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Liite 2

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA
KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne

(1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia luovutuspisteissä, GWh
Tunnusluku lasketaan fysikaalisen siirron perusteella. 

(2) Siirrettynä luovutetun sähköenergian (tunnusluku 1) osuus koko maan sähkönhankin-
nasta, %

(3) Suurin siirrettynä luovutettu tuntikeskiteho verkossa, MW 

(4) Verkkopituus jännitetasoittain jaoteltuna:
— 400 kV, km
— 220 kV, km
— 110 kV, kaapelit, km
— 110 kV, avojohdot, km
— muu verkko, km
— yhteensä, km

(5) Keskimääräinen siirtoetäisyys, joka voidaan tarvittaessa määrittää muutaman tyypilli-
sen tehonjaon perusteella, km

(6) Liityntäpisteiden lukumäärä, kpl
— 400 kV, kpl
— 220 kV, kpl
— 110 kV, kpl
Liityntäpiste on verkonhaltijan verkon ja muun verkon välinen rajapiste.

(7) Sähköasemien ja muuntajien lukumäärä eri jänniteportaissa, kpl
— 110 kV:n tai sitä suurempijännitteiset sähköasemat, joilla on ainakin yksi vähintään

110 kV:n nimellisjännitteinen katkaisija
— alle 110 kV:n sähköasemat
Sähköasema on katkaisijallinen kytkinlaitos.

(8) Henkilökunnan määrä
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(8a) Oman henkilökunnan määrä, kpl
Sähköverkkotoiminnan henkilökunnalla tarkoitetaan:
— omassa käytössä olevan sähköverkon suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöä
— omassa käytössä olevien sähköasemien ja valvomoiden henkilökuntaa sekä varasto-

ja kuljetushenkilöstöä siltä osin, kun he palvelevat sähkön siirtoon liittyviä tehtäviä
— asiakastoiminnoista sähkön siirtoon liittyviä tehtäviä hoitavat henkilöt sekä sähkön

siirron osuus hallinto- ja taloustoiminnan henkilökunnasta

(8b) Toimintaan sitoutuneen muun henkilökunnan määrä erikseen kantaverkkotoiminnas-
sa, muiden sähköverkkojen parissa ja muussa toiminnassa, kpl

Tunnuslukua varten arvioidaan edellisessä kohdassa mainituissa toiminnoissa käytetyn ul-
kopuolisen henkilökunnan keskimääräinen henkilötyövuosimäärä kyseisenä vuonna.

(8c) Henkilökunnan määrä yhteensä, kpl
Tunnusluku on tunnuslukujen 8a ja 8b summa.

(9) Laskutuksen perusteena olevat suureet ja niiden kokonaismäärät

(10) Sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liitetty voimalaitoskapasiteetti, MW
Välillisesti liitetty kapasiteetti tarkoittaa esim. verkkoon liitettyyn alue- tai jakeluverkkoon

liitettyä kapasiteettia.

Muun sähköverkkotoiminnan taloutta kuvaavat tunnusluvut 

Tunnusluvut lasketaan hyvän kirjanpitotavan tai oheisen ohjeen mukaisesti.

(11) Liikevaihto, 1 000 mk

(12) Käyttökate, 1 000 mk

(13) Tulos suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen ennen satunnaiseriä, 1 000 mk.

(14) Tulos, 1 000 mk
Tarkoittaa yhtiöitetyn muun verkkotoiminnan tilikauden tulosta tai eriytetyn muun verkko-

toiminnan osuutta yhtiön tilikauden tuloksesta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ositettuna.

(15) Taseen loppusumma, 1 000 mk
Taseen loppusumma annetaan arvossa, jossa käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan

vähennettyinä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taseen loppusumma voidaan haluttaessa
esittää edellä mainitun tavan lisäksi myös muun arvoperustan mukaisesti arvostettuna. Myö-
hemmin esitetyt tunnusluvut saa esittää kirjanpitoarvoista laskettujen lukujen lisäksi myös
kirjanpitoarvon ja tässä kohdassa esitettyjen omaisuusarvojen erotuksella korjattuina. 

(16) Nettoinvestoinnit investointityypeittäin, 1 000 mk
— yli 110 kV:n verkko
— muu sähköverkko
— tietojärjestelmät ja mittalaitteet
Nettoinvestoinnit on omaisuuden tasearvo tilikauden lopussa - omaisuuden tasearvo tilikau-

den alussa + tilikauden suunnitelman mukaiset poistot. Investointeihin luetaan kaikki yhtiöi-
tetyn tai eriytetyn verkkotoiminnan investoinnit (ei siis pelkästään verkkoinvestoinnit).
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Muun sähköverkkotoiminnan kannattavuutta ja rahoituksellista asemaa kuvaavat
tunnusluvut

(17) Käyttökate-%

= 100  *  käyttökate
    liikevaihto

(18) Tulos-%

= 100  *  (tulos  ennen  satunnaisia  eriä,  varauksia  ja  veroja)
                           liikevaihto

Tunnusluku lasketaan suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen ennen satunnaiseriä, va-
rauksia ja veroja. 

(19) Sijoitetun pääoman tuotto-%

= 100  *  (tulos  ennen  satunnaisia  eriä  +  korkokulut  ja  muut  rahoituskulut)
                                 sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma
= korolliset velat
+ arvostuserät
+ varaukset
+ oma pääoma
+ mahdolliset liittymismaksut (palautettavat ja/tai siirtokelpoiset)

Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alku- ja loppuhetken keskiarvona.
Osoittajassa oleva sähköverkkotoiminnan tulos lasketaan suunnitelman mukaisten poistojen

jälkeen. Samoin nimittäjän sijoitettu pääoma on käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisilla
poistoilla vähennetyssä arvossa.

Sijoitetun pääoman tuotto tulee edellisen lisäksi esittää myös siten laskettuna, että mahdol-
liset leasingvastuut lisätään nimittäjän sijoitettuun pääomaan ja leasingmaksujen korko-osa
osoittajaan.

(20) Oman pääoman tuotto-%

=            100  *  (tulos  ennen  satunnaisia  eriä  -  verot)                
oma pääoma + (1-yhtiöverokanta) * varaukset + arvostuserät

Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan tilikauden alun ja lopun kes-
kiarvona. Vapaaehtoisista varauksista otetaan mukaan omaan pääomaan vain se osuus, mikä
ei ole verovelkaa. Poistoero on kokonaan omaa pääomaa. Pakolliset varaukset eivät ole
omaa pääomaa, vaan velkaa. Liittymismaksut käsitellään velkana, paitsi jos niille maksetaan
osinkoja muun oman pääoman tavoin, jolloin ne voidaan sisällyttää omaan pääomaan.

(21) Osinko-%

= 100  *  osinko
oma pääoma

(22) Omavaraisuusaste, % (mahdolliset liittymismaksut mukana)

= 100  *  (oma  pääoma  +  (1-yhtiöverokanta)  *  varaukset  +  arvostuserät  +  mahdolliset  liittymismaksut)
                                                   taseen loppusumma

Vapaaehtoisista varauksista otetaan mukaan omaan pääomaan vain se osuus, mikä ei ole
verovelkaa. Poistoero on kokonaan omaa pääomaa. Pakolliset varaukset eivät ole omaa pää-
omaa, vaan velkaa.

Omarahoitusaste tulee edellisen lisäksi esittää myös siten laskettuna, että mahdolliset lea-
singvastuut lisätään taseen vastaavaa-puolelle omaisuudeksi ja vastattavaa-puolelle velaksi.
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(23) Investointien omarahoitus-%

= 100  *  omarahoitus
 nettoinvestoinnit

Omarahoitus on rahoitustulos + oman pääoman muutos + liittymismaksujen muutos. Ra-
hoitustulos lasketaan tunnusluvun 24 mukaisesti.

(24) Rahoitustulos-%

= 100  *  omarahoitus
     liikevaihto

Rahoitustulos on tulos suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen ennen mahdollisia kirjan-
pidollisia järjestelyeriä. 

Muun sähköverkkotoiminnan hintatasoa kuvaavat tunnusluvut

Luvut tulee esittää fysikaalista siirtoa (erikseen verkosta luovutettu ja verkkoon syötetty
sähkömäärä) kohti laskettuina.

(25) Verkkopalvelun keskihinta erikseen tuotannolle ja kulutukselle omassa verkossa il-
man muille maksettuja verkkopalvelumaksuja hintakomponenteittain, p/kWh) (arvonlisävero
ja muut välilliset verot eriteltynä)

— josta häviömaksut, p/kWh
— josta järjestelmävastuun osuus, p/kWh

(26) Verkkopalvelun keskihinta jaettuna keskimääräisellä siirtoetäisyydellä (tunnusluku
5), p/kWh ja 100 km

Muun sähköverkkotoiminnan tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

(27) Oman henkilökunnan määrä / 100 km (tunnusluku 8a / tunnusluku 4 yhteensä),
kpl/100 km

(28) Muuhun sähköverkkotoimintaan kuin jakeluverkkotoimintaan sitoutuneen koko hen-
kilöstön määrä / 100 km (tunnusluku 8c / 4 yhteensä ), kpl/100 km

(29) Muun sähköverkkotoiminnan kuin jakeluverkkotoiminnan vuotuiset kulut jaoteltuina
häviöihin, kunnossapitoon, käyttöön, pääomakuluihin ja muihin kuluihin, mk/km ja vuosi

— häviöt mk/km ja vuosi
— kunnossapitotoiminta mk/km ja vuosi
— käyttötoiminta mk/km ja vuosi
— pääomakulut mk/km ja vuosi
— muut kulut mk/km ja vuosi
— yhteensä mk/km ja vuosi
Kuluerästä "muut kulut" voi Sähkömarkkinakeskus tarvittaessa pyytää tarkemman erittelyn.

Pääomakulut perustuvat tunnusluvussa 15 määriteltyihin omaisuusarvoihin.
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(30) Sähköverkon investointiaste, %

= 100  *  verkkotoiminnan  investoinnit
    verkon jälleenhankinta-arvo

Verkkotoiminnan investointeina voi käyttää nettoinvestointeja (kohta 16 yhteensä), mikäli
käyttöomaisuuden myynnillä ei ole huomattavaa merkitystä.

Muun sähköverkkotoiminnan laatua kuvaavat tunnusluvut

Kaikkien käsitteiden ja määrittelyjen tulisi noudattaa Nordelin tilastointiperusteita (Nordels
riktlinjer av 1971 för klassifiering av fel vid driftstörningar tai vastaava uudempi julkaisu) 

(31) Häiriöiden lukumäärä/verkon liittymispiste, kpl/liittymispiste
Häiriöiden lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki verkostoon kohdistuneet häiri-

öt, vaikka häiriön alkusyy on vieraassa verkossa. Häiriöksi lasketaan myös pikajälleenkyt-
kennällä ohimenneet viat, vaikka ne eivät aiheuttaisikaan varsinaista sähkökatkosta.

(32) Häiriökeskeytysten lukumäärä/verkon liittymispiste, kpl
Keskeytyksien lukumäärä lasketaan ottaen huomioon kaikki verkkoon kohdistuneiden häi-

riöiden aiheuttamat keskeytykset, joiden pituus on yli 60 sekuntia. Keskeytyksiin ei lasketa
suunniteltujen keskeytyksien mahdollisesti aiheuttamia toimituskeskeytyksiä, vaan ne ilmoi-
tetaan erikseen.

(33) Keskimääräinen häiriökeskeytysaika/verkoston liittymispiste, s

(34) Suunniteltujen keskeytysten keskeytysaika/verkon liittymispiste, s

(35) Toimittamatta jäänyt energia % verkon kautta siirretystä energiasta, %
Toimittamatta jäänyt energia määritetään Nordelin perusteiden mukaisesti siten, että häiri-

ön alkuhetkellä toimitettu teho kerrotaan keskeytysajalla. Keskeytysaika on se aika keskey-
tyksen syntymisen alusta siihen, kunnes sähkön toimitus on palautettu ennalleen varsinaisen
verkon tai varayhteyden kautta. Myös sähkön toimituksen rajoitukset lasketaan mukaan toi-
mittamatta jääneeseen energiaan.
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