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Osuuskunta on päässyt ensimmäiseksi Iltasanomien uutisessa pe 30.10.2020
siirtoyhtiöiden oman pääoman tuotossa vuonna 2019
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006704920.html

Uusi laskelma julki: näin sähkönsiirtoyhtiöt tienasivat ”oikeasti”

Ensinnäkin on hyvä todeta, että oman pääoman tuotto ei tunnuslukuna kerro kovinkaan paljon
siirtoyhtiöiden toiminnasta. Haukiputaan Sähköosuuskunnan verkkopuolen oma pääoma on noin
2,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Iltasanomien käyttämässä oman pääoman tuoton
laskentakaavassa on omaa pääomaa lisäävänä huomioitu poistoerokertymä, jolloin Osuuskunnan
siirtotoiminnan omapääoma on hiukan positiivinen. Osuuskunnan siirtotoiminnan liikevaihto oli
2019 vuonna 4,3 M€:a, jolla tehtiin 216 t€:n tulos. On päivän selvää, että oman pääoman tuotoksi
muodostuu 100 prosenttia, kun siirtoliiketoiminnan oikaistu omapääoma on olematon. Jos sama
vertailu olisi tehty vuoden 2018 luvuilla, olisi tunnusluku ollut negatiivinen. Osuuskunnan
verkkotoiminnan oikaistu omapääoma on nyt saatu positiiviseksi, jolloin on edellytykset jatkaa
siirtoliiketoimintaa.
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Iltasanomien uutisessa la 31.10.2020 tulee lisätietoa siirtoyhtiöiden tekemisistä
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006705635.html

VATT tuleva ylijohtaja arvostelee lakiesitystä sähkön
siirtohinnoissa – yhtiöt keränneet voittoa jopa yli 1000%:
”tämä ei ole vitsi”
Tässä jutussa selviää Osuuskunnan siirtoliiketoiminta jo paremmin. Siirron omavaraisuusaste on
kaksi prosenttia, joka on todella pieni. Siirtotoiminnan omavaraisuusastetta on lähdetty tietoisesti
kasvattamaan.
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Yhteenvetona
Osuuskunnan siirtohinta on ollut alhaisella tasolla vuosien 2012 – 2019 välisenä aikana, jolloin
siirtotuloja olisi voinut periä 6.732.693 euroa enemmän. Edullinen siirtohinta on johtanut oman
pääoman matalaan tasoon ja sitä myöten tässä käytetty oman pääoman tuottoprosentti tunnusluku
ei anna oikeaa kuvaa. Osuuskunnan siirtohinta on edelleen Suomessa viidentoista edullisimman
joukossa.
Viimeaikaisessa keskustelussa unohtuu monta asiaa; Sähkön siirtoliiketoiminnan kvartaali on todella
pitkä yli 25 vuotta. Siirtotoiminta on täysin välttämätöntä nykyisessä yhteiskunnassa.
Siirtoliiketoiminnan valvontamalli on muuttunut monta kertaa 25 vuoden aikana. Jossakin vaiheessa
näytti, ettei sähkönjakeluverkkoihin ole kiinnostusta investoida riittävästi. Valvontamallia
muutettiin, ettei perusinfra rapaudu liiaksi. Edelleen merkittävä osa sähkönjakelusta on
ilmastollisille häiriöille alttiina, jolloin on olemassa mahdollisuus pitkille häiriöille. Toivoisin malttia
keskusteluun, jotta asiat saadaan vietyä mahdollisimman kustannustehokkaasti paremmalle tasolle,
uusilla valinnoilla. Valvontamalleja täytyy kehittää, jotta asiakkaat saavat mahdollisimman edullista
sähkönsiirtoa – Häiriöttömästi. Paikallinen – Suomalainen - Osuuskunta muotoinen toimintamalli
sopii erinomaisesti sähkönjakelulle, jota kaikkia on Haukiputaan Sähköosuuskunta.

Haukiputaan Sähköosuuskunta
Lisätietoa antaa toimitusjohtaja Juha Sipola
juha.sipola@hso.fi, 044-7512 625

