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Tämän työn tavoitteena oli selvittää sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien
muutoksien vaikutuksia Loiste Sähköverkko Oy:n talouteen neljännellä ja viidennellä
valvontajaksolla. Tarkastelua varten tehtiin talousmalli, joka mallintaa verkkoyhtiön
taloutta vuoteen 2040 asti. Talousmallissa mallinnettiin kaikkien kannustimien vaikutus
paitsi innovaatio- ja toimitusvarmuuskannustimien vaikutus. Talousmallinnuksen
perusperiaate oli, että mitä ei pystytä kattamaan siirtotuloilla, rahoitetaan vieraalla
pääomalla, kun kassavirran minimitaso ja investointitaso ovat valittu.
Talousmallilla tarkasteltiin neljää erilaista verkostoskenaariota. Tarkasteltavat
verkostoskenaariot olivat kehittämissuunnitelman mukainen skenaario, nopeutettu
kehittämissuunnitelman mukainen skenaario, kaapelointipainotteinen skenaario ja
kunnossapitopainotteinen skenaario. Verkon arvon kehittyminen verkostoskenaarioissa
mallinnettiin Loiste Sähköverkko Oy:n investointimallilla ja kuvattiin talousmallinnusta
varten jälleenhankinta-arvon, nykykäyttöarvon, investointien ja tasapoistojen
kehittymisellä vuoteen 2029 asti. Työn tulosten perusteella kehittämissuunnitelman
mukaisessa skenaariossa vieraan pääoman määrä pysyy kohtuullisena ja mahdollistaa
kohtuullisen kassavirran tarkastelujakson lopussa. Nopeutetussa kehittämissuunnitelman
mukaisessa skenaariossa ja kaapelointipainotteisissa skenaariossa vieraan pääoman määrä
kasvaa merkittävästi, mikä voi lisätä liiketaloudellisia riskejä, mutta toisaalta
mahdollistavat korkeamman kassavirran tarkastelujakson lopussa.
Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa vieraan pääoman määrä on matala, mutta
kassavirta myös pysyy matalana tarkastelujakson loppuun asti.
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The aim of this thesis was to analyze changes in the regulatory methods of the electricity
distribution business in Finland for the fourth and the fifth regulatory period regarding
financial situation of Loiste Sähköverkko Ltd. For the analysis a financial model which
models financial situation till year 2040 was made. In the financial model, effects of all
regulatory incentives except innovation incentive and security of supply incentive were
modeled. The basic principle of the financial model was that expenditures which cannot be
covered by distribution fee income are to be financed by a term loan.
The financial model was used to simulate and analyze four different kinds of network
scenarios. Scenarios were the scenario according the development plan, the accelerated
scenario according the development plan, the cabling emphasized scenario and the
maintenance emphasized scenario. Development of the network in scenarios was modeled
by using the network investment model of Loiste Sähköverkko Ltd and modeled as trends
of repurchase value, regulated asset value, investments and straight line deprecations till
year 2029. Results of the scenario analysis suggest that in the scenario according the
development plan amount of loaned capital stays on moderate level and allows moderate
cash flow. The accelerated scenario according the development plan and the cabling
emphasized scenario increase amount of loaned capital significantly and may increase
financial risks of the distribution system operator, but on the other hand allow higher cash
flow at the end of the analysis period. In the maintenance emphasized scenario amount of
loaned capital is low, but cash flow stays on same level till the end of the analysis period.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
CAP

Capital Asset Pricing Model

Capex

Capital Expenditures, pääomamenot

JHA

Jälleenhankinta-arvo

KAH

Keskeytyksestä aiheutunut haitta

KOPEX

Kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset

NKA

Nykykäyttöarvo

OPEX

Operatiiviset kustannukset

SKOPEX

Sallitut kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset

StoNED

Stochastic Non-smooth Envelopment of Data

WACC

Weighted Average Cost of Capital, pääoman keskikustannus
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Sähköverkot ovat yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Aikaisemmin sähkön tarjoaminen
asiakkaille on ajateltu olevan kuntien tarjoamaa julkista palvelua, mutta nykyään
sähköverkkoliiketoiminta

on

useissa

tapauksissa

yksityisessä

omistuksessa.

Yksityisomisteinen yritys lähtökohtaisesti tavoittelee tuoton maksimointia, kun toisaalta
kunnan omistama yritys voi tavoitella edullista sähkönsiirtoa niin, että hyödyt jäävät
paikallisille asukkaille (Haakana et. al 2012, 1020).

Rinnakkaisten sähköverkkojen rakentaminen ja niiden kilpailuttaminen on sähköverkkojen
korkeasta hinnasta johtuen taloudellisesti tehotonta. Siksi sähköverkkotoiminta on
luvanvaraista monopolitoimintaa. Koska monopolitoiminnassa ei ole avoimen kilpailun
tuomaa

painetta

pitää

hintoja

sähköverkkoliiketoimintaa

kohtuullisina

ja

säännellään

toimintaa

kustannustehokkaana,

viranomaisten

toimesta.

Sähköverkkoliiketoiminnan valvonnan tavoitteena on, että asiakas saa riittävän laadukasta
sähköntoimitusta kohtuullisella hinnalla, verkkoyhtiölle tarjotaan ennustettava ja vakaa
toimintaympäristö ja omistaja saa sijoittamalleen pääomalle kohtuullisen tuoton. Suomessa
toimintaa valvoo Energiavirasto.

Sähköverkkoliiketoiminnan sääntely jaetaan valvontajaksoihin. Suomessa on käytetty
nelivuotisia valvontajaksoja. Vuonna 2015 on meneillään kolmas valvontajakso. Ennen
valvontajakson alkamista viranomainen määrittelee aina etukäteen, miten valvonta
suoritetaan tulevalla valvontajaksolla. Neljäs valvontajakso alkaa vuonna 2016 ja
valvontamenetelmät viimeistellään vuoden 2015 aikana.

Valvontamenetelmiä on yleensä ajateltu monimutkaisiksi ja pirstaleisiksi sekä joltain osin
vaikeasti hallittavaksi (Pyykkö 2014, 107). Tämä on siinä mielessä ongelmallista, että
verkkoliiketoimintaan liittyvät ratkaisut eivät välttämättä ole yhtiön tuoton ja asiakkaiden
kannalta parhaat mahdolliset, jos valvontamenetelmien kokonaisuutta ei ymmärretä.
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1.2 Työn tavoite
Tämän työn tavoitteena on selvittää, valvontamenetelmien muutoksien vaikutuksia ja
taloudellisten

tunnuslukujen

kehittymistä

erilaisissa

verkostoskenaariossa

Loiste

Sähköverkko Oy:ssä sekä lisäksi kehittää valvontamenetelmien huomioista erilaisissa
työtehtävissä. Tämä tarkoittaa strategista ja taloudellista kehittämistä pitkällä aikavälillä
sekä lisäksi valvonnan vaikutusta päivittäiseen toimintaan.

Työssä huomioidaan

valvontamenetelmien muutokset neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle siltä osin kuin
ne ovat tiedossa.

Tavoitteena on selvittää, miten valvontamenetelmien huomiointi voitaisiin toteuttaa
taloudellisella tasolla. Tavoitteena on saada näkemystä erilaisista taloudellisesti
toteutettavissa olevista strategisista vaihtoehdoista ja niiden tuloksista. Taloudellisten
tunnuslukujen tarkastelua varten tehdään talousmalli, jolla pystytään seuraamaan
tunnuslukujen kehittymistä erilaisissa verkostoskenaarioissa. Lisäksi työssä tarkastellaan
verkkoliiketoimintaan sisältyviä taloudellisia riskejä.

1.3 Työn rakenne
Luvussa kaksi käydään läpi sähkön jakeluliiketoiminnan valvontamenetelmiä neljännelle ja
viidennelle

valvontajaksolle

Energiaviraston

suuntaviivojen

ja

päätösluonnoksen

perusteella sekä käydään läpi oleelliset muutokset valvontamenetelmiin kolmanteen
valvontajaksoon suhteutettuna.

Luvussa kolme esitellään työn tilaaja Loiste Sähköverkko Oy sekä Loiste Sähköverkko
Oy:n jakeluverkkoa, toimintaympäristön tuomia haasteita sekä valittua verkostostrategiaa.
Tämä luku pohjustaa osittain taloudellisen mallintamisen reunaehtoja.

Luvussa neljä selvitetään, mikä on sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien
ohjausvaikutukset Loiste Sähköverkko Oy:n päivittäisessä toiminnassa. Sitä varten
haastatellaan erilaisissa työtehtävissä olevia työntekijöitä ja haastattelujen tulokset
kootaan. Haastatteluissa selvitetään valvontamenetelmien huomioimisen ja ymmärtämisen
tasoa, näkemyksiä ja tarpeita liittyen valvontamenetelmiin sekä ajatuksia tähän työhön
liittyen.
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Luvussa viisi esitellään talousmalli, jolla pystytään tarkastelemaan, miten taloudelliset
tunnusluvut kehittyvät erilaisilla strategioilla. Luvussa esitellään malliin liittyvät oletukset
ja mallinnuksen periaatteet. Työssä käytetään osittain hyväksi aikaisemmin Loiste
Sähköverkko Oy:llä tehtyjä investointi- ja talousmallinnuksia. Talousmallin tarkoitus on
olla kattava ja ottaa huomioon valvontamenetelmät tarkasti ja kokonaisuutena.
Talousmalliin sisällytetään myös ilmiöitä käytännön sähkönjakelutoiminnasta sekä
toimintaympäristöstä.

Luvussa kuusi talousmallilla vertaillaan Loiste Sähköverkko Oy:n luvuilla erilaisia
verkostoskenaarioita ja tarkastellaan niiden taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä.
Tarkasteltavia skenaarioita ovat Loiste Sähköverkko Oy:n kehittämissuunnitelman
mukainen

skenaario,

investointipainotteiset

skenaariot

vieraalla

pääomalla

ja

kunnossapitopainotteinen skenaario matalammalla investointitasolla.

Luvussa seitsemän tarkastellaan suurhäiriön vaikutuksia Loiste Sähköverkko Oy:n
talouteen ja arvioidaan sen taloudellisia riskejä. Luvussa kahdeksan tarkastellaan
kohtuullisen tuottoasteen riskiskenaariota ja arvioidaan sen taloudellisia riskejä.

Työn etenemistä on kuvattu kuvassa 1.1.
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Kuva 1.1. Diplomityön rakenne
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2 SÄHKÖN

JAKELUVERKKOTOIMINNAN

VALVONTA

SUOMESSA
Tässä luvussa esitellään, miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta
valvontaan Suomessa valvontajaksoilla 2016-2019 ja 2020-2023 sekä tarkastellaan, miten
valvontamenetelmät ovat muuttuneet valvontajaksoon 2011-2015 verrattuna.

2.1 Valvontamenetelmien historia Suomessa
Suomessa sähköverkkotoiminta on ollut taloudellisen sääntelyn kohteena vuodesta 1995
lähtien. Vuoteen 2004 asti valvonta oli jälkikäteistä toimintaa tapauskohtaisesti. Eli silloin
kun asiakas teki tutkintapyynnön, tutkinnat käynnistettiin. Jo tuolloin tavoitteena olivat
siirtohinnoittelun kohtuullisuus sekä monopolitoiminnan kustannustehokkuus, mutta
ensimmäiset

valvontamenetelmät

kehitettiin

vuonna

1999.

Valvontaa

jatkettiin

tapauskohtaisena valvontana ja siirtohinnoittelun kohtuullisuutta arvioitiin vertaamalla
verkkoliiketoiminnan laskennallista tulosta verkkoliiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle
laskettuun kohtuulliseen tuottoon. (Partanen et. al 2014, 54.)

Vuonna 2005 valvontajärjestelmää uudistettiin. Silloin valvontaan otettiin huomioon
etukäteisyys sekä valitusten käsittelyajat. Valvontajakso myös muuttui yhdestä vuodesta
neljään vuoteen. Ensimmäinen valvontajakso, joka oli poikkeuksellisesti kolmen vuoden
mittainen, oli vuosina 2005-2007 ja toinen valvontajakso vuosina 2008-2011. (Partanen et.
al 2014, 54-55.)

2.2 Yleisesti jakeluverkkotoiminnan valvonnasta Suomessa
Sähkön jakeluverkkotoiminta on luonnollista monopolitoimintaa, koska sähköverkkojen
korkeista rakentamiskustannuksista ja pitkistä käyttöajoista johtuen rinnakkaisten
sähköverkkojen

rakentaminen

ei

ole

kansantaloudellisesti

kannattavaa.

Koska

monopolitoiminnassa ei ole avoimen kilpailun luomia luonnollisia paineta pitää hintoja
kohtuullisina

ja

toimintaa

kustannustehokkaana,

viranomainen

valvoo
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sähköjakeluverkkotoiminnan kohtuullista hinnoittelua. Suomessa valvonnasta huolehtii
Energiavirasto. (Partanen et. al 2014, 52-53.)

Valvonnasta on tullut perusta nykyaikaiselle verkkoliiketoiminnalle. Voidaan sanoa, että
valvonnan tavoite on määritellä rajat jakeluverkkoyhtiölle ja jakeluverkkoliiketoiminnalle.
Valvonta toimii kannustinperusteisesti. Yhtiöitä palkitaan asiakkaan sähköntoimituksen
laadun paranemisesta ja kannustetaan kehittämään jakeluverkkoaan, jonka arvosta
lasketaan sallittu kohtuullinen tuotto. Lisäksi valvonta määrittelee yhtiölle sallitut
kohtuulliset operatiiviset kustannukset ja niihin kohdistuvat tehostamistavoitteet. (Haakana
et. al 2012, 1020-1021).

Tarkemmin kaikista valvontamenetelmien eri komponenteista ja niiden tavoitteista
kerrotaan seuraavassa luvussa.

2.3 Valvontamenetelmät valvontajaksoilla 2016-2019 ja 2020-2023
Valvontamenetelmät koostuvat useista eri menetelmistä. Yhdessä menetelmät muodostavat
kokonaisuuden.

Tässä

luvussa

esitellään

valvontamenetelmien

yksityiskohdat

valvontajaksoille 4 ja 5 tarkemmin omissa alaluvuissaan.

2.3.1 Sitoutuneen pääoman arvostus
Verkonhaltijan

sähkönverkon

jälleenhankinta-arvo

(JHA)

lasketaan

käyttäen

verkonhaltijan käytössä olevien sähköverkkokomponenttien määrätietoja käyttäen.
Verkkokomponenttien määrätiedot kerrotaan vastaavilla yksikköhinnoilla ja lasketaan
komponenttikohtaiset jälleenhankinta-arvot yhteen. (EV 2015a, 32.)

Verkkokomponenttien yksikköhinnat ovat listattu valvontamenetelmäluonnoksen liitteessä
1 (EV 2015a, 96). Näitä yksikköhintoja käytetään valvontajaksolla 2016-2019. Viidennelle
valvontajaksolle vuosille 2020-2023 yksikköhinnat päivitetään yksikköhintakyselyllä.
Yksikköhintoja ei indeksikorjata valvontajakson sisällä eri vuosille, koska inflaatio on
huomioitu kohtuullisessa tuottoasteessa. (EV 2015a, 25.)
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Nykykäyttöarvo (NKA) kuvaa sähkön jakeluverkkotoimintaan sidotun pääoman arvoa. Se
lasketaan jälleenhankinta-arvosta verkonhaltijan verkkokomponenttikohtaisten keski-ikäja pitoaikatietojen avulla. Keski-iän laskeminen vaatii, että jokaisella komponentilla on
ikätieto. Yksittäisen komponentin nykykäyttöarvo komponenttiryhmälle 𝑖 ajanhetkellä 𝑡
lasketaan yhtälöllä 2.1. (EV 2015a, 32-33.)

𝑁𝐾𝐴𝑡,𝑖 = (1 −

𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖 − 𝑖𝑘ä𝑡,𝑖
) 𝐽𝐻𝐴𝑡,𝑖
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖

(2.1)

Komponentin pitoaika kuvaa sitä aikaa. jonka komponentti on tosiasiallisessa käytössä
ennen sen uusimista teknistaloudellisista syistä (EV 2015a, 26). Verkonhaltija voi itse
valita sopivan pitoajan viranomaisen esittämistä vaihteluväleistä (Partanen et. al 2014, 60).
Nykykäyttöarvo ei kuitenkaan voi mennä negatiiviseksi, vaan rajoittuu aina nollaan.

Verkkoliiketoimintaan sidotulle oikaistulle pääomalle sallittu kohtuullinen tuotto
määritellään painotetun keskikustannusmallin avulla.

2.3.2 Kohtuullinen tuotto
Sähkön jakeluverkkotoiminnan kohtuullinen tuottoaste määritellään keskikustannusmallilla
(Weighted Average Cost of Capital, WACC) (EV 2015a, 40). Oman ja vieraan pääoman
suhteena käytetään kiinteää 60 % ja 40 % (EV 2015a, 44).

Kohtuullinen tuottoaste lasketaan ensin verojen jälkeisenä yhtälöllä 2.2.
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝐶𝐸

𝐸
𝐷
+ 𝐶𝐷 (1 − 𝑡)
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 on pääoman painotettu keskikustannus.
𝐶𝐸 on oman pääoman kustannus.
𝐶𝐷 on korollisen vieraan pääoman kustannus.
𝑡 on tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta.
𝐸 on oman pääoman määrä.
𝐷 on korollisen vieraan pääoman määrä. (EV 2015a, 46.)

(2.2)
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Tämän jälkeen edellä mainittu verojen jälkeinen kohtuullinen tuottoaste oikaistaan
voimassa olevalla yhteisöverokannalla. Näin saadaan laskettua veroja edeltävä
kohtuullinen tuottoaste, jonka laskenta on esitetty yhtälössä 2.3. (EV 2015a, 47)

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥
(1 − 𝑡)

(2.3)

Oman pääoman kustannusta voidaan arvioida CAP-mallilla, jonka mukaan tuoton
odotusarvo muodostuu riskittömästä tuotosta ja riskilisästä. Sähkön jakeluverkkotoiminnan
valvontamenetelmissä kohtuullisen tuoton laskennassa käytettävän oman pääoman
kustannusta CAP-mallin laskenta on esitetty yhtälössä 2.4.
𝐶𝐸 = 𝑅𝑟 + 𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟 ) + 𝐿𝑃

(2.4)

𝑅𝑟 on riskitön korkokanta.
𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 on beeta-kerroin.
𝑅𝑚 on markkinoiden keskimääräinen tuotto.
𝑅𝑚 − 𝑅𝑟 on markkinoiden riskipreemio.
𝐿𝑃 on likvidittömyyspreemio. (EV 2015a, 40.)

Beeta-kerroin kuvaa tarkasteltavan yrityksen riskipitoisuutta suhteessa keskimääräiseen
riskipitoisuuteen. Sähkön jakeluverkkotoiminnan WACC-mallissa verottomaksi beetakertoimeksi on valittu arvo 0,54. Oman pääoman kustannusten määrittämistä varten
velaton beeta-kerroin korjataan velkaiseksi beeta-kertoimeksi. Tämä on esitetty yhtälössä
2.5. (EV 2015a, 42.)
𝐷
𝛽𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 = 𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛 (1 + (1 − 𝑡) )
𝐸

(2.5)

Vieraan pääoman kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä vieraan pääoman
riskipreemiolla. Tämä on esitetty yhtälössä 2.6.
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𝐶𝐷 = 𝑅𝑟 + 𝐷𝑃

(2.6)

DP on vieraan pääoman riskipreemio.

Taulukossa 2.1 on esitetty valvontaparametrit valvontajaksoille 2016-2019 ja 2020-2023.

Taulukko 2.1. Valvontajaksoilla 2016-2019 ja 2020-2023 käytettävät valvontaparametrit (EV
2015a, 41, 42, 45, 54).
Parametri

Sovellettava arvo

Reaalinen riskitön korkokanta Rr1
Reaalinen riskitön korkokanta Rr2

10 vuoden valtion obligaatiokorko
10 vuoden valtion obligaatiokorko 10
edellisen vuoden keskiarvo

Velaton beeta

0,54

Velallinen beeta

0,828

Riskipreemio DP

5%

Likvidittömyyspreemio LP

0,6 %

Pääomarakenne vieras/oma pääoma

40/60

Veroaste

20 %

Vieraan pääoman riskipreemio

1,4 %

Verkon haltijan kohtuullinen tuotto 𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 lasketaan verkonhaltijan inflaatiokorjatun
verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman ja reaalisen kohtuullisen tuottoasteen
tulona. Yhtälömuodossa se on esitetty kaavassa 2.7. (EV 2015a, 48.)
𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 (𝐷 + 𝐸 )

(2.7)

2.3.3 Investointikannustin
Investointikannustimen

tarkoituksena

on

kannustaa

verkonhaltijaa

kehittämään

sähköverkkoaan ja investoimaan siihen riittävästi. Se muodostuu kahdesta komponentista.
Ensimmäinen komponentti on yksikköhintojen muodostama kannustinvaikutus. Toinen
komponentti on oikaistusta jälleenhankinta-arvosta laskettava tasapoisto. (EV 2015a, 64.)
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Yhden verkkokomponentin 𝑖 osalta laskennallisen tasapoiston laskenta vuonna 𝑡 on esitetty
yhtälössä 2.8. Koko sähköverkon osalta laskennallinen tasapoisto lasketaan yksittäisille
verkkokomponenteille määritettyjen tasapoistojen summana, mikä on esitetty yhtälössä
2.9. (EV 2015a, 65.)

𝐽𝐻𝐴𝑇𝑃𝑡,𝑖 =

𝐽𝐻𝐴𝑡,𝑖
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
𝑛

𝐽𝐻𝐴𝑇𝑃𝑡 = ∑
𝑖=1

(2.8)

𝐽𝐻𝐴𝑡,𝑖
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖

(2.9)

Investointikannustimen mukaisen tasapoiston lasketaan myös pitoajan ylittäneille
komponenteille.

2.3.4 Tehostamistavoite ja tehostamiskannustin
Valvontamenetelmissä yhtenä tavoitteena on verkonhaltijan toiminnan tehostaminen.
Tehokkuuden

mittaamisessa

määritetään

sähköverkkotoimialan

tuottavuuden

kasvumahdollisuus (yleinen tehostamistavoite) sekä selvitetään erot verkonhaltijoiden
välisessä

kustannustehokkuudessa

tehostamistavoite

kannustaa

(yrityskohtainen

kaikkia

tehostamaan

tehostamistavoite).
toimintaansa.

Yleinen

Yrityskohtainen

tehostamistavoite taas puolestaan kannustaa tehottomaksi havaittua verkonhaltijaa
saavuttamaan tehokkaan toiminnan tason. (EV 2015a, 76.)

Neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla yleisen tehostamistavoitteen arvona käytetään 0
%. Tällä kompensoidaan uusista tehtävistä ja toimintatavoista verkonhaltijalle aiheutuvia
lisäkustannuksia. (EV 2015a, 77.)

Jakeluverkon haltijoiden välinen tehokkuus mitataan käyttäen StoNED-menetelmää, jonka
lopputuloksena

saadaan

tehostamistavoitteen
valvontatietoja.

yrityskohtainen

laskennassa

käytetään

tehostamistarve.
verkonhaltijan

Yrityskohtaisen

vuosien

2011-2014
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Yrityskohtaisen tehostamistavoitteen laskennassa käytettävän tehokkuuden mittaamisen
muuttujat koostuvat panosmuuttujista, tuotosmuuttujista ja toimintaympäristömuuttujista.


Panosmuuttujina käytetään kontrolloitavissa olevia operatiivisia kustannuksia
(KOPEX) ja sähköverkon jälleenhankinta-arvoa (JHA).



Tuotosmuuttujina käytetään siirrettyä energiaa, sähköverkon kokonaispituutta,
käyttöpaikkamäärää ja keskeytyskustannuksia (KAH).



Toimintaympäristömuuttujina käytetään liittymien ja käyttöpaikkojen määrien
suhdelukua. (EV 2015a, 77-78.)

Kontrolloitaviin operatiivisiin kustannuksiin sisältyvät (EV 2015a, 62.):


Henkilöstökustannukset



Varastojen lisäys tai vähennys



Verkkovuokrat



Vuokrakulut



Muut ulkopuoliset palvelut



Sisäiset kulut



Muut liiketoiminnan muut kulut



Maksetut vakiokorvaukset



Kuluiksi korjattujen komponenttien kustannukset

Yhtiökohtainen tehokkuusluku neljännellä ja viidelle valvontajaksolla saadaan käyttäen
kohtuullisia kontrolloitavissa olevia operatiivisia kustannuksia (SKOPEX) ja toteutuneita
operatiivisia kustannuksia seuraavasti.

𝑇𝐿2016−2019 =

𝑆𝐾𝑂𝑃𝐸𝑋2011−2014
𝐾𝑂𝑃𝐸𝑋2011−2014

(2.10)

𝑇𝐿2020−2023 =

𝑆𝐾𝑂𝑃𝐸𝑋2015−2018
𝐾𝑂𝑃𝐸𝑋2015−2018

(2.11)
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Tehostamiskannustimen vaikutus vähennetään toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa.
Vaikutus

lasketaan siten,

että tehostamiskannustimen vertailutasosta

(SKOPEX)

vähennetään saman vuoden toteutuneet tehostamiskustannukset (KOPEX). Toteutuneen
oikaistun tuloksen laskennassa huomioon otettava tehostamiskannustimen vaikutus voi olla
enintään 20 % verkonhaltijan kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. Tämä koskee
kustannusten laskemisesta saatavaa tehostamisbonusta ja kustannusten kasvamisesta
aiheutuvaa tehostamissanktiota. (EV 2015a, 91.)

2.3.5 Laatukannustin
Laatukannustin kannustaa verkonhaltijaa kehittämään sähkönjakelun laatua. Lähtökohtana
on se, että verkonhaltija kustannusten ja keskeytyksistä asiakkaille aiheutuneiden
kustannusten summa minimoituu.

Keskeytysten aiheuttama haitta lasketaan vuosittain. Siinä otetaan huomioon pitkien
suunniteltujen ja odottamattomien keskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika sekä lyhyiden
pika- ja aikajällenkytkentöjen määrä. Jokainen näistä arvostetaan omalla arvolla.
Erityyppisten keskeytysten arvostus vuoden 2005 rahanarvossa on esitetty taulukossa 2.2.
(EV 2015, 73.)

Taulukko 2.2. Sähköntoimituksen keskeytyksestä asiakkaille aiheutuneen haitan arvostaminen
vuoden 2005 rahanarvossa (EV 2015a, 68).
Odottamaton

Odottamaton

Aikajälleen-

Pikajälleen-

keskeytys

keskeytys

kytkentä

kytkentä

hE,odott

hW, odott

hE,suunn

hW, suunn

hAJK

hPJK

€/kWh

€/kW

€/kWh

€/kW

€/kW

€/kW

11,0

1,1

6,8

0,5

1,1

0,55

Keskeytyksistä aiheutuneen haitan laskenta, vuonna 𝑡 vuoden 𝑘 rahanarvossa lasketaan
yhtälöllä 2.12.
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𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 + 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 +
𝑊𝑡 𝐾𝐻𝐼𝑘−1
= (𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 + 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 +) ( ) (
)
𝑇𝑡 𝐾𝐻𝐼2004
𝐴𝐽𝐾𝑡 ∙ ℎ𝐴𝐽𝐾 + 𝑃𝐽𝐾𝑡 ∙ ℎ𝑃𝐽𝐾

(2.12)

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 on asiakkaan keskimääräinen vuotuinen odottamattomista keskeytyksistä
aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna 𝑡, tuntia.
𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 on asiakkaan keskimääräinen odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut
vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna 𝑡, kpl
𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 on asiakkaan keskimääräinen vuotuinen suunnitteluista keskeytyksistä
aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika 𝑡, tuntia
𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 on asiakkaan keskimääräinen vuotuinen suunnitelluista keskeytyksistä
aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna 𝑡, kpl
𝐴𝐽𝐾𝑡 on asiakkaan keskimääräinen aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla
painotettu keskeytysmäärä vuonna 𝑡, kpl
𝑃𝐽𝐾𝑡 on asiakkaan keskimääräinen pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla
painotettu keskeytysmäärä vuonna 𝑡, kpl
𝑊𝑡 on verkonhaltijan verkon kautta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna 𝑡, kWh
𝑇𝑡 on vuoden 𝑡 tuntien lukumäärä
𝐾𝐻𝐼𝑘−1 on kuluttajahintaindeksi vuonna 𝑘 − 1
𝐾𝐻𝐼2004 on kuluttajahintaindeksi vuonna 2004 (EV 2015a, 70-71.)
Laatukannustimessa

verkonhaltijan

keskeytyskustannuksia
vertailutasoon.

verrataan

Tavoitteena

on

vuosittaisia

toteutuneista

verkonhaltijakohtaiseen
suhteuttaa

laskennallisia

keskeytyskustannusten

keskeytyskustannukset

tavanomaiseksi

katsottavaan keskeytystasoon. Keskeytyskustannusten vertailutaso jakeluverkonhaltijalle
lasketaan seuraavasti neljännelle

valvontajaksolle

yhtälöllä

valvontajaksolle

jossa

huomioon

yhtälöllä

2.14,

otetaan

2.13
myös

ja

viidennelle
keskeytykset

suurjännitteisessä jakeluverkossa. (EV 2015a, 75.)

𝐾𝐴𝐻𝑟𝑒𝑓,𝑘 =

∑2015
𝑡=2008 [𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘 × (
8

𝑊𝑘
𝑊𝑡 )]

(2.13)
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𝐾𝐴𝐻𝑟𝑒𝑓,𝑘 =

∑2019
𝑡=2012 [𝐾𝐴𝐻(𝐾𝐽)𝑡,𝑘 × (

𝑊𝑘
𝑊𝑡 )]

8

+

∑2019
𝑡=2013 [𝐾𝐴𝐻(𝑆𝐽)𝑡,𝑘 × (

𝑊𝑘
𝑊𝑡 )]

(2.14)

7

Laatukannustin otetaan huomioon toteutuneessa oikaistussa tuloksessa niin, että
liikevoitosta vähennetään kyseisen vuoden rahanarvoon korjatun keskeytyskustannusten
vertailutasoon ja kyseisen vuoden toteutuneiden keskeytyskustannusten välinen erotus.
Yhtälömuodossa sama on esitetty yhtälössä 2.15. (EV 2015a, 75.)
𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠𝑡 (𝑠𝑎𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜) = 𝐾𝐴𝐻𝑟𝑒𝑓 − 𝐾𝐴𝐻𝑡

(2.15)

Lisäksi laatukannustimen vaikutukselle on asetettu maksimisuuruus, joka on 15 %
sallitusta kohtuullisesta tuotosta (EV 2015a, 75).

2.3.6 Innovaatiokannustin
Innovaatiokannustin oli kolmannelle valvontajaksolle uusi kannustin. Kannustimen
tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa edistämään innovatiivisia, teknisiä ja
toiminnallisia ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Innovaatiokannustin kannustaa tähän
vähentämällä kohtuulliset tutkimus- ja kehityskustannukset toteutuneen oikaistun tuloksen
laskennasta. Kohtuullisiksi tutkimus- ja kehityskustannuksina käsitellään enintään 1 %
verkonhaltijan valvontajakson aikaisesta liikevaihdosta. (EV 2015a, 91-92.)

2.3.7 Toimitusvarmuuskannustin
Toimitusvarmuuskannustin

on

uusin

kannustin,

joka

otettiin

käyttöön

kesken

valvontajakson 2012-2015. Kannustin kehitettiin koska uuden sähkömarkkinalain
muutoksen myötä sähköverkot on suunniteltava ja rakennettava niin, että myrskyn tai
lumikuorman seurauksesta ei aiheudu asemakaava-alueilla yli 6 tunnin keskeytystä ja
asemakaava-alueen

ulkopuolella

yli

36

tunnin

keskeytystä

(Finlex

2013).

Toimitusvarmuuskannustimen tarkoituksena on mahdollistaa tämän lain velvoittamien
toimitusvarmuuskriteerien saavuttaminen lain antamassa määräajassa mahdollisimman
kustannustehokkaasti (EV 2015a, 93).
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Toimitusvarmuuskannustin koostuu kahdesta osasta, jotka ovat toimitusvarmuuskriteerien
saavuttamiseksi ennenaikaisten korvausinvestointien alaskirjaus (ns. NKA-alaskirjaus)
sekä kunnossapito- ja varaustoimenpiteet (EV 2015a, 93-95).

Ennenaikaisten korvausinvestointien alaskirjauksella tarkoitetaan sitä, että ennenaikaisen
korvausinvestoinnin jäljellä oleva NKA-jäännösarvoön perustuvia kustannusmenetyksiä
kompensoidaan toimitusvarmuuskannustimella. NKA-jäännösarvoa laskettaessa käytetään
pitoajan vaihteluvälin alarajaa. Alaskirjaus voi koskea vain seuraavia komponenttiryhmiä:


20 kV ilmajohdot



20 kV ilmajohtoverkon erottimet ja katkaisijat



20/0,4 ilmajohtoverkon pylväsmuuntamot



0,4 ilmajohdot. (EV 2015a, 94-95.)

Sähkönjakelun

toimitusvarmuuden

parantamiseksi

tehtävät

kunnossapito-

ja

varautumistoimenpiteet otetaan huomioon toimitusvarmuuskannustimen laskennassa.
Hyväksyttäviä kunnossapito- ja varautumistoimenpiteitä ovat:


vierimetsän riskipuiden havainnointi



vierimetsien analysointi kaukokartoituksen avulla



vierimetsän hoito taimikko- tai ensiharvennusvaiheessa



yksittäisten vaarapuiden ja metsäkiilojen poistaminen



johtokadun ulkopuolelle kohdistuvat toimenpiteet, joilla varmistetaan ilmajohdon
puuvarmuus. (EV 2015a, 96.)

Toimitusvarmuuskannustin huomioidaan toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa niin,
että toimitusvarmuuskannustimen vaikutus vähennetään toteutunutta oikaistua tulosta
laskettaessa.

Vaikutus

lasketaan

summaamalla

ennenaikaisista

toimitusvarmuutta

parantavien investointien NKA-jäännösarvon alaskirjaukset sekä kunnossapito- ja
varautumistoimenpiteiden kohtuulliset kustannukset. (EV 2015a, 96.)
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2.4 Muutokset valvontajaksoille 2016-2019 ja 2020-2023 verrattuna
valvontajakson 2012-2015 valvontamenetelmiin
Tässä luvussa esitellään neljännen ja viidennen valvontajakson valvontamenetelmien
merkittävimmät muutokset kolmannen valvontajakson menetelmiin. Kuvassa 2.1 esitetty
sähkön jakeluverkkotoiminnan taloudellisen valvonnan pääperiaatteet valvontajaksolla
2012-2015. Edellisten lukujen perusteella voidaan todeta, että valvonnan pääperiaatteet
ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisia, mutta joitakin muutoksia on. Seuraavaksi esitellään
niistä merkittävimmiksi havaitut.

Kuva 2.1. Sähkön jakeluverkkotoiminnan taloudellisen valvonnan pääperiaatteet kolmannella
valvontajaksolla vuosina 2012-2015 (Partanen et. al 2014, 56).

Sallitun kohtuullisen tuoton laskentatapa oli erilainen kolmannella valvontajaksolla
vuosina 2012-2015. Riskittömälle korkokannalle oli vain yksi laskentatapa, joka oli
samanlainen kuin neljännen ja viidennen valvontajaksojen 𝑅𝑟1 eli edellisen vuoden
Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko. Tosin sillä erotuksella, että kolmannella
valvontajaksolla 2012-2015 käytettiin toukokuun toteutunutta arvoa ja valvontajaksoilla
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2016-2014 käytetään huhti-syyskuun toteutuneiden päiväarvojen keskiarvoa. (EMV 2011,
35.; EV 2015a, 37.)

Valvontajaksolla 2011-2015 ei ollut käytössä yhteisöveroa edeltävää kohtuullisen
tuottoasteen laskentatapaa vaan WACC-prosentille laskettiin vain yhteisöveron jälkeinen
kohtuullinen tuottoaste, jota käytettiin kohtuullisen tuoton laskennassa (EMV 2011, 3031).

Kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012-2015 kohtuullisen tuottoasteen laskennassa
käytettiin kiinteä pääomarakennetta, jossa vieraan pääoman painoarvo oli 30 % ja oman
pääoman 70%. Neljännellä ja viidennelle valvontajaksolla vuosina 2016-2014 vieraan
pääoman painoarvo on 40 % ja oman pääoman 60 %. (EMV 2011, 31; EV 2015a, 47.)

Yksikköhinnat

inflaatiokorjattiin kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012-2015

käyttäen rakennuskustannusindeksiä (EMV 2011, 10). Neljännellä ja viidennellä
valvontajaksolla tästä toimintatavasta luovutaan, koska inflaatio tulee huomioitua
kohtuullisessa

tuottoasteessa

ja

siksi

yksikköhinnat

tullaan

päivittämään

vain

valvontajaksojen välissä yksikköhintakyselyllä (EV 2015a, 25). Yksikköhintakysely on
siinä mielessä parempi kuin inflaatiokorjaaminen, koska se ottaa huomioon eri
verkkotekniikkojen hintakehityksen.

Esimerkiksi

viime

vuosien trendi on,

että

maakaapeloinnin hinta on laskenut, kun taas ilmajohdon hinta on noussut (Partanen 2015a,
7).

Laatukannustimen periaate pysyy neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle vuosina 20162023 hyvin samanlaisena kuin kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012-2015.
Laatukannustimessa kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012-2015 laatukannustimen
bonus tai sanktio laskettiin niin, että todellisten keskeytyskustannusten puolikkaasta
vähennettiin keskeytyskustannusten vertailutason puolikas, kun taas neljännellä ja
viidennellä

valvontajaksolla

keskeytyskustannuksia.

Lisäksi

vuosina
kolmannella

2016-2023

käytetään

valvontajaksolla

vuosina

kokonaisia
2012-2015

laatukannustimen vaikutus pystyi enimmillään olemaan 20 % sallitusta kohtuullisesta
tuotosta, kun taas neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla vuosina 2016-2023 vaikutus
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voi olla enimmillään 15 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta. (EMV 2011, 48; EV 2015a,
71-72.)

Tehostamiskannustimen tehokkuusmittauksessa käytettiin kolmannella valvontajaksolla
vuosina 2012-2015 hieman eri tuotos- ja panosmuuttujia kuin neljännellä ja viidennellä
valvontajaksolla tullaan käyttämään. Kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012-2015
jokaisella verkkoyhtiöllä oli myös yrityskohtaisen tehostamisvaatimuksen lisäksi yleinen
tehostamistavoite, joka oli 2,06 % vuodessa (EMV 2011, 57). Neljännelle ja viidennelle
valvontajaksolle

yleiseksi

tehostamistavoitteeksi

asetettiin

0

%

kompensoimaan

verkonhaltijan uusia tehtäviä ja niistä aiheutuvia kustannuksia (EV 2015a, 77).

Innovaatiokannustimeen

hyväksyttävissä

olevat

kohtuullisiksi

tutkimus-

ja

kehityskustannuksiksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015 käsiteltiin enintään 0,5 %
verkkotoiminnan

liikevaihdosta

(EMV

2011,

62).

Neljännellä

ja

viidennellä

valvontajaksolla vuosina 2016-2023 innovaatiokannustimen kohtuullisina tutkimus- ja
kehityskustannuksina

käsitellään

enintään

1

%

verkonhaltijan

verkkotoiminnan

valvontajakson liikevaihtojen summasta (EV 2015a, 92). Eli nyt kustannuksia voi
tarvittaessa jakaa valvontajakson vuosien välillä eikä kaikkia kohtuullisia tutkimus- ja
kehityskustannuksia tarvitse käyttää yhtenä vuonna.
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3 LOISTE SÄHKÖVERKKO OY
Tämä diplomityö tehtiin Loiste Sähköverkko Oy:lle. Tässä luvussa esitellään Loiste
Sähköverkko Oy sekä yhtiön verkkoa, toimintaympäristöä sekä verkostostrategiaa. Tämä
luku

pohjustaa

taloudellisen

mallintamisen

reunaehtoja

ja

auttaa

tulkitsemaan

skenaarioiden tuloksia.

3.1 Loiste Sähköverkko Oy
Loiste Sähköverkko Oy on Loiste Oy:n tytäryhtiö, joka toimii sähkömarkkinalain
määrittämänä jakeluverkonhaltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän
kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö
vastaa verkkoalueellaan sähkönsiirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja
kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palveluiden ostosta. Loiste Oy on Kajaanin
kaupungin ja Sotkamon kunnan omistama energiayhtiö. Loiste Sähköverkko Oy:n
verkkovastuualue on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1. Loiste Sähköverkko Oy:n verkkovastuualue (Adato Energia Oy).

Loiste Sähköverkko Oy:ssä organisaatio on jaettu jakeluverkot-, käyttö- sekä kehitys ja
ohjaus –ryhmiin. Verkkoalue on jaettu neljään vastuualueeseen; pohjoinen, etelä, länsi ja
itä. Jokaisesta alueesta vastaa aluepäällikkö, joka huolehtii verkon rakennuttamisesta ja
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kunnossapidosta omalla alueellaan. Jokaisen alueen pien- ja keskijänniteverkon
suunnittelusta vastaa alueellinen suunnittelija. Lisäksi jokaisella alueella on myös yksi
vastaava

käyttöhenkilö,

joka

tuo

esiin

verkon

käyttöön

liittyvät

näkemykset

suunnitteluprosessissa. Käytön henkilöstöllä on myös verkon käyttötehtävien lisäksi
yksilökohtaiset

asiantuntijatehtävät,

jotka

liittyvät

mm.

verkostoautomaatioon,

viestiverkkoihin ja sähköasemien kunnossapitoon. Verkon rakentamiseen, korjaamiseen ja
kunnossapitoon liittyvät työt ostetaan palveluina paikallisilta verkostourakoitsijoilta.

3.2 Jakeluverkko

Kuva 3.2. Loiste Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkko. Sininen on 20 kV ja vihreä 45 kV
verkkoa.
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Loiste Sähköverkko Oy:n jakeluverkko on ilmajohtopainotteinen. Koko keskijänniteverkon
(sisältää 10, 20 ja 45 kV:n verkkoa) pituus on 7375 km. Keskijänniteverkon kaapelointiaste
on 6 %, Suomen jakeluverkkoyhtiöiden kaapelointiasteen keskiarvon ollessa 27 % ja koko
Suomen keskijänniteverkon kaapelointiasteen ollessa 14 %. Loiste Sähköverkko Oy:n
pienjänniteverkon pituus on 5563 km ja sen kaapelointiaste on 40 %. Erityisesti
huomioitavaa on keskijänniteverkon suhteellinen osuus kokonaisverkkopituudesta, joka on
57 %. Suomalaisissa jakeluverkkoyhtiöissä keskijänniteverkon osuus on 36 %. Kuvassa

Suhteellinen osuus

3.3. on esitetty vertailukelpoisten yhtiöiden osuudet.
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Caruna
Sähkönsiirto
Oy

Elenia Oy

Järvi-Suomen Savon Voima
PKS
Loiste
Energia Oy
Verkko Oy Sähkönsiirto Sähköverkko
Oy
Oy
PJ-verkko

KJ-verkko

Kuva 3.3. Maaseutumaisten jakeluverkkoyhtiöiden KJ- ja PJ-verkkojen suhteellinen osuus koko
jakeluverkosta.

Käyttöpaikkoja

Loiste

keskijänniteverkon

Sähköverkko

pituuden

jakeluverkkoyhtiöiden

suhde

keskiarvon

Oy:n

vastuualueella

käyttöpaikkoihin

ollessa

62

m/kpl.

on

on

58292

126

m/kpl

Sähkönkäyttäjät

kpl

eli

Suomen
ovat

siis

levittäytyneet varsin harvasti, kuten voidaan päätellä kuvan 3.2 verkosta.

Loiste Sähköverkko Oy:llä on 24 sähköasemaa, joista kaksi ovat 45/20 kV:n ja muut
110/20 ja 110/10 kV:n sähköasemia.110 kV:n verkkoa on 244 km.
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Loiste Sähköverkko Oy on investoinut sähköverkkoon merkittävästi jo ennen lain
määrittämiä toimitusvarmuusvaatimuksia, mikä on pitänyt toimitusvarmuutta hyvällä
tasolla. Kuvassa 3.4 on esitetty vuosittaiset investoinnit ja tasapoistot vuodesta 2002
alkaen. Tolonen (2011) selvitti diplomityössään toimitusvarmuuden tasoa ja totesi, että
taajamissa

tilanne

on

hyvä

suhteessa

Energiateollisuuden

”Sähkönjakelun

toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot” – tutkimusraportissa määriteltyjen tasoihin

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1,6

1,4

1,3

2006

2007

Investoinnit

2008

1,5
1,2

1,2

2009

2010

Tasapoisto

1,3
1,1

2011

2012

1,0

2013

2014

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Investointien suhde tasapoistoihin

Investoinnti ja tasapoistot

M€

verrattuna.

Investoinnit/Tasapoisto

Kuva 3.4. Loiste Sähköverkko Oy:n investoinnit ja tasapoistot vuosina 2006-2014

3.3 Toimintaympäristö
Loiste Sähköverkko Oy:n toimintaympäristö on maaseutumainen. Tilastojen mukaan
Kainuu on metsäisimpiä alueita Suomessa, mistä antaa indikaatiota kuva 3.5a. Kuvasta
3.5b huomataan, että Kainuussa lumensyvyys on keskimääräistä suurempi kuin muualla
Suomessa. Nämä molemmat ovat merkittäviä haasteita sähkön jakeluverkkotoiminnan
kannalta.
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Kuva 3.5. a) KJ-verkon metsäisyysaste (Tapio 2013). b) Lumensyvyys (Ilmatieteen laitos 2015).

Kainuun maakunnan väkiluku on 79026 ja pinta-ala on 24451 km2 (Tilastokeskus 2015a;
Maanmittauslaitos 2015). Väestötiheys on 3,2 asukasta/km2. Kainuu on siis harvaanasuttu
maakunta. Kainuun maakunnan väkiluku on myös vähentynyt viime vuosina, mikä näkyy
kuvassa 3.6.

Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa siirtomaksujen

kokonaismäärä peritään entistä vähäisemmältä käyttäjämäärältä. Toisaalta tämä voi myös
johtaa verkon purkaantumiseen joillain alueilla. Toistaiseksi sähköliittymien määrä Loiste
Sähköverkko Oy:n alueella on pysynyt kutakuinkin samana. Tämän selittää hyvin pitkälti

Kainuun maakunnan välikuku

kesämökkien lisääntynyt määrä.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

85 303 84 350 83 779 83 160 82 634 82 073 81 298 80 685 79 975

Kuva 3.6. Kainuun maakunnan väkiluvun kehitys (Tilastokeskus 2015b).
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Asiakkaiden pientuotanto on Loiste Sähköverkko Oy:n vastuualueella vielä vähäistä, mutta
määrä on selkeässä kasvussa. Tällä hetkellä pientuotantokohteita on 23 kpl, joista noin
puolet on asennettu vuonna 2015.

On myös arvioitu, että ilmastomuutoksesta johtuen Sisä-Suomessa tuulen ja myrskyjen,
ukkosten, lumi- ja jääkuorman sekä lumikuorman kaatamien puiden aiheuttamien vikojen
määrä tulisi kasvamaan. Lumeen liittyvät ongelmat kasvaisivat erityisesti alueilla, jotka
ovat korkeammalla kuin 250 m merenpinnasta, kuten Pohjois-Kainuussa (Martikainen et.
al 2007, 51.)

3.4 Verkostostrategia
Tässä luvussa esitellään Loiste Sähköverkko Oy:n verkostostrategia. Verkostostrategia
perustuu 2014 Energiavirastolle jätettyyn kehittämissuunnitelmaan.

3.4.1 Verkkoinvestoinnit
Loiste Sähköverkko Oy:n verkostostrategia on jaettu kolmeen pääsegmenttiin
1. Suurjännitteinen sähkön jakeluverkko, päämuuntajat ja sähköasemat
2. Keskijänniteverkko
3. Pienjänniteverkko

Ensimmäisessä segmentissä luotettavuus pidetään erittäin korkealla. 110 ja 45 kV:n verkko
pidetään ikänsä ja kuntonsa puolesta riittävän hyvänä. Toimenpiteet tehdään vuosittaisten
kuntotarkastukset perusteella. Päämuuntajien huollot ja tarkastukset tehdään määräajoin
sekä varmistetaan, että kriittisimmät päämuuntajat ovat riittävän nuoria. Sähköasemille
tehdään tarvittavat tarkastukset ja niissä tunnistetut korjaukset tehdään määräajoin
vähintään kuukausittain. Sähköasemien varasyöttöjärjestelyitä kehitetään tunnistettujen
ongelmakohtien osalta. Tavoitteena on, että varasyöttöjärjestelyt pystytään hoitamaan
mahdollisimman paljon kaukokäytön avulla.
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Keskijänniteverkko on lisäksi jaettu neljään segmenttiin:
1. Kaupunki- ja taajamaverkot (Asemakaavoitettuja alueita syöttävät verkot)
2. Primääri- ja sekundääriset runkoverkot (Sähköasemien väliset runkoyhteydet)
3. Runkomainen haaraverkko (Runkoverkoista eroavat runkomaiset haarajohdot)
4. Perimmäinen haaraverkko (Matalan kuormitustiheyden haaraverkot)

Kaupunki- ja taajamaverkot saneerataan käyttäen yksinomaan maakaapelitekniikkaa sekä
pyritään irrottamaan mahdollisuuksien mukaan maaseutuverkoista niin, etteivät katkokset
maaseutuverkoissa näy kaupunki- ja taajamaverkkoihin. Kaupunki- ja taajama-alueiden
maakaapeloinnin myötä keskijänniteverkon kaapelointiaste tulee nousemaan 6 %:sta noin
10 %:iin.

Sähköasemia yhdistävät primääri- ja sekundääriset runkoverkot tullaan rakentamaan
ilmajohtotekniikalla ja siirtämään toimitusvarmuuden kannalta luotettavaan paikkaan kuten
tien viereen tai pellolle. Metsäisemmissä paikoissa pyritään käyttämään leveämpää
johtokatua. Joissain paikoissa voidaan myös käyttää maakaapelitekniikkaa sekä PASjohtoja, mutta pienemmissä määrissä.

Runkomainen haaraverkko

käsitellään aina

tapauskohtaisesti riippuen tapauksen

merkittävyydestä. Perimmäiset haaraverkot saneerataan pääsääntöisesti paikalleen ja
käytännössä verkkosegmentti pidetään toimitusvarmana tehostetun kunnossapidon kautta.

Keskijänniteverkon kannalta ratkaisut ovat perusteltavissa sillä, että käytettävissä oleva
verkon tuottopohja ei pelkästään mahdollista laajamittaista maakaapelointia eikä sitä nähdä
kustannustehokkaana ratkaisuna harvaanasutulla alueella.

Pienjänniteverkkojen saneeraus tehdään pääasiassa keskijänniteverkon saneerausten
yhteydessä, mutta lisäksi tehdään myös yksittäisiä pienjänniteverkon saneerauksia.
Pienjänniteverkoissa käytetään pääasiassa maakaapelitekniikkaa, mutta AMKA-tekniikkaa
käytetään

asemakaavoitettujen

kaivuolosuhteista.

alueiden

ulkopuolella

riippuen

muun

muassa
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3.4.2 Kunnossapito ja viankorjaus
Kunnossapidon kannalta verkonosille tehdään kunnossapitotarkastuskierrot verkonosien
kriittisyyden mukaan. 110 kV:n verkon tarkastukset tehdään vuosittain. Päämuuntajien
silmämääräiset

tarkistukset

tehdään

kuukausittain.

Sähköasemille

tehdään

perustarkastukset myös kuukausittain. Jakeluverkot tarkastetaan kuuden vuoden välein.
Lisäksi tehdään myös kohdennettuja erillistarkastuksia. 110 kV:n verkon ja sähköasemien
maadoitusmittaukset tehdään 12 vuoden välein ja jakeluverkossa 6 vuoden välein.

Verkolle tehdään myös merkittävässä määrin vakiotarkastusten lisäksi ennakoivaa
toimintaa kuten lumikuormantarkastuksia sekä linjojen kopistelua. Lumikuormapartiointi
hoidetaan sekä maasta käsin että helikopteripartioinnilla.

Viankorjaus varmistetaan riittävillä yhtiön sisäisillä resursseilla sekä urakoitsijoiden
resursseilla.

Ulkopuolisten

valmiussopimuksilla.

resurssien

saatavuus

on

varmistettu

erityyppisillä
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4 VALVONTAMENETELMIEN HUOMIOIMINEN
ORGANISAATION ERI TASOILLA
Yksi työn tavoitteista on arvioida valvontamenetelmien ymmärtämisen tasoa ja kehittää
niiden

huomioimista erilaisissa

tai eritasoisissa

työtehtävissä.

Tähän mennessä

valvontamenetelmien ohjausvaikutukset on pääasiassa huomioitu strategisella tasolla.
Loiste Sähköverkko Oy:n henkilöstöllä on verrattain suuri vapaus valikoida tilanteeseen
sopiva

toimintatapa,

siksi

nähdään

tärkeänä

kehittää

valvontamenetelmien

ohjausvaikutuksen ymmärrystä kaikilla tasoilla.

Tässä luvussa selvitetään haastatteluiden perusteella, mikä on tällä hetkellä valvonnan
huomioon ottamisen taso sekä muita valvontaan liittyviä asioita. Tavoitteena on myös
pohjustaa tarkasteltavia verkostoskenaarioita.

4.1 Tavoite
Tavoitteena on selvittää, miten eritasoisoisissa työtehtävissä huomioidaan ja ymmärretään
valvontamenetelmät sekä millaisia ajatuksia ne yleisesti herättävät. Näihin halutaan
vastauksia seuraavista syistä. Valvontamenetelmien huomioimisen tulisi olla toteutua,
jokaisessa verkkoyhtiön toimintaan liittyvässä asiassa. Tämä toisaalta vaatii, että
valvontamenetelmien sisältö, henki ja tavoite ymmärretään ainakin jossain määrin.
Tutkimusmielessä

myös

halutaan

selvittää,

mitä

työntekijät

ajattelevat

valvontamenetelmistä. Esimerkiksi Pyykön (2014, 107) mukaan valvontamenetelmiä
ajatellaan usein monimutkaisiksi.

Lisäksi selvitetään työssä tarkasteltavien verkostoskenaarioiden toteuttamiskelpoisuutta
käytännössä. Eli kuinka mahdollisena niitä pidetään esimerkiksi suunnittelu- ja
verkonrakennuskapasiteetin kannalta.

Kun huomioimisen ja ymmärtämisen taso saadaan selvitettyä, yhtiö voi tarvittaessa
suunnitella toimintaansa siten, että valvontamenetelmät tulevat huomioitua riittävällä
tarkkuudella jokaisessa verkkoliiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Koska työ
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sijoittuu ajankohtaan, jossa valvontamenetelmiä tullaan muuttamaan ja ne pysyvät ainakin
kahdeksan vuotta hyvin samanlaisina, voidaan ajatella, että siinä yhteydessä on muuten
hyvä aika päivittää työntekijöiden osaamista aihealueelta.

4.2 Toteutus
Koska yhtenä työn tavoitteena on selvittää valvontamallin ohjausvaikutuksia, tässä työssä
haastateltiin Loiste Sähköverkko Oy:n erilaisissa työtehtävissä oleville työntekijöitä.
Haastateltavat

olivat

kaksi

suunnittelijaa,

verkostopäällikkö,

aluepäällikkö,

valvomoinsinööri ja käyttöpäällikkö. Näin ajateltiin, että haastattelujen otanta ei olisi liian
homogeeninen ja sähkön jakeluverkkotoiminnan eri osastojen näkemykset tulisivat
huomioitua yhtä paljon.

Haastattelut toteutettiin Loiste Sähköverkko Oy:n tiloissa yksilöteemahaastatteluina.
Haastattelut tehtiin ajanjaksolla 5.6.-16.6.2015. Haastatteluihin oli varattu aikaa noin tunti.
Haastatteluissa selvitettiin yleisiä ajatuksia valvontamenetelmistä, miten valvonta tulee
huomioitua sekä ajatuksia nykyisistä toimintatavoista omassa työssä. Koska tämän
diplomityön tavoitteena on selvittää erilaisten investointiskenaarioiden vaikutuksia,
kysyttiin myös skenaarioiden lisättävän tai pois otettavan investointirahan kohdentamisesta
käytännön kannalta. Vierimetsien hoito on uusi tapa parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja
siksi toimitusvarmuuskannustimen avulla läpilaskutettava erä ja siksi selvitettiin myös
ajatuksia vierimetsien hoidosta sekä johtokadun leventämisestä. Koska diplomityön yksi
tavoite on lisätä tietämystä valvontamenetelmistä käytännön läheisessä työssä, selvitettiin,
miten erilaisissa työtehtävissä valitaan useasta vaihtoehdosta paras mahdollinen,
tarvittaisiinko valinnan tekemiseen apuvälineitä tai ohjeistuksia. Lisäksi selvitettiin
ajatuksia siitä pitäisikö toimenpiteiden valinnan olla mahdollisimman vapaata vai
yksityiskohtaisesti ohjeistettua. Lopuksi kysyttiin, mitä haastateltavat

haluaisivat

selvitettävän tässä diplomityössä tai muuten tulevaisuudessa liittyen Loiste Sähköverkko
Oy:n toimintaan ja strategiaan.

Jokaisesta haastattelusta kirjoitettiin yhteenveto, joka luetutettiin haastateltavalla ja
annettiin mahdollisuus tarkentaa ja korjata sisältöä. Aineistoksi haastatteluista kirjoitettiin
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yhteenveto yhtiön sisäiseen käyttöön. Yhteenvetoja ei julkaista tässä työssä. Seuraavassa
luvussa esitetään niistä tärkeimmät johtopäätökset.

4.3 Johtopäätökset
Tässä luvussa esitetään haastatteluista ilmenneitä asioita sekä niiden perusteella tehdyt
johtopäätökset.

Loiste

Sähköverkko

Oy:n

työntekijät

ajattelivat

yleisesti,

että

luonnollisessa

monopolitoiminnassa viranomaisen valvonta on tärkeää. Toisaalta kyseenalaistettiin,
kuinka tarkasti ja monimutkaisesti valvontaa oikeasti pitäisi tehdä ja eikö se voisi perustua
enemmän luottamukseen. Erityisesti kritisoitiin tehokkuusmittauksen mittaustapaa sekä
sitä kuinka valvonta kuluttaa paljon henkilöstöresursseja, jotka voitaisiin käyttää
asiakkaiden kannalta paremminkin. Tästä voidaan tulkita, että valvonnan tarkoitusta
pidetään hyvänä, mutta toteutus voisi olla parempi.

Ymmärtämisen suhde valvontamenetelmiin oli tasaisesti jakautunutta. Kaksi haastateltavaa
koki, että valvontamenetelmät tunnetaan oman työn kannalta hyvin. Kaksi haastateltavaa
koki, että ymmärrys on tyydyttävää, mutta pitäisi ymmärtää enemmän. Loput kaksi
totesivat, että ymmärtäminen on aika vähäistä. Haastatteluiden perusteella tietämystä
valvontamenetelmistä pitäisi lisätä. Toisaalta myös vaikutti, että yhteisesti kaikille
haastateltaville ongelmallisinta oli kokonaisuuden ymmärtäminen.

Valvontamenetelmien huomioimisen kannalta haastateltavien suhde oli myös jakautunutta.
Osa haastateltavista totesi, että valvontamenetelmät huomioidaan lähes jokaisessa
päätöksessä työtehtävässään. Toisaalta osa haastateltavista totesi, ettei valvontamenetelmiä
huomioida mitenkään, koska ei niistä ymmärretä paljon mitään.

Haastateltavat kokivat, että 5 miljoonan euron lisäys vuosittaisiin investointeihin
kannattaisi kohdistaa niihin verkon komponentteihin, jotka vaikuttavat suurimpaan
asiakasmäärään, kuten alueverkot, sähköasemat ja runkojohdot. Toisaalta myös ehdotettiin
kaapeloinnin lisäämistä. Jos investointeja olisi 5 miljoonaa euroa vähemmän, ne
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investoinnit otettaisiin pois haaraverkoilta ja verkostoautomaatiosta. Tämä antaa
ymmärtää, että vaikka osa totesikin, ettei ymmärrä valvontamenetelmiä, ajatukset
lisäinvestointien kohdistamisesta on linjassa valvonnan tavoitteiden kanssa.

Haastateltavien mielipiteet vierimetsien hoidosta olivat pääasiassa positiiviset. Ajateltiin,
että se on oikein sopiva menetelmä Loiste Sähköverkko Oy:n kaltaisen yhtiön metsäisessä
ja harvaanasutussa toimintaympäristössä, koska se vaikuttaa kustannustehokkaalta
ratkaisulta. Toisaalta ajateltiin, että sen kustannuksia pitää selvittää enemmän.

Lisäksi

valvontamenetelmistä

verkostohankkeiden

huomioitiin,

arvottamiseen,

että

tarvittaisiin

verkostosuunnittelun

apuvälineitä

eri

elinkaarikustannusten

laskemiseen sekä KAH-kustannuksen vertaamista ”oikeaan rahaan”. Lisäksi toivottiin lisää
maakaapelointiin

liittyviä

elinkaarilaskelmia.

Tärkeimpänä

kuitenkin

pidettiin

valvontamenetelmien yksinkertaista esitystapaa, koska valvontamenetelmien lukeminen
virallisista papereista koettiin hyvin aikaa vievänä.

Yleiset ajatukset valvontamenetelmistä olivat jossain määrin samanlaiset kuin Pyykön
(2014, 107) diplomityössä. Malli todettiin monimutkaiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi.
Toisaalta palautetta ei saanut pelkästään viranomainen vaan myös verkkoyhtiön tapa
ohjeistaa valvontamenetelmistä.

39

5 JAKELUVERKKOYHTIÖN TALOUDEN
MALLINTAMINEN
Tässä luvussa selitetään työn yhteydessä luodun verkkoyhtiön taloudellisia tunnuslukuja
kuvaavan mallin oletukset, toiminta ja käyttö.

Jakeluverkkoyhtiön talouden mallintamisen tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla pystytään
suunnittelemaan ja optimoimaan toimintaa niin, että siinä huomioidaan sekä asiakas että
omistajanäkökulmat. Lisäksi toimitusvarmuuskriteerien täyttämisen takia maaseutumaiset
verkkoyhtiöt joutuvat tulevina vuosina investoimaan merkittävästi, mikä tarkoittaa sitä,
että tarve tiedolle korostuu. Miten yhtiön tulisi toteuttaa toimintansa niin, että se onnistuu
täyttämään toimitusvarmuuskriteerit ja pitämään asiakkaiden siirtohinnat kohtuullisina
sekä takaamaan omistajalle kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle? Talousmallinnuksen
tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, miten valvontamenetelmät kohtelevat erilaisia
strategioita, koska yhdeksi valvonnan tavoitteista on määritelty tasapuolisuus.

Samantyyppisiä malleja jakeluverkkoyhtiön talouden mallintamisesta ovat tehneet
Partanen (2015b) sekä Autio (2015). Tässä työssä tehtävän mallin uutuusarvo on osittain
tarkempi mallintaminen eri kannustimien kohdalta ja muuttuneiden valvontamenetelmien
huomioiminen. Lisäksi mallin tekemisessä hyödynnetään Loiste Sähköverkko Oy:n
aineistoa, mikä tarkoittaa, että mallin tulokset ovat parhaiten hyödynnettävissä Loiste
Sähköverkko Oy:n toimintaympäristössä.

5.1 Oletukset
Talousmallissa neljäs ja viides valvontajakso eli vuodet 2016-2023 mallinnettiin
mahdollisimman tarkasti, koska siihen asti menetelmät ovat hyvin tiedossa. Osa
valvontamenetelmien parametreista kuten vieraan pääoman riskipreemion arvo sekä
yksikköhinnat päivitetään viidennen valvontajakson alkaessa (EV 2015a, 25, 45), mutta
tässä työssä niiden oletetaan pysyvän samana. Investointimallilla pystytään mallintamaan
verkon ikää vuoteen 2029 asti, jonka jälkeen verkonarvoa mallinnetaan suuntaa-antavalla
tasolla.
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Pääoletuksena on, että riippumatta skenaariosta ja tekniikasta, verkkoon tehtävät
investoinnit parantavat verkon toimitusvarmuutta. Mallissa ei ole huomiotu suoraan
äärimmäisiä sääilmiöitä, joita saattaa esiintyä esimerkiksi 5 vuoden välein. Tällaisten
sääilmiöiden vaikutukset ovat sisäänrakennettu malliin niin, että ne jakautuvat pitkälle
aikavälille, eivätkä näy yksittäisinä vuosina.

Niin kutsuttu Capex-markupin eli sitä voiko yhtiö saada investointeja Energiaviraston
hintoja halvemmalle oletetaan olevan 1. Verkkokomponenttien yksikköhinnat pidetään
vakiona koko tarkastelujakson ajan. Lisäksi inflaatio jätetään huomioimatta eli kaikki arvot
ovat vuoden 2016 rahan arvossa. Näin tuloksista saadaan huomioitua parhaiten, mikä on
todellinen muutos.

Valvontamenetelmiä

on

vaikea

ennustaa.

Siksi

tässä

mallissa

oletetaan,

että

valvontamenetelmät ja valvonnassa käytettävät parametrit pysyvät samana vuodesta 2023
eteenpäin mallinnuksen ajan lukuun ottamatta riskitöntä korkokantaa, jona käytetään
Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorkoa.

Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron ennusteena käytetään Nordealta saadun Ahon
(2015)

ennusteen

ja

Energiaviraston

(2015b,

3)

toimitusvarmuusinvestointien

rahoittamislaskelmissa käytetyn ennusteen keskiarvoa, lukuun ottamatta vuosia 2016 ja
2017, joiden arvoksi valittiin 0,8 %. Arvio obligaatiokoron kehityksestä on esitetty kuvassa
5.1. Kuvassa 5.2 on esitetty ennustettu korkokanta sekä edellisen kymmenen vuoden
keskiarvo, joista korkeampi arvo on korostettu. Korkeampaa korkokantaa käytetään
WACC-prosentin laskemiseen.

Suomen valtion 10 v. obligaatioiden
korko %
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5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Toteutunut

Ennuste

Energiaviraston ennuste

Keskiarvo

Suomen valtion 10 v. obligaatioiden
korko %

Kuva 5.1. Työssä käytettävä Suomen valtion 10 v obligaatiokoron ennuste
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Toteutunut

Keskiarvo

10 vuoden keskiarvo

Korkeampi koskokanta

Kuva 5.2. Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron ennuste, kymmenen edellisen vuoden
keskiarvon sekä näistä kahdesta korkeampi korkokanta korostettuna

Lainan

mallintamisessa

käytetään

korkona

2,5

%.

Tämän

oletetaan

olevan

suuruusluokaltaan sopiva. Vaikka todellisuudessa lainan korko voi muuttua, lainan koron
voidaan olettaa pysyvän vakiona koko mallinnuksen ajan, koska yleensä lainan korko
suojataan pidemmälle aikavälille. Maksuaikana käytetään 10 vuotta.

Omistajalla on intressi saada tuottoa sijoittamalleen pääomalle ja siksi mallissa
määritellään kassavirralle lukittu minimitaso, jonka omistaja saa joka vuosi.
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Tehostamiskannustimen sallittujen kontrolloitavissa olevien operatiivisten kustannusten
arvot on laskettu vuosille 2016–2023 Energiaviraston laskentatyökirjalla sähkön
jakeluverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton ja oikaistun tuloksen arvioimiseen 2016–2019
käyttäen arvioituja Loiste Sähköverkko Oy:n tietoja panosmuuttujista. Sallitut operatiiviset
kustannukset, joista on poistettu inflaation vaikutus, on esitetty kuvassa 5.3. Siitä eteenpäin
oletetaan

pysyvän

samana

kuin

vuoden

2023

arvo,

koska

esimerkiksi

toimitusvarmuusinvestointien tuomat haasteet saattavat lisätä esimerkiksi hallinnointi- ja

SKOPEX M€

suunnittelukustannuksia ja muuttaa tehokkuusrintamaa.
14
12
10
8
6
4
2
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kuva 5.3. Loiste Sähköverkko Oy:n tehostamiskannustimen sallitut kontrolloitavissa olevat
operatiiviset kustannukset

5.2 Talousmallin esittely
Talousmalli tehtiin käyttäen Microsoft Excel – taulukkolaskentaohjelmistoa. Talousmalliin
syötetään mallinnetut JHA, NKA, tasapoistot sekä investoinnit vuoteen 2029 asti. Tässä
työssä käytetään Loiste Sähköverkko Oy:n käyttöön tehtyä investointimallinnusta.
Investointimallinnus yltää vuoteen 2029 asti, mikä on toimitusvarmuuskriteerien
täyttämisen takaraja.

Talousmallin käytön perusperiaate on esitetty kuvassa 5.4. Ensin valitaan millaista
verkostoskenaariota halutaan tarkastella. Talousmalli tarvitsee syötteenä jälleenhankinta-,
nykykäyttöarvon, investoinnit ja tasapoistot. Tässä työssä verkonarvon mallinnus
verkostoskenaarioihin tehdään Loiste Sähköverkko Oy:n investointimallinnuksella.
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Talousmallin muut tiedot kuten operatiiviset kustannukset ja keskeytysten vertailutaso
tulevat yhtiön tiedoista. Kun talousmalli on saanut syötteen verkostoskenaariosta ja
tarvittavat tiedot yhtiöstä malli laskee ennusteen sallitun tuoton, sallitun liikevaihdon,
kassavirran sekä vieraan pääoman määrän vuoteen 2040 asti. Taloudellisia tunnuslukuja
voidaan

myös

tarkastella

tuloslaskelman,

taseen

ja

rahoituslaskelman

kautta.

Tarkastelujakso on valittu näin pitkäksi siksi, koska sähköverkon komponenttien pitoajat
ovat lähtökohtaisesti pitkiä ja siksi vaikutuksia on järkevä tarkastella pitkällä aikavälillä.
Lisäksi toimitusvarmuusinvestointien rahoittaminen tulee monella yhtiöllä johtamaan
vieraan pääoman käyttöön ja halutaan tietää milloin vieras pääoma on maksettu takaisin.

Kuva 5.4. Talousmallin käyttö ja rooli tässä työssä

5.2.1 Syötteiden luonti
Syötteet talousmallinnusta varten luodaan MS Excel –taulukkolaskentasovelluksella
tehdyllä Loiste Sähköverkko Oy:n investointimallinnuksella. Investointimallinnuksessa
määritellään komponenttiryhmittäin niiden lisäykset ja poistot jokaiselle vuodelle ja niiden
perusteella investointimallinnus poistaa poistojen verran komponentteja omaisuudesta
vanhimmasta

päästä

ja

lisää

lisäykset

investointeina

omaisuuteen.

Lisäksi

investointimallinnuksessa KJ-johdot on jaettu verkostostrategian mukaan viiteen eli
ryhmään: taajamat, runko 1, runko 2, haara 1 ja haara 2. Investointimalli on tehty siten, että
tietyt komponentit korvataan jollain toisella komponentilla automaattisesti, kuten KJjohdot taajamissa korvataan aina KJ-maakaapelilla. Investointimalli raportoi mallinnetun
investointisuunnitelman

perusteella

verkon jälleenhankinta-arvoa,

nykykäyttöarvoa,
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tasapoistoja sekä Capex markup –parametrin perusteella investoinnit kirjanpidon
mukaisessa arvossa vuoteen 2029 asti.

Tämän työn yhteydessä investointimallinnukseen päivitettiin vuoden 2014 tiedot sekä
lisättiin kertoimet joilla vuosittaisten ja lisäysten määrää voi muuttaa nopeammin, mikä
helpottaa verkostoskenaarioiden luomista, mutta menettää osittain tarkkuutta, kun jokaista
komponenttia ei määritellä yksitellen.

Investointimalli on osiltaan puutteellinen, koska se poistaa komponentteja omaisuudesta
iän perusteella. Koska käytännössä verkostohankkeet ovat yksittäistapauksia, tämä
mallintaminen ei täysin vastaa todellisuutta, mutta verkon ikä on kuitenkin yksi merkittävä
tekijä verkostohankkeita priorisoidessa, joten investointimallinnusta voidaan pitää suuntaaantavana.

Verkostoskenaarion mallintamisessa käytetään 3. valvontajaksolla valittuja pitoaikoja.
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5.2.2 Verkon arvon ja rahoituksen mallintaminen
Seuraavaksi esitellään, miten talousmallin laskenta toimii.

Koska investointimallinnus antaa syötetiedot vuoteen 2029 asti, täytyy jälleenhankintaarvo, nykykäyttöarvo, tasapoistot ja investoinnit myös mallintaa siitä eteenpäin. Koska
mallin tavoitteena on mallintaa lähivuodet tarkasti, niin vuodesta 2029 eteenpäin mallinnus
on suuntaa-antavaa.

Jälleenhankinta-arvon oletetaan kehittyvän niin, että 20 % vuosittaisesta investoinnista
kasvattaa jälleenhankinta-arvoa, yhtälömuodossa se on esitetty yhtälössä 5.1. Tämä
perustuu siihen, että vanhaa verkkoa korvataan joko tekniikalla jonka yksikköhinta on
korkeampi

(maakaapeli

tai paksu

poikkipintainen

ilmajohto)

sekä

huomioiden

laajennusinvestoinnit. Partanen (2015b, 6) on arvioinut, että pelkästään maakaapelia
investoidessa JHA kasvaa 50 % investoinneista.
𝐽𝐻𝐴𝑡+1 = 𝐽𝐻𝐴𝑡 + 0,2 × 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡+1

(5.1)

Nykykäyttöarvon kehittymistä vuodesta 2029 eteenpäin arvioidaan perustuen siihen
oletukseen, että pitoaikansa ylittäneen verkon osuudella on vähäinen merkitys. Lisäksi
arvioon yksinkertaistamista varten oletetaan, että verkko muodostuu vain yhdenlaisista
komponenteista joilla on sama pitoaika. Ensin lasketaan edellisen vuoden verkon keski-ikä
yhtälöllä 5.2, joka saadaan ratkaistua yhtälöstä 2.1.

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖 − 𝑖𝑘ä𝑡 = 𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎(1 −

𝑁𝐾𝐴𝑡
)
𝐽𝐻𝐴𝑡

(5.2)

Kun tiedetään vuoden jälleenhankinta-arvo ja keski-ikä voidaan yhtälöllä 2.1 laskea verkon
nykykäyttöarvo. Aikaisemmin esitetyn oletuksen perusteella keski-ikä kasvaa vuodessa
yhden vuoden edelliseen vuoteen nähden. Lopuksi lisätään arvoon edellisen vuoden
investoinnit, jotka kasvattavat nykykäyttöarvoa. Saadaan yhtälö 5.3, jolla voidaan arvioida
vuoden 𝑡 + 1 nykykäyttöarvoa, kun tunnetaan jälleenhankinta-arvo vuodelle 𝑡 + 1,
jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvo vuodelle 𝑡, valittu pitoaika sekä investoinnit vuodelle 𝑡.

46

Tässä työssä pitoaikana käytetään 42 vuotta, joka on verkkokomponenttien pitoaikojen
nykykäyttöarvolla painotettu keskiarvo.

𝑁𝐾𝐴𝑡+1

𝑁𝐾𝐴
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 (1 − 𝐽𝐻𝐴 𝑡 ) + 1
𝑡
= 𝐽𝐻𝐴𝑡+1 (1 −
) + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

(5.3)

Investointien oletetaan pysyvän tasapoistojen suuruisina vuoden 2029 jälkeen. Koska vuosi
2029 on toimitusvarmuusinvestointien takaraja, on vaikea arvioida tulevaisuuden
investointitarpeita vuodesta 2029 eteenpäin ja siksi tässä työssä päädyttiin neutraaliin
arvioon. Yhtälömuodossa se on esitetty yhtälössä 5.4.
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡+1 = 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑡+1

(5.4)

Tasapoistojen kehitys vuodesta 2029 eteenpäin arvioidaan samoilla oletuksilla kuin
nykykäyttöarvon kehitys. Arvio vuosittaisesta tasapoistoista saadaan jakamalla edellisen
vuoden jälleenhankinta-arvo keskimääräisellä pitoajalla. Myös tasapoistoja arvioitaessa
pitoaikana käytetään myös 42 vuotta. Tasapoistojen laskeminen yhtälömuodossa on
esitetty yhtälössä 5.5.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑡+1 =

𝐽𝐻𝐴𝑡
𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

(5.5)

Sallittu tuotto lasketaan luvussa 2.2.2 esitetyllä tavalla kertomalla nykykäyttöarvo, josta on
vähennetty palautuskelpoiset liittymismaksut ja poistoeroon sisältyvä laskennallinen
verovelka WACC-prosentilla. WACC-prosentin parametrien oletetaan pysyvän samana
koko

tarkasteluajanjakson

aikana

lukuun

ottamatta

riskitöntä

korkokantaa.

Palautuskelpoisten liittymismaksujen määrän oletetaan laskevan vuosittain 100 k€.
Laskennallinen verovelka saadaan laskemalla tuloslaskelman kautta poistoeron muutos
sähköverkosta ja se lisätään edellisen vuoden taseen poistoeroon. Koska mallintaminen
aloitetaan vuodesta 2016, vuoden 2016 poistoerona käytetään vuoden 2015 poistoeroa
lisättynä vuoden 2016 poistoeron muutos.
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Sallittu liikevaihto saadaan kun kohtuullinen tuotto, eri kannustimet ja niiden vaikutukset
sekä kontrolloimattomissa olevat operatiiviset kustannukset (alue- ja kantaverkkomaksut ja
häviöt) summataan. Innovaatiokannustin ja toimitusvarmuuskannustin oletetaan nolliksi,
koska ne ovat suuruudeltaan pieniä ja niillä ei ole vaikutusta kassavirtaan.
Tehostamiskannustimen sanktion tai bonuksen vaikutus voi enintään olla 20 % sallitusta
liikevaihdosta. Siksi sanktiorajan ylittävä osuus kasvattaa sallittua liikevaihtoa ja
bonusrajan ylittävä osuus pienentää sallittua liikevaihtoa.

Kassavirta saadaan kun sallitusta liikevaihdosta vähennetään investoinnit, operatiiviset
kustannukset,

vakiokorvaukset,

lainanlyhennykset,

korkokustannukset,

alue-

ja

kantaverkkomaksut ja häviöt. Koska edellisen luvun oletuksen mukaan varmistetaan
omistajalle tietty kassavirta, kassavirta on lukittu niin, että se on aina vähintään vaadittu
kassavirta ja erotusta varten otetaan vierasta pääomaa. Jos kassavirta on yli valitun
minimitason, se kasvattaa kassavirtaa.

Lainan mallintaminen tehdään edellisen luvun oletuksilla eli siten, että lainan korko on
vakioitu 2,5 %

ja

maksuaika 10

vuotta. Lainan takaisinmaksu mallinnetaan

annuiteettilyhennystapana eli niin, että joka vuonna maksuerä on yhtä suuri, johon on
sisällytetty korkokustannus, jonka osuus on ensimmäisissä lyhennyksissä suurin. Lainan
vuosittainen maksuerä saadaan MS Excelin MAKSU-funktiolla ja koron osuus IPMTfunktiolla. Näiden erotuksena saadaan lainan lyhennys, joka vähennetään lainan
pääomasta.

5.2.3 KAH- ja KOPEX-kustannusten mallintaminen
Talousmallissa huomioidaan maltillisessa määrin investointitason vaikutus KAHkustannuksiin. Tässä työssä oletetaan, että investointitasolla on vaikutus KAHkustannusten kehittymiseen. Tämän perustuu siihen oletukseen, että investointitason
ollessa matala, verkko ikääntyy, mikä johtaa verkon rakennevikoihin sekä puiden
kaatumisesta johtuviin vikoihin, koska vanhan verkon sijainnit ovat usein vika-alttiissa
paikoissa. Loiste Sähköverkko Oy:n aineisto KAH-kustannuksista ja investoinneista antaa
kohtalaista tukea tälle väitteelle, koska trendi on laskeva. Tulee kuitenkin huomioida, että
aineisto on pieni ja siksi sisältää epävarmuuksia ja todellisuudessa investoinnit eivät ole
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ainut tekijä, joka vaikuttaa KAH-kustannuksiin. Kuvassa 5.5 on esitetty vuosittaiset KAHkustannukset investointien ja tasapoistojen suhteen keskiarvona vuodesta 2006 alkaen.
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuonna 2009 x-akselin arvo 1,39 on laskettu keskiarvo

Vuosittainen KAH-kustannus t€

vuosien 2006-2009 investointien ja tasapoiston suhteesta.
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Vuosittaisten investointien ja tasapoistojen suhteiden keskiarvo kyseisenä vuonna
alkaen v. 2006

Kuva 5.5. Vuosittaiset KAH-kustannukset investointien ja tasapoistojen suhteiden keskiarvo
vuodesta alkaen 2006 vuosille 2006-2014

KAH-kustannusten kehittyminen suhteessa investointitasoon on mallinnettu niin, että
edellisen vuoden KAH-kustannukseen tehdään joko lisäys tai vähennys riippuen siitä, mikä
on aikaisempien vuosien vuosittaisten investointien ja tasapoistojen suhteiden keskiarvo.
Aikaisempien vuosien keskiarvoa käytetään, koska sähköverkon toimitusvarmuuden
parantaminen on pitkäaikaista kehittämistä ja siksi yksittäisen vuoden korkea tai matala
investointitaso ei välttämättä heti vaikuta KAH-kustannuksiin vaan investointitasoa on
mahdollista tasoittaa vuosien sisällä.
Jos keskiarvo on suurempi kuin määritelty parametri 𝑑 eli investointitaso voidaan tulkita
korkeaksi, jolloin edellisen vuoden KAH-kustannus vähenee. Jos keskiarvo on pienempi
kuin määritelty parametri d eli investointitaso voidaan tulkita matalaksi, niin edellisen
vuoden KAH-kustannus kasvaa. Riippuvuus oletetaan lineaariseksi ja mallinnetaan
suoralla. Lisäyksen tai vähennyksen määrä lasketaan yhtälöllä 5.6.
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𝐿𝑖𝑠ä𝐾𝐴𝐻𝑡 = 𝑎 × 𝑋𝑡 + 𝑏

(5.6)

Jossa 𝑎 ja 𝑏 ovat suoran määrittävät parametrit ja 𝑋𝑡 on vuonna 𝑡 aikaisempien vuosien
vuosittaisten investointien ja tasapoiston suhteiden keskiarvo. 𝑋𝑡 lasketaan yhtälöllä 5.7.

𝑋𝑡 =

∑𝑡𝑖=0

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡𝑖
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑖
𝑡

(5.7)

Mallinnuksessa oletetaan, että vikojen vähentäminen entisestään eli keskeytyskustannusten
pienentäminen on haasteellista. Tämä tarkoittaa sitä, että jättämällä investointeja tekemättä,
KAH-kustannuksen

määrä

kasvaa

enemmän

kuin

lisäämällä

sama

rahamäärä

investointeihin KAH-kustannusten määrä pienenee. Siksi KAH-kustannuksen lisäys ja
vähennys lasketaan eri parametreilla. Tässä mallissa suoran parametreina käytetään
seuraavia arvoja.
Jos 𝑋𝑡 > 𝑑, niin = 1167 € ja 𝑏 = −1516 €
Jos 𝑋𝑡 < 𝑑, niin = 583 € ja 𝑏 = −760 €
𝑑 = 1,3
𝑑 on laskettu raja-arvoksi sillä perusteella, että Loiste Sähköverkko Oy:n vuosien 20062014 investointien suhde vuosittaisiin tasapoistoihin on noin 1,3 ja tällä on onnistuttu
pitämään laskevaa trendiä KAH-kustannuksissa. Jos huomioidaan tulevaisuudessa
lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt, arvioidaan, että niiden vaikutuksesta 1,3 on sopiva raja-arvo,
jolla KAH-kustannukset saadaan pidettyä muuttumattomana. 𝑎 ja 𝑏 ovat valittu seuraavilla
oletuksilla. Jos 𝑋𝑡 = 1,6 vuosittainen vähennys on 5 %:ia 2014 vuoden KAHkustannuksesta. Toisaalta jos 𝑋𝑡 = 1,0 vuosittainen lisäys on 10 %:ia 2014 vuoden KAHkustannuksesta. Näillä oletuksilla saadaan kummallekin tilanteelle oma suora. Tämän
talousmallin vuosittaisen KAH-kustannuksen muutoksen riippuvuus aikaisempien vuosien
vuosittaisten investointien ja tasapoistojen suhteiden keskiarvoon on esitetty kuvassa 5.6.
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Kuva 5.6. Talousmallin vuosittaisen KAH-kustannuksen muutoksen riippuvuus aikaisempien
vuosien vuosittaisten investointien ja tasapoistojen suhteiden keskiarvoon

Käytännössä

on

havaittavissa,

viankorjauskustannuksiin

sekä

että

KAH-kustannuksella

vakiokorvauksiin.

Tämä

on

ilmeni

myös
myös

yhteys
luvun

3

haastatteluissa eräänä huomiona, kun todettiin, että valvontamenetelmät ”rankaisevat
useaan kertaan”
muodossa.

KAH-kustannuksten, vakiokorvausten ja viankorjauskustannusten

Kuvassa

5.7

on

esitetty

Loiste

Sähköverkko

Oy:n

vuosittaiset

keskeytyskustannukset kyseisen vuoden rahanarvossa sekä vuosittaiset verkonkorjauksen
kustannukset. Kuvasta huomataan, että yhteys on havaittavissa.

Viankorjaus- ja KAH-kustannukset t€
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Kuva 5.7. Loiste Sähköverkko Oy:n vuosittaiset viankorjaus- ja KAH-kustannukset

KAH-kustannuksista ei ole eroteltu jälleenkytkentöjä ja suunniteltuja keskeytyksiä.
Vuosittaisista KAH-kustannuksista noin 10-30 % ovat jälleenkytkentöjen aiheuttamia.
Jälleenkytkennät eivät aiheuta viankorjauskustannuksia, mutta koska niiden osuus on sen
verran

pieni,

vaikutuksen

voidaan

olettaa

olevan

hyvin

vähäinen.

Lisäksi

viankorjauskustannuksiin liittyvät kirjaustavat ovat vaihdelleet aika ajoin.

Kuvassa 5.8 on esitetty kymmenen vuoden vuosittaisten viankirjauskustannukset KAHkustannusten funktiona. Tästä kuvasta havaitaan yhteys selkeämmin. Pearsonin
korrelaatiokertoimeksi saadaan 0,31, mikä viittaa kohtalaiseen lineaariseen riippuvuuteen.
Tämä johtuu pääasiassa muutamasta poikkeuksellisesta vuodesta. Vaikka korrelaatio ei
osoita kausaliteettia, on hyvin loogisesti ajateltavissa, että viankorjauskustannukset
kasvavat, koska vikoja on ollut normaalia enemmän.

Vuosittaiset viankorjauskustannus t€
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Kuva 5.8. Vuosittaisten viankorjaus- ja KAH-kustannusten riippuvuus

Operatiivisten kustannusten kehitys mallinnetaan siten, että osa siitä on riippuvainen
vuosittaisiin

KAH-kustannuksiin.

Keskimääräisesti

Loiste

Sähköverkko

Oy:n

viankorjauskustannukset ovat noin 15 % kaikista operatiivisista kustannuksista. Toisaalta
Loiste

Sähköverkko

Oy:llä

vuosittaisten

viankorjauskustannusten

suhde

KAH-

kustannuksiin on keskimäärin 50 %. Operatiivisten kustannusten kehitys mallinnetaan
siten, että verrataan 50 %:ia kyseisen vuosittaisista KAH-kustannuksista 15 %:iin edellisen
vuoden operatiivisista kustannuksista ja erotus lisätään kyseisen vuoden operatiivisiin
kustannuksiin. Eli jos 50 % vuoden keskeytyskustannuksesta on suurempi kuin 15 %
edellisen vuoden operatiivisista kustannuksista eli odotetusta viankorjauskustannuksesta,
kyseisen

vuoden

operatiivisesti

kustannukset

nousevat.

Jos

50

%

vuoden

keskeytyskustannuksesta on pienempi kuin 15 %:ia edellisen vuoden operatiivisista
kustannuksista, kyseisen vuoden operatiivisesti kustannukset nousevat. Sama on esitetty
yhtälömuodossa yhtälössä 5.8.
𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡+1 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡 + (𝐾𝐴𝐻𝑡+1 × 0,5 − 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡 × 0,15)

(5.8)

Operatiiviset kustannukset vuosille 2016 and 2017 ovat valittu Loiste Sähköverkko Oy:n
budjetin mukaan ja siitä eteenpäin mallinnetaan kyseisellä yhtälöllä. Vakiokorvaukset
mallinnetaan siten, että ne ovat 2 % vuosittaisista KAH-kustannuksista.
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6 VERKOSTOSKENAARIOT
Tässä luvussa tarkastellaan erilaisia skenaarioita edellisessä luvussa esitetyllä mallilla.
Tarkasteltavia skenaarioita on neljä, joista yksi on kehittämissuunnitelman mukainen,
kaksi ovat investointipainotteisia ja yksi on kunnossapitopainotteinen. Jokaisen skenaarion
syötteet ovat mallinnettu investointimallinnuksella. Talousmallinnusta varten skenaariot
yksinkertaistetaan neljäksi syötteeksi, jotka ovat jälleenhankinta-arvo, nykykäyttöarvo,
tasapoistot ja investoinnit. Yhteenveto tarkasteltavien skenaarioiden syötteistä on esitetty
kuvassa 6.1.
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Kuva 6.1. Työssä tarkasteltavat skenaariot syötteiden yhteenvetona

Keskimääräinen pitoaika a
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Kuva 6.2. Työssä tarkasteltavien skenaarioiden syötteistä muodostettuja yleisiä tunnuslukuja

Kuvassa 6.2 on esitetty skenaarioiden syötteistä laskettuja yleisiä tunnuslukuja. Näillä
tunnusluvuilla pystytään vertailemaan investointiskenaarioita verkkoyhtiön koosta
riippumatta.
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Keskimääräinen

pitoaika

lasketaan

jakamalla

jälleenhankinta-arvo

vuosittaisella

tasapoistolla. Lähtökohtaisesti keskimääräisten pitoaikojen pitäisi laskea, koska muun
muassa energiamittareiden ja verkostoautomaation osuus kasvaa. Kaapelipainotteisessa
skenaariossa keskimääräinen pitoaika on matalampi, koska investointimallissa KJmaakaapelin pitoajaksi on valittu lyhyempi pitoaika kuin KJ-ilmajohdolle. Nopeutetussa
kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa keskimääräinen pitoaika nousee, koska
KJ-ilmajohtojen osuus verkon arvossa kasvaa. Erot eivät kuitenkaan ole merkittävät.

Nykykäyttöarvoprosentti saadaan jakamalla nykykäyttöarvo jälleenhankinta-arvolla. Se
kuvaa kuinka monta prosenttia verkonarvosta on jäljellä.

Investointien

suhde

tasapoistoon

kertoo

verkostoinvestointien

suuruudesta.

Jos

investointien suhde tasapoistoon on yli 100 %, se tarkoittaa, että investoidaan enemmän
kuin verkon arvo vanhenee yhdessä vuodessa, mikä tarkoittaa, että verkonarvo kasvaa. Jos
investointien suhde tasapoistoon on alle 100 %, se tarkoittaa, että investoidaan vähemmän
kuin verkon arvo vanhenee yhdessä vuodessa, mikä tarkoittaa, että verkonarvo laskee.

Seuraavaksi tarkastellaan verkostoskenaarioita ja niiden tuloksia. Ensin skenaario
esitellään niin, että kerrotaan skenaarion tausta ja tavoite, miten se on luotu sekä lopulta
millaisella syötteillä sitä mallinnetaan. Lopuksi tarkastellaan skenaarion tulokset niin, että
tarkastellaan skenaarion taloudellisia tunnuslukujen, sallitun liikevaihdon muodostamien
osakomponenttien sekä reaalitalouden kehittymistä. Kehittämissuunnitelman mukainen
skenaario toimii vertailuskenaariona muihin skenaarioihin nähden.

6.1 Kehittämissuunnitelman mukainen skenaario
Tässä luvussa tehdään taloudellisten tunnuslukujen mallintamista Loiste Sähköverkko
Oy:n vuonna 2014 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisella investointisuunnitelmalla.

6.1.1 Skenaarion esittely
Tämän skenaarion tavoitteena on tarkastella taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä
kehittämissuunnitelman mukaisella investointisuunnitelmalla. Kehittämissuunnitelmaa
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tehtäessä taloudellisten tunnuslukujen tarkasteluja on jo tehty, mutta tämä tarkastelu
tehdään myös siitä syystä, että saadaan vertailukohta muille skenaarioille sekä lisäksi
huomioitua valvontamenetelmien muutokset. Tämä skenaario noudattaa siis luvussa 3.4
esiteltyä verkostostrategiaa.

Kuvassa 6.3 on esitetty kehittämissuunnitelman mukaisen skenaarion verkko-omaisuuden
jälleenhankinta-arvo vuonna 2029, joka on otettu investointimallinnuksesta. Kuten kuvasta
nähdään, vuosina 2016-2029 tullaan investoimaan merkittävästi ilmajohtohankkeisiin,
mutta tarkastelujakson alussa myös taajamien maakaapelointiin. Pitoajan ylittänyttä
verkko-omaisuutta kertyy jossain määrin. Tässä skenaariossa pitoajan ylittäneen verkon
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Kuva 6.3. Loiste Sähköverkko Oy:n kehittämissuunnitelman mukaisen skenaarion verkon
jälleenhankinta-arvo vuonna 2029

Skenaarion syötteissä verkon jälleenhankinta-arvo kasvaa 500 M€:sta 550 M€:oon.
Nykykäyttöarvo nousee 230 M€:sta 300 M€:oon. Investointitaso on keskimäärin noin 17,3
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M€/a. Tasapoistot nousevat 12,8 M€:sta 13,2 M€:oon. Investointien suhdetasapoistoon on
keskimäärin 136 %. Skenaarion syötteet on esitetty kuvassa 6.1.

6.1.2 Skenaarion tulokset
Kehittämissuunnitelman mukainen skenaario on investointien kannalta maltillinen
skenaario, jolla pyritään täyttämään toimitusvarmuusvaatimukset

mahdollisimman

kustannustehokkaasti. Skenaarion taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen on esitetty

Rahallinen arvo M€

kuvassa 6.4.
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Kuva 6.4. Taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen kehittämissuunnitelman mukaisessa
skenaariossa

Sallittu liikevaihto laskee vuodesta 2016 eteenpäin vuoteen 2024 asti. Siitä eteenpäin
sallittu liikevaihto nousee ja lähestyy 45 M€ tasoa. Sallitun liikevaihdon kehittyminen
selittyy pääasiassa sallitun kohtuullisen tuoton kehittymisellä, mikä selittyy WACCprosentin kehittymisellä. Osittain sallitun liikevaihdon lasku tarkastelujakson alussa
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selittyy myös sillä, että tehostamiskannustimen sallitut
operatiiviset

kustannukset

laskevat.

Sallitun

liikevaihdon

kontrolloitavissa olevat
lasku

tarkoittaa,

että

toimitusvarmuusinvestointeja ei voi rahoittaa vain siirtotuloilla, mikä johtaa siihen, että
yhtiö tarvitsee vierasta pääomaa.

Kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa yhtiö tulee tarvitsemaan vierasta
pääomaa. Enimmillään vierasta pääomaa on vuonna 2025, jolloin sen suuruus on noin 21
M€, mikä on noin 50 % sallitusta liikevaihdosta. Vieras pääoma on kokonaan maksettu
takaisin tarkastelujakson lopussa. Vieraan pääoman lisääminen lopetetaan vuonna 2030,
kun toimitusvarmuusinvestoinnit on saatu tehtyä ja investointitaso palautuu tasapoistojen
suuruisiksi.

Kassavirta on vuoteen 2029 asti lukitulla tasolla, mistä eteenpäin se alkaa nousta tasaisesti.
Tarkastelujakson lopussa vuosittaisen kassavirran suuruus on 14,5 M€. Kassavirran nousu
selittyy vieraan pääoman lisäyksen loppumisella ja investointitason laskemisella
tasapoiston tasolle vuonna 2029.

Operatiiviset kustannukset laskevat tasaisesti investointitason ollessa korkeammalla ja
tarkastelujakson lopussa tasoittuvat 9,5 M€ tasoon. Koko tarkastelujakson aikana
operatiiviset kustannukset laskevat noin 25 %.
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Kuvassa 6.5 on eroteltu sallitun liikevaihdon muodostavat osat. Huomataan, että sallitun
kohtuullisen tuoton vaikutus on merkittävin tekijä sallitun liikevaihdon muutoksissa, mutta
toisaalta huomataan, että tehostamiskannustimen sallittujen operatiivisten kustannusten
lasku

tarkastelujakson

alussa

vaikuttaa

myös

sallittuun

liikevaihtoon.

Investointikannustimen vuosittainen tasapoisto kasvaa marginaalisesti. Lisäksi on
huomattava että, vuosina 2020, 2021 ja 2022 operatiiviset kustannukset ylittävät

Rahallinen arvo M€

sanktiorajan marginaalisesti.
60

50

40

30

20

10

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

-

Sallittu kohtuullinen tuotto

SKOPEX

Kantaverkkomaksut

Häviöt

Investointikannustin/tasapoisto

Sanktiorajan ylittävä osuus

Laatukannustin BONUS

Laatukannustin SANKTIO

Sallittu Liikevaihto

Kuva 6.5. Sallitun liikevaihdon muodostuminen kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa
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Kuvassa 6.6 on esitetty reaalitalouden kehittyminen. Huomataan, että kassavirta ilman
uutta vierasta pääomaa ei riitä kattamaan kassavirran minimitasoa. Toisaalta huomataan,
etteivät vieraan pääoman lyhennykset ja korkokustannukset kasva merkittäviksi, vaan ovat

Rahallinen arvo M€

korkeimmillaan noin 4 M€ vuonna 2029.
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Kuva 6.6. Reaalitalouden kehittyminen kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa
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6.2 Nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen skenaario
Tässä luvussa tarkastellaan taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä samantyyppisellä
strategialla kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa, mutta nopeutetulla
investointitahdilla. Tässä skenaariossa tarkoitus on, että suurempi osa investoinneista
tehdään vieraalla pääomalla.

6.2.1 Skenaarion esittely
Tämän skenaarion tavoitteena on selvittää taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä
samalla verkostostrategialla kuin edellä, mutta niin että investointitahti on nopeampi.
Investoinnit, joiden rahoittaminen siirtotuloilla ei ole mahdollista, tehdään vieraalla
pääomalla. Päätavoitteena on selvittää, miten investointitason nostaminen vieraalla
pääomalla vaikuttaa verkkoyhtiön talouteen. Luvun 4 haastatteluiden perusteella tällainen
skenaario olisi käytännössä toteutettavissa, jos rahoitusta löytyy, koska hankesuunnitelmia
on tehty paljon etukäteen ja urakoitsijoita on saatavilla.

Kuvassa 6.7 on esitetty verkko-omaisuuden jälleenhankinta-arvo vuonna 2029, joka on
otettu investointimallinnuksesta. Kuvasta nähdään kuinka investointitaso on vuosina 20162025 noin 5 M€/a korkeampi kuin edellisessä skenaariossa, jonka jälkeen se laskee
edellisen skenaarion tasolle. Lisäksi huomataan, että komponenttiryhmien suhteellinen
osuus investointimassasta pysyy suunnilleen samana kuin edellisessä skenaariossa. Tässä
skenaariossa pitoajan ylittäneen verkon jälleenhankinta-arvo on vuonna 2029 noin 52 M€.
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Kuva 6.7. Nopeutetun kehittämissuunnitelman mukaisen skenaarion verkon jälleenhankinta-arvo
vuonna 2029

Skenaarion

syötteissä

jälleenhankinta-arvo

kehittyy

500

M€:sta

560

M€:oon.

Nykykäyttöarvo kehittyy 230 M€:sta 330 M€:oon. Investointitaso on 10 vuoden ajan 22
M€ ja laskee siitä sitten edellisen skenaarion tasolle eli noin 18 M€. Vuosittaiset
tasapoistot nousevat 12,1 M€:sta 13,4 M€:oon. Investointien suhdetasapoistoon on
keskimäärin 167 %. Skenaarion syötteet on esitetty kuvassa 6.1.

6.2.2 Skenaarion tulokset
Nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen skenaario on investointipainotteinen
skenaario, jossa verkon arvo kehittyy kehittämissuunnitelman mukaisella tekniikalla.
Skenaarion taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen on esitetty kuvassa 6.8.
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Kuva 6.8. Taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen nopeutetussa kehittämissuunnitelman
mukaisessa skenaariossa

Sallitun liikevaihdon kehittyminen on hyvin samanlainen kuin edellisessä skenaariossa,
koska se selittyy suurelta osin sallitun tuoton kehittymisellä, mikä johtuu WACC-prosentin
kehittymisestä. Korkeammasta investointitasosta johtuva verkonarvon kasvu kuitenkin
vaimentaa sallitun liikevaihdon laskua tarkastelujakson alussa ja sallitun liikevaihdon
noustessa se nousee noin 47 M€ tasolle, mikä on noin 4 % enemmän kuin
vertailuskenaariossa.

Kuten kuvasta huomataan, tässä skenaariossa vieraan pääoman määrä kasvaa merkittävästi.
Korkeimmillaan yhtiöillä on vierasta pääomaa vuonna 2025, jolloin sitä on noin 55 M€,
mikä on 120 % sallitusta liikevaihdosta kyseisenä vuonna ja noin kaksi kertaa enemmän
kuin vertailuskenaariossa. Tämä merkittävä vieraan pääoman määrä johtuu siitä, että
otetaan uutta vierasta pääomaa edellisten takaisin maksamiseen. Investointitason
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portaittainen laskeminen vuonna 2025 johtaa siihen, että vierasta pääomaa otetaan
vähemmän ja vieraan pääoman määrä alkaa laskea. Vieraan pääoman lisäys loppuu vuonna
2029, kun toimitusvarmuusinvestoinnit on tehty ja investointitaso laskee tasapoiston
tasolle. Vieras pääoma on maksettu takaisin kokonaisuudessaan vasta tarkastelujakson
lopussa.

Kassavirta

pysyy

vuoteen

2029

asti

minimiin

lukitulla

tasolla,

kunnes

toimitusvarmuusinvestoinnit on saatu tehtyä ja sen jälkeen alkaa nousta varsin nopeasti.
Tarkastelujakson lopussa kassavirta on 21,6 M€, mikä on noin 50 % suurempi kuin
vertailuskenaariossa. Korkeampi kassavirta tarkastelujakson lopussa selittyy korkeammalla
verkonarvolla, jolle saadaan korkeampi sallittu kohtuullinen tuotto sekä matalammilla
operatiivisilla kustannuksilla sekä laatukannustimesta saatavalla hyödyllä.
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Kuvassa 6.9 on eroteltu sallitun liikevaihdon muodostavat osat. Huomataan, että
vertailuskenaarioon verrattuna nykykäyttöarvon nousemisen myötä sallittu kohtuullinen
tuotto on suurempi, joka selittää myös koko sallitun liikevaihdon kasvamisen.
Laatukannustimella on myös pieni vaikutus sallitun liikevaihdon kasvuun. Tässä
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Kuva 6.9. Sallitun liikevaihdon muodostuminen nopeutetun kehittämissuunnitelman mukaisessa
skenaariossa
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Kuvassa 6.10 on esitetty reaalitalouden kehittyminen. Kuvasta näkyy yhtiön merkittävä
vieraan pääoman kasvu edelliseen skenaarioon verrattuna, koska vuosina 2019-2025 ilman
vierasta pääomaa kassavirta olisi negatiivinen. Lisäksi vuosina 2023-2030 korollisen
vieraan pääoman lyhennyksen ja korkokustannusten osuudet alkavat olla merkittävät.
Vierasta pääomaa tarvitaan siis vuosittain lisää kattamaan investoinnit, kassavirta sekä
edellisten vuosien vieraan pääoman lyhennykset ja korkokustannukset. Lyhennykset ja
korkokustannukset ovatkin korkeimmillaan 10 M€ vuonna 2027. Kuvassa reaalitalouden
pylväiden summa vuosina 2019-2024 on korkeampi kuin sallittu liikevaihto. Se kertoo
siitä, että reaalitalouden menot ovat korkeammat kuin saatavat siirtotulot, mikä tarkoittaa,
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Kuva 6.10.
skenaariossa

Reaalitalouden kehittyminen nopeutetun kehittämissuunnitelman mukaisessa
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6.3 Kaapelointipainotteinen skenaario
Tässä luvussa tarkastellaan taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä skenaariossa, jossa
investoinnit ovat maakaapelipainotteiset. Kuten luvussa 3.4 esitettiin, pelkästään verkon
nykyinen tuottopohja ei mahdollista merkittävää maakaapelointia, siksi myös tässäkin
skenaariossa tuottopohjan ylittävät investoinnit tehdään vieraalla pääomalla.

6.3.1 Skenaarion esittely
Aiemmin Loiste Sähköverkko Oy:ssä on laskettu, että sallittu liikevaihto ei mahdollista
laajamittaista kaapelointia ilman vierasta pääomaa sekä maakaapelin elinkaarikustannukset
ovat korkeammat kuin ilmajohdon. Tämä on yksi syy miksi laajamittaista maakaapelointia
ei ole valittu verkostostrategiaksi. Esimerkiksi Partanen (2015b, 9) on todennut, että
huomattavan suuri vieraan pääoman määrä sisältää merkittäviä liiketaloudellisia riskejä ja
heikentää olennaisesti yrityksen toimintaedellytyksiä. Tämän skenaarion tavoitteena on
selvittää, jos investoinneissa hyödynnetään vierasta pääomaa, onko verkostotekniikan
valinnalla merkitystä

verkonarvon kannalta.

Eli toisin sanoen, onko

laajempi

maakaapelointi mahdollinen vaihtoehto silloin, jos investoinneissa hyödynnetään vierasta
pääomaa.

Lisäksi haastatteluissa toivottiin

enemmän selvitystä

maakaapeloinnin

vaikutuksista. Tässä skenaariossa KJ-verkon maakaapelointiaste tulee olemaan noin 20 %.

Kuvassa 6.11 on esitetty verkko-omaisuuden jälleenhankinta-arvo vuonna 2029, joka on
otettu investointimallinnuksesta. Tässäkin skenaariossa investointitaso on noin 5 M€/a
korkeampi kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa. Kuten kuvasta
huomataan, tässä skenaariossa pääpaino on keski- ja pienjänniteverkon maakaapeloinnilla.
Tässä skenaariossa pitoajan ylittäneen verkon jälleenhankinta-arvo on vuonna 2029 noin
52 M€.
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Kuva 6.11. Kaapelointipainotteisen skenaarion verkon jälleenhankinta-arvo vuonna 2029

Skenaarion syötteissä verkon jälleenhankinta-arvo kasvaa 500 M€:sta 570 M€:oon.
Nykykäyttöarvo nousee 230 M€:sta 330 M€:oon. Investointitaso on 10 vuoden ajan 22 M€
ja laskee siitä sitten ensimmäisen skenaarion tasolle eli noin 18 M€:oon. Vuosittaiset
tasapoistot nousevat 12,1 M€:sta 13,6 M€:oon. Investointien suhde tasapoistoon on
keskimäärin 166 %. Skenaarion syötteet on esitetty kuvassa 6.1.

6.3.2 Skenaarion tulokset
Kaapelipainotteinen

skenaario

on

myös

verkonarvon kehittyminen tapahtuu niin,

investointipainotteinen

skenaario,

jossa

että tekniikkana käytetään pääasiassa

maakaapelia. Skenaarion taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen on esitetty kuvassa
6.12.
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Kuva 6.12. Kaapelointipainotteisen skenaarion taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen

Kuten kuvasta huomataan, skenaarion tulokset eivät merkittävästi eroa edellisen luvun
skenaariosta. Korkeampi investointitaso vaikuttaa sallittuun liikevaihtoon, joka on
tarkastelujakson lopussa 48 M€ eli 5 % korkeampi kuin vertailuskenaariossa.

Vieraan pääoman määrä on korkeimmillaan 56 M€, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin
edellisessä skenaariossa ja noin kaksi kertaa korkeampi kuin vertailuskenaariossa. Vieraan
pääoman määrä on korkeimmillaan 130 % sallitusta liikevaihdosta. Tässä skenaariossa
vieras pääoma on hieman etupainotteisempaa kuin edellisessä skenaariossa. Vieraan
pääoman lisäys lopetetaan vuonna 2029, kun toimitusvarmuusinvestoinnit ovat tehty ja
vieras pääoma on maksettu takaisin tarkastelujakson lopussa.

Kassavirta

pysyy

vuoteen

2029

asti

minimiin

lukitulla

tasolla,

kunnes

toimitusvarmuusinvestoinnit on saatu tehtyä, ja tämän jälkeen alkaa nousta varsin nopeasti.
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Tarkastelujakson lopussa kassavirta on 21,5 M€, mikä on noin 50 % suurempi kuin
vertailuskenaariossa. Korkeampi kassavirta tarkastelujakson lopussa selittyy korkeammalla
nykykäyttöarvolla, jolle saadaan korkeampi sallittu kohtuullinen tuotto, matalammilla
operatiivisilla kustannuksilla sekä laatukannustimesta saatavalla hyödyllä.

Kuvassa 6.13 on eroteltu sallitun liikevaihdon muodostavat osat. Huomataan, että
edelliseen skenaarion verrattuna se on hyvin samanlainen. Vertailuskenaarioon verrattuna
nykykäyttöarvon nousemisen myötä sallittu kohtuullinen tuotto on suurempi ja se selittää
myös koko sallitun liikevaihdon kasvamisen. Laatukannustimella on myös pieni vaikutus
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Kuva 6.13. Sallitun liikevaihdon muodostuminen kaapelointipainotteisessa skenaariossa
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Kuvassa 6.14 on esitetty reaalitalouden kehittyminen. Kuvasta näkyy yhtiön merkittävä
vieraan pääoman kasvu vertailuskenaarioon verrattuna, koska vuosina 2019-2024 ilman
vierasta pääomaa kassavirta olisi negatiivinen. Lisäksi vuosina 2023-2030 korollisen
vieraan pääoman lyhennysten ja korkokustannusten osuudet alkavat olla merkittävät.
Vierasta pääomaa tarvitaan siis vuosittain lisää kattamaan investoinnit. Lyhennykset ja
korkokustannukset ovatkin korkeimmillaan 10 M€ vuonna 2027. Kuvassa reaalitalouden
pylväiden summa vuosina 2019-2024 on korkeampi kuin sallittu liikevaihto. Se kertoo
siitä, että reaalitalouden menot ovat korkeammat kuin saatavat siirtotulot, mikä tarkoittaa,
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Kuva 6.14. Reaalitalouden kehittyminen kaapelointipainotteisessa skenaariossa
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6.4 Kunnossapitopainotteinen skenaario
Tässä

luvussa

tarkastellaan

taloudellisia

tunnuslukujen

kehittymistä

kunnossapitopainotteisessa skenaariossa, jossa investointien määrää lasketaan ja pääpaino
on verkon toimintakuntoisena pitämisessä kunnossapitotoimin.

6.4.1 Skenaarion esittely
Investointipainotteisten skenaarioiden lisäksi katsottiin hyödylliseksi tarkastella myös
skenaariota,

joissa

investointeihin

käytetään

merkittävästi

vähemmän

verrattuna

kehittämissuunnitelman mukaiseen skenaarioon. Tämä skenaario saattaa toisaalta olla
hieman teoreettinen tarkastelu, koska toimitusvarmuuskriteerien täyttäminen käytännössä
vaatii merkittäviä verkostoinvestointeja. Tämän skenaarion tavoite on selvittää, mitkä
olisivat skenaarion taloudelliset seuraukset pitkällä aika välillä.

Kuvassa 6.15 on esitetty verkko-omaisuuden jälleenhankinta-arvo vuonna 2029, joka on
otettu investointimallinnuksesta. Tässä skenaariossa investointitaso on noin 3 M€
matalampi kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa. Pääasiassa vähennykset
kohdistuvat haaraverkkojen ilmajohtoihin, koska haastattelujen perusteella ajateltiin, että
taajamien maakaapelointi täytyy saada tehtyä. Tässä skenaariossa pitoajan ylittäneen
verkon jälleenhankinta-arvo on vuonna 2029 noin 77,5 M€.
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Kuva 6.15. Kunnossapitopainotteisen skenaarion verkon jälleenhankinta-arvo vuonna 2029

Skenaarion syötteissä verkon jälleenhankinta-arvo kasvaa 500 M€:sta 540 M€:oon.
Nykykäyttöarvo nousee 230 M€:sta 270 M€:oon. Investointitaso on vuoteen 2029 asti 15
M€. Vuosittaiset tasapoistot nousevat 12,1 M€:sta 13,1 M€:oon. Investointien suhde
tasapoistoon on keskimäärin 122 %. Skenaarion syötteet on esitetty kuvassa 6.1.

6.4.2 Skenaarion tulokset
Kunnossapitopainotteisessa

skenaariossa

investointeja

vähennetään

suhteessa

kehittämissuunnitelman mukaiseen skenaarioon ja siksi verkon arvo nousee hitaammin.
Skenaarion taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen on esitetty kuvassa 6.16.
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Kuva 6.16. Taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen kunnossapitopainotteisessa skenaariossa

Tässä skenaariossa sallittu liikevaihto on tarkastelujakson alussa hyvin samanlainen kuin
vertailuskenaariossa. Kuitenkin WACC-prosentin noustessa vuodesta 2024 eteenpäin,
sallittu liikevaihto ei nouse enää yhtä paljon kuin vertailuskenaariossa, koska matalampi
investointitaso johtaa matalampaan verkonarvoon, jolle saatava sallittu kohtuullinen tuotto
on pienempi. Tarkastelujakson lopussa, vuonna 2038 sallittu liikevaihto kuitenkin nousee
merkittävästi 48 M€:oon. Tämä selittyy sillä, että operatiivisten kustannuksien ja sallittujen
operatiivisten kustannusten erotus on suurempi kuin 20 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta,
mikä nostaa sallittua liikevaihtoa.

Myös tässä skenaariossa, matalasta investointitasosta huolimatta tarvitaan vierasta
pääomaa, mutta ei yhtä paljon kuin vertailuskenaariossa. Vieraan pääoman määrä on
korkeimmillaan 12 M€ vuonna 2024, mikä on 29 % sallitusta liikevaihdosta ja 40 %
vähemmän kuin vertailuskenaariossa.
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Tarkastelujakson alussa kassavirta on hieman yli minimivaatimuksen, mutta laskee
minimivaatimuksen tasolle ja pysyy siinä vuoteen 2029 asti. Vuoden 2029 jälkeen
kassavirta nousee yli minimivaatimuksen ja pysyy sen jälkeen varsin tasaisena
tarkastelujakson loppuun asti. Tämä johtuu siitä, että verkon arvo on matalampi ja siksi
kassavirta pysyy myös matalana tarkastelujakson loppuun asti.
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Kuvassa 6.17 on esitetty sallitun liikevaihdon muodostuminen. Huomataan, että vuoteen
2024 asti skenaario näyttää sallitun liikevaihdon näkökulmasta hyvin samanlaiselta kuin
vertailuskenaario, mutta siitä eteenpäin sallittu liikevaihto on hieman matalammalla
tasolla. Lisäksi huomataan, että laatukannustimen sanktio vähentää sallittua liikevaihtoa
sekä tarkastelujakson lopussa tehostamiskannustimen 20 %:n sanktioraja ylittyy ja nostaa
sallittua liikevaihtoa merkittävästi. Koska laatukannustimen sanktion vaikutus vähentää
sallittua liikevaihtoa, kuvassa 6.15 sallittua liikevaihtoa kuvaava viiva on laatukannustimen

Rahallinen arvo M€

sanktion verran matalammalla kuin pylväiden summa.
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Kuva 6.17. Sallitun liikevaihdon muodostuminen kunnossapitopainotteisessa skenaariossa
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Kuvassa

6.18

on

esitetty

reaalitalouden

kehittyminen.

Huomataan,

että

kunnossapitopainotteisessa skenaariossa operatiiviset kustannukset kasvavat merkittävästi
verrattuna

vertailuskenaarioon.

Toisaalta

vieraan

pääoman

lyhennykset

ja

korkokustannukset ovat hyvin vähäiset, koska vierasta pääomaa tarvitaan marginaalisesti
kattamaan kassavirtavaatimus muutamana vuonna. Kuten edellä mainittiin, kassavirtataso

Rahallinen arvo M€

pysyy hyvin tasaisena koko tarkastelujakson loppuun asti.
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Kuva 6.18. Reaalitalouden kehittyminen kunnossapitopainotteisessa skenaariossa
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6.5 Tulosten vertailua
Tässä luvussa vertaillaan edellisissä luvuissa esiteltyjen skenaarioiden tuloksia.
Skenaarioita vertaillaan sekä asiakas- että omistajanäkökulmasta. Sallittu liikevaihto kuvaa
asiakasnäkökulmaa,

koska

se

käytännössä

kuvaa

siirtohinnan

kehittymistä.

Asiakasnäkökulmasta ei tarkastella sähköntoimitusvarmuuden kannalta, koska se on
sisäänrakennettu

sallittuun

liikevaihtoon

laatukannustimen

kautta

sekä

sähköntoimitusvarmuus on asiakkaalle yksilökohtaista, toisin kuin siirtohinta, joka on
pistehinnoitteluperiaatteen mukaan yhtä suuri kaikille verkkoasiakkaille. Kassavirta ja
vieraan pääoman määrä kuvaavat omistajanäkökulmaa. Tulevaisuuden kassavirtojen
nykyarvo kuvaa yrityksen arvoa ja vieraan pääoman määrä kuvaa yrityksen riskitasoa,
mikä saattaa nostaa vieraan pääoman kustannuksia ja heikentää luotonsaantiehtoja ja mahdollisuuksia.

M€

6.5.1 Sallittu liikevaihto
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Kuva 6.19. Sallittu liikevaihto eri skenaarioissa
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Asiakasnäkökulmasta tarkastellaan sallittua liikevaihtoa. Kuvassa 6.19 on esitetty sallitun
liikevaihdon

kehittyminen

eri

skenaarioissa.

Kuvasta

huomataan,

että

investointipainotteisissa skenaarioissa sallittu liikevaihto on vuositasolla keskimäärin 4 M€
korkeampi kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa, mutta trendi on hyvin
samanlainen. Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa sallittu liikevaihto on keskimäärin 2
M€ matalampi kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa vuoteen 2035 asti.
Siitä

eteenpäin

kunnossapitopainotteisen

skenaarion

sallittu

liikevaihto

kasvaa

merkittävästi ja nousee investointipainotteisten skenaarioiden tasolle. Merkittävä nousu
selittyy tehostamiskannustimen sanktiorajoittimen ylittymisellä.

Vuoden 2029 jälkeen investointipainotteiset skenaariot ja kehittämissuunnitelman
skenaario pysyvät tasaisina, koska toimitusvarmuusinvestoinnit on tehty ja investointitaso
palaa tasapoistojen suuruiselle tasolle, mikä tarkoittaa, että verkon arvo ei enää kasva.
Lisäksi WACC-prosentin oletettiin pysyvän varsin tasaisena tarkastelujakson loppuun asti.
Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa sallittu liikevaihto nousee edelleen vuodesta 2029
eteenpäin koska operatiivisissa kustannuksissa sanktio voi enintään olla 20 % jonka
ylityttyä se alkaa kasvattaa sallittua liikevaihtoa
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Kuva 6.20. Vuosittainen kassavirta eri skenaarioissa

Omistajanäkökulmasta tarkastellaan ensin kassavirtaa. Kuvassa 6.20 on esitetty
vuosittaisen kassavirran kehittyminen eri skenaarioissa. Havaitaan, että jokaisessa
skenaariossa vuoteen 2029 asti kassavirta on minimitasollaan. Eroavaisuudet alkavat siis
vuodesta 2029 eteenpäin, kun toimitusvarmuusinvestoinnit on tehty ja investointitaso
laskee tasapoistojen suuruiselle tasolle. Kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa
kassavirta nousee äkillisesti ja nousee tasaisesti tarkastelujakson loppuun asti.
Investointipainotteisissa skenaarioissa kassavirta nousee nopeasti ja jatkaa nopeaa kasvua
tarkastelujakson loppuu asti. Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa vuoden 2029
kassavirtataso nousee hieman, mutta pysyy samalla tasolla tarkastelujakson loppuun asti.
Erot kassavirtojen tasoissa selittävät merkittävissä määrin nykykäyttöarvon sekä jossain
määrin operatiivisten kustannusten muutoksella ja laatukannustimen vaikutuksella.

Kuvassa 6.21 on esitetty kumulatiivinen kassavirta sekä kuvassa 6.22 on esitetty
kumulatiivinen

kassavirta

6

%:lla

diskontattuna.

6

%

on

valittu

koska

valvontamenetelmien WACC-mallin oman pääoman kustannus on noin 6-7 %. Diskontattu
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kassavirta tarkoittaa rahavirran nykyarvon laskemista, jotta tämän hetkinen ja

M€

tulevaisuudessa maksettava raha olisivat vertailukelpoisia keskenään.
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Kuva 6.21. Kumulatiivinen kassavirta eri skenaarioissa
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Kuva 6.22. Kumulatiivinen 6 % korolla diskontattu kassavirta eri skenaarioissa
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Huomataan, että vuoteen 2029 asti kumulatiiviset kassavirrat ovat lähes yhtä suuret.
Vuodesta 2029 eteenpäin kumulatiivisen kassavirran kasvunopeus investointipainotteisissa
skenaarioissa

ja

kehittämissuunnitelman

mukaisessa

skenaariossa

kasvaa.

Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa kumulatiivisen kassavirran kasvunopeus kasvaa
hyvin marginaalisesti vuoden 2029 jälkeen.

Tämän tarkastelun perusteella investointipainotteiset skenaariot antavat suurimmat
kumulatiiviset kassavirrat tarkastelujakson lopussa. Tämä selittyy pääasiassa suuremmalla
verkonarvon kasvulla sekä osittain operatiivisten kustannusten pienenemisellä ja
laatukannustimesta saatavalla bonuksella.

Jos tarkastellaan diskontattua kassavirtaa, huomataan, että edelleen investointipainotteiset
skenaariot mahdollistavat korkeimman tuotot. Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa
diskontatun kumulatiivisen kassavirran kasvunopeus on hidas tarkastelujakson loppuun asti
ja tuotto jää matalammaksi kuin vertailuskenaariolla.

6.5.3 Vieras pääoma
Toisena omistajanäkökulmana tarkastellaan vieraan pääoman määrää. Vieraan pääoman
määrä kiinnostaa omistajaa, koska korkea vieras pääoma tuo mukanaan riskejä ja voi
vaikuttaa yrityksen luotonsaantiin ja sen hintaan. Kuvassa 6.23 on esitetty vieraan
pääoman määrä eri skenaarioissa.

M€
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Kuva 6.23. Vieraan pääoman määrä eri skenaarioissa

Huomataan, että investointipainotteisissa skenaarioissa vieraan pääoman määrä on
merkittävä

verrattuna

kehittämissuunnitelman

mukaiseen

skenaarioon.

Investointipainotteisten skenaarioiden vieraan pääoman määrä on korkeimmillaan 175 %
suurempi kuin vertailuskenaariossa. Kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa
vieraan

pääoman

määrä

on

korkeimmillaan

hieman

korkeampi

kuin

kunnossapitopainotteisessa skenaariossa.

Huomataan, kun investointitaso nousee noin 24 % suhteessa kehittämissuunnitelman
mukaiseen skenaarioon, tarvittava vieraan pääoman määrä nousee noin 175 % suhteessa
kehittämissuunnitelman mukaiseen skenaarioon. Toisaalta kun investointitaso laskee 11 %
suhteessa kehittämissuunnitelman mukaiseen skenaarioon, vieraan pääoman määrä laskee
40

%

suhteessa

kehittämissuunnitelman

mukaiseen

skenaarioon.

Tämän

herkkyystarkastelun perusteella voidaan todeta, että kehittämissuunnitelma on valittu
jossain määrin optimiksi siinä suhteessa, ettei se vaadi merkittävää vieraan pääoman
määrää.
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6.5.4 Yhteenveto
Tässä luvussa tarkasteltiin erilaisia verkostoskenaarioita ja niiden vaikutuksia taloudellisiin
tunnuslukuihin. Verkostoskenaariot olivat kehittämissuunnitelman mukainen skenaario,
nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen skenaario, kaapelipainotteinen skenaario ja
kunnossapitopainotteinen skenaario.

Tuloksista huomataan, että asiakasnäkökulmasta kehittämissuunnitelman mukainen
skenaario on paras mahdollinen, koska sallittu liikevaihto pysyy kohtuullisena.
Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa sallittu liikevaihto pysyy myös matalana
tarkastelujakson alussa, mutta nousee tarkastelujakson loppua kohti. Koska sallitun
liikevaihdon nouseminen johtuu tehostamiskannustimen sanktiorajasta, on vaikea arvioida
onko kunnossapitopainotteinen skenaario asiakasnäkökulmasta huono skenaario, koska
valvontamenetelmistä voidaan olla suhteellisen varmoja vain vuoteen 2024 asti.
Investointipainotteisissa skenaarioissa (nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen
skenaario ja kaapelointipainotteinen skenaario) sallittu liikevaihto on selkeästi korkeampi
ja siksi asiakkaan näkökulmasta se ei ole välttämättä toivottu skenaario, vaikka KAHkustannus on matalampi.

Omistajanäkökulmasta

tarkasteltiin

kassavirtaa

ja

vieraan

pääoman

määrää.

Kumulatiivinen kassavirta on korkein investointipainotteisissa skenaarioissa. Toisaalta
investointipainotteisissa skenaarioissa on myös korkea riskitaso, koska ne vaativat
merkittävää

vieraan

pääoman

määrää.

Vieraan

pääoman

määrä

on

pienin

kunnossapitopainotteisessa skenaariossa. Tämän tiedon perusteella voidaan tulkita, että ei
voida yksiselitteisesti valita omistajanäkökulmasta parasta mahdollista skenaariota, vaan
omistajan täytyisi arvioida, miten korkeata riskitasoa ollaan valmiita pitämään. Toisaalta
voidaan myös ajatella, että kehittämissuunnitelman mukainen skenaario on hyvä
kompromissi, jossa taloudelliset riskit eivät ole korkeat, mutta kassavirta on kohtuullinen
myös toimitusvarmuusinvestointien jälkeen.

Jos tuloksien perusteella tehdään päätöksiä pitkälle aikavälille, tulee kuitenkin huomioida,
että valvontamenetelmät ovat tiedossa vain vuoteen 2024 asti ja siitä eteenpäin ne voivat
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muuttua

merkittävästi.

Erityisesti

investointipainotteisiin

taloudellisten riskien lisäksi merkittävä regulaatioriski.

skenaarioihin

liittyy
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7 SUURHÄIRIÖSKENAARIOT
Tässä luvussa tarkastellaan luvussa 5 esitellyllä talousmallilla suurhäiriöiden vaikutusta
Loiste Sähköverkko Oy:n talouteen. Tulosten voidaan olettaa olevan samankaltaisia myös
muilla jakeluverkonhaltijoilla. Viime vuosina suomalaiset maaseutujakeluverkkoyhtiöt
ovat kokeneet merkittäviä myrskyjä. Myrskyn aiheuttamaa suurhäiriötä pidetäänkin yhtenä
merkittävimpänä riskinä jakeluverkkoliiketoiminnassa. Suurhäiriön riskeihin on varauduttu
valvontamenetelmissä rajaamalla laatukannustimen vaikutus enimmillään 15 %:iin
sallitusta kohtuullisesta tuotosta ja tehostamiskannustimen vaikutus 20 %:iin sallitusta
kohtuullisesta tuotosta. Tämän luvun tavoitteena on selvittää millaisia liiketaloudellisia
riskejä erilaiset suurhäiriöskenaariot tuovat.

Suurhäiriöiden

vaikutuksia

tarkastellaan

tarkastelemalla

yksittäistä

merkittävää

suurhäiriötä sekä useita pienempiä suurhäiriöitä peräkkäisinä vuosina ja näitä verrataan
skenaarioon,

jossa

kaiken

oletetaan

pysyvän

normaalina.

Syötteinä

käytetään

kehittämissuunnitelman skenaarion mukaisia syötteitä. Suurhäiriönskenaariot määritellään
syöttämällä määritelty KAH-arvo käsin ja ohitetaan KAH- ja OPEX-mallinnus kyseiseltä
vuodelta. Esimerkiksi kun suurhäiriöskenaarion KAH-kustannukset määritellään vuodelle
2020, vuoden 2021 KAH-kustannuksiin ei vaikuta vuoden 2020 KAH-kustannukset, vaan
ne ovat riippuvaisia vuoden vuoden 2019 KAH-kustannuksista. Lisäksi oletetaan, ettei
yhtiöllä ole käytössä minkäänlaista vakuutusta.

Koska myrskyt vaikuttavat pääasiassa laatukannustimeen KAH-kustannuksen kautta sekä
operatiivisiin kustannuksiin viankorjauskustannusten sekä vakiokorvausten kautta,
tarkastellaan

skenaarioissa

erikseen

laatukannustinta

sekä

yleisesti

taloudellisia

tunnuslukuja. Kuvassa 7.1 on esitetty laatukannustimen kehitys kehittämissuunnitelman
mukaisessa skenaariossa. Tätä tietoa käytetään vertailuna suurhäiriöskenaarioissa.
Normaalissa tilanteessa on laskettu KAH-kustannusten vertailutaso käyttäen historiatietoa
ja arviota vuodesta 2015 ja saatu arvoksi 3,5 M€ ja vuoden 2016 toteutuneeksi KAHkustannukseksi on arvioitu 3,2 M€.
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Kuva 7.1. Laatukannustimen kehittyminen kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa

7.1 Yksi merkittävä suurhäiriö
Tässä skenaariossa tarkastellaan kuvan 7.2 mukaista tilannetta, jossa vuonna 2020 tapahtuu
merkittävä suurhäiriö, jonka seurauksena vuosittainen KAH-kustannus on 10 M€ eli noin
kolme kertaa suurempi kuin normaalina vuotena. Kyseisenä vuonna operatiivisiin
kustannuksiin laskettavat viankorjauskustannukset ovat noin 5 M€ ja vakiokorvaukset noin
0,2 M€.
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Kuva 7.2. Yhden merkittävän suurhäiriön vaikutus laatukannustimeen

10 M€ on suurempi kuin 15 % kohtuullisesta sallitusta tuotosta eli laatukannustimen
sanktio on vuonna 2020 15 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta. Toisaalta havaitaan, kun
laatukannustimen vertailutaso päivitetään vuonna 2024, vertailutason arvoksi saadaan 3,9
M€, koska 10 M€ KAH-kustannus vuonna 2020 erottuu niin merkittävästi kahdeksan
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vuoden keskiarvossa. Siksi vuodesta 2024 eteenpäin laatukannustimesta saatu bonus on
suurempi kuin suurhäiriövuoden sanktio.

Kuvassa 7.3 on esitetty taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen yhden merkittävän
suurhäiriövuoden seurauksesta. Jos sitä verrataan kuvaan 6.4, niin huomataan, ettei eroa
ole merkittävästi. Vuonna 2020 vierasta pääomaa on enimmillään yhtä paljon kuin
kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa. Toisaalta sallitussa liikevaihdossa
nähdään nousu suurhäiriövuonna, koska kyseisen vuoden kohtuullisten operatiivisten
kustannusten ja sallittujen kohtuullisten operatiivisten kustannusten erotus on suurempi

Rahallinen arvo M€
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7.2 Useita suurhäiriöitä
Tässä skenaariossa tarkastellaan kuvan 7.4 mukaista tilannetta, jossa vuosina 2020, 2021 ja
2022 vuosittainen KAH-kustannus on 5 M€, joka on 1,3 kertaa suurempi kuin normaalina
vuotena.

Kyseisinä

vuosina

operatiivisiin

kustannuksiin

laskettavat

viankorjauskustannukset ovat noin 2,5 M€ ja vakiokorvaukset noin 0,1 M€.
12
KAH-kustannus ja
laatukannustin M€

10
8
6

KAH

4

KAH-vertailutaso

2

Laatukannustin

-

Leikkuri

-2
-4
2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Kuva 7.4. Useiden vähemmän merkittävien suurhäiriöiden vaikutus laatukannustimeen

5 M€ on lähes yhtä suuri kuin 15 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta eli ei ylitä
laatukannustimen sanktiorajaa. Havaitaan, että laatukannustimen vertailutason päivittyessä
vuonna 2024, vertailutason arvoksi saadaan 3,8 M€, koska vuosien 2020, 2021 ja 2022
vuosittaiset KAH-kustannukset vaikuttavat kahdeksan vuoden keskiarvoon. Siksi vuodesta
2024 eteenpäin laatukannustimesta saatu bonus on suurempi.

Kuvassa 7.5 on esitetty taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen usean peräkkäisen
suurhäiriövuoden seurauksesta. Jos verrataan tätä kuvaan 6.4, niin huomataan, että
suurimmillaan vieraan pääoman määrä on noin 27 M€, mikä on 6 M€ suurempi kuin
normaaliskenaariossa. Tämä johtuu siitä, että kassavirtavaatimuksen täyttämiseksi sekä
suurhäiriövuosina kasvaneiden operatiivisten kustannusten ja laatukannustimen sanktioita
varten otetaan vierasta pääomaa.

Rahallinen arvo M€
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Kuva 7.5. Useiden peräkkäisten suurhäiriövuosien vaikutus taloudellisten tunnuslukujen
kehittymiseen
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7.3 Tulosten vertailua
Tässä luvussa vertaillaan suurhäiriöskenaarioiden tuloksia normaaliin tilanteeseen. Kuten
luvussa 6.5, tässäkin luvussa skenaarioita vertaillaan asiakas- ja omistajanäkökulmasta.
Asiakasnäkökulmasta

tarkastellaan

sallittua

liikevaihtoa

ja

omistajanäkökulmasta

kassavirtaa ja vieraan pääoman määrää.

Kuvassa 7.6 on esitetty sallittu liikevaihto eri suurhäiriöskenaarioissa. Huomataan, että
yhden

merkittävän

suurhäiriövuonna,

suurhäiriön skenaariossa
koska

operatiivisten

sallittu

kustannusten

liikevaihto
ja

nousee

sallittujen

hieman

operatiivisten

kustannusten erotus on merkittävästi suurempi kuin 20 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta
ja ylittävä osuus kasvattaa sallittua liikevaihtoa kyseisenä vuonna. Usean suurhäiriön
skenaariossa sallittu liikevaihto laskee suurhäiriövuosina, koska tehostamiskannustimen
sanktioraja ei ylity. Lisäksi huomataan, että verrattuna normaaliin tilanteeseen vuosina
2024-2032 sallittu liikevaihto on molemmissa suurhäiriöskenaarioissa normaalia tilannetta

M€

noin 1M €/a korkeampi. Tämä selittyy laatukannustimen vertailutason nousemisella.
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Kuva 7.6. Sallittu liikevaihto eri suurhäiriöskenaarioissa

Kuvassa 7.7 on esitetty kassavirta eri suurhäiriöskenaarioissa. Huomataan, että yhden
merkittävän suurhäiriön skenaario antaa korkeamman kassavirran kuin normaali skenaario.
Tämä selittyy sillä, että laatukannustimen ja tehostamiskannustimen sanktiorajat ylittyvät,
mutta laatukannustimen vertailutaso nousee, mikä mahdollistaa korkeamman kassavirran.
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Toisaalta usean suurhäiriön skenaario antaa pienemmän kassavirran kuin normaali
skenaario, koska laatukannustimen ja tehostamiskannustimen sanktiorajat eivät ylity.
Kuvassa 7.8 on esitetty kumulatiivinen kassavirta, josta huomataan sama ilmiö.
Merkittävän suurhäiriön skenaarion vaikutus kumulatiivisessa kassavirrassa on + 3,5 % ja

Vuosittainen kassavirta

M€

usean suurhäiriön skenaarion vaikutus -2,3 % suhteessa normaaliin skenaarioon.
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Kuva 7.8. Kumulatiivinen kassavirta eri suurhäiriöskenaarioissa

Kuvassa 7.9 on esitetty vieraan pääoman määrä eri suurhäiriöskenaarioissa. Kuten
aikaisemmin todettiin,

normaalin skenaarion

ja

yhden merkittävän suurhäiriön
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skenaariossa vieraan pääoman määrä on enimmillään noin 20 M€. Toisaalta huomataan,
että yhden merkittävän suurhäiriön skenaariossa vierasta pääomaa ei tarvitse ottaa niin
paljon lisää kuin normaalissa skenaariossa, koska investointeihin ja kassavirtaan voidaan
käyttää laatukannustimesta vertailutason nousu myötä saatua suurempaa bonusta. Usean
suurhäiriön skenaariossa vieraan pääoman määrä on hieman suurempi kuin normaalissa

Vieraan pääoman määrä

M€

skenaariossa.
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Kuva 7.9. Vieraan pääoman määrä eri suurhäiriöskenaarioissa

7.4 Yhteenveto
Tässä luvussa tarkasteltiin erilaisia suurhäiriöskenaarioita. Tavoitteena oli tarkastella
merkittävän suuhäiriöiden taloudellisia riskejä neljännen ja viidennen valvontajakson
valvontamenetelmillä Loiste Sähköverkko Oy:n taloudelle.

Tuloksista huomataan, että suurhäiriön taloudelliset riskit ovat kohtuulliset. Tämä selittyy
sillä, että laatukannustimen 20 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta laskettava sanktioraja
muutettiin 15 %:iin sekä tehostamiskannustimeen lisättiin samanlainen sanktioraja, joka on
20 % sallitusta kohtuullisesta tuotosta. Toisaalta myös WACC-prosentin laskentatavan
muutokset kasvattavat sanktiorajojen rajoja.
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Itse asiassa voidaan tämän mallinnuksen perusteella todeta, että merkittävän suurhäiriön
kohdalla riskiä ei käytännössä olekaan, koska laatukannustimen sanktiorajan ylittyvä osuus
palautuu vertailutason päivittyessä ja näkyy tuloksissa pienempänä vieraan pääoman
määränä ja korkeampana kassavirtana. Tämä sama ilmiö on todettu laatukannustimen
osalta laatukannustimen kehitystyössä ja markkinaoikeus on pitänyt sitä perusteltuna
(Karttunen et. al 2014, 21).

Jos tuloksia verrataan verkostoskenaarioihin, voidaan todeta, että suurhäiriön taloudelliset
riskit ovat suhteellisen matalat verrattuna strategisen päätöksenteon riskeihin tai
regulaatioriskiin.
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8 KOHTUULLISEN TUOTTOASTEEN RISKISKENAARIO
Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korko, josta lasketaan sallitun
kohtuullisen tuoton laskennassa käytettävä WACC-prosentti, on laskenut merkittävästi
viime vuosina. Toiveikkaasti ajatellaan, että tulevaisuudessa se tulee nousemaan.
Kuitenkin jos toiveikkaaseen kehitykseen ei haluta luottaa täysin, tulee WACC-prosenttiin
liittyviä taloudellisia riskejä tarkastella.

Tässä luvussa tarkastellaan millaisia taloudellisia riskejä sisältää skenaario, jossa
obligaatiokorko ei nousekaan luvussa 5 ennustetulla tavalla, vaan pysyy vuotena 2016
käytettävän arvon tasolla (0,8 %). Valvontamenetelmien 2016-2023 parametreilla pretaxWACC-prosenttina se tarkoittaa 5 %. Tuloksista tulee huomioida, että WACC-prosentin
laskennassa käytetään joko 10 edellisen vuoden keskiarvoa tai kyseisen vuoden arvoa sen
mukaan kumpi on suurempi. Syötteinä riskiskenaariossa käytetään kehittämissuunnitelman
mukaisen skenaarion syötteitä. Siksi muut taloudelliset tunnusluvut sallittua liikevaihtoa,
sallittua kohtuullista tuottoa, vierasta pääomaa ja kassavirtaa lukuun ottamatta pysyvät
samoina kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa. Kuvassa 8.1 on esitetty
Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden koron kehitys tässä skenaariossa.
Suomen valtion 10 v.
obligaatioiden korko %

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

1,00%
0,00%

Toteutunut

Ennuste

Kuva 8.1. Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden koron kehitys tässä skenaariossa
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8.1 Skenaarion tulokset
Kuvassa 8.2 on esitetty taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen skenaariossa, jossa
Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korko pysyy arvossa 0,8 % koko

Rahallinen arvo M€

tarkastelujakson ajan.
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Kuva 8.2. Taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen skenaariossa, jossa Suomen valtion
kymmenen vuoden obligaatioiden korko pysyy arvossa 0,8 % koko tarkastelujakson

Huomataan, että liikevaihto laskee aluksi, mikä selittyy sillä, että tarkastelujakson alussa
korkona käytetään 10 vuoden keskiarvoa. Matalimmillaan sallittu liikevaihto on 38,7 M€
vuonna 2024. Myöhemmin sallittu liikevaihto alkaa nousta hitaasti, mikä selittyy verkon
arvon nousulla. Nousu on kuitenkin hyvin vähäistä ja tarkastelujakson lopussa sallittu
liikevaihto on 41,7 M€, joka on merkittävästi vähemmän kuin sallittu liikevaihto vuonna
2016.
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Vieraan pääoman määrä nousee merkittävästi, koska matala sallittu kohtuullinen tuotto ei
riitä kattamaan kassavirtaa, investointikannustimen ylittäviä investointeja ja sallittujen
operatiivisten kustannusten ylittäviä operatiivisia kustannuksia. Korkeimmillaan vieraan
pääoman määrä on vuonna 2029, jolloin määrä on 42 M€, joka on 105 % suhteutettuna
kyseisen vuoden sallittuun liikevaihtoon. Koska vierasta pääomaa tarvitaan selvästi
enemmän kuin ennustetulla obligaatiokorolla, vierasta pääomaa ei saada maksettua takaisin
tarkastelujakson aikana kokonaan. Tarkastelujakson lopussa vierasta pääomaa on vielä
15,7 M€.

Tässä skenaariossa kassavirta on koko tarkastelujakson ajan lukitussa minimitasossaan,
koska vieraan pääoman määrä ja sen kustannukset kasvavat merkittävästi.

Kuvassa 8.3 on esitetty sallitun liikevaihdon muodostuminen. Huomataan, että sallittu
liikevaihto aluksi laskee ja sitten pysyy matalana, koska sallittu kohtuullinen tuotto aluksi
laskee ja sitten pysyy hyvin samalla tasolla.

Rahallinen arvo M€
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Kuva 8.3. Sallitun liikevaihdon muodostuminen skenaariossa, jossa Suomen valtion kymmenen
vuoden obligaatioiden korko pysyy arvossa 0,8 % koko tarkastelujakson
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Kuvassa 8.4 on esitetty reaalitalouden kehittyminen. Huomataan, että kassavirta ilman
uutta vierasta pääomaa vain laskisi, ellei otettaisi lisää vierasta pääomaa kattamaan kulut ja
investoinnit sekä kassavirta. Koska vuoteen 2029 mennessä vieraan pääoman määrä on
kasvanut merkittävästi sekä sallittu kohtuullinen tuotto on matala, ei pelkästään
investointitason muuttaminen tasapoiston suuruiseksi riitä generoimaan kassavirtaa
omistajan vaatimuksiin. Huomataan, että kassavirta alkaisi nousta vasta tarkastelujakson
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Kuva 8.4. Reaalitalouden kehittyminen skenaariossa, jossa Suomen valtion kymmenen vuoden
obligaatioiden korko pysyy arvossa 0,8 % koko tarkastelujakson
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8.2 Tulosten vertailua
Seuraavaksi vertaillaan tämän skenaarion tuloksia skenaarioon, jossa obligaatiokorko
kehittyy luvun 5 ennusteen mukaisesti. Skenaariota, jossa obligaatiokorko pysyy arvossa
0,8 % kutsutaan tästä eteenpäin korkoriskiskenaarioksi ja luvun 5 ennusteen mukaista
skenaariota normaaliksi skenaarioksi. Skenaarioita verrataan samalla tavalla kuin luvussa
6.5 eli sallitun liikevaihdon, kassavirran ja vieraan pääoman määrän mukaan.

Ensin tarkastellaan sallittua liikevaihtoa. Kuvassa 8.5 on esitetty sallitun liikevaihdon
kehittyminen

eri

skenaarioissa.

Tästä

kuvasta

huomataan,

miten

matala

korkoriskiskenaarion sallittu liikevaihto on verrattuna normaaliin skenaarioon. Sallitut
liikevaihdot ovat vuoteen 2020 asti yhtä suuret, koska 10 edellisen vuoden
obligaatiokorkojen

keskiarvo

on

merkittävästi

suurempi

kuin

obligaatiokorko

tarkastelujakson alussa kuin kummassakaan skenaariossa. Skenaarioiden sallittujen
liikevaihtojen keskimääräinen erotus vuodesta 2020 eteenpäin on noin 3 M€ eli noin 6,5

M€

%.
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Kuva 8.5. Sallittu liikevaihto normaalissa ja korkoriskiskenaariossa
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Seuraavaksi tarkastellaan kassavirtaa. Kuvassa 8.6 on esitetty skenaarioiden vuosittaiset
kassavirrat. Kuvasta nähdään, että mikäli obligaatiokorko ei nousekaan ennustetusti,
omistaja ei tule saamaan sijoittamalleen pääomalle tuottoa ennen vuotta 2041, mikä voi

M€

olla monelle omistajalle liian pitkä sijoitushorisontti.
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Kuva 8.6. Kassavirta normaalissa ja korkoriskiskenaariossa

Kuvassa 8.7 esitetty skenaarioiden kumulatiiviset kassavirrat ja kuvassa 8.8 on esitetty 6
%:lla

diskontatut

kumulatiiviset

kassavirrat.

Molemmista

huomataan

se,

että

korkoriskiskenaariossa saatava tuotto on merkittävästi pienempi kuin normaalissa
skenaariossa. Korkoriskiskenaariossa kumulatiivinen kassavirta on tarkastelujakson
lopussa 22 % pienempi kuin normaalissa skenaariossa ja diskontattu kumulatiivinen
kassavirta 15 % pienempi kuin normaalissa skenaariossa.
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Kuva 8.8. Kumulatiivinen 6 % korolla diskontattu kassavirta normaalissa ja korkoriskiskenaariossa
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Lopuksi tarkastellaan vieraan pääoman määrää. Kuvassa 8.9 on esitetty skenaarioiden
vieraan pääoman määrät. Tuloksista huomataan, että vieraan pääoman määrä kasvaa
merkittävästi. Normaalissa skenaariossa vieraan pääoman määrä alkaa vähentyä vuodesta
2026 eteenpäin, kun ennustettu obligaatiokorko nousee. Korkoriskiskenaariossa vieraan
pääoman määrä jatkaa kasvamista vuoteen 2029 asti, kun toimitusvarmuusinvestoinnit on
saatu tehtyä ja vieraan pääoman määrä alkaa laskea. Korkoriskiskenaariossa vieraan
pääoman takaisinmaksu menee yli tarkastelujakson, kun taas normaalissa skenaariossa
vieras pääoma on maksettu tarkastelujakson lopussa. Korkoriskiskenaariossa vieraan
pääoman määrä on korkeimmillaan 42 M€, joka on noin 200 % suhteessa normaaliin

M€

skenaarioon.
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Kuva 8.9. Vieraan pääoman määrä normaalissa ja korkoriskiskenaariossa
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8.3 Yhteenveto
Tässä luvussa tarkasteltiin skenaariota, jossa Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden
korko, jota käytetään sallitun kohtuullisen tuoton laskennassa käytettävän WACCprosentin laskemiseen, ei nouse, vaan pysyy nykyisessä arvossaan 0,8 %. Skenaarion
tuloksia verrattiin tilanteeseen, jossa obligaatioiden korko kehittyy luvussa 5 esitellyllä
ennusteella.

Tuloksista huomattiin, että korkoriskiskenaarion sallittu liikevaihto pysyy yhtä suurena
kuin normaalin skenaarion sallittu liikevaihto vuoteen 2020 asti, kunnes siitä eteenpäin
normaalin skenaarion sallittu liikevaihto nousee ja korkoriskiskenaarion pysyy lähes
samalla tasolla. Tämä selittyi sillä, että tarkastelujakson alussa käytetään riskittömän
korkokannan arvona 10 edellisen vuoden obligaatioiden korkojen keskiarvoa, koska se on
arvoltaan suurempi kuin edellisen vuoden korko.

Huomattiin, että obligaatiokoron jääminen nykyiselle tasolle tarkastelujakson ajaksi
tarkoittaisi sitä, että omistajan saama kumulatiivinen kassavirta olisi 22 % matalampi kuin
normaalissa skenaariossa. Diskontattuna kumulatiivisena kassavirtana tarkasteltuna
omistajan saama kassavirta olisi 15 % matalampi kuin normaalissa skenaariossa.

Lisäksi tuloksista huomattiin, että korkoriskiskenaariossa vieraan pääoman määrä kasvaa
kaksinkertaiseksi suhteessa normaaliin skenaarioon ja uutta vierasta pääomaa tarvitsee
ottaa paljon pidemmälle kuin normaalissa skenaariossa.

Skenaarion tulokset vaikuttavat hyvin samanlaisista kuin Partasen (2015b) laskelmien
tulokset, joissa WACC-prosentin oletettiin pysyvän vakiona.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET
Tässä luvussa esitetään diplomityön tuloksista tehdyt johtopäätökset sekä esitetään
kehitysehdotuksia liittyen talousmalliin ja skenaariotarkasteluihin tulevaisuutta varten.

Työssä tarkasteltiin valvontamenetelmiä neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle sekä
vertailtiin niitä kolmannen valvontajakson valvontamenetelmiin. Johtopäätöksenä todetaan,
että valvonnan pääperiaatteet pysyvät hyvin pitkälti samanlaisina, mutta pieniä muutoksia
on. Merkittävimpinä muutoksina voidaan pitää WACC-prosentin laskentaan liittyviä
muutoksia, tehostamiskannustimeen lisättyä rajoitinta, joka rajoittaa sanktiota tai bonusta
enintään 20 %: sallitusta kohtuullisesta tuotosta sekä yksikköhintojen päivittämättä
jättäminen vuosittain ja siirtyminen yksikköhintojen päivittämiseen valvontajaksojen
välissä. Näistä kaksi ensimmäistä ovat verkonhaltijan kannalta yleisesti positiivisia
muutoksia,

mutta

jälkimmäinen

on

usein

tulkittu

negatiiviseksi.

Esimerkiksi

Energiateollisuus (2015, 1) on lausunnossaan valvontamenetelmien toisista suuntaviivoista
todennut,

että

yksikköhintojen

päivittämättä

jättäminen

olisi

ristiriidassa

sähkömarkkinalain ja sen esitöiden kanssa ja yksikköhinnat pitäisi päivittää vähintään
valvontajaksojen välissä.

Tämän työn yhteydessä tehdyn talousmallinnuksen tavoite oli mallintaa neljäs ja viides
valvontajakso eli vuodet 2016-2023 tarkasti ja siitä eteenpäin suuntaa-antavasti, koska
valvontamenetelmät voivat muuttua viidennen valvontajakson jälkeen merkittävästi.
Lassila (et. al 2006, 7) ovat todenneet, että verkkoyhtiöt ovat olleet varovaisia
investointistrategioidensa

suhteen,

koska

valvonta

on

ollut

ennakoimatonta

ja

monimutkaista. Tällä hetkellä verkkoyhtiöillä ei enää ole mahdollisuuksia olla varovaisia,
koska vuonna 2013

voimaan tullut

sähkömarkkinalain muutos on määritellyt

toimitusvarmuusvaatimukset, joiden täyttäminen tulee maaseutumaisilla verkkoyhtiöillä
vaatimaan merkittäviä investointeja. Lassila (et. al 2006, 7) toteavatkin, että
sähköverkkotoiminta on pitkän aikavälin liiketoimintaa ja siksi valvonnan pitäisi olla
ennakoitavaa ja jatkuvaa. Tämän työn erilaisten skenaariotarkastelujen tulokset myös
osoittavat samaa, sillä neljännen ja viidennen valvontajakson eli vuosien 2016-2023
tehtävien strategisten päätösten vaikutukset ulottuvat vuoteen 2040 asti. Tässä työssä
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todettiin, että neutraalein mahdollinen arvio on olettaa, että valvontamenetelmät pysyvät
samoina tarkastelujakson loppuun asti.

Koska toimitusvarmuusvaatimusten täyttäminen tulee vaatimaan merkittävästi normaaleja
korvausinvestointeja suurempia investointeja, monet Loiste Sähköverkko Oy:n kaltaiset
maaseutumaiset yhtiöt joutuvat hyödyntämään vierasta pääomaa investoinneissaan.
Partanen (2015b,

24)

on todennut

sen riskialttiiksi,

koska vieraan pääoman

takaisinmaksuaika on yleensä lyhyempi kuin verkon komponenttien teknistaloudelliset
pitoajat, mikä johtaa uuden vieraan pääoman ottamiseen ja vieraan pääoman määrän
merkittävään kasvuun. Tämän työn verkostoskenaarion tulokset myös osoittavat samaa,
sillä riippuen investointitasosta, vieraan pääoman määrä voi olla 29-130 % sallitusta
liikevaihdosta.

Tässä työssä tarkasteltavien suurhäiriöskenaarioiden tulokset antavat indikaatiota siitä, että
valvontamenetelmät ovat ottaneet huomioon suurhäiriöriskin eikä verkkoyhtiön tarvitse
varautua suurhäiriöihin esimerkiksi merkittävällä vieraan pääoman määrällä. Toisaalta
tuloksista havaitaan, että merkittävän suurhäiriön vaikutukset voivat olla taloudellisesta
näkökulmasta positiiviset, koska neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla laatu- ja
tehostamiskannustimessa on rajoittimet, jotka rajoittavat laatu- ja tehostamiskannustimista
saatavia hyötyjä ja sanktioita suhteessa sallittuun kohtuulliseen tuottoon. Tuloksista
huomattiin, että merkittävän suurhäiriön, joka ylittää laatukannustimen sanktiorajoituksen
merkittävästi, positiivinen vaikutus on kumulatiivisessa kassavirrassa noin 4 %. Usean
peräkkäisen suurhäiriön, jotka eivät ylitä laatukannustimen sanktiorajoitinta, negatiivinen
vaikutus on kumulatiivisessa kassavirrassa noin 2 %. Tässä työssä ei oteta kantaa siihen
kannustavatko nämä rajoittimet toimimaan suurhäiriötilanteissa tehottomasti vai ei, mutta
tulokset osoittavat, että merkittävä suurhäiriö, jonka KAH-kustannus johtaa siihen, että
laatukannustimen sanktioraja ylittyy, helpottaa yhtiön taloudellista tilannetta ja helpottaa
saavuttamaan toimitusvarmuusvaatimukset. Toisaalta tämä ilmiö on ollut tiedossa
laatukannustimen kehityksessä ja todettu oikeudenmukaiseksi (Karttunen et. al 2014, 26).
Voidaan kuitenkin todeta, että näillä valvontamenetelmillä suurhäiriön taloudelliset riskit
ovat suhteelliset pienet.
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Toisena merkittävänä riskinä haluttiin arvioida Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden
koron, jota käytetään valvontamenetelmissä riskittömän korkokannan laskemiseen,
pysymistä nykytasollaan. Tätä pidetään merkittävänä riskinä, koska korko on laskenut
merkittävästi viime vuosina. Tuloksista huomataan, että koron pysyminen nykytasolla toisi
erittäin suuria liiketaloudellisia riskejä jakeluverkkoyhtiölle, joka joutuu tekemään
investointeja

merkittävästi

investointikannustimen

tasapoistoja

korkeammalla

investointitasolla saavuttaakseen sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimukset vuoteen
2029 mennessä. Loiste Sähköverkko Oy:n luvuilla laskettuna tulokseksi saatiin, että
verrattuna skenaarioon, jossa korko kehittyy optimisella tavalla, vieraan pääoman määrä
kaksinkertaistuu. Sallittu kohtuullinen tuotto pysyy matalalla, siksi ei se riitä kattamaan
kassavirtaa, investointikannustimen ylittäviä investointeja ja sallittujen operatiivisten
kustannusten ylittävä operatiivisia kustannuksia. Riskiskenaarion tuloksista huomataan,
että Loiste Sähköverkko Oy joutuisi ottamaan uutta vierasta pääomaa vuoteen 2040 asti.

Työn

yhteydessä

tarkasteltiin

kahta

merkittävää

taloudellista

riskiä

sähkön

jakeluverkkoliiketoiminnassa. Riskit ovat suurhäiriöriski sekä riskittömän korkokannan
riskit. Lisäksi tunnistettiin ennakoimattomissa olevat regulaatioriskit.

Luvun seitsemän tuloksista huomataan, että suurhäiriön taloudellinen riski on näistä
kaikkein

pienin,

koska

sen

vaikutuksia

rajoittavat

rajoittimet

laatu-

ja

tehostamiskannustimissa. Tässä työssä tehdyillä laskelmilla suurhäiriöt, jotka ylittävät
laatukannustimen

sanktiorajan

vaikuttavat

positiivisesti

yhtiön

talouteen,

koska

suurhäiriövuosi vaikuttaa vertailutasoon sen päivittyessä seuraavan kerran. Suurhäiriöt,
jotka eivät ylitä laatukannustimen sanktiorajaa vaikuttavat negatiivisesti, mutta vaikutus on
silti hyvin vähäinen.

Regulaatioriski ja sen vaikutus strategiseen päätöksentekoon arvioidaan keskitasoiseksi
riskiksi. Näitä riskejä pyrittiin arvioimaan luvussa 6, jossa vertailtiin erilaisia
investointiskenaarioita.

Laskelmissa

havaitaan

regulaatioriski,

sillä

investointipainotteisissa skenaarioissa ja kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa
vieraan pääoman määrä on huipussaan juuri viidennen valvontajakson lopussa.
Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että valvontamenetelmät viidennen valvontajakson
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jälkeen eivät mahdollistakaan sellaista tuottoa kuin valvontamenetelmien olettaminen
jatkuvaksi tekisi. Lisäksi kunnossapitopainotteisen skenaarion tuloksista huomataan, että
tehostamiskannustimeen lisätty sanktiorajoitin saattaa lisätä regulaatioriskiä. Verkkoyhtiö
saattaa valita kunnossapitopainotteisen skenaarion strategian pohjaksi, koska se sisältää
vähäisen vieraan pääoman takia pienimmät liiketaloudelliset riskit ja skenaarion
merkittävin riski eli operatiivisten kustannusten merkittävä nousu on eliminoitu
sanktiorajoittimella. Toisaalta on erittäin todennäköistä, että kunnossapitopainotteinen
skenaario johtaa sähkömarkkinalain rikkomiseen, josta taas voi seurata merkittävät
liiketaloudelliset sanktiot.

Työn tulosten perusteella suurimpana riskinä sähkön jakeluverkkotoiminnalle voidaan
pitää Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden koron pysymistä nykytasolla. Tulosten
perusteella koron pysyminen matalalla johtaisi siihen, että uutta vierasta pääomaa tarvitaan
lisää tarkastelujakson loppuun asti ja vieraan pääoman määrä on korkeimmillaan
kaksinkertainen ja kumulatiivinen kassavirta 15-22 % pienempi kuin skenaariossa, jossa
koron kehittymisen ennuste on optimistisempi.

Tärkeimpinä johtopäätöksinä tämän työn tuloksista voidaan todeta, että sähkömarkkinalain
muutoksen vaatimien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttaminen tulee
verkkoyhtiöltä

merkittävästi

investointikannustimen

tasapoistoa

vaatimaan
korkeampaa

investointitasoa, mikä johtaa siihen, että verkkoyhtiö tulee tarvitsemaan vierasta pääomaa
investointien rahoittamiseen. Tämä voi lisätä verkkoyhtiön taloudellisia riskejä ja
vaikeuttaa luotonsaantia. Lisäksi tämän hetkisten arvioiden perusteella investoinnit
alkaisivat tuottaa vasta usean vuosikymmenien päästä samalla kun verkkoyhtiön
taloudelliset riskit voivat kasvaa.

Tämän työn yhteydessä tehdyn talousmallinnuksen voidaan sanoa olevan varsin kattava,
mutta myös kehitystarpeita on edelleen. Talousmallinnus on pyritty tekemään
mahdollisimman paljon faktatietoon perustuen, käyttäen Loiste Sähköverkko Oy:n
tilastoituja tietoja, jotka ovat varsin kattavia ja luotettavia. Tilastojen ongelma
lähtökohtaisesti se, että aineistoa on vain viimeisen 10 vuoden ajalta ja aineiston suuri
hajonta, mikä voidaan havaita kuvissa 5.5 ja 5.8. Tästä syystä talousmallinnuksessa
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suurimpana

epävarmuutena

voidaan

pitää

KAH-kustannuksien

ja

operatiivisten

kustannusten mallintaminen ja siksi niiden vaikutus on pyritty pitämään talousmallissa
vähäisenä. Uusien tilastojen ja uuden tiedon myötä KAH-kustannuksien ja operatiivisten
kustannusten mallintamisen parametreja tulisi päivittää. Lisäksi muita kehitystarpeita
voisivat olla lainankoron mallintaminen esimerkiksi riippuvaiseksi obligaatiokorosta.
Yleisesti talousmallinnusta on suositeltavaa päivittää aina kun saadaan uutta tietoa, jota
voidaan hyödyntää.

Tässä työssä hyödynnettiin Loiste Sähköverkko Oy:n investointimallinnusta, jolla luotiin
syötteet verkostoskenaarioita varten. Työn yhteydessä heräsi ajatuksia, tarvitseeko
investointi- ja talousmallinnuksen olla erillisiä mallinnuksia, vaan voisiko ne yhdistää. Tätä
kautta

talousmallinnusta

voisi

kehittää

tekemällä

talousmallinnuksen

ja

investointimallinnuksen välille enemmän kytköksiä tässä työssä käytettyjen syötteiden
lisäksi. Esimerkiksi kaapelointiasteelle ja pitoajan ylittäneen verkon määrälle pystyisi
mallintamaan vaikutusta KAH-kustannuksiin ja operatiivisiin kustannuksiin.

Tulevaisuudessa talousmallinnusta kannattaa hyödyntää enemmän ja erilaisia tarkasteltavia
skenaarioita voisivat olla tarkastelut erilaisilla korkotasoilla ja rahoitusmalleilla. Lisäksi
myös voitaisiin tarkastella ylituoton käyttöä toimitusvarmuusinvestointien rahoittamiseen.
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10 YHTEENVETO
Sähkön jakeluverkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja säädeltyä monopolitoimintaa. Koska
monopolitoiminnassa ei ole avoimen kilpailun tuomaa painetta pitää hinnoittelua
kohtuullisina ja toimintaa kustannustehokkaana, sähkön jakeluverkkoliiketoimintaa
säännellään viranomaisten toimesta. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonnan tavoitteena on,
että

asiakas

saa

riittävän

laadukasta

sähköntoimitusta

kohtuullisella

hinnalla,

verkkoyhtiölle tarjotaan ennustettava ja vakaa toimintaympäristö ja omistaja saa
sijoittamalleen pääomalle kohtuullisen tuoton. Suomessa toimintaa valvoo Energiavirasto.
Suomessa valvonta perustuu nelivuotisiin valvontajaksoihin. Kolmas valvontajakso alkoi
2012 ja päättyy vuonna 2015. Neljäs valvontajakso on vuosina 2016-2019 ja viiden
valvontajakso vuosina 2020-2023.

Tämä työ tehtiin Loiste Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli selvittää
uusien

valvontamenetelmien

muutokset

sekä

niiden

vaikutukset

sähkön

jakeluverkkoliiketoimintaan. Lisäksi työn tavoitteena oli tehdä talousmallinnus ja
tarkastella erilaisten verkostoskenaarioiden vaikutuksia talousmallinnuksella sähkön
jakeluverkkoyhtiön

talouteen

pitkällä

aikavälillä.

Tavoitteena

on

myös

lisätä

henkilökunnan ymmärtämistä valvontamenetelmistä ja niiden suurempaa huomioimista
päivittäisessä toiminnassa sekä tuottaa laskennallista tietoa valvontamenetelmien
taloudellisista vaikutuksista ja sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan riskeistä käyttäen
todellisen yhtiön arvoja.

Työn yhteydessä luotiin talousmallinnus, jolla pystytään vertailemaan erilaisten
verkostoskenaarioiden

vaikutuksia

sähkön

jakeluverkkoyhtiön

talouteen

pitkällä

aikavälillä. Talousmallinnus luotiin niin, että tarkasteltava verkostoskenaario määritellään
syötteinä, jotka ovat jälleenhankinta-arvon, nykykäyttöarvon, investointien ja tasapoistojen
kehittyminen vuoteen 2029 asti. Syötteiden tuottamiseen käytettiin Loiste Sähköverkko
Oy:n investointimallinnusta, joka laskee määritellyillä lisäyksillä ja poistoilla sähköverkon
arvoa kuvaavat tunnusluvut vuoteen 2029 asti. Talousmallinnus tehtiin neljännen ja
viidennen valvontajaksojen valvontamenetelmien suuntaviivojen perusteella ja päivitettiin
työn edetessä uusien suuntaviivojen ja lopullisten valvontamenetelmien luonnoksen avulla.

111

Talousmallinnus tehtiin käyttäen Loiste Sähköverkko Oy:n tietoja ja käytössä olevia
tilastoja joiden perusteella määriteltiin parametrit mallinnukseen. Talousmallinnus pyrittiin
tekemään niin, että se perustuisi mahdollisimman paljon todelliseen tietoon sekä
mallinnuksen epävarmimpien komponenttien merkitys olisi vähäisin tuloksien kannalta.
Talousmallinnuksen perusperiaate oli se, että valittu investointitaso ja kassavirran
minimivaatimus tuovat reunaehdot. Jos reunaehtoja ei pystytä täyttämään, otetaan vierasta
pääomaa niin, että reunaehdot täyttyvät. Talousmallinnus yltää vuoteen 2040 asti.

Talousmallilla

tarkasteltiin

neljää

erilaisilta

verkostoskenaarioilta,

jotka

olivat

kehittämissuunnitelman mukainen skenaario, nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen
skenaario, kaapelointipainotteinen skenaario sekä kunnossapitopainotteinen skenaario.
Skenaariot

valittiin

niin,

että

kehittämissuunnitelman

mukaisen

skenaario

on

vertailuskenaario, johon verraten suoritettiin herkkyystarkastelut investointitason suhteen.
Kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa keskimääräinen investointien suhde
tasapoistoihin oli 1,36. Nopeutettu kehittämissuunnitelman mukainen skenaario ja
kaapelointipainotteinen

skenaario

ovat

investointipainotteisia

skenaarioita,

joissa

investointitaso pidettiin noin 5 M€ korkeampana suhteessa kehittämissuunnitelman
mukaiseen skenaarioon. Niiden keskimääräinen investointien suhde tasapoistoihin oli 1,67.
Kunnossapitopainotteisessa

skenaariossa

taas

investointitasoa

laskettiin

suhteessa

kehittämissuunnitelman mukaiseen skenaarioon. Siinä keskimääräinen investointien suhde
tasapoistoihin oli 1,2. Kaikissa skenaarioissa investointitaso laskettiin tasapoistojen tasolle
vuodesta 2029 eteenpäin.

Tuloksista huomattiin, että kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa kassavirta
nousee kohtuullisen tasaisesti vuodesta 2029 eteenpäin ja vieraan pääoman määrä on
korkeimmillaan 50 % suhteutettuna sallittuun liikevaihtoon. Investointipainotteisissa
skenaarioissa

kassavirta

nousee

nopeammin

vuodesta

2029

eteenpäin

kuin

kehittämissuunnitelman mukaisessa skenaariossa niin, että se mahdollistaa tarkastelujakson
viimeisenä vuonna noin 20 % korkeamman kassavirran kuin kehittämissuunnitelman
mukainen skenaario. Toisaalta silloin vieraan pääoman määrä on 120-130 % suhteessa
sallittuun liikevaihtoon.

Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa kassavirta pysyy
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käytännössä samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan ja tarkastelujakson viimeisenä
vuonna kassavirta on noin 40 % matalampi kuin kehittämissuunnitelman mukaisessa
skenaariossa. Kunnossapitopainotteisessa skenaariossa vieraan pääoman määrä on
korkeimmillaan noin 30 % sallitusta liikevaihdosta.

Verkostoskenaarioiden lisäksi työssä tarkasteltiin riskiskenaarioita, joilla voi olla
vaikutuksia verkkoyhtiön talouteen. Ensimmäinen riskiskenaario oli suurhäiriöriskin
tarkastelu ja toinen riskiskenaario oli kohtuullisen tuottoasteen jäätymisen riskin tarkastelu.

Suuhäiriöskenaarioiden tuloksista huomattiin, että suurhäiriöiden tuomat taloudelliset riskit
ovat kokonaisuuden kannalta kohtuulliset, koska valvontamenetelmät ovat huomioineet
suurhäiriöriskin asettamalla laatu- ja tehostamiskannustimeen rajoittimet, jotka rajoittavat
niistä saatavaa sanktiota ja bonusta suhteessa sallittuun kohtuulliseen tuottoon. Tuloksista
huomataan, että merkittävän suurhäiriön, jonka vaikutus ylittää laatukannustimen
sanktiorajan, vaikutus on pitkällä aikavälillä verkkoyhtiön talouden kannalta positiivinen,
koska laatukannustimen vertailutason päivittyessä, vertailutaso nousee, mikä mahdollistaa
korkeamman bonuksen laatukannustimesta. Suurhäiriön, jonka vaikutus ei ylitä
laatukannustimen sanktiorajaa, vaikutus on verkkoyhtiön kannalta negatiivinen, mutta ei
merkittävä, vaan vaikutus on tarkastelujakson aikana kumuloitavaan kassavirtaan noin 2
%.

Kohtuullisen tuottoasteen pysymisen vuonna 2016 käytettävässä arvossa tarkastelujakson
loppuun asti riskin tarkastelun tuloksista huomataan, että kehittämissuunnitelman
mukaisen skenaarion investoinneilla kassavirta pysyy minimitasolla tarkastelujakson
loppuun asti. Tämä selittyi sillä, että tässä skenaariossa vierasta pääomaa tarvitaan
merkittävästi enemmän kuin normaalissa skenaariossa, jossa kohtuullisen tuottoasteen
kehittyminen on paljon optimistisempaa. Vieraan pääoman määrä on korkeimmillaan 105
% suhteessa sallittuun liikevaihtoon, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin normaalissa
skenaariossa.

Tämän työn perusteella todettiin, että toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen tähtäävät
investoinnit tulevat lisäämään vieraan pääoman määrä merkittävästi, mikä saattaa lisätä
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verkkoyhtiön taloudellisia riskejä. Tarvittava vieraan pääoman määrä riippuu merkittävästi
investointitasosta,

jolla

toimitusvarmuustavoitteiden

täyttämiseen

tähdätään.

Investointitason vaikutus näkyy myös kassavirrassa toimitusvarmuustavoitetakarajan
jälkeen niin, että korkeampi investointitaso mahdollistaa korkeamman kassavirran ja
matala investointitaso matalan kassavirran. Toisin sanoen korkea investointitaso lisää
liiketaloudellisia riskejä, mutta mahdollistaa korkeamman tuoton pitkällä aikavälillä.
Tuloksista voidaan päätellä, että kehittämissuunnitelma on kompromissi taloudellisten
riskien ja sijoitetulle pääomalle saatavan tuoton optimoinnissa.

Riskiskenaarioiden tuloksista voidaan tehdä johtopäätökset, että neljännellä ja viidennellä
valvontajaksolla suurhäiriön taloudelliset riskit ovat hyvin matalat. Toisaalta skenaarion
Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron pysymisestä nykytasolla voi sisältää
merkittäviä liiketaloudellisia riskejä, koska vieraan pääoman määrä kasvaa merkittävästi ja
kassavirta on koko tarkastelujakson ajan samalla tasolla.

Lisäksi johtopäätöksissä arvioitiin millaisia regulaatioriskejä työn asetelmaan liittyy.
Koska valvontamenetelmät tunnetaan vain vuoteen 2024 asti ja siitä eteenpäin ne voivat
muuttua hyvinkin merkittävästi, todettiin, että verkostoskenaarioihin liittyy merkittävä
regulaatioriski. Verkostoskenaarioissa vieraan pääoman määrä on korkeimmillaan juuri
viidennen valvontajakson lopussa.
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