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Tuulivoimaloiden kannattavuutta Manner-Suomessa käsittelevän opinnäytetyön lähtö-

kohtana oli ajatus selvittää, mitkä seikat muodostavat alan kannattavuuden perustan. 

Tavoitteena oli selvitellä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena oli luoda 

laskelmia, joista selviäisi kustannusten syyt ja tulorahoituksen määrä. Tehtävänä oli 

löytää kriittinen piste eli se ajan kohta, jolloin tuulivoimala tuottaa voittoa. Tutkimuksen 

pääkysymyksenä oli selvittää voisiko tuulivoimala olla kannattava ennen kuin syöttöta-

riffijärjestelmä sulkeutuu. Syöttötariffijärjestelmä tarkoittaa tuulisähkön tuottajan saa-

maan takuuhintaa, jota voi saada 12 vuoden ajan. Lähestymistapana oli tapaustutkimus 

ja tutkimusmenetelmänä dokumenttianalyysi.  

 

Syöttötariffijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2010. Sen tarkoituksena on ollut tukea 

tuulivoimaloiden perustamista niin, että kannattavuutta voisi rakentaa tasaisen tulovir-

ran varaan. Työ- ja elinkeinoministeriön syöttötariffityöryhmän väliraportissa syöttöta-

riffin perusteluissa ilmenee, että työryhmä ei ole voinut perustella syöttötariffitasoa ko-

kemusperusteiseen tietoon.  

 

Tuulivoimalan perustaminen vaatii paljon pääomia, josta syystä tuulivoimalayritys tuot-

taa aluksi vuosia tappioita syöttötariffista huolimatta. Toisaalta raaka-aine eli tuuli on 

ilmaista ja käyttökustannuksia on vähän. Suurin osa menoista kertyi investointivaihees-

sa. Tulorahoituksen puolella merkittävä osuus tuloista syntyi syöttötariffista. Käytän-

nössä on onnistuttava maksamaan investointikulut pois ennen kuin syöttötariffijärjes-

telmä sulkeutuu, koska tulorahoitus pienenee merkittävästi ilman syöttötariffia.  

 

Tuloksena tutkimuksesta oli, että voittoa alkaa syntyä hyvätuottoisilla paikoilla noin 

kymmenessä vuodessa. Oletuksena oli, että vuonna 2011 tuotettu tuulisähkön määrä 

olisi myös tulevina vuosina sama ja että hyvänä tuulisähkön tuotannon määränä pidet-

tiin mediaanina saatua 7400 megawattituntia vuodessa. Hankintahintana oli käytetty 5,4 

M€. Tutkimus perustuu virallisiin tuulisähkön tuotantolukuihin vuodelta 2011. Tutki-

muskohteena oli nimellisteholtaan 3 MW tuulivoimalat, joita kaikkiaan oli 20.  Huomi-

oon ei ole otettu millään lailla, miksi jokin tuulivoimala oli tuottanut vähän tai paljon 

tuulisähköä.    

 

Syöttötariffin asettanut työryhmä oli itsekin sitä mieltä, että syöttötariffia pitäisi tarkis-

taa. Syöttötariffin rakenne on saanut aikaan tuulivoimaloiden keskittymän joihinkin 

kohtiin rannikolle, vaikka tarkoituksena oli ollut saada aikaan hajautunut tuulisähkön 

tuotanto hyvät tuuliolosuhteen omaaviin paikkoihin.    

Asiasanat: kannattavuus, kustannukset, tulorahoitus 
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The main idea of this thesis was to facilitate drawing up statements of cash flows. The 

object of the thesis was profitability of wind plants in the mainland of Finland. The pur-

pose was to draw up calculations of reasons for incomes and cost. The assignment was 

to find the break-even point. The approach method was case study and the data analysis 

was made by document analysis. The main question was whether it was possible to have 

profit in 12 years, during which time a wind plant can in Finland receive guaranteed 

price of produced wind electricity.  

 

Drawing up a statement of cash flows forms the basis for the decision of starting up a 

company. In the case of wind plant the most crucial issue was to find a location which 

can produce enough wind electricity to cover the cost of investment and running cost. 

The importance of location was highlighted by profitability which is based on location. 

There were very few other factors to influence the coming profit or loss. On the other 

hand, due to the guaranteed price to produced wind electricity, there was steady income.  

 

The reason to majority of cost was investment. Running cost and cost of maintenance 

were low. Incomes were based on incomes of selling wind electricity and if the price 

was lower than guaranteed price then compensation can be received. The calculation of 

incomes showed profit after ten years if the location was fairly good. This result was 

based on public statistics of producing wind electricity in the wind year 2011. As the 

study was based on the sources received from 20 nominal rated capacities of 3 mega-

watt hour per units and the used price of wind plant, which was 5. 4 million Euros, the 

result cannot be as generalized.   

Key words: profitability, costs, incomes 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ilmaston lämpeneminen, jonka ilmenee mm. tulvina ja kuivuutena, on kasvihuonekaa-

supäästöjen jatkuvan kasvun seuraus. Ongelman globaali torjunta on lähtenyt liikkeelle 

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksesta vuodelta 1992. YK:n ilmastosopi-

musta tarkentaa Kioton pöytäkirja. Sopimukset edellyttävät niin seurantaa kasvihuone-

päästöistä kuin päästöjen vähentämistä. Suomen osalle on Euroopan unionin (jatkossa 

EU) taakanjaossa määritelty tavoite päästä vuoden 1990 päästötasolle. (Tilastokeskus 

2012, 5‒6). Suomessa tärkein kasvihuonekaasujen lähde on peräisin joko energian käy-

töstä tai tuotannosta. Yli neljäkymmentä prosenttia päästöistä syntyy energian tuotan-

nossa. (Tilastokeskus 2012, 17). EU on päättänyt omassa ilmasto- ja energiapaketissaan 

päästä 20 prosenttia alle Kioton perustason. Tässä paketissa EU linjaa tarpeen kasvattaa 

uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksesta 20 prosenttiin. (Tilastokes-

kus 2012, 46). Kansallisena sovellutuksena EU:n ilmasto- ja energiapaketista on vuonna 

2008 valmistunut Pitkänaikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Suomen kansallisena 

tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta 38 prosenttiin energian loppukulutuk-

sesta vuoteen 2020 mennessä. Kun tavoite on 38 prosenttia, oltiin vuonna 2008 30,5 

prosentissa. Lisäystä energian tuotannossa tarvitaan koko bioenergiasektorilla, mukaan 

lukien myös tuulivoima. (Tilastokeskus 2012, 47). 

 

Koska kansallisena tavoitteena on myös tuulivoiman hyödyntämisen lisääminen, on 

tarpeen selvittää tuulivoimaloiden kannattavuuteen ja alan houkuttelevuuteen vaikutta-

via tekijöitä. Tuulivoimaloiden kannattavuuden taustoja selvittävän opinnäytetyön ta-

voitteena on kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittely. Laskelmien avulla saa-

daan esille miten paljon kuluu aikaa hankintamenon eli hankintakustannusten kattami-

seen tulorahoituksella, jolla tarkoitetaan tulosta, josta on vähennetty tuloksen tuottami-

seen tarvittavat menot. Tarkoituksena on selvittää kustannusten syyt ja tulorahoituksen 

määrä laskelmien pohjaksi. Tehtäväksi muodostuu laskelmien avulla todentaa kriittinen 

piste eli hetki, jolloin voittoa alkaa muodostua. Opinnäytetyö etsii vastausta siihen, 

ovatko Suomen tuulivoimalat käytännössä saavuttaneet voitollisuuden nykyisen syöttö-

tariffin avulla ennen kuin se sulkeutuu.  
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Alan kyky saada uusia yrittäjiä riippuu luonnollisesti sen kyvystä tuottaa yrittäjille voit-

toa. Yrittäjille omaan käyttöön jäävään voittoon taas vaikuttaa verotus, jonka taustateki-

jänä on yritysmuoto. Näistä syistä Tuulivoimaloiden kannattavuutta Manner-Suomessa 

käsittelevässä opinnäytetyössä on käsitelty myös verotusta ja yritysmuotoja. 

 

Koska perusajatuksena on selvittää tuulivoimaloiden kannattavuuteen vaikuttavia teki-

jöitä etukäteen, siis ennen voimalan pystytystä, opinnäytetyön keskeinen osa on tietope-

rusta. Tietoperustan keräämisessä keskeistä on lähdekriittisyys sekä tasapuolinen suh-

tautuminen kustannusten muodostumiseen. Lähestymistapana eli miten tutkimustyö 

tulee etenemään, on tapaustutkimus. Tapaustutkimus soveltuu hyvin lähestymistavaksi, 

koska tarkoituksena on löytää valtavasta tietomäärästä oleellinen sekä ymmärtää erilais-

ten tekijöiden välisiä suhteita. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 51‒55). Tutkimus-

menetelmänä on dokumenttianalyysi, jonka avulla aineistoa pyritään saamaan pieniin 

osiin. (Ojasalo ym. 2009, 121). Lopuksi selvitetään laskemien avulla vastausta pääky-

symykseen. Laskelmat perustuvat virallisiin tuulisähkön tuotantotilastoihin tuotannon 

osalta ja menot pyritään selvittämään julkisten lähteiden avulla.  

 

Opinnäytetyön rajauksena on Manner-Suomen alue. Tuulivoimaloiden pitää olla nimel-

listeholtaan niin suuria, että ne voivat täyttää syöttötariffin mukaiset vaatimukset. Meri-

alueilla tuulivoimaloiden kannattavuus perustuu merkittävästi erilaisiin tekijöihin, josta 

syystä merialueet on rajattu pois. Käytettyjen voimaloiden osalta on niin, että ne eivät 

voi saada takuuhintaa eli syöttötariffia, josta syystä ne on myös rajattu käsittelyn ulko-

puolelle. Käytännön syistä Tuulivoimaloiden kannattavuutta tutkiva opinnäytetyö koh-

dentuu nimellisteholtaan kolmen megawatin vaaka-akselisiin tuulivoimaloihin.   

 

Opinnäytetyössä johdanto kappaleesta löytyvät tutkimuksen tarkoitus, tavoite, tehtävä, 

pääkysymys sekä tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa käsitellään tuulivoiman tuo-

tannon lisäämisen perusteita, hankintakustannuksiin liittyviä tekijöitä, lupaprosessia ja 

käyttökustannuksia. Kolmannessa luvussa löytyvät tiedot yritysmuodosta, rahoitus-

markkinoiden tilasta kevään 2012 tietojen valossa, investointituesta ja projektirahoituk-

sesta. Neljännessä luvussa käsitellään sähkömarkkinoita, sähkön myyntiä ja syöttötarif-

fia. Viiden luku käsittelee verotusta. Kuudes luku sisältää kannattavuuslaskelmat. Edel-

lä mainittujen jälkeen ovat johtopäätökset ja pohdinta, lähteet ja liite.  
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2  TUULIVOIMALAYRITTÄJYYDEN TAUSTA 

 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa esitellään perusura eli ilman toimenpitei-

tä toteutuva energian kulutus. Sen mukaan vuonna 2020 energian loppukulutus olisi 350 

terawattituntia (jatkossa TWh). Uusiutuvien energialähteiden osuus loppukulutuksesta 

olisi 31 prosenttia. Jos jatketaan samaan tapaan, vuonna 2050 kasvihuonepäästöt olisi-

vat 30 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2008. Suomen tavoite vuoden 2008 strategi-

an mukaan on energian loppukulutuksen kasvun estäminen. 2020 vuonna energian lop-

pukulutus tulisi olla 10 prosenttia alle perusuran. Vuonna 2050 tavoitteena on vielä noin 

30 prosentin pudotus vuoden 2020 tasosta. Uusiutuvan energian osuuden pitäisi nousta 

38 prosenttiin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää voimakasta lisäystä uusiu-

tuvan energian tuotannossa sekä energian kulutuksen laskua ja energian käytön tehos-

tamista. Sähkön tuotannossa korostetaan monipuolisia lähteitä sekä tuotannon hajautus-

ta. Sähkön tuotannon tulee pystyä vastaamaan kotimaista tarvetta kulutuspiikin aikana 

sekä varautumaan häiriöihin sähkön tuonnissa. (Valtioneuvosto 2008, 8‒9). 

 

Jos lähtökohdaksi asetetaan vain haitallisten päästöjen vähennys, Suomessa tärkeimmät 

keinot energiantuotannossa ovat tuulivoima ja metsähake, mutta jos lähtökohtana on 

vain sähkön tuotanto, tuulivoima on edullisin. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2010, 

121). Jo vuonna 2008 on valtioneuvoston ilmastopoliittisessa selonteossa todettu, että 

uusiutuvan sähkön tuotanto tarvitsee syöttötariffijärjestelmän, joka rahoitetaan kulutta-

jilta perittävillä maksuilla. (Valtioneuvosto 2008, 61). Syöttötariffilla tarkoitetaan, että 

tuulisähkön tuottajille maksetaan tiettyä vähimmäishintaa. (Kuuva, Tervo, Vainio-

Mattila, Kivinen, Paananen, Kuusisto, Seppälä, Westergren & Kiviluoma 

2009/Loppuraportti, 4).  Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa linjataan tavoit-

teeksi sähköntuotannon omavaraisuuden lisääminen sekä tuulivoimalle luvataan jatkos-

sakin entisenlainen tukitaso. (Valtioneuvoston kanslia 2011, 42). Suomen virallinen 

tavoite tuulivoiman osalta on, että vuosituotanto on 6 TWh, joka voidaan saavuttaa noin 

2000 MW teholla (valtioneuvosto 2008, 39). 
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2.1  Tuulisuus 

 

Kun aurinko lämmittää maapalloa, siinä samalla lämpenee ympäröivä ilma, joka puoles-

taan lähtee kohoamaan ylös. Ylös kohonneen ilman tilalle tulee kylmempää ilmaa eli 

kyseessä on matalapaine. Matala- ja korkeapaineiden vaihtelu yhdistettynä maapallon 

pyörimisliikkeeseen ja eri alueiden saama erisuuruinen auringon säteilymäärä, saa ai-

kaan tuulia. (Väkeväinen 2005, 56). Toisin sanoen tuuli on muuntunutta auringon ener-

giaa eli kyseessä on epäsuora auringon energia. Laajemmin tuulienergia kuuluu uusiu-

tuvien energiamuotojen ryhmään, koska sitä muodostuu jatkuvasti lisää ja sitä ei voi 

kuluttaa loppuun. Uusiutuvien energiamuotojen päästöt ovat vähäisiä, koska varsinai-

sessa energian tuotannossa ei synny haitallisia päästöjä, sen sijaan niitä voi syntyä tuo-

tantolaitteistojen valmistuksessa sekä kuljetuksessa. (Leijala 2010, 7‒13).  

 

Tuulivoimaloiden avulla tuulen energia muuntuu sähköksi hyötysuhteen ollessa teorias-

sa noin 60 prosenttia. 60 prosentin hyötysuhde on teoreettinen, koska laskelmasta on 

poistettu mm. kitka ja ilman virtauksen oletetaan olevan tasainen. Todennäköisempi 

hyötysuhde käytännössä on noin 40 prosenttia. (Korpela 2012, 2‒8). Teoreettisista las-

kukaavoista ilmenee, että tuulivoimaloiden energian tuotolla ja lapojen koolla sekä tuu-

len nopeudella on selkeä yhteys. Tuulen nopeuden merkitys on niin suuri, että jos nope-

us kaksinkertaistuu, on tuotto kahdeksankertainen. (Kontturi 2010, 17). 

 

Käytännössä tuulivoimalatyypin valintaan vaikuttaa tuuligradientti eli miten paljon 

suunnitellussa paikassa tuulen nopeus kasvaa, jos tuulivoimalan korkeutta kasvatetaan. 

Tuuligradientti kertoo myös voimista, jotka rasittavat potkuria. Näiden voimien määrä 

ei saisi ylittää suurinta sallittua. Mittaus voidaan suorittaa mm. Doppler-ilmiöön perus-

tuen, Sodar-äänitutkalla, joka toiminta perustuu äänipulssiin. Tuloksia analysoimalla 

saadaan selville tuulen nopeus ja suunta. (Haapanen 2010, 2‒15). Mahdollista paikkaa 

tuulivoimalle voidaan etsiä myös Suomen tuuliatlaksen avulla, mutta saatavan energian 

määrä on arvio, ei siis yhtenevä paikanpäällä tehtyjen mittausten kanssa. (Kontturi 

2010, 21). Tämän kaltaisen esiselvityksen arvoksi on arvioitu jopa 15 000 euroa (Pöyry 

2010, 7). Tuulimittausten avulla rahoittajat saavat luotettavampaa tietoa odotettavissa 

olevasta tuotosta, jolloin rahoituksen saanti on helpompaa. Tuulivoimalayrittäjä puoles-

taan saa tietoa kannattavuudesta sekä apua voimatyypin valintaan. Mittausta olisi suosi-

teltavaa suorittaa vähintään vuoden ajan jo siitäkin syystä, että talvella tuulee Suomessa 
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enemmän kuin kesällä. Mittauspaikan pitäisi olla hyvin lähellä tulevaa tuulivoimalan 

sijaintia. Hyvin tarkkoja tuloksia saadaan mittausmastolla, mutta tämä mittaustapa vaatii 

luvan. Jos käytettään mastomittausta ja vuokrataan laite, joka mittaa 100 metrin korkeu-

delta, on kustannus vuoden 2010 hintatason mukaan noin 20 000 euroa vuodessa. (Pöy-

ry 2010, 17‒22). 

 

 

2.2 Tuulivoimalan hankintakustannukset 

 

Nykyisin käytetyin tuulivoimalatyyppi on vaaka-akselinen tuulivoimala, koska sen 

avulla voidaan hyödyntää yhä korkeammalla olevia ilmavirtoja. Tuulivoimalan alla on 

perustus, joka on edullisinta ankkuroida kallioon. Toisena vaihtoehtona on betonilaatta. 

Vuoden 2010 hintatasolla perustuksen on arvioitu maksavan 300 000 euroa tuulivoima-

laa kohti (Pöyry 2010, 35). Koska tuulesta saadaan enemmän tehoa irti korkeuden kas-

vaessa, on tornien korkeus kasvamaan päin. Tornin rakenne on yleisimmin putkimainen 

teräsrakenne, mutta edullisin olisi ristikkorakenne. Lavat pyöriessään aikaansaavat säh-

köä generaattorin avulla. Lapojen määrä on vakiintunut kolmeen, koska kokemukset 

muista lapojen määristä eivät ole rohkaisevia. Yksi- ja kaksilapaisessa tuulivoimalassa 

on suuri riski vaurioille lapoihin kohdistuvien voiminen takia. Useampi kuin kolmila-

painen tuulivoimala ei kykene saamaan aikaan riittävästi lisätehoa verrattuna aiheutu-

neisiin kustannuksiin. Generaattorit voidaan jakaa kolmeen erityyppiin: oikosulku-, kes-

tomagneetti-, ja liukurengasgeneraattoreihin. Jotta lapojen pyöriminen olisi generaatto-

rille sopiva, tarvitaan vaihteisto. Vaihteisto on kovalla rasituksella, josta syytä se vaatii 

huoltoa kestääkseen. Niin kutsutussa suoravetojärjestelmässä ei tarvita vaihteistoa, mut-

ta generaattorin koko on suurempi ja sen paino lisääntyy. Nykyiset tuulivoimalat pyöri-

vät muuntuvalla nopeudella, jonka seurauksen tarvitaan taajuuden muunnin. (Flinck 

2008, 9‒15).  

 

Tuulivoimalat on suunniteltu toimimaan tuulen nopeuden ollessa vähintään kolme met-

riä sekunnissa ja enintään kaksikymmentä metriä sekunnissa. Liian suurella tuulen no-

peudella lapaan ei kohdistu nostetta, joka saa sen pyörimään. Tuulivoimala on pysäytet-

tävä, joko suuntaamalla lavat pois ilmavirrasta tai vaikuttamalla ilmavirran ja lavan vä-

liseen kulmaan. (Flinck 2008, 15 - 16).  
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Isossa roolissa tuulivoimatekniikan kehityksessä on ollut tuulen nopeuden vaihtelun 

hyödyntäminen lapojen pyörimisnopeuden hallitsemisen avulla. Edullisin olisi oikosul-

kugeneraattori, jonka tarvitsee vain muuntajan verkkoon kytkemistä varten. Tämän ge-

neraattorityypin aikaansaama teho vaihtelee suuresti ja se tarvitsee ulkopuolista energi-

aa käynnistyäkseen. Tähän ongelmaa tuo jotain helpotusta pehmokytkin, joka käyttää 

hyödykseen verkon loistehoa ja kasvattaa jännitettä hitaasti. Parannusta edelliseen näh-

den tuo liukurengasepätahtigeneraattori, jossa pyörimisnopeutta on saatu nostettua hyö-

tysuhteen kustannuksella. Kaksoissyötetty liukurengasepätahtigeneraattori yhdessä osa-

tehoisen taajuudenmuuntajan kanssa, tuottaa lisää mahdollisuuksia hyödyntää pyöri-

misnopeutta. Taajuudenmuuntajan avulla saadaan aikaan loistehoa ja hallitaan käynnis-

tysvirtoja. Jos tuotettu energia syötetään suoraan taajuudenmuuntajan kautta verkkoon 

eli kyseessä on täystehoinen taajuudenmuuntaja, voidaan pyörimisnopeuteen vaikuttaa 

rajoituksetta.  Laite maksaa enemmän ja vaatii enemmän tilaa. Toisaalta loistehoa voi-

daan syöttää verkkoon jopa vikatilanteessa. Generaattorivaihtoehtoja on useita. (Koivu-

nen 2010, 17‒21). Teollinen tuulivoimala, jonka nimellisteho on 3 megawattia (jatkossa 

MW) maksaa esimerkiksi noin 5 - 5, 8 M€ (Mikkonen 2012, 39). 

 

 

2.3 Tuulivoimalan sijainti 

 

Valtakunnallisessa alueiden käyttötavoitteissa on määritelty, että tuulivoimaloille on 

osoitettava hyviä sijoituspaikkoja kaikkialta Suomesta. Tuulivoimalat on sijoitettava 

ryhmiin. Ryhmien kokoon ei oteta kantaa. Tuulivoimala tarvitsee rakennusluvan ja 

mahdollisesti ympäristöluvan. (Paakkari 2011, 3‒4). Suomessa teollisen kokoluokan 

tuulivoimalat ovat keskittyneet länsirannikolle, erityisesti Perämeren pohjukkaan sekä 

Lappiin. (Stenberg & Holttinen 2010, 35.) Tuotetun tuulisähkön määrä oli vuonna 2010 

294 gigawattituntia (jatkossa GWh) mukaan lukien myös merelliset alueet ja saariston 

(Stenberg & Holttinen 2010, 22). 

 

Tarastin selvityksessä tuulivoiman rakentamisen hallinnollisista esteistä, on huomioitu, 

että pirstoutuneilla maanomistusalueilla esiintyy kilpailua kenen maalle tuulivoimala 

rakennetaan. Tuulivoimaloiden etäisyys toisistaan on vähintään 500 metriä, josta syystä 

naapuri ei ehkä saa tuulivoimalaa mailleen olenkaan. Vuokrasopimus on maanomistajan 

ja tuulivoimalayrittäjän välinen sopimus, jolla tuulivoimalayrittäjä saa oikeuden raken-



12 

 

taa tuulivoimalan maanomistajan maille. Saattaa olla, että jatkossa myös naapureille on 

maksettava korvausta. (Tarasti 2012, 27). Vuoden 2010 loppupuolen tietojen mukaan 

yleisin korvaussumma maanomistajille on luokkaa muutamia tuhansia euroja tuulivoi-

malaa kohti. Korvausta on usein alettu maksaa jo tuulivoimalahankkeen suunnitteluvai-

heessa ja jos tuulivoimala aloittaa tuotannon, on tavallista, että maanomistaja saa osuu-

den tuotosta varsinaisen korvaussumman lisäksi. (Pöyry 2010, 6). 

 

Tuulivoimalan osien toimittaminen sijoituspaikalleen vaatii tiestöltä paljon. Käytännös-

sä joudutaan usein hyödyntämään yksityistieverkkoa, kuten metsäautoteitä, joiden kan-

tavuus ei ehkä riitä painaville tuulivoimalan osille. (Paakkari 2011, 6). Jos tuulivoima-

lan korkeus navantasolle mitattuna on sata metriä ja roottorin halkaisija on niin ikään 

100 metriä sekä tornin materiaali on terästä, on tien oltava vähintään viisi metriä leveä, 

kaarteissa jopa enemmän, tie ei saa olla kovin jyrkkä ja sen kantavuuden pitää olla 24 

tonnia. Tämän lisäksi tarvitaan kokoamisalue, jonka on tasattu. Sen koko vaatimus on 

75 kertaa 40 metriä. Vuoden 2010 loppupuolen hinnoilla tien parannus maksaa noin  

100 000 euroa kilometri, tien uudisrakentaminen 150 000 euroa kilometriä kohti sekä 

kokoamisalue 70 000 euroa. (Pöyry 2010, 35). Teiden osalta suosituksena on, että tuuli-

voimala sijaitsee korkeintaan viiden kilometrin päässä tieverkosta (Mikkonen 2012, 25). 

 

 

2.4 Lupaprosessi 

 

Teollisen kokoluokan tuulivoimalan rakentamislupaprosessin perusta on rakennuslupa.  

Tuulivoimalayrittäjä toimittaa kunnan rakennuslupaviranomaiselle hakemuksen, jonka 

liitteenä ovat tiedot rakennuspaikan hallintaoikeudesta, pääpiirustukset, selvitykset mai-

sema- ja naapurivaikutuksista sekä tieto hakijan muista lähemmistä tuulivoimalasuunni-

telmista. Jos aiottu rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan varausten mukaan virkis-

tys- tai suojelualueella tai luonnonsuojelullisesti tärkeällä alueella, on hakija liitettävä 

hakemukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto (jatkossa ELY -

keskus). Jos aiottu alue sijaitsee asemakaava-alueelle, on ratkaisevaa luvan saannin 

kannalta se mitä kaava kyseisestä paikasta määrää. Muilla alueilla maakuntakaava ja 

yleiskaava asettuvat asemakaavan sijaan. Näillä alueilla tarvitaan suunnittelutarveratkai-

sua ja mahdollisesti poikkeamispäätöstä. Ranta-alueella tilanteessa, jossa kaavaa ei ole, 

tuulivoimala tarvitsee poikkeamispäätöksen, jonka myöntää ELY -keskus. Päätös voi 
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olla ehdollinen. Ehdoissa voidaan määritellä jopa tuulivoimalan korkeus. (Ympäristö-

ministeriö 2012, 28 - 32). Rakennusluvan hinta on kuntien itsensä päätettävissä (Kunta-

liitto 2012). Esimerkkinä rakennusluvan hinnasta ovat Oulunsalon 3 000 euroa (Oulun-

salon kunta 2011) ja Haminan 1 210 euroa. Haminassa suunnittelutarveratkaisu maksaa 

myönteisessä tapauksessa 235 euroa.  (Haminan kaupunki 2011). 

 

Käytännössä teollisen kokoluokan tuulivoimala on aina ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyn alainen hanke. Poikkeuksena on voimassa oleva kaava, jonka laadinnassa 

on noudatettu lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (jatkossa YVA -laki) 

sekä hanke ei saa aiheuttaa toisen valtion alueella merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

YVA -lain tarkoituksena on pienentää tai jopa ehkäistä mahdollisuuksien mukaan ei-

toivottuja ympäristövaikutuksia. Viranomaisena toimii ELY -keskus. Tuulivoimalayrit-

täjä toimittaa ELY -keskukseen aluksi arviointiohjelman, josta annetaan lausunto. Tä-

män vaiheen jälkeen tuulivoimalayrittäjä tekee arviointiselostuksen, jossa on huomioitu 

ne seikat, jotka ovat tulleet esille arviointiohjelmasta annetusta lausunnossa. Lausunto 

arviointiselostuksesta on mahdollinen vasta, kun viranomainen katsoo asiaa selvitetyn 

tarpeellisen määrän. (Ympäristöministeriö 2012, 33‒35). YVA -lain perusteella annettu 

lausunto arviointiohjelmasta, joka koskee tuulivoimalaa, joka on yhden kunnan alueella 

maksaa 5 140 euroa. Jos tuulivoimala sijaitsee useiden kuntien alueella, maksu nousee 

kuntien lukumäärän noustessa. Korkein mahdollinen maksu on 27 540 euroa. Lausunto 

arviointiselostuksesta yhden kunnan alueella maksaa 7 600 euroa. Myös tämän lausun-

non hinta nousee, jos tuulivoimala sijaitsee useamman kunnan alueella. Kustannukset 

voivat olla korkeintaan 30 000 euroa. (Finlex 210/2012). 

 

Muuta huomioon otettavaa löytyy luonnonsuojelulaista sekä Natura 2000-verkoston 

alueiden sekä niiden lähialueiden osalta luontoarvojen säilyttämisestä. Säännökset eivät 

ole aina ehdottomia, vaan poikkeuksiakin voi joissain tapauksissa saada. (Ympäristömi-

nisteriö 2012, 37 - 39). Mikäli tuulivoimala sijaitsee lähellä asutusta ja koska tuulivoi-

mala aiheuttaa melua ja välkettä, on tuulivoimalayrittäjän haettava ympäristösuojelulain 

perusteella ympäristölupaa yleensä kunnasta. Harkinnan kohteena on, onko aiheutettu 

haitta kohtuuton. Luvan saannin edellytyksenä asemakaava-alueella on, että asemakaa-

vaa on noudatettu. Lupa voi olla ehdollinen. Ehtojen tarkoituksena on pienentää haitto-

ja. (Ympäristöministeriö 2012, 39‒40).  
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Vesilaki voi tulla kyseeseen silloin, kun tuulivoimalan paikka on ranta tai muutoin puu-

tutaan vesistön luonnolliseen tilaan, kuten aiotaan vetää voimajohto kulku- tai valta-

väylän ali. Lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Luvan myöntämisen perusteena 

ovat hankkeen hyödyt, joiden tulee olla haittoja suuremmat. Hyödyksi luetaan kasvanut 

käyttöarvo. Haitoiksi mainitaan haitat kalastukselle ja asutukselle. Lupa evätään, jos 

hanke vaarantaa yleistä terveyden tilaa, turvallisuutta, aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia 

luontoon tai hanke heikentää merkittävästi asutus tai elinkeinotoimintaa. Luvan ehtoina 

voivat olla jopa laitehankinnat, joiden avulla turvataan pohjavesien ja vesistön tila. Tuu-

livoimalayrittäjä voidaan velvoittaa seuraamaan hankeen vaikutuksia. Mikäli voidaan 

osoittaa aiheutuneen vahinkoa kalakannoille tai kalastukselle, voidaan yrittäjä velvoittaa 

joko pienentämään haittaa tai jopa maksamaan kohtuullisena pidettävä maksu kalatalo-

usviranomaisille. (Ympäristöministeriö 2012, 40‒42).  

 

Teollisen kokoluokan tuulivoimalle on aina haettava lentoestelupa, koska se on aina yli 

60 metriä korkea. Luvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Hakemuksessa tulee 

olla Finavian lausunto. Lupa voidaan myöntää, jos sen epääminen on kohtuutonta ja jos 

lentoliikennehaitta ei ole este lentoliikenteen toiminnalle. Luvasta ilmenevät vaadittavat 

lentoestemerkinnät eli maalaukset ja valot. (Ympäristöministeriö 2012, 42 - 43). Finavi-

an lausunto maksaa 255 euroa, johon lisätään arvonlisävero (Finavia 2012). Itse lupa 

maksaa 180 euroa (Finlex 245/2012 liite 1, 11). 

 

Tuulivoimalalle ei voida myöntää lupaa maanteiden tai rautateiden läheisyyteen. Maan-

teiksi luetaan tiet, joita valtio ylläpitää. Kieltoalue maanteillä on yleensä 20 metriä ajo-

radan keskeltä mitattuna. Rautateiden läheisyydessä lupa voidaan yleensä myöntää 30 

metrin päähän raiteesta. Poikkeuksia niin maanteiden kuin rautateiden osalta on useita. 

(Ympäristöministeriö 2012, 43‒34). Lisäksi Liikennevirasto vaatii ettei tuulivoimaloista 

irtoa mitään, joka vaarantaisi erilaisilla väylillä liikennöinnin (Liikennevirasto 2012, 6). 

 

Muina huomioitavina lakeina ovat lait puolustusvoimista, muinaismuistoista, erämaista, 

poronhoidosta, saamelaiskäräjistä ja koltista.  Puolustusvoimien toimintaa varten vara-

tuille alueille ei saa lupia tuulivoimaloille. Muinaismuistot ovat suojeltuja, vaikka nii-

den olemassaolosta ei tiedettäisi. Aivan Pohjois-Lapissa oleville erämaa-alueille ei voi-

da myöntää lupia lainkaan, koska alueille ei saa rakentaa esimerkiksi teitä. Jos tuuli-

voimalan sijainti on valtion mailla, joka kuuluu poronhoitoalueisiin, luvan saati edellyt-
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tää ettei siitä aiheudu merkittävää haittaa porotaloudelle. Saamelaiskäräjien kanssa on 

neuvoteltava, mikäli hanke sijaitsee Enontekiöllä, Inarissa, Utsjoella tai Sodankylässä 

Lapin paliskunnan alueella. Koltta-alueella, Inarissa, neuvotteluosapuolena on kolttien 

kyläkokous. (Ympäristöministeriö 2012, 47‒49).  

 

Muinaismuistojen osalta lain (295/1963) mukaan voidaan ELY -keskuksesta hakea eh-

dollista lupaa toimia muinaismuistosta huolimatta. Toisaalta saman lain 15 pykälän mu-

kaan suurehkon työhankkeen vetäjä voi joutua kustantamaan muinaisjäännöksen tutki-

misen ja säilyttämisen, jos sitä ei katsota kohtuuttomaksi. Jos poikkeuslupa on hylätty ja 

se on koskenut muinaismuistoa, jota ei ole voitu havaita etukäteen, voi saada korvausta 

haitasta valtiolta, jos hakemus poikkeuksesta on tehty kahden vuoden kuluessa löydöstä. 

(Finlex 295/1963, 11‒12, 15 §). Kyseiset päätökset ovat maksuttomia. (Finlex 

1264/2011).  

 

Luvat voidaan käytännössä evättä pelkästään puolustusvoimien lausunnon perusteella, 

jos perusteena ovat vaikutukset tutkiin. (Tarasti 2012, 9). Mikäli tuulivoimalayrittäjä saa 

kaavaan perustuen tiedon, että tutkavaikutukset on huomioitu, voi asiaan kuitenkin liit-

tyä ehtoja. Jos ei löydy mitään tietoa asiasta, pitää tuulivoimalayrittäjän hakea lausuntoa 

pääesikunnalta. Jos asia ei voida selvittää ilman lisätutkimuksia, lausunnossa lukee, että 

asiaa on selvitettävä. Tällöin tuulivoimalayrittäjä joutuu ostamaan lisenssin Energiateol-

lisuus ry:ltä, joka jälkeen Teknologian tutkimuskeskus VTT (jatkossa VTT) tekee varsi-

naisen selvityksen. Lisenssikäytäntö on olemassa siksi, että selvitykseen tarvittavan 

työkalun kehittämisen rahoitus on osin peräsin eräiltä yrityksiltä. Lisenssin hinta on 

171,71 euroa tuulivoimalaa kohti. Varsinainen kokonaishinta VTT:n tekemälle työlle 

määräytyy VTT:lle aiheutuneiden kustannusten mukaan.  (Energiateollisuus 2011). 

 

 

2.5 Sähköverkkoon liittyminen 

 

Tuulivoimalayrittäjän on jo hankkeen varhaisessa vaiheessa otettava yhteyttä sähköver-

kon haltijaan. Tuulivoimala liitetään sähköverkkoon kokonsa mukaan. Rajana on 250 

MW, jota suuremmat laitokset liitetään kantaverkkoon. Pienemmät liitetään mahdolli-

suuksien mukaan alueverkkoon, mutta mikäli se ei ole mahdollista, niin nekin liitetään 

kantaverkkoon. Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijan liittämään verkkoonsa 
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kaikki liittämiskelpoiset laitokset kohtuullista korvausta vastaan. Verkkoon liittämistä 

varten laaditaan verkkoselvitys, josta selviää liittymispaikka. 110 kilovoltin uusi voima-

johto tarvitsee luvan Energiamarkkinavirastolta sekä kunnan luvan, jos johdolle ei löydy 

varausta kaavasta. Lupaa on myönnettävä, ellei sitten voida esittää merkittävää syytä 

miksi ei. Varsinainen voimajohtojen vetäminen maastoon vaatii luvan valtioneuvostolta, 

toisin sanoen kyseessä on lunastusmenettely. (Ympäristöministeriö 2012, 45‒46). Työ- 

ja elinkeinoministeriön asetuksen (1400/2011) mukaan 110 kilovoltin sähköjohdon ra-

kentamislupa maksaa 4 000 euroa ja jos jännite on 400 kilovolttia, niin maksu on 6 000 

eroa. (Finlex 1400/2011, 4 §).  Sähkömarkkinalaki (386/1995) linjaa, että pienemmät 

kuin kaksi megavolttiampeeria olevat sähkövoimalaitokset on vapautettu sähköverk-

koon liittymiskuluista niiltä osin, kun on kyse sähköverkon normaalin toiminnan tur-

vaamisesta. Tuulivoimalayrittäjällä on oikeus saada sähkönsiirtopalvelu pienemmällä 

kululla kuin mitä peritään kuluttajilta. Lisäksi säädetään, että sähköverkko on käytettä-

vissä koko Suomen alueella, mikäli yrittäjä on asianmukaisesti hoitanut velvoitteensa. 

Erityisesti painotetaan, että verkon haltija ei saa syrjiä tai toimia epätasapuolisesti ke-

tään verkkoon pyrkijää kohtaan.  (Finlex 386/1995, 3, 9, 14‒15 §). Sähköjohdon raken-

taminen vuoden 2010 loppupuolen hinnoilla maksaa ilmajohtona 110 kilovoltin johdolla 

150 000 euroa kilometri (Pöyry 2010, 35). Jonkinlaisena rajana kuinka kaukana liitty-

mispiste saa sijaita, pidetään 10 kilometriä (Paakkari 2011, 5). 

 

 

2.6 Sähkön siirron kustannukset 

 

Sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset lasketaan valtioneuvoston asetus sähkömark-

kinoista (65/2009) mukaan jakamalla laskutetut kulut verkkoon tuotetun sähkön määräl-

lä. Laskutoimituksen tuloksena pitää olla keskiarvona enintään 0,07 senttiä kilowattitun-

tia kohden. (Finlex 65/2009, 5 §). Kantaverkkoyhtiö Fingrid laskuttaa asiakkailtaan ku-

lutus, kuormitus ja pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneesta siirrosta markkinaraja-

maksuja. Kulutusmaksulla tarkoitetaan liittymispisteen takana verkossa tapahtuvaa ku-

lutusta. Maksun perusteissa on erotettu talviaika, jonka katsotaan olevan tammikuun 

alusta maaliskuun loppuun sekä marraskuun alusta joulukuun loppuun.  (Partanen, Vil-

jainen, Lassila, Honkapuro, Tahvanainen, Karjalainen, Annala, & Makkonen 2011, 51‒

52). Maksu vuonna 2012 on 3,48 euroa megawattituntia kohden (jatkossa €/MWh) tal-

vella, muuna aikana 1,74 €/MWh. (Päivinen 2011, 3). Kuormitusmaksu tarkoittaa eril-
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listä laskutusta tuotetulle ja otetulle sähkölle. (Partanen ym. 2011, 51). Vuonna 2012 

kantaverkosta otto 0,8 €/MWh ja tuotto 0,5 €/MWh. Vuoden 2011 hinnat ovat 30 pro-

senttia alhaisemmat. Toisaalta kantaverkkoyhtiö on poistanut liityntäpistemaksun koko-

naan. (Päivinen. 2011, 3). 

 

 

2.7 Tuulivoimalan huolto 

 

Jotta tuulivoimala toimisi parhaalla madollisella tavalla, on tuulivoimalan tilaa seuratta-

va jatkuvasti. Tehtäviä tarkastuksia varten tuulivoimalan valmistaja toimittaa ohjeita. 

Tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös. Tuulivoimala on voitava pysäyttää tarvittaessa. 

Huomiota vaaditaan kiinnittämään sähköjärjestelmien suojaukseen, jolla tarkoitetaan 

jännitteen ja taajuuden pitämistä suositetulla tasolla, generaattorin suojaamista haitalli-

silta tapahtumilta sekä mekanismia, jolla estetään tuulivoimalaa toimimasta sähköver-

kossa yksin. Tuulimittareilta edellytetään jäätymättömyyttä ja niitä on oltava vähintään 

kaksi. Monia muita arvoja, kuten vaikkapa öljyn määrä, seurataan jatkuvasti. Suojaus-

järjestelmiä on testattava säännöllisesti. Erityisesti huomiota kiinnitetään paloturval-

lisuutteen. Alkusammutuskaluston vaatimustason lähtökohtana on kohteen jännitteelli-

syys. Laitteet, jotka varoittavat tulipalosta ovat pakollisia. Palonilmaisimien vaatimusta-

so vaihtelee tuulivoimalan tehon mukaan. Lisäksi edellytetään ilkivallan, kuten luvat-

toman tunkeutumisen, estoa. (Tapiola 2009, 1‒6). Vakuutuksiin ja huoltoihin sekä mah-

dollisiin varaosiin suositellaan varattavan 10 - 18 euroa tuotettua megawattituntia koh-

den vuodelta 2008 peräsin olevan tiedon mukaan.  (Fareed 2008, 12).  

 

 

2.8 Seisokkien syyt tilastojen mukaan 

 

Vuoden 2010 Tuulivoiman tuotantotilastoissa oli tiedot 130 laitoksesta, joiden keski-ikä 

oli 8,3 vuotta. Tilastossa ei siis ole tietoja aivan kaikista laitoksista, esimerkiksi siksi, 

että laitos oli valmistunut kesken vuotta. Tilastojen mukaan seisokit olivat keskimäärin 

vuonna 2010 noin reilut 10 prosenttia käyttöajasta mukaan lukien huollon. Eniten sei-

sokkeja aiheuttaneita osia tai mekanismeja olivat vaihdelaatikko ja lapakulmien säätö-

mekanismi. Jäätymisen aiheuttamat seisokit olivat jopa 33 prosenttia seisokkiajasta. 

Tuntureilla tuulivoimaloiden lavat on suojattu jäätymiseltä lapalämmittimillä. Jonkin 
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verran jäätymistä esiintyy myös tuulimittareissa lämmityksestä huolimatta. Kylmä voi 

myös estää laitosta käynnistymästä, koska voiteluöljyt ovat liian jähmeitä. Suomen 

oloissa voi tuulivoimalan joutua pysäyttämään myös, koska alin käyttölämpötila alittuu. 

Vanhimmissa laitoksissa alin käyttölämpötila voi olla vain miinus 15 celsiusastetta, 

mutta uudemmissa laitoksissa miinus 25 - 30 celsiusastetta. Vuonna 2010 tilastoitu 

osuus käyttötunneista, joissa pysähdyksen syy oli kylmyys, oli kahden prosentin luok-

kaa.  (Stenberg & Holttinen 2010, 36‒41). 
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3 INVESTOINTIPÄÄTÖKSEN TAUSTA 

 

Yrityksen perustamisvaiheessa pitää ratkaista yritysmuoto. Käytännössä mukaan lähte-

vien yrittäjien lukumäärä, tulevan yrityksen verokohtelu, pääomantarve, päätöksenteko, 

toiminnan jatkuvuus sekä tappion ja voiton jakaminen määräävät yritysmuodon. Yri-

tysmuodoista toiminimi tulee kyseeseen vain, jos tarvittavan pääoman määrä on melko 

pieni. Osakeyhtiö on yleensä ratkaisuna, kun pääoman tarve on merkittävä. Periaattees-

sa osakeyhtiön osakas vastaa vain sijoittamistaan rahoista. Osuuskuntien osalta tilanne 

on samankaltainen, lukuun ottamatta sitä seikkaa, että laissa ei ole määritelty pienintä 

peruspääomaa osuuskunnille. Henkilöyhtiöissä, eli avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä, 

lukuun ottamatta kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä, vastuu on rajoittamaton. 

Luonnollisesti päätöksentekovalta on vastuunkantajilla henkilöyhtiöissä ja toiminimen 

kohdalla haltijalla. Osakeyhtiössä päätöksentekoon osallistuu toimitusjohtaja, hallitus ja 

yhtiökokous. Osuuskunnan ja osakeyhtiön välinen ero on siinä mihin yhtiö- tai osuus-

kuntakokouksessa päätösvalta perustuu. Osakeyhtiössä valta perustuu osakkeiden mää-

rään kun taas osuuskunnassa valta perustuu jäsenyyteen. (Keskuskauppakamari 2011, 

14). 

 

Jatkuvuuden kannalta helpoimmat yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja osuuskunta, sillä 

osakkeet voivat vaihtaa omistajaa vapaasti ja jäsenyyden luovuttaa edelleen. Osakeyhtiö 

jakaa voitot osinkoina. Osuuskuntakin voi antaa ylijäämän jäsenilleen. Henkilöyhtiöissä 

palkanmaksu ja voitonjako perustuvat sopimukseen. Toiminimen kohdalla palkanmaksu 

ei ole mahdollista, sen sijaan yrittäjä voi tehdä yksityisnoston. (Keskuskauppakamari 

2011, 14‒15). 

 

Verotuksesta määrää elinkeinoverolaki, joka määrittää onko verotettava tulo pääoma- 

vai ansiotuloa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystulo lasketaan siten, että nettova-

rallisuuden arvosta korkeintaan 20 prosenttia on pääomatuloveron alaista elinkeinotu-

loa. Pääomatuloverojen veroprosentti on valinnan mukaan 20 prosenttia tai 10 prosent-

tia. Henkilöyhtiöissä verotus suoritetaan niin, että yrityksen tuotto katsotaan osakkaiden 

tuloksi, josta osa on pääomatuloa, osa ansiotuloa. Pääomatulolaskelma tehdään samaan 

tapaa kuin toiminimen kohdalla. Erona on kuitenkin maksetut palkat, jotka lisätään net-

tovarallisuuteen. Osakeyhtiön verotus suoritetaan suoraan yhtiön tuloista yhteisövero-

kannan mukaan. Osingot verotetaan vielä erikseen henkilöverotuksessa. (Keskuskaup-
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pakamari 2011, 30‒31). Teknologian tutkimuskeskuksen Tuulivoiman tuotantotilastojen 

mukaan suurin osa tuulivoimaloista on osakeyhtiöiden omistuksessa. (Stenberg & Holt-

tinen 2010, 12). Yrityksen perustamisesta on ilmoitettava yritysmuodosta riippumatta 

kaupparekisteriin (Keskuskauppakamari 2011, 20). Maksut perustamisilmoituksesta 

vaihtelevat 75 eurosta 350 euroon. Kallein maksu koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, 

halvin yksityistä elinkeinonharjoittajaa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2012). 

 

 

3.1 Investoinnin rahoitus 

 

Koska kassavirta, eli yrityksen tuotto kuluilla vähennettynä, ei usein tuota riittävästi 

käyttöpääomaa, on yrityksen turvauduttava ulkopuoliseen rahoitukseen. Yleensä kysee-

seen tulevat pankit, rahoitusyhtiöt ja eritysrahoituslaitokset. Ulkopuolisen rahoituksen 

lisäksi yritys voi yrittää saada oman pääoman ehtoista rahoitusta eli yrittää löytää jon-

kun tahon, joka on valmis sijoittamaan omia rahojaan yritykseen. Varjopuolena on si-

joittajien halu saada valtaa yrityksen johdossa sekä usein varsin kovat odotukset tuoton 

suhteen. Pankit vaativat lainoille vakuudet aina. Suositeltava on hakea euromääräistä 

luottoa, jos kyseessä ei ole vienti. Lyhytaikaisiin tarpeisiin kannattaa harkita luotollista 

tiliä, joka joustaa tarpeen mukaan, toki luoton määrän toimiessa jouston rajana. Pankeis-

ta yrittäjä voi kysellä myös pankkitakausta, jota voi käyttää vakuutena vaikkapa raken-

nusprojektissa. Pankkitakaus edellyttää vakuuden antamista. (Keskuskauppakamari 

2011, 23‒24). 

 

 

3.2 Erityisrahoitus 

 

Mikäli yrityksen liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on alle 

43 miljoonaa euroa, on yritys pieni tai keskisuuri, jolloin se voi olla oikeutettu hake-

maan Finnveralta rahoitusta. Finnveran tarkoituksena on täydentää muiden rahoittajien 

jo osin rahoittamaa kohdetta. Rahoituspalveluiden muoto voi olla osatakaus, laina tai 

pääomasijoitus. Hakijayrityksen tulee olla liiketoimintaa harjoittava yritys, joka pitää 

tuottaa voittoa viimeistään vuosien päästä. Finnvera ei saa toimintalain (445/1998) ra-

joitusten vuoksi osallistua rahoittajana rakennusliiketoimintaan, jos kyseessä on perusta-

jaurakointi. Suurin mahdollinen takaus on 80 prosenttia takauspyynnön kohteesta. Eri-
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tyisesti on huomattavaa, että jos yritys on saanut investointiavustuksen ELY -

keskukselta, julkisen rahoituksen suurin mahdollinen määrä on yhteensä 75 prosenttia. 

Usein ELY -keskuksen kautta on saatu korkein mahdollinen avustus, joka estää saamas-

ta toista julkisista varoista peräisin olevaa avusta Finnveralta. (Finnvera 2011, 1‒17).  

 

 

3.3 Rahoitusmarkkinakatsaus kevät 2012 

 

Rahoituksen taustatekijät, eli toimivat rahoitusmarkkinat, valittavien rahoitusmuotojen 

monipuolinen kirjo sekä hyväksyttävissä olevat ehdot, muodostavat kokonaisuuden, 

joka toimiessaan huolehtii hyvin yritysten toimintaedellytyksistä. Yritysrahoituskysely 

vuodelta 2012 luotaa Suomen kehitystä rahoitusmarkkinoiden osalta. Kyselyn mukaan 

lainoja oli haettu vilkkaasti ja lainojen määrä oli kasvussa. Pankkien suuri merkitys 

markkinoilla rahoittajana on korostunut entisestään. Rahoitusta on Suomessa saavilla, 

mutta suuret ja keskisuuret yritykset joutuvat tyytymään pienempään rahoitusmäärään 

kuin toivovat.  Pienistä ja mikroyrityksistä noin 40 prosenttia ei ole saanut rahoitusta 

lainkaan. Syynä oli usein kohonneet vakuusvaatimukset. Maksettuihin korkoihin sisäl-

tyvä marginaali, eli se koron osa, josta on poistettu viitekoron merkitys, oli kasvanut 

varsinkin suurilla yrityksillä. Yhteenvetona voi siis sanoa, että suuret yritykset joutuvat 

maksamaan suurempia korkoja ja hyvin pienet yritykset eivät saa rahoitusta lainkaan. 

(Suomen Pankki / Yritysrahoituskysely 2012, 1‒21). 

 

Toistaiseksi suomalaiset pankit ovat kyenneet säilyttämään kykynsä rahoittaa hankkeita, 

mutta vaikka tilanne vaikuttaa hyvältä, on edellinen maksuvalmiuskriisi ollut vuoden 

2011 lopulla. Kriisi taukosi, koska monet maat alkoivat toteuttaa taloutensa korjaustoi-

menpiteitä. Toimenpiteillä on saavutettu vain heikko luottamus sijoittajien keskuudessa. 

Ongelman keskiössä tuntuu olevan yhteys valtioiden ja pankkien välillä. Varsinkin on-

gelmissa olevien maiden pankit ovat nostaneet niiden sijoituksien määrää, jotka kohden-

tuvat kotimaan valtionvelkakirjoihin. Suomen ulkopuolella riehuva velkakriisi voi va-

hingoittaa Suomen rahoitusmarkkinoita heikentämällä pankkien rahoitusta, joka taas 

heijastuu pankkien asiakkaisiin vähentyneenä mahdollisuutena saada rahoitusta. Toinen 

vaikutusväylä on vienti, joka voi pienentyä. Huolestuttavaa on, että vaihtotase on nega-

tiivinen ja kotitaloudet ovat kasvattaneet velkaantumisastettaan. (Hakkarainen 2012,   

2‒3).  
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3.4 Korko talouden taustatekijänä 

 

Talouden näkymien taustalla on usein korko. Korkotaso määräytyy joko markkinoilla 

tai sitten se määrätään viranomaisen taholta. Tunnetuin viranomaisten määrittämä korko 

on keskuspankin määrittämä ohjauskorko, joka on Euroopan unionin alueella Euroopan 

keskuspankin tärkeä työkalu mm. inflaation vastaisessa taistelussa. Korkoa käytetään 

silloin, kun pankit lainaavat rahaa keskuspankilta. Ohjauskoron merkitys tulee esille, jos 

talous on hyvin ripeässä kasvussa. Silloin voi syntyä tilanne, jossa pankit ei saa riittä-

västi rahaa lainattavaksi asiakkailleen, josta syystä ne turvautuvat keskuspankin rahoi-

tukseen, koska muut rahan lähteet ovat ehtyneet. Muita rahan lähteitä pankeille ovat 

toiset pankit ja talletukset. Koska inflaation nousu muodostaa uhan, keskuspankki nos-

taa ohjauskorkoaan, joka puolestaan nostaa markkinakorkoja. Mikäli talous on alavirei-

nen, on aika laskea ohjauskorkoa, jonka pitäisi lisätä lainojen kysyntää. Tunnetuin 

markkinoiden määrittämä korko euroalueella on Euribor -korko. Koron määrittäminen 

tapahtuu pankkien keskenään käymän lainakaupan keskiarvona. Korkoa lasketaan useil-

le eripituisille jaksoille, aina yhdestä viikosta yhteen vuoteen. Usein pankit käyttävät 

korkoina omia korkojaan, kuten esimerkiksi prime-korkoa, joka lasketaan monimutkais-

ten perusteiden mukaan. (Pörssisäätiö 2011, 4‒6).  

 

Euroopan keskuspankin puututtua peliin lisäämällä rahan määrää markkinoilla, ovat 

Euribor -korot pienentyneet vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana. Koska epätie-

toisuus euroalueella kasvaa, on oletettavaa lyhyiden korkojen laskevan vähän lisää. 

(Valtioneuvoston kanslia 2012, 10). Suomen Pankki uskoo kolmen kuukauden Euribor -

koron pysyvän lähes muuttumattomana ensi vuoden puoleen väliin asti. Vuoden 2014 

lopulla kyseinen korko on 1,1 prosenttia, kun sen ennuste tälle vuodelle on 0,8 prosent-

tia. Ennuste perustuu toukokuussa 2012 vallinneeseen tilanteeseen. (Euro & talous 

3/2012, 15‒16). 
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3.5 Investointituki 

 

Huoltovarmuuden lisääminen energia-alalla sekä mahdollisimman monien energialäh-

teiden hyödyntäminen ovat syitä energiatuelle, jonka perusteella tuulivoimalat voivat 

saada investointitukea. Lailliset perusteet löytyvät valtionavustuslaista (688/2001) sekä 

asetuksesta (1313/2007). (Työ- ja elinkeinoministeriö / Energiatuki). Avustuslajeja on 

kaksi. Näistä yleisavustus ei sisällä mitään tarkkaa määritelmää. Erityisavustuksen voi 

saada myös investointiavustuksena. Laissa todetaan avustuksen määrästä, että se ei saa 

olla suurempi kuin kustannukset yhteensä. Laissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 

että hanke on yleisten avustustavoitteiden mukainen, yleisesti hyväksyttävä hanke, tar-

peellinen ja sen ei katsota aiheuttavan ongelmia markkinoiden toimintaan. Lain mukaan 

valtionavustusta ei ole tuki, joka on määrätty laissa. (Finlex 688/2001, 3, 5‒7 §). Ase-

tuksessa säädetään, että varsinainen päätösvalta on työ- ja elinkeinoministeriöllä, jos 

hankeen kustannukset ovat yli kolme miljoonan euroa. Jos hankeen kustannukset ovat 

pienemmät, niin päätösvaltainen elin on työvoima- ja elinkeinokeskus. Erityistä huo-

miota asetuksessa kiinnitetään hankkeen ilmasto- ja ympäristömyönteisyyteen. Hank-

keen pitää lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Hakijana voivat olla yritykset, kunnat 

tai yhteisöt. Mikäli ei ole kyseessä hanke, joka sisältää uutta teknologiaa, niin tuki voi 

olla korkeintaan 30 prosenttia. Hakijan edellytetään rahoittavan itse hankkeesta vähin-

tään 25 prosenttia. (Finlex 1313/2007, 1‒4 §).  

 

Varsinainen hakemus osoitetaan siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jossa hanke 

sijaitsee. Tukea on haettava aikaisessa vaiheessa, koska sen myöntämisen edellytys on, 

ettei investoinnin kohteena olevaa käyttöomaisuutta ole hankittu aikaisemmin kuin tu-

kea on haettu. Itse hakemuksesta tulee ilmetä hakijan osoite ja nimi sekä yritystunnus ja 

lisäksi hankkeen aikataulu ja kustannuslaskelma. Kustannuksiin voi sisällyttää lähes 

mitä vain mikä liittyy hankkeen etenemiseen aina suunnittelusta käyttöönottoon. Kus-

tannuksiin ei kuitenkaan saa sisältyä yleiskustannuksia, edustusmenoja, rakennusaikai-

sia korkoja, muita liittymismaksuja kuin sähköverkkoon liittyminen ja eikä arvonlisäve-

roa. Hakijan edellytetään laativan kirjanpidossaan oman kustannuspaikan tai tilin han-

ketta varten. Hakijan tulee huomioida, että tukea ei makseta heti, vaan hakijan on pys-

tyttävä näyttämään toteen syntyneet kustannukset. Yleensä maksatus tapahtuu monessa 

erässä. Viimeisen maksuerän koon on oltava suurempi kuin 20 prosenttia koko tuesta. 

Myös hankeen edistymistä valvotaan vaatimalla lausunto tukihakemuksien liitteeksi. 
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Hanke pitää olla vakuutettu. Aikaa viimeisen hakemuksen tekemiseen on kolme kuu-

kautta hankeen valmistumisesta. Yleensä vaaditaan tilintarkastajan lausunto, paitsi jos 

maksutositteiden määrä on vähäinen. Lisäksi on huomattava, että asetus on voimassa 

vuoden 2008 alusta vuoden 2012 loppuun. (Finlex 1313/2007, 5–13 §).  

 

 

3.6 Projektirahoitus 

 

Teollisia laitteita valmistavat yritykset ovat laajentaneet toimintaansa huolto- ja kunnos-

sapitopalveluihin. Tämän ajattelun laajennettu muoto on elinkaaripalvelu, jossa laitteen 

alkuperäinen valmistaja huolehtii ylläpidosta koko laitteen elinkaaren ajan. Laitteen 

valmistaja markkinoi elinkaaripalvelua helppona ratkaisuna. Mahdollista on jopa ostaa 

vain laitteen tuottoa, ei siis laitetta. Osto tapahtuu palvelumaksuina, joka edellyttää tuo-

ton määrän tarkkaa selvittämistä. Mahdollisista laitevioista vastaa valmistaja, ei ostaja. 

(Mikkola & Ryynänen 2007, 10‒13). Käytännön toimintamalleja on kaksi. Toiminta-

mallissa, jossa valmistaja vastaa rakentamisesta ja huoltopalveluista sopimuksen mu-

kaan, tilaaja maksaa hankeen kustannukset. Palvelut veloitetaan kuukausittain. Toisessa 

toimintamallissa palvelumaksut kattavat myös investoinnin, jolloin siis tilaaja ei ole 

vastuussa investoinnin rahoittamisesta. Tilaajan kannalta ratkaisun helppous piilee siinä, 

että laitteen toimittaja tekee kaikki tarvittavat sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa, ti-

laajan tehdessä vain yhden sopimuksen laitteen toimittajan kanssa. Kokonaispaketti on 

usein tilaajan kannalta edullinen, koska elinkaaripalvelun tarjoaja on vastuussa laitteesta 

koko sen käyttöiän ajan. Tilaajan kannalta palvelun hinta on arvioitavissa. Sopimus si-

sältää usein maksuhyvityksen mahdollisuuden, jos palvelu poikkeaa sopimuksessa mää-

ritellystä. Toisaalta yleensä palvelumaksu on sidottu indeksiin. (Mikkola & Ryynänen 

2007, 13‒18).  

 

Vaikka periaatteessa pitäisi olla selvää kuka on vastuussa mistäkin, on varsinaiseen so-

pimukseen syytä liittää tarkka selvitys hankittavasta laitteesta sekä itse toimitukseen 

liittyvistä osa-alueista. Vastuut pitää kirjata tarkasti, huomioiden myös mahdollinen 

rakentamisen tai toimituksen viivästyminen. Sopimuksessa pitää määritellä maksupe-

ruste sekä sen osittamisen perusteet. Käytettävät vakuudet ja vakuutukset on myös hyvä 

kirjata ylös. Unohtaa ei myöskään pidä omistusoikeutta tai sitä kuka vastaa mahdollisis-

ta vahingoista. Itse laitteen osalta pitää määritellä millä perusteella laite voidaan hyväk-
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syä käyttöön. (Kyntölä 2/2011, 10‒12). Käytännössä investointia varten tarvitaan erilli-

nen projektiyhtiö, joka hankkii itselleen rahoituksen usein lainoina sekä pääomasijoi-

tuksina. Projektiyhtiö käyttää vakuutena ainakin osittain rakennuskohdetta ja koko sen 

toiminta perustuu tarkoin määriteltyihin sopimusehtoihin.  Hankkeen riskit piilevät saa-

tavissa olevassa tuotossa, prosessin kulussa, sisältäen jopa riskin, jonka yhteistyökump-

panit tuovat sekä itse tuotannossa, jossa on huomioitava jopa mahdollinen lainsäädän-

nön muutos. (Hailikari, Kyntölä & Kallio 2010, 5‒6).  
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4 SÄHKÖMARKKINOILLE PÄÄSY 

 

Sähkömarkkinat muodostuvat tuotannosta, siirrosta, jakelusta ja kaupasta. Lain säädän-

nön kotimainen perusta on sähkömarkkinalaki (386/1995). Sähkömarkkinoiden toimijat 

ovat erillisiä yksiköitä. Tämä johtuu siitä, että jakelu ja siirto eivät kuulu kilpailun pii-

riin, vaan ne toimivat oikeastaan monopolin turvin. Sen sijaan kauppa ja tuotanto ovat 

luonteeltaan markkinaehtoista toimintaa. Jakeluliiketoiminnalle on sälytetty asemansa 

vastapainoksi joukko velvollisuuksia. Verkonhaltijalla on sähkön siirtovelvollisuus, 

joka tarkoittaa, että verkkoon on liitettävä pyynnöstä kaikki ilman, että ketään on syrjit-

ty tai kohdeltu epätasapuolisesti. Liittymän käytön hinnoittelun perusteen ei saa olla 

liittymispiste. Asiakas saa käyttöönsä koko sähköverkon Suomen alueella maksamalla 

vaaditut maksut. (Partanen ym. 2011, 2).  

 

Sähköverkkoon liittymisen ehdot, jotka Fingrid on laatinut kantaverkkoa varten, ovat 

käytännössä voimassa myös alueverkkoyhtiöissä. Fingrid on pohjannut ehtonsa, yleiset 

liittymisehdot ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, Nordelin Nordic Grid 

Codeen. Kyseisen koodin on laatinut yhteispohjoismaiseen käyttöön Nordel, jonka toi-

minta on päättynyt. Tilalle on tulossa yleiseurooppalainen koodisto, joka on yhä kes-

keneräinen. (Koivunen 2011, 26). 

 

Yleisistä liittymisehdoista löytyvät vaatimukset teknisistä seikoista sekä yleiset sopi-

musehdot. Molemmilla osapuolilla on oikeus irrottaa tuulivoimala verkosta toimintahäi-

riöiden tai vikojen takia. Erityistä huomiota kiinnitetään tuulivoimalan suojaukseen taa-

juuden tai jännitteen tilapäisesti muuttuessa. Tuulivoimalayrittäjän on todistettava tuuli-

voimalan ehtojen mukainen toiminta ennen käyttöönottoa. (Koivunen 2011, 26‒30).  

 

 

4.1 Tuotannon määrän määrittäminen 

 

Voidakseen osallistua sähkömarkkinoihin on kaikkien sähkön tuottajien kyettävä mää-

rittämään etukäteen tuotettavan sähkön määrä. Erityisen tärkeää tämä on niille, joiden 

toiminta on sähkön välittämistä. Näille sähkön myyjille on elintärkeää tietää sähkön 

kulutus. Tarvittava sähkön määrä on riippuvainen kulutuksen ajankohdasta. Vaikka 

sähkön tuotanto saadaan kattamaan myös huippukulutus, kulutuksen määrän jatkuva 
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muutos aiheuttaa ongelmia jakeluverkkoon, sillä sähkö on kyettävä siirtämään ilman 

laadun heikentymistä tai suuria hävikkimääriä. Sähkön kulutuksesta on rakennettu eri-

laisia malleja, joiden tarkoitus on tuottaa taustatietoa ennusteita varten. Suomessa 

kuormitusmallit perustuvat 1980- ja 1990-luvuilla tehtyihin tutkimuksiin. Mallin tarkoi-

tuksena on ollut huomioida lämpötilan sekä ajankohdan vaikutus kulutukseen. (Partanen 

ym. 2011, 12‒14).  

 

 

4.2 Sähköpörssi Nord Pool 

 

Suomessa sähkön tuotanto ja myynti ovat sääntelystä vapaa liiketoiminta-alue. Perintei-

sesti sähköä on hankittu paikalliselta jakeluyhtiöltä tai sitten on hankittu omistusosuus 

voimalasta. Nykyisin sähköä voi ostaa ja myydä sähköpörssissä, jona Pohjois-

Euroopassa toimii Nord Pool. Sen toimesta lasketaan systeemihinta ja aluehinta. Alue-

hintaa joudutaan käyttämään, koska eri maiden välisiä sähkön siirtoyhteyksiä ei ole riit-

tävässä määrin. (Partanen ym. 2011, 20).  

 

Jotta liiketoimintaa kyettäisiin jatkamaan kaikissa olosuhteissa, on kyettävä hallitse-

maan riskejä. Toisaalta ilman riskejä ei kovin suuria tuottoja ole odotettavissa. Jäljelle 

jää siis riskien pienentäminen etsimällä tasapainoa tuoton ja riskien välillä. Hinnan 

muutoksia vastaan voi suojautua sähköpörssin tarjoamilla johdannaisilla. Sähköpörssin 

johdannaiset ovat tarkoitettu vain hintariskin suojaukseen, ei varsinaiseen sähkökaup-

paan. Mahdollista on myös käyttää johdannaisia kahden osapuolen välisessä kaupassa, 

mutta vaikeuksia saattavat aiheuttavat heikosti toimivat jälkimarkkinat. (Partanen ym. 

2011, 33).  

 

Tuulivoimayrittäjän ja muidenkin sähkön myyjien kannalta sähkön hinnan muutokset 

muodostavat valtavan riskin yrityksen toiminalle.  Koska sähkön varastointi on lähes 

mahdotonta, on pakko etsiä tasapainoa kulutuksen ja tuotannon välillä. Pohjoismaisille 

sähkömarkkinoille on ominaista suuri riippuvuus säästä, joka aiheuttaa niin ylisuurta 

tuotantoa kuin yllättävän suurta kulutusta, jonka heijastuu hintoihin suurena vaihteluna 

eli volatiliteettina. Nord Poolissa käytävässä kaupassa valuuttana on euro, joka estää 

valuuttariskin. Vastapuolisriski eli riski siitä, että sopimuskumppani ei kykene vastaa-

maan velvoitteisiinsa, voi toteutua vaikka sopimuskumppanin konkurssin yhteydessä. 
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Vastapuoliriski ei toteudu, jos Nord Poolia on sopimuksen välittäjänä, koska Nord Pool 

sopimuksissa on aina mukana vakuudet. Jos myytävä tuote on Nord Poolin tuotteiden 

mukainen, voidaan myös kahdenvälisissä sopimuksissa käyttää Nord Poolia välittäjänä, 

jolloin siis saadaan poistettua vastapuoliriski vakuuden avulla. Aluehintajärjestelmän 

olemassa olo aiheuttaa sen, että alan toimijoiden on käytännössä pakko käyttää tätä hin-

taa, koska jos käyttää varsinaista hintaa eli systeemihintaa, voi aluehinnan ja systeemi-

hinnan välinen ero aiheuttaa valtavan voiton tai tappion. Riskejä voi aiheutua siirtover-

kosta, jonka mahdolliset toimintahäiriöt eivät ole tuottajan kontolla. Yrittäjältä edellyte-

tään riskien hallintaa myös lainsäädännön saralla, koska muutos veroissa tai tuissa on 

mahdollinen. Varsinaisesta toiminnasta aiheutuvilta riskeiltä voi suojautua laatimalla 

ohjeet, siitä miten toimitaan erilaisissa tilanteissa. (Nieminen 2010, 9‒11).  

 

Mikäli tuulivoimayrittäjä haluaa, hän voi yrittää turvautua sähkön hinnan vaihteluilta 

hankkimalla standardisoidun johdannaisen Nord Poolista. Johdannaiskaupassa on oike-

astaan kysymys tulevan hinnan määrittämisestä eli sijoittamisesta. Sijoitustuotteina toi-

mivat futuurit, forwardit, hintaerosopimukset ja optiot. Futuureissa sopimuksen mukai-

nen tarkastelu tehdään jopa päivittäin, sen sijaan forwardeissa tarkastelu tapahtuu joko 

kerran kuukaudessa, kolmen kuukauden välein tai vuosittain. Mahdolliselta aluehinnan 

ja systeemihinnan välisestä erosta aiheutuvan riskin torjunta voidaan suorittaa hankki-

malla aluehintatuotteita. Optio antaa mahdollisuuden toimia markkinoilla sopimukseen 

mukaiseen hintaan sovittuna ajankohtana. Voitto muodostuu hinnan kohotessa yli op-

tiohinnan. (Nieminen 2010, 4‒7).  

 

 

4.2.1 Riskienhallinta 

 

Jotta tuulivoimalayrittäjä voisi tehdä päätöksiä, on hänen laadittava malleja mahdollisis-

ta tulevaisuuden tapahtumista. Yksinkertaisen perustasotiedon saa aikaan kirjaamalla 

ylös oliko tuloksena voitto vai tappio. Pikkaisen pidemmälle menevä menetelmä on 

skenaario, jossa yritetään päästä perille tulevasta kehityksestä historia tietojen perusteel-

la. Tavallisimpia sovellutuksia skenaariosta on tutkia pärjäämistä erittäin epäedullisissa 

olosuhteissa. Tällainen olosuhde voi olla äkillinen hinnan muutos tai suuren sopimuksen 

kariutuminen. Vertailemalla saatuja tuloksia, saadaan selville merkittävimmät riskiteki-

jät. (Nieminen, 2010, 14‒16). 
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Rahoitusmarkkinoilla on käytössä VaR-analyysi, jonka avulla voidaan määrittää kor-

kein mahdollinen tappio tietylle ajanjaksolle halutulla todennäköisyydellä. Laskenta 

voidaan suorittaa historiatietoihin perustuen, jolloin toteutuneet voitot ja tappiot ovat 

järjestetty niin, että parhaimmat tulokset ovat histogrammissa ylhäällä ja huonot siis 

alhaalla.  Valitun luottamustason Var-luku voidaan nähdä leikkauspisteenä.  Stimulaatio 

tarkoittaa edellä kuvatun kaltaisen histogrammin rakentamista siten, että tiedot ovat 

peräisin skenaarioista, joiden tuottama tieto järjestetään hyvistä huonoihin. Näiden me-

netelmien heikkous on niiden perustuminen menneisyyteen, joka ei välttämättä toteudu 

uudelleen. Analyyttinen menetelmä perustuu laskenta kaavaan, jonka perustana on nor-

maalijakauma. Menetelmä on epäkelpo, jos mukana on osia, jotka eivät käyttäydy suo-

raviivaisesti. Samankaltainen menetelmä on Monte Carlo-menetelmä, jossa simuloidaan 

erilaisia olosuhteita ja niiden tuottamia voittoja tai tappiota. Menetelmä huomioi käy-

tännössä tapahtuvat muutokset erittäin hyvin, mutta on erittäin työläs toteuttaa. (Niemi-

nen 2010, 16‒18).  

 

Johdannaisia käytettäessä on suositeltavaa varmistaa valittu suojaustaso päivittäin. Me-

netelmäksi sopii markkinalähtöinen menetelmä, jonka perusta on vertailuhinta, joka 

saadaan laskemalla päivän hinnan ja sopimushinnan erotus. Päivän hinta perustuu for-

wardien hinnoista muodostettuun käyrään. Käyrä taas muodostuu uskotuista tulevista 

hinnoista. (Nieminen 2010, 18‒19). 

 

Olipa riskien hallintapa millainen tahansa, on se hyödytön, jos ei ole määritelty rajaa 

kaupanteolle. Rajoina voidaan käyttää VaR-lukua, korkeinta mahdollista tappiota tai 

määrittää suurin mahdollinen sopimustaso. Henkilöriskiä voi yrittää rajoittaa tekemällä 

tärkeistä riskinhallintatoiminnoista automaattisia. Tarvittava tieto on koottava yhteen 

useista lähteistä. Se miten laajaa riskinhallintaa tarvitaan, on riippuvainen siitä miten 

suurta ja miten laajaa yrityksen riskiä sisältävät toiminnot markkinoilla ovat. (Nieminen 

2010, 19‒ 21). 

 

 

 

 

 



30 

 

4.2.2 Sähkön myynti 

 

Pohjois-Euroopan sähkömarkkinoiden erityspiirteet aiheutuvat vesivoiman saatavuuden 

suuresta vaihtelusta sekä kulutuksen heilahtelusta, jonka seurauksena tukkumarkkinoilta 

vaaditaan suurta kykyä sopeutua erilaisiin markkinatilanteisiin. Tukkumarkkinoilla ta-

pahtuva kaupankäynti tapahtuu Nord Poolissa tai kahdenvälisten sopimusten avulla. 

Kaupankäyntiä on periaatteessa kahdenlaista, joko johdannaiskauppaa tai sitten varsi-

naiseen sähkön myyntiin johtavaa kauppaa niin kutsutuilla Spot-markkinoilla. Spot-

markkinat jakautuvat Elspot- ja Elbas-markkinoihin.  Elspot-markkinat luovat käydes-

sään kauppaa sähköstä pohjan systeemihinnalle eli siis kyseessä on markkinaehtoinen 

hinta sähkölle. Systeemihintaa voi luonnehtia hinnaksi, joka ollaan kyseisellä hetkellä 

markkinoilla valmiita maksamaan sekä hinnaksi, joka heijastaa kysynnän ja tarjonnan 

välistä tasapainoa. Tarjouskilpailun voittaa ja samalla saa tuotteen myytyä se, jonka 

tarjous on halvin. Systeemihintaa laskettaessa huomioidaan vain ja ainoastaan itse tarjo-

ukset, ei siirtoverkon rajallisuudesta aiheutuvia ongelmia. Siirtoverkon rajallisuus on 

huomioitu aluehinnassa. Kauppaa sähköllä voidaan käydä Nord Poolin kautta Suomeen, 

Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Viroon. Kapasiteettia voidaan siirtää myös siirtoyhteyk-

sien kautta myös Venäjälle, Saksaan, Puolaan ja Hollantiin. Jos syntyy tilanne, jossa 

sähkön tuotanto ylittää sähkön siirtoverkon kyvyn siirtää, on järjestelmävastaavan tur-

vauduttava joko aluehintaan tai kyseeseen tulee vastaostotilanne. Vastaostolla tarkoite-

taan tuotetun sähkön ostamista tai puuttumista tuotannon tai kulutuksen määrään.  Hin-

ta-alueilla vallitseva sähkön hinta kuvaa hetkellistä tuotantoa sekä sähköverkon kykyä 

siirtää sähköä. (Partanen ym. 2011, 21‒22).  

 

 

4.3 Järjestelmävastaava ja tasevastuu 

 

Järjestelmävastaavan tehtävänä on sähkömarkkinalain (386/1995) 4 luvun mukaan val-

voa sähköverkon toimintaa niin, että sähkön saanti varmistetaan, huolehtia tasevastuusta 

sekä verkon toimivuudesta. Laki määrittää järjestelmävastaavaksi kantaverkonhaltijan, 

jolla on oikeus määritellä ehdot, joilla lain määrittämät velvoitteet toteutetaan. Ehtoja ei 

voi kuitenkaan ottaa käyttöön ennen kuin ne on vahvistettu viranomaisen toimesta var-

sinkin, jos ehdot koskevat jotain tiettyä asiaa. Laissa määritellään myös tasevastuu, jolla 

tarkoitetaan tasapainoa sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä yhden tunnin aikajaksoa 
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kohti. Järjestelmävastaavan hinnoittelu sekä muut sähkökauppaan liittyvät ehdot on ol-

tava kaikkien osapuolten saatavissa mukaan lukien viranomaiset. Eri osapuolten tasa-

puolinen kohtelu ja sähkömarkkinoiden paras mahdollinen toiminta ovat lainsäätäjän 

mukaan toiminnan tavoitteena. (Finlex 386/1995, 16 §). Tuulivoimayrittäjä voi halutes-

saan yrittää tasapainottaa tasetta etukäteen Spot-markkinoiden kautta. (Partanen ym. 

2011, 23). 

 

Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid toimii ylimpänä taseselvittäjänä. Periaatteessa tase-

vastaavia ovat kaikki sähköä myyvät tai tuottavat tahot sekä sähköverkonhaltijat. Ta-

seselvityksessä on kyse siitä, että kysynnän ja tarjonnan välillä on ollut eroa. Ero tasa-

taan kyseisen toimijan hierarkiatason yläpuolella olevan toimijan kanssa. Fingrid selvit-

tää taseet tasevastaavien kanssa sekä valtakunnan tasolla. Fingridistä seuraava taso on 

tasevastaavat, joiden tehtävänä on tarkistaa tilanne kanta- ja jakeluverkoissa sekä siirtää 

tieto Fingridille. Alimman tason eli jakeluverkon haltija tarkistaa tunneittain siirretyt 

sähköerät sekä siirtää tiedot tasevastaaville Fingridin kautta. Kunkin tason on lisättävä 

oman toiminnan mukaiset taseet alemmalta tasolta tulleeseen tietoon. Tasevastaavan on 

erotettava kysyntä ja tuotanto erilliseen selvitykseen. (Lampinen 2012, 5‒10).  

 

Tuotantoselvityksen taseeseen luetaan tuotanto, jonka nimellisteho on vähintään yksi 

megavolttiampeeri (jatkossa MVA). Sen sijaan kulutusselvitykseen luetaan kaikki kulu-

tus. (Partanen ym. 2011, 44). Fingrid perii tasevastaavilta tammikuussa summan, joka 

vastaa koko vuoden kuukausittaista maksua, joka on yhtä kuukautta kohti 200 euroa. 

Mahdollisen säätösähkön hinta määräytyy Nord Poolin Suomen aluehinnan mukaan. Jos 

kyseessä on liikatarjonta, niin hinta on korkeintaan Suomen aluehinta. Jos kyseessä on 

liian vähäinen tarjonta, niin hinta on pienimmillään Suomen aluehinta. Tasesähkön hin-

ta muodostuu Suomen aluehinnasta ja säätösähkön hinnasta, joka määritetään jokaiselle 

tunnille erikseen. Jos on tarvetta tasata saman tunnin aikana niin liika kuin liian vähäistä 

sähkön määrää, on tehtävä vielä erikseen selvitys, siitä kumpaan suuntaan on tehty 

enemmän säätöjä. Selvityksen perusteella määrittään onko kyseessä liika- vai alitarjon-

ta. Tasatilanteessa hinta on Suomen aluehinta. Tasevastaava maksaa kaikesta tuotetusta 

sähköstä 0, 085 euroa megawattituntia kohti tuotantomaksua. Sähkön käytöstä veloite-

taan 0,145 euroa megawattituntia kohti kulutusmaksua. Edellisten lisäksi peritään vo-

lyymimaksua jokaiselta siirretyltä megawattitunnilta, joka on 0,5 euroa megawattitun-

nilta. Säätösähköstä ja tasesähköstä maksetaan energiamaksua niin, että Fingridin osta-
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man sähkön hinta perustuu kyseisen tunnin ylössäätöhintaan ja myymä sähkö alassäätö-

hintaan. Kun valtakunnallinen selvitys valmistuu, saavat tasevastaavat laskunsa lukuun 

ottamatta niitä, joiden laskun yhteissumma on alle 50 euroa. (Fingrid / Tasepalveluso-

pimuksen liite 2 2012, 1‒3).  

 

Fingrid vaatii tasevastaavilta vakuudet, joiden suuruuden pitää olla syntyvien kustan-

nuksien mukainen mukaan lukien mahdolliset korot ja mahdolliset perintäkulut. Arvio 

vakuuden suuruudesta perustuu kulutustaseeseen ja samaan aikaan yhtä tuntia kohden 

toimitettuun sähkön määrään, joka on keskiarvoltaan suurin kuukauden ajalla. Arvio 

suoritetaan vuoden ajalle ja toteutumaa seurataan jatkuvasti. Saatu tulos määrittää va-

kuusluokan, joka perusteella saadaan selville vakuuden määrä. Pienin vakuusvaade on 

200 000 euroa, joka on voimassa yhteen megawattituntiin asti. Vakuus voi muuttua, jos 

kuukausittain laskettu keskihinta on yli 100 euroa megawattituntia kohti tai johdan-

naismarkkinoilla on ylitetty 100 euroa megawattitunnilta. Vakuuden muutoksen pitää 

olla pitkäaikainen, jos näin ei ole, on vakuusvaatimus palautettava nostoa edeltäneelle 

tasolle. 

 

Ennen kuin tuulivoimalayrittäjän kannattaa hankkia vakuuksia, on varmistauduttava 

siitä, että vakuuksien antajan oltava Fingridin hyväksymisehtojen mukainen. Sopiviksi 

pankeiksi voidaan katsoa pankki, jonka luottoluokitus on Moody`s Investors Inc: A2, 

Standard and Poor`s Ratings Group ja Fitch Ratings: A tai parempi. Jos vakuus ei täytä 

ehtoja kesken kauden, on vakuutta lisättävä. Lisäys voidaan toteuttaa talletuksena tase-

vastaavan tilille, jonka nosto-oikeus on vain Fingridillä ja joka on pantattu Fingridin 

lukuun tai pankkitakuu, joka on nostettavissa pyydettäessä. Huomioitavaa on, että talle-

tuksen arvoon ei lasketa mahdollista korkoa ja talletuksella pitää olla rajoittamaton tal-

letusaika. (Fingrid / Tasepalvelusopimuksen liite 3 2012, 1‒4). 

 

 

4.4 Varsinainen tuulisähkön myynti 

 

Jos halutaan ostaa tai myydä sähköä sähköpörssin eli Nord Poolin Spot-markkinoiden 

kautta, on kyseessä kauppa, johon liittyy aina sähkön siirto asiakkaalle. Sähkökaupan 

osapuolille Nord Poolin Spot-markkinat muodostavat kaupankäyntipaikan, jossa myy-

tävät tuotteet ovat ennalta määriteltyjä sekä tiedotus on samansisältöistä kaikille osa-
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puolille. Varsinainen kauppa tapahtuu pörssin toimiessa toisena osapuolena. Itse kaup-

paa tehdään pörssiin nimettömästi, joka on omiaan lisäämään tasapuolista kohtelua. 

Koska pörssissä toimijat ovat osallisina päätöksen teossa, on osapuolten mahdollista 

vaikuttaa mm. myytäviin tuotteisiin. Spot-markkinat muodostavat sähkölle systeemi-

hinnan, joka on mahdollista käyttää johdannaismarkkinoilla, tase- ja säätösähkömarkki-

noilla sekä kahdenvälisessä kaupassa. (Partanen ym. 2011, 23‒25).  

 

Spot-markkina sisältää kaksi erilaista tapaa tehdä sähkökauppaa. Toinen sähkökaupan-

käyntitapa on Elspot, johon voi jättää yhden tarjouksen päivässä ilman tietoa muiden 

tekemistä tarjouksista. Tarjouksesta pitää löytyä myyntiin tarjottu sähkön määrä sekä 

hinta. Tarjousten perusteella muodostetaan hinta, joka on voimassa kaikille osapuolille.  

Toinen sähkökaupantapa on nimeltään Elbas, jonka kaupankäyntialueena ovat Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan lisäksi Saksa. Sähkökauppaa voidaan käydä vielä pari tuntia 

ennen varsinaista sähkön käyttötuntia. Toisin kuin Elspot-markkinoilla, hinta muovau-

tuu jatkuvasti, jolloin on mahdollista, että jokaisella tunnilla on eri hinta.  (Partanen ym. 

2011, 25).  

 

Elspot-markkinoilla sähkökauppaa voidaan käydä pääasiassa sähkön määrällä, joka on  

0,1 megawattituntia tai 0,1 megawattituntia kerrottuna sopivaksi koetulla määrällä. Var-

sinainen sähkön siirto tapahtuu yhden päivän kuluttua tarjouksesta, jolloin siis tarjous 

voidaan muodostaa seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille. Toisena toimintatapana 

on niin kutsutut blokki-tarjoukset, joissa tarjouksen pituus voi olla mitä tahansa, kuhan 

pituus on enemmän kuin neljä tuntia. Tarjouksia voi jättää vain kerran vuokaudessa ja 

tarjouksen pitää sisältää rajat. Rajoilla tarkoitetaan korkeinta ja pienintä mahdollista 

osto- tai myyntimäärää sekä niille rajahintaa. Blokki-tarjousten osalta on niin, että ne 

eivät toteudu, jos kaikki ehdot eivät täyty. Tarjoukset on jätettävä viimeistään kello 13. 

Varsinainen myynti- tai ostohinta muodostuu tekemällä niistä kysyntä- ja tarjontakäyriä, 

joiden kohdatessa saadaan systeemihinta. Mikäli muodostuu ylitarjontaa, on sähkön 

hinta systeemihintatyyppinen. Alitarjonta-alueelle tehdään oma kysyntä- ja tarjonta-

käyrä kyseisen alueen tarjousten pohjalta. (Partanen ym. 2011, 25‒26).  

 

Elbas-markkinoilla voi käydä kauppaa jatkuvasti. Myytävän ja ostettavan sähkön määrä 

on sama kuin Elspot-markkinoilla. Jokainen kauppapäivä päättyy kello 15, jonka jäl-

keen uudet kaupankäyntitunnit ovat mahdollisen kapankäynnin kohteena. Koska varsi-
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nainen sähkön siirto tapahtuu riippumatta toimitusmaan kellonajasta, Suomessa toimi-

tustunti on alkava tunti. Jos Elbas-markkinoilla halutaan tehdä blokkitarjous, se on 

koostettava tuntisarjoista. (Partanen ym. 2011, 27). 

 

 

4.5  Syöttötariffi 

 

Toimivaltainen viranomainen tuotantotukien osalta on Energiamarkkinavirasto, jonka 

toimivalta perustuu lakiin uusiutuvien energialähteiden tuotantotuista (1396/2010). Ky-

seisen lain mukaiset tuet eivät ole rinnastettavissa investointitukeen. Tuulivoimayrittä-

jän kannalta merkittävä rajoitus on järjestelmän sulkeutuminen, kun tuen piirissä olevi-

en tuulivoimaloiden nimellisteho on enemmän kuin 2500 megavolttiampeeria. Mahdol-

lisessa rajatapauksessa ratkaisevaa on hakemusten jättöjärjestys. Yleiset liittämisedelly-

tykset ovat tuulivoimalan sijainti Suomessa, tuulivoimalan yhdistäminen sähköverk-

koon sekä kyky toimia niin taloudellisesti kuin teknisesti. Erityisesti tuulivoimaloilta 

vaaditaan, että tuulivoimala ei ole nauttinut valtiontukea, että kyseessä on täysin uusi 

tuulivoimala jokaisen osan osalta sekä nimellistehoa, joka ylittää 500 kilovolttiampee-

ria. Tuen myöntämisen perusteena on ennakkoilmoitus, joka jättämisaikaa on yksi kuu-

kausi rakentamispäätöksestä. Ennakkoilmoituksen pitää sisältää tiedot generaattorin 

nimellistehosta, arvioidusta tuotannon aloitusajan kohdasta ja arvioidusta vuosituotan-

non määrästä. Ennakkoilmoituksen jättämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista on 

ilmoitettava Energiamarkkinavirastoon. Ennakkoilmoituksen lisäksi on laadittava ha-

kemus. Hakemus osoitetaan Energiamarkkinavirastoon. Hakemus on tehtävä ennen kuin 

taloudellista hyötyä tavoitteleva tuotanto alkaa. Arvioitu tuotannon aloittamisen ajan-

kohta on ilmoitettava. Lisäksi hakemuksesta pitää löytyä tiedot omistajista, hankkeesta, 

itse tuulivoimalasta sekä selvitys siitä miten tuotantoa aiotaan seurata. Hakijan on esitet-

tävä erityisen todentajan lausunto lain vaatimusten täyttämisestä sekä todentajan arvio 

vuosituotannosta. (Finlex 1396/2010, 1‒15 §).  

 

Varsinaista syöttötariffia voi saada tariffijakson eli kolmen kuukautta kestäneestä säh-

kön tuotannosta. Poikkeuksena on tilanne, jossa tuulivoimalayrittäjä on saanut positiivi-

sen tukipäätöksen kesken tariffijaksoa, jonka seurauksena tuen maksaminen alkaa vasta 

seuraavasta tariffijaksosta. Kokonaisuudessaan tukea voi saada 12 vuotta. Energiamark-

kinavirasto voi peruuttaa jo kerran myönnetyn tuen, jos tuulivoimala ei ole tuotannossa 



35 

 

yhtäjaksoisesti vuoden aikana tuulivoimalayrittäjän aiheuttamasta syystä, tuotanto ei ole 

alkanut viiden vuoden kuluessa tukipäätöksestä tai tuulivoimalayrittäjä on menettänyt 

taloudellisen toimintakykynsä niin, että häneen kohdistuu ulosottotoimenpiteitä tai nii-

den uhka. Tuulivoimalayrittäjän velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa Energiamarkkinavi-

rastolle tuen saannin perusteina olleiden vaatimusten muutoksista, omistusoikeuksissa 

tapahtuneista muutoksista, tuulivoimalan tuotannon aloittamisen viivästymisestä sekä 

seisokista, joka kestää yli kolme kuukautta. (Finlex 1396/2010 16‒22 §). 

 

Tuen perustana on tavoitehinta, joka on 83,50 euroa megawattitunnilta (Finlex 

1396/2010 23 §). Vuoden 2015 loppuun asti tavoitehinta on 105,30 euroa megawatti-

tunnilta (Finlex 1396/2010, 62 §). Käytännössä syöttötariffia on maksettu maaliskuusta 

2010 alkaen (Stenberg & Holttinen 2010, 3).  Huomattavaa on, että tuotetuksi sähkösi ei 

lueta tuulivoimalan itse käyttämää sähköä. Lopullinen tuki lasketaan siten, että tavoite-

hinnasta vähennetään kolmen kuukauden aikana tuotetun sähkön myyntiarvon keskiar-

vo avoimien markkinoiden hinnan mukaan. Jo kuitenkin kolmen kuukauden aikana tuo-

tetun sähkön myyntiarvon keskiarvo on 30 euroa megawattitunnilta, syöttötariffi laske-

taan vähentämällä syöttötariffista 30 euroa megawattitunnilta. Aikaa varsinaisen tukiha-

kemuksen tekoon on kaksi kuukautta tariffijakson vaihtumisesta. Liitteenä pitää olla 

selvitys tuotetun sähkön määrästä, joka on varmennettu todentajan lausunnolla. (Finlex 

1396/2010, 23‒28 §). Vuonna 2011 tilastoissa tuotetun tuulisähkön määrä oli pienim-

millään alle 1 000 megawattituntia ja suurimmillaan yli 10 000 megawattituntia. (Turkia 

2012). 

 

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sähkön tuottajan saama hinta sähköstä oli 

keskimäärin 42,50 euroa megawattituntia kohti, jolloin tuulivoimaloiden saama takuu-

hinnan ja myyntihinnan erotus oli 63 euroa edellyttäen, että tuulivoimala on ollut syöt-

tötariffijärjestelmän piirissä vähemmän kuin kolme vuotta, jolloin tuen määrän perusta 

on 105,30 euroa. (Energiamarkkinavirasto / Tiedote 26.6.2012).  
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4.5.1 Tuulisähkön tuotannon todentaminen 

 

Säätiöt tai yhteisöt voivat ryhtyä todentajiksi, kun Energiamarkkinavirasto hyväksyy 

todentajan esittämän hakemuksen. Todentajan pitää olla varmentamiskohteesta riippu-

maton, omata tarpeellinen määrä henkilöstöä, joka ei omaa riippuvuussuhdetta toden-

nettavaan ja omata tarvittava ammattitaito, välineet ja vastuuvakuutus. Energiaviraston 

antamassa todentajan hyväksymispäätöksessä määritellään myös todentajan pätevyys-

alue. Todentajan edellytetään olevan perillä alan uusimmista säännöksistä ja standar-

deista sekä pitää olla kehittämässä yhdessä alan muiden todentajien kanssa yhteisiä me-

netelmiä toimia. Todentajan on raportoitava kerran vuodessa toiminnastaan Energia-

markkinavirastolle. Mikäli toiminnan hyväksymisen perusteissa on tapahtunut muutos, 

on siitä ilmoitettava.  (Finlex 1396/2010, 38‒40 §). 

 

 

4.5.2 Esivalmistelut syöttötariffijärjestelmään hyväksymisessä 

 

Jos tuulivoimalayrittäjä haluaa, hän voi saada työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 

(1400/2011) perustuen maksamalla 1400 euroa, ennakkotiedon syöttötariffijärjestel-

mään hyväksymisestä. Itse hyväksymispäätös maksaa 2100 euroa sekä mahdollinen 

muutos 1050 euroa. Tuotantotuen maksamisen vaatima päätös maksaa 170 euroa. (Fin-

lex 1400/2011). Tuulivoimalayrittäjän pitää huomioida, että syöttötariffijärjestelmään 

pääsyn edellytyksiin kuuluvat myös kaksi erityisseikkaa: tuulivoimala ei saa sijaita Ah-

venanmaalla sekä tuulivoimala ei ole saanut saada valtion tukea. Valtion tueksi luetaan 

kaikki julkinen tuki riippumatta siitä onko sen maksaja julkinen taho suoraan tai sen 

omistama yhtiö. Tueksi luetaan myös laina, jos sen korko on alle yleisen korko tason, 

yleistä tasoa edullisempi lainan takaus, kuntien antamat avustukset sekä kuntien antamat 

alennukset erilaisista maksuista. Lainan valtion tuen määrä on mahdollista määrittää 

vertailuhintojen avulla, jotka perustuvat komission tiedonantoon, joka koskee viite- ja 

diskonttokorkojen käyttämisen tarkistamista. Lainan takaus ei ole valtion tukea sellai-

selle pienyritykselle, jota omistaa ja takaa osin kunta, jonka asukasluku on alle 5000 

asukasta ja budjetti on vuositasolla alle 10 miljoonaa euroa ja jos kaikki seuraavat ehdot 

täyttyvät. Ehdoissa vaaditaan hakijalta vakaata taloudellista asemaa, lainalta, että se on 

saatu vallitsevaa korkotasoa huokeammalla ja paremmilla ehdoilla, kunnalta, että niiden 

perimät maksut ovat normaalia alhaisemmat ja kunnalta, että se on myöntänyt tukea 
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tuulivoimalle. Investointiavustukset sekä tuki taustaselvityksiin ovat valtiontukea. Jos 

kyseeseen tulee jonkin tietyn tuulivoimalan suunnittelu tai kehittäminen, kyseessä on 

valtiontuki. Jos taas kyseessä on taloudellisen toiminnan yleinen suunnittelu tai kehit-

täminen, jota ei voi yhdistää johonkin tiettyyn hankkeeseen, kyseessä ei ole valtiontuki.   

(Energiamarkkinavirasto 2012, 6‒8).    

 

Jotta tuulivoimalayrittäjä voi päästä mukaan syöttötariffijärjestelmään, on hänen hakeu-

duttava sähköiseen asiointijärjestelmään, joka on nimeltään Satu. Asiointi Sadussa vaa-

tii, että tuulivoimalayrittäjä vahvistaa joko itsensä tai muita henkilöitä oikeutetuiksi asi-

oimaan järjestelmässä. Vahvistus tapahtuu lomakkeella, jonka saa Energiamarkkinavi-

raston sivuilta ja mikä on postitettava virastoon asianmukaisesti allekirjoitettuna. Lisäk-

si on postitettava tai lähettävä sähköpostitse perustietolomakkeet sähköntuottajan ja 

tuulivoimalan osalta. Kaikki sähköntuottajat ja tuulivoimalaitokset saavat oman sivunsa 

järjestelmään, jossa sähköinen asiointi jatkossa tapahtuu. (Energiamarkkinavirasto 

2012, 9). 

 

Tuulivoimalayrittäjä voi halutessaan hankkia ennakkotiedon syöttötariffijärjestelmään 

hyväksymisestä. Ennakkotieto on voimassa kaksi vuotta.  Yhtenä myönteisen päätöksen 

saannin ehtona on, että hanke on toimintakykyinen ja vakaalla taloudellisella pohjalla. 

Vaikka tuulivoimalayrittäjä olisi saanut myönteisen päätöksen, se voidaan kumota hy-

väksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä, jos toimintakyvyssä tai taloudessa on ta-

pahtunut merkittävä muutos. Ennakkohakemus jätetään Satu-järjestelmään kautta. Jär-

jestelmässä on ennakkotietoa varten kaksi erilaista osiota, joista toinen on yleistietoja 

varten ja toinen on rahoitusta ja kustannuksia varten. Jälkimmäinen sisältää julkisuus-

lain mukaan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Yleistiedot koskevat tuulivoimalaitok-

sen sijaintia, tuulivoimalayrittäjää, omistusta, nimellistehoa ja tuotannon käynnistämis-

päivää. Rahoitus- ja kustannustiedot sisältävät varsin tarkkoja tietoja kannattavuudesta, 

kustannuksista ja rahoituksesta sekä muusta julkisesta tuesta. Lisäksi vaaditaan liitteenä 

hankesuunnitelma ja kaupparekisteriote sekä edellä mainitut tiedot kokonaisuudessaan 

sekä todistus verojen maksamisesta ja mahdolliset tiedot tilinpäätöksestä toimintaker-

tomuksineen, mikäli sellainen on olemassa. Vakavaraisuuden määrittämisen keskeinen 

mittari on omavaraisuusaste. Suuri velkaantumisaste voidaan hyväksyä, jos toiminnalli-

nen riski on vähäinen ja tulorahoitus on hyvällä tolalla. Kannattavuudesta Energiamark-

kinavirasto laatii oman laskelman, jossa keskitytään tutkimaan kassavirtoja 12 vuoden 
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aikana. Tuloksena pitää olla, että tuulivoimala on kannattava 12 vuoden ajan, koska se 

syöttötariffijärjestelmään päästyään on oikeutettu syöttötariffiin 12 vuotta. Kassavirrat 

lasketaan valtioneuvoston asetuksen (1313/2007 6 §) mukaisesti sekä huomioiden rahoi-

tus. Luonnollisesti tuloksena pitää olla positiivinen kassavirta 12 vuoden ajalle. Rahoi-

tuksen osalta on ilmoitettava rahoituksen jakautuminen rahoitustyyppeineen omaan ja 

vieraaseen pääomaan sekä tulorahoitukseen tai muuhun rahoitukseen. Vieraan pääoman 

osalta on ilmoitettava rahoittajataho tai tahot. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rahoi-

tusneuvottelujen vaihetta. Kaupparekisteriotteesta, joka saa olla korkeintaan kolme kuu-

kautta vanha, ei saa ilmetä liiketoimintakieltoa. Verojen tai muiden veroluonteisten 

maksujen maksamatta olo, niistä ilmoittamatta jättäminen tai velkajärjestely tai yritys-

saneeraus muodostaa perusteen hylätä ennakkohakemus. (Energiamarkkinavirasto 2012, 

13‒18). 

 

Tuulivoimalayrittäjän pitää laatia ennakkoilmoitus Energiamarkkinavirastolle aikomuk-

sesta liittyä syöttötariffijärjestelmään puolen vuoden kuluessa päätöksestä rakentaa tuu-

livoimala. Ilmoitus tehdään Satu-järjestelmään. Perustietojen lisäksi, kuten tuulivoima-

lan sijainti, pitää antaa ennuste tuotetun sähkön määrästä vähennettynä tuulivoimalan 

omakäyttö. Ennuste saa poiketa myöhemmin jätettävästä hyväksymishakemuksesta. 

Ilmoituksessa pitää ilmoittaa toiminnan aloittamisen ennustettu ajankohta. (Energia-

markkinavirasto 2012, 19‒20).  

 

 

4.6 Hyväksymishakemus syöttötariffijärjestelmään 

 

Varsinainen hyväksymishakemus sisältää neljä erilaista kokonaisuutta. Perustiedot ovat 

tietoja tuulivoimalasta ja sen omistajista, tukipäätöksistä, teknisten ja taloudellisten vaa-

timusten täyttymisestä. Toinen kokonaisuus koostuu tarkennuksista, kuten onko tuuli-

voimala Suomessa, onko tuulivoimala kytketty sähköverkkoon, onko nimellisteho syöt-

tötariffin mukainen ja onko tuulivoimala uusi. Kolmas osio kyselee seurantasuunnitel-

man perään ja neljäs osio vaatii allekirjoituksen, antaa tilaa lisätiedoille ja kyselee lo-

makkeen julkisuuden perään. Lisäksi on toimitettava lähes samat tiedot kuin ennakko-

hakemuksessa. Eroina on, että hankesuunnitelman sijaan tulevat tiedot projektin etene-

misestä. Tietoja kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta ei oteta tutkintaan, vaan 

niiden sijaan vaaditaan budjetit kolmelle vuodelle. Tuulivoimalaitoksen rakenteiden ja 
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osien pitää olla uusia ja tämä on todistettava todentajan toimesta. Tuulivoimalayrittäjän 

pitää pystyä selvittämään mihin vuosituotantoennuste perustuu. Perusteiden pitää olla 

luotettavia ja tuulimittaustietoihin perustuvia. Tiedot pitää varmistaa todentajan avulla. 

Tuulivoimayrittäjän kannalta merkittävää on, että Energiamarkkinavirasto määrittää sitä 

sähkön tuotantomäärää, jolle syöttötariffia maksetaan. Päätökseen voidaan toki hakea 

muutosta, mutta laadukkaat tuulimittaukset auttavat hakemuksen teossa. (Energiamark-

kinavirasto 2012, 21‒29). 

 

 

4.7 Toimenpiteet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen jälkeen 

 

Järjestelmään jo hyväksytyn tuulivoimalan osalta tehdään tuotantoselvitys, joka ei sisäl-

lä tuulivoimalan omaan käyttöön otettua sähköä ja joka on varmennettu todentajan toi-

mesta. Maksatushakemus tehdään Satu-järjestelmän kautta vain yhtä tariffijaksoa kohti 

kerrallaan kahden kuukauden kuluessa tariffijakson päättymisestä. Tuulivoimalayrittäjä 

on vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat luettavissa niin Energiamarkkinavirastossa 

kuin todentajankin toimesta. Tuulivoimalayrittäjän on huolehdittava arkistoinnista ha-

luamallaan tavalla 10 vuotta vielä hyväksymispäätöksen päättymisen jälkeen. (Ener-

giamarkkinavirasto 2012, 53‒56). 
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5 ERÄITÄ VEROTUKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 

 

Tuloverolaki (1535/1992) toteaa, että ansiotuloista maksetaan veroa valtiolle, kunnalle 

ja seurakunnalle. Pääomavero on sen sijaan valtion vero. (Finlex 1535/1992, 1 §). Tulo-

verolaki määrittää verotettavaksi mitkä tahansa tulot, jotka eivät ole erikseen määritelty 

muun menettelyn alaiseksi. Verotuksen perusta on jako ansio- ja pääomatuloihin. Pää-

omatuloa on sellainen tulo, joka on peräisin omaisuudesta. Muut tulot ovat ansiotuloa. 

Lisäksi verotus erottaa toisistaan tulolähteet, joista yrittäjän kannalta merkittävin on 

elinkeinotoiminnan tulolähde. Elinkeinotoiminnan tulolähteen muodostaa liike- tai am-

mattitoiminta. Liiketoiminnan tunnuspiirteet ovat yrittäjän henkilökohtainen vastuu, 

riski ja se seikka, että yrittämisen tulos on yrittäjän omaa. Ammattitoiminta on suppe-

ampaa ja siinä ei ole sanottavampaa riskiä. (Verohallinto 2012, 22).  

 

Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968) vaatii, että elinkeinotoiminnasta peräsin 

olevat tulot on jaksotettava verovuoden mukaan tuloiksi ja kuluiksi niin, että tulojen ja 

kulujen erotus on elinkeinotoiminannan voitto tai tappio. Tulot luetaan sille verovuodel-

le, jona on saatu rahaa, etua tai on tuloutettu saatava. Meno on sen vuoden kulu, jolta se 

on peräisin. Yleensä kulut saa vähentää, mutta vähennyskelvottomia kuluja ovat puoli-

son tai alle 14 vuotta vanhan perheenjäsenen palkat tai muut etuudet, jonkin muun lain 

perusteella verottomien tulojen hankintakulut verottomuusrajaan asti, rangaistusluontoi-

set maksut ja osakeyhtiön omien osakkeiden lunastaminen. Vähentää ei voi sitä käyttö-

omaisuuden hankintamenon osaa, joka on rahoitettu julkisella avustuksella. Myöskään 

edustusmenoista ei saa vähentää enempää kuin puolet. (Finlex 360/1968, 3,8,16,19, 22 

§). Tuloverolaki määrää poistamaan tulolähteenä olleiden koneiden ja rakennusten han-

kintamenot kuten elinkeinoverolaki määrää (Finlex 1535/1992, 114 §). Rakennuksen ja 

rakennelmaan kohdalla alkuperäisestä hankintamenosta on poisto vuosittain korkeintaan 

7 prosenttia (Finlex 360/1968, 34 §).  

 

 

5.1 Yksityishenkilön verotus 

 

Verotus alkaa jaosta pääoma- ja ansiotuloihin. Siinä kun pääomatuloista peritään pää-

omavero, ansiotuloista peritään kunnallisveron lisäksi valtionvero. Pääomatuloista vä-

hennetään tulonhankkimisesta aiheutuneet menot, korot, mahdollinen pääomatulon tap-
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pio ja elinkeinotoiminnan tappio. (Verotieto 2012, 9). Laina, jonka korot voi vähentää, 

pitää olla asuntolaina, opintolaina tai tulonhankkimislaina. Asuntolainalla, jonka korot 

voi vähentää, pitää olla hankittu vakituinen asunto. (Verohallinto 2012, 442). Tappion 

vähentämien pääomatuloista on mahdollista vain, jos sitä vaaditaan ennen kuin kyseisen 

vuoden verotus on saatettu päätökseen. Jos vaatimusta ei esitetä, tuloksena on vahvistet-

tu tappio, joka voidaan vähentää yrityksen tuloksesta 10 vuoden ajan. (Verohallinto 

2012, 434‒435). Vero 30 prosenttia, jos pääomatuloa ei ole vuoden aikana enempää 

kuin 50 000 euroa. Jos raja ylittyy, on vero ylittyvältä osalta 32 prosenttia. (Finlex 

1535/1992, 124 §). 

 

Jos vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloa, kyseessä on pääomatulojen alijäämä. 

30 prosentin osuus alijäämästä voidaan hyödyntää veronalaisten ansiotulojen pienentä-

miseen. Kyseinen menettely on nimeltään alijäämähyvitys. Ansiotulot voivat sisältää 

elinkeinotuloja, mutta elinkeinotulot on kuitenkin käsiteltävä erillisenä laskentayksik-

könä. Elinkeinotulo voidaan siis verottaa niin pääomatuloina kuin ansiotuloina. Luon-

nollisesti ansiotuloista tehdään vähennykset, joita on aiheutunut verotettavan ansion 

hankkimisesta. (Verotieto 2012, 9‒10). Tuloksena on puhdas ansiotulo, joka on kunnal-

lis- ja valtionverotuksen perusta. Puhtaasta ansiotulosta vähennetään valtion verotukses-

sa säädetyt vähennykset ja kunnallisverotuksessa kunnallisverotuksen vähennykset. 

(Verohallinto 2012, 619). Puhtaasta ansiotulosta, voi valtion ja kunnallisveron osalta 

vähentää yrittäjän oman lakisääteisen eläkkeen vakuutusmaksut (verohallinto 2012, 

493). Valtion ja kunnan verotuksessa huomioidaan ansiotulolajin tappiot. (Verohallinto 

2012, 619). Kunnallisverotuksessa huomioidaan ansiotulovähennys ja perusvähennys. 

(Verohallinto 2012, 500). Ansiotulosta, joka on jäänyt jäljelle vähennysten jälkeen, 

maksetaan kunnallis-, kirkollis- ja valtionveroa sekä sairaanhoito ja päivärahamaksua. 

Saatua tuloveroa pienentää mahdollinen alijäämähyvitys, jonka suurin mahdollinen 

määrä yhtä verovelvollista kohti on 1 400 euroa. Verovelvollinen on oikeutettu saamaan 

verovuonna alle 17 vuotiaasta lapsesta alijäämähyvitykseen 400 euron korotuksen. Jos 

lapsia on useampia, korotus on 800 euroa. Alijäämähyvitys on mahdollista luovuttaa 

puolisolle, jos niin halutaan. Jos alijäämää ei onnistuta hyödyntämään, niin käyttämättä 

jäänyt osa on käytettävissä vähennyksenä tulevien 10 vuoden ajan pääomatuloista. (Ve-

rotieto 2012, 10). 
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Yksityishenkilön tulovero ansiotuloista valtiolle määräytyy voimassa olevan tuloveroas-

teikon mukaan. Tuloverot nousevat portaittaisesti tuloveroasteikon mukaan. (Verohal-

linto 2012, 749). Tuloveroasteikosta määrätään erillisessä laissa, joka vuodelle 2012 

löytyy numerolla 1514 (Finlex 1514/2011). Laki verotusmenettelystä annetun lain 

muuttamisesta (520/2010) määrää kunnat ja seurakunnat antamaan tuloveroprosentit 

verohallinnon tietoon edellisen vuoden marraskuun 17 päivään mennessä. (Finlex 

520/2010, 91a §). Itse luettelo prosenteista löytyy Finlexistä numerolla 1203/2011 (Fin-

lex 1203/2011). Pääoma tulojen verotus on 50 000 euroon asti 30 ja sitä ylittävältä osal-

ta 32 prosenttia. Kunnallisvero suoritetaan yksityishenkilön kotikuntaan kotikunnan 

määrittämän tuloveroprosentin mukaan. Ne henkilöt, jotka kuuluvat evankelis-

luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen seurakuntaan maksavat kirkollisveroa. Kirkol-

lisveron peruste on sama kuin kunnallisverotuksen peruste. Kirkollisvero määräytyy 

kyseisen kirkon ilmoittaman tuloveroprosentin mukaan. Huomattavaa on, että yhteisöt 

maksavat kirkollisveroa. Jos verovelvollinen on yhtymän osakas, kirkollisvero määräy-

tyy henkilöverotuksen mukaan. Eli, jos osakas ei ole kirkollisverovelvollinen yksityis-

henkilö, ei hän maksa kirkollisveroa yhtymän osakkaana. (Verohallinto 2012, 749‒ 

751). 

 

Suomessa asuvan henkilön on maksettava sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivära-

hamaksua. Päivärahamaksua ei kuitenkaan peritä alle 16 vuotiaalta ja yli 68 vuotta van-

hoilta. Yleensä sairaanhoitomaksu määräytyy kunnallisverotuksen veroperusteen mu-

kaan. Jos verovelvollinen ei ole saanut palkkaa yhtymästä, sairaanhoitomaksu määräy-

tyy yrittäjien eläkelain kyseisen vuoden mukaisen vahvistetun tulon mukaan. Maksettu 

vakuutusmaksu ei ole vähennyskelpoinen sairaanhoitomaksua määriteltäessä. Päivära-

hamaksun peruste on verotettava palkka tai yrittäjien eläkelain mukainen työtulo. Päivä-

rahamaksun saa vähentää puhtaasta ansiotulosta. Työeläkelaitokset määrittävät yrittäjien 

eläkelain (jatkossa YEL) mukaiset työtulot, jonka perustana on Eläketurvakeskuksen 

työtulo-ohje, ei siis yrittäjän verotettava työtulo. Sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu 

vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Yrittäjien kohdalla päivärahamaksu 

on niin sanottu korotettu päivärahamaksu. (Verohallinto 2012, 751‒757). Vuoden 2012 

päivärahamaksuprosentti on 0,82 sekä mahdollinen lisäosa, jonka perusteena on YEL -

maksujen mukainen työtulo, on 15 prosenttia ja korotettu sairaanhoitomaksu on 1,39. 

(Finlex 1132/2011 1‒2 §). Kyseiset maksut on huomioitu ennakkoveroissa ja verokor-

teissa. (Verohallinto 2012, 758). 
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Yrittäjien velvollisuus eläkevakuutukseen perustuu siihen, että yrittäjän ansiot ovat pe-

räisin muusta kuin palkka tai virkasuhteesta. Oleellista on, että yrittäjä on itse vastuusta 

antamistaan velvoitteista tai sitoumuksistaan. (Finlex 1272/2006, 3 §). Yrittäjän iän pi-

tää olla 18 - 67 vuotta ja hänen pitää työskennellä yrityksessä, siis pelkkä omistaminen 

ei ole riittävä peruste. Yrittämisen pitää olla jatkunut vähintään neljä kuukautta ja työtu-

lon on oltava vähintään 7105,84 euroa vuodessa.  Jos johtavassa asemassa olevalla hen-

kilöllä on omistuksessaan yli 30 prosenttia osakkeista tai yhdessä perheenjäsentensä 

kanssa yli 50 prosenttia osakeyhtiön osakekannasta tai äänivallasta, on henkilö YEL -

lain piirissä. Muiden yhteisöjen osalta sovelletaan samoja rajoja. (Eläketurvakeskus 

2012, 62). 

 

 

5.2 Yhteisöjen verotus 

 

Tuloverolaki määrittää yhteisöksi mm. osakeyhtiön ja osuuskunnan (Finlex 1535/1992, 

3 §). Saman lain 124 pykälän mukaan osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroprosentti 

on 24,5 prosenttia (Finlex 1535/1992, 124 §). Yhteisöjen on jätettävä veroilmoitus vii-

meistään silloin, kun tilikauden lopusta on kulunut korkeintaan neljä kuukautta. Tilitet-

tävän veron määrä on selvitettävä yhteisön toimesta. Tilanteessa, jossa maksetut ennak-

koverot ovat liian pieniä, voi yhteisö täydentää tilitystään lisämaksulla. Jos maksetut 

ennakkoverot ovat enemmän kuin lopullinen vero, voi yhteisö anoa ennakkoveron pie-

nentämistä, jos tilinpäätöksestä ei ole kauemmin kuin neljä kuukautta. (Verotieto 2012, 

77). 

 

Osinkojen verotus silloin, kun saajana on yritys, riippuu siitä onko osinkojen antaja tai 

saaja pörssiyhtiö vai ei. Jos osinkojen saaja ei ole pörssiyhtiö ja antaja on pörssiyhtiö, 

osingoista menee yleensä 75 prosenttia veroa. Poikkeuksena edellä kuvattuun on tilan-

ne, jossa saaja omistaa yli 10 prosenttia osinkoa antavasta yrityksestä, jolloin veroa ei 

määrätä. 10 prosentin omistus pitää olla eri konsernista ja yrityksillä ei saa olla päätös-

valtaa toisiinsa. Veroa ei mene pörssin ulkopuolisten yritysten osingoista, jos saajana on 

toinen yritys. Poikkeuksena on osinko veroparatiisiyhtiöstä, jonka antama osinko on 

kokonaan veronalaista sekä ulkomaiset yhtiöt, joiden kohdalla ratkaisevaa on millainen 

verotus on toimitettu ulkomaalaisen yhtiön kotimaassa ja mahdollinen verosopimus 

Suomen ja yhtiön kotimaan kesken. (Verotieto 2012, 78). 
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5.3  Sähkön verotus tuottajille 

 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta mukaan (1260/1996) sähköstä 

maksetaan valtiolle valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua. Toimivaltaisena viran-

omaisena toimii tullilaitos. Maksun määrä löytyy verotaulukosta. Teollisuudelle toimi-

tettava sähkö verotetaan omassa veroluokassaan. Lain mukaan valmisteverovelvollinen 

sähköntuottaja vapautuu velvoitteistaan, jos generaattorin teho on alle 50 kilovolttiam-

peeria tai alle 2 000 kilovolttiampeeria, jos tuotettua sähköä ei siirretä verkkoon. Tuote-

tun sähkön määrä on veron peruste, mutta omakäyttölaitteiden kuluttama sähkön määrä 

ei ole valmisteveron alaista. Kuitenkin, jos tuotettu sähkö siirretään sähköverkkoon, 

tuottaja ei maksa valmisteveroa tai huoltovarmuusmaksua. (Finlex 1260/1996, 1‒7 §). 

Sähkön vero muille kuin teollisuudelle ja kasvihuoneviljelijöille, jos tuotanto täyttää 

ammattimaisuuden vaatimuksen, on 1,703 senttiä kilowattitunti. Alennettu vero on 

0,703 senttiä kilowattitunti. Alennettua veroa ovat oikeutetut nauttimaan teollisen toi-

minnan lisäksi teolliseen toimintaan liittyvä tukitoiminta. (Tulli 2012). 

 

 

5.4 Kiinteistövero voimalaitokselle 

 

Kiinteistöverolain mukaan (654/1992) kiinteistöstä on maksettava joka vuosi veroa sii-

hen kuntaan, jossa kiinteistö sijaitsee. Kiinteistönä pidetään mm. itsenäistä tonttia tai 

rakennusta, joka ei ole maanomistajan omistama. Veron maksaa joko omistaja tai hal-

lintaoikeuden omistaja. Kiinteistöveroprosentin määrittää kunnanvaltuusto, joka on an-

nettava päätös tiedoksi verohallinnolle viimeistään marraskuun 17 päivänä verovuotta 

edeltävänä vuonna. Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti voi olla korkeintaan 2,85 

prosenttia. Jos tuulivoimalan nimellisteho on alle 10 megavolttiampeeria, on kiinteistö-

vero yleisen kiinteistöveroprosentin mukainen eli pienimmillään 0,60 prosenttia ja suu-

rimmillaan 1,35 prosenttia. Kiinteistön arvo määritys pitää tapahtua varallisuuden ar-

vostamisesta annetun lain mukaan verovuotta edeltäneen vuoden tilanteen mukaan. 

(Finlex 654/1992 1‒2, 5‒6, 11‒12, 14, 15 §). Kiinteistövero on vähennyskelpoinen ve-

rotettavasta elinkeinotulosta sillä tilikaudella, jona se on verotettu. (Verohallinto 2012, 

772). Luettelo kiinteistöjen veroprosenteista voimalaitosten kiinteistöveroprosentit mu-

kaan lukien vuodelle 2012 löytyy verohallinnon sivuilta kiinteistöverotilastoja alakoh-

dasta (verohallinto / kiinteistöveroprosentit 2012). 
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Verotuksen perustana oleva verotusarvo määritetään rakennuksille tai rakennelmille ja 

tonteille. Kiinteistön arvo on verovuotta edeltävän vuoden verotusarvo, jos kiinteistö on 

osa yrityksen varoja. Tontit verotetaan yleisen veroprosentin mukaan, joka on           

0,60 – 1,35 prosenttia sijainti kunnan päätöksen mukaan. (Verohallinto 2012, 770‒771). 

Rakennuksen ja rakennelman arvoksi lain varojen arvostamisesta verotuksessa 

(1142/2005) mukaan määritetään 20 prosenttia jälleenhankinta-arvosta, jos kohde on 

käytössä (Finlex 1142/2005, 30 §). Valtionvarainministeriön asetus (1159/2011) toteaa, 

että jos kyseinen kohde on rakennelma, on jälleenhankinta-arvo 70 prosenttia samanlai-

sen kohteen rakennuskustannuksista (Finlex 1159/2011, 21). 
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6 TUULIVOIMALOIDEN KANNATTAVUUSLASKELMAT  

 

Kannattavuuslaskelmat on määritelty yhtä nimellisteholtaan kolmen megawatin tuuli-

voimalaa kohti. Laskelmien perusteena ovat hankintahinnat, jonka Suomen Tuulivoi-

mayhdistys ry. antaa WWD -mallisille kolmen megawatin tuulivoimaloille. Tuulivoi-

maloiden napakorkeudet ovat 90 tai 120 metriä ja roottorin halkaisijat ovat 120 metriä. 

Ilmoitetut hankintahinnat ovat 5 ja 5,8 miljoonaa euroa, josta on laskelmia varten las-

kettu keskiarvo eli 5,4 miljoonaa euroa. Näihin hankintahintoihin laskelmien perustana 

on päädytty, koska vuoden 2011 tuulisähkön tilastoidut tiedot tuotantomääristä kolmen 

megawatin tuulivoimaloille ovat peräisin WWD -mallisista tuulivoimaloista. Yleensä 

menot on laskettu suurimman suositellun määrän tai pituuden mukaan. Käyttö- ja huol-

tokustannusten osalta on käytetty hintaa 14 euroa megawattituntia kohden, joka on saatu 

teoriaosasta vaihteluvälin ollessa 10 - 18 euroa. Rakennuslupa on oletettu saatavan yh-

dessä muiden rakennuslupaan liittyvien lupien ja tarkastusten kanssa 3 000 eurolla. Joi-

denkin kustannusten osalta ei ole onnistuttu saamaan tietoa niiden määrästä. Näihin kus-

tannuksiin kuuluvat sähköjohdon aiheuttama lunastuskustannus, todentamiskustannuk-

set, esiselvitystä lukuun ottamatta kaikki kulut, jotka aiheutuvat lupien odottelusta tai 

lupa-aineiston hankkimisesta tai rahoituskuluista. Perustamisilmoituksesta ja tase- tai 

säätösähköstä aiheutuvia kuluja ei ole huomioitu. Oletuksena on, että tuulivoimala si-

jaitsee paikassa, jossa ei ole tarvetta vesiluvalle tai ei ole ongelmia tutkien kanssa.  

Omistajan oletetaan tekevän kaikki tarpeelliset työt ilman palkkaa. 

 

Laskelmien tulot perustuvat tuotantomääriin, jotka on ilmoitettu vuoden 2011 tuulisäh-

kön tuotantotilastoihin. Tilastoista on laskentaan otettu kaikki nimellisteholtaan kolmen 

megawatin tuulivoimalat, jotka siis kaikki ovat saman valmistajan. Tuulivoimaloita on 

kaiken kaikkiaan 20. Vuosituotannosta on määritetty mediaani, joka saadaan järjestä-

mällä tuotantomäärät pienimmästä suurimpaan ja laskemalla keskimmäisten lukujen 

keskiarvo. Mediaaniksi saadaan 7400 MWh:a. Tuotantomäärät on jaettu kahteen ryh-

mään mediaanin avulla. Näin saatuja esimerkkituotantolukuja, jotka ovat 6 250 ja 8 803 

megawattituntia, käytetään tulojen muodostumisen perustana. Tulojen määränä on saatu 

syöttötariffin avulla. Koska tuulivoimalan tuotanto vaihtelee vuosittain paljon, ei las-

kenta tapaa, jossa tuotantomäärät lasketaan 12 vuodelle yhden vuoden tuotantomäärien 

perusteella voida pitää yleisesti pätevänä. Lisätietoa laskemien perusteista saa lopussa 

olevasta liitteestä ja teoriaosasta.    
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LASKELMA 1. Yhteiset menot molemmille tuotantomäärille 

 

Seuraavat kustannukset ovat yhteisiä molemmille laskennassa käytetyille tuotantomää-

rille. Perusteita löytyy edeltä ja teoriaosasta. 

 

Kustannusperuste                   Kustannus 

 

Esiselvitys koskien paikkaa ja sen sopivuutta                     15 000 € 

Tuulimittaus                        20 000 € 

Perustus                                          300 000 € 

Maanomistajan korvaus maanvuokrasta                        2 000 €  

Uudistie 5 km                           750 000 € 

Kokoamisalue töiden ja materiaalin osalta                      70 000 €                 

Rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu sekä 

muut rakennusvalvonnan toimenpiteet                            3 000 € 

YVA -lain mukaiset lausunnot                        12 740 € 

Finavian lausunto arvonlisäveroineen                           314 € 

Lentoestelupa                                                                     180 € 

Sähköjohdon rakentamislupa 110 kv johdolle                       4 000 € 

Sähköjohdon rakentaminen 10 km ilmajohtona                                            1,5 M€         

Fingridin perimä tasevastaava maksu 12 vuodessa                      28 800 € 

Ennakkotieto syöttötariffijärjestelmään hyväksymisestä                      1 400 € 

Hyväksymispäätös syöttötariffijärjestelmään hyväksymisestä                       2 100 € 

Syöttötariffin maksupäätös 12 vuodessa                        8 160 € 

Menot yhteensä mukaan lukien investointi  

3 MW tuulivoimalalle (5,4 M€)                 8 117 694 € 

 

Huomioitavaa on, että kustannuksia lisää käyttö- ja huoltokustannukset ja sähkön siirto. 

Yhteisiä kustannuksia pienentää investointituki, jonka laskentaperusteista löytyy tietoa 

teoriaosasta ja liitteestä.  
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LASKELMA 2. Tulorahoitus, jos vuodessa tuotetaan 6 250 MWh:a tuulisähköä 

 

Tulot on laskettu syöttötariffin mukaan. Ensimmäiset kolme vuotta syöttötariffi on 

105,30 euroa. Sen jälkeen syöttötariffi on 83,50 euroa. Syöttötariffi sulkeutuu 12 vuo-

den päästä, jonka jälkeen syöttötariffia ei voi saada. Laskelmassa on huomioitu tulojen 

lisäksi yleiset menot lisättynä käyttö- ja huoltokustannuksilla sekä sähkön siirrolla. 

Käyttö- ja huoltokustannukset ovat 14 euroa megawattituntia kohden teoriaosasta löyty-

vien perusteiden mukaan. Käyttö- ja huoltokustannuksiksi saadaan 12 vuoden ajalle 

1,05 miljoonaan euroa. Sähkön siirron hinnaksi on oletettu 0,07 senttiä kilowattituntia 

kohden, jolloin kuluiksi muodostuu 12 vuodessa 52 500 euroa. Sähkön siirron hinta 

perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkömarkkinoista (65/2009). Tietoa investointitu-

en määrät saa liitteestä. 

 

Tuulisähkön myynnistä saatava tulo mukaan lukien 

syöttötariffitaso 105,30 euroa kolmessa vuodessa                1 974 375 € 

 

Tuulisähkön myynnistä saatavat tulot mukaan lukien  

syöttötariffitaso 83,50 euroa tuotannon vuosina 4 - 12                4 696 875 € 

 

Tulot yhteensä vuosina 1 - 12                     6 671 250 € 

Kaikki menot mukaan lukien investointituen vaikutus                7 549 194 €              

Tulos yhteensä vuosille 1 – 12                    - 877 944 €  

                           

Hetki, jossa tuulivoimala voisi saada tuloillaan maksetuksi investoinnin ja juoksevat 

kulut, kutsutaan kriittiseksi pisteeksi. Tässä tapauksessa tulot eivät riitä kattamaan me-

noja ennen kuin syöttötariffi sulkeutuu. Huomioitavaa on, että laskelmassa on huomioi-

tu investointituki täysimääräisenä.  
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LASKELMA 3. Tulorahoitus, jos vuodessa tuotetaan 8 803 MWh:a tuulisähköä 

 

Tulot on laskettu syöttötariffin mukaan. Ensimmäiset kolme vuotta syöttötariffi on 

105,30 euroa. Sen jälkeen syöttötariffi on 83,50 euroa. Syöttötariffi sulkeutuu 12 vuo-

den jälkeen, jonka jälkeen syöttötariffia ei voi saada. Laskelmassa on huomioitu tulojen 

lisäksi yleiset menot lisättynä käyttö- ja huoltokustannuksilla sekä sähkön siirrolla. 

Käyttö- ja huoltokustannukset ovat 14 euroa megawattituntia kohden teoriaosasta löyty-

vien perusteiden mukaan. Käyttö- ja huoltokustannuksiksi saadaan 12 vuoden ajalle 

1,479 miljoonaa euroa. Sähkön siirron hinnaksi on oletettu 0,07 senttiä kilowattituntia 

kohden, jolloin kuluiksi muodostuu 12 vuodessa 73 945 euroa. Sähkön siirron hinta 

perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkömarkkinoista (65/2009). 

 

Tuulisähkön myynnistä saatava tulo mukaan lukien 

syöttötariffitaso 105,30 euroa kolmessa vuodessa                2 780 868 € 

 

Tuulisähkön myynnistä saatavat tulot mukaan lukien 

syöttötariffitaso 83,50 euroa tuotannon vuosina 4 - 12                6 615 455 € 

 

Tulot yhteensä vuosina 1 - 12                                     9 396 323 € 

Kaikki menot mukaan lukien investointien vaikutus                 7 999 639 € 

Tulos yhteensä vuosille 1 - 12                 1 396 684 € 

 

Voitollisesta tuloksesta voidaan määrittää kriittinen piste, joka on hetki jolloin tuloilla 

voidaan kattaa juoksevat kulut ja investointi menot. 
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LASKELMA 4. Kriittinen piste vuosituotannon määrän ollessa 8 803 MWh:a  

 

Hetki, jossa tuulivoimala voi saada tuloillaan maksetuksi investoinnin ja juoksevat ku-

lut, kutsutaan kriittiseksi pisteeksi. Kriittinen piste on määritetty jakamalla 12 vuoden 

aikana kertyneet tulot vuosituloiksi. Saadusta vuositulosta on edelleen jaettu kuukausi-, 

vuorokausi- ja minuuttitulot, jotta kriittinen piste saataisiin selville. 8 803 megawatin 

tuulisähkön vuosituotannolla 12 vuoden aikana yhteensä edellä kerrotuin perustein ker-

tyvät tulot ovat 9 396 323 euroa.  

 

Tulot vuodessa                     783 027 € 

Tulot kuukaudessa                       65 252 € 

Tulot vuorokaudessa                         2 175 € 

Tulot tunnissa                         90,63 € 

Tulot minuutissa      1,51 € 

 

Kun tulojen jakauma on saatu selville, voidaan aloittaa varsinaisen kriittinen pisteen 

selvitys. Menot, jotka sisältävät investoinneista alkaen kaiken mahdollisen käyttökului-

hin asti huomioiden investointituen menoja pienentävä vaikutus, jaetaan saadulla vuosi-

tulolla. Saatu kokonaisluku kerrotaan vuositulolla. Saatu luku vähennetään menojen 

kokonaismäärästä. Saatu erotus jaetaan kuukausituloilla. Näin jatketaan kunnes saavute-

taan mahdollisimman pieni jakojäännös. Toisin sanoen jaettavaa ei enää ole. Menot 12 

vuodelle tuulisähkön tuotannon määrän ollessa 8 803 megawattia ovat 7 999 639 euroa.  

 

Tulot 10 vuodessa                  7 830 270 € 

Tulot 2 kuukaudessa                     130 504 € 

Tulot 17 vuorokaudessa                       36 975 € 

Tulot 20 tunnissa                                             1 813 € 

Tulot 50 minuutissa         76 € 

 

Kriittiseksi pisteeksi saadaan tuulisähkön vuosituotannon ollessa joka vuosi 8 803 me-

gawattia vuodessa 12 vuoden ajan sekä menot laskettuna kuten edellä on esitetty 10 

vuotta, kaksi kuukautta, 17 vuorokautta, 20 tuntia ja 50 minuuttia.    
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tuulivoimaloiden kannattavuutta Manner-Suomessa tutkiva opinnäytetyö oli lähtökoh-

diltaan rakennettu sen ajatuksen varaan, että syöttötariffin tarkoituksena on antaa kan-

nattavuutta tavoitteiden mukaisille tuulivoimalahankkeille. Työ- ja elinkeinoministeriön 

asettaman syöttötariffityöryhmän väliraportissa todetaan, että syöttötariffin määrä saat-

taa tarvita uudelleen arviointia. (Kuuva, Tervo, Paananen, Vainio-Mattila, Kuusisto, 

Kivinen, Seppälä & Westergren 2009, 30). Syöttötariffia voi saada 12 vuotta. Opinnäy-

tetyön pääkysymyksenä oli, voivatko tuulivoimalat Suomen olosuhteissa saada aikaan 

voittoa ennen kuin syöttötariffijärjestelmä sulkeutuu? Vastauksena on, että kyllä voi. 

Tehdyn laskelman mukaan on ilmeistä, että voittoa syntyy ja alan houkuttelevuus on 

saavutettu näiltä osin. Laskelmassa on tietenkin paljon oletuksia, mutta koska voittoa 

alkaa syntyä jo noin kymmenen vuoden kuluttua tuotannon alusta, voidaan katsoa, että 

tuulivoimala voi tuottaa voittoa hyvissä olosuhteissa ennen kuin syöttötariffijärjestelmä 

sulkeutuu. Toisaalta samaiset laskelmat osoittavat tarkastelun kohteena olevien 3 MW 

tuulivoimaloiden voivan olla tappiolla vielä 12 vuoden päästä. Tehtyjen laskelmien kus-

tannukset ovat usein mitoitettu suositusten äärirajoille asti, mikä saattaa osittain selittää 

tappioita. Laskelmat on tehty yhtä tuulivoimalaa kohti, mikä ei kerro mitään siitä miten 

paljon kustannukset voisivat pienentyä, jos rakennettaisiin tuulivoimalapuisto. Laskel-

missa on oletettu saatavan investointitukea 30 prosenttia, joka voi olla käytännössä 

mahdoton toive. Maanomistajille maksetut korvaukset ovat kovin vaatimattomia, josta 

syystä on ilmeistä, että kustannuspaineita ilmenee tätä kautta. Mikäli syöttötariffin koro-

tettua määrää ei makseta vuoden 2015 jälkeen, on tehtyjen laskeminen valossa todetta-

va, että alan vetovoimaisuus saattaa heiketä merkittävästi. Toivottavaa olisi, että varsi-

naisen sisämaan alueelle mahdollisesti syntyville tuulivoimaloille annettaisiin jokin li-

sähelpotus verrattuna rannikon parhaissa olosuhteissa toimiviin tuulivoimaloihin, koska 

tavoite tasaisesta alueellisesta sijoittumisesta on kovin kaukana.   

 

Sisäisen validiteetin osalta Tuulivoimaloiden kannattavuutta Manner-Suomessa tutkiva 

opinnäytetyö on löytänyt sen mitä pitikin. Laskelman muuttujat ovat peräisin tietoperus-

tasta, jota käsitelty kuten oli suunniteltu. Tiedon hajottaminen osiin ja uudelleen järjes-

täminen on tuottanut laskelman, joka vastaa tutkimuksen perusajatukseen varsin hyvin. 

Eli reliabiliteetti on saavutettu. Sen sijaan ulkoinen validiteetti eli tulosten yleistettävyys 

on heikko. Tämä johtuu pääasiassa kahdesta seikasta. Tuulivoimaloiden investointikus-
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tannusten yleistäminen vain yhteen summaan ei tietenkään anna tuulivoimaloiden hin-

noista kaiken kattavaa kuvaa. Toisaalta hinnat vaihtelevat varmasti merkkikohtaisesti 

sekä tapauskohtaisesti, josta syystä on vaikea sanoa mikä on oikea hinta ja mikä ei. 

Tuotantolukuihin liittyy monta epävarmuustekijää. Tuotantoluvut on laskettu yhden 

vuoden tuotannon perusteella koko syöttötariffin ajaksi, joka ei varmasti vastaa käytän-

nössä jokaista tulevaa vuotta.  Lisäksi tutkimuksen aineisto koskee vain 3 MW kokoisia 

tuulivoimaloita, joiden sijainti ei ole alueellisesti kattava, mikä johtuu tilastoidun aineis-

ton vähyydestä. Samaisesta syystä johtuu myös se seikka, että kaikki laskelmissa muka-

na ovat 20 voimalaa, ovat saman valmistaja toimittamia.  
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LIITE                                                                                                                            

   1 (3) 

Liite 1. Tuulivoimaloiden kannattavuuden perustelut   

                          

Investointituen vaikutus näkyy kustannuksia pienentävänä tekijänä. Tuulivoimaloiden 

nimellisteho on 3 MW. Hintana laskennassa on käytetty 5,4 miljoonaa euroa. Hinnan 

perusteet löytyvät luvusta kuusi.   

 

TAULUKKO 1. Investointituen vaikutus 

 

Selite Hinta ALV osuus, kun 

verokanta 23 % 

Tuen piirissä oleva 

summa 

Investointi-

tuki 30 % 

3 MW tuuli-

voimala 

    5,4 M€ 1,242 M€  4,158 M€  1,2474 M€ 

Esiselvitys   15 000 €     3 450 €    11 550 €       3 465 € 

Tuulimittaus   20 000 €     4 600 €    15 400 €       4 620 € 

Perustus 300 000 €    69 000 €  231 000 €     69 300 € 

Sähköjohto      1,5 M€ 345 000 €   1,155 M€   346 500 € 

Yhteensä  7,235 M€  1,664 M€   5,571 M€   1, 671 M€ 

 

Laskennassa on oletettu saatavan korkein mahdollinen investointituki. Tuen mahdollis-

tava asetus on voimassa vain vuoden 2012 loppuun.  

 

Lähde: 

 

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista 20.12.2007/1313.  

Oikeusministeriö. finlex. fi. 9.8.2012. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071313 

 

 

 

 

 

                            jatkuu 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071313
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3 MW:n tuulivoimaloita, jotka olivat ilmoittaneet tietonsa VTT tuulivoiman tuotantoti-

lastoon 2011, oli 20.  

 

TAULUKKO 2. Esimerkkejä 3 MW tuulivoimaloiden vuosituotannosta 

 

Kunta, tuulivoimalan 

nimi 

Voimala tyyppi Korkeus 

metriä 

Tuotantomäärä MWh 

vuonna 2011 

Hamina Summa 1 WWD 100 6306 

Hamina Summa 2 WWD 100 7003 

Hamina Summa 3 WWD 100 7367 

Hamina Summa 4 WWD 100 7406 

Kemi Ajos 1 WWD 90 7330 

Kemi Ajos T2 WWD 88 7759 

Kemi Ajos T3 WWD 88 6368 

Kemi Ajos T4 WWD 88 5972 

Kemi Ajos T5 WWD 88 8419 

Kemi Ajos T6 WWD 88 6881 

Kemi Ajos T7 WWD 88 7919 

Kemi Ajos T8 WWD 88 10402 

Kemi Ajos T9 WWD 88 8891 

Kemi Ajos T10 WWD 88 5942 

Kemi Ajos T11 WWD 88 9267 

Pori Meri-Pori 10 WWD 90 5511 

Pori Meri-Pori 11 WWD 100 10248 

Oulunsalo Riutankari T1 WWD 88 8851 

Oulunsalo Riutankari T2 WWD 88 8864 

Oulu Vihreäsaari T2 WWD 90 3822 

 

Lähde: 

 

Turkia, V.  2011. Production statistics of wind in Finland. VTT. vtt. fi. 16.8.2012. 

http://www.vtt.fi/files/projects/windenergystatistics/2011_12.pdf 

 

http://www.vtt.fi/files/projects/windenergystatistics/2011_12.pdf
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Tuulisähkön tuotanto 3 MW tuulivoimaloilla oli vuonna 2011 yhteensä 150528 MWh ja 

keskiarvo mitattuna tuotetun tuulisähkön määrä oli 7526,40 MWh:a. Yhteensä tilastoi-

tuja 3 MW voimaloita oli yhteensä 20. Tuulisähkön tuotanto vaihteli 3822 MWh:ta aina 

10402 MWh:n. 

Mediaani eli suuruusjärjestykseen järjestettyjen lukujen keskiarvo pyöristettynä lähim-

pään 100 MWh:n oli 7400 MWh:a. Niille tuulivoimaloille, joiden vuosituotanto oli yli 

7400 MWh:a, oli keskiarvolla mitattuna tuotannon määrä 8803 MWh:a. Niille tuuli-

voimaloille, joiden vuosituotto oli alle 7400 MWh:ta, oli keskiarvolla mitattuna tuotan-

non määrä 6250 MWh:a.  

 

Tuotetun tuulisähkön arvo, jos oletetaan, että tuotanto on hyväksytty syöttötariffijärjes-

telmään. Syöttötariffi on ensimmäiset kolme vuotta 105,30 euroa megawattitunti ja tuo-

tannon neljännestä vuodesta kahdenteentoista vuoteen 83,50 euroa megawattitunti.  

 


