
JAKELUVERKONHALTIJAN SÄHKÖVERKKOLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 

1 Luvan hakija 

Sähköverkkotoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen: 

1.1 Nimi 

1.2 Kotipaikka 

1.3 Puhelinnumero 

1.4 Sähköpostiosoite 

1.5 Jakeluosoite 

1.6 Postinumero ja -toimipaikka 

1.7 Y-tunnus 

1.8 Toiminnan aloitusajankohta 

 sähköverkkotoiminnan aloitusajankohdan päivämäärä

Yhteyshenkilön: 

1.9 Nimi 

1.10 Puhelinnumero 

1.11 Sähköpostiosoite 

2 Toiminnan laatu ja toiminta-alue 

Hakija, joka harjoittaa ehdottamallansa vastuualueella jakeluverkkotoimintaa toimittaa kohtaan 2 seuraavat 

tiedot:  

2.1 Sähköverkkotoiminta 

2.1.1 Ehdotettu vastuualue tai toiminta-alue 

 Ehdotetun vastuualueen kunnat ja kunnan osat

 Maininta jos ehdotettu vastuualue ei ole muuttunut aiemmassa sähköverkkoluvassa määrätystä

vastuualueesta

 Siirrettävän energian määrä 400 V:n verkossa kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta

 Verkkoon liittyneiden tuotanto- ja kulutusasiakkaiden lukumäärä yhteensä

2.1.2 Kartta alueesta 

 Kartta ehdotetusta vastuualueesta mittakaavassa 1:200 000 sekä lisäksi tarvittaessa tarkemmat osakartat

2.1.3 Verkostotiedot 

 Johtokilometrit ja sähköasemat jännitetasoittain

Hakija, joka harjoittaa toiminta-alueellansa jakeluverkkotoimintaa pelkässä suurjännitteisessä jakeluverkossa 

toimittaa kohtaan 2 seuraavat tiedot: 

2.1 Sähköverkkotoiminta 

2.1.1 Ehdotettu vastuualue tai toiminta-alue 

 Vapaamuotoinen kuvaus toiminta-alueesta

 Verkkoon liittyneiden tuotanto- ja kulutusasiakkaiden lukumäärä yhteensä

 Maininta jos ehdotettu toiminta-alue ei ole muuttunut aiemmassa sähköverkkoluvassa määrätystä

toiminta-alueesta
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2.1.3 Verkostotiedot 

 Johtokilometrit ja sähköasemat jännitetasoittain

2.1.4 Verkostokartta 

3 Liitteet 

3.1 Selvitys hakijasta 

3.1.1 Jos hakija on yhtiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta 

3.1.2 Jos hakija on osuuskunta, jäljennös säännöistä 

3.1.3 Rekisteriote 

Kohdat 3.1.1 – 3.1.3 

 Jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö toimitetaan jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai, -

sopimuksesta tai -säännöistä sekä kauppa- tai säätiörekisteriote tai näitä vastaava selvitys yhteisöstä.

Julkisoikeudellisista yhteisöistä toimitetaan johtosääntö tai vastaava.

3.1.4 Vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta 

 Kohtia 3.1.1 – 3.1.3 vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta

3.1.5 Vakuutus hakijan päätösvallasta varoihin 

 Vakuutus siitä, että hakijalla on päätösvalta sähköverkon käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen 
tarvittaviin varoihin. Liitteenä tulee käyttää Energiaviraston valmista allekirjoitettavaa liitettä 
(Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin.pdf)

3.1.6 Vakuutus hakijan päätösvallasta tehdä liittymis- ja sähköverkkosopimuksia 

 Vakuutus siitä, että hakijalla on päätösvalta tehdä verkon käyttäjien kanssa liittymissopimuksia ja 
sähköverkkosopimuksia. Liitteenä tulee käyttää Energiaviraston valmista allekirjoitettavaa liitettä 

(Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta liittymis- ja sähköverkkosopimuksiin.pdf)

3.2 Selvitys organisaatiosta ja henkilöstöstä 

3.2.1 Käytön johtajan nimi ja selvitys pätevyydestä ja työsuhteesta 

 Kopio käytön johtajan pätevyystodistuksesta ja selvitys käytön johtajan asemasta organisaatiossa

 Jos käytön johtajan työ on osa-aikainen, ilmoitetaan hakijayhtiön osuus käytettävästä työajasta sekä

niiden työnantajien nimet, joissa asianomainen on vastaavassa tehtävässä.

3.2.2 Sähkötöiden johtajan nimi ja selvitys pätevyydestä sekä työsuhteesta (mikäli hakija suorittaa sähkötöitä, 

joihin vaaditaan sähköturvallisuuslaissa sähkötöiden johtaja ) 

 Kopio sähkötöiden johtajan pätevyystodistuksesta ja vastaavat tiedot kuin käytön johtajasta

3.2.3 Organisaatiokaavio 

 Organisaatiokaavio luvan hakijan oman käytännön mukaan

3.2.4 Selvitys vakituisen henkilöstön riittävästä määrästä ja koulutuksesta 

 Selvitys vakituisen henkilöstön riittävästä määrästä ja koulutuksesta esitetään organisaation mukaisesti

toiminnoittain. Selvityksessä tulee ilmetä, että hakijalla on palveluksessaan riittävä henkilöstö, joka

vastaa sen harjoittaman verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta.

3.2.5 Selvitys sähköverkkotoiminnan osatoimintoihin olennaisesti vaikuttavista 

yhteistoiminta- tai alihankintasopimuksista 

 Selvitys hakijan tavasta järjestää sähköverkkotoiminta, johon sisältyy verkonhaltijan harjoittama

sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, verkon käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen

sähköverkkoon, sähkön mittaus, asiakaspalvelu tai muut sähkönsiirtoon tai jakeluun liittyvät

toimenpiteet. Lisäksi selvitys jos hakijalla on yhteistoiminta- tai alihankintasopimuksia edellä

mainituista sähköverkkotoiminnan toimenpiteistä.
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3.3 Selvitys taloudesta 

3.3.1 Edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot 

 Hakijan on toimitettava edellisen tilikauden tilipäätöstiedot vuosikertomuksineen. Mikäli hakijalla on

aiemmin ollut sähköverkkolupa ja sen verkkotoiminta on näin ollen ollut eriytetty, niin hakijan on

toimitettava edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot, joissa verkkotoiminta on eriytetty.

3.3.2 Selvitys konsernisuhteista 

 Hakijan ollessa konserniin kuuluva yhtiö, ilmoitetaan kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet ja

konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden keskinäiset omistusosuudet

3.3.3 Selvitys oikeudelliselle eriyttämiselle asetettujen vaatimusten täyttämisestä 

 Verkonhaltija, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty vuotuinen sähkömäärä on ollut kolmen viimeksi

päättyneen kalenterivuoden aikana vähintään 200 gigawattituntia ja joka toimii osana sähköntuotantoa

tai sähkönmyyntiä harjoittavaa yritystä tai saman osapuolen määräysvallassa olevaa yritysryhmää,

toimittaa selvityksen oikeudelliselle eriyttämiselle asetettujen vaatimusten täyttämisestä.

Vapaamuotoisesta selvityksessä tulee ilmetä, että hakija on oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan

ja päätöksenteoltaan erillinen oikeushenkilö sähkötoimituksesta ja sähköntuotannosta vastaavista

yrityksistä. Selvityksessä tulee osoittaa myös tuotemerkin erottuminen yrityksen tai yritysryhmän

sähkön tuotantoa ja toimittamista harjoittavien yksiköiden tuotemerkeistä sekä se, että luvan hakija

esiintyy omalla nimellä ja tuotemerkillä viestinnässään.

 Edellä mainitun verkonhaltijan, jolla on vähintään 50 000 verkon käyttäjää tulee lisäksi osoittaa

selvityksessä täyttävänsä vaatimukset johdon työsuhde-etujen riippumattomasta päättämisestä,

syrjimättömyysohjelman laatimisesta sekä johdon riippumattomuudesta. Työsuhde-etujen

riippumattomuuden todentamiseksi tulee esittää mihin verkkoyhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden

työsuhde-edut perustuvat ja kuka mahdolliset työsuhde-edut maksaa. KTMa (922/2006) 2 §:n 1

momentin kohdan 2 mukaisesti työsuhde-edulla tarkoitetaan sopimukseen tai yhteisön johdolle

suunnattuun palkitsemisjärjestelmään perustuvaa palkkaa tai muuta vastiketta työnantajalle tehdystä

työstä. Selvityksestä tulee myös ilmetä toimenpideohjelmaa varten nimetty riippumaton vastuuhenkilö

sekä toimenpideohjelman vahvistuspäivämäärä jos sellainen on jo tehty. Johdon riippumattomuuden

selvittämiseksi tulee esittää verkonhaltijan sekä saman osapuolen määräysvallassa olevan

sähköntuotantoa tai toimitusta harjoittavan yrityksen johtoon kuuluvien henkilöiden nimet ja asemat.

KTMa (922/2006) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti verkonhaltijan johdolla tarkoitetaan yhteisön

toimitusjohtajaa sekä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsentä.

3.3.4 Selvitys eriytetyn tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä 

 Selvitys eriytetyn tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä tulee sisältää kuvauksen eriytettävien

liiketoimintojen sisällöistä sekä menetelmistä tuottojen, kustannusten ja tase-erien kohdistamisessa eri

liiketoiminnoille. Hakija, joka ei ole aiemmin laatinut eriytettyä tilinpäätöstä, esittää suunnitelman

tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä.

3.3.5 Verkkotoiminnan tulos- ja tasesuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle. 

Tulosbudjetti toimitetaan, jos sellainen on käytettävissä 

 Tulos- ja tasesuunnitelmat esitetään euroina.

 Tasesuunnitelmissa eritellään käyttöomaisuus ainakin jakeluverkkoon, muuhun verkkoon ja muuhun

käyttöomaisuuteen

 Tulos- ja tasesuunnitelma täytetään hakemuslomakkeen liitteenä olevaan Excel-lomakkeeseen

(Jakeluverkonhaltijan_tulos-ja_tasesuunnitelma.xls). Jos jotain tietoa ei pystytä toimittamaan Excel-

lomakkeessa määritellyllä tarkkuudella, ilmoitetaan tästä lisätietoja - sarakkeessa kyseisen rivin

kohdalla.

3.3.6 Verkkotoiminnan investointisuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle 

 Investointisuunnitelmat esitetään euroina
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3.3.7 Verkkotoiminnan rahoitussuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle 

 Rahoitussuunnitelmana esitetään seuraavaa (tai soveltuvilta osin):

   Rahan lähteet: 

  nettotulos 

  poistot 

  satunnaiset tuotot/kulut 

  oman pääoman lisäys 

  pitkäaikaisten lainojen lisäys 

  lyhytaikaisten lainojen lisäys 

  liittymismaksujen lisäys

Rahan käyttö: 

  jakeluverkkoinvestoinnit 

  muut verkkoinvestoinnit  muut investoinnit 

  käyttöpääoman muutos 

  muun rahoitusomaisuuden lisäys 

  pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 

  lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 

  verot 

  osingonjako tai muu voitonjako 

3.4 Muut selvitykset  

3.4.1 Jos luvanhakija ei itse omista verkkoa tai sen osaa, jäljennös sopimuksista, 

joilla verkko tai sen osa on luvanhakijan käytössä 

3.4.2 Muut liitteet 

 Muut liitteet hakija toimittaa tarvittaessa tai Energiaviraston pyynnöstä

 Energiavirasto voi esimerkiksi pyytää kohdassa 3.3. Selvitys taloudesta mainittujen tietojen 

lisäksi harkintansa mukaan lisätietoja hakijan taloudellisesta asemasta, jotka hakija on 
velvollinen toimittamaan. Esimerkiksi Energiavirasto voi pyytää harkintansa mukaan 

hakijalta luottoluokitusta tai lisätietoja esim. vakuusjärjestelyistä riippuen ehdotetusta 
rahoitusjärjestelystä (pääomarakenteesta), jotka hakija on velvollinen toimittamaan.

4 Allekirjoitus 

4.1 Paikka 

4.2 Päivämäärä 

4.3 Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Mikäli hakemukseen tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, 

pyydetään ne merkitsemään selkeästi asiakirjoihin sisältäen myös lainkohdat joihin salassapito perustuu.  


