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Viitteenne:

Hallituksen esitys laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä
sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta
HE 290/2018 vp

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa
sähkömarkkinalain 56 § muuttamisesta.
STY kannattaa hallituksen esitystä, jolla täsmennetään mahdollisuuksia uusiutuvan
energian tuottamisen edistämiseksi suomalaisille kuluttajille ja hintasääntelyn
täsmentämistä koskemaan suurjännitteisiä jakeluverkkoja. Suurjännitteisten
jakeluverkkojen hinnoittelulla on erittäin merkittäviä vaikutuksia mahdollisuuksiin
investoida energiantuotantoon.
Hallituksen esityksen 290/2018 mukaan tuotannon siirto- ja jakelumaksujen ylärajan
sääntely (hintakatto) on toteutettu kantaverkossa ja jakeluverkoissa, mutta ei
suurjännitteisissä jakeluverkoissa. Käytännössä tämän johdosta suurjännitteisiin
jakeluverkkoihin liittynyt sähköntuotanto on joutunut epäedulliseen kilpailuasemaan
kantaverkkoon ja jakeluverkkoon liittyneeseen tuotantoon verrattuna Energiaviraston
valvontamallin tarkastellessa koko verkkoyhtiön taloudellista kannattavuutta yksittäisen
verkon tuoman tuoton sijaan. Suurjännitteisiin jakeluverkkoihin on Suomessa liittynyt
erityisesti uusiutuvaa ja paikallisten sähköalan yritysten omistamaa sähköntuotantoa.
Suurjännitteisten jakeluverkkojen ja jakeluverkkoyhtiöiden veloittamissa liittymis- ja
siirtohinnoissa on tällä hetkellä hyvin suurta vaihtelua. STY:n jäseniltään tiedoksi
saamista siirtohinnoista korkeimpia siirtohintoja perivien verkkoyhtiöiden hinnat ovat yli
kymmenkertaisia muiden verkkoyhtiöiden veloituksiin verrattuna. Tällaisella
siirtohintaerolla on merkittäviä epätasa-arvoisia taloudellisia vaikutuksia
investointeihin ja kilpailun edellytyksiin. Käytännössä siirtohintaeron taloudelliset
vaikutukset johtavat osittain siihen, että korkeamman siirtokustannuksen kohtaava
tuotantolaitos ei tulisi pärjäämään kilpailussa markkinoilla, eikä voimalaitoshankkeita
voida tällaisella siirtohintatasolla edistää. Suuret erot liittymis- ja siirtohinnoissa ovat
asettaneet eri verkkoyhtiöiden alueilla sijaitsevat voimalaitoshankkeet siten eriarvoiseen
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asemaan tai estäneet hankkeiden käynnistämisen muista hyvistä olosuhteista
riippumatta.
STY pitää hyvänä asiana, että sähkömarkkinalakia ja -asetusta selkiytetään siten, että
siirtomaksut suurjännitteisessä jakeluverkossa (nykyinen 110 kV tai yli) saadaan
selvästi läpinäkyviksi ja hintasääntelyn piiriin. Tällöin suurjännitteisiin sähköverkkoihin
liittyvät sähköntuotantolaitokset asetetaan tasapuoliseen asemaan jakeluverkkoon (alle
110 kV) ja kantaverkkoon liittyviin sähköntuotantolaitoksiin nähden. Siirtomaksun
käsitteen tulisi pitää sisällään kaikki veloitukset, joita energian tuottajalta veloitetaan
tuotannon siirrosta (sääntelyn kohteena tuottajan konkreettisesti maksama €/MWh/
vuosi riippumatta siitä, kutsuuko verkonhaltija veloitusta esim. kiinteäksi maksuksi,
tehomaksuksi ja/tai joksikin muuksi maksuksi).
Hallituksen esityksen mukaan suurjännitteisiin jakeluverkkoihin liittyneen
sähköntuotannon jakelumaksuja koskeva sääntely tullaan toteuttamaan asetuksessa
suurjännitteisten jakeluverkkojen ominaispiirteet huomioiden ja vaikutusarviointi olisi
tarkoitus tehdä valtioneuvoston asetuksen 65/2009 uudistamisen yhteydessä. STY pitää
tärkeänä, että Talousvaliokunta ottaisi mietinnössään kantaa siihen, että
hintasääntely asetetaan suurjännitteisissä jakeluverkoissa sellaiselle tasolle, jolla se
turvaa tasapuoliset kilpailun edellytykset ja investoinnit sähköntuotantolaitoksiin,
joiden on teknisesti ja taloudellisesti järkevintä liittyä suurjännitteiseen
jakeluverkkoon.
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