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supply incentives.  In other countries, regulation encourages the development of innovations. 

To support innovations the regulators have developed a regulation sandbox method. Other 

interesting regulation features are the TOTEX approach and scorecard. TOTEX allows dis-
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1. JOHDANTO 

Energiajärjestelmät ovat murroksessa, jonka seurauksena siirrytään uusiin energiatuotanto-

muotoihin ja älykkääseen sähköjärjestelmään. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi van-

hoista fossiilisista energiantuotantomuodoista luovutaan ja tilalle rakennetaan ilmastoystä-

vällisiä tuotantolaitoksia. Uudet energiantuotantomuodot liittyvät sähköverkkoon hajaute-

tusti, mikä luo uusia haasteita sähköverkkojärjestelmän hallitsemiseksi. Sähköverkolle ener-

giamurros tarkoittaa uusien tuotantomuotojen liittämistä verkkoon, kulutuksen sekä erityi-

sesti tehon kulutus- ja tuotantopiikkien hallintaa. Samalla verkkoyhtiöiden on saavutettava 

sähkömarkkinalain edellyttämät toimitusvarmuusvaatimukset. Sähköverkon luotettavuuden 

ja systeeminhallinnan varmistamiseksi verkkoyhtiöiden on investoitava verkkoon, parannet-

tava verkon systeeminhallintaan liittyviä järjestelmiä ja verkkopalveluita. Verkkoyhtiöiden 

merkitys energiamurroksen toteuttamiseksi on merkittävä, mutta vähintään yhtä tärkeä osa 

on sähköverkkoliiketoiminnan valvonnalla. Koska sähköverkkoliiketoiminta on luonteel-

taan monopoliliiketoimintaa, on energiamurroksen tavoitteiden saavuttaminen myös kiinni 

valvontamenetelmien muodostamasta kokonaisuudesta. Valvonnassa hyödynnettävät kan-

nusteet ohjaavat vahvasti, millaisia tavoitteita verkkoyhtiöille asetetaan ja millaisilla ratkai-

suilla tavoitteet saavutetaan. Sähköverkon investointihankkeet ovat pitkäaikaisia ja yksittäi-

set hankkeet kustannuksiltaan suuria. Kustannustehokkaiden investointien toteuttaminen 

vaatii pitkän aikavälin verkostostrategiaa. Strategia pohjautuu verkon tilaan, verkkopalvelun 

korkeaan laatuun, paikallisiin olosuhteisiin sekä sähkömarkkinalaissa säädettyihin vaati-

muksiin ja valvontamenetelmien muodostamaan kokonaisuuteen. Tästä johtuen sähköverk-

koliiketoiminnan valvonnan tavoitteiden tulisi olla pitkäjänteisiä ja valvontamenetelmien 

olisi annettava taloudelliset edellytykset verkkoyhtiöille kehittää verkkoa ja toteuttaa niille 

annettuja tehtäviä. 

 

Elokuussa 2021 astui voimaan sähkömarkkinalain muutos, jonka tavoitteena on hillitä siir-

tohintojen nousua (Sähkömarkkinalaki 2013). Lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden 

suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Kohtuullisen tuottoasteen 

on arvioitu laskevan vuonna 2022 noin 4 %:iin mikäli Energiaviraston taustaselvityksen rat-

kaisut otetaan käyttöön (Energiavirasto 2021b). Samalla on tarkoitus päivittää valvontame-

netelmissä hyödynnettävät yksikköhinnat, joilla määritetään verkkoyhtiöiden omaisuuden 

arvo. On arvioitu, että yksikköhintojen ja tuottoasteen päivitys laskee jakeluverkkoyhtiöiden 
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sallittua tuottoa noin 40 %:lla (TEM 2021). Jakeluverkkoyhtiöille muutokset luovat merkit-

tävän taloudellisen uhkakuvan, joka aiheuttaa haasteita turvata investointien tulorahoituksen 

jatkossa. Lakimuutoksen lisäksi käynnistymässä on seuraavien 6. ja 7. valvontajakson 2024–

2027 ja 2028–2031valvontamenetelmien kehittäminen, mikä vaikuttaa merkittävästi jakelu-

verkkoliiketoiminnan verkostostrategian suunnitteluun. 

 

Seuraavalle valvontajaksolle on tärkeä määrittää, kuinka jakeluverkkoyhtiöiden investointi-

tarpeet katetaan myös tulevaisuudessa. Energiamurroksen mahdollistamiseksi sähköverkon 

on pystyttävä kehittymään muutoksen mukana. Sähköverkko ei uuden valvontamallin ja säh-

kömarkkinalain muutoksien johdosta saa heiketä. Tarvitaan päätöksiä, jotka ovat pitkäjän-

teisiä ja antavat riittävät taloudelliset edellytykset verkkoyhtiöille. Oleellista on myös var-

mistaa, että valvonnan tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus voidaan taata. Valvontamene-

telmät ja kannustimet vaativat jatkuvaa kehittämistä, jotta valvonta olisi oikeaa, tasapuolista 

ja tasapaino laadun ja hinnan välillä voidaan saavuttaa.  

1.1 Työn tavoitteet ja rakenne 

Diplomityön tavoitteena on jakeluverkkoliiketoiminnan valvontamenetelmien ja kannusti-

mien kansainvälinen vertailu. Työssä arvioidaan mihin suuntaan valvonta on eri maissa ke-

hittymässä ja tarkastellaan näiden ominaisuuksien hyödyntämismahdollisuuksia osana suo-

malaista jakeluverkkoliiketoiminnan valvontaa. Koska valvontamenetelmät suunnitellaan 

erityisesti huomioimaan kansallista toimintaympäristöä, tarkastellaan Suomessa sovelletta-

van valvontamallin ominaisuuksien kehittämistä. Tämä on ajankohtaista, koska tulevan 6. ja 

7. valvontajakson kehittäminen on alkamassa. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan yleisesti 

hyödynnettäviin valvontamenetelmiin sekä tarkastellaan tarkemmin Suomessa että maail-

malla käytössä olevia valvontaominaisuuksia. 

 

1.2 Sähköverkkojen toimintaympäristöt ja niistä aiheutuvat riskitekijät 

Suomen sähköjärjestelmä rakentuu siirto- ja jakeluverkosta. Siirtoverkolla tarkoitetaan 110–

400 kV kantaverkkoa. Sähkönjakeluverkko koostuu 110 kV suurjännitteisestä jakeluver-

kosta, keskijänniteverkosta 20 kV / 10 kV ja pienjänniteverkosta 0,4 kV.  Suomessa kanta-

verkosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja jakeluverkosta alueelliset jakeluverkkoyh-
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tiöt. Suomessa toimii 77 jakeluverkkoyhtiötä, jotka toimivat hyvin erilaisissa toimintaympä-

ristöissä, kuten kaupunki-, taajama- ja haja-asutusalueilla. Yhtiö voi toimia vahvasti yhden-

tyyppisessä ympäristössä tai näiden sekoituksessa. Valvonnan kannalta erilaisuus on haas-

teellista, koska yhden mallin hyödyntäminen aiheuttaa yksinkertaistamista ja keskiarvoista-

mista. Näin ollen valvontamenetelmien määritykset eivät täysin vastaa erilaisista toimin-

taympäristöistä aiheutuvia riski- ja kustannuseroja. Alla on esitelty eri toimintaympäristöjen 

haasteita ja riskitekijöitä. 

 

Haja-asutusalueella yleiseksi ongelmaksi on muodostumassa entisestään vähenevät asukas-

määrät. Asiakkaiden väheneminen ja tiukat toimitusvarmuusvaatimukset asettavat haasteita 

verkon kehittämiselle. Toimintaympäristö on usein vesistöjen, peltojen ja metsien hallitse-

maa aluetta. Rakentaminen on kyseisissä olosuhteissa usein halvempaa kuin taajamassa, 

mutta verkkoinvestointien kannattavuus on riskialtista. Investointien pitkät takaisinmaksu-

ajat on vaikea kattaa, jos asiakkaat ja sähkön käyttö vähenevät tai investoinnin tarve häviää 

ennen suunnitellun käyttöiän päättymistä. Verkkoinvestointeja pitäisi pyrkiä siirtämään 

myöhemmäksi, jotta vältytään liian riskialttiilta investoinneilta. Tällöin ratkaisuna on esi-

merkiksi vierimetsän hoito ja leveät johtokadut sekä uutena vaihtoehtona erilaiset joustorat-

kaisut toimitusvarmuuden parantamiseksi. Investointien siirtämisellä tulevaisuuteen voidaan 

analysoida tarkemmin verkon kehittämistarpeita ja säästyä huonoilta investoinneilta (Parta-

nen et al. 2020).  

 

Taajama- ja kaupunkiympäristöissä väestönkasvu kohdistuu todennäköisesti tulevaisuu-

dessa muutamaan kaupunkialueeseen. Helsingin, Turun ja Tampereen alueiden ennustetaan 

olevan ainoita kasvavia väestökeskittymiä vuonna 2040 (Yle 2019). Kaupunkien kasvami-

nen lisää verkkoinvestointeja uusine liittymineen ja verkostorakenteineen. Alueille tulee li-

sääntyvässä määrin sähköautojen latauspisteitä, uusiutuvaa energiantuotantoa, lämmitys-

muodot muuttuvat sähköisiksi ja julkinen liikenne jatkaa sähköistymistä. Kaupunkien kes-

kustoissa suurimpia haasteita on tiivistyvä ja yleisesti vaikea rakennusympäristö. Kaupun-

geissa on paljon jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä, alueella on muita infraverkostoja (vesi, 

internet, kaukolämpö ja -jäähdytys), alueet ovat päällystettyjä (paljon erikoispäällysteitä) ja 

kaivuu aiheuttaa kalliita erityisjärjestelyjä. Maapinta-alan rajallinen määrä pakottaa myös 

maamassojen poiskuljetukseen ja töitä voidaan joutua tekemään öisin. Lisäksi keskustojen 

alueella on paljon suojeltuja kohteita ja verkon rakenteiden on sovittava kaupunkikuvaan. 

Taajama-alueet toimivat kaupunki- ja haja-asutuksen välimaastossa. 
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Yleinen näkemys on, että monopoliasemassa toimiva jakeluverkkoliiketoiminta olisi riski-

töntä ja sijoitetulle pääomalle sallittava kohtuullinen tuotto tulisi olla merkittävästi nykyistä 

alhaisempi. Kuitenkin nykyiset valvontamenetelmät, sähkömarkkinoiden ja energiamurrok-

sen luonne aiheuttavat merkittäviä riskitekijöitä verkkoliiketoiminnan kannattavuudelle. 

Suurimmat haasteet ja niiden ratkaisut riippuvat väestökehityksestä, paikallisesta energian-

tuotannosta ja energiavarastoista. Kasvavat alueet merkitsevät lisääntyvää sähkön käyttöä ja 

alueen verkkoa on vahvistettava erilaisilla investoinneilla. Väestökadon alueilla sähkön 

käyttö laskee ja voi jopa loppua, jolloin alueen verkkoinvestointien todellinen käyttöikä jää 

valvontamallin pitoaikoja lyhyemmäksi ja sijoitetulle pääomalle ei saada täyttä tuottoa (Par-

tanen et al. 2020). 
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2. SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN SÄÄNTELY 

Siirto- ja jakeluverkkoliiketoiminta on luonnollista monopoliliiketoimintaa. Tämä johtuu 

verkkojen suuresta pääomavaltaisesta luonteesta, jossa kahden kilpailevan yrityksen ei ole 

kustannustehokasta rakentaa sähköverkkoja samalle alueelle. Koska sähköverkkoyhtiöt toi-

mivat alueellisesti ilman kilpailua, tulee niiden taloudellista toimintaa säädellä. Sääntelyä 

tarvitaan, jotta estetään monopoliaseman väärinkäyttöä ja suojellaan kuluttajien etuja sekä 

varmistetaan sijoittajien riittävä kannustaminen tarvittavien uusien ja korvaavien investoin-

tien tekemiseen. EU ohjaa direktiivien ja asettamiensa tavoitteiden avulla Euroopan energia-

markkinoita. Direktiivissä ei määritetä tarkasti, kuinka sääntelyä olisi toteutettava, minkä 

vuoksi valtioille annetaan päätösvalta omien lakien säätämisestä tavoitteiden saavutta-

miseksi. Näin on syntynyt kansallisesti kehitettyjä ratkaisuja, joilla valvonta pystyy huomi-

oimaan paikallista toimintaympäristöä. Yksilöllisten valvontamenetelmien lisäksi hyödyn-

netään kansainvälisesti toimiviksi todettuja valvontamenetelmiä, joita tarkastellaan tarkem-

min tässä luvussa.  

 

Euroopan sähkömarkkinadirektiivi määrittää sääntelyviranomaisen yleistavoitteet artiklan 

36 mukaisesti ”kuluttajien tarpeisiin suuntautuneiden varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 

sekä syrjimättömien verkkojen kehittämisen edistäminen mahdollisimman kustannustehok-

kaasti sekä verkon riittävän siirtokyvyn ja yleisten energiapoliittisten tavoitteiden mukaisesti 

energiatehokkuuden edistäminen sekä suuri- ja pienimuotoisen uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan sähköntuotannon ja hajautetun sähköntuotannon integroiminen sekä siirto- että 

jakeluverkkoihin” (EU 2019). Hallituksen esityksessä sähkömarkkinalain muutoksesta to-

detaan myös, että: ”Toisaalta verkonhaltijalle tulee turvata kohtuullinen korvaus verkkopal-

veluista omaisuuden kohtuullisen käyttömahdollisuuden säilymiseksi. Verkkopalveluiden 

hinnoittelun tulisi turvata verkonhaltijalle kuuluvien tehtävien edellyttämä kohtuullinen tu-

lorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat siten kattaa verkon ylläpidon, käytön ja rakenta-

misen kohtuulliset kustannukset sekä antaa sijoitetulle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan 

tuoton. Kohtuullisen tuoton tulisi puolestaan heijastaa sitä taloudellisen riskin tasoa, joka 

sähköverkon omistajan verkkotoimintaan sijoittamaan pääomaan kohdistuu toiminnan har-

joittamisesta sekä ottaa huomioon alhaiset vieraan pääoman rahoituskulut ja laitteistojen 

pitkä käyttöikä. Hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös ver-

kon kehittämisvelvollisuudesta aiheutuvat investoinnit ja niiden rahoittaminen. Verkonhal-

tija saattaisi tehtäviensä täyttämiseksi joutua investoimaan niin suuriin hankkeisiin, että sen 
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tavanomaisen toiminnan rahoittamiseen riittävä tulorahoitus ei välttämättä riittäisi rahoitta-

maan kysymyksessä olevia hankkeita.  Tällöin verkonhaltijan tulisi turvautua pääomarahoi-

tukseen. Tämä on perusteltua, koska pääomarahoitus on rahoitusteoreettisesti tehokas tapa 

rahoittaa investointeja ja sähköverkkotoiminta on sen monopoliluonne huomioon ottaen vä-

häriskistä liiketoimintaa” (HE 20 / 2013).   

 

2.1 Yleisimmät sääntelymenetelmät 

Sääntelymenetelmien tavoitteet ovat hyvin moniosaisia. Sääntely perustuu useaan sääntely-

menetelmän ja kannustimen muodostamaan kokonaisuuteen. Hyödyntämällä useampaa me-

netelmää voidaan yhdistää kustannustehokkuus-, laatu- ja investointitavoitteet.  Alla on esi-

tetty perinteisimpiä sääntelymenetelmiä, joita hyödynnetään nykyisissä sääntelymalleissa. 

 

Sääntely voi olla etukäteissääntelyä (ex-ante) tai jälkikäteissääntelyä (ex-post). Etukäteis-

sääntely tarkoittaa, että sääntelyn taloudelliset säännöt määritetään etukäteen perustuen odo-

tuksiin. Etukäteissääntely on useasti tiukempaa ja valvonnan elementit perustuvat oletuksiin 

toiminnan tehostamisesta. Näin yhtiöillä on taloudellinen kannustin suoriutua tehokkaam-

min. Menetelmän haasteena on, että regulaattorilla on oltava riittävästi asiantuntevuutta ja 

resursseja. Jälkikäteissääntely perustuu todelliseen taloudelliseen selvitykseen, jolloin regu-

laatioasetukset pannaan täytäntöön valvontajakson päätyttyä. Jälkikäteissääntely on usein 

löyhempää, mutta perustuu jälkikäteen määrättäviin toimenpiteisiin (Grønli 2001). 

2.1.1 Tuottoprosenttisääntely  

Tuottoprosenttisääntelyn (Rate of return regulation) perusajatus on, että yritykset saavat ke-

rätä tuloja, jotka ovat riittävät kattamaan tyypillisen toimintansa, poistokustannukset ja si-

joitetun pääoman tuoton. Tuottoprosentti muodostuu kaavan 2.1 mukaisesti 

 

  𝑅𝑅𝑖,𝑡 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑇𝑖,𝑡 + (𝑅𝐵𝑖 ∗ 𝑅𝑂𝑅)𝑡,   (2.1) 

 

jossa  

𝑅𝑅𝑖,𝑡 = yrityksen i vaaditut tulot vuonna t 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 = yrityksen i muuttuvat kustannukset vuonna t 

𝐷𝐸𝑖,𝑡= yrityksen i poistot vuonna t 
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𝑇𝑖,𝑡 = yrityksen i verokulut vuonna t 

𝑅𝐵𝑖 = yrityksen i tuottopohja 

𝑅𝑂𝑅 = tuottoprosentti 

 

Pohjimmiltaan tuottoprosenttisääntely on yksinkertainen ja kevyt muoto taloudellisesta 

sääntelystä, minkä vuoksi se on ollut yleinen lähestymistapa ensimmäisenä sääntelykehyk-

senä. Koska yrityksen tulos on sidottu yrityksen omaisuuden arvoon, sääntelymenetelmä 

kannustaa pääoman kasvattamiseen. Sääntelyn puutteita käsitellään laajasti kirjallisuudessa 

ja ensimmäisen kerran se on esitetty julkaisussa Averch and Johnson (1962). Kritiikkiä sään-

telymenetelmä saa erityisesti siitä, että se ei kannusta kustannussäästöihin ja tehokkuuden-

parantamiseen, mutta palkitsee yli-investoinneista (Jamasb & Pollitt 2000). Tämä tunnetaan 

Averch-Johnson -efektinä, jossa säänneltyjen yritysten on taipumus kasvattaa liialti pääomaa 

voittojen kasvattamiseksi. Tuottoprosentin sääntelyn ei ohjaa yksinään tehokuuteen, joten 

sen käyttämistä ei pidetä yksinään houkuttelevana vaihtoehtona (Honkapuro 2008). 

2.1.2 Hintakattosääntely 

Hintakattosääntely (Price cap regulation) on yksi eniten keskusteltu ja merkittävin innovaa-

tio infrastruktuurin ja yleishyödyllisten teollisuusalojen sääntelyssä. Menetelmän esitti en-

simmäisen kerran Littlechild (1983) ja sen eri versioita on hyödynnetty sääntelyssä Isossa-

Britanniassa ja maailmalla. Hintakattosääntelyssä sähkönhinnalle on yksinkertaisimmillaan 

asetettu kiinteä hintakatto. Menetelmää kutsutaan myös RPI-X -malliksi, jossa jokaiselle 

vuodelle asetetaan hintakatto vähittäishintaindeksin (RPI) ja tehostamiskerroin (X) perus-

teella, kuten kaavassa (2.2) on esitetty (Jamasb & Pollitt 2000). 

 

    𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑖,𝑡−1 ∗ (1 − 𝑅𝑃𝐼 − 𝑋𝑖) ± 𝑍𝑖,    (2.2) 

𝑃 =  ∑ 𝑝𝑖 𝑞𝑖 

jossa 

𝑃𝑖,𝑡 = yrityksen i hintakatto vuonna t 

𝑅𝑃𝐼 = vähittäishintaindeksi 

𝑋𝑖 = yrityksen i tehostamiskerroin 

𝑍𝑖 = korjauskerroin yrityksen i ulkopuolella oleville hallitsemattomille tapahtumille 
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Hintakatto edustaa säännellyn yrityksen erilaisten hintojen indeksiä, kuten Jamasb and Pol-

litt (2000) esittävät. Hintaindeksin avulla yritykset saavat vapautta yksilöllisten tariffien 

asettamiseksi. Hintaindeksin käyttö antaa yritykselle mahdollisuuden määrittää tariffit hin-

takaton alla. Näin yritys voi tehdä voittoa tehostamalla toimintaansa ja vähentämällä turhia 

kustannuksia. Hintakattosääntelyn parhaana puolena nähdäänkin juuri kannattavuus kustan-

nustehokkuuteen. Heikkoutena pidetään usein laatuun vaikuttavia tekijöitä, sillä hintakatto-

sääntely ei suoraan kannusta laadullisten tekijöiden huomioimiseen. 

2.1.3 Liikevaihdon sääntely  

Liikevaihdon sääntelyn (Revenue cap regulation) perusajatus on määritellä yhtiölle sallitut 

tulot. Kaavassa 2.3 on esitetty yksinkertainen muoto liikevaihtokatolle (Jamasb and Pollitt 

2000). 

 

  𝑅𝑖,𝑡 = (𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝐶𝐺𝐴𝑖 ∗ ΔCust𝑖) ∗ (1 + 𝑅𝑃𝐼 − 𝑋𝑖) ± 𝑍𝑖,  (2.3) 

 

jossa 

𝑅𝑖,𝑡 = yrityksen i sallittu liikevaihto vuonna t 

𝐶𝐺𝐴𝑖 =yrityksen i asiakaskasvun muutostekijä (€/asiakas) 

ΔCust𝑖 =yrityksen i asiakasmäärän muutos 

𝑅𝑃𝐼 = vähittäishintaindeksi 

𝑋𝑖 = yrityksen i tehostamiskerroin 

𝑍𝑖 = korjauskerroin yrityksen i ulkopuolella oleville hallitsemattomille tapahtumille 

 

Liikevaihdon sääntely voi toimia myös tuotto / asiakas -sääntelynä, jossa asiakaskasvun 

muutostekijä (CGA) on yhtä suuri kuin keskimääräinen tulo asiakasta kohden. Liikevaihdon 

sääntelyä on kritisoitu rajoittavan voimakkaasti kannustinta lisätä myyntiä ja kilpailua, 

minkä vuoksi menetelmää on luonnehdittu tehottomaksi (Jamasb and Pollitt 2000). 
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2.1.4 Mittatikkusääntely 

Mittatikkusääntely (Yardstick regulation) vertaa yrityksiä toisiinsa ja määrittää sallitut tulot 

perustuen yhtiön suorituskykyyn. Yhtälössä 2.4 on esitetty mittatikkusääntelyn pääelemen-

tit. 

 

   𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖𝐶𝑖,𝑡 + (1 − 𝛼𝑖) ∑ (𝑓𝑗𝐶𝑗,𝑡)𝑛
𝑗=1 ,    (2.4) 

jossa  

𝑃𝑖,𝑡 = yrityksen i kokonaishintakatto 

𝛼𝑖 = yrityksen i osuus omista kustannustiedoista 

𝐶𝑖,𝑡 = yrityksen i yksikkökustannukset 

𝑓𝑗  = vertailuyritysten tuotot tai määrän painoarvo (quantity weights) 

𝐶𝑗,𝑡 = vertailuyritysten j yksikkökustannukset (tai hinnat) 

𝑛 = yritysten määrä vertailuryhmässä 

 

Mittatikkusääntelyä voidaan hyödyntää kilpailun luomiseen yritysten välillä, jotka toimivat 

maantieteellisesti eri alueilla. Kilpailu kannustaa leikkaamaan kustannuksia. Riskinä on, että 

yritykset leikkaavat kustannuksia samalla kuitenkin laiminlyömällä laatua. Yhdistämällä 

laatu- ja suorituskykymittausta vertailuun voidaan vähentää riskiä laadun heikkenemisestä. 

Vertailemalla yrityksien laatua sekä hintaa voidaan saavuttaa todellisempi markkinapohjai-

nen kilpailu, koska tällöin yritysten kilpailu ei perustu yksinomaan vain hinnan vertailuun. 

Lisäksi mittatikkusääntely pienentää yritysten ja regulaattorin välistä informaatio epäsym-

metriaa, koska regulaattori voi arvioida tarkoituksenmukaista hintatasoa vertailemalla yri-

tyksiä keskenään. Vertailussa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset toimintaympäristöt 

ja niistä aiheutuvat riskit, jotka liittyvät kustannusvaihteluihin. Kustannusvaihtelut aiheutu-

vat erityisesti ympäristön ja väestötiheyden vaihtelusta. Käytännössä mittatikkuregulaatio 

voidaan hyödyntää muiden sääntelymenetelmien yhteydessä kuten hinnanmuutosten säänte-

lyssä hintakattomenetelmässä (Honkapuro 2008).  
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3. SUOMEN JAKELUVERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTAMENETELMÄ 

Suomessa sähkö- ja kaasuverkkoliiketoimintaa valvoo Energiavirasto. Energiaviraston ta-

voitteena on valvoa kohtuullista hintatasoa ja varmistaa kuluttajille verkkopalveluiden kor-

kea laatu. Muita valvonnan tavoitteita ovat tasapuolisuus, verkon kehittäminen, liiketoimin-

nan pitkäjänteisyyden ja tehokkuuden varmistaminen. Valvontamenetelmä perustuu liike-

vaihdon sääntelyyn, jossa lasketaan verkonhaltijalle sallittu kohtuullinen tuotto ja toteutunut 

oikaistu tulos. Valvontamalli perustuu liikevaihtokattoon ja etukäteissääntelyyn. Käynnissä 

on viides valvontajakso 2020–2023 ja kuudes valvontajakso alkaa vuonna 2024. Kuvassa 

3.1 on esitetty neljännen ja viidennen valvontajakson valvontamalli. Jokaiselle valvontajak-

son vuodelle lasketaan kohtuullinen tuotto ja toteutunut oikaistu tulos. Energiavirasto laskee 

valvontajakson jälkeen yhteen toteutuneet oikaistut tulokset ja vähentää tuloksesta vastaa-

vien vuosien kohtuullisten tuottojen summan. Tuloksena saadaan valvontajakson ali- tai yli-

jäämä. Alijäämän yhtiön saa halutessaan tasoittaa, mutta vain seuraavan valvontajakson ai-

kana. Jos lopputuloksena syntyy ylijäämää, on ylijäämä pakko tasoittaa seuraavan valvonta-

jakson aikana.  
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Kuva 3.1 Yhteenveto Suomen valvontamenetelmästä (Energiavirasto 2018a). 

 

3.1 Kohtuullinen tuotto 

Kohtuullinen tuotto lasketaan kohtuullisen tuottoasteen ja verkkotoimintaan sitoutuneen oi-

kaistun pääoman tulona. Sitoutuneella oikaistulla pääomalla tarkoitetaan verkkotoimintaan 

sitoutunutta oikaistua omaa pääomaa sekä korollista vierasta pääomaa. Kohtuullinen tuotto-

aste lasketaan pääoman keskikustannuksen perusteella WACC-mallilla (Weighted Average 

Cost of Capital). 

 

Kohtuullinen tuotto määritetään verkonhaltijan verkkotoimintaan kuuluvan omaisuuden 

avulla. Omaisuus muodostuu sähköverkosta ja sen komponenteista. Omaisuusmassalle mää-



22 

 

ritetään markkina-arvo, joka saadaan hyödyntäen jälleenhankinta-arvoa (JHA) ja nykykäyt-

töarvoa (NKA). Omaisuuden määrityksessä hyödynnetään Energiaviraston julkaisemaa säh-

köverkkokomponenttien yksikköhinnastoa ja pitoaikaväliä. Verkonhaltijan on valittava pi-

toaikavälin puitteissa verkkokomponenttien pitoajat vastaamaan todellisia teknistaloudelli-

sia keskimääräisiä pitoaikoja. Verkonhaltija ei voi muokata pitoaikoja sen jälkeen, kun ne 

on ilmoitettu Energiavirastolle sen antamaan määräaikaan mennessä. Sähköverkon jälleen-

hankinta-arvo lasketaan verkkokomponenttien yksikköhinnan ja niiden määrän tulona. Ny-

kykäyttöarvo lasketaan jälleenhankinta-arvon, verkkokomponenttien keski-iän ja verkonhal-

tijan ilmoittaman pitoajan avulla. Kaavassa 3.1 on esitetty koko verkon nykykäyttöarvon  

laskenta (Energiavirasto 2018a). 

 

 

   𝑁𝐾𝐴 = ∑ [𝑛
𝑖=1 (1 −

𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘ä𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
) ∗ 𝐽𝐻𝐴𝑖],   (3.1) 

jossa 

𝑁𝐾𝐴 = verkon nykykäyttöarvo 

𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖 − 𝑖𝑘ä𝑖 = verkkokomponentin i keski-ikä 

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖= verkkokomponentin i pitoaika 

𝐽𝐻𝐴𝑖= verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo 

 

Oikaistun pääoman kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä hyödynnetään pääoman pai-

notetun keskikustannuksen mallia. WACC-malli ilmoittaa yrityksen käyttämän pääoman 

keskimääräisen kustannuksen, jossa painotetaan oman ja vieraan pääoman suhteellisia ar-

voja. Valvontamenetelmässä käytetään veroja edeltävää (pre-tax) kohtuullista tuottoastetta. 

Tällöin yhteisöverot otetaan huomioon kohtuullisen tuoton laskennassa eikä niitä vähennetä 

toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa.  Kohtuullinen tuottoaste lasketaan ensin verojen 

jälkeisenä (post-tax) kaavan 3.2 mukaisesti 

 

  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝐶𝐸 ∗
𝐸

𝐸+𝐷
+ 𝐶𝐷 ∗ (1 − 𝑦𝑣𝑘) ∗

𝐷

𝐸+𝐷
,   (3.2) 

 

jossa 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥  = kohtuullinen tuottoaste yhteisöverojen jälkeen 

𝐶𝐸 = oman pääoman kohtuullinen kustannus 

𝐶𝐷= korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus 



23 

 

𝐸 = verkkotoimintaan sitoutunut oma pääoma 

𝐷 = verkkotoimintaan sitoutunut korollinen vieras pääoma 

𝑦𝑣𝑘 = voimassa oleva yhteisöverokanta 

 

Kohtuullinen oman pääoman kustannus lasketaan käyttämällä CAP-mallia (Capital Asset 

Pricing Model). Malli kuvastaa tuottovaatimuksen ja riskin välistä riippuvuutta. Oman pää-

oman kohtuullinen kustannus muodostuu riskittömään korkokantaan, johon lisätään riski-

lisä. Riskilisä muodostuu markkinariskipreemiosta ja velallisesta beetakertoimesta. Lisäksi 

riskittömään korkoon lisätään likvidittömyyspreemio. Mallin laskentametodiikka on esitetty 

kaavassa (3.3) 

 

   𝐶𝐸 = 𝑅𝑟 + 𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟) + 𝐿𝑃,    (3.3) 

 

jossa 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑟 = markkinariskipreemio 

𝑅𝑚 = markkinoiden keskimääräinen tuotto 

𝑅𝑟 = riskitön korkokanta  

𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 = velallinen beetakerroin 

𝐿𝑃 = likvidittömyyspreemio 

 

Kaavassa 3.2 esitetty korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus 𝐶𝐷 lasketaan niin 

ikään lisäämällä riskittömään korkokantaan vieraan pääoman riskipreemio. 

 

Kohtuullinen tuottoaste verkonhaltijalle lasketaan soveltaen kiinteää pääomanrakennetta, 

jossa korollisen vieraan pääoman painoarvo on 40 % ja oman pääoman 60 %. Kaavan 3.4 

perusteella voidaan muodostaa yhteisöveroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 . 

 

   𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =  
𝐶𝐸∗0,60

(1−𝑦𝑣𝑘)
+ 𝐶𝐷 ∗ 0,40,   (3.4) 

 

Lopullinen kohtuullinen tuotto lasketaan verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman ja kohtuul-

lisen tuottoasteen tulona. Yhteisöveroja edeltävän kohtuullisen tuoton laskenta on esitetty 

kaavassa 3.5 (Energiavirasto 2018a). 
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   𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 ∗ (𝐸 + 𝐷),   (3.5) 

jossa 

𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 = kohtuullinen tuotto ennen yhteisöveroja 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥= kohtuullinen tuottoaste 

𝐸= verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma 

𝐷 = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma 

 

WACC-mallin avulla laskettu kohtuullinen tuottoaste sisältää inflaation huomioinnin eli ra-

hanarvon muutoksen, mikä tapahtuu vähentämällä riskittömästä nominaalisesta korosta in-

flaatio. Kohtuullinen tuottoaste perustuu Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden 

korkoon. WACC-% keskiarvo on neljännellä valvontajaksolla 6,82 % ja viidennellä arvioitu 

olevan 5,21 %. Kuvasta 3.2 voidaan nähdä Energiavirasto tuottoasteen kehitys vuodesta 

2005 aina vuoteen 2027, vuosien 2022–2027 osalta ennusteita. Ennusteessa odotetaan koh-

tuullisen tuottoasteen laskevan vuoteen 2027 mennessä 4,1 %:iin.  

 

Kuva 3.2  Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan kohtuullinen tuottoaste (WACC-%) Suomessa 2005–

2027 (Energiavirasto 2020). 

3.2 Oikaistu tulos 

Toteutunut oikaistu tulos saadaan laskettua yhteen eriytetyn tuloslaskeman liiketuloksen 

avulla. Ensiksi lisätään palautettavat eriytetyn tuloslaskelman erät, johon sisältyy palautus-

kelpoisten liittymismaksujen nettomuutos, maksetut verkkovuokrat, suunnitelman mukaiset 
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poistot liikearvosta, muihin kuluihin kirjatut verkonomaisuuden myyntitappio ja myynti-

voitto ja arvonalentumiset sähköverkon hyödykkeistä. Tämän jälkeen huomioidaan kannus-

timet investointikannustin, laatukannustin, tehostamiskannustin, innovaatiokannustin ja toi-

mitusvarmuuskannustin (Energiavirasto 2018a). 

 

3.2.1 Investointikannustin 

Investointikannustimen tarkoitus on kannustaa verkkoyhtiöitä investoimaan kustannuste-

hokkaasti ja mahdollistaa korvausinvestoinnit. Kannustin muodostuu JHA:sta laskettavasta 

tasapoistosta ja yksikköhintojen kannustinmahdollisuudesta (Energiavirasto 2018a). 

Tasapoiston kannustin syntyy, kun verkonhaltijalle sallitaan oikaistusta jälleenhankinta-ar-

vosta laskettava tasapoisto. Tämä laskennallinen tasapoisto on pitoaikojen mukainen keski-

määräisen oikaistuun tasapoistoon perustuva poistotaso, joka sallitaan aina täysimääräisenä. 

Laskennallinen tasapoisto lasketaan myös komponentin pitoajan ylittymisen jälkeen, jos 

komponentti on tosiasiallisessa käytössä. Investointikannustin mahdollistaa ja kattaa tasa-

poiston avulla tarvittavat korvausinvestoinnit. Edellytyksenä on, että pitoajat on valittu oi-

kein. Pitoajan ylittäneiden komponenttien nykykäyttöarvo on nolla, jolloin ne eivät tuo tuot-

toa yhtiölle. Näin verkonhaltijaa kannustetaan uusimaan verkko teknistaloudellisen pitoajan 

jälkeen (Energiavirasto 2018a). 

3.2.2 Tehostamiskannustin 

Tehostamiskannustin ohjaa verkkoyhtiöitä toimimaan kustannustehokkaasti. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että yrityksen panokset ovat pienemmät suhteessa saatuihin tuotoksiin. Te-

hostamiskannustin sisältää yhteisen ja yrityskohtaisen tehostamistavoitteen. Neljännelle ja 

viidennelle valvontajaksolle yleinen tehostamistavoite on asetettu 0 %. Tällä pyritään kom-

pensoimaan uusista tehtävistä ja toimintatavoista aiheutuvien lisäkustannusten vaikutusta. 

 

Yrityskohtaiset tehostamistavoitteet muodostuvat panosmuuttujista, tuotosmuuttujista ja toi-

mintaympäristömuuttujasta. Panosmuuttujina on kontrolloitavissa olevat operatiiviset kus-

tannukset (KOPEX) ja sähköverkon jälleenhankinta-arvo. Molemmat muuttujat pidetään 

erillisinä muuttujina eikä niitä lasketa yhteen. Kontrolloitavissa olevat muuttuvat kustannuk-

set mallinnetaan muuttuvina panoksina ja niille annetaan tehostamistavoite.  JHA mallinne-

taan kiinteänä panoksena eikä sille aseteta tehostamistavoitteita. Tuotosmuuttujat sisältävät 
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siirretyn energian määrän, sähköverkon kokonaispituuden, käyttöpaikkamäärän ja keskey-

tyskustannukset. Toimintaympäristömuuttuja sisältää liittymien ja käyttöpaikojen määrän 

suhdeluvun (liittymät / käyttöpaikat, L/K-suhdeluku). Maaseudulla toimivien yhtiöiden toi-

mintaympäristömuuttuja on siten lähellä arvoa yksi, kun taas kaupunkiverkkoyhtiöillä suh-

deluku on pienempi (Energiavirasto 2018a). 

 

Yrityksen tehostamistavoitetta arvioidaan sofistikoituneella StoNED-menetelmällä 

(Stochastic Non-smooth Envelopment of Data). StoNED-menetelmän ideana on asettaa jo-

kaiselle yritykselle oma tavoite. StoNED-menetelmä vertaa edellisten vuosien kulueriä ja 

muodostaa sen pohjalta tehokkuusrintaman. Tehokkuusrintaman perusteella määritetään 

vuotuiset kohtuulliset kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset (SKOPEX), joita 

käytetään toteutuneiden kontrolloitavissa olevien operatiivisten kustannusten (KOPEX) ver-

tailutasona. SKOPEX- ja KOPEX-kulujen erotus määrittää tehostamiskannustimen vaiku-

tuksen. Jos toteutuneet tehostamiskustannukset ovat pienemmät kuin vertailutaso, toteutunut 

oikaistu tulos pienenee. Tehostamiskannustimen vaikutus on enintään 20 % verkonhaltijan 

kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta (Energiavirasto 2018a). 

 

3.2.3 Innovaatiokannustin 

Innovaatiokannustimen tehtävä on kannustaa verkkoyhtiöitä kehittämään ja käyttämään in-

novatiivisia menetelmiä verkkotoiminnassaan. Innovaatiokannustin koostuu tutkimus- ja ke-

hityskustannuksista. Uudet tutkimus- ja kehitysprosessit voivat aiheuttaa kustannuksia jo 

ennen tekniikoiden ja toimintojen täysimääräistä hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Innovaa-

tiokannustimella vähennetään tutkimus- ja kehityskustannukset toteutuneesta oikaistusta tu-

loksesta. Hyväksyttävien kustannusten on liityttävä suoraan toimialalle uuden tiedon, tekno-

logian, tuotteen tai toimintatavan synnyttämiseen verkkotoiminnassa sekä liityttävä ky-

seisien hankkeiden suunnittelutyöhön. Lisävaatimuksena on, että tulokset ovat julkisia ja 

muiden verkonhaltioiden hyödynnettävissä. Julkaistavat tulokset on toimitettava Energiavi-

rastolle, joka huolehtii tulosten julkaisusta. 
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3.2.4 Toimitusvarmuuskannustin 

Toimitusvarmuuskannustin on asetettu neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle. Toimi-

tusvarmuuskannustimen tarkoitus mahdollistaa sähkömarkkinalaissa (588/2013) velvoitta-

mien toimisvarmuuskriteerien saavuttaminen lain antamassa määräajassa. Toimitusvar-

muuskannustimen tarkoitus on kompensoida niitä ennen aikaisia korvausinvestointeja, jotka 

on jouduttu tekemään toimitusvarmuuskriteerien pakottamana aiemmasta verkosto strategi-

asta poiketen. Tämä koskee erityisesti metsäisillä alueilla toimivia maaseutuverkkoyhtiöitä. 

Yhtiöt voivat hakea nykykäyttöarvon-jäännösarvon alaskirjausta toimitusvarmuuskriteerien 

takia tehdyille ennenaikaisille korvausinvestoinneille ja oikaisua kunnossapito- ja varautu-

miskustannuksille. Toimitusvarmuuskannustimen vaikutus vähennetään toteutuneesta oi-

kaistusta tuloksesta. Toimitusvarmuuskannustimen vaikutus lasketaan hyväksytyistä nyky-

käyttöarvon-jäännösarvon alaskirjauksien ja kunnossapito- ja varautumistoimenpiteiden 

kustannuksien summasta. 

 

3.2.5 Laatukannustin 

Laatukannustimen tavoite on kannustaa jakeluverkkoyhtiöitä kehittämään sähkönsiirron ja -

jakelun laatua. Verkkoyhtiöiltä edellytetään vähintään sähkömarkkinalain edellyttämä toi-

mitusvarmuustasoa, mutta virasto haluaa kannustaa oma-aloitteeseen laadun parantamiseen. 

Laatukannustin perustuu keskeytyskustannusten aiheuttaman haitan (KAH-arvojen) laske-

miseen. Keskeytyksistä aiheutuva haitta lasketaan keskeytysten lukumäärän, keskeytysajan 

ja keskeytysten yksikköhintojen perusteella. Viidennellä valvontajaksolla huomioidaan kes-

kijännitejakeluverkosta ja suurjännitejakeluverkosta aiheutuvat suunniteltujen keskeytyk-

sien lukumäärä ja aika, odottamattomien keskeytyksien lukumäärä ja aika sekä pika- ja ai-

kajälleenkytkentöjen lukumäärä. Kyseisille keskeytyksille lasketaan rahamääräinen arvo. 

Arvioinnissa lasketaan toimittamatta jäänyt energia ja teho, jotka kerrotaan Energiaviraston 

antamilla keskeytysten yksiköhinnoilla. Laatukannustimen vaikutus lasketaan keskeytys-

kustannusten vertailutason ja toteutuneiden keskeytyskustannusten erotuksesta. Vertailutaso 

viidennelle valvontajaksolle lasketaan keskijänniteverkon vuosien 2012–2019 ja suurjänni-

tejakeluverkon vuosien 2013–2019 toteutuneiden keskeytyskustannusten keskiarvon sum-

masta. Jos KAH-arvot ovat alle referenssitason, huomioidaan erotus verkonhaltijan toteutu-

neen oikaistun tuloksen laskennassa. Jos tulos on yli referenssitason, vähennetään heikenty-

nyt laatu sanktiona, joka kasvattaa oikaistua tulosta. Laatukannustimen vaikutus on enintään 

15 % verkonhaltijan kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta (Energiavirasto 2013). 
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3.3 Ympäristöolosuhdeluokat 

Sähköverkkoa rakennettaessa ympäristöolosuhteet määrittävät suuresti, millaisia ratkaisuja 

verkkoyhtiöt käyttävät. Maakaapeleita varten on käytössä kaivuuolosuhdeluokat, joiden 

avulla eri kaivuuolosuhteiden vaikutuksia pyritään huomioimaan. Kaivuuolosuhdeluokat 

määritetään sanallisilla määritelmillä, asemakaava-alueiden ja CLC-aineiston perusteella 

(Corine Land Cover). CLC-aineisto on rasteripohjainen paikkatietokanta, joka kuvaa Suo-

men maankäyttöä ja maanpeitteistöä. Paikkatietokanta on Suomen ympäristökeskuksen yl-

läpitämä ja maksutta kaikkien verkkoyhtiöiden käytössä. Tietokanta on päivitetty viimeksi 

vuonna 2018.  Ympäristöolosuhdeluokkien jaottelu tehdään Energiaviraston perustelumuis-

tion ohjeliitteen (Maakaapelien kaivuuolosuhteiden käyttö jälleenhankinta-arvojen lasken-

nassa, 22.11.2011) periaatteiden mukaisesti. Kuvassa 3. on esitelty kaivuuolosuhdeluokat, 

jotka jaotellaan luokkaan helppo, normaali, vaikea ja erittäin vaikea olosuhde. 

 

 

Kuva 3.3  Kaivuuolosuhteet määrittävät olosuhdeluokat (Energiavirasto 2011). 

 

Olosuhdeluokkien sanalliset määritelmät ovat; 
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Vaikea: Paljon jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä, kadunvarsipysäköintiä asiointiin, aktii-

vista toimintaa päivällä ja illalla, liiketoimintaa ja toimistoja, kaikki alueet päällystettyjä, 

erikoispäällysteitä (mm. kiveykset), koneellinen kaivuu edellyttää ojamiestä, useita verkos-

toja varottavana, sijoitusvaikeuksia. Tiheästi monikerroksisia rakennuksia, joukkoliiken-

nettä, kaivuu edellyttää aina massansiirtoa (Energiavirasto 2011).  

 

Erittäin vaikea: Paljon jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä, kadunvarsipysäköintiä asiointiin, 

aktiivista toimintaa päivällä ja illalla, liiketoimintaa ja toimistoja, koneellinen kaivuu edel-

lyttää ojamiestä, useita verkostoja varottavana ja paljon sijoitusvaikeuksia, kaikki alueet 

päällystettyjä, erittäin paljon erikoispäällysteitä, erittäin tiheästi kerros-/tornitaloja, paljon 

joukkoliikennettä, paljon tiloja maan alla (parkkipaikkoja yms.), kaivuu edellyttää kalliita 

erikoisjärjestelyjä liikenteelle. Töitä joudutaan tekemään usein yöllä. Tarkasteltavan alueen 

keskimääräinen rakennustehokkuus on huomattavan korkea (e = n. 3) (Energiavirasto 2011). 

 

Lähtökohtaisesti olosuhdejaottelut tehdään aina karttapohja-aineiston perusteella ja sanalli-

sia määrityksiä käytetään poikkeustapauksissa ja määritettäessä erittäin vaikeaa olosuhdetta. 

Maakaapelioja - helppo määritetään alueeksi, joka on asemakaava-alueen ulkopuolista alu-

etta eikä täytä muiden olosuhteiden määrityksiä. Tavallinen olosuhde määritetään alueille, 

jotka ovat CLC-aineiston mukaisesti luokkaa 112 (väljästi rakennettu asuinalueet) sekä 

kaikki asemakaavan sisällä olevat alueet, jotka eivät täytä vaikean tai erittäin vaikean olo-

suhteen määritelmiä. Vaikea olosuhde määritetään CLC-aineistossa luokkien 111 (tiiviisti 

rakennetut alueet), 121 (teollisuuden ja palveluiden alueet), 123 (satama-alueet) ja 332 (kal-

liomaat) perusteella. Lisäksi luokka 122 (liikennealueet) määräytyvät ympäröivän olosuh-

teen perusteella vaikeaan luokkaan, jos sen katsotaan menevän vaikean olosuhteen sisällä tai 

jos liikennealue on laajuudeltaan hyvin suuri ja sanalliset määritelmät tukevat olosuhteen 

käyttöä. Erittäin vaikea olosuhde voi täyttyä vain tapauksessa, jossa se kuuluu alueeseen 111 

(tiiviisti rakennetut alueet) tai 121 (teollisuuden ja palveluiden alueet) ja täyttää erittäin vai-

kean olosuhteen sanalliset määritelmät. Liikennealueet (122) voivat kuulua erittäin vaikeaan 

olosuhdeluokkaan, jos erittäin vaikean olosuhteen määritelmät täyttyvät ja sen läheisyydessä 

olevat alueet kuluvat luokkiin 111 tai 121 (Energiavirasto 2011).  
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4. SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN SÄÄNTELY EUROOPASSA JA MAAIL-

MALLA 

Euroopan sähköverkkoliiketoimintaa ohjaa EU:n sähkömarkkinadirektiivi (EU 2019). Sään-

telystä Euroopassa vastaa kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka hyödyntävät kansalliseen 

käyttöön sopivia valvontamenetelmiä. Euroopassa verkkoliiketoiminta ja sitä valvovat val-

vontamenetelmät ovat hyvin monipuolisia. Valittuun sääntelymenetelmään vaikuttaa mer-

kittävästi jakeluverkonhaltioiden määrä, yhtiöiden koko, verkonhaltijoiden asiakkaiden 

määrä ja omistajarakenne. Euroopassa toimii noin 2400 jakeluverkkoyhtiötä ja niillä on noin 

260 miljoonaa asiakasta. Tärkeimpiä yhteisiä sääntelytavoitteita on järjestelmän luotetta-

vuus ja toimitusvarmuus (Eurelectric 2021). Yleisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 

verkonhaltijan on kehitettävä sähköverkkoaan, jotta se toimii uuden sähköistymisen neut-

raalina mahdollistajana. Riskinä on, että jos verkkoa ei kehitetä ajoissa, jakeluverkosta voi 

syntyä pullonkaula, mikä puolestaan hidastaa uusien puhtaiden energiatuotantojen ja säh-

köistymisen nopean yleistymisen. Tässä luvussa tarkastellaan eri maissa käytettäviä valvon-

tamenetelmiä. Liitteessä 2. on tiivistelmä Euroopassa yleisesti käytetyistä valvontamenetel-

mistä. 

4.1 Ruotsi 

Ruotsissa toimii tällä hetkellä 170 jakeluverkkoyhtiötä ja jokaisella on niin sanottu oikeus 

sähkönjakeluun. Oikeus on määritetty maantieteellisen alueen (152 paikallista verkonhalti-

jaa) tai tietyn linjan perusteella (18 alueellista jakeluverkonhaltijaa). Ei (Energimark-

nadsinspektionen) eli Ruotsin energiamarkkinasääntelyviranomaisen tehtävänä on varmistaa 

asiakkaiden pääsy sähkönjakelujärjestelmään, tarjota kannustimia kustannustehokkaaseen 

toimintaan riittävällä toimitusvarmuudella sekä kohtuullisiin ja syrjimättömiin tariffeihin. 

 

Ruotsin regulaatiomallissa on samanlaisia piirteitä kuin Suomessa. Se perustuu etukäteis-

sääntelyyn, jossa sallittu liikevaihto määritetään Ei:n toimesta neljän vuoden sääntelyjaksoi-

hin (nykyinen valvontajakso RP3 2020-2023). Sallittu tuotto koostuu pääomakustannuksesta 

CAPEX ja operatiivisesta kustannuksesta OPEX. Operatiiviset kustannukset on jaettu kont-

rolloituihin ja kontrolloimattomiin kustannuksiin. Kontrolloitu OPEX perustuu yhtiöiden ra-

portoimiin historiallisiin kustannuksiin, joita vähennetään vuosittain perustuen tehokkuus-

vertailuanalyysiin. Tätä menetelmää ei sovelleta kontrolloimattomaan OPEX:iin. Kontrol-

loimaton OPEX perustuu verkonhaltioiden arvioihin, jotka toimitetaan ennen sääntelyjakson 
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alkua ja ne korjataan todellisiksi jälkikäteisesti. CAPEX määrittää suurelta osin sääntelyyn 

kuuluvan sitoutuneen pääoman määrän. Sitoutunut pääoma lasketaan jälleenhankinta-arvon 

avulla, missä huomioidaan omaisuuden nykykäyttöarvo. Jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvo 

lasketaan Ei:n määrittämillä yksikköhinnoilla. Eri omaisuusluokille on annettu eri pituiset 

käyttöiät ja yksikköhinnat, joiden perusteella nykykäyttöarvo lasketaan. Kannustimia Ruot-

sin regulaatiossa on laatukannustin ja tehokkuuskannustin (CEER 2020) 

 

Suomen ja Ruotsin yksikköhintaluettelot eroavat toisistaan. Ruotsissa olosuhteita ja eri kom-

ponentteja huomioidaan tarkemmin kuin Suomessa. Ruotsissa tarkastelu on jaettu kategori-

oihin kaupunki, taajama ja maaseutu, minkä lisäksi kyseisille alueille annetaan vaikeustasoja 

helppo, normaali tai vaikea. Olosuhteet on lisätty jokaiselle kaapeli- ja johtotyypille erik-

seen, joilla voidaan varmistaa olosuhteista aiheutuvien kustannusten kattaminen. Ruotsissa 

komponenteilla on käytössä ekonominen ja maksimaalinen käyttöikä. Ekonomisen käyttöiän 

aikana komponentista saa tasapoistoa vain sille asetetun eliniän ajan. Ekonomisella käyt-

töiällä pyritään varmistamaan, että verkkoa uusitaan riittävän usein ja komponentit pysyvät 

kehityksessä mukana. Maksimaalisen käyttöiän tarkoitus on viivästyttää investointia heti 

ekonomisen iän päättyessä. Maksimaalisen iän aikana komponentista saa kompensaatiokor-

vausta, jonka päätyttyä komponentti ei tuo tuottoa yhtiölle. Näiden kahden käyttöiän välistä 

aikaa hyödynnetään siirtymäjaksona, jonka avulla on tarkoitus vähentää investointipainetta 

heti ekonomisen käyttöiän päättyessä (Ei 2017). Suomessa tasapoiston saa tehdä komponen-

tista niin kauan, kun se on tosiasiallisessa käytössä. Hyötynä tässä on, että investointeja voi-

daan hieman siirtää myöhemmäksi, jos komponentti toimii ja se on verkolle riittävä. On 

ekologisempaa korvata komponentteja vasta tarpeen vaatiessa eikä puhtaasti laskennallisen 

iän perusteella. 

4.2 Norja 

Norjassa Statnett vastaa siirtoverkosta sekä järjestelmän hallinnasta. Alue- ja pakallisver-

koista vastaa 128 jakeluverkkoyhtiötä. Sääntelymallissa WACC-arvo määritetään viiden 

vuoden välein, mutta muuten sääntelyn tiedot päivitetään vuosittain, joten perinteistä usean 

vuoden mittaista valvontajaksoa Norjassa ei ole. Sähköverkkoliiketoiminnan sääntelyssä 

hyödynnetään liikevaihdon sääntelyä. Liikevaihtokatto määritetään jakeluverkonhaltijalle 

vuosittain ja muodostuu kaavan (4.1) mukaisesti hintakatosta, kiinteistöveroon liittyvistä lä-

pilaskutuseristä ja muille säännellyille verkoille maksetuista maksuista. Lisäksi sallitusta 
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tuotosta vähennetään asiakkaille toimittamatta jääneen energian kustannus (CENS, Cost of 

Energy Not Supplied). CENS-järjestelmän tavoitteena on kannustaa verkonhaltioita ylläpi-

tämään verkkoa asianmukaisessa kunnossa ja varmistamaan tarvittavat investoinnit sähkö-

katkosten välttämiseksi. 

 

  𝐴𝑅𝑡 = 𝑅𝐶𝑡 + 𝑃𝑇𝑡 + 𝑇𝐶𝑡 + 𝑅&𝐷𝑡 − 𝐶𝐸𝑁𝑆𝑡 + 𝑇𝐿𝑡   (4.1) 

 

jossa 

𝐴𝑅𝑡 = sallittu vuotuinen liikevaihto 

𝑅𝐶𝑡 = vuosittainen liikevaihtokatto 

𝑃𝑇𝑡 = vuosittaiset läpilaskutuserät 

𝑇𝐶𝑡 = vuosittaiset muille säännellyille verkoille maksetut maksut 

𝑅&𝐷𝑡 = vuosittaiset hyväksytyt T&K-kustannukset 

𝐶𝐸𝑁𝑆𝑡 = vuosittainen toimittamatta jääneen energian kustannus 

𝑇𝐿𝑡 = aikaviiveestä johtuva pääoman kustannus, koostuu laskentavuoden ja kaksi vuotta ai-

kaisemmin olleen pääomakustannuksen (poistot ja pääoman tuotto) erotuksesta 

 

Vuotuinen liikevaihdon sääntely perustuu yhtiöiden väliseen vertailuanalyysiin ja vertai-

lussa hyödynnetään kaksi vuotta aikaisemmin kerättyjä tietoja. Siirtoverkkoyhtiön kohdalla 

käytetään vertailua muihin eurooppalaisiin siirtoverkkoyhtiöihin, kun taas jakeluverkkoyh-

tiöiden kohdalla vertailukohteina ovat norjalaiset verkkoyhtiöt. Jakeluverkkoyhtiöitä vertail-

lessa hyödynnetään DEA-analyysia (Data Envelopment Analysis). Vertailuanalyysissä on 

käytössä eri mallit paikallisille ja alueellisille sähköverkkoyhtiöille. DEA:n tulokset oikais-

taan toisen vaiheen regressioanalyyseissa, jotta yritysten väliset maantieteellisestä sijainnista 

johtuvat haasteet voidaan huomioida. Mallissa huomioidaan verkon rakenteesta ja käyttöym-

päristöstä aiheutuvat vaikutukset. Vertailuanalyysi perustuu tarkemmin kolmivaiheiseen 

prosessiin:  

1) DEA-analyysi, jossa verrataan tehokkuutta suorittaa verkonhaltijalta vaaditut tehtä-

vät. 

2) Z-tekijän korjaus. Säätää DEA-pisteitä ensimmäisen vaiheen perusteella. Z-tekijä 

kasvattaa tai laskee tehokkuutta. 

3) Kalibrointi, jossa kustannusnormi sovitetaan vastaamaan teollisuuden kokonaiskus-

tannuspohjaa. Vaiheen tarkoitus on varmistaa, että keskimäärin tehokkaat yritykset 

saavat valvontaviranomaisen määrittämää korkoa vastaavan tuoton (CEER 2020). 
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Paikallisia ja alueellisia verkkoja vertaillaan eri tavalla ja niiden Z-tekijään vaikuttaa eri te-

kijät. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävän DEA-analyysin lähtötiedot perustuvat kokonais-

kustannuksiin. Lähtötiedot muodostuvat taulukon 4.1 mukaisesti. 

 

Taulukko 4.1  DEA-analyysin huomioitavat lähtötiedot. 

Vaihe Paikallisverkko 
 

Alueverkko 

DEA Input Output Input Output 
 

TOTEX = OPEX + poistot 

+ kirjanpitoarvojen tuotto + 

verkon häviökustannukset + 

CENS 

1) Asiakkaiden määrä  

2) Verkon pituus   

3) Sähköasemien määrä 

TOTEX = OPEX 

+ poistot + kir-

janpitoarvojen 

tuotto + CENS 

1) Avojohdot, pai-

notettu arvo 

2) Maakaapelit, 

painotettu arvo 

3) Merikaapelit, 

painotettu arvo  

4) Sähköasemat, 

painotettu arvo 

 

Toimintaympäristön vaikutus huomioidaan Z-tekijän avulla. Alueverkossa ympäristön vai-

kutusta huomioidaan alueen metsäisyyden perusteella. Paikallisverkossa huomioidaan vas-

taavasti kylmän olosuhteen, vuoristo-, rannikko-, metsä- tai kaupunkiympäristön vaikutusta 

(CEER 2020). 

4.3 Tanska 

Tanskan regulaatiomalli perustuu sallittuun tuottoon, joka asetetaan viiden vuoden valvon-

tajaksolle. Nykyinen valvontajakso kattaa vuodet 2018–2022. Operatiivisten kustannusten 

sallittu yläraja perustuu edellisen valvontajakson viiden vuoden keskimääräisiin kustannuk-

siin. Sallittu tuotto määritetään verkkoon sitoutuneen omaisuuden ja sallitun tuoton WACC-

% avulla. Sallittu tuotto päivitetään jokaiselle vuodelle. Yhtiön sitoutunut pääoma on jaettu 

kahteen osaan: tulevaisuuteen suuntautuvaan pääomaan ja historiaan suuntautuvaan pää-

omaan. Molemmille omaisuusluokille lasketaan oma sallittu tuotto ja WACC-% hyödynne-

tään vain tulevaisuuteen suuntaavalle pääomalle. Tulevaisuuteen suuntaavalla omaisuudella 

tarkoitetaan pääomaa, joka on investoitu ensimmäinen tammikuuta 2018 alkaen. Historialli-

sen pääoman tuottoprosentti perustuu edelliseen valvontajakson sallittuun tuottoon, joka ei 

ole verrattavissa WACC-määritelmiin. Tämän vuoksi käytössä on kaksi tuottoprosenttia eri 

pääomaluokille (CEER 2020). 
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Tehokkuusvaatimukset liittyvät Tanskan talouden yleisiin tuottavuuden muutoksiin ja yksi-

lölliset suorituskykyvaatimukset lasketaan TOTEX-vertailuanalyysilla. Vertailuanalyysin 

tarkoitus on varmistaa, että kuluttajat eivät joudu maksamaan palveluista enempää, kuin jos 

jakeluverkkoyhtiöt toimisivat kilpailuilla markkinoilla. Jos verkkoyhtiön todelliset kustan-

nukset ovat liian suuret, määrää DUR (Danish Utility Regulator, Tanskan regulaattori) yhti-

ölle tehokkuuden parantamista koskevia vaatimuksia. DUR hyödyntää ”paras kahdesta” me-

netelmää, missä verrataan DEA:n tuloksia SFA:n (Stochastic Frontier Analysis, stokastinen 

raja-analyysi) tuloksiin. Liikevaihtkatosta vähennetään riittämättömästä laadusta aiheutuvat 

sanktiot ja verkkohäviöt (Eskesen 2021). 

4.4 Islanti 

Islannissa toimii yksi siirtoverkkoyhtiö Landsnet ja kuusi jakeluverkkoyhtiötä, joita valvoo 

kansallinen energiaviranomainen Orkusofnun. Jakeluverkkoyhtiöiden asiakasmäärät vaihte-

levat noin 900–80 000 asiakkaan välillä. Verkkoliiketoiminnan sääntely perustuu sallittuun 

liikevaihtoon ja nykyinen valvontajakso on viisivuotinen kattaen parhaillaan vuodet 2021–

2025.  

 

Sallittu liikevaihto koostuu kontrolloitavista ja kontrolloimattomista operatiivisista OPEX-

kustannuksista sekä verkkoon sitoutuneesta pääomasta CAPEX. Tulojen ylärajaa päivitetään 

vuosittain jälkikäteisesti. Kontrolloitavissa olevat OPEX-kustannukset määritetään perus-

vuoden perusteella, mikä on nykyisessä valvontajaksossa vuosi 2020. Kontrolloimattomat 

OPEX-kustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin, joihin sisältyy verkon häviöt ja 

siirtoverkkotariffit. Kyseiset kustannukset jakeluverkonhaltijat voivat saada takaisin koko-

naisuudessa tuloina. CAPEX koostuu verkkoon sitoutuneesta omaisuudesta, jolle määrite-

tään sallittu tuotto WACC-% sekä vuotuisista poistoista. Verkonarvo perustuu inflaatiokor-

jattuihin kirjanpitoarvoihin ja omaisuuden arvo määritetään vuosittain tammikuun 1. päivä. 

Poistot muodostuvat lineaarisesti ja riippuvat omaisuustyypistä. Sallitun tuoton ja todellisten 

kustannusten ero määrittää taseen ali- tai ylijäämän. Verkonhaltijalle ei sallita ylijäämää, 

joka on yli 10 % verrattuna edellisvuoden sallittuun tuottoon (CEER 2020). Toimintaympä-

ristön erilaisuudesta johtuen kaksi jakeluverkkoyhtiötä on jakanut sallitun tuoton kahdeksi 

erilliseksi sallituksi tuotoksi kaupunki- ja maaseutualueelle. Maaseutualueiden selkeästi kor-

keammista jakelukustannuksista johtuen maaseudun tariffeja tuetaan veloittamalla muilta 
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verkonhaltijoilta lisämaksua niin sanottua tasoitusmaksua 0,23 snt / kWh, millä tuetaan maa-

seutuyhtiöiden taloutta. Tuen lisäksi maaseutujen hinnat mukautetaan vastaamaan vuoden 

korkeimpia kaupunkihintoja (OS 2016). 

 

Jakeluverkkoyhtiöiden tehokkuutta arvioidaan ulkopuolisen tekemällä DEA-analyysillä. 

Analyysissä vertaillaan kahdeksaa yhtiötä, koska kahden yhtiön sallittu tuotto on jaettu kah-

teen osaan. DEA-analyysin lähtötiedot ovat kontrolloitava OPEX ja verkon rakenteesta pe-

räisin oleva data, johon sisältyy huippukuorma, toimitetun energian määrä, verkkojen pituus 

ja asiakkaiden määrä (CEER 2020). 

 

Sääntelyviranomainen kannustaa kustannusten leikkaamista ja lisäämään investointeja. Val-

vontamallissa on kuitenkin riski, että verkonhaltijat pidättäytyvät tekemästä tarvittavia in-

vestointeja tai toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi. Tämän ehkäisemiseksi valvontavi-

ranomainen kerää ja valvoo tietoja verkon laadusta. Laatuelementti ei ole vielä osa sallittua 

tuottoa, mutta sen käyttöönottoa on harkittu ja se on lisätty luonnokseen uudesta sähkölaista. 

Verkonhaltijat eivät myöskään ole velvollisia julkaisemaan investointisuunnitelmiaan sään-

telyviranomaiselle, mutta viranomainen voi ne vaatia, jos yhtiö on tekemässä muutoksia 

verkkotariffeihin (CEER 2020). 

  



36 

 

4.5 Iso-Britannia 

Iso-Britannia oli ensimmäisiä valtioita, joka yksityisti kaasu- ja sähköverkkoliiketoiminnan. 

Isossa-Britanniassa toimii nykyisin 14 jakeluverkkoyhtiötä. Siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt 

ovat yksityisessä omistuksessa ja niitä valvoo kansallinen sääntelyviranomainen Ofgem. 

Ofgemia hallinnoi kaasu- ja sähkömarkkinaviranomainen (GEMA). GEMA määrittää stra-

tegian, asettaa poliittisen painopisteen ja tekee päätökset sääntelyä koskevissa asioissa, kuten 

hintojen valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Ensimmäinen regulaatiomalli perustui RPI-X-

hintakattomenetelmään, joka oli ensimmäinen hintakattosääntelyyn perustuva valvontame-

netelmä. Verkonhaltijan tulojen kasvu rajattiin vuotuisen kuluttajahintaindeksin kasvun mu-

kaan (Retail price index, RPI). Lisäksi tuloja tasattiin tasoitustekijälle X. Tasoitustekijä toimi 

taloudellisena kannustimena, joka huomioi palvelun laatua, sähkön siirrossa tapahtuneita hä-

viöitä ja ympäristön vaikutuksia. Verkonhaltijan suoriutuessa tehtävästään hyvin, X tekijä 

salli yhtiötä tehdä suurempaa tulosta (CEER 2020 & Ofgem 2017a).  

 

Vaikka kustannukset laskivat merkittävästi peräkkäisillä sääntelyjaksoilla, RPI-X todettiin 

ongelmalliseksi, koska malli kannustaa tuottoon palveluiden laadun kustannuksella. Yhti-

öillä oli heikot kannustimet investoida uusiin innovaatioihin ja suosivat pääomavaltaisia rat-

kaisuja. Tämän vuoksi 2013 Ofgem muutti hintakattosääntelyn RIIO (Revenue = Incentives 

+ Innovation + Outputs) kehykseen, jossa tulot syntyvät innovaatioista, kannustimista ja tuo-

toksista (Ofgem 2017a). 

 

RIIO:ssa yhtiöitä vaaditaan tarjoamaan korkealaatuista palvelua tuotoksien kautta. Jakelu-

verkkoyhtiöille luotiin taloudellisia kannustimia ja pidempi valvontajakso investoida hank-

keisiin. Pääomavaltainen kehitys pyrittiin poistamaan TOTEX-mallin avulla. TOTEX-malli 

mahdollistaa kiinteän osuuden yrityksen kokonaismenoista lisättävän yhtiön säänneltyyn 

omaisuuteen riippumatta, käsittääkö se pääoma- tai operatiivisia kustannuksia (CEER 2020). 

Mallin tavoitteena on hyödyntää verkonhaltijan osaamista, jolla verkonhaltija valitsee par-

haan ja kustannustehokkaimman ratkaisun. Verkonhaltijat toimittavat Ofgemille liiketoi-

mintasuunnitelman, jonka pohjalta Ofgem jakaa yhtiöt nopeaan tai hitaaseen käsittelyyn. 

Parhaat liiketoimintasuunnitelmat asetetaan nopeaan käsittelyyn ja heikommat suunnitelmat 

hitaaseen käsittelyyn, jossa suunnitelmat käydään yksityiskohtaisesti läpi (Ofgem 2017a).  
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RIIO:n ohella Ofgem on lanseerannut kolmesta elementistä koostuvan innovaatiokannusti-

men, mihin kuuluu: 

• NIA (A Network Innovation Allowance, verkkoinnovaatiotuki). Tarkoitus on rahoit-

taa pieniä innovaatioprojekteja, jotka hyödyntävät asiakasta.  

• NIC (A Network Innovation Competition, verkkoinnovaatiokilpailu). NIC on vuo-

tuinen kilpailutus valittavien innovatiivisten lippulaivahankkeiden rahoittamiseksi. 

Innovaatioiden ehtona on, että niiden on parannettava vähähiilisiä ja ympäristöystä-

vällisiä hyötyjä asiakkaille. 

• Innovaatioiden käyttöönottomekanismi (An Innovation Roll-Out Mechanism), jonka 

tarkoitus on rahoittaa sellaisten todennettujen innovaatioiden käyttöönottoa, jotka 

edistävät vähähiilisen energianalan kehitystä Iso-Britanniassa tai joilla on oltava 

muita laajempia ympäristöhyötyjä.  

 

NIA:n ja NIC:n erona on, että NIA sallii vuotuisen korvauksen, jonka paikallinen verkon-

haltija saa itse rahoittaa osana hintasääntelyä. Toisin kuin NIC, NIA ei keskity vähähiilisiin 

ja ympäristöystävällisiin innovaatioihin vaan yleisesti innovaatioihin, jotka voivat olla kai-

kenlaisia kaupallisia, teknologisia tai toiminnallisia ratkaisuita kunhan ne tuovat asiakkaalle 

hyötyjä. NIC on erillinen kaasu- ja sähköverkonhaltijoille. NIC:hen voi osallistua sekä ja-

kelu- että siirtoverkon haltijat. Innovaatiot lähetetään aluksi seulontaprosessiin ISP:hen (the 

Initial Screening Process), jossa projektien kelpoisuus arvioidaan. Arvioinnin jälkeen poten-

tiaaliset siirtyvät ehdotusvaiheeseen, missä riippumaton asiantuntijapaneeli arvioi innovaa-

tion ja suosittelee tai jättää suosittelematta innovaatioita Ofgemille. Ofgem tekee lopullisen 

päätöksen rahoituksen myöntämisestä ja se voi erota asiantuntijoiden arviosta (Ofgem 

2020a). Rahoitus projekteihin saadaan kansallisten siirtojärjestelmien siirtomaksujen kautta 

(Ofgem 2017b).  

 

Ofgem ylläpitää innovaatiolinkki-hanketta (Innovation Link), joka tarjoaa tukea ener-

giasääntelyyn liittyvissä asioissa. Tukea tarjotaan yrityksille, jotka haluavat tuoda markki-

noille uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Hankkeen tarkoitus on tarjota no-

peaa ja rehellistä palautetta sääntelystä johtuviin haasteisiin. Lisäksi Ofgem hyödyntää sään-

tely-sandboxia tilanteissa, joissa nykyinen sääntely estää palvelun tai tuotteen lanseerauk-

sen. Palveluiden kriteerinä on, että ne tarjoavat hyötyjä kuluttajalle (Ofgem 2020c). Sand-

box-kokeilu tarjoaa räätälöityä opastusta sääntelyn tulkitsemisesta ja vapautuksia tietyistä 

sääntelyvaatimuksista. Vaatimuksena sandbox-kokeilun käynnistymiselle on: 
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• Idea on aidosti innovatiivinen, mikä tarkoittaa, että tuotetta tai palvelua ei ole 

markkinoilla tai palvelun/ tuotteen toimittamiseen käytetty liiketoimintamalli on 

uusi tai riittävän erilainen 

• Innovaatio tuottaa kuluttajalle etuja ja kuluttaja on suojattu koko koeajan 

• Sääntely estää mahdollisen innovaation käyttöönoton 

• Innovaation on oltava toteutuskelpoinen. Innovaatiolle on selkeä suunnitelma ko-

keilemiseksi ja suunnitelma sisältää selkeät tavoitteet ja menestyskriteerit. Li-

säksi kokeilu on saatava päätökseen 24 kk:n kuluessa Sandbox-kokeilun myön-

tämisestä 

 

 

Ofgemin julkaisema RIIO- ED1 valvontajakso päättyy maaliskuussa 2023 ja sen tilalle on 

tulossa päivitetty RIIO- ED2 2023-2028. Kuvassa 4.1 on esitetty RIIO-ED2 sallima tuotto, 

joka muodostuu perustuloista, kannustimista, sanktioista ja muista oikaisuista (Ofgem 

2020b). Huomionarvoista uudessa mallissa on, että perustuloissa huomioidaan innovaatiot, 

cyber- ja muu turvallisuus osana perustuloja. Kyseisellä ratkaisulla voidaan varmistaa riit-

tävä turvallisuus sekä kannustaa jo perustasolla innovaatioiden kehittämiseen. 

 

 

Kuva 4.1 Yhteenveto mahdollisesta sallitun tuoton muodostumisesta seuraavalle RIIO-ED2 valvonta-

jaksolle (Ofgem 2020b). 
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TOTEX-konseptia (total expenditure, kokonaiskustannus) käytetään käsitteenä, jonka avulla 

pyritään välttämään keskustelua, mikä on pääomakulua CAPEX ja mikä operatiivista kulua 

OPEX. TOTEX koostuu nopeasta ja hitaasta rahasta. Nopea raha rahoitetaan syntyneenä 

vuotena ja se vastaa operatiivisia kustannuksia. Hidas raha on lisätty regulaatiossa yhtiön 

omaisuuden arvoon ja se on rahoitettu poistojen ja pääomantuoton kautta. Hidas raha vastaa 

pääomakulua. Historian saatossa yhtiöt ovat suosineet pääoman kasvattamista, koska menot 

pääomitettiin ja se lisäsi regulaatiossa laskettua omaisuuden määrää mahdollistaen yhtiölle 

suurempaa voittoa. TOTEX-ratkaisun avulla yhtiöiden sijoitusratkaisut saavat saman pro-

senttiosuuden pääomankasvattamiseen riippumatta siitä pohjautuuko ratkaisun kustannukset 

sitten CAPEX- tai OPEX-kustannuksista.  Näin yhtiöt todennäköisemmin käyttävät kustan-

nustehokkainta kokonaisratkaisua. TOTEX-lähestymisellä rohkaistaan yhtiöitä käyttämään 

ylläpitoa korvaamisen sijaista tai käyttämään kysynnän hallintaa uuden kapasiteetin lisäämi-

sen välttämiseksi. Pääomankasvattamisaste on prosenttiosuus ja se on kiinteä jokaiselle ja-

keluverkkoyhtiöille koko RIIO- ED1 -valvontajaksolle. Kuvassa 4.2 esitetty laskentameto-

diikka TOTEX-mallin perustulolle regulaatiojakson alussa (Ofgem 2017a). 

 

 

 

Kuva 4.2  TOTEX-tulojen laskentametodiikka RIIO- ED1 -sääntelymallissa. Kokonaiskustannus ja-

kaantuu hitaaseen ja nopeaan rahaan. Omaisuuden tuotto perustuu sääntelyomaisuuden (Re-

gulatory Asset Value (RAV)) ja pääoman keskikustannuksen tuloon (Ofgem 2017a).  
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4.6 Espanja 

Espanjassa toimii viisi suurta jakeluverkkoyhtiötä, jotka hallitsevat yli 90 prosenttia järjes-

telmän ylläpidosta saatavista tuloista. Lisäksi maassa toimii 327 pientä jakeluverkkoyhtiötä, 

joilla on alle 100 000 asiakasta. Viisi suurinta jakeluverkkoyhtiötä ovat yksityisessä omis-

tuksessa. Nykyinen valvontajakso on kuusivuotinen kattaen vuodet 2020–2025. Valvonta-

malli perustuu tuottoasteeseen ja kannustinasetteluun. Kansallinen sääntelyviranomainen 

määrittää yhtiöiden tulot ja tariffit. Jakeluverkkoyhtiöt saavat investoinneista sijoituspalk-

kion (CAPEX-kustannuksista), käyttö- ja huoltokustannuksista (OPEX-kustannuksista) sekä 

muista sääntelyn määräämistä tehtävistä. Lisäksi yhtiöiden tulokseen vaikuttaa mahdolliset 

kannustimet ja sanktiot (CEER 2020). 

 

Sijoituspalkkio perustuu verkkoon sitoutuneen pääoman arvoon. Pääomanarvo päivitetään 

vuosittain, jolloin siitä vähennetään poistot ja lisätään uudet investoinnit. Kun omaisuuden 

käyttöikä loppuu, omaisuus poistetaan verkonarvosta eikä investoinnista tämän jälkeen saa 

pääomatuottoa. Kuitenkin välttääkseen suorat investoinnit heti käyttöiän päätyttyä sallitaan 

käyttöiän saavuttaneille komponenteille suuremmat OPEX-viitearvot, minkä avulla kannus-

tetaan pitämään toimivat komponentit verkossa. Uudesta investoinnista tuotto alkaa kertyä 

kahden vuoden jälkeen. Jakeluverkkoyhtiöiden verkkoon sitoutuneen omaisuuden arvoa las-

kettaessa huomioidaan investointien ikä. Vuoteen 2014 asti investoiduille omaisuuksille 

määritetään korvaushinta, joka saadaan kertomalla olemassa olevan verkon yksikköhinnat 

tehokkuuskertoimella, vähentämällä tuet ja kolmansien osapuolten rakentamat tai rahoitta-

mat investoinnit. Vuosina 2015–2018 toteutetuille investoinneille lasketaan pääoman arvo 

perustuen tarkastettujen todellisten kustannusten ja yksikköhintojen keskiarvoon. Vuoden 

2019 jälkeen tehtyjen investointien sijoitetun pääoman määrä lasketaan todellisten kustan-

nusten perusteella. Todellisiin kustannuksiin perustuva verkonarvon määritys antaa yrityk-

sille joustavuutta määrittää, millaisia investointeja verkkoon on tehtävä. Verkkoon inves-

toidessa todellisilla kustannuksilla pyritään huomioimaan paremmin verkon tekniset vaati-

mukset, joita erityisesti energiamurros aiheuttaa. Jotta investoinnit voidaan pitää järkevissä 

rajoissa, suoritetaan jokaiselle omaisuustyypille vertailu. Investointien keskimääräisiä kus-

tannuksia vertaillaan yksikköhintoihin. Investointien kustannukset ja tasoitus tarkastetaan 

kolmen vuoden välein, mikä tarkoittaa, että neljä vuotta aikaisemmin tehtyjä investointeja 

vertaillaan kaksi vuotta aikaisempaan tasoon. Jos investointien keskimääräiset kustannukset 

ovat yli 5 % suuremmat kuin yksikköhinnat, verkkoyhtiön tulosta säädetään 50 prosenttia 
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pienemmäksi kuin keskimääräisten kustannusten ja yksikköhintojen erotus. Jos todelliset 

kustannukset ovat 10 % pienemmät kuin yksikköhinnoilla, lisätään yhtiön tulokseen 50 pro-

senttia todellisten ja yksikköhintojen erotuksesta (CEER 2020).  

 

Jakeluverkonhaltijat saavat korvauksen muuttuvista kustannuksista perustuen ”GOMGES” 

nimiseen ratkaisumalliin. Malli sisältää OPEX:in ja pienen osan investoinneista, jotka eivät 

sisälly yksikköhinnaston viitearvoihin. GOMGES-arvoa sovitetaan tehokertoimen avulla 

vastaamaan yhtiön tehokkuutta hallita omia GOMGES-kustannuksia. Käyttöiän saavutta-

neista investoinneista maksetaan lisäksi korvausta. Käyttöiän päätyttyä omaisuus saa kasva-

van OPEX-vertailuarvon, mikä kannustaa pitämään komponentit toiminnassa. Ensimmäiset 

viisi vuotta kasvutekijä on 30 %, jonka jälkeen se kasvaa 30–35 % vuosien 5–10 välillä. 

Kasvutekijän saavuttaessa 35 % se kasvaa seuraavat 5 vuotta 45 % asti ja 15 vuoden jälkeen 

se kasvaa 3 % vuodessa, kunnes saavuttaa arvon 100 % (CEER 2020). 

 

Jakeluverkonhaltijoita kannustetaan vähentämään verkon häviöitä ja parantamaan toimitus-

varmuutta kolmen vuoden sykleissä. Sanktiot voivat olla kaksinkertaiset, jos toimitusvar-

muusindikaattorit ovat alle tietyn tason kahden tai useamman peräkkäisen vuoden ajan. 

Vuonna 2023 otetaan myös käyttöön taloudellinen varovaisuussakko (financial prudence pe-

nalty) niille yhtiöille, joilla on yli 100 000 asiakasta. Rangaistus on enintään 1 % kokonais-

tuloista ja se langetetaan, jos yhtiön taloudelliset ja rahoitussuhteet eivät täytä suosituksia 

(HSF 2020 & CEER 2020). 

4.7 Itävalta 

Itävallassa kannustin perusteista sääntelymallia yritettiin käyttöönottaa jo vuonna 2003, 

mutta käyttöönotettiin vasta vuonna 2006. Nykyinen neljäs valvontajakso kattaa vuodet 

2019–2023. Jakeluverkkoyhtiöt ovat sekä yksityisessä että julkisessa omistuksessa ja yh-

teensä maassa toimii 130 jakeluverkkoyhtiötä. Verkonhaltijoita valvovana sääntelyviran-

omaisena toimii E-control (CEER 2020). 

 

Jakeluverkkotoiminnan valvonta perustuu kannustinsääntelyyn ja hintakattoon. Hintakat-

toon vaikuttaa tehokkuustavoitteet, yleinen tuottavuuden kompensointi, verkon hintaindeksi 

ja laajentumistekijä, minkä lisäksi WACC-arvoa hyödynnetään tehokkuuden määrityksessä.  

Jakeluverkkoyhtiöiden sääntelymallissa neljännellä valvontajaksolla sallitut kustannukset 
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perustuvat perusvuoden tarkastettuihin kokonaiskustannuksiin (OPEX ja CAPEX). Nykyi-

sellä valvontajaksolla perusvuosi on 2016. OPEX-kustannukset määritetään perusvuoden 

perusteella ja ne ovat samat koko valvontajakson ajan. Sääntelykauden perusvuodeksi mää-

ritettyä OPEX-arvoa oikaistaan hintaindeksin, yleisen tuottavuuserän ja yksilöllisen tehos-

tamiskertoimen avulla. Yksilöllinen tehostamiskerroin määritetään kansallisella vertailuana-

lyysilla, joka perustuu TOTEX-arvoihin. Vertailussa hyödynnetään MOLS- (modified ordi-

nary squares) ja DEA-analyysejä, joissa puolestaan käytetään tietoja edellisen 7,5 vuoden 

ajanjaksolta (E-control 2018). 

 

Pääomakustannuksia seurataan ja kompensoidaan niiden kasvaessa. Pääomakustannukset 

koostuvat karkeasti säännönmukaisen omaisuuden poistoista ja pääomakustannuksista. 

Sääntelyjaksolla poistot perustuvat t-2 -menetelmään, jolloin poistot alkava kertyä kaksi 

vuotta investoinnin jälkeen. Pääomakustannukset oikaistaan tehokkuussäädellyllä WACC-

arvolla. Yhtiökohtainen WACC lasketaan TOTEX-vertailuanalyysia hyödyntäen, johon si-

sältyy MOLS- ja DEA-analyysit. Vertailuanalyysissä määritetään aluksi yhteinen tehok-

kuustaso, joka on 80 %. Keskimääräisen tehokkuustason saanut yhtiö saa WACC-arvoksi 

4,88 % (ennen veroja) ja tätä arvoa sovitetaan enintään ± 0,5 % sen mukaan, onko yritys 

keskivertoa tehokkaampi tai heikommin suoriutunut. Vertailusta syntyvällä kalibroinnilla 

varmistetaan verkkojärjestelmän ns. neutraali kustannus, milloin keskimääräistä parem-

masta suoriutumisesta palkkio on yhtä paljon kuin heikoimmasta suoriutumisesta oleva 

sanktio (E-control 2018). Kyseistä vertailuanalyysia ei tehdä vuosittain, minkä vuoksi seu-

raavina vuosina hyödynnetään keskimääräistä WACC-arvoa. Yksilöllistä WACC-arvoa 

hyödynnettiin vuosina 2017 ja 2018. Vuodesta 2019 eteenpäin uusi arvo on korkeampi 5,20 

%, jonka avulla kannustetaan uusiin investointeihin ja varmistetaan, että investoinnit kate-

taan verkkomaksuissa. Viidennellä valvontajaksolla on tarkoitus laskea uudestaan yksilölli-

set WACC-arvot, joilla pyritään varmistamaan yhtiöiden investointitehokkuus. Regulaati-

ossa on tarkoitus rajata niin sanottuja ”vanhoja” ja ”uusia” investointeja ja niiden suhteellisia 

kustannusmuutoksia, mitkä vaikuttavat yhtiön tehokkuuteen. Tämä johtuu suurelta osin 

poistojen t-2 -menettelystä (E-control 2018). 

 

Kannustimet tutkimukselle ja kehitykselle perustuvat kustannusten luokitteluun. Edellisellä 

kolmannella valvontajaksolla T&K-hankkeiden tuet vähennettiin sallituista kustannuksista, 
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mutta neljännellä valvontajaksolla tästä luovutaan. Näin yhtiöitä kannustetaan hakemaan uu-

sia tukia, sijoittamaan aikaa sekä resursseja tutkimus- ja kehitystyölle (Projektien hallinta, 

hakumenettelyt) (E-control 2018). 

 

Yllättäviä verkon muutoksia pyritään kattamaan laajennustekijällä. Laajennustekijällä pys-

tytään korjaamaan arvioita, jotka kustannuksista tehdään ennen sääntelyjakson alkua. Laa-

jennustekijällä varmistetaan, että pakolliset investoinnit voidaan kattaa sallitun tuoton ra-

joissa. Kyseisellä metodilla ei kateta kaikkia kustannuksia vaan pyritään huomioimaan väli-

aikaisesti muuttunut verkon kehitys. 

 

Itävallassa käyttöönotettiin vuosiksi 2019-2025 Energie.Frei.Raum (Energy.free.room) 

hanke, joka sallii testialustojen hyödyntämisen uusien toteutuskelpoisten konseptien ja lii-

ketoimintamallien käyttöönotossa. Energie.Frei.Raum on edistämishanke, jonka tarkoitus on 

olla valmisteluvaihe mahdolliselle uudelle käyttöönotolle. Konsepteja testaamalla yrityk-

sellä on mahdollisuus testata uutta tekniikkaa tai markkinamallia todellisessa sähköjärjestel-

mässä ennen lopullista integroimista järjestelmään. Tärkeimmät koealueet ovat älyverkot, 

integroidut uusiutuvat energianlähteet, joustavat energiajärjestelmä sekä sähkömittarien ta-

kana toimiva tekniikka ja liiketoiminta. Hanketta on rahoitettu julkisella 5 miljoonan euron 

rahoituksella.  

4.8 Ranska 

Ranskassa toimii noin 143 jakeluverkkoyhtiötä, joita valvoo ja sääntelee riippumaton valvo-

vaviranomainen CRE (Commission de Régulation de l’Energi). Ranskassa on yhteensä noin 

143 jakeluverkkoyhtiötä (CEER 2020). Enedis on Ranskan suurin jakeluverkkoyhtiö ja sen 

vastuulla on 95 % koko jakeluverkosta. Verkkopituus on noin 1.4 miljoonaa kilometriä ja 

yhtiöllä on 35 miljoonaa asiakasta. Kuusi seuraavaksi suurinta palvelevat yli 100 000 asia-

kasta ja loput jakeluverkkoyhtiöt ovat hyvin paikallisia ja palvelevat keskimäärin alle 

100 000 asiakasta (CRE 2021). 

 

Nykyinen valvontajakso alkoi elokuussa 2021. Valvontajakson arvioidaan kestävän seuraa-

vat neljä vuotta ja valvontamallia on tarkoitus päivittää vuosittain. Valvontamalli perustuu 

tulojen ylärajan asetteluun. Jokaiselle vuodelle vahvistetaan ennakolta vuoden tulot, jotka 

koostuvat arvioiduista muuttuvista kustannuksista (net OPEX), arvioiduista pääomakuluista, 
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edellisen valvontajakson lopussa arvioitujen kulujen ja tulojen oikaisutilin saldosta sekä 

älykkään mittausjärjestelmäprojektin rahoituksesta. Valvontamenetelmässä hyödynnetään 

useita kannustimia, joilla kannustetaan hyvään laatuun, tehokkaaseen toimintaan, T&K- 

hankkeisiin ja innovaatioihin (CRE 2021). Toimitusvarmuutta mitataan keskeytysten mää-

rällä, ajalla ja lisäksi pitkistä yli viiden tunnin sähkökatkoksista on käytössä kompensointi-

järjestelmä. Toimitusvarmuudelle viranomainen asettaa tavoitteet ja rajoittaakseen verkon-

haltijan riskiä laatukannustimille asetetaan yleinen vuotuinen katto/pohja (CRE 2021).  

 

T&K-hankkeisiin myönnetään vuotuinen rahoitus. Verkonhaltijan on esitettävä T&K-hank-

keisiin käytettävä budjetti valvontajakson alussa, minkä sääntelyviranomainen hyväksyy. 

Valvontajakson lopussa verkonhaltija julkaisee selvityksen tekemistään hankkeista ja sään-

telyviranomainen tarkistaa budjetin. Mahdollisesti käyttämättömät varat palautetaan asiak-

kaille. Älyverkkoteknologiaprojektien käyttöönottoon liittyen verkonhaltija voi hakea ker-

ran vuodessa lisärahoitusta käyttökustannuksien kattamiseksi. Lisärahoituksen saamisen 

edellytyksenä on, että hankkeiden kustannukset on korvattava paremmin kuin innovaatiosta 

saatavat säästöt tuottaisivat pitkällä aikavälillä. Tuen tarkoituksena on tarjota mekanismi 

vastaamaan joustojen tarpeeseen nopeiden innovaatioiden käyttöönotossa, jotka ovat yhteis-

kunnan kannalta arvokkaita pitkällä aikavälillä. Tuen avulla on tarkoitus tarjota vaihtoehto 

infrastruktuuri-investoinneille tai lykkäyksille (CRE 2021). Innovaatioiden lisäämiseksi 

CRE julkisti 2020 oman sandbox-menetelmänsä. Ensimmäisen hakuikkunan aikana se sai 

41 hakemusta, joista todennäköisesti kolme selviää itse testikäyttöön (TSE 2020). Uusi ha-

kuaika avautuu syksyllä 2021, mutta sandbox-mallin tuloksia ja toimivuutta voidaan arvi-

oida aikaisintaan ensimmäisien testien jälkeen. 

4.9 Italia 

Italiassa toimii noin 127 jakeluverkkoyhtiötä, jotka ovat yksityisten tai paikallisten julkishal-

lintojen omistuksessa. Suurin jakeluverkkoyhtiö on Enel Distribuzione, jonka vastuulla on 

noin 85 prosenttia jakeluverkossa jaetusta energiasta. Valvovana viranomaisena toimii 

ARERA (the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment) (CEER 

2020). Sääntelyjakso on nykyisessä mallissa kahdeksanvuotinen 2016–2023 ja se on jaettu 

kahteen neljän vuoden jaksoon. Ensimmäinen jakso (2016–2019) perustui hybridimalliin, 

jossa yhdistyy hintakatto- ja palvelukustannussääntely. Jakeluverkonhaltijan tulot määrite-
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tään yksinkertaistettuna ennakolta verkkoon sitoutuneen pääoman pohjalta. Hintakattosään-

telyä sovelletaan OPEX-kustannuksiin ja palvelukustannussääntelyä (Cost of Service) CA-

PEX-kustannuksiin. Operatiivisille kustannuksille asetetaan hintakatto, johon sisältyy toimi-

tusvarmuuskannustin ja säätömahdollisuus. Säädössä huomioidaan ennakoimattomista ja 

poikkeuksista johtuvia kustannusvaihteluja. Operatiivisten kustannusten hintakatossa huo-

mioidaan sääntelystä ja palveluvelvoitteista johtuvat kustannukset. Operatiivisten kustan-

nusten tehostamiseksi hyödynnetään X-tekijää, jolla kannustetaan toiminnan tehostamiseen. 

X-tekijä leikkaa vuosittain sallittuja kustannuksia, mikä ohjaa toiminnan tehostamiseen. Pal-

velukustannussääntelyssä hyväksytään omaisuuden lisäämisen säänneltyyn omaisuuserää 

vuoden viiveellä, jos investointikustannukset ovat tehokkaita ja ovat yhdenmukaiset järjes-

telmän turvallisuuden kannalta. Pääomakustannuksiin sisältyy sallitut poistot ja hyväksytty 

kohtuullinen tuotto investoinneista (OXERA 2016 & ARERA 2019). 

 

Toisella valvontajaksolla (2020–2023) on tarkoitus tutkia ja osittain siirtyä kokonaiskustan-

nusten TOTEX-mallin hyödyntämiseen, minkä tavoitteena on varmistaa tehokas ja laaja va-

likoima infrastruktuurin kehittämiseksi. Uudessa sääntelymallissa keskiössä on kokonais-

kustannusajattelu ja tuotospohjainen kannustinjärjestelmä (OXERA 2016). ARERA käyt-

töönotti ensimmäisen RIIO-malliin pohjautuvan TOTEX-konseptin 2G (Second Genera-

tion), jonka tarkoitus on käyttöönottaa uudet toisen sukupolven älykkäät sähkönmittausjär-

jestelmät. ARERA:n kokonaiskustannusmalli koskee aluksi vain älymittareita. Konseptissa 

verkonhaltija tekee 15 vuoden liiketoimintasuunnitelman koskien älymittareiden käyttöön-

ottoa ja suunnitelmaa on mahdollisuus päivittää kolmen vuoden välein.  Liiketoimintasuun-

nitelmaan on sisällytettävä tarkat tiedot suunnitelluista teknisistä ja taloudellisista näkökoh-

dista sekä mittareiden asennuksen ja käyttöönoton aikataulusta. Kuvassa 4.3 on esitetty ko-

konaiskustannusmallin liiketoimintasuunnitelman hyväksymispolku. Sääntelyviranomainen 

määrittää sisällön ja yleiset säännöt, joiden pohjalta verkonhaltija muodostaa oman liiketoi-

mintasuunnitelman koskien 2G-mittareiden käyttöönottoa. Liiketoimintasuunnitelmasta teh-

dään kaksi versiota luottamuksellinen ja julkinen versio. Julkinen versio arvioidaan julki-

sessa kuulemisessa ja luottamuksellinen regulaattorin nopean testin avulla (Fast Track Test). 

Regulaattori päättää liiketoimintasuunnitelman hyväksymisestä tai suunnitelma laitetaan uu-

teen julkiseen konsultointiin, minkä jälkeen lopullinen liiketoimintasuunnitelma julkaistaan 

(Bovera 2020). 
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Kuva 4.3  ARERA:n malli 2G liiketoimintasuunnitelman hyväksymisprosessista. CBA (Cost-Benefit 

  Analysis) eli kustannus-hyötyanalyysi (Bovera 2020). 

 

ARERA:n mallin erona Ofgemin RIIO-malliin on, että RIIO-mallissa regulaattori palkitsee 

liiketoimintasuunnitelman laadusta ja toimivuudesta, mitä arvioidaan selkeyden ja täydelli-

syyden näkökulmasta. Ofgem arvioi liiketoimintasuunnitelmaa esitettyjen tulosten pohjalta 

keskittyen verkkoratkaisuihin ja palvelun laadun ylläpitämiseen tai kehittämiseen. Ofgemin 

liiketoimintasuunnitelmassa on oleellista, että kuluttajien maksamat hinnat eivät nouse. Me-

nettely eroaa tariffipohjaisesta lähestymistavasta. ARERA:n 2G-malli suosii lähestymista-

paa, jossa liiketoimintasuunnitelma arvioidaan peruskustannusten vaikutusten pohjalta ja 

keskitytään peruskustannusten vaikutuksiin kuluttajahinnoissa. Jos liiketoimintasuunnitel-

massa jakeluverkonhaltija ehdottaa tariffien korotuksia, on liiketoimintasuunnitelmalle teh-

tävä kustannus-hyötyanalyysi. Muussa tapauksessa kustannus-hyötyanalyysille ei ole tar-

vetta (Bovera 2020). 
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Valvontamenetelmässä sallitaan innovatiivisille hankkeille 2 % lisä WACC-arvoon seuraa-

van 12 vuoden ajaksi, millä pyritään kannustamaan uusiutuvien energiamuotojen, älyverko-

jen ja akkuvarastojen käyttöönottoon (Bambini et al. 2020). Lisäksi Italiassa hyödynnetään 

sääntelykokeita innovaatioiden edistämiseksi. Ohjelma on ollut käytössä vuosien 2010–

2019 välillä ja ohjelma muodostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa sääntelyko-

keet keskittyivät aluetasolle ja toisessa vaiheessa systeemitasolle. Aluetasolla keskityttiin 

älyverkkoihin, sähköistyvään liikenteeseen, energiavarastoihin ja keskijänniteverkon kestä-

vyyteen tuulituotannon lisääntyessä. Systeemitasolla tutkittiin kotitalouksien laitteiden yh-

teentoimivuutta älymittareiden kanssa sekä kysyntäjoustopalveluita. Sääntelykokeiden ra-

hoitus on pääsääntöisesti sisällytetty siirtotariffeihin ja tulokset projekteista on julkaistu täy-

sin avoimina, jotta ulkoinen arviointi ja parhaiden käytäntöjen leviäminen olisi mahdollista. 

Sääntelykokeet kestivät yleensä noin 2–4 vuotta. Sääntelyviranomaisella on ollut merkittävä 

rooli ohjelman toiminnan kannalta. Se nimittäin pystyy itsenäisesti edistämään hankkeita 

perustamalla itse sääntelykokeita, kunhan se noudattaa asianmukaisia julkisia menettelyjä. 

Hankkeen suurimpina haasteina on ollut tunnistaa hyviä sääntelyvälineitä, joilla tuetaan ha-

jautettua energiantuotantoa ja prosumeria eli yksilöä, joka kuluttaa ja tuottaa sähköä (ISGAN 

2019). 

4.10 Saksa 

Saksa vaihtoi vuonna 2009 kustannusperusteisesta (a cost-based) regulaatiosta kannustinpe-

rusteinen IRO-regulaatiomalliin (Incentive Regulation Ordinance). Mallissa jakeluverkko-

yhtiöille annetaan yksilöllinen sallittu liikevaihtokatto, joka laskee lineaarisesti viiden vuo-

den valvontajakson aikana. Liikevaihdon laskiessa vuosittain yhtiöitä kannustetaan olemaan 

kustannustehokkaampia. Saksassa toimii 880 jakeluverkkohaltijaa ja näitä valvoo Bundes-

netzagentur (BNetzA) eli Saksan liittovaltion verkkovirasto. Vaihtoehtoisesti valvonnan voi 

suorittaa osavaltion oma sääntelyviranomainen. Osavaltiokohtaiset sääntelyviranomaiset 

toimivat regulaattorina, jos osavaltiot eivät ole siirtäneet valvontaa Bundesnetzagentur:ille 

(Hellwig et. al 2019).   

 

Bundesnetzagenturilla on käytössä kaksi valvontajärjestelmää perus- ja vaihtoehtomalli. 

Pienet jakeluverkkoyhtiöt (asiakkaita alle 30 000, joita on yli 75 prosenttia Saksan jakelu-

verkkoyhtiöistä) voivat valita vaihtoehtoisen valvontamenetelmän. Vaihtoehtoisen valvon-
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tamenetelmän tarkoitus on vähentää byrokratiasta muodostuvia kustannuksia, sillä vaihto-

ehtoisessa mallissa on pienemmät raportointivaatimukset. Molemmissa valvontajakso on 

viisivuotinen ja nykyinen käynnissä oleva kolmas valvontajakso kattaa vuodet 2019–2023. 

Molemmissa valvontamenetelmissä asetetaan kustannusten vertailuvuosi, joka on kolme 

vuotta aikaisempi vuosi. Nykyisen valvontajakson kustannusten vertailuvuosi on vuosi 

2016. Kustannusarvion pohjalta asetetaan yhtiön tulojen enimmäismäärä viiden vuoden val-

vontajaksolle. Kustannusarvio laskee ensimmäisestä valvontavuodesta lähtien lineaarisesti 

ja tällä tavoitellaan toiminnan tehostumista. Nykyisellä kolmannella valvontajaksolla teh-

dään säännellylle omaisuuserälle vuosittainen oikaisu koskien uusia investointeja ja sään-

neltyjä poistoja. Investoinneissa huomioidaan verkon laajennukset ja korjaukset. Tämä joh-

taa vuotuisten pääomakustannusten mukautumiseen, jonka avulla investointien tarve voi-

daan sovittaa tulojen ylärajan alle (E.on 2019).  

 

Kahden valvontamenetelmän erona on, kuinka ylärajaa säädetään. 841 jakeluverkonhaltijaa 

kuului nykyisen IRO-sääntelyn piiriin vuosina 2009–2013. Näistä 184 käytti perusmallia ja 

loput 657 pientä jakeluverkkoyhtiötä vaihtoehtoista menetelmää. Loput toteuttavat oman lii-

tovaltion sääntelyviranomaisen valvontamallia (Hellwig et. al 2019). Perusmallissa ylärajaa 

lasketaan tehokkuusanalyysin avulla ja se määritetään ennen valvontajakson alkua. Valvon-

taviranomainen hyödyntää tehokkuusanalyysissa SFA- ja DEA-analyysia tunnistaakseen 

verkonhaltijat, jotka pystyvät tuottamaan tietyn tuotoksen pienimmillä kustannuksilla. Mit-

tauksessa hyödynnetään liittymispisteitä, verkon pituutta, vuotuista huippukuormaa ja pal-

velualuetta. Tehokkaimmat jakeluverkonhaltijat määrittävät vertailutason, johon tehotto-

mampien jakeluverkonhaltioiden on pyrittävä. Vuotuinen liikevaihtokatto muodostuu kol-

mesta komponentista i) pysyvistä kontrolloimattomista kustannuksista ii) verkon tosiasialli-

sista kustannuksista, jotka jaetaan väliaikaisesti kontrolloimattomiin kustannuksiin ja kont-

rolloitaviin oleviin kustannuksiin. iii) laatuelementistä, joka estää kustannusten alenemisen 

toimitusvarmuuden kustannuksella. Kaavassa (4.2) on esitetty tulojen ylärajan laskentame-

todiikka. 

 

 

 𝑅𝐶𝑡 =  𝐶𝑝𝑛𝑐,𝑡 + (𝐶𝑡𝑛𝑐,0 + (1 − 𝑉𝑡) ∗ 𝐶𝑐,𝑜) ∗ (
𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼0
− 𝑃𝐹𝑡) ∗ 𝐸𝐹𝑡 + 𝑄𝑡, (4.2)  

jossa 

𝑅𝐶𝑡 = liikevaihdon katto 
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𝐶𝑝𝑛𝑐,𝑡 = pysyvät kontrolloimattomat kustannukset 

(1 − 𝑉𝑡) = tehottomien kustannusten vähennyksen lineaarinen tekijä 

𝐶𝑡𝑛𝑐,0 = väliaikaiset kontrolloimattomat kustannukset 

𝐶𝑐,𝑜= kontrolloitavissa olevat kustannukset 

𝐶𝑃𝐼𝑡= vuoden kuluttajahintaindeksi 

𝐶𝑃𝐼0= kuluttajahintaindeksi vuonna 0 eli perusvuonna 3 vuotta ennen regulaatiojakson alkua 

𝑃𝐹𝑡 = teollisuuden tuottavuuden kasvukerroin 

𝐸𝐹𝑡= laajennuskerroin, joka huomioi toimitusvelvollisuuden aiheuttamat muutokset 

𝑄𝑡 = laatuelementti 

 

Laatuelementti kasvattaa sallittua liikevaihtoa tai vastaavasti laskee sitä. Laatuelementti pal-

kitsee yhtiöitä, joilla on keskimääräistä korkeampi laatu ja sanktioi keskimääräistä heikom-

masta tasosta. Laatubonus perustuu yhtiökohtaiseen keskimääräiseen keskeytysaikaan 

(SAIDI system average interruption duration index), missä huomioidaan yli kolme minuuttia 

pitkät suunnittelemattomat keskeytykset. Laatukannustimessa huomioidaan keskeytykset, 

jotka aiheutuvat ilmaston vaikutuksista, kolmansien osapuolten osallisuudesta, muiden verk-

kojen häiriöistä tai muista verkonhaltijan vastuulla olevista häiriöistä. Laskennassa ei huo-

mioida suunniteltuja keskeytyksiä tai vakavia luonnonkatastrofeja (Bundesnetzagentur 

2021). Keskimääräistä vertailutasoa (ASAIDI Average system interruption duration index) 

laskiessa huomioidaan yhtiökohtainen kuormitustiheys per kilometri (kW/km^2) ja vertai-

lujaksona käytetään edellistä kolmea vuotta. Tämä tarkoittaa, että maaseudulla matalan 

kuormituksen alueella referenssitaso on korkeampi kuin taajamissa, joissa kuormat ovat suu-

rempia (Dütsch 2014). Eri referenssitasoja hyödyntämällä pystytään huomioimaan alueel-

lista merkitystä. Kuvassa 4.4 on esitetty SAIDI/ASAIDI referenssi käyrä. 
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Kuva 4.4 SAIDI/ASAIDI-referenssitason muodostuminen verrattuna verkon kuormitukseen per kilo-

metri (Dütsch 2014). 

 

Vaihtoehtoisessamallissa on käytössä ennalta asetettu homogeeninen tehokkuus 

 tulos. Ensimmäisellä valvontajaksolla 2009–2013 tulos oli 87,5 % ja toisella 2014–2018 

96,14 %. Lisäksi vuotuista tulojen ylärajaa laskettaessa 45 % verkon kokonaiskustannuksista 

katsotaan pysyviin kontrolloimattomiin kustannuksiin. Laskennassa ei myöskään huomioida 

laatuelementtiä. Vaihtoehtoista valvontamallia käyttäville verkonhaltijoilla ole myöskään 

mahdollisuutta vähentää uusiutuvien energialähteiden aiheuttamien investointien lisäkustan-

nuksia, joita laajennuskerroin ei huomioi (Hellwig et. al 2019). 

 

Saksassa on käytössä SINTEG-rahoitusohjelma (Smart Energy Showcases - digital Agenda 

for the Energy Transition), joka keskittyy älyverkkoihin, sektori-integraatioihin, energiava-

rastoihin ja joustopalveluihin verkon ylläpidoksi. Sen tarkoitus ei ole etsiä ratkaisuja, jotka 

ovat nykyisen lain puitteissa kiellettyjä. Se on suunniteltu pääsääntöisesti ratkaisuihin, jotka 

eivät ole taloudellisesti kannattavia. Menetelmän rahoitus on osittain rahoitettu Saksan ta-

lous- ja energiaministeriön kautta, joka tarjoaa 230 miljoonaa euroa viidelle mallille, jotka 

on valittu neljän vuoden aikana välillä 2017–2020. Lisärahoitusta energia-ala saa myös di-

gitalisoinnin rahoituksesta hallituksen ja yksityisen sektorin kautta. SINTEG:in haasteena 

on ollut tiukat aikaikkunat. Negatiiviset hinnat ja verkon rajoitukset ovat luoneet haasteita 

testata ratkaisuja nykyisessä sähköjärjestelmässä. Merkittävimpiä etuja on ollut taito toteut-

taa sääntelyyn liittyviä kokeita, minkä vuoksi hallituksen kiinnostus sääntelykokeisiin (niin 

sanotut sääntelyinnovaatiovyöhykkeet, regulatory innovation zones) on kasvanut. Esille on 
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noussut kysymyksiä, kuinka itsessään määritetään sääntelykokeilut, miten sääntelykoetta ar-

vioidaan ja tuloksia yleistetään (ISGAN 2019). 

4.11 Australia 

Australiassa toimii 14 jakeluverkkoyhtiötä, joista 13 toimii Itä- ja Etelä-Australiassa ja 1 

Länsi-Australiassa. Verkkotoimintaa valvovat kaksi viranomaista. Australian Energy Regu-

lator (AER) valvoo Itä- ja Etelä-Australiassa toimivia verkonhaltijoita ja Länsi-Australiassa 

valvonnasta vastaa Economic Regulation Authority (ERA). Nykyinen valvontajakso kattaa 

vuoden 2019–2024. Molemmat sääntelyviranomaiset hyödyntävät Building block-menetel-

mää, jossa määritetään yhtiölle kokonaistuotto. Kokonaistuotto koostuu pääomakustannuk-

sista, joka muodostuu pääomatuotoista ja poistoista. Kokonaistuottoihin kuuluu lisäksi ope-

ratiiviset kustannukset, kannustinmekanismien palkkiot tai sanktiot sekä yritysverot. Yksin-

kertaistettuna verkonhaltijat esittelevät sääntelyviranomaiselle ennusteen tulevaisuuden ku-

lutarpeista tulevalle valvontajaksolle. Esitys kattaa investointi- ja liiketoimintasuunnitelman 

investointien rahoittamiseksi. Esityksen pohjalta sääntelyviranomainen esittää lopullisen 

päätöksen investointitasosta ja verkkoyhtiön sallituista tuloista. Sääntelyssä käytössä olevat 

kannustimet mahdollistavat yhtiöitä pitämään asiakkaiden kanssa kustannussäästöistä syn-

tyneet tuotot. Erona Itä- ja Etelä-Australian regulaatioon Länsi-Australiassa sääntelyssä hyö-

dynnetään etukäteis- sekä jälkikäteissääntelyä. Jälkikäteisääntelyn avulla valvovaviranomai-

nen voi poistaa investoinnin sähköverkko-omaisuudesta, jos se näkee investoinnin epätehok-

kaaksi tai harkitsemattomaksi (AER 2019). Vastaavasti Itä- ja Etelä-Australiassa epätehok-

kaat investoinnit testataan etukäteisesti, jolloin riskiä omaisuuden katoamiseen valvontajak-

son lopussa ei ole. Sääntelytestejä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. Alla on 

tarkasteltu AER:n valvontamallia, joka koskee Itä- ja Etelä-Australian jakeluverkonhalti-

joita. 

 

Pääomantuotto saadaan kertomalla verkkoon sitoutunut omaisuus tuottoprosentilla. Tuotto-

prosenttia laskettaessa hyödynnetään WACC-menetelmää ja tuottoprosentti päivitetään vuo-

sittain. Poistot perustuvat AER:n hyväksymiin omaisuuksien käyttöikiin ja tasapoistoihin. 

Valvontajaksolla (2019–2024) hyödynnetään neljää erilaista kannustinta, joilla kannustetaan 

menojen tehostamiseen, oikean investointiratkaisun valintaan sekä ylläpitämään verkon luo-

tettavuutta ja yleistä suorituskykyä. Kannustimet ovat OPEX-tehokkuuden hyötyjen jaka-
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misjärjestelmä EBSS (Efficiency Benefit Sharing Scheme), pääomamenojen jakamisjärjes-

telmä CESS (Capital Expenditure Sharing Scheme), palvelutavoitteiden kannustinjärjes-

telmä STPIS (Service Target Performance Incentive Scheme), kysynnänhallinnan kannus-

tinjärjestelmä DMIS (Demand Management Incentive Scheme) ja kysynnänhallinta inno-

vaatioiden korvausmekanismi DMIAM (Demand Management Innovation Allowance 

Mechanism) (AER 2019).  

 

EBSS:n tarkoitus on tuottaa jatkuva kannustin, jossa jakeluverkonhaltija jatkaa operatiivis-

ten kustannusten tehokkuuden parantamista ja tuottojen jakamista oikeudenmukaisesti verk-

koyhtiölle ja sen asiakkaille. Yksinkertaistettuna yhtiötä kannustetaan pienentämään opera-

tiivisia kustannuksia pienemmiksi kuin sille on ennustettu. CESS:n tarkoitus on luoda talou-

dellisia palkkioita ja sanktioita verkonhaltijoille sen mukaan, miten tehokkaasti verkonhal-

tija suoriutuu pääomainvestoinneista. CESS arvioi verkonhaltijan tehokkuutta laskemalla 

hyväksytyn ennusteen ja todellisten CAPEX-arvojen välisen eron. CESS:in arvioimasta yli- 

tai alikäytöstä verkonhaltija pitää 30 % ja 70 % jää kuluttajalle (AER 2019).  

 

STPIS-kannustimen tavoite on tasapainottaa yrityksen toimintaa vähentää kuluja ja ylläpitää 

sekä parantaa palvelun laatua yhtäaikaisesti. STPIS kannustaa jakeluverkonhaltijoita vähen-

tämään asiakkaille aiheutuvia keskimääräisiä keskeytyksiä ja lyhentämään niiden kestoa. 

STPIS-kannustin laskee yritykselle SAIDI, SAIFI ja asiakaspalvelusta aiheutuvat kustan-

nusparametrit sekä asettaa suoritustavoitteen, jonka perustuu keskimääräiseen suoritusky-

kyyn edellisten 5 vuoden perusteella. STPIS:n laskemien parametrien ja suoritustavoitteen 

pohjalta muodostuu yrityksen palkkio tai sanktio.  Viiden vuoden suoritustavoitteena on yl-

läpitää verkon parantamista, koska palkkion voi saada vain jatkuvalla toimitusvarmuuden 

parantamisella. Laadun kehittämiseksi vertailuarvoja on tarkoitus kiristää seuraavilla val-

vontajaksoilla (AER 2019). 

 

DMIS ja DMIAM ovat uudet käyttöön otetut kannustinmekanismit, joiden tarkoitus on kan-

nustaa innovaatioihin, jotka poistavat CAPEX-ratkaisuja ja vaihtoehtoisesti tukevat kysyn-

täjoustoa hyödyntäviä innovaatioita. DMIS mahdollistaa verkonhaltijoille korkeamman lii-

kevaihdon. DMIAM on etukäteen määritettävä kysyntäjoustoon liitettävä T&K-hankkeiden 

rahoitus (AER 2019). 
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Valvonnassa hyödynnetään kannustimien lisäksi testejä, jotka ovat sääntelytesti (Regulatory 

test) ja uusien ratkaisujen testi (New facilities investment test). Testien avulla valvova vi-

ranomainen voi arvioida investoinnin järkevyyttä ja tehokkuutta.  Sääntelytesti on suunni-

teltu suurille investoinneille, joilta vaaditaan maksimaalista nettohyötyä verrattuna vaihto-

ehtoisiin ratkaisuihin. Uusien ratkaisujen testillä arvioidaan kaikkia verkkoinvestointeja. 

Testissä verkonhaltija esittää investointinsa tehokkuuden. Investoinnin on minimoitava kus-

tannuksia ja projektin on tuotettava kasvavasti liikevaihtoa kustannusten kattamiseksi. In-

vestointi on tarpeellinen, jos se tuo nettohyötyjä tai on tarpeellinen toimitusvarmuuden yllä-

pitämiseksi. Sääntelevä viranomainen poistaa investoinnin sähköverkko-omaisuudesta, jos 

se näkee investoinnin tehottomaksi. EY:n energiavirastolle teettämässä raportissa koroste-

taan, että kyseiset testit ovat luonteeltaan ennemmin rangaistuksia kuin kannustimia (EY 

2018). Testien avulla verkonhaltija pyrkii välttämään alaskirjaukset, jotka investoinneista 

voi syntyä. Testien hyödyntämisellä voidaan kuitenkin välttää vääriä investointeja, mutta se 

edellyttää viranomaiselta riittävää ymmärrystä tekniikoista ja niiden hyödyntämisestä. 

 

Australiassa on kehitteillä Sandbox-menetelmä, joka perustuu kokeiluun konseptien toimi-

vuudesta ns. todistuskoe (proof-of-concept trials). Koehankkeiden on tarkoitus olla projek-

teja, jotka täyttävät Australian sääntelyviranomaisen ja energiamarkkinakomission vaati-

mukset. Koehankkeiden on oltava aidosti innovatiivisia ja liityttävä sähkön kysyntään ja tar-

jontaan, asiakasliittymän palveluihin, asiakkaiden vähittäismyyntipalveluihin, maakaasupal-

veluihin, liiketoimintamalleihin tai hinnoitteluun. Lisäksi innovaatioita on pystyttävä arvi-

oimaan, kokeilemaan ja oltava potentiaalia laajempaan soveltamiseen, minkä lisäksi inno-

vaatiolta vaaditaan kaiken tiedon ja opin julkistamista. Malliin on suunniteltu kolmea sään-

telytyökalua, joita on tarkoitus soveltaa todistuskokeiden olosuhteiden perusteella (AEMC 

2020). Työkalut on esitetty taulukossa 4.1.  
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Taulukko 4.2 Sääntelyhiekkalaatikkotyökalut (AEMC 2020).  

Sääntelytyökalu Käytettävyys 

Innovaatiotutkimuspalvelu 

(an innovation enquiry service) 

Tarjota nopeasti ohjeita ja palautetta sekä 

auttaa yrityksiä kokeissa (trials), jotka ovat 

nykyisten lakien ja asetusten mukaisia 

Uusi sääntelyviranomaisen poikkeuslupaoi-

keus (Regulatory waiver) 

Australian sääntelyviranomainen voi väliai-

kaisesti sallia poikkeuksen nykyisissä sää-

döksissä, jos se rajoittaa innovaation 

koestusta. Rajoittavia tekijöitä voi olla esi-

merkiksi aika tai tehovaatimukset, joita uu-

della tekniikalla ei vielä ole. 

Uusi EAMC:n kokeilusääntöjen muutos-

prosessi (Trial rule) 

Kokeet, jotka vaativat merkittäviä poik-

keuksia nykyiseen sääntelyjärjestelmään tai 

jotka edellyttävät sääntömuutoksia. Esimer-

kiksi markkinatutkimukset kysyntäjoustoon 

 

 

4.12 Ontario 

Ontariossa Kanadassa sääntelymenetelmä perustuu 2014 uudistettuun valvontamenetelmään 

(The Renewed Regulatory Framework). Menetelmä koostu kolmesta pääelementistä: tarif-

fiasettelu, jakeluverkon kehityssuunnitelma ja suorituskyvyn mittaus. Tariffiasettelu määri-

tetään ennen veroja. Tariffiasettelun määrittämiseksi yhtiön on valittava yksi kolmesta tarif-

fiasettelusta incentive rate-setting-kannustimesta (IR-kannustin), jotka ovat hintakatto (Price 

Cap IR), mukautettu (Custom Incentive Regulation) tai vuotuinen tariffiasettelukannustin 

(Annual Incentive Regulation). Hintakattomallissa pohjataso määritetään palvelukustannuk-

sen perusteella (Cost of Servise) ensimmäiseksi vuodeksi, mitä sovitetaan seuraavat neljä 

vuotta hyödyntäen toimialakohtaista inflaatiokerrointa, tuottavuudesta riippuvaa tuottavuus-

tekijää sekä venytyskerrointa. Venytyskerroin kuvastaa verkonhaltijan vuotuista tuottavuus-

tasoa. Venytyskertoimen ja inflaatiokertoimen avulla lasketaan hintakatto. Mukautettu tarif-

fiasettelu sallii yhtiön ehdottaa yrityskohtaista viiden vuoden mittaista menetelmää niiden 

tariffien asettamiseksi, jotka ovat riippuvaisia verkonhaltijan kustannuksista ja myyntimää-

ristä. Mukautetulla tariffiasettelulla räätälöidään tariffit tiettyyn olosuhteeseen sopivaksi. 
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Vuotuisessa tariffiasettelussa hyödynnetään samaa hintakaton tariffiasettelua, mutta vaihto-

ehdossa ei tarvitse asettaa pohjatasoa palvelukustannusten perusteella. Vaihtoehtona mene-

telmässä vaaditaan korkeinta venytyskerrointa ja liiketoimintasuunnitelmaa, jonka avulla 

OEB pystyy arvioimaan verkonhaltijan palvelutasoa (OEB 2016).  

 

Jakeluverkonhaltioiden on tehtävä viisivuotissuunnitelmat, jossa yhdistyy oman ja kansalli-

sen infrastruktuurin tarpeet. Suunnitelmassa on yhdistettävä pääomasuunnitelma yhdessä 

ajoittamisen ja priorisoinnin kanssa. Verkonhaltioiden on raportoitava yhtiön suorituskykyä 

käyttäen hyödyksi tuloskortti-lähestymistapaa, jossa korostetaan verkonhaltijan tuotoksia. 

Tuotosten kautta uskotaan, että sääntely vastaa paremmin asiakkaiden mieltymyksiin, pa-

rantaa jakeluverkkoyhtiöiden tehokkuutta ja edistää innovaatioita. Tuloskortti sisältää neljä 

suorituskykyä mittaavaa tuotosta, jotka ovat asiakaslähtöisyys, operatiivinen tehokkuus, 

vastuullisuus ja taloudellinen suorituskyky. Tuotokset jakaantuvat suorituskykykategorioi-

hin ja kategoriat jaetaan suorituskyvyn mittauksiin. Kuvassa 4.5 on esitetty Ontarion tulos-

kortti. Mittauksille voidaan asettaa tavoitteita, jotka voivat olla toimialakohtaisia tai yhtiö-

kohtaisia. Tuloskortin avulla voidaan selkeästi ja tehokkaasti viestiä yhtiön tuloksista ja tren-

distä sekä kannustaa yhtiöitä parempiin tuotoksiin. Trendinuolen suunta perustuu nykyisen 

viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon ja jakeluverkonhaltijakohtaisen tavoitetason vertai-

luun. Suurin osa tuloskortissa mitattavista suorituskykymittareista on ollut käytössä pidem-

män aikaa ja vain harva mittari on käyttöönotettu tuloskorttia varten. Pitkään kerätyt mit-

taustiedot mahdollistavat paremman tiedon analysoinnin ja tietojen tarkkuus on usein pa-

rempi. Tärkeää on, että tietoa mitataan samoilla mittareilla jokaisessa yhtiössä (OEB 2016). 
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Kuva 4.5  Ontarion tuloskortti, joka sisältää neljä suorituskykyä mittaavaa tuotosta. Suorituskykyä mit-

taavat tuotokset jakaantuvat suorituskykykategorioihin ja edelleen suorituskykymittareihin (OEB 2014). 

 

Asiakkaiden rooli sääntelykehyksessä on nostettu Ontariossa keskeisen osaan ja verkonhal-

tijoilta odotetaan kehittävän aitoa ymmärrystä asiakkaiden kiinnostuksista ja mieltymyk-

sistä. Kiinnostuksen kohteita halutaan yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmiin. Asiakaslähtöi-

syyttä mitataan kahdella kategorialla: palvelun laadulla ja asiakastyytyväisyydellä, missä 

mittareita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely ja laskutustarkkuus (OEB 2014). 

 

Operatiivisen tehokkuuden osalta yhtiöiltä odotetaan jatkuvaa kehittymistä tuottavuudessa 

ja kustannustehokkuudessa samalla saavuttaen luotettavuus- ja laatutavoitteet. Valvova vi-

ranomainen arvioi suorituskyvyn trendejä ja etsii todisteita vahvasta järjestelmäsuunnitte-

lusta ja hyvästä hallinosta. Yhtiöiltä odotetaan esityksiä vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä 
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osaamista hallita yhtiön kustannuksia. Operatiivinen tehokkuus jakaantuu neljään kategori-

aan: turvallisuuteen, systeemin luotettavuuteen, omaisuuden hallintaan ja kustannusten hal-

lintaan. Mittareita on esimerkiksi kokonaiskustannus per asiakas, yleinen turvallisuus ja ver-

kon keskeytyksen aika ja keskeytysten määrä (OEB 2014). 

 

Vastuullisuudella tarkoitetaan yhtiön reagointia täyttää velvollisuudet, jotka hallitus on sille 

määrännyt. Vastuullisuus mittaa yhtiön toimintaa kahdessa kategoriassa: turvallisuus ja ky-

synnän hallinta sekä uusiutuvan energian liittymien määrällä verkossa. Mittareita on vuotui-

nen kysyntähuippujen aikana hankittu säästö ja uusiutuvan energian prosentuaalinen määrä 

verkossa. Uusiutuvan energian määrää lisäksi mitataan myös liittymien ajallaan valmistu-

mista (OEB 2014). 

 

Taloudellinen suorituskyky mittaa, kuinka yhtiö ylläpitää taloudellista elinkelpoisuutta eli 

kannattavuutta ja saavuttaa kestäviä säästöjä toiminnan tehostamisessa. Taloudellista suori-

tuskykyä mitataan taloudellisilla tunnusluvuilla, joita on maksuvalmius, velkaantumisaste ja 

saavutettu säännelty oman pääoman tuottoaste (OEB 2014). 

  



58 

 

5. SUOMEN NYKYISEN VALVONTAMALLIN KEHITYSKOHTEITA 

Jakeluverkkoliiketoiminta on kehittynyt yksittäisissä maissa eri aikoihin riippuen maan his-

toriallisesta kehityskulusta.  Sähköjärjestelmän tila vaikuttaa myös mihin sääntelyllä kan-

nustetaan. Yksikään valvontajärjestelmä ei ole ainutlaatuinen, vaan jokainen hyödyntää 

sääntelymenetelmien muodostamaa kokonaisuutta, joka heijastaa sääntelyajattelun nykyti-

laa maassa (CEER 2020). Tästä johtuen ei voida suoraan todeta, että muiden maiden mallit 

soveltuisivat täydellisesti Suomessa käytettäväksi malliksi. Maailmalta löydettyjen kehitys-

ideoiden lisäksi on tarkasteltava Suomen toimintaympäristöön suunnitellun sääntelymallin 

kehityskohteita. Suomessa kuten muuallakin sähköverkkoon on tarvinnut investoida, jotta 

toimitusvarmuus voidaan nostaa riittävän korkealle tasolle.   

 

Energiavirasto on arvioinut yksikköhintojen päivittämisen, kohtuullisen tuottoasteen 

(WACC-%) tason määrittämisen ja toimitusvarmuuskannustimen tarpeellisuuden uudelleen 

arvioinnin tärkeimmiksi valvontamenetelmän kehityskohteiksi (Energiavirasto 2020). Tässä 

työssä ei työn rajauksen takia tarkemmin käsitellä kohtuulliseen tuottoasteen määritystä, 

koska sen määrittämisessä hyödynnetään laajasti taloustieteen ja taloustieteilijöiden asian-

tuntemusta ja analyysejä. Voidaan kuitenkin todeta, että tuottoasteen laskiessa yhdessä mui-

den tuottoa laskevien tekijöiden kanssa, luodaan selkeä riski verkkotoiminnan kannattavuu-

delle. Lisäksi jo pienillä WACC-% muutoksilla on merkittävä vaikutus verkonhaltijoiden 

tuottoon. Riskien kasvaessa ja tuottavuuden laskiessa luodaan taloudellista epävarmuutta, 

joka voi heijastua investointihalukkuuden heikkenemiseen. Myöskään toimitusvarmuuskan-

nustimeen ei oteta kantaa, koska kaupunkiverkkoyhtiölle sen hyödynnettävyys on pieni ja 

yleisesti se ei koske kaikkia verkkoyhtiöitä yhtä merkittävästi. On kuitenkin verkonhaltijoita, 

joissa sen tuoma hyöty edesauttaa nykyisten toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamista. 

5.1 Sähköverkon arvostaminen 

Diplomityössä oletetaan, että JHA- ja NKA-arvojen määritys ja käyttö pohjautuu jatkossakin 

yksikköhintoihin perustuvaan menetelmään. Vaihtoehtona verkonarvon määritykseksi on 

julkisuudessa esitelty tasapoistojen ja nykykäyttöarvon määrittämistä tasearvon mukaan 

(Yle 2021). Käytännön näkökulmasta malli ei kuitenkaan ole toimiva Suomessa monopoli-

liiketoiminnan olemuksen vuoksi (Energiavirasto 2020). Mallin käyttöönotto voisi johtaa 

alkuvaiheessa merkittäviin siirtohintojen alennuksiin ja taloudellisiin vaikeuksiin monissa 

verkkoyhtiöissä, koska Suomessa verkkoyhtiöiden tasearvot ovat hyvin pieniä ja jo tehtyjen 
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investointien toteuttamiseen sijoitetun pääoman palautumiseen liittyvä kassavirta romah-

taisi. Energiavirasto on arvioinut, että kirjanpitoarvoja hyödyntäminen tuottopohjana laskisi 

kohtuullista tuottoa noin 55 % (Energiavirasto 2020). Tästä merkittävimmät vaikutukset 

kohdistuisivat erityisesti maaseutuyhtiöihin. Kuvan 5.1 perusteella voidaan todeta, että suu-

rimman osan jakeluverkonhaltijoiden pääoman määrää noin 50–70 % tasolle nykyisestä ja 

viiden yhtiön osalta tuotto putoaisi lähelle nollaa. Kirjanpitoarvoissa poistoajat ovat lyhy-

empiä ja arvot on aina sidottu investointien kustannuksiin. Pitkällä aikavälillä tasearvojen 

hyödyntäminen luo kannusteita ylihintaisten investointien toteuttamiseen, joka johtaisi siir-

tohintojen nousuun (Partanen et al. 2020 & Energiavirasto 2020). Tasearvoja hyödyntämällä 

kustannuksia tarkasteltaisiin historiaan peilaten. Puolustuksena nykyisen mallin nykyarvo-

menetelmälle on, että se kuvastaa paremmin nykyisiä markkinaolosuhteita hintojen, kysyn-

nän ja tekniikan osalta. Tämän takia nykyarvomenetelmä on johdonmukainen tulevaisuuteen 

suuntautuvien kustannusmallien kanssa ja erityisesti sen tavoitteena on kannustaa tehokkai-

siin investointeihin (Küpper & Pedell 2016). Vastaavasti tasearvoja käyttämällä poistuisi 

yksikköhintojen luoma investointitehokkuuskannustin, jonka avulla verkkoyhtiöt tavoittele-

vat kustannustehokkaimpia ratkaisuja (Partanen et al. 2020). 

 

 

Kuva 5.1 Sähkönjakeluverkonhaltijoiden sähköverkon tasearvoon perustuvan tuoton yhtiökohtainen 

suhde valvontamenetelmien mukaiseen tuottoon vuonna 2018 (Energiavirasto 2020). 

 

Kirjanpitoarvot tarkoittaisivat lyhyempiä komponenttien pitoaikoja johtuen kirjanpidon ly-

hyemmistä poistokäytännöistä. Lyhyempi pitoaika merkitsee kestävän kehityksen tavoittei-

den heikkenemistä. Komponenttien pitoajan tarkoitus on ohjata uusimaan verkkoa riittävän 

tehokkaasti. Pitoajan lyhentyessä menetetään kestävän kehityksen kannalta merkittävä 
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määrä materiaalisäästöjä, koska pitoajan päättyessä tuotto loppuu. Tämä yksinkertaisesti 

kannustaa investoimaan uudenveroiseen tuottoa tuovaan komponenttiin. Nykyisessä sähkö-

verkossa on kohteita, joissa käyttöiän päätyttyä verkkokomponentit ovat edelleen käyttökun-

toisia ja on kustannustehokkaampaa sekä kestävän kehityksen kannalta parempi ratkaisu säi-

lyttää komponentti verkossa, kunnes verkon vaatimukset pakottavat investoimaan uuteen tai 

vaihtamaan toisen tyyppiseen ratkaisuun.  

 

Lisäksi yksikköhinnat, JHA ja NKA ovat kustannustehokas ratkaisu tehokkuusvertailuana-

lyysissä. Esimerkiksi Ruotsin verkonhaltijoiden suorituskykyä mitattaessa omaisuuden mää-

rän referenssitason laskemiseksi JHA ja NKA ovat todettu yhdeksi toimivimmaksi menetel-

mäksi. Muitakin omaisuuden määritelmiä on mahdollista käyttää, mutta JHA sekä NKA tar-

joavat kustannustehokkaan työkalun referenssitason määrittämiseksi. Norjassa tehokkuus-

vertailuanalyysi hyödyntää vastaavasti molempia kirjanpitoarvoja sekä JHA. Molempien 

menetelmien joustava käyttö voi kuitenkin vaatia huomattavasti enemmän resursseja ja ai-

heuttaa lisäkustannuksia (Jamasb & Pollitt 2008).   

 

Maailmalla kirjanpitoarvojen hyödyntäminen on selvästi laajemmassa käytössä, mutta erona 

on esimerkiksi verkkoyhtiöiden rakenne, määrä ja koko. Euroopassa useammassa valtiossa 

yksittäisellä verkkoyhtiöllä on hyvin dominoiva osuus sähkönjakelusta. Esimerkiksi Rans-

kassa toimiva Enedis vastaa 95 % koko jakeluverkkotoiminnasta, jonka vuoksi yhtiöllä olisi 

selkeä etulyöntiasema määrittää yksikköhinnat Suomen käytettävällä menetelmällä. Pienem-

mät yhtiöt eivät pystyisi samaan tehokkuuteen ja Enediksen vaikutus yksikköhintoihin olisi 

merkittävä. Määräävän aseman avulla se pystyisi ohjaamaan hinnat sille sopivammaksi ja 

saavuttamaan taloudellista hyötyä. Kuvasta 5.2 voidaan nähdä, että Keski-Euroopassa yksit-

täiset suuret verkkoyhtiöt vastaavat suurelta osin sähkönjakelusta. Euroopassa toimii hyvin 

paljon verkkoyhtiöitä, joiden asiakasmäärät ovat hyvin pieniä ja tästä johtuen eivät pystyisi 

samaan investointitehokkuuteen kuin yksittäiset suuret yhtiöt. Tällöin kirjanpitoarvojen 

käyttö on todennäköisesti toimivampi ratkaisu kuin yksikköhintojen hyödyntäminen. 
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Kuva 5.2 Euroopan jakeluverkkoyhtiöiden konsentraatio siirretystä tehosta. Useassa valtiossa muutama 

yhtiö vastaa suuresta osuudesta siirretystä tehosta (Eurelctric 2021).  

5.2 Yksikköhintojen merkittävyys  

Verkkoliiketoiminta perustuu vahvasti verkkoon investoituun omaisuusmassaan, jonka ra-

hoittaminen edellyttää pitkäaikaista oman tai vieraan pääoman käyttöä. Pääoma palautuu 

valvontamallin perusteella tasapoistoina verkkokomponenttien pitoaikana. Pitoajat ovat hy-

vin pitkiä 40–60 vuotta, jonka aikana sääntelymenetelmät, teknologia sekä tarpeet ja odo-

tukset luotettavalle sähköverkolle tai sähköverkkopalveluille voivat muuttua useita kertoja. 

Muutokset yhdistettynä erittäin pitkälle pääoman palautumiselle aiheuttavat kannattavalle 

verkkoliiketoiminnalle useita riskitekijöitä. Energiaviraston valvontamallissa sitoutuneen 

pääoman arvo perustuu verkkokomponenttien yksikköhinnastoon. Yksikköhintojen päivit-

täminen on verkkoyhtiöiden liiketoiminnan kannalta kriittinen toimenpide, koska yksikkö-

hinnat vaikuttavat merkittävästi verkkoyhtiöiden tuottopohjaan. Yksikköhintojen muutos 

valvontajakson aikana aiheuttaa riskitekijöitä erityisesti, jos yksikköhinnat laskevat tulevina 

valvontajaksoina. Tällöin osa aiemmin investoidusta pääomasta jää palautumatta, koska yk-

sikköhintojen laskiessa tasapoistot pienenevät. Jos yksikköhinnat kasvavat, vastaavasti myös 

tasapoistot kasvavat. Tämä nopeuttaa aikaisemmin tehtyjen investointien palautumista, jos 

investointitarve on vähäisempi kuin tasapoistot. Jos investointitarve on suurempi tai yhtä 
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suuri kuin tasapoistot, ei yksikköhintojen nousulla ole vaikutusta aiemmin investoitujen pää-

oman palautumiselle (Partanen et al. 2020). Riskit vaikuttavat merkittävästi verkkoyhtiön 

investointitehokkuuteen. Mikäli riskit kasvavat liian suuriksi, on kyseisten investointien to-

teutuminen hyvin epätodennäköistä ja se voi heijastua yhteiskuntaan heikentyvänä toimitus-

varmuutena, sähkönlaadussa tai hinnassa. Riskien vähentämiseksi joudutaan käyttämään 

menetelmiä, joiden riskitasot ovat selkeästi alhaisempia. Ratkaisut voivat olla pitkällä aika-

välillä tehottomampia ja taloudellisesti kalliita.  

 

Verkkokomponenttien yksikköhintojen määritys toteutetaan sähkönjakeluverkon yksikkö-

hintakyselyllä, jossa verkkoyhtiöt määrittävät verkkokomponenttien yhtiökohtaiset inves-

tointien todelliset kustannuserät. Kyselyn pohjalta Energiavirasto määrittää verkkokom-

ponenteille investointimäärien perusteella painotetut keskihinnat (Energiavirasto 2021a). 

Yksikköhinnoilla luodaan kannustin tehostaa toimintaa ja tavoitella yksikköhintoja alhai-

sempaa investointikustannustasoa. Yksikköhintojen haasteena on huomioida verkkoyhtiöi-

den toimintaympäristön eroja. Keskiarvoistus menetelmänä vähentää ääripäiden tasapuolista 

kohtelua. Mikäli olosuhteita ei pystytä riittävän hyvin huomioimaan, voivat haastavammissa 

ja kustannuksiltaan kalleimmissa olosuhteissa syntyvät kustannukset jäädä osittain katta-

matta. Vastaavasti helpommissa ja kustannuksiltaan halvemmissa olosuhteissa on mahdol-

lista saada keskimääräistä parempaa tuottoa. Toimintaympäristöstä johtuvaa eriarvoisuutta 

voidaan vähentää suunnittelemalla yksikköhintaluettelon olosuhdetekijät riittävän tarkasti ja 

kehittämällä valvonnassa hyödynnettävät olosuhdemääritelmät vastaamaan mahdollisim-

man tarkasti olosuhteista johtuvia todellisia kustannuksia. 

 

Nykyinen investointimäärään pohjautuva määritysmenetelmä tukee suurilla volyymeilla in-

vestoivia verkkoyhtiöitä, minkä vuoksi yksikköhintoja päivityksessä olisi volyymien lisäksi 

tarkasteltava mahdollisesti muita määritysvaihtoehtoja. Vaihtoehdot voisivat olla esimer-

kiksi asiakasmäärään tai siirrettyyn energiaan perustuvia. Laajoja investointeja tekevä yhtiö 

hyötyy suurilla volyymeilla toimimisesta. Se pystyy toteuttamaan laajat hankkeet kustan-

nustehokkaammin kuin yhtiö, joka toteuttaa rajattuna yksittäisiä hankkeita. Valvonnan ke-

hityksessä on arvioitava, kuinka varmistetaan todelliset olosuhdetekijät ja yksikköhinnat, 

mutta samalla varmistetaan kohtuullinen tuotto niille verkonhaltijoille, joille laajojen inves-

tointihankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista tai järkevää. 
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Nykyiselle viidennelle valvontajaksolle 2020–2023 on tarkoitus päivittää yksikköhinnasto. 

Energiavirasto on aloittanut yksikköhintojen päivittämisen vuonna 2021, minkä taustalla on 

hallituksen esitys (HE 265/2020) sähkömarkkinalain muuttamiseksi. Esityksen tarkoitus on 

hillitä sähkönjakelun hintojen nousua sääntelyä muuttamalla. On arvioitu, että maakaapeli-

verkon investoinneissa on saavutettu huomattavaa tehostamista, mikä tulee laskemaan maa-

kaapeliverkon yksikköhintoja 15–30 %. Verkonhaltijoiden nykykäyttöarvon summan usko-

taan laskevan noin 9–18 %, jos ennusteessa ei huomioida uusien investointien aiheuttamaa 

verkkomassan määrällistä kasvua ja oletetaan muiden yksikköhintojen pysyvän samalla ta-

solla (Energiavirasto 2021a). Maakaapeliverkkojen investointikustannusten laskun taustalla 

on suurempien investointikokonaisuuksien toteuttaminen ja pitkäaikaiset olosuhteiltaan hy-

vin ennakoitavissa olleet yhteistyösopimukset eri palveluntuottajien ja verkkoyhtiöiden kes-

ken (Partanen et al. 2020). Ongelmaksi yksikköhintojen lasku muodostuu yhtiöille, joilla 

olosuhteitten takia ei ole mahdollista toteuttaa investointeja nykyisillä yksiköhinnoilla. Ku-

vassa 5.3 on esitetty verkkoyhtiöiden investointitehokkuutta vuonna 2019. Investointitehok-

kuus on laskettu investointimäärän suhteena valvontamallin yksikköhintojen mukaan lasket-

tuihin investointeihin. Kaavassa 5.1 on esitetty yhtiön investointitehokkuuden laskentame-

todiikka. 

 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 % =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑛𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢𝑛𝑎
,  (5.1) 

 

 

Kuva 5.3  Verkkoyhtiöiden investointitehokkuus; investointimäärät suhteessa valvontamallin yksikkö-

hintojen mukaan laskettuihin investointeihin vuonna 2019 (Partanen et al. 2020). 
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Kuvasta on nähtävissä, että suurin osa verkkoyhtiöistä on pystynyt tekemään investoinnit 

vuonna 2019 matalammilla investointikustannuksilla kuin valvontamallissa määritetyt yk-

sikköhinnat. Keskimäärin investoinnit suhteessa valvontamallin yksikköhintojen mukaan 

laskettuihin hintoihin ovat vuonna 2019 olleet 71 %. Investointikannustin on siis yleisesti 

toiminut hyvin ja maakaapeloinninkustannuksia on saatu laskettua. On kuitenkin yhtiöitä, 

joilla investointitehokkuus on lähellä tai korkeampi kuin yksikköhintataso. Taloudelliseksi 

haasteeksi yksikköhintojen putoaminen muodostuu yhtiöille, jotka toimintaympäristöstä 

johtuen eivät pysty kyseiseen investointitehokkuuden parantamiseen. Investointitehokkuutta 

voidaan tarkastella yksittäisen maakaapeloinnin osalta alla olevan esimerkin avulla.  Tilan-

teessa 1 verkkoyhtiön investointitehokkuus on laskettu nykyisillä yksikköhinnoilla ja tilan-

teessa 2 verkkoyhtiön investointitehokkuus on laskettu yksikköhinnoilla, jotka pienenevät 

20 %. Maakaapeloinnin osalta on arvioitu yksikköhintojen olevan jatkossa 15–30 % nykyistä 

pienempiä. Esimerkissä käytetään keskimääräisenä yksikköhintana 20 % nykyistä matalam-

paa arvoa. Esimerkissä tarkastellaan kahta verkkoyhtiötä A ja B. Verkkoyhtiöllä A inves-

tointitehokkuus on nykyhetkellä 105 % ja verkkoyhtiöllä B 71 %. 

 

Investointitehokkuus A1 on 105 % nykyisillä yksikköhinnoilla, 

 

𝐼𝑇𝐴1 =
𝐼𝐴

𝐼𝑌
∗ 100% = 105% 

jossa 

𝐼𝑇𝐴1 = verkkoyhtiön A investointitehokkuus tilanteessa 1 

𝐼𝐴 = verkkoyhtiön A investointi taseen mukaisesti 

𝐼𝑌 = investointi nykyisillä yksikköhinnoilla laskettuna. 

 

Muutos yksikköhinnat putoavat 20 %, 

 

𝐼𝑇𝐴2 =
𝐼𝐴

𝐼𝑌 ∗ 80%
∗ 100% =  

105%

80%
∗ 100% = 131% 

 

jossa 

𝐼𝑇𝐴2 = verkkoyhtiön A investointitehokkuus tilanteessa 2 

 

Lähtötilanteessa B verkkoyhtiön alkuperäinen investointitehokkuus on 71 %, 
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𝐼𝑇𝐵1 =
𝐼𝐵

𝐼𝑌
∗ 100% = 71% 

jossa 

𝐼𝑇𝐵1 = verkkoyhtiön B investointitehokkuus tilanteessa 1 

𝐼𝐵 = verkkoyhtiön B investointi taseen mukaisesti. 

 

Muutos yksikköhinnat putoavat 20 %, 

 

𝐼𝑇𝐵2 =
𝐼𝐵

𝐼𝑌 ∗ 80 %
∗ 100% =

71%

80%
∗ 100 % = 89 % 

jossa 

𝐼𝑇𝐵2 = verkkoyhtiön B investointitehokkuus tilanteessa 2. 

 

Esimerkin tarkoitus on korostaa, miten verkkoyhtiöstä riippuen yksikköhintojen muutokset 

vaikuttavat verkkoyhtiön investointitehokkuuteen. Uhkakuvana on, että huono investointi-

tehokkuus muuttuu erittäin huonoksi ja parempi investointitehokkuus heikkenee, mutta säi-

lyy taloudellisesti kannattavana. Sallittu tuotto verkkoyhtiölle A tilanteessa 1 on 

 

𝑆𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝐴1 =
𝑊𝐴𝐶𝐶

105 %
= 95 % ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 

Verkkoyhtiön A sallittu tuotto tilanteessa 2. 

 

𝑆𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝐴2 =
𝑊𝐴𝐶𝐶

131 %
= 76 % ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 

Investointia, jonka sallittu tuotto on 24 % alle WACC:in, voidaan taloudellisesti pitää erittäin 

huonona investointina. Tällainen tilanne johtaa investointihalukkuuden merkittävään vähe-

nemiseen. Lähtökohta on, että investoinnin on oltava omistajalle taloudellisesti kannattava. 

Investointien välttäminen taas voi luoda merkittäviä pullonkauloja sähköistyvälle yhteiskun-

nalle. Teoriassa heikommalla investointitehokkuudella toimivien yritysten olisi pystyttävä 

parantamaan toimintaansa. Käytännössä tämä ei välttämättä ole riittävän suuressa määrin 

mahdollista johtuen esimerkiksi alueen toimintaympäristöstä, joka voi olla kustannuksiltaan 

muita alueita korkeampi.  
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Kaupunkiyhtiöissä kaapeleiden asennusolosuhteet ovat osittain eri kategoriassa kuin taaja-

missa ja haja-asutusalueilla sovellettavat kaivuuolosuhdeluokat. Tämä vähentää mutta ei 

poista riskiä, että yksikköpäivitysten myötä kaapeliverkon kokonaisarvo laskee merkittä-

västi. Kaupunkiolosuhteissa keskijänniteverkon maakaapelointiaste on keskimäärin erittäin 

korkea, lähellä 100 %. Esimerkiksi Helsingissä keskijänniteverkon maakaapelointiaste on 

yli 99 % ja Vantaalla yli 91 % (Apponen 2013 & VE 2021), minkä vuoksi kaapeliojilla ja 

maakaapeleilla on erityisen merkittävä vaikutus yhtiöiden liikevaihtoon. Liikevaihdon ale-

neminen ja/tai jo toteutuneiden investointien rahoitukseen käytetyn vieraan pääoman takai-

sinmaksun vaikeutuessa aiheutuu verkonhaltijalle taloudellista kannattavuuden heikkene-

mistä. Kaupunkiolosuhteissa ei ole yleisesti tarvetta toteuttaa laajoja investointeja ja toimin-

taolosuhteet luokitellaan vain osilta alueilta vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Jos yksikköhin-

tamuutoksilla on vaikutusta myös kaupunkiolosuhteiden kaapeliojahintoihin, esim. -15 %, 

JHA-arvo laskisi 11 % ja NKA-arvo 10 % (Partanen et al. 2019). Kaapeliojilla on merkittävä 

vaikutus verkkoyhtiöiden JHA- ja NKA-arvoon, mikä tulee kasvamaan entisestään maakaa-

peloinnin lisääntyessä toimitusvarmuusvaatimusten johdosta. Olosuhdetekijöiden merkittä-

vyyden vuoksi tulevan valvontajakson kehityksessä on oleellista tarkastella eri toimintaym-

päristöjen vaikutuksia ja kehitettävä ratkaisuja, joilla tarjotaan kohtuulliset mahdollisuudet 

toimia toimintaympäristöstä riippumatta.  

 

5.3 Yksikköhinnaston kehitystarpeet ja tasoitusmenetelmä 

Edellisen yksikköhintapäivitykseen liittyvä dokumentaatio on ollut niukkaa ja tulevan päi-

vitysprosessin tärkeimmiksi kehityskohteiksi kuuluvat (Partanen et al. 2020): 

• dokumentoinnin parantaminen 

• kattavan datan kerääminen erilaisista olosuhteista 

• raportointipohjien muokkaaminen mahdollisimman kattaviksi ja yksiselitteisiksi 

• erityisesti maakaapeliolosuhteiden määrittelyn tarkentaminen 

• yksikköhintojen määrittäminen mahdollisimman laajasti eri komponenteille 

 

Riittävän tietopohjan varmistamiseksi yksikkökustannusten määritykseen liittyvän rapor-

toinnin olisi muututtava verkkoyhtiöille ja palveluntuottajille pakolliseksi (Partanen et al. 

2020). Raportoinnin lisääminen mahdollistaisi kattavan tiedonkeruun erilaisista olosuhteista 
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ja yksikkökustannuksista. Yksikkökustannuksissa määrittäessä olisi tärkeä huomioida olo-

suhteiden vaikutuksia myös uusiin komponenttiluokkiin. Komponenttien tarkastelussa olisi 

huomioitava laajemmin sähköteknisiä ominaisuuksia kuten oikosulkukestoisuutta, joka on 

suunnittelun kannalta yksi keskeisin mitoitustekijä sähkövoimajärjestelmässä (Elovaara et 

al. 2011) sekä komponentin hintaan vaikuttava tekijä. 

 

Energiavirastolla on tiedonkeruun parantamiseksi mahdollisuus kerätä tarkemmin tiedot yh-

tiön vuotuisista investoinneista kehittämissuunnitelmien yhteydessä tai investointien valmis-

tuessa. Lisäämällä yksikköhintojen keräyksessä komponenteille sijaintitiedot on mahdollista 

muodostaa kartta-aineistoa, jonka avulla alueellisia kustannustasoja pystyttäisiin tarkemmin 

tarkastelemaan. Jatkuvalla tiedonkeruulla ja sijaintitiedolla voidaan muodostaa aineisto, jota 

voidaan hyödyntää valvontamenetelmien testauksessa, kehityksessä ja kokonaiskuvan mää-

rityksessä. Samalla muodostuisi kattavampi kuva verkkokomponenttien kustannustasosta ja 

olosuhdetiedoista. Investoinneissa on usein vuosien välillä kustannus vaihtelua. Toisina vuo-

sina verkonhaltijat pystyvät toteuttamaan investoinnit kustannustehokkaammin kuin toisina 

vuosina. Tämän vaikutuksen yksikköhintojen muodostumisessa pystyisi karsimaan pois, mi-

käli tiedot kerättäisiin jatkuvasti ja yksikköhinnat muodostuisivat monivuotisesta mittaustie-

dosta. Samalla aineisto laajenisi, mikä lisäisi myös tulosten luotettavuutta (Heikkilä 2014).  

 

Lisäksi nykyinen yksikköhintakysely aiheuttaa niin verkonhaltijoille kuin viranomaisellekin 

hetkellisesti suurta työtaakkaa, kun kyselyä varten on edellisvuosien investointitiedot kerät-

tävä, analysoitava ja raportoitava eteenpäin. Jatkuvalla tiedonkeruulla vähennettäisiin kyse-

lyn muodostamaa yksittäistä kuormitusta, koska ilmoitukset voidaan jakaa projektien tai 

vuosikertomuksien yhteyteen. Parhaimmillaan verkkoyhtiöt ja Energiavirasto pystyvät yh-

dessä automatisoimaan investointikustannusten käsittelyn. Excel-mallisen tiedonkeruulo-

makkeet käyttö ei vastaa nykyisen datan, tietotekniikan ja automaation hyödyntämismah-

dollisuuksia. Harmaan talouden torjunnaksi verottajalle raportoidaan jatkuvasti rakentamis-

ilmoituksia. Säädäntämuutoksen myötä Verohallinnon ja muiden viranomaisten valvonta on 

tehostunut. Tämä kertoo, että tietojen automatisointi ja valvonnan parantuminen on mahdol-

lista, jos tähän on tahtotila (Verohallinto 2017). Ulkopuolisen näkökulmasta yksikköhintojen 

arviointi on haasteellista, koska yksikköhintakyselystä ja hintojen muodostumisesta ei jul-

kaista kattavasti avointa tietoa. Avoimuuden lisääminen antaa mahdollisuuden arvioida, 

kuinka hyvin yksikköhinnat todellisuudessa kuvastavat yhtiöiden kustannustasoa. Mikäli 

verkonhaltijoiden ilmoittamissa investointikustannuksissa on suurta vaihtelevuutta, voidaan 
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hintojen oikeellisuutta ja mahdollisesti nykyisten määrittelyjen toimivuutta arvioida ja edel-

leen kehittää. 

 

Koska täydellisesti toimivan yksikköhintajärjestelmän toteuttaminen on erittäin vaikeaa, 

olisi keskiarvoitusmenetelmässä itsessään olevaa virhemarginaalia hyvä pystyä tasoitta-

maan. Yhtenä ratkaisuna on Espanjan valvontamallissa hyödynnettävä tasoitusjärjestelmä 

(Kappale 4.6). Mallin ideana on, että jos investointien keskimääräiset kustannukset ovat yli 

5 % suuremmat kuin yksikköhinnat, verkkoyhtiön tulosta säädetään 50 prosenttia pienem-

mäksi kuin keskimääräisten kustannusten ja yksikköhintojen erotus. Jos todelliset kustan-

nukset ovat 10 % pienemmät kuin yksikköhinnoilla, lisätään yhtiön tulokseen 50 % todellis-

ten kustannusten ja yksikköhintojen erotuksesta. Matalammissa kustannusolosuhteissa toi-

mivat yhtiöt eivät hyötyisi liikaa keskiarvoja nostattavista yhtiöistä. Loput todellisten kus-

tannusten ja yksikköhintojen erotuksesta kohdistettaisiin asiakkaille, minkä avulla investoin-

titehokkuudesta hyödyt jakaantuisivat asiakkaiden ja verkkoyhtiöiden kesken. Vastaavasti 

menetelmä tasaa tilannetta, jossa verkkoyhtiöllä ei ole olosuhteista johtuen mahdollisuutta 

hyödyntää kustannustehokkaimpia menetelmiä (kappale 4.6). Toinen tasoitusmenettely on 

lattia- ja kattotason hyödyntäminen, jolla voidaan rajata suhteellisen suurien muutoksien vai-

kutuksia liiketoimintaan. Investointitehokkuudelle määritetään lattiataso (esim. investointi-

kustannukset 90 % suhteessa yksikköhintoihin), jossa alitus tulisi asiakkaan hyödyksi ja kat-

totason (110 %) ylitys olisi mahdollista kattaa siirtotariffeissa. Ongelmana lattia- ja kattota-

sossa on, että kun tasot ylitetään, poistuu kannusteet tehokkuuteen. Lattiatasoa rajoittaisi 

kannustimen toimintaa, koska verkkoyhtiöillä ei olisi konkreettista kannustetta pyrkiä lattia-

tasoa matalampiin investointeihin. Vastaavasti kustannusten tehostaminen poistuu tilan-

teessa, jossa investoinnin kustannukset nousisivat yli kattotason. Verkkoyhtiölle ei muodos-

tuisi taloudellisia vaikutuksia kustannuksista, koska asiakas joutuisi kattotason ylittävän 

osuuden maksajaksi. Lisäksi tasoituksen haasteena on määrittää, kuinka ja millaisella aika-

välillä investoinnin kustannukset jaettaisiin asiakkaan ja verkonhaltijan kesken (Partanen et 

al. 2020).  

 

5.4 Olosuhdeluokat 

Maakaapeloinnin investointikustannus muodostuu maakaapelista ja kaapeliojasta, joka on 

erityisen merkittävä kustannuserä olosuhteen vaikeutuessa. Vaikeassa ja erittäin vaikeassa 

olosuhteessa kaivuuolosuhde muodostuu selkeästi korkeammaksi kustannukseksi kuin itse 
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kaapelin kustannus (Liite 3. Suomen yksikköhinnasto). Kaivuuolosuhteen merkittävyyden 

kannalta olisi tärkeä määrittää investointikustannukset vastaamaan mahdollisimman tarkasti 

olosuhteista johtuvia todellisia kustannuksia. Olosuhteet johtuvat pääsääntöisesti verkonhal-

tijasta riippumattomista tekijöistä ja vaikuttavat maakaapelointiasteen kasvaessa merkittä-

västi verkkoyhtiön verkon kokonaisarvoon. Olosuhteiden merkittävyyden takia valvonnassa 

olisi pyrittävä minimoimaan olosuhteiden aiheuttamaa taloudellista tarpeetonta haittaa tai 

hyötyä. Helpomman ympäristöolosuhteen kustannustasolla ei saisi olla vaikutusta vaikeam-

man ympäristöolosuhteen kustannustason määritykseen.   

 

Nykyisissä valvontamenetelmissä olosuhteiden määritysmenetelmä perustuu CLC-aineis-

toon ja sanallisiin määritelmiin (Kappale 3.3). Alla esitetään esimerkki nykyisen kaivuuolo-

suhteiden määrittämismenetelmästä Toholammin sähkökaapelin rakentamisesta ja analysoi-

daan vaikean olosuhteen hyödyntämismahdollisuuksia nykyisillä määritelmillä. Kuvissa 5.4 

ja 5.5 on esitetty otos Toholammin teollisuusalueelle suunnitellusta sisäisen sähköverkon 

kaapelin rakentamisesta ja kustannusten arvioinnissa hyödynnettävästä CLC-aineistosta. 

 

Kuva 5.4 Toholammin teollisuusalueelle rakennettava maakaapeli. Mustalla on määritetty suunnitelma 

kaapelin sijoittamisesta (Mäki-Asiala 2017). 
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Kuva 5.5 Kuva kaapelin rakentamisolosuhteesta CLC-aineistossa. Punainen ympyrä korostaa aluetta, 

jolle kaapeli on tarkoitus rakentaa (Paikkatietoikkuna 2021). 

 

Toholammin sisäisen maakaapelin kaivuutyössä (340 m) kustannukset arvioidaan kaapelin 

kilometrihinnan ja kaivuutyön perusteella. Kaivuutyö sisältää suurelta osin kaivuuta tavalli-

sessa olosuhteessa (320 m), koska tavallinen kaivuuolosuhde täyttyy kaivaessa asemakaava-

alueella. Lisäksi kaivuutyöhön sisältyy noin 20 m:n matka vaikeassa kaivuuolosuhteessa, 

koska kyseisen noin 20 m:n matkalla on katkaistavana kuvassa 5.4 oleva asfalttitie ja alitet-

tava tien vieressä kulkeva valokaapeli ja tehdasalueen läpi kulkeva jakeluverkon korkeajän-

nitekaapeli (Mäki-Asiala 2017).  
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Kuvissa 5.6 on esitetty samaan vaikeaan olosuhteeseen määritetty alue Helsingistä Pitäjän-

mäestä ja kuvassa 5.7 on esitetty otos CLC-aineistosta kyseisestä Pitäjänmäen alueesta. 

 

 

Kuva 5.6 Ilmakuva Helsingin Pitäjänmäestä, joka sisältyy samaan vaikeaan olosuhteeseen kuin Toho-

lammin teollisuusalue (Paikkatietoikkuna 2021). 

 

 

Kuva 5.7 Otos CLC-aineistosta Pitäjänmäen alueelta (Paikkatietoikkuna 2021). 
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Ilmakuvien, CLC-aineiston ja maantieteellisen sijainnin perusteella ei voida suoraan todeta, 

millaisia kustannuksia rakennettavassa kohteessa syntyy. Voidaan kuitenkin arvioida, että 

liikennemäärät, katupäällysteet, kaupungin maankäyttöohjeet sekä muiden verkkojen huo-

mioimisen vuoksi lopulliset investointikustannukset voivat olla eri suuruusluokassa. Esimer-

kiksi Pitäjänmäen rakennustehokkuus on hyvin korkea. Pitäjänmäellä on paljon toimistoti-

loja ja mm. ABB:n tehdasalue. Liikennemäärät ovat Pitäjänmäellä paljon suuremmat kuin 

Toholammilla, johtuen paikallisesti merkittävästä yritysalueesta, joka tarjoaa työpaikkoja n. 

20 000 henkilölle (HEL 2019). Edellä mainitut rakennustehokkuus ja liikennemäärät nosta-

vat investointikustannuksia. Molemmilla Pitäjänmäellä ja Toholammin teollisuusalueilla on 

mahdollista hyödyntää samaa vaikean kaivuuolosuhteen yksikköhintaa. Esimerkin tavoit-

teena on korostaa CLC-aineiston puutteellisuutta ryhmitellä vaikean olosuhteen sisällä ole-

vaa olosuhteiden hajontaa ja maanpeitteistön lisäksi kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä (mm. 

maanpäällys ohjeet). Nykyinen olosuhteiden määritys CLC-aineistolla pystyy erottelemaan 

tavallisen ja vaikean olosuhteen, mutta aineisto ei pysty erittelemään vaikean olosuhteen 

sisällä olevia eri kustannustasoja. On hyvin epätodennäköistä, että teollisuusalue taajamassa 

ja kaupunkiolosuhteessa vastaisi samaa kustannustasoa. Haasteena on, että vaikeata olosuh-

detta käytetään kaikkien haja-asutus-, taajama- ja kaupunkialueilla, mikä lisää olosuhde-

luokkaan alueellisista eroista johtuvaa kustannuseroa. Lisäksi vaikea olosuhdeluokka sisäl-

tää kuusi hyvin erilaista CLC-aineistoluokkaa (kuva 3.3), mikä entisestään voimistaa keski-

hinnoittelusta johtuvaa hajontaa. Lopputuloksena vaikean olosuhteen yksikköhinta muodos-

tuu useista tekijöistä, jotka luovat merkittävää vaihtelua keskihinnoitellun olosuhteen yksik-

köhintaan. Tämä johtaa siihen, että nykyisillä olosuhdemäärityksillä investointi tuottaa her-

kästi osalle yhtiöistä joko tarpeetonta taloudellista haittaa tai hyötyä. 

 

Tulevan valvontajakson kehittämisen alkaessa verkkoyhtiöiden kannalta on tärkeää, että val-

vontamenetelmää olosuhteiden määrityksen osalta jatkokehitetään. Tutkimusraportin (Par-

tanen et al. 2020) mukaan kaapeliojien osuus koko verkon arvosta on esim. kaupungeissa 

huomattavan suuri, jopa noin 28 % verkko-omaisuuden JHA-arvosta. Maakaapeloinnin li-

sääntyessä olosuhteiden merkitys vain kasvaa ja se vaikuttaa yhä suuremmassa määrin verk-

koyhtiöiden omaisuuden arvoon. CLC-aineiston ja sanallisten määritelmien tueksi olisi ke-

hitettävä tarkempia määritelmiä tai uusia luokitteluja. Verkonhaltijan investointien katta-

miseksi olisi hyvä, ettei liian moni olosuhde sekoittuisi yhdeksi kaivuuolosuhdeluokaksi. 
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Kaupungeissa investointikustannukset ovat keskimääräistä korkeampia ja kaupunkien si-

sällä kustannustasot ovat hajautuneet erityisesti alakeskuksien kasvaessa. Alakeskuksilla tar-

koitetaan Helsingin keskustan ympärille muodostuneita tiiviitä yhdyskuntarakenteen kes-

kuksia. Kuvassa 5.8 on esitetty 2014 pääkaupunkiseudun ydinalueen paikallisaluejakoa, 

josta selviää alakeskuksien sijainteja (Tikkurila, Leppävaara, Pitäjänmäki & Itäkeskus). Ala-

keskusten kriteereitä ovat asutuksen, työpaikkojen ja vähittäiskaupan keskittymät sekä yh-

teys intensiiviseen joukkoliikenneverkkoon. Kyseisiä alakeskuksia on erityisesti syntynyt 

metro- ja juna-asemien sekä kehäteiden varteen (SYKE 2014). Alakeskuksissa sähköverkon 

investointikustannukset ovat korkeat ja verrattavissa paikoin jopa erittäin vaikean olosuh-

teen kustannuksiin. Nykyisin alakeskukset luokitellaan pääsääntöisesti vaikeaan olosuhtee-

seen, minkä vuoksi alueiden todelliset investointikustannukset ovat keskimäärin korkeam-

mat kuin yksikköhinnat. Nämä investoinnit eivät saa investointia kattavaa sallittua tuottoa. 

 

Kuva 5.8 Pääkaupunkiseudun paikallisaluejako (SYKE 2014). 

  

Ydinkeskustalle ja alakeskuksille on yleistä, että alueilla jakeluverkon energiatiheys on kor-

keampi kuin ympärysalueilla. Energiatiheys on korkea keskuksissa, koska alueille sijoittuu 

paljon kulutusta, kuten liikerakennuksia, julkisia palveluja ja asuntokeskittymiä. Olosuhde-

määritystä voidaan kehittää huomioimalla alueen energiatiheys. Energiatiheyden avulla pys-

tytään jaottelemaan samaan CLC-aineiston luokkaan kuuluvia alueita. Tällöin esimerkiksi 
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tiiviisti rakennetulta asuinalueelta sekä teollisuus- ja palvelualueilta voidaan erotella korke-

amman kustannustason alueita, koska mitä suurempi energiatiheys alueella on, sitä suurem-

maksi muodostuu alueen maarakentamiskustannus. Kuvassa 5.9 on esitetty Helsingin alueen 

energiatiheyttä ja huomataan, että aluekeskukset ja keskustan reunavyöhykkeet (Pitäjän-

mäki, Itäkeskus ja Arabianranta) näkyvät korkeampina energiatiheyskeskittyminä, mikä tu-

kee energiatiheyden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 

Kuva 5.9 Helsingin alueen energiatiheys (Hyvärinen 2008). 

 

Alakeskuksissa rakentamistehokkuus on voitu huomioida paremmin jo suunnitteluvaiheessa 

ja muiden infrarakentajien verkkojen tiedot ovat paremmin selvillä. Tämän vuoksi alakes-

kuksien ja ydinkeskustan (pääsääntöisesti erittäin vaikea alue) yhdistäminen yhdeksi olosuh-

deluokaksi ei olisi taloudellisesti kannattavaa. Kustannustasojen sekoittuessa ydinkeskustan 

verkon kehittäminen voi muuttua taloudellisesti epäedulliseksi.  

 

Nykyisten erittäin vaikean ja vaikean olosuhteen yksikköhinnassa on merkittävää eroa. Vai-

kean olosuhteen kustannus on 50 % pienempi kuin erittäin vaikean olosuhteen kustannus. 

Erittäin vaikean ja vaikean kustannustason välimaastossa tehtävässä investoinnissa yksikkö-

hinnat tarjoavat alhaisen korvauksen, jos investointia ei pystytä toteuttamaan erittäin vaikean 

yksikköhinnoilla. Investoinnin kattaminen kyseisessä tilanteessa voidaan toteuttaa, jos in-

vestointikustannuksia pystytään tehostamaan merkittävästi tai kyseinen investointi pysty-

tään osoittamaan erittäin vaikeaan olosuhteeseen. Toimintaympäristön haasteellisuudesta 
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johtuen toiminnan riittävä tehostaminen ei usein ole mahdollista. Vaihtoehtoisesti investoin-

nin osoittaminen erittäin vaikeaan olosuhteeseen on hyvin haastavaa, koska erittäin vaikean 

olosuhteen sanalliset määritelmät ovat hyvin tiukat ja kyseisen määritelmän täyttäviä olo-

suhteita löytyy vain ydinkeskusta-alueelta. Erityisesti alakeskukset ja keskustan reuna-

vyöhykkeet kuuluvat investointikustannuksiltaan tähän erittäin vaikean ja vaikean olosuh-

teen väliseen toimintaympäristöön. Sähköverkon uudet yksikköhinnat vuosille 2022–2023 

korostavat, kuinka tarve tarkemmille määrityksille kasvaa. Erittäin haastavissa olosuhteissa 

rakentaminen muuttuu yhä vaikeammaksi ja samalla erittäin vaikeassa olosuhteessa inves-

tointikustannukset erkanevat muista toimintaympäristöistä. 2022–2023 maakaapeliojan vai-

kean olosuhteen yksikkö kustannus on 65 200 € ja erittäin vaikean olosuhteen 177 400 €. 

Tämä tarkoittaa, että vaikean olosuhteen kustannus on yli 60 % pienempi kuin erittäin vai-

kean olosuhteen kustannus (Energiavirasto 2021b). 

 

Erottamalla kaupunkirakentaminen muista olosuhderakennusluokista voidaan varmistaa, 

että kaupungeissa operoiminen pysyisi kannattavana ja muut olosuhteet eivät hyötyisi kor-

keammasta kustannustasosta yksikköhintojen kautta. Yleisen rakennustehokkuuden vuoksi 

ydinkeskustoissa ja alakeskuksissa rakennetaan hyvin tarkasti ennalta määrätyillä reiteillä, 

jotka tukevat kaupungin yleistä rakentamistehokuutta. Se nostaa herkästi rakennuskustan-

nuksia, koska joudutaan kiertämään pidempiä, kävelyteiden rakenteisiin sijoitettuja kaapeli-

reittejä, varomaan ja huomioimaan muuta infraverkkoa sekä palveluiden ja kauppojen si-

säänkäyntejä. Myös kaupungin katutyöohjeet sisältävät tiukan ohjeistuksen koskien mm. 

kaivantoja ja asfalttipäällysteiden leikkausta. Pienen kaivannon takia joudutaan usein uusi-

maan koko ajoradan päällyste, mikä nostaa maarakennuksesta syntyviä kustannuksia (PKS 

2021). Lisäksi osuudet joudutaan tekemään pienissä osissa, koska pitkäksi aikaa ei voida 

katua avata ja töiden päättyessä yleisen turvallisuuden varmistamiseksi kaivanto on täytet-

tävä. Tiukat lisävaatimukset hidastavat työntekoa ja lisäävät kaivuusta syntyviä kustannuk-

sia. 

 

Uusien olosuhdeluokkien määrittelyssä voisi hakea vaikutteita Ruotsin valvontamallista, 

jossa olosuhteet luokitellaan kaupunki-, taajama- ja haja-asutusalueeksi. Lisäksi on käytössä 

tarkemmat määritelmät haja-asutusalueelle, joka sisältää lisätasot helppo ja vaikea (Ei 2019). 

Suomen mallissa voisi hyödyntää olosuhdeluokittelua, jossa olisi suurkaupunki, kaupunki-, 

taajama- ja haja-asutusolosuhdemääritelmä. Olosuhteisiin lisättäisiin olosuhdeluokkien si-

säistä erilaisuutta huomioiva vaikeustaso. Vaikeustaso voidaan jakaa helppoon, tavalliseen 
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ja vaikeaan olosuhteeseen. Vaikeustasoilla voidaan erotella eri toimintaympäristöjen sisäistä 

erilaisuutta. Esimerkiksi suurkaupungissa vaikea taso tarkoittaisi ydinkeskustaa, tavallinen 

alakeskuksia ja ydinkeskustan reuna-alueita sekä helppo muuta suurkaupungissa sijaitsevaa 

aluetta. Riittävän laajalla olosuhteiden määrityksellä voidaan varmistaa, että eriolosuhteissa 

toimivilla yhtiöillä on mahdollisuudet toimia taloudellisesti kannattavasti. Kyseinen malli ei 

ole välttämättä ongelmaton, mutta sen avulla voitaisiin huomioida kaupunkien kustannusta-

son erkanemista muista alueista. Samalla voidaan varmistaa, että eri alueilla keskimääräistä 

vaikeammalle olosuhteelle saadaan mahdollisimman todellinen yksikköhinta ja parannettai-

siin verkonhaltijoiden tasapuolista kohtelua. 

5.5 Klusterointi 

Suomessa jakeluverkkoyhtiöt toimivat ympäristön ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta tietyn 

tyyppisissä toimintaolosuhteissa. Ryhmittelyn eli klusteroinnin avulla verkkoyhtiöitä voi-

daan jaotella toimintaympäristön perusteella. Yhtiöiden samanlaisuutta on pyritty mallinta-

man AMR-datan avulla useissa tutkimuksissa ja sen hyödyntäminen regulaatiossa olisi kan-

nattavaa jatkotutkia. Klusterointi (clustering) on alkioiden tai abstraktien ryhmittelyä saman-

kaltaisuuteen perustuen. Klusterointia on hyödynnetty paljon sähköverkkoliiketoiminnassa 

sähkön käyttäjien luokittelussa. Lisäksi Energiavirasto on toteuttanut jakeluverkonhaltijoi-

den klusteroinnin liittyen alueellisiin hintaeroihin ja niiden vertailuun (EV 2019). Energia-

viraston klusteroinnissa hyödynnettiin eri tyyppikäyttäjien sähkön jakeluhintoja, mihin si-

sältyi; 

 

• K1, Kerrostalohuoneiston, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25A, sähkön käyttö 

2000 kWh/vuosi 

• K2, Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 

5 000 kWh/vuosi 

• L1, Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 

18 000 kWh/vuosi 

• L2, Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 

20 000 kWh/vuosi 

 

Lopputuloksena muodostui seitsemän klusteria (EV 2019);  

• Itä-Suomen laajat (4 yhtiötä) 
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• Maaseutumaiset (4 yhtiötä) 

• Puolen Suomen investoijat (9 yhtiötä) 

• Pohjoisen yhtiöt (3 yhtiötä) 

• Kaupunkimaiset (27 yhtiötä) 

• Keskiluokkaiset (14 yhtiötä) 

• Maltilliset investoijat (11 yhtiötä) 

 

Klustereista on nähtävissä eri tekijöistä johtuvia ominaisuuksia, jotka koostuvat maantieteel-

lisestä sijainnista, olosuhteesta tai investointitasosta. Klusteroinnissa hyödynnettiin rajallisia 

lähtötietoja, koska tutkimuksen tavoitteena oli klusteroinnin toimivuuden osoittaminen. 

Energiaviraston toteuttaman klusterointia voisi jatkokehittää, koska se osoittaa klusteroinnin 

olevan toteutuskelpoinen työkalu jakeluverkkoyhtiöiden ryhmittelyyn moniulotteisesta da-

tasta (Seppälä et al. 2021). Klusterointia voidaan hyödyntää laatukannustimen referenssita-

sojen määrityksessä. Klusterointi kannustaa samankaltaisia jakeluverkonhaltijoita keskinäi-

seen kilpailuun toimitusvarmuuden parantamisessa (Jooshaki 2020). Tietyn klusterin yhtiöt 

voisi jakaa omaan laatuluokkaan, jolloin samakaltaisissa olosuhteissa olevat yhtiöt voisivat 

muodostaa laatutason kyseisiin olosuhteisiin sopivammaksi. Jotta klusterointia voisi valvon-

nassa hyödyntää, olisi klustereita päivitettävä jatkuvasti, millä vältetään verkkoyhtiötä jou-

tumasta sille epäedulliseen klusterijoukkoon. Klusterien laaja hyödyntäminen voi törmätä 

resurssien puutteeseen. Jokainen klusteri vaatii ylläpitoa, tarkkaa suunnittelua ja konsultoin-

tia, vaatien valvovalta viranomaiselta osaamista ja resursseja. 

5.6 Laatukannustin 

Nykyisen laatukannustimen taloudellisen merkityksen oletetaan pienenevän tulevaisuu-

dessa, kun verkkoon tehtyjen toimitusvarmuusinvestointien määrä kasvaa ja verkonhaltijat 

saavuttavat sähkömarkkinalain vaatimukset toimitusvarmuudesta (Partanen et al. 2020). 

Vaikka laatukannustimen taloudellinen merkitys pienenee verkon toimitusvarmuuden pa-

rantuessa, on laatukannustimen hyödyntäminen osana valvontaa välttämätöntä, koska tällöin 

säilytetään kannuste parantaa ja ylläpitää sähköverkon luotettavuutta. Laatukannustimen ta-

voitteena on sähkönsiirron ja -jakelun laadun parantaminen lain edellyttämää vähimmäista-

soa paremmaksi. Kannustin tavoittelee laatutasoa, jossa asiakkaan kokema haitta ja verkon-
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haltijan rakennus- ja ylläpitokustannus ovat minimissä. Tätä minimiä kuvataan sosio-ekono-

misena optimitasona kuva 5.10 (Gaia Consulting 2014). Kannustimen ohjausvaikutus perus-

tuu liikevoiton kasvuun, jos verkkotoiminnan laatu ylittää referenssitason. 

 

 

Kuva 5.10 Laatukannustimen tavoite on löytää sosio-ekonominen laadun optimitaso (Gaia Consulting 

2014). 

 

Nykyisessä valvontamallissa referenssitaso perustuu yhtiön edellisen kahdeksan vuoden 

keskeytyskustannustason keskiarvoon. Jatkossa referenssitason määritykseen on ehdotettu 

edellisen neljän vuoden keskiarvoa, joka vastaisi paremmin todellista nykyhetken keskimää-

räistä keskeytyskustannustasoa. Tällöin referenssitaso huomioisi toimitusvarmuusinvestoin-

nit ja poistaisi ennen investointiajanjaksoa olleen keskimäärin ”heikoimman” laatutason 

(Partanen et al. 2020). Laadun parantamisen lisäksi olisi tärkeä palkita myös pitkään jatku-

neesta erittäin hyvästä laadusta. Mikäli verrataan yhtiötä vain itseensä, niin pahimmillaan 

yksittäisenä vuonna yleisesti ottaen erinomaisesta toimitusvarmuudesta voi saada sanktiota. 

Verkonhaltijan näkökulmasta kannustin muuttuu merkityksettömäksi, kun verkonhaltija laa-

tutaso on sosio-ekonomisen laadun optimitilassa. Tällöin verkon kehittämisen kokonaiskus-

tannukset nousevat yli ansaittavissa olevan laatupalkkion. Lisäksi laatupalkkion kokonais-

summa pienenee, koska pitkään jatkuneessa laadun ylläpidossa laatu ei kehity merkittävästi 

referenssitasosta. Jos laatupalkkio vähenee, ei sillä voida kattaa laadun ylläpitoon eli useassa 

tilanteessa kunnossapitoon tarvittavia kustannuksia.  

 



79 

 

Euroopan energiaregulaattorien järjestö on kansainvälisessä laaturegulaation vertailurapor-

tissa nostanut esille suosituksia toimitusvarmuuteen liittyvän laaturegulaation kehittämiseksi 

(Gaia Consulting 2014). Suomessa käytössä oleva regulaatiomalli vastaa keskimäärin kysei-

siin suosituksiin, mutta erityistä jatkokehitystä vaatisi suositus, että regulaatiossa pitäisi olla 

kannustinmekanismit laatutason ylläpitämiseksi nykyisellään tai sen parantamiseksi. Erin-

omaisen laatutason ylläpitoon ei nykyinen valvontamalli tarjoa kannustimia. Tällä hetkellä 

laatutason ylläpito kohdistuu erityisesti verkonhaltijoihin, joissa toimitusvarmuus on saavu-

tettu ja keskeytyksiä on pyritty minimoimaan yhteiskunnan tarpeiden perusteella. Tulevai-

suudessa tällaisten verkonhaltijoiden määrä tulee kasvamaan. Näin yhä suurempi osa Suo-

men verkonhaltijoista joutuu tilanteeseen, jolloin yhä haastavammaksi muuttuva systeemin-

hallinta vaatii resurssien kohdistamista verkon laadun ylläpitoon, mutta laatukannustimen 

palkkio ei niitä pysty kattamaan. Systeeminhallintaan kohdistuvia haasteita on mm. hajau-

tettu energiatuotanto, lämmityksen sähköistyminen ja jousto, jotka yhdessä aiheuttavat tai 

vähentävät verkon tehon kulutus- tai tuotantohuippuja. Laatukannustimen kehitysideana 

voisi olla kaksitasoinen laatujärjestelmä, jossa laatukannustin palkitsisi edelleen nykyisellä 

tavalla laadun parantamisesta sekä palkitsisi pitkään jatkuneesta erinomaisesta laadun yllä-

pidosta.  

 

Vaihtoehtona on myös OPEX- ja CAPEX-kustannusratkaisujen yhdenvertaistaminen, jol-

loin laadun ylläpito operatiivisella kustannusratkaisulla ei näy tehostamiskannustimessa lii-

kevoittoa pienentävänä tekijänä. Kustannusrakenteen neutraloimisen avulla voidaan hyödyt-

tää erilaisia palveluita ja asiakkaita, jotka itse varmistavat riittävän paikallisen sähkön toi-

mitusvarmuuden. Kyse on yhdenlaisesta kysyntäjoustosta, jonka avulla asiakas ja verkon-

haltija yhdessä varmistavat yksittäisen haarajohdon riittävän sähkönlaadun. Lisäksi laatu-

kannustimen kehittämiseksi voi olla uudet määritelmät referenssistasosta. Uusia referenssi-

tasoja voidaan kehittää esim. kansainvälisistä vertailuista tai kansallisella klusteroinnilla, 

jota tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.5.  
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6. POTENTIAALISET UUDET VALVONTAMENETELMÄN ELEMENTIT 

Eri maiden vertailun tuloksena löytyi kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa, jotka voisivat jat-

kokehitettynä tukea nykyisen valvontamenetelmän kehitystä. Vertailussa esille nousseilla 

valvontamenetelmillä kannustetaan verkonhaltijoita tehokkuuteen, tuottavuuden parantami-

seen, uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaimpiin ratkaisuihin. Tässä lu-

vussa esitellään vertailussa löytyneitä valvontamenetelmiä verkonhaltijan näkökulmasta. 

Tarkastelussa huomioidaan myös asiakkaan ja valvovan viranomaisen näkökulma, koska 

valvontamenetelmien perimäinen tarkoitus on varmistaa asiakkaiden verkkopalvelumaksu-

jen kohtuullisuus. 

6.1 Tuloskortti 

Ontariossa jakeluverkkoyhtiöiden suoritustasoa mitataan tuloskortilla (Scorecard), jonka ta-

voitteena on seurata verkonhaltijan vuotuisia tuotoksia sekä parantaa asiakkaiden käsitystä 

verkonhaltijansa toiminnasta. Tuloskortti on suunniteltu kannustamaan verkonhaltijoita toi-

mimaan tehokkaasti, etsimään tapoja parantaa tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyden paran-

tamiseen (OEB 2014). Pitkällä aikavälillä tuloskorttia olisi mahdollista hyödyntää Suomessa 

osana kannustinjärjestelmää, jossa tuloskortin erinomaisesta tuloksesta palkittaisiin. Tulos-

kortin mittareiden erinomaisesta tuloksesta voisi luoda yhdistetyn tavoite- tai kannustinjär-

jestelmän, jolla kannustettaisiin kokonaisvaltaisen suoriutumisen parantamiseen. Tuloskortti 

toimisi luonnollisena jatkumona nykyisen kannustinjärjestelmän kehittämiseksi, jossa yksit-

täiset kannustimet muodostuisivat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuloskortti parantaa lyhyellä 

aikavälillä asiakkaan ymmärrystä verkonhaltijan suoritustasosta ja mahdollistaa pitkällä ai-

kavälillä verkonhaltijan kehityksen tarkastelun. Verkonhaltijan näkökulmasta se tarjoaa työ-

kalun arvioida asiakkaan tarpeita ja verrata toimintaansa muihin samanlaisiin verkonhalti-

joihin. Tässä huomion arvoista on, että vertailtava tieto on yhtenäistä ja vertailukelpoista. 

Tuloskortin avulla voidaan lisäksi parantaa asiakkaan, valvovan viranomaisen ja verkonhal-

tijan välistä viestintää. Julkisen tuloskortin avulla lisätään verkonhaltijoiden välistä avoi-

muutta ja pystytään arvioimaan tuotoksien ja panoksien välistä tasapainoa. Tuloskortin 

avulla asiakkaille esitellään selkeästi, mitä verkonhaltijalta edellytetään, kuinka se pärjää 

kansallisessa vertailussa ja millaisia tuloksia se on saanut aikaan. 
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Tuloskortin käyttöönotto kannustimena voi viedä pitkän kehitysajan. Kannustinjärjestelmän 

suunnittelu, datan keruu ja datan vertailukelpoisuuden varmistaminen syntyy pitkän kehitys-

prosessin kautta. Esimerkiksi laatukannustimessa hyödynnettyjä verkkoyhtiöiden laatuindi-

kaattoreita kerättiin lähes 10 vuotta 2005–2013 (Gaia Consulting 2014). Riittävän datan ke-

räämisen jälkeen tuloskorttia voisi harkita osaksi valvontaa, jolloin valvontajaksolle tehtyä 

liiketoimintasuunnitelmaa voidaan verrata tuloskorttiin. Erinomaisesta suoriutumisesta voi-

taisiin tarjota palkkiota ja heikosta suoriutumisesta sanktioida. Ennen datan vertailukelpoi-

suuta tuloskortti toimii lähtökohtaisesti viestinnällisenä keinona. Tämä koskee erityisesti tie-

toja, joita ei ennen ole hyödynnetty. Parasta olisi pystyä hyödyntämään tietoja, joita Ener-

giavirasto on jo jakeluverkkoyhtiöistä kerännyt. Riittävän laajan tuloskortin muodosta-

miseksi uusia raportoitavia kohtia on todennäköisesti tehtävä, jotta tuloskortti mittaisi mah-

dollisimman eri näkökulmista verkonhaltijan toimintaa.  

 

Ontarion tuloskortti on jaettu neljään kategoriaan: asiakaslähtöisyys, operatiivinen tehok-

kuus, vastuullisuus ja taloudellinen suorituskyky (Liite 1. Blue Water jakeluverkonhaltijan 

tuloskortti). Ontarion tuloskortin asettelu on tehty selkeäksi ja yksinkertaiseksi. Se on jaettu 

tuloskorttiin ja kirjalliseen osioon. Kirjallinen osio toimii muistiona, johon verkonhaltija 

pystyy tarkentamaan mittauksia ja omia tietojaan. Tuloskortista voidaan lukea vuosien väli-

siä vaihteluita, trendejä ja suoritustasoa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet voi-

vat olla verkkoyhtiötä, vertailuryhmää tai koko toimialaa koskevia. Vertailuryhmiä voi luoda 

klusteroinnilla samankaltaisissa olosuhteissa toimiville verkonhaltijoille. Yhtenä asiakasläh-

töisyyttä mittaavana tekijänä on asiakastyytyväisyyskysely, jota Ontariossa on raportoitava 

minimissään joka toinen vuosi. Verkonhaltijoille on annettu mahdollisuus päättää, kuinka 

asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttavat, kunhan se täyttää regulaattorin vaatimukset kyselyn 

sisällöstä (Ontario 2014). Suomessakin asiakastyytyväisyyskyselyä voisi hyödyntää osana 

tuloskorttia. NPS-kysely (Net Promoter Score) voi olla yksi mittausvaihtoehto, jota osa verk-

koyhtiöistä jo hyödyntää. Haasteena voi olla varmistaa, kuinka sähkönjakelusta vastaava yh-

tiö ei sekoitu sähkön tuotannosta ja myynnistä vastaavan yhtiön kanssa. Laaja-alaisemman 

asiakastyytyväisyyskyselyn voisi suorittaa myös valvontajakson loppuessa, ja tämän tulok-

sia hyödynnettäisiin seuraavan valvontajakson kehityksessä. Kyselyyn olisi hyvä asettaa mi-

nimivaatimukset koskien kyselyn toteutusta ja asiakastyytyväisyyttä mittaavia elementtejä. 

 

Tulevalle valvontajaksolle on tarkoitus ottaa käyttöön kysyntäjoustoon liittyviä investointeja 

ja palveluita. Uusien tekniikoiden lisääntyessä tuloskortti voisi toimia hyvänä motivaattorina 
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ja seurantatyökaluna, jolla seurattaisiin uusien palveluiden toimivuutta. Valvontamenetel-

mässä käytössä olevia kannustimia voisi myös hyödyntää osana tuloskorttia. Innovaatiokan-

nustimen osalta tuloskortti toimisi julkaisualustana ja selkeänä yhteenvetona yhtiöiden in-

novaatioista.  Laatukannustimen keskeytysten määrän ja korjausaikojen tiedot voisi julkaista 

tuloskortin kautta. Taulukkoon 6.1 on koottu arviota tuloskortin vaikutuksista eri sidosryh-

mien näkökulmasta. 
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Taulukko 6.1 Tuloskortin vahvuudet ja heikkoudet eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Vahvuudet Heikkoudet 

Asiakas 

- Vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä 

verkonhaltijan ja asiakkaan välille 

- Mahdollisuus nähdä oman verkon-

haltijan toimintatasoa 

- Luo kannusteen asiakkaan verkko-

palvelun parantumiseen 

 

 

Asiakas 

- Epäluuloisuus verkonhaltijaa koh-

taan voi vähentää tuloskortin mie-

lekkyyttä ja vastausintoa mahdolli-

siin asiakastyytyväisyysmittauksiin 

- Tuloskortin ja sen taustalla vaikutta-

vien tekijöiden ymmärtäminen ja 

yhdistäminen tuloksiin vaatii val-

veutuneisuutta, jotta väärin ymmär-

ryksiltä vältyttäisiin 

- Tuloskorttia varten varattavat varat 

ja niistä syntyvät kustannukset voi-

daan kokea turhana kustannuksena 

Verkonhaltija 

- Sähköjärjestelmän markkinatoimi-

joiden välinen vuoropuhelu ja lä-

pinäkyvyys paranee. 

- Asettaa selkeitä tavoitteita 

- Mahdollistaa asiakassuhteiden pa-

rantamiseen ja mainehyötyjen kas-

vattamisen 

- Kannustinjärjestelmä, joka palkit-

see erinomaisesta yleisestä suoriu-

tumisesta 

 

- Raportointi lisääntyy ja vaatimukset 

erilaisille mittauksille ja julkaista-

valle tiedolle kasvaa 

Regulaattori  

- Sähköjärjestelmän markkinatoimi-

joiden välinen vuoropuhelu ja lä-

pinäkyvyys paranee. 

- Verkonhaltijoista saatava tieto para-

nee 

- Raportointi siirtyy verkonhaltijoi-

den vastuulle 

- Asiakastarpeen ymmärrys ja tietä-

mys verkkopalvelun laadusta li-

sääntyy 

- Kannustaa verkkopalvelun kehittä-

miseen asiakaslähtöisesti 

Regulaattori 

- Raportoinnin ja datan käsittely kas-

vaa 

- Tarvitaan osaamista eri mittareiden 

arviointiin ja tavoitteiden asettami-

seen 

- Verkonhaltijoiden toiminnan arvi-

ointiin liittyvän tietotaidon paranta-

minen 
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6.2 Sääntely-sandbox 

Sähköverkkojärjestelmän muuttuminen passiivisesta älykkääseen verkkojärjestelmään vaa-

tii innovaatioiden vauhdittamista, jotta nykyiset ilmastotavoitteet, uusi sähköistymisen aalto 

sekä puhtaan energiantuotannon lisääminen voidaan toteuttaa. Tarvitaan uusia innovaatioita, 

jotka parantavat sähköverkon joustavuutta ja tulevaisuuden teknisiä, ekonomisia sekä sään-

telyyn liittyviä ratkaisuja. Energiajärjestelmän muuttuminen yhä hajautetumpaan järjestel-

mään luo tarpeita uusille innovaatioille, joilla huomioidaan paremmin systeeminhallinta ja 

asiakaskeskeisyys. Sääntelyn olisi kyettävä edistämään älyverkkojen integraatiota ja mah-

dollistettava uusien liiketoimintamallien liittyminen markkinoille. Innovaatioiden kehitty-

misen yhtenä haasteena on energia-alaan kohdistuvat muuttuvat instituutionaaliset rajoitteet 

kuten sääntelymenetelmät. Verkonhaltijoilla ja innovaattoreilla on rajalliset mahdollisuudet 

kehittää uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja kokeilullisesti todellisessa ympä-

ristössä. Joustot toimivat tässä esimerkkinä. Joustojen tarpeellisuus yhä hajautetummassa 

verkkojärjestelmässä on todettu merkittäväksi kehityskohteeksi, mutta valvontamenetelmä 

ei ole riittävän etukäteisesti ja kattavasti pystynyt ottamaan kantaa joustojen hyödyntämis-

mahdollisuuksiin. Markkinavetoisesti kyseisiä palveluita on ollut rajallisesti käytössä, eikä 

myöskään verkonhaltijoilla ei ole ollut oikeutta joustoja täysmääräisesti hyödyntää. Epätie-

toisuus ja tarjonnan rajallisuus on jarruttanut ennustettavuutta ja tekniikoiden kehitystä, 

minkä vuoksi tekniikkaan sitoutuminen ei houkuttele. Verkonhaltijan näkökulmasta on ollut 

haastava kehittää joustotekniikoita ja saada kyseisiä palveluita, koska tekniikkaan liittyvä 

kirjavuus ja epävarmuus on vähentänyt kysyntää ja tarjontaa.  Vastaavien tilanteiden välttä-

miseksi ratkaisuna voisi toimia sääntely-sandbox. 

 

Sääntely-sandbox tarjoaa mahdollisuuden tutkia uusia innovaatioita sääntelyn kannalta raja-

tussa ympäristössä. Sandbox-mallin idea on luoda rajattu alue ”hiekkalaatikko”, josta pois-

tetaan innovaatiota rajoittavia sääntelytekijöitä ja luodaan poikkeukselliset toimintaolosuh-

teet. Näissä olosuhteissa on mahdollisuus koestaa uusia innovaatioita ja kehittää niitä eteen-

päin. Sandbox on hyvin yleinen IT-alalla, jossa erilaisia versioita testataan turvallisissa olo-

suhteissa eristettynä tuotannossa olevista sovelluksista. Sääntelyyn liittyviä poikkeuksia 

myöntäessä on tärkeä ottaa huomioon, että sääntelyviranomainen tai poliittinen toimija ei 

vaaranna asiakkaiden tarpeita tai aiheuta syrjintää markkinatoimijoiden välillä. Sandbox-
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mallin tarkoituksena ei ole ennakolta määrätä tulevaisuuden sääntelyä vaan antaa mahdolli-

suus oppimiseen pilotoinnin kautta ja pyrkiä tukemaan regulaation kehittämistä (ISGAN 

2019).  

 

Sandbox-pilotointihankkeet voivat tarjota kokeiluympäristön teknologia-, prosessi- ja pal-

veluinnovaatioille ja liiketoimintamalleille, jotka ovat ristiriidassa sääntelymenetelmien 

kanssa. Tämäntyyppiset kokeilut edellyttävät viranomaisten ja muiden sidosryhmien osal-

listumista yhdessä erilaisten hankkeiden kehittämiseen. Sandbox liitetään usein ratkaisuihin, 

joita ei ole ennen ajateltu, testattu tai niitä ei ole ollut. Useimmat sovelluskohteet liittyvät 

esimerkiksi (ISGAN 2019): 

• Joutopalvelujen kehittämiseen ja järjestelmän ylläpitoon 

• Ympäristövaikutusten vähentämiseen 

• Energiavarastoihin 

• Paikallisten energiayhteisöjen hallintaan 

 

Tärkeimmät innovaatiotavoitteet, jotka katsotaan toteutuvan sandbox-ohjelmassa ovat uu-

det: 

• tuotteet (Älykkäät energian hallintajärjestelmät) 

• palvelut (Asiakaskeskeisyyden parantaminen ja heitä tukevat liiketoimintamallit) 

• alustaratkaisu (hajautettujen resurssien hyödyntäminen) 

• tariffirakenteet (verkkotariffit akkuvarastoille) 

• liiketoimintamallit (paikalliset energiayhteisöt) 

Sandbox-kokeilussa tuloksien lisäksi yhtä tärkeää sidosryhmille on niistä saatu oppi. Asian-

tuntijoiden osaaminen näkyy epäsuorasti asiakkaille esimerkiksi tulevaisuuden innovaati-

oissa ja palveluissa. Innovaattorit saavat kokemusta sääntelyviranomaisten asiantuntijoiden 

tekemien arviointien pohjalta ja oppivat toimivaan sääntelyn luomassa ympäristössä. Avoi-

mella tiedonvaihdolla ja tiedotuksella voidaan välttää muita tekemästä samoja virheitä ja 

saada innovaattorit kehittämään palautteen pohjalta parempia ideoita. Sääntelyviranomaiset 

ja lainsäätäjät vastaavasti saavat arvokasta kokemusta ja näyttöä, kuinka sääntelyä tulisi tu-

levaisuudessa kehittää ja kuinka innovaatiot sopivat nykyisen sääntelyn rinnalle (ISGAN 

2019). 

 



86 

 

Tukholmassa 1 huhtikuuta 2019 pidetyssä työpajassa selvisi, että yli 20 maan osallistujajou-

kosta 13 maata on ottanut käyttöön sandbox-ohjelman tai on tekemässä valmisteluja ja suun-

nitelmia systeemin käyttöönotoksi. Maat, jotka ovat jo käyttöönottaneet sandboxin ovat 

Saksa, Italia, Etelä-Korea, Alankomaat, Singapore ja Iso-Britannia. Parhaillaan mallia suun-

nittelee ja ovat ehdottamassa mallin käyttöä ovat osallistujamaista Ruotsi, Norja, Ranska ja 

Itävalta. Lisäksi keskustelua mallin käytöstä on ollut Australiassa, Tanskassa, Irlannissa ja 

Espanjassa (ISGAN 2019). Maailmalla on tunnistettu innovaatioiden tarpeellisuus ja pyritty 

kehittämään malli, jonka avulla pystytään kehittämään kansallista sääntelyä ja kannusta-

maan uusiin innovaatioihin. Sandbox-menetelmä nähdään innovaatioita kiihdyttävänä teki-

jänä sekä osana koko sähköjärjestelmän kehitystä, jossa yhdistyy sääntelyviranomaisen, säh-

köverkkoyhtiöiden, palveluntarjoajien ja muiden sidosryhmien tahtotila vastata energiamur-

roksen tuomiin haasteisiin.  

 

Sandboxin hyödyntäminen Suomen olosuhteisiin olisi hyvä arvioida tuleville valvontajak-

soille. Maailmalla yleisesti hyvinä pidetyt regulaation mallimaat ovat käyttöönottaneet tai 

suunnittelevat kyseisen sanbox-mallin hyödyntämistä, mikä antaa vahvoja viitteitä kyseisen 

mallin hyödynnettävyydestä. Lisäksi maissa kuten Italia, Alankomaat ja Iso-Britannia san-

box on ollut käytössä huomattavasti pidempään ja tulokset ovat osoittaneet menetelmän toi-

mivuuden. Suomessa on käytössä innovaatiokannustin, mutta sen hyödyntäminen kohdistuu 

vain jakeluverkonhaltijoihin. Hiekkalaatikkomallissa ideana on, että kaikilla toimijoilla olisi 

tasapuolinen mahdollisuus hyödyntää järjestelmää. Verkonhaltijan näkökulmasta innovaa-

tiokannustin voisi hyödyntää hiekkalaatikkomallia erityisesti innovaatioissa, joihin ei ole 

markkinavetoisesti tarjontaa tai nykyinen sääntely rajoittaa uusien teknikoiden kehittämistä. 

Erityisiä kehityskohteita voisi olla uudet yksityishenkilöiden energiantuotantomahdollisuu-

det ja alueelliset energiayhteisöt, mitkä mm. Italian sääntelyviranomainen on nostanut hy-

viksi kehityskohteiksi (ISGAN 2019). 

 

Demonstraatioiden ja pilotoinnin lisäksi uusien komponenttien ja ratkaisujen laajempi käyt-

töönotto edellyttää käytännössä investointeja yhtiöiltä. Innovatiivisille uusille komponen-

teille ei välttämättä ole vielä valvontamallissa vahvistettua yksikköhintaa. Tämä tarkoittaa, 

että yhtiöt joutuvat tekemään investointeja omalla riskillään sekä sen suhteen hyväksytäänkö 

investoinnit valvonnassa. Ensimmäisenä liikkeellä olevalla verkkoyhtiöllä on täten suurin 

riski innovaatioiden kattamisesta, mikä kannustaa verkkoyhtiöitä odottamaan muiden toi-

mia, joka johtaa innovaatioiden hitaaseen käyttöönottoa. Sandboxin avulla voitaisiin tukea 
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ensimmäisen innovaatioihin panostavan verkonhaltijan riskiä, jos määrittelemättömät hinnat 

voidaan osittain kustantaa osana sandboxia. Ehtona kyseisille innovaatiotuille olisi, että asia-

kas hyötyy innovaatioista. Useat sandbox-menetelmän käyttöönottaneet maat korostavat ha-

kuprosessissa täytettävien kriteerien merkitystä. Uuden innovaation on täytettävä sääntely-

viranomaisen määrittelemät kriteerit ennen kuin innovaatio voidaan viedä testausvaihee-

seen. Oleellista innovaatioille on, että ne tarjoavat: 

- ympäristöystävällisiä etuja 

- kehittävät vähähiilisiä ratkaisuja 

- tarjoavat asiakkaille taloudellista hyötyä keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä 

- luo tietoa tai ohjelmistokehitystä 

- poliittisesti/sosiaalisesti hyväksyttyjä 

- kuinka järjestelmällisesti testi on suunniteltu (Reuter et al. 2021). 

 

Sandbox-mallin lisäksi maailmalla on käytössä muita innovaatioihin kannustavia menetel-

miä. Iso-Britanniassa oleva NIC tai NIA (Kappale 4.5) ja Australian sääntelytestit (Kappale 

4.11). Uusissa innovaatioissa voidaan hyödyntää NIC-tyyppistä rahoituskilpailua, jolloin in-

novaatioista vain parhaat pääsisivät läpi. Samalla vuosittaisia innovaatiokustannuksia pys-

tyttäisiin rajaamaan, koska jokainen siirtoverkonhaltija ei pysty uutta innovaatio koetta aloit-

tamaan. Australian malli testien hyödyntämisessä voisi taata, että vain tehokkaat innovaatiot 

lisättäisiin sähköverkon omaisuudeksi. Testien hyödyntäminen uusissa innovaatioissa voi-

daan pitää vaihtoehtona, jolloin uusista innovaatioista vain kustannustehokkaimmat vaihto-

ehdot pääsisivät osaksi verkkoyhtiön omaisuutta. Kääntöpuolena testeissä on, että se koetaan 

sanktiona ja riskinä. Sanktioiden ja riskien kasvaessa verkonhaltija herkästi jättää investoi-

matta, koska pelätään, ettei investointi koskaan pääse osaksi verkkoyhtiön omaisuutta (Ener-

giavirasto 2018b).   

 

Riskinä on, että sandbox-järjestelmästä tai vastaavista innovaatiotesteistä muodostuu laaja 

ja moniosainen kokonaisuus, jonka hallitseminen ja kustannustehokkuus kumoavat innovaa-

tiosta saatavat hyödyt. Sandbox-järjestelmän käyttöönotto voi muodostua haastavaksi tilan-

teessa, jossa malliin lisätään useita arviointikierroksia (käsittelyajat pitenevät), liian tiukkoja 

vaatimuksia tai se vaatii virastolta valtavia resursseja tai konsultointia. Jos sandbox rajoittaa 

liialti erilaisia innovaatioita lopputuloksena voi olla, että innovaatioita ei synny ollenkaan. 

Jos malli vastaavasti on liian löysä voisi syntyä innovaatioita, joiden hyödyt ovat nimellisiä 
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tai eivät tuo todellista hyötyä asiakkaalle. On huomattava, että sandbox ei ole yleinen regu-

laation elementti, vaan räätälöity ratkaisu uusien innovaatioiden kiihdyttämiseksi. Suoranai-

sia esteitä edellä mainituille kokeiluille ei ole, mutta niihin ei myöskään vahvasti kannusteta. 

Sandbox-elementin avulla voidaan selkeyttää innovaatioihin kannustavaa järjestelmää. Sel-

keyttämällä innovaatioiden kehitystä voidaan helpottaa uusien toimijoiden osallistumista 

sekä vähennetään epätietoisuutta erityisesti teknologioista, joihin sääntely ei ole ottanut ai-

kaisemmin kantaa. Sandbox-malli antaisi innovaattoreille ja sääntelyviranomaiselle parem-

mat mahdollisuudet kehittää ja arvioida innovaatioista saatua hyötyä.  

 

Asiakkaan näkökulmasta sääntely-sandbox parantaa uusien palveluiden, tariffirakenteiden 

ja liiketoimintamallien saatavuutta. Välillisesti teknologiset innovaatiot parantavat sähkön 

toimitusvarmuutta ja voivat laskea siirtohintoja tilanteissa, joissa uudet ratkaisut laskevat 

verkon kustannuksia. Sandboxin heikkoudet asiakkaan näkökulmasta kiteytyvät haastee-

seen, kuinka sandbox rahoitetaan ja kuinka yleisesti sähköjärjestelmää parantavat innovaa-

tiot sekä niistä syntyviä etuja voidaan kohdistaa loppukäyttäjälle. Jos sandbox-malli rahoi-

tetaan siirtotariffeilla, voi asiakas kokea sen ylimääräisenä kustannuksena. Verkkoyhtiön nä-

kökulmasta tärkeimpiä etuja on uusien innovaatioiden kehitys ja mahdollisuus testata uusia 

ratkaisuja, joilla sähköjärjestelmää pystytään parantamaan. Regulaattorin näkökulmasta 

sandbox tarjoaa oivan mahdollisuuden tutkia ja testata käytössä olevan valvontamenetelmän 

toimivuutta, parantaa verkon ja tariffien kehitystä sekä uusien innovaatioiden kautta paran-

taa asiakkaan saamaa palvelua. Haasteena on pystyä arvioimaan ja valvomaan erilaisten in-

novaatioiden testausta. Regulaattorilta vaaditaan resursseja ja tietotaitoa uusien innovaatioi-

den arvioimiseksi. Taulukkoon 6.2 on koottu arviota sandbox-mallin vaikutuksista eri sidos-

ryhmien näkökulmasta. 
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Taulukko 6.2 Sanbox-mallin vahvuudet ja heikkoudet eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Vahvuudet Heikkoudet 

Asiakas 

- Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja 

laatu paranevat 

- Uusien palveluiden, tariffirakentei-

den ja liiketoimintamallien hyödyn-

täminen 

Asiakas 

- Innovaatiosta todellinen hyötymi-

nen voi jäädä vähäiseksi 

- Asiakas toimii rahoittajana innovaa-

tioiden pilotoinnille 

Verkonhaltija 

- Mahdollisuus testata uusia innovaa-

tioita, joilla parannetaan kustannus-

tehokkaasti järjestelmän ylläpito 

- Markkinavetoiset uudet liiketoimin-

tamallit, palvelut, tariffirakenteet, 

tuotteet ja alustaratkaisut lisäänty-

vät 

- Sähköjärjestelmä kehittyy tulevai-

suuden haasteisiin soveltuvaksi 

- Paikallisten ongelmakohtien ratkai-

seminen kustannustehokkaasti ja 

monipuolisesti paranee 

- Vähentää uusien ratkaisujen käyt-

töönoton taloudellista riskiä ja siten 

parantaa uusien ratkaisujen tuloa 

alalle 

Verkonhaltija 

- Innovaatioiden arviointi ja testaus 

voi hidastua ja syntyä pullonkauloja 

- Hakemusten ja raporttien tekeminen 

lisääntyy 

- Raskas arviointityökalu kuormittaa 

suunnitteluprosesseja 

- Markkinavetoisten ratkaisujen riskit 

kasvavat ja vaikutukset verkkoon 

ennalta-arvaamattomia 

Regulaattori 

- Verkko ja valvontamenetelmä ke-

hittyvät 

- Konkreettista näyttöä/tietoa säänte-

lymenetelmän toimivuudesta ja ke-

hityskohteista 

- Asiakkaan rooli uusien innovaatioi-

den kautta voi vahvistua ja moni-

puolistua 

Regulaattori 

- Valvominen ja ohjaus voi muuttua 

haastavammaksi 

- Erilaisten toimintamallien ja asiak-

kaan edun valvominen sekä riskien 

ja innovaatioidenvaikutusten arvi-

ointi sähköjärjestelmän toimivuu-

den kannalta vaikeutuu   

- Regulaattorilta vaaditaan resursseja 

ja tietotaito uusien innovaatioiden 

arvioimiseksi 
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6.3 Kustannusrakenneneutraali valvontamalli 

Suomessa nykyinen valvontamalli arvostaa eri tavalla OPEX- ja CAPEX-ratkaisuja. Val-

vontamalli kannustaa investointeihin, koska investoinnit huomioidaan nykykäyttöarvon 

kohtuullisessa tuotossa ja tasapoiston kautta investointikannustimessa. Vastaavasti operatii-

viset kustannukset nähdään kuluna, joita tulisi välttää tehostamiskannustimessa. Poikkeuk-

sena on palveluina ostettavat tuotteet, jotka löytyvät yksikköhinnastosta. Valvonnan kannus-

taessa investointeihin on verkkoyhtiön kannattavampaa toteuttaa investointiratkaisuja toimi-

tusvarmuuden parantamiseksi, vaikka muilla ratkaisuilla päästäisiin samaan tai parempaan 

lopputulokseen. Palveluratkaisujen hyödyntäminen voivat kustannustehokkaampia, mutta 

palveluratkaisujen hyödyntämisestä valvonta lähinnä sanktioi, koska tehostamiskannustin 

näkee ennakoivaan kunnossapitoon käytetyt palvelut vältettävänä kuluna. Nykyinen valvon-

tamenetelmä luo verkonhaltijalle kannusteen käyttää investointeja muiden ratkaisujen si-

jaan. Verkonhaltijan toiminta tulee painottumaan tulevaisuudessa voimakkaasti systeemin-

hallintaan, kun toimitusvarmuusvaatimukset ja verkkoinvestoinnit vähenevät. Tällöin toteu-

tetaan keskimäärin verkon kapasiteetin, kunnon sekä verkon rakenteen ja systeeminhallin-

nan kannalta välttämättömiä investointeja. Tavoitetilassa verkonhaltija voisi toteuttaa kus-

tannustehokkaimmat ratkaisut huomioimatta kuluerän muotoa. Erityisesti kunnossapitoon, 

peruskorjauksiin tai kyberturvallisuuteen käytettävät kulut tarkoittavat operatiivisten kustan-

nusten kasvua, jonka nykyinen tehostamiskannustin näkee vältettävänä kuluna. Ennakoiva 

kunnossapito ja peruskorjaukset parantavat verkon kustannustehokasta käyttöä. Kybertur-

vallisuuteen panostamalla turvataan asiakkaan tiedot ja estetään kyberhyökkäysten aiheutta-

mat verkon keskeytykset.  

 

Kustannusrakenteen neutraloimiseksi hyödynnetään yhtenä vaihtoehtona TOTEX eli koko-

naiskustannusratkaisua, jossa valvonta kohdistuu liiketoiminnan tuotoksien eikä liiketoi-

minta panoksien arviointiin. TOTEX-ratkaisua hyödynnetään Iso-Britanniassa käytössä ole-

vassa RIIO-mallissa, joka tarkastelee yhtiöiden tuotoksia kokonaiskustannusten kautta. Ita-

liassa testataan RIIO-malliin pohjautuvaa menetelmää toisen sukupolven älymittareiden 

(2G) käyttöönotossa. Saksa ja Norja vastaavasti hyödyntävät kokonaiskustannuksiin perus-

tuvaa tehostamisvertailua. Suurimpana hyötynä TOTEX-pohjaisissa malleissa on eri kustan-

nusrakenteiden tasapuolinen kohtelu. TOTEX-ratkaisu ei ota kantaa, millaisia kustannusrat-

kaisuja verkonhaltija käyttää siltä vaadittujen tuloksien saavuttamiseksi. Iso-Britanniassa on 

suunnitteilla jakeluverkonhaltijoiden valvontamalli RIIO-ED2 (kuva 4.1), jossa pohjatuot-
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toihin sisältyy kyberturvallisuuden kattaminen. Turvallisuuteen panostamalla voidaan en-

naltaehkäistä tietomurtojen ja ilkivallan tai varkauksien aiheuttamaa haittaa. Kyberturvalli-

suuteen kohdistuu tänä päivänä valtavasti uhkia, minkä vuoksi valvonnan tulisi ohjata riittä-

viin resursseihin uhkien torjumiseksi. Sähköverkosta ja asiakkaalta saadaan lisääntyvässä 

määrin tietoa, joka on pystyttävä suojaamaan. Ennaltaehkäisyllä ja kybertuvallisuuteen pa-

nostamalla voidaan välttää merkittäviä haittoja ja parantaa Suomen sähköjärjestelmän tur-

vallisuutta. 

 

RIIO-malli (kappale 4.5) on lähtökohtaisesti hyvin moniosainen kokonaisuus ja sen käyttä-

minen vaatii laajoja resursseja valvovalta viranomaiselta. Suomessa 77 verkkoyhtiön liike-

toimintasuunnitelman arviointi Ofgemin määrittämällä keinolla veisi erittäin paljon viran-

omaisen resursseja. Malli Suomen olosuhteisiin ja resursseihin uudelleen sovellettuna tar-

joaa kuitenkin potentiaalisen vaihtoehdon, jossa valvonnan pääpaino kohdistuu verkonhalti-

jan tuloksiin eikä panoksien kustannusrakenteeseen. Vaihtoehtoinen versio RIIO-mallista on 

Italiassa älymittareiden käyttöönotossa hyödynnettävä kokonaiskustannusmalli (kappale 

4.9). Malli on käyttöönotettu hiljattain, joten sen käytännön toimivuutta on nykyhetkellä 

vaikea arvioida. Se on kuitenkin varteenotettava lähestymistapa luoda kustannusneutraali 

valvontamenetelmä. 

 

Suomessa on ehditty tutkia myös kustannusrakennemalleja. Yksi on VTT:n tutkimus Suo-

meen soveltuvasta neutraalista kustannusrakenteesta, jossa lasketaan vuosikustannusten ko-

konaismäärää, eikä niiden jakautumista kiinteisiin tai muuttuviin eriin. Tutkimuksessa kehi-

tetyn lokaalikannustimen ajatus on, että kahden eri toimenpiteen vuosikustannuksen ollessa 

yhtä paljon ne tuottavat valvontamallissa saman tuloksen. VTT:n mallissa on hyödynnetty 

vahvasti oletuksia, minkä vuoksi sen käytännöllistä toimivuutta on vaikea arvioida. VTT:n 

esittämässä lokaalissa kannustimessa hyödynnetään verkonhaltijoille yleistä 60 % kaape-

lointiasteen tavoitearvoa, jonka oletetaan vastaavan yhteistä toimitusvarmuuden toteutu-

mista (VTT 2019). Yhteinen tavoitetaso ei kuitenkaan huomioi verkonhaltijan ympäristö-

olosuhteita. Malli ei huomio metsän, peltojen tai kaupunkimaisen olosuhteen määrää. Esi-

merkiksi kaupunkiverkossa järkevä suunnitteluperiaate ja kaapelointiasteen tavoitetaso voi 

hajaverkon tuomien ongelmien takia olla 100 % (Siirto et al. 2014). Vaikka kaapelointiaste 

on yksi merkittävimmistä tekijöistä määrittelemään toimitusvarmuutta, on toimitusvarmuu-

den kehittämisessä hyödynnettävä monipuolisesti eri tekniikoita. Tämän vuoksi puhtaasti 
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kaapelointiasteen hyödyntäminen ei vastaa yksittäisenä tekijänä kokonaiskuvaa toimitusvar-

muuden parantamisesta. Muita menetelmiä voi olla erityisesti joustojen lisääntyessä jousto-

ratkaisut tai asiakkaan itsenäinen varautuminen sähkönsaannin turvaamiseksi. VTT:n malli 

jakaa verkonhaltijat kahteen ryhmään toimintaympäristön perusteella; haja-asutus- tai taaja-

mayhtiöksi. Tällainen Suomen verkonhaltijoiden jakaminen on hyvin haastavaa. Suomessa 

verkkoyhtiöt toimivat paljon monipuolisemmissa olosuhteissa puhtaasti kaupunki, haja-asu-

tus tai taajama ympäristössä ja useammissa tilanteissa eri olosuhteiden muodostamassa ko-

konaisuudessa. Malli on kuitenkin ensimmäisiä julkisia ehdotuksia neutraalimpaan kustan-

nusrakenteeseen, joten sitä voidaan pitää merkittävänä askeleena kohti tulospohjaista ajatte-

lua ja kustannusratkaisuiden neutralisointia. Tutkimus osoittaa, että nykyistä mallia on mah-

dollista kehittää ja se tarjoaa pohjan, jonka päälle olisi mahdollista rakentaa kehittyneempi 

valvontajärjestelmä.  

 

Neutralisoimalla eri kustannusratkaisut voidaan vähentää verkonhaltijoiden investointipai-

netta niistä verkon osista, joissa kunnossapidolla tai potentiaalisilla joustoratkaisuilla voi-

daan hakea investoinnille pidempää käyttöikää. Myöskin ennakoivan kunnossapidon ja pe-

ruskorjauksen parempi hyödyntäminen osana valvontaa parantaisi kestävän kehityksen ta-

voitteita. Kunnossapidolla ja peruskorjauksilla parannetaan investointien elinikää, sääste-

tään materiaalien käytössä ja varmistetaan laitteiden kunto. Kunnonvarmistamisen avulla 

voidaan vähentää yllättäviä laiterikkoja, jotka voivat johtaa sähkökatkoksiin ja pahimmissa 

tapauksissa henkilövahinkoihin. Lisäämällä oikeissa kohteissa käyttöikää voidaan välttää 

kalliit, pitkäaikaiset ja mahdolliset riskialttiit investoinnit, jotka johtuvat alueen sähkönkäy-

tön epävarmasta kehityksestä. Lisäajan aikana ehditään arvioida paremmin verkon kehittä-

mistarpeita ja varmistaa verkonosalle oikeat kehitysvaihtoehdot. Neutralisoinnilla voidaan 

monipuolistaa verkonhaltioiden mahdollisuuksia pyrkiä kokonaistehokkuuteen (operatiivi-

nen toiminta, investoinnit, laatu, joustot, varavoimaratkaisut, asiakkaan kanssa tehtävä yh-

teistyö), jossa hyödynnetään eri toimintaympäristöissä sovellettavia älyverkkoratkaisuja ja -

palveluja (Partanen et al. 2020). 

 

Yleisesti asiakkaan, verkonhaltijan ja regulaattorin näkökulmasta kokonaiskustannusajattelu 

parantaa sähköverkkoliiketoiminnan kustannustehokkuutta, mikä laajentaa eri kohteisiin 

käytettävien ratkaisuiden käyttömahdollisuuksia verkon kehittämiseksi. Kun pystytään käyt-

tämään kustannustehokkaimpia ratkaisuja, voivat asiakkaan verkkopalvelumaksut kehittyä 
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kustannustehokkaammiksi tai kasvu hidastua. Verkkoyhtiölle aukeaa paremmat mahdolli-

suudet hyödyntää paikallisia ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja, joiden kustannusraken-

teella ei ole merkitystä, jos ne tuovat halutun lopputuloksen. Haasteena verkkoyhtiöille on 

pystyä todistamaan käyttämiensä ratkaisujen kustannustehokkuus. Regulaattorin näkökul-

masta suurimmat hyödyt koskevat verkkoliiketoiminnan kustannustehokkuuden parantu-

mista, mikä voi oikein kohdistettuna tarjota asiakkaalle paremman verkkopalvelumaksut. 

Haasteena voi olla eri ratkaisujen arviointi. Regulaattorin on pystyttävä tehokkaasti arvioi-

maan eri verkkoyhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia. Tarvitaan henkilöresursseja ja riittävä 

tietotaito, jotta prosessista itsestään ei tule verkon kehityksen pullonkaula ja aidot innovaa-

tiot pääsevät testausvaiheeseen. Taulukkoon 6.3 on koottu arviota kokonaiskustannusjärjes-

telmän vaikutuksista eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Taulukko 6.3  Kokonaiskustannusjärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet eri sidosryhmien näkökulmasta.  

Vahvuudet Heikkoudet 

Asiakas 

- Verkkopalvelumaksujen kehitys voi 

muuttua asiakkaan kannalta kustan-

nustehokkaammaksi => jopa las-

kuun tai kehittyä hitaammin. Joh-

tuen verkonhaltijan mahdollisuu-

desta hyödyntää kustannustehok-

kaimpia ratkaisuja 

Asiakas 

- Hyöty voi jäädä vähäiseksi, ellei 

hyötyä pystytä kohdentamaan asi-

akkaan maksamiin verkkopalvelu-

maksuihin 

Verkonhaltija 

- Liiketoiminta kehittyy kustannuste-

hokkaammaksi, kun investointi-

vaihtoehtojen lisäksi tarjolla on mo-

nipuolisesti erilaisia ratkaisuja 

- Paikallisten ratkaisujen hyödyntä-

minen paranee 

- Palveluratkaisujen hyödyntäminen 

paranee merkittävästi 

Verkonhaltija 

- Verkkoratkaisun kustannustehok-

kuuden arviointi voi olla haastavaa 

- Regulaattorin kustannusten arvioin-

tijärjestelmän on oltava nopea ja te-

hokas, jotta liiketoiminta ei hidastu 

- Raportointi ja TOTEX-ratkaisuissa 

yleisesti hyödynnettyjen liiketoi-

mintasuunnitelmien valmistelu vaa-

tii lisää resursseja 

Regulaattori 

- Sähköjärjestelmän kehittyminen 

muuttuu kustannustehokkaammaksi 

- Ilmasto- ja energiatavoitteiden saa-

vuttamismahdollisuudet paranevat 

- Liiketoimintasuunnitelmien poh-

jalta muodostuva tieto luo uusia 

hyödyntämismahdollisuuksia 

- Verkonhaltija ja regulaattorin väli-

nen vuoropuhelu lisääntyy  

Regulaattori 

- Kustannusten arviointijärjestelmän 

kehittäminen, ylläpito ja verkonhal-

tijoiden liiketoimintasuunnitelmien 

arvioiminen =>henkilöstön ja jär-

jestelmäresurssien tarve kasvaa 

- Liiketoimintasuunnitelmien arvi-

ointi vaatii ymmärrystä paikallisten 

verkonhaltijoiden toimintaympäris-

töistä  
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7. YHTEENVETO 

Työssä tarkasteltiin eri maissa käytössä olevien valvontamallien ja kannustimien kehitystä 

sekä arvioitiin Suomessa käytössä olevan valvontamenetelmän kehityskohteita. Valvonta-

menetelmien tavoitteena on varmistaa asiakkaille kohtuullinen verkkopalvelun hinta, verk-

kopalvelun korkea laatu ja verkonhaltijoille kohtuullinen tuotto sekä mahdollisuudet verkon 

kehittämiseen. Nykyisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sähköverkkojärjestelmää on 

kehitettävä määrätietoisesti, jotta sähköverkko ei muodostu uuden puhtaan energian lisäystä 

rajoittavaksi tekijäksi. Tästä johtuen eri maissa valvontamenetelmien kehitys on keskittynyt 

energiamurroksen mahdollistamiseen ja valvonnassa pyritään kannustamaan innovaatioihin, 

verkkopalvelun laadun parantamiseen ja kustannustehokkaisiin verkkoratkaisuihin. 

 

Kansainvälisen vertailun tuloksena havaittuja potentiaalisia valvontaominaisuuksia ovat 

sandbox-menetelmä, tuloskortti ”Scorecard” ja kustannusrakenneneutraali TOTEX-malli. 

Sandbox-menetelmä tarjoaa selkeän kannusteen uusille innovaatioille, jossa on mahdollista 

väliaikaisesti poistaa sääntelystä johtuvia rajoitteita. Menetelmän tavoitteena on luoda selkeä 

innovaatioiden kehitystä tukeva väylä, jossa verkonhaltijan riskiä ja sääntelyn rajoitteita voi-

daan tarpeen mukaan vähentää. Edellytyksenä rajoitteiden vähentämiseksi, innovaation on 

tarjottava asiakkaalle parempaa palvelua tai varmistaa verkkopalvelun paremman hinnan. 

Tuloskortin ideana on jatkokehittää nykyisiä kannustimia tavoite- tai kannustinjärjestel-

mäksi. Tuloskortissa nykyiset kannustimet sulautuisivat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa tar-

kasteltaisiin yksittäisten kannustimien lisäksi verkkoyhtiön kokonaisvaltaista suoriutumista. 

Tuloskortin avulla verkkoyhtiöiden olisi helpompi julkaista ja viestiä verkkoyhtiön tulok-

sista sekä asiakkaan saamasta palvelun laadusta. Kokonaisvaltaisen kannustinjärjestelmän 

kehittäminen on pitkä prosessi, joten ennen uuden kannustinjärjestelmään käyttöönottoa tu-

loskortti toimisi verkkoyhtiöiden tuotoksia esittelevänä viestinnällisenä työkaluna. Tällöin 

tuloskortti ei ensivaiheessa palkitsisi tai sanktioisi, mutta se pystyisi ohjaamaan verkkoyhti-

öiden toimintaa julkisen tiedotuksen ja arvioinnin perusteella. TOTEX-ratkaisun avulla voi-

daan parantaa verkonhaltijan mahdollisuutta valita kustannustehokkaimmat ratkaisut verkon 

kehittämiseksi riippumatta siitä, pohjautuvatko ratkaisut pääoma- tai operatiivisiin kustan-

nuksiin. TOTEX-malli keskittyy tuotoksien tarkasteluun ja mallissa suuressa roolissa on yh-

tiön toteuttamat liiketoimintasuunnitelmat.  
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Edellä mainituilla valvontaominaisuuksilla on hyvin samankaltaisia haasteita. Järjestelmien 

vaativuus voi muodostaa liian raskaan käsittelyprosessin aiheuttaen herkästi pullonkauloja. 

Tämä taas hidastaa läpimenoaikaa ja tekee verkonhaltijan toiminnasta tehotonta. Uusien jär-

jestelmien hallittavuus voi olla haasteellista valvovalle viranomaiselle, jos prosesseissa on 

useita arviointeja tai konsultointikierroksia. Viranomaisen resursseja ja erityisesti osaamista 

on pystyttävä parantamaan, jotta erilaisia liiketoimintasuunnitelmia ja innovaatioita pysty-

tään arvioimaan. Samanaikaisesti verkonhaltijan raportointi ja vastaavasti viranomaisen kä-

sittelemien raporttien määrä lisääntyisi merkittävästi, mikä lisää resurssien tarvetta ja kus-

tannuksia niin viranomaisen kuin verkkoyhtiön kohdalla. Laadukkaiden liiketoimintasuun-

nitelmien laatiminen ja tuloskortti vaativat verkkoyhtiöiltä lisäpanostusta. Menetelmät tar-

joavat kuitenkin potentiaalia innovaatioiden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi, joten 

menetelmien kehitystä tuleville valvontajaksoille on kannattavaa jatkotutkia. 

 

Yhdeksi merkittävimmäksi kehityskohteeksi nykyisessä valvontamenetelmässä havaittiin 

yksikköhintojen määrittäminen ja yksittäisenä tekijänä olosuhdetekijöiden tarkempi huomi-

oiminen. Tulevan valvontajakson kehityksessä on oleellista tarkastella eri toimintaympäris-

töjen vaikutuksia ja kehitettäviä ratkaisuja, joilla tarjotaan kohtuulliset mahdollisuudet toi-

mia toimintaympäristöstä riippumatta. Nykyisten määritelmien tueksi voidaan tutkia tar-

kemmin eri kustannuksiin vaikuttavia olosuhdetekijöitä kuten energiatiheyttä sekä uusia kai-

vuuolosuhdetekijöitä ja niiden vaikutuksia. Yhtenä ratkaisuna on, että nykyisten olosuhde-

määritelmien tilalle suunnitellaan kaksitasoinen olosuhteiden määritysjärjestelmä. Järjestel-

mässä olosuhdemääritelmät jaettaisiin suurkaupunki-, kaupunki-, taajama- ja haja-asutusalu-

eiden perusteella ja olosuhteisiin lisättäisiin olosuhdeluokkien sisäistä erilaisuutta huo-

mioiva vaikeustaso.  Lisäksi nykyistä yksikköhintaluetteloa on tarvetta jatkokehittää. Yksik-

köhinnaston päivityksessä investointikustannusten yhteyteen voidaan lisätä paikkatieto. 

Paikkatietojen ja laajan tiedonkeruun avulla viranomaiselle kertyy kattava aineisto inves-

toinneista, jota voidaan hyödyntää valvonnan kehityksessä ja olosuhdetietojen keruussa. Sa-

malla yksikköhintojen päivitysmenetelmä olisi tuotava lähemmäksi nykyaikaa, jossa hyö-

dynnettäisiin automaatiota ja parannettaisiin prosessin avoimuutta. Nykyisestä Excel-poh-

jaisesta kyselylomakkeesta tulisi siirtyä tehokkaampiin tiedonkeruun ratkaisuihin, jotka vaa-

tisivat pienempiä henkilöresursseja ja kuormittaisivat vähemmän valvovaa viranomaista ja 

verkonhaltijaa.  
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Nykyisen laatukannustimen haasteena on, ettei se palkitse pitkäaikaisesta erinomaisesta laa-

dusta. Laatukannustinta voidaan muokata kaksitasoiseksi, jolloin se kannustaa verkkopalve-

lun laadun parantamiseen sekä erinomaisen laadun ylläpitoon. Vaihtoehtona on päivittää 

laatukannustimessa hyödynnettävät referenssitasot. Laatukannustimessa hyödynnettäviä re-

ferenssitasoja voidaan kehittää kansallisella verkonhaltijoiden klusteroinnilla tai määrittä-

mällä eri maiden vertailutasoja. Lisäksi valvonnan tulee huomioida verkkoon kohdistuva 

yhteiskunnallinen merkittävyys referenssitasoja päivitettäessä. Näin yhteiskunnan kannalta 

merkittäville toiminnoille voidaan taata vaatimusten mukainen verkkopalvelun laatu.  
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Liite 3. Suomen yksikköhinnasto. 

 
 

Verkkokomponentit, yksikköhinnat (alv 0 %) ja pitoajat vuosille 2016 - 2023

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

AMKA 16 -25 mm2 km 16 600 35 – 45

AMKA 35 - 50 mm2 km 17 300 35 – 45

AMKA 70 mm2 km 19 600 35 – 45

AMKA 95 mm2 km 21 500 35 – 45

AMKA 120 mm2 km 23 300 35 – 45

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Sparrow tai pienempi km 21 800 40 – 50

Raven km 25 100 40 – 50

Pigeon km 29 100 40 – 50

Al 132 mm2 tai suurempi km 30 800 40 – 50

Päällystetty avojohto 35 – 70 mm2 km 31 300 40 – 50

Päällystetty avojohto 95 – 120 mm2 km 35 100 40 – 50

Päällystetty avojohto yli 120 mm2 km 36 500 40 – 50

Yleiskaapeli 70 mm2 tai pienempi km 45 900 40 – 50

Yleiskaapeli 95 mm2 tai suurempi km 52 100 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

1-pylväsmuuntamo kpl 5 100 35 – 45

2-pylväsmuuntamo kpl 6 400 35 – 45

4-pylväsmuuntamo kpl 7 700 35 – 45

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Johtoerotin: 1-vaiheisesti erotettavissa oleva 3-vaiheinen huoltoerotin kpl 1 100 25 – 35

Johtoerotin: kevyt kpl 3 400 25 – 35

Johtoerotin: katkaisukammiolla varustettu kpl 6 100 25 – 35

Erotinasema: 1 kauko-ohjattu erotin kpl 13 200 25 – 35

Erotinasema: 2 kauko-ohjattua erotinta kpl 22 400 25 – 35

Erotinasema: 3-4 kauko-ohjattua erotinta kpl 36 400 25 – 35

Pylväskatkaisija: kauko-ohjattu kpl 26 700 25 – 35

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Puupylväsjohto kpl 48 000 45 – 55

Erotinasema: 1 erotin kpl 20 100 40 – 50

45 kV ILMAJOHDOT

20 / 0,4 kV ILMAJOHTOVERKON JAKELUMUUNTAMOT

20 kV ILMAJOHTOVERKON EROTTIMET JA KATKAISIJAT

0,4 kV ILMAJOHDOT

JAKELUVERKON ILMAJOHTOVERKKO

20 kV ILMAJOHDOT
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Maakaapeli 25 mm2 tai alle km 8 500 35 – 50

Maakaapeli 35 mm2 km 9 100 35 – 50

Maakaapeli 50 mm2 km 10 000 35 – 50

Maakaapeli 70 mm2 km 10 900 35 – 50

Maakaapeli 95 mm2 km 12 100 35 – 50

Maakaapeli 120 mm2 km 14 300 35 – 50

Maakaapeli 150 mm2 km 16 500 35 – 50

Maakaapeli 185 mm2 km 18 100 35 – 50

Maakaapeli 240 mm2 km 20 300 35 – 50

Maakaapeli 300 mm2 km 25 500 35 – 50

Vesistökaapeli 35 mm2 tai alle km 12 500 35 – 50

Vesistökaapeli 50 – 70 mm2 km 13 700 35 – 50

Vesistökaapeli 95 – 120 mm2 km 22 600 35 – 50

Vesistökaapeli 150 mm2 tai yli km 28 400 35 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

0,4 kV talovarokekotelo kpl 320 30 – 45

0,4 kV haaroituskaappi kpl 670 30 – 45

0,4 kV kaapelijakokaappi: enintään 400 A kpl 1 400 30 – 45

0,4 kV kaapelijakokaappi: vähintään 630 A kpl 1 800 30 – 45

0,4 kV jonovarokekytkin: enintään 160 A kpl 300 30 – 45

0,4 kV jonovarokekytkin: 250 - 400 A kpl 450 30 – 45

0,4 kV jonovarokekytkin: 630 A kpl 670 30 – 45

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

1,0 kV suojalaitteisto kpl 2 600 25 – 35

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Maakaapeli 70 mm2 tai alle km 24 300 40 – 50

Maakaapeli 95 mm2 km 28 300 40 – 50

Maakaapeli 120 mm2 km 29 600 40 – 50

Maakaapeli 150 mm2 km 31 000 40 – 50

Maakaapeli 185 mm2 km 36 200 40 – 50

Maakaapeli 240 mm2 km 39 000 40 – 50

Maakaapeli 300 mm2 km 44 500 40 – 50

Maakaapeli 400 mm2 km 52 800 40 – 50

Maakaapeli 500 mm2 km 61 100 40 – 50

Maakaapeli 630 mm2 km 71 900 40 – 50

Maakaapeli 800 mm2 km 86 100 40 – 50

Vesistökaapeli 70 mm2 tai pienempi: vakiorakenne km 26 700 40 – 50

Vesistökaapeli 70 mm2 tai pienempi: armeerattu rakenne km 58 600 40 – 50

Vesistökaapeli 95 - 120 mm2: vakiorakenne km 31 000 40 – 50

Vesistökaapeli 95 - 120 mm2: armeerattu rakenne km 68 200 40 – 50

Vesistökaapeli 150 - 240 mm2: vakiorakenne km 45 700 40 – 50

Vesistökaapeli 150 - 240 mm2: armeerattu rakenne km 73 500 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Kojeistopääte kpl 1 100 35 – 45

Pylväspääte kpl 2 200 35 – 45

Jatkos kpl 1 700 35 – 45

20 kV haaroituskaappi kpl 3 400 35 – 45

JAKELUVERKON MAAKAAPELIVERKKO
0,4 kV MAAKAAPELIT

0,4 kV MAAKAAPELIVERKON JAKOKAAPIT JA HAAROITUSKAAPIT

1,0 kV ERITYISKOMPONENTIT

20 kV MAAKAAPELIT

20 kV MAAKAAPELITARVIKKEET
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Puistomuuntamo: kevyt kpl 8 600 40 – 50

Puistomuuntamo: ulkoa hoidettava, PJ-keskuksen nimellisvirta max 630 A kpl 22 900 40 – 50

Puistomuuntamo: ulkoa hoidettava, PJ-keskuksen nimellisvirta yli 630 A kpl 28 700 40 – 50

Puistomuuntamo: sisältä hoidettava kpl 43 900 40 – 50

Kiinteistömuuntamo kpl 58 300 40 – 50

Kaksoismuuntamo kpl 82 900 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Erotinasema: puistomuuntamotyyppinen rakenne kpl 21 400 40 – 50

Katkaisija: muuntamolla tai erotinasemalla kpl 12 600 30 – 40

Kauko-ohjauslaitteisto: muuntamolla tai erotinasemalla kpl 3 100 20 – 35

Vianindikointilaitteisto: muuntamolla tai katkaisijattomalla erotinasemalla kpl 1 200 15 – 25

Tiedonsiirtolaitteisto muuntamolla tai erotinasemalla kpl 4 800 15 – 30

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

30 - 45 kV maakaapeli 300 mm2 tai alle, sisältäen kaivutyön kpl 59 300 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Maakaapelioja – helppo olosuhde km 10 700

Maakaapelioja – tavallinen olosuhde km 24 200

Maakaapelioja – vaikea olosuhde km 77 200

Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde km 151 200

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Muuntaja 16 kVA kpl 3 400 35 – 45

Muuntaja 30 kVA kpl 3 600 35 – 45

Muuntaja 50 kVA kpl 3 700 35 – 45

Muuntaja 100 kVA kpl 4 500 35 – 45

Muuntaja 200 kVA kpl 6 100 35 – 45

Muuntaja 315 kVA kpl 7 800 35 – 45

Muuntaja 400 kVA kpl 8 700 35 – 45

Muuntaja 500 kVA kpl 9 600 35 – 45

Muuntaja 630 kVA kpl 11 500 35 – 45

Muuntaja 800 kVA kpl 13 300 35 – 45

Muuntaja 1000 kVA kpl 16 000 35 – 45

Muuntaja 1250 kVA kpl 20 500 35 – 45

Muuntaja 1600 kVA kpl 21 800 35 – 45

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Kolmikäämimuuntaja 20 / 1,0 /0,4 kV kpl 10 500 35 – 45

Muuntaja 20 / 10 kV, 45 / 20 kV, 20 / 20 kV kpl 159 000 40 – 50

Jännitteensäätöasema 20 / 20 kV kpl 205 800 35 – 50

PJ-verkon jännitteenkorottaja kpl 10 600 30 – 40

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Energiamittari: etäluettava enintään 63 A kpl 200 10 – 20

Energiamittari: etäluettava yli 63 A kpl 570 10 – 20

Energiamittari: paikallisesti luettava enintään 63 A kpl 180 10 – 25

20 / 0,4 kV MUUNTAJAT

JAKELUVERKON MUUNTAJAT

JAKELUVERKON ERIKOISMUUNTAJAT JA JÄNNITTEENSÄÄTÖKOMPONENTIT

ENERGIANMITTAUSLAITTEISTOT

JAKELUVERKON ENERGIANMITTAUS

20 / 0,4 kV MAAKAAPELIVERKON JAKELUMUUNTAMOT 

20 kV MAAKAAPELIVERKON EROTTIMET JA KATKAISIJAT

45 kV MAAKAAPELIT

0,4 JA 20 kV MAAKAAPELIEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Puupylväsjohto: kevytrakenteinen km 128 600 45 – 60

Puupylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin km 155 100 45 – 60

Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin km 162 200 50 – 60

Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta km 190 200 50 – 60

Putkipylväsjohto: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta km 252 900 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, yksi osajohdin km 177 300 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta km 205 900 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin km 247 700 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta km 268 600 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, yksi osajohdin km 317 200 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta km 445 800 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin km 579 600 50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta km 627 800 50 – 60

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Johtoerotin kpl 34 200 40 – 50

Johtoerotin: kauko-ohjattu kpl 49 400 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Helppo olosuhde (asemakaavan ulkopuoliset alueet) km 21 000

Tavallinen olosuhde (asemakaava-alueet) km 54 800

Vaikea olosuhde (suurkaupunkien keskusta-alueet)) km 124 900

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Maakaapeli 800 mm2 tai alle km 226 700 40 – 60

Maakaapeli vähintään 1000 ja alle 1600mm2 km 257 600 40 – 60

Maakaapeli 1600 mm2 tai yli km 351 400 40 – 60

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Kojeistopääte km 23 100 40 – 50

Pylväspääte km 31 300 40 – 50

Jatkos km 17 100 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Maakaapelioja – helppo olosuhde km 60 800

Maakaapelioja – tavallinen olosuhde km 101 400

Maakaapelioja – vaikea olosuhde km 308 300

Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde km 605 100

110 kV MAAKAAPELIVERKON YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT

110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOEROTTIMET

SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON ILMAJOHTOVERKKO

110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOALUEKORVAUSTEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT

110 kV MAAKAAPELIT

110 kV MAAKAAPELITARVIKKEET

110 kV ILMAJOHDOT

SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON MAAKAAPELIVERKKO
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Päämuuntaja 6 MVA kpl 240 700 40 – 65

Päämuuntaja 10 MVA kpl 257 800 40 – 65

Päämuuntaja 16 MVA kpl 289 000 40 – 65

Päämuuntaja 20 MVA kpl 313 600 40 – 65

Päämuuntaja 25 MVA kpl 338 100 40 – 65

Päämuuntaja 31,5 MVA kpl 450 200 40 – 65

Päämuuntaja 40 MVA kpl 538 400 40 – 65

Päämuuntaja 50 MVA kpl 593 000 40 – 65

Päämuuntaja 63 MVA kpl 664 000 40 – 65

Päämuuntaja 80 MVA kpl 756 900 40 – 65

Päämuuntaja 100 MVA kpl 866 300 40 – 65

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Ilmaeristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät kpl 66 500 40 – 65

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 95 800 40 – 50

Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 199 300 40 – 50

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 232 600 40 – 50

Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 292 000 40 – 50

Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 308 800 40 – 50

Ilmaeristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 349 000 40 – 50

Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen 

perusosa
kpl 39 200 20 – 30

Ilmaeristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa kpl 19 000 20 – 30

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Kaasueristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät kpl 66 500 40 – 65

Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 209 700 40 – 50

Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 267 300 40 – 50

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 343 300 40 – 50

Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 361 300 40 – 50

Kaasueristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 440 500 40 – 50

Kaasueristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 442 300 40 – 50

Kaasueristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen 

perusosa
kpl 65 900 20 – 30

Kaasueristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa kpl 42 900 20 – 30

Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: asemakohtainen 

perusosa
kpl 27 300 20 – 30

Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: kenttäkohtainen 

osa
kpl 9 600 20 – 30

110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT

110 kV KAASUERISTEISET KYTKINKENTÄT

110 kV PÄÄMUUNTAJAT

110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT

SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON SÄHKÖASEMAT
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät kpl 60 800 40 – 50

Kojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 91 600 40 – 50

Kojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 151 900 40 – 50

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa kpl 67 600 40 – 50

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa kpl 19 100 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 34 700 40 – 50

Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 16 900 40 – 50

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 82 200 40 – 50

Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 34 600 40 – 50

Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 48 400 40 – 50

Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 21 400 40 – 50

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä kpl 116 700 40 – 50

Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä kpl 41 300 40 – 50

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa kpl 22 600 20 – 30

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa kpl 7 900 20 – 30

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Kondensaattori alle 3 Mvar kpl 38 800 40 – 50

Rinnakkaiskuristin 1 Mvar kpl 61 400 40 – 50

Rinnakkaiskuristin 2 Mvar kpl 79 000 40 – 50

Rinnakkaiskuristin vähintään 3 Mvar kpl 101 300 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 100 A kpl 77 600 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 100 A: maadoitusmuuntajalla kpl 133 100 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 140 A kpl 135 800 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 140 A: maadoitusmuuntajalla kpl 154 200 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 200 A kpl 142 300 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 200 A: maadoitusmuuntajalla kpl 170 400 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 250 A kpl 158 600 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 250 A: maadoitusmuuntajalla kpl 186 600 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 320 A kpl 174 800 40 – 50

Maasulun sammutuslaitteisto 320 A: maadoitusmuuntajalla kpl 202 900 40 – 50

Hajautetun kompensoinnin laitteisto 10 A tai vähemmän kpl 11 200 40 – 50

Hajautetun kompensoinnin laitteisto yli 10 A kpl 19 100 40 – 50

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Haja-asutusalue: tyypillinen taajama- tai haja-asutussähköaseman tontti 

asemakaava-alueen ulkopuolella
kpl 14 400

Asemakaava-alue: tyypillinen kaupunki- tai taajamasähköaseman tontti kpl 67 900

Poikkeukselliset suurkaupunkien keskusta-alueen sähköasematontit: suuren 

kaupunkisähköaseman tontti suurkaupungin keskusta-alueella
kpl 253 400

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Sähköasema tyyppi 1 – kevyt sähköasema kpl 81 000 45 – 55

Sähköasema tyyppi 2 – haja-asutusalueen sähköasema kpl 141 800 45 – 55

Sähköasema tyyppi 3 – taajamasähköasema kpl 303 800 45 – 55

Sähköasema tyyppi 4 – kaupunkisähköasema kpl 506 400 45 – 55

Sähköasema tyyppi 5 – suuri kaupunkisähköasema / luola-asema m2 3 500 45 - 55

20 kV KOMPENSOINTILAITTEISTOT

110 / 20 kV SÄHKÖASEMATONTIT

110 / 20 kV SÄHKÖASEMARAKENNUKSET

20 kV KOJEISTOT

45 kV KYTKINKENTÄT
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Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Verkkotietojärjestelmä, perusosa kpl 112 500 10

Asiakasmäärään perustuva osa kpl 6,6 10

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Asiakastietojärjestelmä, perusosa kpl 75 500 10

Asiakasmäärään perustuva osa kpl 9,5 10

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä, perusosa kpl 138 000 10

Käyttöpaikkojen määrään perustuva osa kpl 6,6 10

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Käytönvalvontajärjestelmä, perusosa kpl 301 300 10

Sähköasemien määrään perustuva osa kpl 9 800 10

Kauko-ohjattavien muuntamoiden ja kauko-ohjattavien erotinasemien määrään 

perustuva osa
kpl 2 200 10

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Käytöntukijärjestelmä, perusosa kpl 21 900 10

Käytöntukijärjestelmään liitettyjen muiden järjestelmien määrään perustuva osa kpl 21 900 10

Sähköasemien määrään perustuva osa kpl 1 100 10

Kauko-ohjattavien muuntamoiden ja kauko-ohjattavien erotinasemien määrään 

perustuva osa
kpl 550 10

Verkkokomponentti Yksikkö
Yksikköhinta, 

euroa

Pitoaikaväli, 

vuotta

Viestiverkot, perusosa kpl 89 800 20

Sähköasemien määrään perustuva osa kpl 5 500 20

KÄYTÖNVALVONTAJÄRJESTELMÄN VIESTIVERKOT

VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄ

ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ

MITTAUSTIETO- JA TASEHALLINTAJÄRJESTELMÄ

KÄYTÖNVALVONTAJÄRJESTELMÄ

JÄRJESTELMÄT JA VIESTIVERKOT

KÄYTÖNTUKIJÄRJESTELMÄ


