IVaR-riskimittarin suhteellisen position koon välisen suhteen määritelmät. (Dowd 02)

Kuten kuvasta 20 voidaan todeta, tarkoittaa korkea IVaR-lukema sitä että suunnitellut
positiomuutokset kasvattavat huomattavasti salkun riskejä ja suhteessa jopa enemmän kuin
position koko. Maltillinen IVaR-lukema tarkoittaa sitä, että suunnitellut positiomuutokset
kasvattavat salkun riskejä kohtuullisesti, kuitenkin siten että position koon kasvaessa myös
kohtuullisesti kasvavat riskit voivat nousta huomattaviksi. Negatiivinen IVaR-lukema
puolestaan tarkoittaa sitä, että suunnitellut positiomuutokset pienentävät salkun riskejä suhteessa
position kokoon. Myös tässä tapauksessa on huomioitava, että position koon kasvaessa, alussa
negatiivisen IVaR-lukeman antaneet positiomuutokset, voivat kasvattaa salkun riskejä
huomattavasti. Tavoitetilana on löytää sellainen positionmuutos olemassa olevaan salkkuun,
missä IVaR-lukema on pienin. (Dowd 02)

Tavallisin laskentamalli IVaR-riskiluvulle on menetelmä, missä salkun VaR-luvut lasketaan
ennen muutoksia ja uudestaan mallinnettujen positiomuutosten jälkeen, jonka jälkeen IVaR-luku
saadaan kaavalla

,

(7)

missä VaR tarkoittaa VaR-riskimittaria, p olemassa olevan salkun positiota ja p+a
positiomuutosten jälkeistä salkun positiota. Menetelmän ongelmaksi muodostuu useiden eri
positioiden

hallinta

salkussa,

jolloin

jokaisen

muutoksen

aiheuttama

VaR-luvun
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uudelleenlaskenta salkulle vie huomattavasti aikaa. Kuvassa 21 on esitetty IVaR-riskimittarin
laskentamalli. (Dowd 02)

Alkuperäinen
salkku

Markkinadata

Vaihtoehtoinen
salkku

Kuvattu
vaihtoehtoinen
salkku

Kuvattu
alkuperäinen salkku

VaR (alkuperäinen
salkku)

VaR (vaihtoehtoinen
salkku)

IVaR (salkku)

Kuva 21. IVaR-riskimittarin ennen ja jälkeen -menetelmän prosessikaavio. (Dowd 02)

Toinen

menetelmä

IVaR-riskiluvun

laskentaan,

on

käyttää

apuna

Taylorin

sarjan

approksimaatioita, jotka pohjautuvat salkun derivaattoihin. Menetelmä on havainnollistettu
kuvassa 22. (Dowd 02)

Alkuperäinen
salkku

Suunniteltu kauppa

Markkinadata

Kuvattu
alkuperäinen salkku

Kuvataan
suunniteltu kauppa

VaR(salkku)

DeltaVaR(salkku)

IVaR (salkku)

Kuva 22. Taylorin sarjan approksimaation avulla lasketun IVaR-riskiluvun prosessikaavio. (Dowd 02)
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Kuten kuvasta 22 nähdään, Taylorin sarjan approksimaation avulla lasketun IVaR-riskiluvun
laskentamenetelmässä kuvataan markkinadatan avulla nykyinen salkku, jonka jälkeen lasketaan
salkulle VaR-lukema sekä osittaisderivaatta, mikä kuvaa salkun muutosta. Tämän jälkeen
laskettua

osittaisderivaattaa

sekä

suunniteltua

kauppaa

käytetään

IVaR-riskilukeman

laskemisessa salkulle. (Dowd 02)

Menetelmän ongelmakohtia ovat tilanteet, joissa päivän sisällä salkussa tapahtuu useita eri
positiomuutoksia. Tällöin ennen kaupankäyntipäivän alkua muodostetun approksimaation
todenmukaisuus voi olla kaukana todellisesta tilanteesta. (Dowd 02)

5.1.3.

Component Value at Risk (CVaR)

Component Value at Risk-riskimittari kertoo yrityksen salkkujen VaR-riskiluvut eri
komponentteihin jaettuna. Yritys voi laskea CVaR-riskiluvut esimerkiksi tuotteittain,
omaisuuserittäin tai eri kaupankäyntiyksiköittäin.

CVaR-riskilukujen seuraaminen auttaa

yritystä selvittämään positiot tai yksiköt, jotka vaativat erityistä huomiota, löytämään yrityksen
salkun sisällä piilossa olevat riskit sekä asettamaan tuote- tai kaupankäyntiyksiköittäin
kaupankäyntilimiittejä. (Dowd 02)

CVaR-riskimittarin avulla saatavat lukemat jakaantuvat, IVaR-riskimittarin tapaan, kolmen
määritelmän mukaan eri kategorioihin. Korkea CVaR-luku kertoo suurista salkkukohtaisista
riskeistä. Vastaavasti negatiiviset CVaR-riskiluvut kertovat, että salkun osa pienentää muun
salkun riskiä. Näin ollen voimme selvittää, millä toimenpiteillä kokonaissalkun riskiä voidaan
pienentää. (Dowd 02)

Vaikka CVaR-riskimittarin avulla saadaankin hyvä kuva salkussa olevien komponenttien
riskeistä, täytyy riskimittarin raportoinnissa käyttää tarkkaa harkintaa. CVaR-riskilukujen
esittämisessä täytyy ottaa huomioon lukujen ymmärrettävyys, oikeiden johtopäätöksen
tekemiseksi. Lisäksi raportissa tulee esittää, millaisilla olettamuksilla raportti on muodostettu ja
arvioida mahdolliset seuraukset silloin, jos olettamukset osoittautuvat vääriksi. (Dowd 02)
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5.1.4.

Conditional Value at Risk (C-VaR)

Conditional Value at Risk (C-VaR)-riskimittarista käytetään kirjallisuudessa useita eri
nimityksiä, joita ovat esimerkiksi odotettu vaje, odotetut häntätappiot ja häntä Value at Risk. CVaR-riskimittari kertoo odotetun tappion arvon sille osuudelle, mikä jää VaR-riskilaskennassa
käytetyn luottamusvälin ulkopuolelle. (Dowd 02)

Perinteiseen VaR-riskimittariin verrattuna C-VaR-riskimittarilla on kuitenkin muutamia
ominaisuuksia, mitkä tekevät siitä paremman juuri riskien mittaamisessa. C-VaR-riskimittari
esimerkiksi kertoo, kuinka suureksi mahdollinen tappio voi muodostua, mikäli asiat menevät
huonosti. Lisäksi C-VaR-riskimittari estää riskien erilaistamiseen, mitä perinteinen VaRlaskenta saattaa tehdä. (Dowd 02)

Kuvissa 23 ja 24 on selvitetty tarkemmin sitä ongelmaa, johon C-VaR-riskimittarin avulla
pyritään saamaan vastauksia. Kuvassa 23 on esitetty VaR-riskimittarin todennäköisyysjakauma
salkun arvon muutokselle tietyllä luottamusvälillä.

(100 – X)%

VaR

Kuva 23. VaR-riskimittarilla saatu tulos todennäköisyysjakaumasta salkun arvon muutokselle, luottamusvälillä X.
(Hull 06)

Kuvassa 24 on esitetty saman salkun arvon muutoksen vaihtoehtoinen todennäköisyysjakauma.
Molempien todennäköisyysjakaumien VaR-riskiluvut ovat yhtä suuret, mutta kuvassa 26 olevan
salkun mahdollinen tappio on edellä esitettyä suurempi. (Hull 06)
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(100 – X)%

VaR

Kuva 24. Toinen vaihtoehto edellä esitetyn salkun arvon muutokselle, luottamusvälillä X. (Hull 06)

Näin ollen todellisuudessa yrityksen salkulle tapahtuva arvon muutos voi olla huomattavasti
VaR-riskimittarin antamaa tulosta huonompi, mikäli luottamusvälin ulkopuolelle jäävä tappio
toteutuu. Näiden äärimmäisten tappioiden mahdollisuuden tiedostamiseen C-VaR-riskimittari on
hyvin käyttökelpoinen väline.

5.1.5.

Profit at Risk (PaR)

Profit at Risk-riskimittari pohjautuu VaR-riskimittariin, mutta se ottaa VaR-riskimittaria
paremmin huomioon sähkömarkkinoiden erityispiirteet. PaR-riskimittari kuvaa huonointa
odotettua myyntikatetta määrätyllä luottamusvälillä tietyn aikajakson kuluessa. Erityisesti PaRriskimittari on hyödyllinen sellaisilla energiasektorin toimijoille, joilla on fyysisiä omaisuuseriä,
joiden muuttaminen rahaksi on lyhyellä aikavälillä vaikeata. (Lemming 07)

PaR-riskimittarin esiteltiin vuonna 1993 ja sen suurimpana erona VaR-riskimittariin on, että
PaR-riskimittari olettaa yrityksen salkun positiot ovat avoimena toimituksen loppuun saakka,
eikä positioita suljeta. Näin ollen PaR-riskimittari ottaa huomioon spot-hinnan vaihtelut. Tästä
johtuen PaR-riskimittari soveltuu hyvin sähkönmyyntiyhtiön markkinariskien kuvaamiseen.
PaR-riskimittari perustuu Monte Carlo-simulaatioon, mutta sen skenaarioiden lukumäärää on
rajoitettu täydelliseen Monte Carlo-simulaatioon verrattuna. (Aaltonen 01)

Lisäksi PaR-riskimittari ottaa VaR-riskimittaria paremmin huomioon riskitekijät, joita ei voida
hinnoitella markkinahintoihin. Tällaisia markkinariskejä ovat esimerkiksi volyymi- ja
likvidititeettiriskit. (Lemming 07)
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PaR-riskimittari koostuu markkinadatan sekä yrityksen toiminnan kautta tulevista muuttujista.
Markkinadatamuuttujia ovat kaikki markkinoilta saatavat hintatiedot eli johdannaisten hinnat,
spot-hinnat sekä tärkeänä huomioitavana tekijänä tasesähkön hinnat. Yrityksen toimintaan
liittyviä muuttujia ovat yrityksen toteutunut myynti, ennustettu myynti, hankittujen
johdannaisten määrä ja hankintamalli, ennustevirheet sekä esimerkiksi lämpötilasta johtuvat
kulutuksen muutokset.

Markkinadata

sekä

yrityksen

toiminnasta

tulevat

muuttujat

käyvät

läpi

useita

simulointikierroksia, joiden lopputuloksena saadaan jakaumat kaikille muuttujille. Näiden
seurauksena saadaan yrityksen sähkönmyynnin tuottojakauma. PaR-riskimittarin tulos on
tuottojakauman todennäköisimmän tuloksen ja vähiten todennäköisimmän tuloksen välinen
erotus. (Aaltonen 01)

Monte Carlo-simulaatioon perustuvan laskennan toiminnan kannalta keskeistä on skenaarioiden
muodostaminen. Skenaarioita täytyy olla riittävästi, jotta laskennan tuloksista saadaan
mahdollisimman todenmukaiset. Toisaalta skenaarioiden määrän kasvattaminen lisää laskentaan
kuluvaa aikaa, joka saattaa muodostua ongelmaksi operatiivisessa toiminnassa. Skenaarioiden
muodostamisessa yrityksen täytyy tarkasti miettiä mitkä tekijät se ottaa huomioon laskennassa.
Lisäksi tärkeänä tekijänä on se, millaiset painoarvot eri tekijöille annetaan.

Viimeisten vuosien aikana sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnassa, on suureen rooliin noussut
tuntitason kulutusennusteen muodostaminen. Tämän perusteella yritys voi paremmin ennustaa
esimerkiksi tulevaisuuden profiilikustannuksia sekä fyysisen sähkönhankinnan määrää. Myös
PaR-riskimittarin tulosten osalta tuntitason tiedonhallinta on välttämätöntä.

5.1.6.

Cash-flow at Risk (C-FaR)

Cash-Flow at Risk-riskimittari on kehitetty ei-finanssilaitosten yritysten tarpeisiin, joiden
toiminta eroaa perinteisten rahoituslaitosten toiminnasta. C-FaR-riskimittarin avulla yritys voi
arvioida esimerkiksi kassavirtaan tai tuloihin liittyvää epävarmuutta. (LaGattuta et al. 00)
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C-FaR-riskimittarin avulla yritys voi arvioida, kuinka paljon yrityksen tulot putoavat, jos
huonoimman 5 %:n sisään osuva skenaario toteutuu. C-FaR-riskimittarin avulla voidaan
selvittää millä todennäköisyydellä yrityksen tulot putoavat x euroa vuoden aikana. C-FaRriskimittarin tarkastelujakso on tavallisesti vuosi tai kvartaali, joten sen käyttö eroaa VaRriskimittarista myös tässä suhteessa. C-FaR-riskimittarin avulla yritys pystyy selvittämään
suurimman vajeen kassavirrassa, minkä yritys kestää. Lisäksi C-FaR-riskimittari soveltuu
paremmin ei-rahoituslaitosten riskimittariksi kuin VaR-riskimittari, koska C-FaR-riskimittari
huomioon riskitekijät, mitkä eivät ole suoraan yhteydessä markkinahintojen muutoksiin.
Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi tuotteen kysynnän muutokset tai kilpailijoiden uhka.
(LaGattuta et al. 00, Andrén et al. 10)

Koska C-FaR-riskimittarin tarkastelujakso on pidempi kuin VaR-riskimittarin tavallisin
tarkastelujakso antaa riskimittari hyvin erilaista tietoa yrityksen käyttöön. C-FaR-riskimittarin
antamat tulokset peilaavat tulojen muutosta pidemmällä aikajaksolla ja ovat yrityksen
tulevaisuudennäkymien kannalta parempia.

C-FaR-riskimittarin laskentaperusteet ovat samanlaiset kuin VaR-riskimittarin laskennassa,
kuitenkin sillä erotuksella että C-FaR-riskimittarilla lasketaan kassavirtoja, kun VaRriskimittarin laskennassa lasketaan salkun arvoa. C-FaR-riskimittarin laskenta vaatii
toimiakseen,

yritykseltä

todennäköisyysjakaumaa

tulevaisuuden

kassavirroista.

Todennäköisyysjakauman muodostaminen on vaativa tehtävä, joten tavallisin menetelmä on
olettaa tulevaisuuden kassavirrat normaalijakautuneeksi. (Andrén et al. 10)

Vaihtoehtoisia malleja kassavirran todennäköisyysjakauman muodostamiselle ovat kehittäneet
riskilaskentaa tarjoavat yritykset sekä tutkijat. Niin sanotussa pro forma -menetelmässä
muodostetaan jokaiselle kassavirtaan vaikuttavalle osalle oma todennäköisyysjakauma.
Muodostamalla

todennäköisyysjakaumista

kovarianssimatriisit

saadaan

muodostettua

kassavirran todennäköisyysjakauma, jonka jälkeen C-FaR-riskiluku voidaan laskea. Toisessa
menetelmässä

kovarianssimatriisi

muodostetaan

yrityksen

aikaisempien

kassavirtojen

perusteella, jolloin todennäköisyysjakauma on riippuvainen yrityksen historiassa tapahtuneista
muutoksista. Näin ollen todennäköisyysjakauman ennustettavuus tulevaisuuteen voi olla
puutteellinen. (Andrén et al. 10)
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Toinen menetelmä

kassavirran todennäköisyysjakauman muodostamiseksi

on käyttää

menetelmää, missä yrityksen kassavirran todennäköisyysjakauma muodostetaan yritystä
vastaavien vertailuyhtiöiden toteutuneiden kassavirtojen avulla. Vertailumenetelmässä yritykset
jaetaan esimerkiksi liikevaihdon, kannattavuuden, toimialan riskipitoisuuden ja osakekurssin
volatiliteetin perusteella pooleihin. Kassavirran todennäköisyysjakauma saadaan muodostamalla
kaikkien kyseisessä poolissa olevien yritysten kassavirtojen avulla yhdistelmäjakauma. (Andrén
et al. 10)

Mikäli yrityksen C-FaR-riskilaskenta tehdään vertailuyhtiöiden avulla, täytyy varmistaa, että
yritys jolle riskilaskenta suoritetaan vastaa tyypillistä vertailujoukossa olevaa yhtiötä ja yhtiön
asiakasrakenteen ja myyntivolyymien täytyy olla lähellä vertailuyhtiöitä. Lisäksi täytyisi
selvittää,

onko

valittavien

vertailuyhtiöiden

laskennan

kohteena

olevien

yritysten

liiketoimintaympäristössä tai strategiassa tapahtunut muutoksia, mitkä vaikuttavat laskentaan.

Toinen vaihtoehto C-FaR-riskilukulaskennalle on muodostaa niin sanottu riskiperusteinen CFaR-laskentamalli yritykselle. Laskentamallin muodostaminen vaatii yritykseltä tarkkaa tietoa
siitä, millaiset riskit sen toimintaan vaikuttavat. Riskiperusteinen CFaR-laskentamalli
muodostetaan kuusivaiheisen menetelmän avulla. (Andrén et al. 10)

Riskiperusteisen C-FaR-laskentamalli antaa yritykselle hyvät mahdollisuudet hajauttaa
riskimalli yksittäisille riskitekijöille. Yritys saa paremman käsityksen siitä millaista
dynamiikkaa yrityksen kassavirtaan liittyy ja mitkä ovat tärkeimmät riskitekijät kassavirran
kannalta. Toinen riskiperusteisen C-FaR-laskentamallin etu on sen informaatioarvo kauppoja
suunniteltaessa. Menetelmän avulla yritys voi vertailla eri kauppojen vaikutuksia kassavirtaan.
(Andrén et al. 10)

5.2. Mark-to-market (M-to-m)
Mark-to-market menetelmää käytetään rahoitusmarkkinoilla yleisesti. Kun esimerkiksi yrityksen
johdannaispositioita netotetaan markkinahintoja vastaan, lasketaan Mark-to-market menetelmän
avulla salkussa olevien johdannaisten sulkemisesta aiheutuvat kustannukset. Aikaisemmin tässä
työssä esitetyn vakuuslaskennan yhtenä osana käytetään Mark-to-market menetelmää, jolla
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lasketaan yrityksen futuuri-sopimusten arvo suhteessa markkinahintaan päivittäin. Mark-tomarket menetelmää voidaan kuitenkin käyttää myös yrityksen päivittäisessä riskienhallinnassa.

Mark-to-market

menetelmän

ajatuksena,

on

verrata

yrityksen

salkussa

olevien

johdannaisinstrumenttien hankintahintaa laskentahetken markkinahintaan. Esimerkiksi, jos
yrityksellä on salkussaan kymmenen megawattia ENOYR-15 johdannaista hankintahinnan
ollessa 45,0 €/MWh, saadaan tuotteen Mark-to-market arvo laskettua kaavalla

,
missä

VP

on

salkkuun

hankitun

johdannaistuotteen

määrä

(8)
megawateissa,

TH

on

johdannaistuotteen tuntien lukumäärä, PM on johdannaistuotteen markkinahinta laskentahetkellä
ja PP on johdannaistuotteen hankintahinta. Jos oletetaan, että markkinahinta laskentahetkellä on
38 €/MWh, yrityksen salkussa olevan ENOYR-15 johdannaistuotteen Mark-to-market arvo (10
MW*8760h*(38 €/MWh - 45 €/MWh) on - 613 200 €.

Mark-to-market menetelmän avulla yritys voi määritellä euromääräiset tai prosentuaaliset tasot,
joita suuremmaksi johdannaistuotteen tappio ei saa tulla. Mikäli niin sanottu stop-loss arvo
ylittyy, täytyy yrityksen sulkea positioita tekemällä vastakauppa. Näin yritys estää
lisätappioiden syntymisen kyseisellä johdannaistuotteella, mutta toisaalta samalla realisoi
kyseisestä sopimuksesta tulevat tappiot.

5.3. Stressitestit
Mikään tässä työssä aiemmin esitetty riskimittari ei täysin pysty huomioimaan epänormaaleista
markkinaolosuhteista aiheutuvia riskejä. Näitä varten yrityksen täytyy käyttää riskienhallinnan
apuna erilaisia stressitestejä.

Stressitestit paljastavat yrityksen salkun haavoittuvuuden erilaisissa poikkeustilanteissa.
Esimerkiksi stressitestit voivat selvittää salkun mahdollisen arvonmenetyksen tilanteissa, joissa
markkinahinnat poikkeavat normaalikorrelaatiosta. Stressitestien avulla saadaan selville
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äkillisten likviditeettiriskien seurauksena mahdollisesti tulevat salkun arvonmenetykset. Lisäksi
stressitestien avulla yritys voi saada selville, onko se altistunut liian suuriin vastapuoliriskeihin.
Stressitestien avulla yritys voi myös paremmin sopeutua makrotason talousmuuttujissa
tapahtuviin muutoksiin. (Dowd 02)

Stressitestien periaatteet ovat melko suoraviivaisia, vaikka erityyppisiä stressitestejä onkin
useita. Stressitestien tyypit voivat vaihdella esimerkiksi eri riskityyppien mukaan tai sen mukaan
millaiseen olosuhteeseen stressitestiä käytetään. Stressitestit ovat periaatteiltaan yksinkertaisia,
mutta käytännön toteuttaminen on vaikeampaa. (Dowd 02)

Pelkästään stressitestien käyttäminen riskienhallinnan ohjaajana ei kuitenkaan ole järkevää,
koska stressitestit eivät kerro kuinka mahdollisia eri tulokset ovat. Aikaisemmin tässä työssä
esitetyt riskimittarit ovat perustuneet todennäköisyyksiin, joilla eri tulokset toteutuvat, mutta ne
eivät puolestaan kerro siitä millaisiin mahdollisin tappioihin yrityksen salkku altistuu, mikäli
tietyn todennäköisyyden ylittävä skenaario tapahtuu. Tästä johtuen stressitestejä on syytä
käyttää yhdessä todennäköisyyksiin pohjautuvien riskimittareiden kanssa, jolloin saadaan
mahdollisimman kattavasti selvitettyä koko salkkua koskevat riskitekijät.

Stressitestien menetelmänä käytetään joko skenaarioanalyysiä, jossa määritetään tietyn
skenaarion vaikutus salkulle, tai mekaanista stressitestiä, jossa arvioidaan usean matemaattisesti
tai tilastollisesti määritellyn tapahtuman avulla vahingollisimmat tapahtumaketjut ja niiden
aiheuttamat tappiot. Esimerkkinä skenaarioanalyysiin pohjautuvasta stressitestistä voidaan
käyttää testiä, missä tarkastellaan yhden tai useamman johdannaisen hinnanmuutosten
aiheuttamaa salkun arvon muutosta. (Dowd 02)

Skenaarioanalyysiin

pohjautuvan

stressitestin

hintamuutosarvioissa

voidaan

käyttää

absoluuttisia lukuarvoja, prosentuaalisia arvoja tai johdannaisten hintahistoriaan pohjautuvia
lukuarvoja tai hintahistoriasta saatua jakaumaa. Malli soveltuu hyvin salkuille, joissa on
korkeintaan muutamia salkun arvoon vaikuttavia riskitekijöitä. Mikäli riskitekijöiden määrä
kasvaa suuremmaksi voi riskienhallinta muodostua vaikeaksi, koska tulosten ja tulosten
todennäköisyyksien hallinta käy työläämmäksi. (Dowd 02)
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Skenaarioiden määrittelemisen jälkeen, yrityksen täytyy arvioida skenaarion toteutumisen
vaikutukset salkun arvoon. Vähentämällä salkun tämän hetken arvon skenaarion jälkeisestä
salkun arvosta yritys saa selville mahdollisten tappioiden suuruuden. Arvion tärkein tehtävä on
selvittää miten herkkiä yrityksen positiot ovat niitä kohtaan kohdistuville riskeille.
Skenaarioiden toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia arvioitaessa täytyy muistaa, että mikäli
skenaario on toteutumassa, voi esimerkiksi positioiden sulkeminen voi olla vaikeampaa. Lisäksi
mahdollisten tappioiden arvioinnissa on huomioitava välitön rahoitustarve. (Dowd 02)

Skenaarioihin perustuvien stressitestien lisäksi, toinen käytetty malli on niin sanotut mekaaniset
stressitestit. Mekaanisen stressitestin tarkoituksena on luoda testille matemaattiseen tai
tilastolliseen todennäköisyyteen perustuva malli. Mallin perusteella selvitetään salkun arvon
kannalta vahingollisimmat tapahtumaketjut ja lasketaan mahdollinen tappio, minkä tilastolliseen
todennäköisyyteen perustuvan mallin skenaario voisi aiheuttaa. (Dowd 02)

Mekaanisen stressitestin etuna on, että tietyt mekaaniset stressitestit antavat käyttäjälle suuntaaantavan todennäköisyyden eri tapahtumaketjuille. Näin ollen yritys voi todennäköisyyden
perusteella arvioida sitä, kuinka vakavasti kyseiseltä tapahtumaketjulta täytyy yrittää suojautua.
Yksinkertaisimmat mekaanisen stressitestin menetelmät ovat maksimitappio-optimointi sekä
niin sanottu factor push-analyysi. (Dowd 02)

Jälkimmäisessä menetelmässä pakotetaan jokaisen riskitekijän tai johdannaisen arvo yrityksen
salkun kannalta epäedullisimpaan suuntaan ja lasketaan pakotettujen muutosten yhteisvaikutus
salkun arvoon. Epäedullisten muutosten yhteisvaikutuksesta käytetään myös nimitystä worstcase skenaario. Skenaarion aiheuttaman tappion suuruus saadaan vähentämällä salkun
nykyisestä arvosta worst-case skenaariolla saatava salkun arvo. (Dowd 02)

Maksimitappio-optimointi menetelmän mekanismi on samanlainen kuin factor push-analyysin,
mutta se ottaa huomioon myös riskitekijöiden keskitason arvonmuutokset. Näin ollen
maksimitappio-optimointi vaatii enemmän laskentaa ja vie enemmän aikaa kuin factor pushanalyysi. (Dowd 02)
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Mikäli yrityksen salkun suurimmat tappiot eivät tule skenaarioissa, joissa riskitekijöiden arvot
kokevat suurimmat muutokset, täytyy mekaanisena stressitestinä käyttää maksimitappiooptimointia. Jos yrityksen salkun arvo määräytyy pelkästään johdannaisten arvonmuutosten
perusteella, voi yritys käyttää factor push-menetelmää. Jos yrityksellä on salkussaan optioita tai
salkun arvon määräytymiseen liittyy muitakin riskitekijöitä, on järkevämpää käyttää
maksimitappio-optimointia. Lisäksi maksimitappio-optimointi -menetelmä voi tuoda esille eri
riskitekijöiden välisiä yhteyksiä, mitkä muuten jäisivät huomioimatta. (Dowd 02)

Nasdaq OMX Commodities Europe-sähköpörssin vakuusvaadelaskenta perustuu mekaaniseen
stressitestiin. Tämä niin sanottu Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN)-menetelmä on
käytössä myös korkomarkkinoilla. Menetelmä määrittelee 14 eri skenaariota, joiden perusteella
kunkin forward-johdannaisen volatiliteetti voi muuttua ylös tai alaspäin. Lisäksi menetelmä
määrittelee

futuuri-johdannaisille

omat

skenaariot,

joihin

kuuluu

kaksi

äärimmäistä

arvonmuutosta ylös- sekä alaspäin. Tämän jälkeen lasketaan eri skenaarioiden tuottama suurin
mahdollinen tappio, jonka perusteella tulee yritykselle muodostuva vakuusvaade.

5.4. Herkkyysanalyysit
Edellisessä luvussa esiteltyjen stressitestien tarkoituksena on osoittaa yritykselle mahdollisten
tappioiden suuruus, mikäli skenaarion mukainen tapahtuma toteutuu. Stressitestien skenaarioissa
arvioidut muutokset ovat useimmiten kuitenkin suuria ja näin ollen niiden todennäköisyys
toteutua on pieni.

Herkkyysanalyysin tarkoituksena on selvittää yrityksen salkun arvon muutos, markkinoilla
tapahtuvia muutoksia vastaan. Herkkyysanalyysin avulla voidaan määritellä, kuinka paljon
yrityksen salkun arvo muuttuu, mikäli jonkin riskitekijän arvo muuttuu. Riskitekijä voi olla
esimerkiksi raaka-aineen hinta tai johdannaisen arvo. Riskejä, jotka perustuvat yhteen
riskitekijään ja käyttäytyvät lineaarisesti voidaan kuvata kreikkalaisten kirjaimien avulla.
(Marrison 02)

Deltan avulla arvioidaan salkun C herkkyyttä kohde-etuuden S arvonmuutoksille. (Murphy 08)
Delta lasketaan kaavalla
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.

(9)

Gamma on Deltan toinen derivaatta ja se kuvaa option tai salkun epälineaarista riskiä
käyttämällä apuna Taylorin sarjaa. (Marrison 02) Gamma lasketaan kaavalla
.

(10)

Vega V kuvaa option tai salkun herkkyyttä kohde-etuuden volatiliteetin muutokselle. Vega
lasketaan kaavalla
,

(11)

missä on kohde-etuuden volatiliteetti ja C on option tai salkun muutos. (Murphy 08)

5.5. Riskimittareiden vertailu
Suurin

osa

tässä

laskentamalleihin.

työssä
Useimmissa

esitellyistä

riskimittareista

tapauksissa

laskennan

pohjautuu
perustana

VaR-riskimittarin
on

oletus,

että

markkinamuutokset käyttäytyvät normaalijakauman mukaisesti. Tämän oletuksen käyttäminen
aiheuttaa laskentaan epävarmuutta, koska sähkömarkkinoilla markkinamuutokset eivät
käyttäydy normaalijakauman mukaisesti. Näin ollen, mikäli haluttaisiin käyttää VaRriskimittariin perustuvia laskentamalleja, täytyisi markkinahintamuutoksille muodostaa jakauma
muiden simulointimallien avulla.

Historiasimuloinnin haittapuolena on, että sen avulla tehtävien laskentojen perusteella yritys
varautuu paremminkin historiassa tapahtuneisiin markkinamuutoksiin. Lisäksi poikkeuksellisen
markkinamuutokset voivat vaikuttaa liian voimakkaasti historiasimuloinnin tuloksiin. Jotta
VaR-riskimittariin perustuvissa laskelmissa saadaan eri skenaariot parhaalla mahdollisella
tavalla huomioivat tulokset, täytyy niiden pohjana käyttää niin sanottua Monte Carlosimulaatiota.
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Työssä esitellyistä riskimittareista IVaR-, CVaR-, C-VaR-, PaR-riskimittarit pohjautuvat VaRriskilaskentaan. Näistä kolme ensin mainittua soveltuvat huonosti sellaisten markkinariskien
mittaamiseen, joihin liittyy muita kuin johdannaisten hintariskiä sisältäviä riskitekijöitä.
Kyseisillä riskimittareilla on kuitenkin muita hyviä ominaisuuksia, esimerkiksi salkussa
tehtävien

muutosten

vaikutusten

mittaamisessa,

alasalkkukohtaisten

markkinariskien

hahmottamisessa sekä äärimmäisten tappioiden mittaamisessa.

Myös PaR-riskimittari pohjautuu VaR-riskilaskentamenetelmään, mutta laskennassa on joitakin
merkittäviä ja sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan kannalta aivan keskeisiä eroja VaRriskilaskentaan verrattuna. Yksi merkittävimmistä eroista VaR-riskilaskentaan verrattuna on
yhtiön avoimen position käsittely. VaR-riskilaskenta ei huomioi avoimen position osuutta
mitenkään, vaan laskee suurimman mahdollisen arvonmuutoksen pelkästään johdannaisten
kohdalta. PaR-riskilaskennassa positiota ei suljeta, vaan avoimen position hankinta-arvo
lasketaan ennustetun spot-hinnan perusteella.

Lisäksi PaR-riskilaskennassa voidaan paremmin ottaa huomioon tekijät, esimerkiksi
volyymiriski, joita johdannaisten markkinahinnoissa ei ole huomioitu. PaR-riskilaskennassa
yritys voi määrittää laskentakaavan, minkä avulla yritys voi arvioida volyymiriskistä
mahdollisesti muodostuvia kustannuksia.

PaR-riskilaskennan heikkoutena on sen rajoittuneisuus skenaarioiden käsittelyssä. Laskenta-ajan
rajoittamiseksi skenaarioita on tyypillisesti huomattavasti vähemmän kuin Monte Carlosimulaatioissa tyypillisesti. PaR-riskiluvun laskennassa käytettävien skenaarioiden rajoitettu
lukumäärä, johtaa siihen, että laskennassa huomioidaan skeenaariot, joiden todennäköisyys
toteutua on suuri. Näin ollen epätavallisten markkinaolosuhteiden aiheuttamiin riskeihin
yrityksen täytyy varautua muiden riskimittareiden avulla.

Epätavallisten ja äärimmäisten markkinamuutosten arviointiin yritys voi käyttää erilaisia
stressitestejä. Käytännössä yritys voi stressitestien avulla selvittää esimerkiksi, kuinka paljon
tietyn johdannaisen markkinahintamuutos vaikuttaa salkun arvoon. Stressitestien tekeminen on
vaikeampaa, mikäli halutaan tarkastella useampaa kuin yhtä muuttujaa kerrallaan. Stressitestien
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tulokset eivät kuitenkaan kerro sitä, millä todennäköisyydellä testissä käytetty skenaario
toteutuu. Näin ollen pelkästään stressitestien käyttäminen riskienhallinnassa, ei anna riittävää
kuvaa riskeistä.

Taulukkoon 10 on tehty vertailua eri riskimittareiden ominaisuuksista. Tärkeänä ominaisuutena
pidetään riskimittarin muokattavuutta yrityksen vaatimusten mukaiseksi sekä epälineaaristen
riskien käsittelymahdollisuutta. Kolmantena keskeisenä ominaisuutena riskimittarille, pidetään
sitä miten riskilaskenta käsittelee yrityksen salkussa olevan avoimen position. Sulkemalla avoin
positio aina laskentahetken markkinahinnoilla, jää yrityksen näkemys markkinahinnoista
kokonaan huomioimatta laskelmissa. Lisäksi tärkeänä ominaisuutena riskimittarille pidetään
poikkeuksellisten markkinatilanteiden huomioimista.
Taulukko 10. Riskimittareiden ominaisuuksien vertailu.
VaR

IVaR

CVaR

C-VaR

PaR

C-FaR

M-to-M

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Ei

Ei

Kyl l ä

Ei

Pitkän aikavälin laskenta

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Kyl l ä

Ei

Kyl l ä

Epälineaaristen riskien käsittely

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Kyl l ä

Ei

Kyl l ä

Poikkeuksellisten markkinatilanteiden huomiointi

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Laskennan toteumistodennäköisyyden arvio

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Ei

Historiasimulointi

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Kyl l ä

Avoimien positioiden sulkeminen laskentahetken markkinahintaan

Stressitestit

Salkkujen osittaiskäsittely

Ei

Ei

Kyl l ä

Ei

Ei

Kyl l ä

Ei

Ei

Potentiaalisten positiomuutosten vaikutusten arviointi

Ei

Kyl l ä

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Kyl l ä

Muokattavuus yrityksen vaatimusten mukaiseksi

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Ei

Ei

Ei

Tulevaisuuden kassavirran ennustaminen

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyl l ä

Kyl l ä

Ei

Ei

Taulukossa 10 esitettyjen ominaisuuksien perusteella valitaan käyttökelpoisin riskimittari
sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan näkökulmasta.
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6. Tulokset ja riskienhallinnan toimintamalli
Työn kuudennessa luvussa esitetään työn keskeiset tulokset perusteluineen sekä valitaan
sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan kannalta käyttökelpoisimmat riskimittarit. Lisäksi
ehdotetaan muutoksia yrityksen nykyisen riskienhallintamallin parantamiseksi.

Lännen Omavoima Oy:n sähkökaupan riskienhallinnan toteutuksessa keskeisessä asemassa on
sähkökaupan riskipolitiikkaa käsittelevä riskikäsikirja. Riskikäsikirjassa on luotu perusteet
niiden riskien tarkkailulle, hallinnalle ja raportoinnille, joita yrityksellä on sähkön hankinnassa
ja myynnissä. Lisäksi riskikäsikirjassa on määritetty kenen vastuulle kunkin riskin hallinta
kuuluu. Riskikäsikirjaa on määrä päivittää vuosittain tai aina tarvittaessa.

Yrityksen riskikäsikirjassa sähkökaupan vastuut ja seuranta on jaettu kolmeen pääsalkkuun,
joita ovat suojaussalkku, tarjoussalkku sekä trading-salkku. Suojaussalkku on jaettu edelleen
myynti- ja hankintasalkkuihin. Jokaiselle salkulle on yrityksen henkilöstöstä määrätty henkilö,
joka vastaa kyseisen salkun tuloksesta ja operatiivisesta toiminnasta. Yhtiön sähkökaupan
kokonaisriskin hallinta tapahtuu kolmen pääsalkun raportointiin perustuen.

Lännen Omavoima Oy käyttää riskimittarinaan VaR-pohjaista riskimittaria Profit at Risk (PaR).
Avoimen position riskimitta kullekin tarkastelujaksolle (yhtiöllä 22 vuorokautta) mitataan
kaavalla

,

(12)

missä R on riskimitta, T50 on tuloksen odotusarvo 50 %:n todennäköisyydellä ja T95 on tuloksen
odotusarvo 95 %:n todennäköisyydellä. Avoimen position riskin laskennassa käytetään
yrityksen riskienhallintajärjestelmästä saatavaa hintaepävarmuutta, mikä perustuu sähköpörssin
johdannaistuotteiden laskettavaan historialliseen hinnanvaihteluherkkyyteen. Laskennassa
käytetään

60

päivän

eksponentiaalisesti

painotettua

liukuvaa

keskiarvoa

(EWMA),

painotuskertoimen lambda ollessa 0,85. EWMA laskennassa historiadatassa painottuu
voimakkaammin tarkasteluhetkeä lähinnä olevat tiedot ja tarkasteluhetkestä ajallisesti
kauimpana olevat historiatiedot pienemmällä painotuksella.
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Yrityksen riskienhallintajärjestelmä laskee riskimittarin mukaisen riskiluvun järjestelmään
syötetyn datan ja määritelmien perusteella. Esimerkiksi tulevaisuuden markkinahintaennusteena
järjestelmä käyttää automaattisesti Nasdaq OMX Commodities-sähköpörssin päätöshintoja
edellisestä noteeratulta päivältä. Riskienhallintajärjestelmän laskenta perustuu tilastolliseen
mallintamiseen, jossa eri muuttujille, esimerkiksi markkinahinnalle, on mahdollista kuvata
keskiarvo ja vaihteluväli ajan funktiona. Riskienhallintajärjestelmä käsittelee muuttujat
normaalijakautuneina.

Eräs riskienhallintajärjestelmän ominaisuuksista on, että järjestelmä tasaa yli- ja alisuojaukset
aina laskentahetken markkinahintaa vastaan. Esimerkiksi, mikäli yrityksen myyntisopimusten
summavolyymi on jollain jaksolla suurempi kuin vastaavan jakson hankintasopimusten
volyymi, hankkii järjestelmä tarvittavan sähkön markkinoilta laskentahetken markkinahinnalla.
Tämä ominaisuus on markkinariskien seurannan näkökulmasta hyvä, mutta vaikeuttaa
esimerkiksi tietylle ajanjaksolle tehtyjen hankintojen keskihintojen selvittämistä, jota tarvitaan
silloin, kun yritys on myymässä ajanjakson ylisuojausta markkinoille.

Trading-salkun kautta yrityksellä on mahdollisuus tehdä spekulatiivista kauppaa ja tavoitella
lisätuottoja. Lisäksi trading-salkusta voidaan siirtää johdannaistuotteita suojaussalkkuun
siirtohetken markkinahinnalla. Trading-salkun tulee olla kannattavaa liiketoimintaa ja sitä on
operoitava erillään yrityksen muista salkuista. Trading-salkulle on määritetty vapaa riskipääoma.
Mikäli vapaa riskipääoma putoaa nollaan, ovat trading-salkun positiot suljettava. Trading-salkun
avoimen position riskimitta eli Value at Risk (VaR) -luku saa olla enintään 25 %:a vapaasta
riskipääomasta. Lisäksi trading-salkun kaupankäynnille on asetettu rajoitteita siten, että suurin
mahdollinen energiamäärä yhdelle vuodelle on 20 GWh ja kolmelle eri vuodelle jaettuna 45
GWh.

Viimeisten vuosien aikana Lännen Omavoima Oy:n liiketoiminnan tulos on vaihdellut
voimakkaasti. Tärkeimmät selittävät tekijät tuloksen vaihtelulle ovat muuttuneet eri vuosien
välillä. Esimerkiksi vuonna 2010 suurin osa tappioista aiheutui lämpötilariskin hallinnan
pettämisestä ja samanaikaisesti korkeana toteutuneiden spot-hintojen vaikutuksesta. Vuonna
2012 tappiota aiheutti pääasiassa spot-hintojen voimakas vaihtelu, joka johti korkeisiin
profiilikustannuksiin. Lisäksi vuonna 2012 kustannuksia aiheutti tasesähkökustannusten nousu
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aikaisemmista vuosista. Molempien vuosien osalta tulosvaikutusta oli myös yrityksen tradingtoiminnalla, minkä tulosvaikutus kirjautuu kyseisen vuoden tulokseen, vaikka kaupankäynnin
kohteena olevat tuotteet erääntyisivät tulevaisuudessa. Näin ollen on selvää, että yhtä ja kaikkia
markkinariskejä kattavaa riskimittaria ei yrityksen tarpeisiin ole olemassa ja ainakin tradingsalkulle sekä sähkön myyntisalkulle on mielekästä käyttää erilaisia riskimittareita.

Trading-salkun riskimittarin valinta eroaa sähkönmyyntisalkun riskimittarin valinnasta myös
siksi, että salkkuun kohdistuu ainoastaan johdannaisten hintariskistä aiheutuva markkinariski.
Tällä hetkellä trading-salkun riskimittarina käytössä olevan VaR-riskimittarin lisäksi, on
kuitenkin syytä ottaa käyttöön myös muita riskimittareita, koska VaR-riskimittari ei ota
huomioon poikkeuksellisia markkinamuutoksia.

Erityisesti stop-loss rajojen käyttöönottaminen trading-salkun kohde-etuuksille on lisättävä
yrityksen toimintamalliin. Tämän avulla voidaan riittävän ajoissa reagoida epäedulliseen
markkinatilanteeseen osuneiden kauppojen aiheuttamien tappioiden suuruuteen. Lisäksi stoploss rajojen avulla yrityksen trading-salkun johdannaistuotteisiin tulee vaihtuvuutta. Näin ollen
trading-salkun kokonaishallinnan kannalta on järkevää käyttää Mark-to-market-riskimittaria ja
määritellä salkulle tuotekohtaiset stop-loss arvot, minkä ylittymisen jälkeen tuotteen positiota
olisi pienennettävä tai suljettava kokonaan.

Mark-to-market menetelmän avulla yritys voi kuitenkin säästyä tilanteilta, joissa välillä ehkä
ilman perusteitakin odotetaan markkinoilla tapahtuvaa käännettä, mikä kääntäisi aikaisemmin
tehdyt johdannaiskaupat voitollisiksi. Mikäli yrityksessä olisi käytössään stop-loss arvot
suljettaisiin positiot tietyn suuruisen tappion ylittyessä, minkä jälkeen voidaan tehdä uusia
kauppoja voimassaoleva markkinatilanne huomioiden.

Markkinoiden volatiliteetti luo haasteita yrityksen stop-loss arvojen määrittämiseen. Arvot
täytyy määritellä yrityksen riskinkantokyky huomioiden, mutta toisaalta liian pieneksi
määritetty stop-loss arvo, voi aiheuttaa liian aikaisin tapahtuvan positioiden sulkemisen. Liian
pieneksi asetetut stop-loss arvot saattavat näin ollen estää tuottojen saamista. Liian korkeaksi
määritelty stop-loss arvo puolestaan, voi aiheuttaa yrityksen toiminnan kannalta vahingollisen
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tappion. Järkevä tuotekohtainen stop-loss limiitti Lännen Omavoima Oy:n trading-salkulle olisi
luokkaa 5 - 10 %:a johdannaisen hankintahinnasta siten, että kvartaalituotteilla limiitti olisi
suurempi ja vuosituotteilla pienempi.

Toinen hyödyllinen riskimittari trading-salkun markkinariskien hallintaan olisi C-VaRriskimittari. Kyseinen mittari selvittää VaR-riskilaskennan ulkopuolelle jäävien osuuksien
maksimitappiot. Tavallisesti VaR-riskilaskennassa käytetään 95 %:n todennäköisyyttä, joten CVaR-riskimittari laskisi jäljelle jäävän 5 %:n todennäköisyydellä tapahtuvan skenaarion
aiheuttaman maksimitappion. Todennäköisyys skenaariolle on pieni, mutta toteutuessaan sen
aiheuttamat tappiot voivat olla merkittäviä.

Trading-salkun

kate-ennusteeseen

vaikuttaa

käytännössä

pelkästään

johdannaisten

markkinahintamuutokset, joten salkun riskienmittaamiseen voidaan käyttää yksinkertaisempia
riskimittareita. Taulukossa 10 esitettyjen ominaisuuksien perusteella voidaan todeta, että
käyttökelpoisin riskimittari sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan näkökulmasta on PaRriskimittari. Muiden tässä työssä esitettyjen riskimittareiden heikkoutena on erityisesti mittarin
heikko muokattavuus yrityksen tarpeet ja erityisominaisuudet huomioon ottaen sekä avoimen
position käsittely. PaR-riskimittari ei kuitenkaan sovellu poikkeuksellisten markkinatilanteiden
aiheuttamien markkinariskien käsittelyyn, joten näiden riskien arviointiin yrityksen täytyy
käyttää erilaisia stressitestejä.

PaR-riskimittarin merkittävimpänä etuna on sen muokattavuus yrityksen tarpeita vastaavaksi.
PaR-riskimittari koostuu muuttujista sekä muuttujiin vaikuttavista tekijöistä, joille yritys voi
määrittää painotukset haluamallaan tavalla. Tällä hetkellä yrityksen käyttämä laskentamalli
olettaa muuttujien käyttäytyvän normaalijakautuneesti. Lisäksi nykyinen laskenta ei huomioi
esimerkiksi tasesähkön hintaennustetta ja spot-hintojen hintaennuste muodostuu yhden
markkinahintaprofiilin perusteella.

Tästä johtuen nykyistä riskimittaria on muokattava

paremmin kaikki riskit huomioon ottavaksi. Lisäksi riskilaskenta olisi paremmin yrityksen
henkilökunnan hallinnassa. Lännen Omavoima Oy:n kohdalla riskimittarin muuttujiksi
voitaisiin valita tulevaisuuden myyntiennuste, johdannaisten hintatiedot sekä spot- ja tasesähkön
hintaennusteet ja hintojen vaihteluvälit sekä profiilikustannukset.
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Jotta PaR-riskimittarin tuloksiin saadaan vaihtelua, täytyy yrityksen päättää millaisista
osatekijöistä laskenta muodostuu. Osatekijöiksi valitaan tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen
liiketoiminnan tuottoihin. Osatekijöistä muodostetaan osatekijäparit siten, että tekijöiden välillä
on korrelaatiota. Lännen Omavoima Oy:n osatekijäparit on esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11. Lännen Omavoima Oy:n osatekijäparit.
Osatekijäparit
Säätila

Kokona i s kys yntä

Sovittu myynti

Arvi oi tu myynti

Hydrologinen balanssi Spot -hi nna n vol a ti l i teetti
Spot -hinta

Johda nna i s ten hi nta

.

Kaikkien osatekijäparien tekijöille määritellään painotukset, joiden perusteella eri tekijät
vaikuttavat eri painolla osatekijäparin summauksiin. Jokaisen tekijän täytyy vaikuttaa ainakin
yhteen muuttujaan. Taulukossa 12 on kerrottu PaR-riskimittarin muuttujat sekä muuttujiin
vaikuttavat painotukset.

Taulukko 12. Lännen Omavoima Oy:n PaR-riskimittarin muuttujat sekä muuttujiin vaikuttavat tekijät
painotuksineen.
Muuttuja

Tekijä

Myyntiennuste

Sovittu myynti

0,65

Arvioitu myynti

0,20

Sä ä tila

0,10

Kokona is kys yntä

0,05

Johda nna is ten hinta

0,70

Hydrologinen ba la ns s i

0,20

Sä ä tila

0,10

Johdannaisten hintaennuste

Spot- ja tasesähkön hintaennuste Spot -hinta

Tasesähkön hintaennnuste
Johdannaisten volatiliteetti
Spot-hintojen volatiliteetti
Profiilikustannus

Painotus Summa

0,50

Hydrologinen ba la ns s i

0,25

Sä ä tila

0,25

Spot-hinta

0,30

Ta s es ä hkön hinta

0,70

Johda nna is ten vola tiliteetti

0,80

Hydrologinen ba la ns s i

0,20

Spot-hintojen vola tiliteetti

0,80

Hydrologinen ba la ns s i

0,20

Spot -hinta ennus te

0,30

Hydrologinen ba la ns s i

0,10

Sovittu myynti

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
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Skenaarioiden

avulla

mallinnetaan

eri

tekijöiden

ennusteiden

epävarmuuksia.

Oletusskenaarioksi asetetaan todennäköisin tai kyseisellä hetkellä käytössä oleva skenaario.
Oletusskenaariossa jokaiselle tekijälle asetetaan arvoksi yksi ja sen arvoina käytetään ulkoisista
lähteistä saatavia ennusteita eri tekijöille.

Muut skenaariot muodostetaan muuttamalla eri tekijöille asetettuja arvoja, perustuen yrityksen
näkemyksiin ja epävarmuuteen todennäköisimmässä ennusteessa. Muilla skenaarioilla pyritään
mallintamaan

tekijöissä

tapahtuvia

muutoksia,

jotka

poikkeavat

todennäköisimmästä

skenaariosta. Näin ollen skenaarioiden muutoksilla saadaan muuttujille eri tulokset, jotka
edelleen vaikuttavat PaR-riskilaskennasta saataviin tuloksiin kullekin tunnille.

Yrityksen tällä hetkellä tekemä myyntiennuste koostuu kiinteähintaisesta myynnistä sekä
toimitusvelvollisesta myynnistä. Kehitysajatuksena nykytilanteeseen on, että yritys tekee
olettaman siitä määrästä, kuinka paljon niin sanottuja jatkotarjouksia palautuu sopimuksiksi,
jolloin yrityksen hankintaosasto pystyy toimimaan markkinoilla oikea-aikaisemmin ja varmistaa
laskennallisen myyntikatteen saavuttamisen asiakkailta, ainakin suurimmalle osalle asiakkaista.
Palautusprosenttiarvio kannattaa pitää maltillisena, ettei yritykselle tule spekulatiivista
hankintaa.

Järjestelmistä saatavat kulutusennusteet perustuvat liukuvan 12 kuukauden aikana kulutettuun
energiaan. Koska ennusteita ei saada järjestelmästä tuntitasolla ja käyttöpaikoissa on vielä
mukana

niin

myyntiennusteet,

sanottuja

tyyppikäyräkohteita,

käyttämällä

ennusteessa

muodostetaan

edellisen

vuoden

sopimusryhmäkohtaiset
aikana

sopimusryhmässä

toteutunutta tuntitason profiilia, jolle skaalataan järjestelmästä saatavat tulevien kuukausien
myyntiennusteet.

Vastaavalla

tavalla

skaalattaisiin

myös

järjestelmistä

saatavat

sopimusryhmäkohtaiset laskutushinnat.

Jotta johdannaisten hinnat kuvaavat paremmin tulevaisuuden tilannetta, täytyy johdannaisille
muodostaa vaihteluväli. Johdannaisten vaihteluvälin muodostaminen on järkevää jakaa
useampaan osaan riippuen siitä, miten kauas tulevaisuuteen johdannainen ulottuu. Esimerkiksi
lyhyen aikavälin 0 - 12 kuukautta johdannaisten hintavaihtelut voitaisiin kuvata useamman
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aikaisemman vuoden spot-hintojen avulla siten, että toteutuneilla spot-hinnoilla olisi tietty
painoarvo perustuen tulevaa ajanjaksoa vastaavana toteutuneen vesivuoden mukaisesti. Yli
vuoden päästä alkaville johdannaissopimuksille vaihteluvälinä voitaisiin käyttää esimerkiksi
vuosituotteiden toteutuneita vaihteluvälejä.

Johdannaisten ja spot-hintojen mallintamisen lisäksi, tarvitaan tasesähkön hintaennuste sekä
tasesähkön vaihteluväli. Käyttämällä hintaennusteena esimerkiksi saman jakson tasesähkön
hintoja samoilla painotuksilla kuin spot-hintaennusteessa, päästään riittävän lähelle tasesähköstä
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia.

PaR-riskilaskenta aloitetaan laskemalla erikseen kunkin tunnin sähkön hankinnan kustannukset
sekä kunkin tunnin sähkön myynnin tuotot eri skenaarioilla. Lännen Omavoima Oy:n
tapauksessa laskenta on jaettu kahteen eri ajanjaksoon. Lyhyen aikavälin laskenta alkaa
nykyhetkestä ja ulottuu 12 kuukauden päähän. Pidemmän aikavälin laskenta alkaa lyhyen
aikavälin laskennan jälkeen ja ulottuu sinne asti, kun johdannaistuotteita on hankittu. Lyhyen
aikavälin kustannukset lasketaan kaavalla

, (13)
missä i on tunnin numero, Vi,h tunnille hankittujen johdannaisten volyymi, Pi,h on tunnille
hankittujen johdannaisten keskihinta, Pi,s on tunnin spot -hinnan ennustettu hinta, Mi,s on
varmistettu myyntivolyymi tunnille, Mi,e on ennustettu lisämyynti tunnille, Ee on tunnin
myyntiennusteeseen kohdistuva virheprosentti, Pi,t on tunnin tasesähkön ennustettu hinta ja Et on
tunnille ennustetun tasesähkön virheprosentti. Pidemmän aikavälin kustannusten laskenta
suoritetaan muuten samalla kaavalla kuin lyhyen aikavälin kustannusten laskenta, mutta spothinnan vaihteluvälin sijasta pidemmän aikavälin laskennassa käytetään johdannaistuotteiden
vaihteluväliä. Kaava tulee muotoon

, (14)
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missä Pi,j on tunnin johdannaisten ennustettu hinta. Yrityksen liiketoiminnan tulot lasketaan
samalla mallilla kuin kustannuksetkin, mutta laskenta on samanlainen jokaiselle tunnille
riippumatta siitä lasketaanko lyhyen vai pitkän aikavälin tuottoja. Tulot lasketaan kaavalla

,

(15)

missä Ti,m on tunnin keskimääräinen sähkön myyntihinta asiakkaille. Kun kunkin tunnin
kustannukset sekä tulot on laskettu, saadaan kyseisen tunnin odotettu tuotto selvitettyä näiden
erotuksesta. Summaamalla jokaiselta tunnilta saatu tuotto-odotus, saadaan yhdellä skenaariolla
laskettu yrityksen tuotto-odotus laskentajaksolle.

Laskemalla eri skenaarioiden tuotto-odotusten summat, yritys saa selville tuottojen vaihtelun eri
skenaarioiden välillä. Mikäli yritys olettaa, että skenaarioiden todennäköisyysjakauma noudattaa
normaalijakaumaa, voidaan kokonaistuoton odottaman laskennassa käyttää normaalijakauman
laskentakaavaa.

Toinen

vaihtoehto

on,

että

yritys

antaa

jokaisen

skenaarion

toteutumiselle

todennäköisyysprosentin. Tämän jälkeen yrityksen PaR-riskiluku saadaan vähentämällä
todennäköisimmän skenaarion tuotto-odotus pienimmästä tuotto-odotuksesta tai vastaavasti
arvonnoususta. Skenaarioiden painotuksilla on kuitenkin merkittävä rooli laskennan tuloksissa,
joten yrityksen on syytä käyttää tarkkaa harkintaa todennäköisyyksiä määriteltäessä. Lisäksi
vertailulukuna on hyvä käyttää normaalijakautuma funktion avulla skenaarioille saatavaa PaRriskilukua.

Edellä esitetyn PaR-riskimittarin lisäksi sähkönmyyntisalkkujen riskienhallintaa voi parantaa
tekemällä salkuille erilaisia stressitestejä. Esimerkiksi skenaarioanalyysiin pohjautuvat
stressitestit voisivat Lännen Omavoima Oy:n tapauksessa soveltua tilanteisiin, joissa mietitään
kuinka paljon salkun avoimen position arvo muuttuu, mikäli johdannaisen arvo muuttuu x %:a.
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Lisäksi yritys voi käyttää skenaarioanalyysiin pohjautuvaa stressitestiä tilanteissa, joissa
mietitään kuinka paljon jonkun skenaarion suojauksesta ollaan valmiita maksamaan.
Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa yritys tekee skenaarion tulevan talven pakkasten
aiheuttamasta myynnin kasvusta, perustuen aikaisemmilta vuosilta saatuun tuntidataan sekä
lämpötiladataan. Skenaariossa oletetaan, että myyntiennustetta korkeammaksi noussut kulutus
joudutaan hankkimaan spot-markkinoilta tietyllä hinnalla. Tämän jälkeen lasketaan kuinka
suureksi tappio muodostuu, mikäli skenaario toteutuu ja annetaan skenaarion toteutumiselle
todennäköisyys. Saatua tulosta verrataan esimerkiksi aasialaisen osto-option kustannuksiin
kyseiselle ajanjaksolle.

Lännen Omavoima Oy:n suojaussalkun ylläpidosta vastaa EM Finance Oy:n salkunhoitaja,
apunaan yrityksen omasta henkilökunnasta sähkökaupan controller. Suojaussalkun tulosta
pyritään maksimoimaan tekemällä suojaustoimenpiteitä tukkumarkkinoilla yrityksen hallituksen
määrittelemien riskirajojen puitteissa.

Kuvassa 25 on mallinnettu yrityksen suojaussalkulle käyttämät riskirajat viikkotasolla tästä
hetkestä seuraavan kahden vuoden jaksolle. Toimituksessa olevan kuukauden avointa positiota
seurataan viikkotasolla ja toimituksessa olevaa sekä seuraavaksi tulevan kvartaalin avointa
positiota kuukausitasolla. Avoin positio määritellään kvartaalitasolla jakson keskitehon
perusteella. Kuvassa 25 negatiivinen etumerkki tarkoittaa ylisuojausta ja positiivinen etumerkki
alisuojausta myyntiennusteeseen nähden.

MW
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Kuva 25. Lännen Omavoima Oy:n suojaussalkussa käyttämät riskirajat systeemi- ja aluehintasuojaukselle.

Kuvasta 25 nähdään, että yrityksen suojaussalkussa on käytössä erilaiset riskirajat systeemisekä aluehintatuotteille ja riskirajat määritellään kiinteillä megawattimäärillä. Kuvasta selviää
myös, että yhtiöllä saa olla enimmillään 5 MW systeemihintaista ylisuojausta seuraavan kahden
vuoden aikajaksolla. Tällä pyritään pienentämään spekulatiivisen suojauksen määrää
suojaussalkussa.

Aluehintatuotteilla

riskirajat

ovat

hieman

leveämmät

kuin

systeemihintatuotteilla.

Riskirajojen avulla pyritään varmistamaan, että yrityksen avoimen position osuus ei mene
millään aikajaksolla tiettyjen raja-arvojen ulkopuolelle. Tällä hetkellä avoimen position
riskirajat ovat kiinteitä megawattimääriä, mitkä kasvavat sitä suuremmiksi mitä kauempana
ajanjakso toimitushetkeen on jäljellä.

Nykyinen riskirajamääritelmä on erittäin stabiili, eikä näin ollen välttämättä paras mahdollinen
toimintatapa nopeasti muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Kiinteä megawattimäärä ohjaa yrityksen
hankintatoimea suojaamaan avointa positiota myös sellaisille ajanjaksoille, joille ei ole olemassa
varmuutta asiakkaiden lukumäärästä tai asiakkaille myytävän energian hinnasta. Yrityksen
toimitusvelvollisuusmyyntisalkun keskiteho vuositasolla on noin 15 MW. Nykyisten riskirajojen
mukaan avointa positiota voi olla kuitenkin vain 10 MW, joten yritys on sitonut sähkön
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hankintahinnan kolmasosalle toimitusvelvollisuusmyyntiasiakassalkun volyymista jo kaksi
vuotta ennen sähkön toimitusajankohtaa.

Toinen nykyiseen riskirajamalliin kohdistuva epäkohta on sen staattisuus markkinahintojen
pidempiaikaisten markkinatrendien suhteen. Tällä hetkellä yritys tekee kuukausitason
myyntiennusteet käytännössä kolmelle seuraavalle vuodelle. Tämän lisäksi suurasiakassalkun
myyntiennuste kuvataan tehtyjen hintakiinnitysten mukaisesti.

Mikäli yrityksen riskirajat olisivat prosentuaalisia osuuksia myyntiennusteesta, voisi riskirajoja
laskea, esimerkiksi 5 %:a per kuukausi, kun markkinahinta on liukuvan keskiarvon alapuolella.
Vastaavasti riskirajoja voisi nostaa 5 %:a per kuukausi, kun markkinahinta on liukuvan
keskiarvon

yläpuolella.

Riskirajoja

pitäisi

jatkossa

tarkastella

tuotekohtaisesti

vuosituotejohdannaisten avulla. Lisäksi sekä sallitun yli- että alisuojauksen raja-arvoja täytyy
muuttaa yhtäläisesti.

Yrityksen sisällä on aina ajoittain käyty keskustelua niin sanotusta suojauksen purusta eli
hankittujen johdannaisten myymisestä takaisin markkinoille, jolloin tavoitteena olisi hankkia
johdannainen myöhemmin takaisin alemmalla hinnalla. Pidempiaikaisten trendien tunnistamisen
avulla näkemyksille voidaan saada riittävät perustelut.

Yrityksen

riskipolitiikan

mukaan

kaikki

määräaikainen

sopimusmyynti

suojataan

myyntiennusteiden perusteella Suomen aluehintaa vastaan. Lisäksi yrityksen riskipolitiikassa on
määritetty, että kaikki määräaikaiset sopimukset on suojattava back-to-back-mekanismilla eli
yritys hankkii tehtyä sopimusta tai kiinnitystä vastaavan määrän ja ajanjakson johdannaistuotetta
sähköpörssistä tai OTC -markkinoilta välittömästi sopimuksen tai kiinnityksen toteutumisen
jälkeen. Mikäli tehty sopimus tai kiinnitys on kulutukseltaan alle 8000 MWh vuodessa, tehdään
suojaus markkinatilanteen mukaan joko ennakolta tai jälkikäteen. Suojaukset toteutetaan
kuitenkin niin, että määräaikaisten sopimusmyyntien avoin positio ei milloinkaan ole yli 5 MW.
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Vuosikulutukseltaan yli 8000 MWh vuodessa käyttävien asiakkaiden sopimustiedot päivitetään
riskienhallintajärjestelmään aina, kun sopimuksia tai kiinnityksiä tehdään. Pienempien
sopimusten kohdalla sopimustietojen päivitykset tehdään sopimusryhmittäin. Alle 8000 MWh
vuodessa kuluttavien asiakkaiden myyntiennusteiden perustana käytetään päivitysajankohtaa
edeltäneen mittarinluentajakson kulutustietoja tai tuntidataa. Vuosiennusteille tehdään
lämpötilakorjaus kuukausitasolla normaalilämpötilaan, käyttämällä apuna vastaavan jakson
toteutuneita lämmöntarvelukuja.

Lämmöntarveluku kuukausitasolla on niiden vuorokautisten keskilämpötilojen summa, jotka
poikkeavat oletetusta sisälämpötilasta (+17 oC) alaspäin. Kuukausitason summalukua verrataan
normaalivuoden lämmitystarvelukuun, joiden suhteesta saadaan lämpötilankorjauskerroin
vastaavalle kuukaudelle tulevaisuudessa. Vuorokauden lämmitystarveluku on 10, jos päivän
keskilämpötila on +7 oC. Mikäli vuorokauden keskilämpötila on -10 oC, on vuorokauden
lämmöntarveluku 27. Vuorokauden keskilämpötilan ollessa kevätjaksolla yli +10

o

C ja

syysjaksolla yli +12 oC ei lämmöntarvelukua lasketa.

Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten myyntiennusteet päivitetään vähintään kerran
kuukaudessa. Toistaiseksi voimassaoleva myyntisalkku sisältää käytännössä yrityksen
omistajayhtiöiden verkkoalueilla olevien asiakkaiden sopimukset, joissa asiakkaat voivat
vaihtaa sähköntoimittajaansa 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Näin ollen myyntisalkkuun
kohdistuu volyymiriski, jonka aiheuttaa epävarmuus asiakkaiden pysyvyydestä. Volyymiriskin
hallitsemiseksi toistaiseksi voimassaolevalle myynnille yritys on kehittänyt kuvan 26 mukaisen
hankintamallin.
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Kuukausi

Kuva 26. Lännen Omavoima Oy:n toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hankintamalli kuukausien funktiona.

Kuvasta 26 voidaan tulkita, että yritys käyttää toistaiseksi voimassaoleville sopimuksille
portaittaista hankintamallia. Oletuksena on, että tulevan kolmen kuukauden aikana yrityksen
asiakasmassa säilyy ennallaan. Tätä seuraavien kolmen kuukauden osalta asiakasmäärän
oletetaan olevan 90 %:a ja puolen vuoden jälkeen 80 %:a. Vuoden kuluttua, myyntiennusteiden
päivityshetkestä yritys olettaa asiakasmassan olevan 50 %:n tasolla ja kahden vuoden kuluttua
vielä 30 %:a. Hankintamalli siirtyy aina myyntiennusteiden päivityksen yhteydessä kuukaudella
eteenpäin.

Toimitusvelvollisuusmyyntisalkulle kuvassa 26 esitetyn hankintamallin perusteella yritys
olettaa, että suuri osa tällä hetkellä toimitusvelvollisuussalkussa olevista asiakkaista pysyy
salkussa pitkälle tulevaisuuteen. Hankintamallin tarkoituksena on tuottaa asiakkaille vakaa
energian hinta. Osittain tästä syystä hankintamallin prosentuaaliset osuudet laskevat melko
hitaasti kuukausien suhteessa. Lisäksi staattinen hankintamalli aiheuttaa vääristymiä yrityksen
tulosennusteisiin, koska asiakkaiden myyntihintana riskienhallintajärjestelmässä käytetään tällä
hetkellä voimassaolevia myyntihintoja, vaikka tulevaisuuden hintatasosta ei ole varmuutta.
Sähkökaupan koventunut kilpailu sekä aikaisempaa aggressiivisemmat kilpailijat ja asiakkaiden
hintatietoisuuden
hankintamallille.

lisääntyminen

aiheuttavat

kuitenkin

ongelmia

hitaasti

reagoivalle
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Nykyisen hankintamallin riskinä on, että yritys hankkii hankintamallin mukaisen määrän sähköä
ilman varmuutta siitä, mitä hintaa asiakkaat ovat valmiita maksamaan sähköstään. Mikäli
markkinahinta kehittyy yrityksen kannalta epäedulliseen suuntaan, altistuu yritys muiden
sähkönmyyjien hyökkäyksille, joka johtaa todennäköisesti myös asiakaspoistumiin. Pahimmassa
tapauksessa yritys on hankkinut sähköä pitkälle tulevaisuuteen ja kärsii huonosti ajoitetusta
hankinnasta kauan. Nykyisen hankintamallin etu jää pieneksi myös siinä tapauksessa, että
markkinahintojen hintakehitys olisi nouseva, koska yrityksellä ole pakottavaa tarvetta myydä
sähköä markkinahintaa alemmalla tasolla, eivätkä kilpailijatkaan sitä tee ja toisaalta asiakkaat
eivät sitä oleta. Lyhyemmälle ajanjaksolle muodostetun hankintamallin etuna on myös huonosti
ajoitetun hankinnan vaikutusten nopeampi poistuminen.

Toimitusvelvollisuusmyyntiasiakkaiden sähkön hinnan pitäisikin perustua enemmän kunkin
hetken markkinahintaan. Tämän seurauksena olisi oletettavaa, että myös kilpailijoiden
kampanjat asiakaskuntaa kohtaan vähenisivät.

Muutamat sähkönmyyntiyhtiöt ovat viimeisten vuosien aikana siirtyneet toistaiseksi
voimassaolevilla sopimuksilla hinnoittelumalliin, missä hinta vaihtuu aina kolmen kuukauden
välein. Hinnoittelumallin etuna yrityksen kannalta on hintariskin pienentyminen, koska
yrityksen

hankintaosasto

tietää

kuinka

kauan

ja

millä

hinnalla

sähköä

toimitusvelvollisuusmyyntiasiakkaille toimitetaan. Lisäksi etuna on pitkäaikaisen hintariskin
pieneneminen, koska asiakkaiden oletetaan maksavan aina sähkön markkinahintaa vastaavaa
hintaa sähköstä. Toisaalta riskinä yrityksen kannalta on, että hintamuutosten tekeminen kesken
kolmen kuukauden jakson on mahdotonta ilman uskottavuuden menettämistä sekä vakaan
hinnoittelun poistuminen.

Eräs hinnoittelumalli toimitusvelvollisuusmyyntiasiakkaiden sopimuksille, on perustaa tulevan
kolmen kuukauden jakson sähkön hinta, tietyn ajanjakson aikana vastaavalle jaksolle
hankittujen johdannaisten keskihintaan. Toinen tapa on käyttää hinnoittelun perushintana tietyn
ajanjakson toteutuneita johdannaisten päivittäisiä päätöshintoja. Jälkimmäinen malli sisältää
yrityksen kannalta suuremman hintariskin.
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Asiakkaiden

kannalta

hinnoittelumallin

etuina

ovat

hinnoittelun

läpinäkyvyys

sekä

markkinahintojen vaikutusten siirtyminen täysimääräisesti asiakkaan maksamaan sähkön
hintaan. Lisäksi asiakas pääsee hyötymään vuodenaikojen aiheuttamasta hintavaihtelusta.
Hinnoittelumalliin

siirtyminen

vaatii

yritykseltä

kattavaa

tiedottamista

ja

ehdotonta

läpinäkyvyyttä hinnanmuodostumisen suhteen. Lisäksi hinnanmuodostumisessa täytyy muistaa,
että toimitusvelvollisuusmyyntiasiakkaiden hintamuutoksista täytyy ilmoittaa asiakkaille
vähintään kuukausi ennen hintamuutoksen voimaantuloa.

Kuvassa 27 on esitetty Lännen Omavoima Oy:n toimitusvelvollisten asiakkaiden sähkön hinta
vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi kuvassa on esitetty, miten asiakkaiden sähkön hinta olisi
vaihdellut vaihtoehtoisen hankintamallin seurauksena. Vaihtoehtoisena hankintamallina kuvassa
on noudatettu jälkimmäistä hankintamallia eli perushintana on käytetty tietyn ajanjakson aikana
toteutuneita johdannaisten päivittäisiä päätöshintoja. Esimerkiksi ajanjaksolle 1.1.2014 31.3.2014 hinta on määritelty 15.8.2013 - 15.11.2013 toteutuneiden Q1-14 kvartaalin systeemija aluehintatuotteiden päivittäisten päätöshintojen keskiarvosta, lisättynä yrityksen käyttämällä
toimitusvelvollisuusasiakkaiden katemarginaalilla. Mikäli hinnanmuodostuminen toteutettaisiin
edellä esitetyn mallin mukaisesti, jäisi yrityksellä aina noin kaksi viikkoa aikaa toimittaa
hintamuutosilmoitukset asiakkaille ennen ilmoitusvelvollisuuden päättymistä.
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Kuukausi
Vaihtoehtoinen malli

Nykyinen malli

Kuva 27. Lännen Omavoima Oy:n toimitusvelvollisuusasiakkaiden energiamaksu nykyisellä hinnoittelumallilla sekä
vaihtoehtoisella hinnoittelumallilla.

Kuvasta

27

voidaan

todeta,

toimitusvelvollisuusasiakkaiden

että

vaihtoehtoisella

energiamaksu

olisi

hinnoittelumallilla

muodostunut

lähes

yrityksen

poikkeuksetta

pienemmäksi kuin nykyisellä mallilla toteutunut energiamaksu. Ainoastaan vuoden 2009
ensimmäiselle kvartaalille energiamaksu olisi ollut huomattavasti korkeampi kuin nykyisellä
mallilla toteutunut energiamaksu. Kuvasta 27 nähdään myös, että yhdeksi vaihtoehtoisen
hinnoittelumallin eduksi katsottu energiamaksun kausivaihtelu ei olisi toteutunut oletetulla
tavalla. Esimerkiksi vuosien 2010 ja 2011 keskimmäisille kvartaaleille olisi tullut korkeampi
energiamaksu

kuin

vastaavien

vuosien

ensimmäisille

kvartaaleille.

Vaihtoehtoisen

hinnoittelumallin hintaero nykyiseen hinnoittelumalliin verrattuna olisi ollut suuri myös vuoden
2013 toisen kvartaalin alusta lähtien.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että vaihtoehtoinen hinnoittelumalli olisi johtanut
tarkastelujakson aikana asiakkaiden kannalta alempaan energiamaksuun ja näin ollen parantanut
yrityksen kilpailukykyä muita sähkönmyyjiä vastaan. Lisäksi vaihtoehtoisen hinnoittelumallin
etuna on yrityksen hintariskin pienentyminen, koska hankinta toteutetaan vain seuraavaksi
tulevalle kvartaalille. Vaihtoehtoisessa hinnoittelumallissa seuraavan kvartaalin energiamaksun
voisi perustaa myös hinnoittelujakson aikana todellisuudessa hankittujen johdannaisten
keskihintaan, jolloin yritys voisi tarvittaessa muuttaa myös katemarginaalia, mikäli yritys näkee
markkinariskien

kasvavan

eri

kvartaalien

välillä.

Vaihtoehtoisen

hinnoittelumallin
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käyttöönottaminen lisää yrityksen kustannuksia, koska ilmoitukset hintamuutoksista tehtäisiin
neljä kertaa vuodessa. Kustannuksia voidaan pienentää esimerkiksi lähettämälle asiakkaille
hintamuutosilmoitukset tekstiviestillä, sähköpostilla tai muussa sähköisessä muodossa.
Vaihtoehtoisiin ilmoitustapoihin vaaditaan kuitenkin asiakkaan suostumus.

Viimeisten vuosien aikana merkittävä osa Lännen Omavoima Oy:n kuluttaja-asiakkaista on
kilpailuttanut

sähköntoimittajansa.

Osasyynä

tähän

on

ollut

yrityksen

korkeat

toimitusvelvollisuushinnat. Kilpailutus on johtanut voimakkaasti kasvaneeseen määräaikaisten
sopimusten lukumäärään. Lisäksi käytännössä kaikkien uusien asiakkaiden sopimukset ovat
määräaikaisia

ja

kiinteähintaisia

sopimuksia.

Sopimushallinnan

kannalta

toistaiseksi

voimassaolevat sopimukset ovat huomattavasti helpommin hallittavissa kuin määräaikaiset
sopimukset. Jotta esitetty kehityssuunta saadaan muutettua, täytyy asiakkaita saada ohjattua
takaisin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin. Yhtenä keinona tähän on edellä esitetyn
hinnoittelumallin käyttöönotosta seuraavat kilpailukykyisempi hintataso.

Seuraavassa listataan muita kehitysehdotuksia yrityksen riskienhallinnan kehittämiseksi.
Kehitysehdotukset ovat base load-suojauksen muuttaminen joustavammaksi peak load- ja
profiilituotteiden avulla, vakuusvaateiden hallinnan kehittäminen, profiiliriskin hallinnan
parantaminen ja jälkilaskennan lisääminen yrityksen toimintaan sekä sähkön hankinnan
kannattavuuden seurannan kehittäminen.

Nykyisen riskipolitiikan mukaan yritys hankkii sähköä kullekin jaksolle ennustetun keskitehon
mukaan. Kuitenkin yrityksen asiakkaiden summattu kulutusprofiili on voimakkaasti niin
sanotuille peak-tunneille keskittynyttä. Näin ollen yritykselle jää hankittavaksi sähköä kyseisille
tunneille ja toisaalta yritys joutuu myymään sähköä spot-hintaan yötunneilla sekä
viikonloppuisin. Tästä aiheutuu ongelmia sellaisina vuosina, jolloin spot-hinnan vaihteluväli
päivä ja yötuntien sekä toisaalta arkipäivien ja viikonloppujen välillä on suuri. Toinen
riskienhallinnan kehitysehdotus on keskitehosuojausmallin muuttaminen joustavamammaksi
suojausmalliksi peak load- sekä profiilituotteiden avulla.
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Taulukossa 13 on esitetty laskelma perinteisen base load suojauksen sekä yhdistetyn base load
ja peak load-suojauksen tuotoista. Laskennassa on käytetty Lännen Omavoima Oy:n kunkin
kuukauden keskimääräisiä hankinta- sekä myyntihintoja. Lisäksi laskennassa on käytetty
yrityksen asiakkaiden kunkin kuukauden toteutunutta tuntisummasarjaa, minkä perusteella on
laskettu kyseisen kuukauden keskiteho. Laskennassa on siis oletettu, että yrityksen tekemä
myyntiennuste vastaisi teholtaan kuukauden toteutunutta keskitehoa.

Taulukko 13. Base load-suojauksen sekä yhdistetyn Base load ja Peak load-suojauksen tuottovertailu vuositasolla.
Vuosi

Base [€]

Base + Peak [€]

Erotus [€]

2010

-1 854 275

-1 453 265

401 010

2011

-796 550

-680 808

115 742

2012

-1 490 447

-1 270 961

219 485

Base-sarakkeeseen laskettu summa kertoo sen, kuinka suuri tappio yritykselle on tullut
keskitehosuojauksesta. Base + Peak-sarakkeeseen on laskettu kuinka suuri tappio yritykselle
olisi tullut, jos yritys olisi hankkinut base load-suojausta 5 MW vähemmän ja ostanut tilalle
vastaavan energiamäärän eli noin 14 MW peak load-suojausta Suomen aluehintaisena. Lisäksi
laskennassa on arvioitu, että Suomen hinta-alueen peak load-tuote olisi maksanut 10 €/MWh
enemmän kuin kunkin kuukauden todellinen hankinnan keskihinta.

Taulukosta 13 selviää, että yhdistetty Base ja Peak load-suojaus olisi tuottanut paremman
lopputuloksen jokaisena vertailuvuotena. Toisaalta molemmilla malleilla yritykselle olisi tullut
tappiota. Tappio johtuu siitä että keskimääräinen hankintahinta takaisin markkinoille myytävälle
sähkölle on ollut korkeampi kuin toteutunut spot-hinta tai keskimääräinen myyntihinta
lisähankinnalle on ollut matalampi kuin toteutunut spot-hinta. Johdannaisten hankinnan avulla
yritys on lisäksi suojautunut markkinariskejä vastaan. Riskienhallinnan näkökulmasta ei
kuitenkaan ole mielekästä ajaa koko kuormaa spot-hintaa vastaan, vaikka se historian valossa
olisikin ollut kannattavampi vaihtoehto.

Kyseinen laskenta oli tehty edellä mainituilla oletuksilla, mutta käytännön toteutuksessa
yrityksen täytyy optimoida oikea taso base load-suojaukselle ja toisaalta peak load-suojaukselle
eli milloin lisähankinnalle menevän ja markkinoille takaisin spot-hinnalla myytävän sähkön
määrä olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota peak load-
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suojauksen hankinta-ajankohtaan sekä siihen kuinka pitkälle toimitusjaksolle peak loadsuojausta ostetaan.

Yhdistetyn base load- ja peak load-tuote suojauksen lisäksi, yritys voi käyttää erilaisia
profiilituotteita. Suojaustasojen muuttamisessa täytyy pitää mielessä, että

suojattava

energiamäärä säilyy samana kuin lähtötilanteessa. Näin ollen yrityksen täytyy pienentää base
load-suojauksen tasoa ja hankkia tilalle energiamäärällisesti sama määrä peak load-tuotetta
tilalle. Perusperiaatteena on, että alentamalla base load-suojausta yhdellä megawatilla, voidaan
hankkia kolme megawattia vastaavan ajanjakson peak load-tuotetta, jotta energiamäärä säilyy
samana.

Toisena vaihtoehto on käyttää suojauksessa niin sanottuja profiilituotteita, joiden avulla yritys
suojaa kulutusprofiilinsa muodon ja hankkii sen lisäksi pohjasuojauksen base load-tuotteiden
avulla. Profiilituotteiden käyttäminen suojauksessa on useimmiten kalliimpaa kuin base load- tai
peak load-tuotteiden käyttäminen, mutta niiden avulla kulutusprofiili voidaan suojata tarkemmin
kuin muilla johdannaistuotteilla. Profiilituotteiden käyttämisen haasteena on kulutusprofiilin
muodon määrittely, koska pelkästään historiatietojen perusteella ei kulutusprofiilia aina voida
määritellä.

Lännen Omavoima Oy:n kohdalla suurimmat muutokset kulutusprofiilissa aiheutuvat
volyymiltaan suurien asiakkaiden (kunta, kaupunki ja kiinteistöyhtiöiden) myynnin alkamisesta
tai päättymisestä sekä lämpötilojen vaikutuksista. Mikäli yrityksen asiakasmassassa ei ole
tapahtunut suuria muutoksia, voidaan profiilituotetta käyttää tehokkaana suojauskomponenttina.
Muussa tapauksessa asiakkaiden kulutusprofiilin lisääminen tai sen poistaminen, täytyy
suorittaa kokonaismyynnissä toteutuneen kulutusprofiilin päälle.

Seuraava kehitysehdotus yrityksen riskienhallinnan parantamiseksi on pörssin ulkopuolisen
kaupankäynnin lisääminen sekä swap-sopimusten käyttäminen vakuusmäärän hallitsemiseksi.
Vakuusmäärän hallinnan rooli korostuu tulevaisuudessa, koska lähivuosien aikana takausten
käyttäminen johdannaiskauppojen vakuuksina todennäköisesti kielletään. Lännen Omavoima
Oy:n myyntivolyymista noin 60 %:a on niin sanottua suurasiakasmyyntiä. Yrityksen
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riskipolitiikassa on määritetty, että asiakkaan vuosivolyymin ollessa yli 8000 MWh, hallitaan
sopimuksista
hankintamallin

aiheutuvia
avulla.

markkinariskejä

pääsääntöisesti

Riskienhallintamekanismina

niin

sanotun

hankintamalli

on

back-to-back-

toimiva,

mutta

vakuusvaateiden näkökulmasta kyseinen hankintamalli voi muodostua ongelmaksi.

Eräs keino hallita vakuuksista aiheutuvien rahoituskustannusten kasvamista, on tehdä kauppaa
OTC-markkinoilla,

jolloin

yritys

välttää

skenaarioriskin

aiheuttaman

kasvun

vakuusvaatimuksissa. Ongelmaksi back-to-back-hankintamallin kohdalla OTC-markkinoiden
kautta tehtävälle kaupalle muodostuu se, että OTC-markkinoilta ei useimmiten saada hankittua
vastaavaa tuotetta samalla hinnalla kuin asiakkaan hintakiinnitys, vastapuolen vaatiman
preemion takia.

Toinen tapa hallita vakuusvaatimuksista aiheutuvien rahoituskustannusten kasvamista on
käyttää niin sanottuja swap-sopimuksia. Niiden avulla yritys voi siirtää suojaussalkkuunsa
hankittuja johdannaisia vastapuolelle, menettämättä kuitenkaan johdannaisten avulla hankittua
suojaa markkinahintojen muutoksia vastaan. Swap-sopimuksesta sopimuksen vastapuoli saa
preemion,

mutta

sopivassa

markkinatilanteessa

yritys

vähentää

riskiä

kohtuullisilla

kustannuksilla. Lisäksi Lännen Omavoima Oy:n kohdalla vakuusvaateita voitaisiin pienentää
siten, että yritys myy trading-salkusta sellaisten toimitusjaksojen tuotteita, joita sillä ei ole
suojaussalkussa. Toinen esimerkki olisi myydä omistajayhtiöiden tuotantosalkun tuotteita
vastaavalla tavalla, koska selvitykset tehdään saman tilin kautta.

Kolmas kehitysehdotus yrityksen riskienhallinnan parantamiseksi on profiiliriskin hallinnan
parantaminen. Yrityksen täytyy pystyä selvittämään millaiset toteutuneet profiilikustannukset
sen asiakkailla on käyttöpaikkatasolla sekä laajemmin sopimusryhmä ja salkkutasolla.
Toteutuneiden profiilikustannusten selvittämisen avulla, yritys voi jatkossa tarjota asiakkaalle
todellisempiin

profiilikustannuksiin

pohjautuvia

sopimuksia

tai

irtisanoa

ennustettua

suurempina toteutuvan profiilikustannuksen omaavat asiakkaat. Toisaalta samalla löydetään
myös asiakkaat, joilla on yrityksen kannalta edullinen profiilikustannus. Näin ollen yritys voi
jatkossa suunnata enemmän tarjouksia vastaavanlaisen kulutusprofiilin omaaville asiakkaille.
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Toteutuneiden
tarjousvaiheessa.

profiilikustannusten
Useimmiten

seuraamisen

asiakkaan

lisäksi

profiiliriskiä

profiilikustannukset

hallitaan

lasketaan

jo

edellisen

kalenterivuoden aikana toteutuneen tuntidatan ja markkinahinnan perusteella, johon lisätään
varmuusmarginaali. Tällaiseen laskentaan liittyy suurta epävarmuutta, koska laskennassa
oletetaan, että aikaisemmin toteutunut vuosi toteutuu tulevaisuudessa samanlaisena. Tästä
johtuen yrityksellä olisi hyvä olla käytössä useita eri markkinahintaennusteita myös spothinnalle tai profiilikustannukset täytyisi laskea useamman eri vuoden toteutuneen spot-hinnan ja
kulutuksen avulla. Markkinahintaskenaarion perusteeksi täytyy ottaa ennustettu vesitilanne,
koska sillä on merkittävä vaikutus spot-hintoihin.

Toinen

vaihtoehto

profiiliriskin

hallinnalle

on

käyttää

tarjousvaiheen

profiilikustannusennusteena markkinoilta saatavan profiilituotteen hintaa. Kyseisen mallin
ongelmana on se, että yksittäisten sopimusten volyymi on yleensä suojausnäkökulmasta
katsottuna liian pieni. Lisäksi markkinoilta tällä hetkellä saatava hinta-arvio voi osoittautua liian
pieneksi asiakkaan toteutuneeseen profiilikustannukseen nähden, jolloin profiiliriski jää
suojaamatta. Ongelmia tuo myös markkinahinnan muutokset, jotka eri arvoistavat samanlaisen
kulutusprofiilin omaavia asiakkaita.

Jälkilaskenta tai niin sanottu backtesting on muutenkin kuin toteutuneiden profiilikustannusten
osalta, oltava keskeisessä osassa yrityksen toimintaa. Esimerkiksi ennen uuden tarjouksen
lähettämistä, on selvitettävä asiakkaan kuluvan sopimuskauden kannattavuus yrityksen
näkökulmasta.
tarjousvaiheessa

Tämä

tehdään

käytettyihin

vertailemalla

sopimuksen

profiilikustannusennusteisiin,

toteutuneita
kuluihin

ja

kustannuksia
laskennalliseen

katetavoitteeseen. Kattavan jälkilaskennan avulla yritys pystyy lisäksi selvittämään, mitkä
tekijät ovat aiheuttaneet ennustetusta myyntikatteesta poikkeavat kuukausittaiset myyntikatteet.

Viimeinen tässä työssä esiteltävä kehitysehdotus on hankintatoimen onnistumisen seuranta.
Myyntiyhtiön toiminnan perustana pidetään sähkönmyyntiä asiakkaille, mutta toteutuvaan
myyntikatteeseen vaikuttaa myös päätökset, joita tehdään yrityksen hankintaosastolla.
Ennustettujen myyntikatteiden saavuttaminen vaatii sitä, että sähkön hankintaosasto on
jatkuvassa vuorovaikutuksessa yrityksen myyntiosaston kanssa. Esimerkiksi asiakkaiden
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ennustettujen profiilikustannusten laskennassa on käytettävä sellaisia markkinahintaennusteita,
joiden perusteella hankintaosasto saa ostettua johdannaisia markkinoilta.

Luonnollinen vertailuarvo yrityksen suojaustoimenpiteiden onnistumisen mittaamiseksi on
kunakin ajanjaksona toteutuva spot-hinta. Vertailu on järkevää tehdä kuukausitasolla, koska sitä
lyhyempien ajanjaksojen suojaaminen johdannaismarkkinoilla on epätavallisempaa ja toisaalta
kuukautta pidempien ajanjaksojen vertailu tekee vertailusyklistä liian harvan. Näin ollen
mahdollisten korjaustoimenpiteiden tekeminen kestää kauemmin. Vertailu tulee tehdä erikseen
sekä systeemi- että aluehinnan osalta.

Lännen Omavoima Oy:n kohdalla suojausten keskihintojen ja kuukausittain toteutuneiden spothintojen vertaaminen kokonaissuojauksen osalta voi kuitenkin johtaa vääriin johtopäätöksiin.
Tämä

johtuu

siitä,

että

yrityksen

myyntivolyymista

suuri

osa

on

niin

sanottua

suurasiakasmyyntiä. Kyseisen salkun suojausstrategiana on pidetty niin sanottua back-to-back
suojausta eli yritys on hankkinut sähköä samanaikaisesti asiakkaiden kiinnitysten kanssa. Näin
ollen hankintaosastolla ei ole ollut tekemistä kaikkien johdannaisten hankkimisten kanssa.

Yrityksen kolmen muun alasalkun hankintojen onnistumisen seurannassa voidaan käyttää edellä
esitettyä

vertailua.

Luonnollisesti

hankintaosaston

tavoitteena

on

saada

hankittujen

johdannaisten keskihinta alemmaksi kuin kunkin kuukauden toteutunut spot-hinta, jolloin
suojaamisesta voidaan katsoa olleen yrityksen kannalta hyötyä. Lisäksi seurannan avulla yritys
pystyy tarkemmin kohdistamaan sekä myynti- että hankintaosastojen vaikutukset yrityksen
tulokseen, jolloin myös korjaavat toimenpiteet saadaan kohdistettua oikeaan paikkaan.
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7. Yhteenveto
Lännen Omavoima Oy perustettiin noin viisi vuotta sitten. Yrityksen liiketoimintana on sähkön
myynti loppuasiakkaille ja sähkön hankinta sekä trading-toiminta. Yrityksen taloudellinen tulos
on vaihdellut voimakkaasti eri vuosien välillä. Yhtenä perusteluna työn tekemiselle oli se, että
työn avulla saadaan parannettua yrityksen tuloksen ennustettavuutta. Samalla haluttiin päivittää
tietämys sähkökaupan markkinariskeistä ja riskienhallinnan keinoista.

Markkinariskit ovat pysyneet kutakuinkin samoina yrityksen toimikauden aikana, mutta niiden
painoarvot ovat muuttuneet. Viimeisten vuosien aikana merkittävään osaan markkinariskeistä
ovat nousseet profiiliriski, aluehintariski, johdannaisriski sekä sähkön myynnin suojaukseen
liittyvät riskit.

Profiiliriski kuvaa sitä riskiä, mikä aiheutuu asiakkaalle ennustetun profiilikustannuksen ja
toteutuvan profiilikustannuksen eroavaisuuksista. Profiiliriskillä voidaan kuvata myös sitä
riskiä,

mikä

aiheutuu

asiakkaalle

ennustetun

kulutusprofiilin

erosta

toteutuneeseen

kulutusprofiiliin nähden. Profiiliriskin hallintakeinot ovat yrityksen näkökulmasta hankalia,
koska riskin hallintaan liittyy ennusteeseen kuuluva epävarmuus.

Yrityksen profiilikustannusten ennusteiden täytyy perustua useamman kuin yhden toteutuneen
vuoden

markkinahintoihin

ja

markkinahintaennusteet

sekä

tätä

kautta

saatava

profiilikustannusennuste täytyy laskea usealla eri skenaariolla. Toinen vaihtoehto profiiliriskin
hallintakeinoksi on se, että yritys pyytää tarjouksen asiakkaan kulutusprofiilille markkinoilta,
jolloin yritys saa siirrettyä riskin kolmannelle osapuolelle. Eräs profiiliriskin hallintakeino on
myös toteutuneiden profiilikustannusten seuranta asiakastasolla, jolloin saadaan selville
sellaisen asiakkaat, joilla on yrityksen näkökulmasta edullinen profiilikustannus.

Toinen merkittävään rooliin viimeisten vuosien aikana noussut markkinariski on aluehintariski,
jolla tarkoitetaan riskiä mikä aiheutuu esimerkiksi Suomen hinta-alueen ja systeemihinnan
välisestä hintaerosta. Esimerkiksi Venäjältä tuotavan sähkön määrän pieneneminen ja rajoitukset
Suomen ja Ruotsin välisissä siirtoyhteyksissä ovat kasvattaneet aluehintariskiä.
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Aluehintariskiltä yritys voi suojautua ajoittamalla johdannaiskaupat niihin hetkiin, kun yrityksen
asiakkaat tekevät hintakiinnityksiä. Lisäksi aluehintariskin hallintaan voidaan vaikuttaa siten,
että yritys selvittää miten esimerkiksi hydrobalanssin muutokset vaikuttavat aluehintaeroon.
Selvitystyön perusteella yritys voi muodostaa ennusteen tulevaisuuden aluehintaeroista ja tehdä
toimenpiteitä markkinoilla sen mukaisesti.

Aluehintariskiä

yritys

pystyy

hallitsemaan

myös

hankkimalla

osto-optioita

aluehintajohdannaisille, jolloin yritys hankkii itselleen oikeuden ostaa haluttu tuote myöhemmin
valittuna ajankohtana. Toinen vaihtoehto on, että yritys hankkii aasialaisen option, jonka
selvitys tehdään päivittäiseen markkinahintaan verrattuna. Aasialaisen option avulla yritys voi
suojautua äkillisiä hintapiikkejä vastaan, koska option strike-hintaa verrataan toteutuneeseen
spot-hintaan ja mikäli hinta ylittää spot-hinnan, tulee optio käyttöön.

Johdannaisriskillä kuvataan riskiä, joka aiheutuu johdannaiskaupankäynnistä ja esimerkiksi
siihen liittyvistä markkinahintamuutoksista. Lännen Omavoima Oy käyttää hintariskin
hallintakeinona niin sanottua back-to-back-menetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys hankkii
asiakkaan kiinnittämän määrän sähköä markkinoilta kiinnityshetkellä. Mikäli kiinnitykset on
tehty markkinahintojen ollessa korkealla tasolla, voi menetelmä johtaa ongelmiin vakuuksien
riittävyyden osalta. Erityisesti tulevaisuudessa yrityksen on varauduttava muutoksiin vakuuksien
hallinnassa, koska näillä näkymin pankkitakausten käyttäminen vakuuksina on loppumassa
lähivuosina. Näin ollen vakuusmassan pienentäminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin.

Vakuusvaadetta voidaan pienentää tekemällä swap-sopimuksia esimerkiksi pankkien kanssa,
jolloin yritys saa sidottua oman vakuusvaateensa nykyiselle tasolle, eivätkä tulevat
markkinahintamuutokset kasvata vakuusvaadetta tältä osin. Toinen vaihtoehto vakuusvaateiden
pienentämiselle on tehdä kauppoja OTC-markkinoilla, jolloin yritys välttää skenaarioriskin
vaikutuksen vakuusvaateeseen. Lisäksi yritys voi pienentää vakuusvaateita hankkimalla peaktuotteita base-tuotteiden sijaan.

Edellä esitetyllä peak-tuotteiden hankinnalla, yritys saa myös suojattua myyntiennusteensa
paremmin kuin pelkällä base- tai keskitehosuojauksella. Lisäksi niin sanottujen profiilituotteiden
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avulla yritys pystyy suojaamaan myyntiennusteensa profiilin tarkasti, mutta profiilisuojauksesta
täytyy varautua maksamaan korkeampi hinta kuin base- tai peak-suojauksesta.

Yksi Lännen Omavoima Oy:n näkökulmasta, työssä esitetty riskienhallinnan kehitysehdotus on
toimitusvelvollisuusmyyntiasiakkaiden hinnoittelun muuttaminen markkinaehtoisemmaksi, jolla
saadaan vähennettyä asiakaspoistumaa ja toisaalta tehdä toistaiseksi voimassaolevista
sopimuksista houkuttelevampi vaihtoehto kuluttaja-asiakkaille, jolloin myös määräaikaisten
sopimusten hallintaan ja uusimiseen liittyvät toimenpiteet vähenevät.

Lisäksi riskienhallintaa kehitetään niin sanotun jälkilaskennan sekä raportoinnin kehittämisen
avulla. Yrityksen kannattaa käyttää jälkilaskentaa esimerkiksi asiakaskohtaisen kannattavuuden
seuraamiseen sekä toteutuneiden profiilikustannusten ja ennustettujen profiilikustannusten
välisen erotuksen seuraamiseen. Jälkilaskennan tulosten pohjalta voidaan tehdä päätöksiä siitä,
millaisille asiakasryhmille myyntiä kannattaa kohdentaa sekä toisaalta saada tarkempaa tietoa
siitä, millaisilla marginaaleilla myynnistä tulee kannattavaa.

Työn toinen kokonaisuus käsittelee riskienhallinnan apuna käytettäviä riskimittareita.
Pääsääntöisesti työssä käsiteltiin erilaisia Value at Risk-pohjaisia riskimittareita. Työssä
esitetyistä

riskimittareista

Profit

at

Risk-riskimittari

osoittautui

käyttökelpoisimmaksi

riskimittariksi sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnan tueksi. PaR-riskimittarin etuna muihin
riskimittareihin nähden korostuu tuntitason laskennan hallinta, joka on erityisesti profiili- ja
suojaukseen liittyvien riskienhallinnan näkökulmasta tärkeätä. Lisäksi etuna on riskimittarin
muokattavuus yrityksen toiveiden mukaiseksi.

Myöskään PaR-riskimittari ei kuitenkaan yksistään riitä riskienhallinnan apuvälineeksi, koska
mikään VaR-pohjainen riskimittari ei ota huomioon epätavallisia markkinatilanteita. Tästä
johtuen riskienhallinnan tukena täytyy käyttää erilaisia stressitestejä.

Trading-salkun riskimittarina on VaR-riskimittari käyttökelpoinen, koska salkun arvon
muutokset perustuvat johdannaisten arvon muutoksiin. Kuitenkin, jotta yritys ei jää odottamaan
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väärään ajankohtaan toteutettujen kauppojen kääntymistä positiiviseksi, täytyy yrityksen ottaa
käyttöön stop-loss-rajat. Lisäämällä stop-loss-rajat trading-salkun kaupankäynnille, saa yritys
nopeasti suljettua epäedullisten kauppojen positiot ja salkun positioihin aktiivisuutta.

Tuntitason

mittaustiedon

saaminen

käytännössä

kaikista

sähkönkäyttöpaikoista,

on

mahdollistanut eritasoisen seurannan ja raportoinnin sekä toisaalta riskienhallinnan tukitoimet
kuin aikaisemmin. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että asiakkaiden sähkön hinta perustuu
enemmän tuntitason kulutukseen ja vastaavan ajanhetken spot-hintaan. Tuntitason kulutustiedot
mahdollistavat kuitenkin myös aivan uudenlaisten tuotemallien toteuttamisen. Yrityksen
kannattaa hakea rohkeasti tuotemalleja myös energia-alan ulkopuolelta. Lisäksi esimerkiksi
kysyntäjouston

avulla

yritys

voi

pienentää

sähkön

hankintakustannuksia

yllättävien

hintapiikkien toteutuessa.

Tuntitason kulutustietojen saaminen mahdollistaa myös tarkempien myyntiennusteiden
tekemisen ja tätä kautta myös tarkempien johdannaissuojausten tekemisen kulutusennustetta
vastaan. Lisäksi tuntitason tiedot antavat paremman lähtökohdan riskienhallinnan keskeisimmän
mittarin eli riskiluvun laskentaan.

Lännen Omavoima Oy:n liiketoiminnan tulos on vaihdellut voimakkaasti menneiden vuosien
aikana. Näiden seurauksena on tehty korjaavia toimenpiteitä esimerkiksi hinnoittelun ja
sopimuskestojen osalta. Tätä kehitystä on jatkettava ja työssä esitettyjä kehitysehdotuksia
siirrettävä käytäntöön sellaisenaan tai sovellettuna, mutta samalla on tiedostettava, että kurssin
muuttaminen vie aikaa. Muutosta voidaan nopeuttaa hankkimalla uusia asiakkaita sellaisilla
tuotteilla,

joissa

markkinariskit

on

siirretty

asiakkaan

hankintatoimella saavutetaan etua kilpailijoihin nähden.

kannettavaksi

ja

sillä,

että
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