Vastaukset tarjouspyyntöön ”selvitys datahub-hankkeen taloudelliseen valvontamalliin soveltuvista menetelmistä” tulleisiin kysymyksiin
(diaarinumero 1853/210/2018)
Hankintaan liittyviä kysymyksiä tuli toimittaa Energiaviraston kirjaamoon viimeistään 8.11.2018 klo 12:00 mennessä. Energiavirasto julkaisee tässä yhteenvedon
annetuista vastauksista.
Hankinnan kohteena on selvitys datahub-hankkeen taloudelliseen valvontamalliin
tai kohtuullisen hinnoittelun valvontaan soveltuvista menetelmistä. Valvontamallin
tulisi soveltua jatkuvaan valvontaan niin että malli huomioisi uudet investoinnit,
tarjottavan palvelun erityispiirteet sekä riskit. Datahubin maksuilla voidaan kattaa
laista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
sekä kohtuullinen voitto palvelun hoitamisesta. Jatkuvalla valvonnalla tarkoitetaan
tässä yhteydessä ex ante-sääntelyä. Mallin tulisi huomioida tarjottavan palvelun
erityispiirteet sekä tähän toimintaan liittyvät riskit.
Hankkeessa on tavoitteena käydä kattavammin läpi datahub-hankkeelle soveltuvia eri vaihtoehtoja taloudellisesta sääntelystä. Myös muiden vaihtoehtojen, kuin
sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun valvonnassa sovellettavan
WACC-perusteisen menetelmän tai alkuperätakuun, tiedonvaihtopalvelujen ja
maakaasun myynnin hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa sovellettavan liikevoittoprosenttiin perustuvan menetelmän osalta.
Hankkeen painopiste on eri taloudellisiin valvontamalleihin tai kohtuullisen hinnoittelun valvontaan soveltuvien menetelmien analyysissa erityisesti datahubhankkeelle soveltuen.
Hankkeessa tulisi ottaa kantaa myös tarvittaessa datahub-hankkeeseen sitoutuvaan omaisuuteen ja pääomaan (oikaistuina), mikäli tämä on tarpeen määriteltäessä vertailukelpoiseen aineistoon perustuvaa liikevoiton tai muuta soveltuvaa
vertailutasoa.
Datahub toimii kantaverkonhaltijasta erillisessä yhtiössä Fingrid Datahub Oy:ssä.
Energiavirastolla ei ole tarkempaa tietoa datahub-hankkeen taustoista siltä osin,
kun toiminta on päätetty järjestää erillisessä yhtiössä. Hankkeen taustoista voi
lukea muun muassa oheisesta loppuraportista.
https://www.ediel.fi/sites/default/files/Datahub_loppuraportti_FINAL_2014_12_1
6.pdf
Datahub-hankkeen osalta hinnoittelua ei siis valvota edellä mainitun perusteella
osana kantaverkonhaltijalle vahvistettuja hinnoittelun valvontamenetelmiä. Datahubin osalta ei myöskään tehdä tällä hetkellä laskentaa. Valvonnassa tarvittavat
tiedot tullaan saamaan Fingrid Datahub Oy:ltä. Energiavirasto sopii tarvittavien
valvontatietojen toimittamistavasta yhtiön kanssa, kun hinnoittelun valvontamenetelmät on määritetty ja tarvittavat tiedot tiedossa.
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta verkonhaltijoiden valvontatietojen toimittamisen
aikatauluun. Verkonrakennetiedot on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun
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mennessä Energiavirastolle. Tiedot tilinpäätöksestä sekä teknisistä tunnusluvuista
tulee toimittaa Energiavirastolle toukokuun loppuun mennessä.

Selvityksen tulee olla suomenkielinen, mutta liitteet voivat olla englanniksi. Tarjoajalla tulee olla selvityksen toteuttamiseen riittävä palvelua tuottava henkilöstö ja
osaaminen. Energiavirasto osallistuu hankkeen toteutukseen ohjauksen muodossa. Selvityksessä ei ole tarkoitus ottaa kantaa valvontamenetelmien lisäksi tekniseen toteutukseen seurantatyökaluista.
Selvitystä ei tehdä Energiaviraston tiloissa, eikä selvityksen tekeminen edellytä
toimittajalta matkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Projektiryhmän jäsenten
referenssien osalta julkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tieteellistä tai ammatillista julkaisua.
Sopimusluonnos- ja ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä. Valittavan tarjoajan kanssa näihin voidaan tehdä joitain tarkennuksia.

