
Sähkömarkkinalain uudistus
Talousvaliokunta 26.3.2021

Pasi Kuokkanen 
Suomen Sähkönkäyttäjät ry



✓Valvontajakso 2016-2019 on maksajan 
näkökulmasta pettymys

✓Energiaviraston tuottomalli on kallis fiktio

✓Ehdotamme

✓Poistettavaksi lakiehdotuksesta

✓Lakiehdotukseen täydennettäväksi 

✓ELFin ehdotusten positiiviset vaikutukset 
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Esityksen sisältö



Asiakkaan näkökulmasta valvontajakso 
2016-2019 on suuri pettymys
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(lähde: Energiavirasto
Dnro 1908/400/2020)

Piilotettu alkuperäisestä kuvasta, 
koska ei liity 2016-2019 ajanjaksoon.



Asiakkaan näkökulmasta valvontajakso 
2016-2019 on suuri pettymys
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(lähde: Energiavirasto
Dnro 1908/400/2020)

Piilotettu alkuperäisestä kuvasta, koska 
ei liity 2016-2019 ajanjaksoon
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Sähköverkkotoiminnan oman
pääoman tuotto, v. 2019 (lähde energiavirasto)

Oman pääoman tuotto,
%

Jakeluverkkoyhtiöistä
80 % ylitti kohtuullisen
tuoton vuonna 2019
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Energiaviraston tuottomallin
kohtuullinen tuotto on fiktiota

Onko tällä väliä?

ON.
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Fiktiivisen mallin lisäkustannukset
asiakkaille

”——480 miljoonaa euroa 
enemmän, johtuen siitä, että 

sallittu tulos lasketaan 
Energiaviraston ”oikaisemista” 

luvuista todellisten 
tilinpäätöslukujen sijaan. ”

Käyttämällä kohtuullisen tuoton 
laskennassa tilinpäätöksen 

mukaisia painoja omalle ja vieraalle 
pääomalle —— muutos alentaisi 
sallittua tulosta 225 miljoonalla 

eurolla. 

Kohtuullisuutta tulisi mitata 
tuotolla ja kustannus-
tehokkuudella, ei siirron 
hinnalla, joka on seuraus 
eikä syy.



✓ Hallituksen lakiehdotuksessa toivotaan Energiaviraston oma-aloitteisesti 
korjaavan tuottomallin epäkohtia

✓ Energiaviraston omaehtoinen muutos aiheuttaa sen, että 1) siirtoyhtiöt 
vastustavat muutoksia ja 2) vievät asian käsittelyn markkinaoikeuteen

✓ Tuottojen kohtuullistamiselle saadaan merkittävää vakautta ja turvaa, kun 
muutosperusta turvataan lainsäädännössä

✓ Kannatamme muutosta  sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 
annettuun lakiin, siihen on olemassa erittäin laajaa kannatusta

✓ Siirtoyhtiöiden tuoton kohtuullistaminen on turvattava lainsäädännön ei 
vapaaehtoisuuden perusteella. 

✓ ELFin tukema ja ehdottama tapa kasvattaisi Suomen kulutuskysyntää yli 450 
miljoonalla eurolla ja loisi yli 4000 uutta työpaikkaa. 

7

Tuottotason alentamisen turvaamiseksi
lakiehdotusta tulee täydentää



On välttämätöntä poistaa lakiehdotuksesta
alituottojakson pidentäminen

Kyseessä olisi jopa miljardin euron 
suuruinen tulonsiirto jakeluyhtiöille!

✓ Tuemme Energiaviraston 
220/010/2020 lausuntoa

✓ Kantamme on: alijäämä ei nauti 
perustuslain 15 §:ssä tarkoitettua 
omaisuudensuojaa

✓ Peräänkuulutamme laskunsa 
maksavien asiakkaiden oikeusturvaa 

✓ Piilovelalla on vaikutusta yritysten 
sijoittumiseen Suomessa

✓ Vastustamme tätä yleisen 
oikeustajun vastaista ehdotusta
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Verkonhaltija

Piilovelka
(alituotto)

2016–2019

Hypermarket 
tai pieni valimo 

(5 GWh), 
piilovelka

Caruna Oy 304 140 903 € - 206 141 €

Elenia Verkko Oyj 154 704 756 € - 126 980 €

Helen Sähköverkko Oy 42 502 161 € - 48 484 €

Järvi-Suomen Energia Oy 40 861 134 € - 191 158 €

Kymenlaakson 
Sähköverkko Oy 20 161 747 € - 79 054 €

PKS Sähkönsiirto Oy 62 676 224 € - 299 908 €

Savon Voima Verkko Oy 57 884 758 € - 165 165 €

Tampereen Sähköverkko Oy 16 024 614 € - 42 147 €

Tornionlaakson Sähkö Oy 19 985 610 € - 444 310 €

Vaasan Sähköverkko Oy 16 727 892 € - 85 476 €

Taulukko: Valvontajakson 2016–19 
alijäämäisimmät verkonhaltijat



✓ Todelliset verkkoliiketoiminnan tase- ja pääoma-arvostukset 
voimaan lakimuutoksen tukemana
✓ tuovat asiakkaille säästöä 500-700 miljoonaa euroa vuodessa
✓ estävät muutoksen toteuttamista pitkittävät markkinaoikeusvalitukset
✓ säilyttävät verkkoyhtiöille mahdollisuuden kohtuulliseen tuottoon

✓ Positiivinen vaikutus työllisyyteen ja yrittäjyyteen
✓ kulutuksesta kertyy noin 450 miljoonan euron lisäkasvu kansantuotteeseen
✓ työpaikkojen lisäys 4300 (suurimmat hyötyjät Etelä-Pohjanmaa, Savo ja Pohjois-Karjala)

✓ Alituoton tasausjakson pidentäminen tulee hylätä
✓ Lakiehdotuksessa ehdotetaan noin miljardin euron piilovelan (ns. alijäämä) 

automaattista jatkamista ilman viranomaisharkintaa. Kyse on kohtuuttoman anteliaan 
tuottomallin historiallista tuotoista, joita nyt pitäisi olla korjaamassa. 

ELFin ehdottamat muutokset ovat tehtävissä ilman EU-juridisia riskejä
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ELFin ehdotusten positiiviset 
vaikutukset



Kiitos !

Suomen Sähkönkäyttäjät ry

puh. 010 2354 888

www.elfi.fi


