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Työ- ja elinkeinoministeriön arvio energiaviraston toiminnasta vuonna 2014
Energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Energiaviraston keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan, että sähkömarkkinat toimivat hyvin ja että uusiutuvien energialähteiden
osuus sähköntuotannossa kasvaa. Virastolle on asetettu yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen liittyviä tulostavoitteita, jotka liittyvät sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuuteen sekä sähkönjakelun keskeytysten määrään. Lisäksi virastolle on asetettu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, joka liittyvät toimintaan kasvihuonekaasujen päästökauppaviranomaisena.
Energiaviraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden panos on ollut vuonna 2014
kokonaisuutena arvioiden hyvä.
Energiavirasto on täyttänyt päästökauppaviranomaiselle asetetun vaikuttavuustavoitteen. Virasto hoitaa myös uusiutuvan energian tuotantotuen toimeenpanotehtäviä ja vuoden 2014 aikana tähän alueeseen liitettiin myös uusia tehtäviä. Biopolttoaineiden kestävyysvalvonta on käynnistynyt hyvin. Vuoden 2014 alusta Energiavirastoon siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä energiatehokkuuden edistämistehtäviä. Vuoden 2014 aikana viraston oli tarkoitus
energiatehokkuuteen liittyvien varsinaisten substanssitehtävien hoidon lisäksi
myös ottaa siirtyvät tehtävät haltuun ja rakentaa toimiva energiatehokkuusryhmä. Näissä tehtävissä Energiavirasto on onnistunut hyvin.
Toiminnallinen tehokkuus
Energiavirastolle on asetettu toiminnalliseen tehokkuuteen liittyviä tulostavoitteita, jotka kuvaavat tuottavuuden muutosta, taloudellisuutta sekä kannattavuutta ja kustannusvastaavuutta. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuusprosentti on edellistä vuotta parempi. Virasto on parantanut toiminnallista tehokkuutta mm. tietojärjestelmien avulla. Toiminnalliselle tehokkuudelle asetetut tulostavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
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Tuotokset ja laadunhallinta
Energiavirastolle on asetettu viraston kaikille toimintasektoreille tuotoksiin ja
laadunhallintaan liittyviä tulostavoitteita, jotka virasto on täyttänyt kokonaisuutena arvioiden hyvin. Energiavirasto on mm. edelleen panostanut merkittävästi
vaikuttamiseen EU-tason ja pohjoismaisen tason sääntelyviranomaisten yhteistyössä. Sisämarkkinoiden sääntelyn kehityksellä on vaikutusta energiaintensiiviselle Suomelle. Energiavirasto on osallistunut aktiivisesti EU:n sähköja maakaasumarkkinoiden toimivuutta edistävien EU:n yhteisten verkkosääntöjen laatimiseen EU:n sääntelyviranomaisen yhteistyön kautta ja vastaavasti
virasto on myös toiminut aktiivisesti EU:n päästökauppajärjestelmän sekä Kioton rekisterijärjestelmän kansainvälisessä yhteistyössä. Uutena asiana vuoden
aikana käynnistettiin sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja
eheyttä koskevan ns. REMI-asetuksen mukainen valvonta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Viraston henkilöstövoimavarojen käytön haasteena on perinteisesti ollut tehtävien ja resurssien yhteensovittaminen. Lisääntyneistä tehtävistä johtuen henkilöstöresurssit kasvoivat vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna ja vuonna
2014 tilanne oli tältä osin kohtuullisesti tasapainossa. VMBaro-kyselyn tulosten
mukaan työilmapiiri Energiavirastossa on edellisten vuosien tapaan korkealla
tasolla. Viraston tehtävien täyttämisen edellyttämien henkilöstöresurssien
varmistaminen pysyy haasteena myös jatkossa, EU-taustaisen energiapoliittisen ohjauksen lisääntyessä.

2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä kehittämistarpeet
Energiaviraston toiminnan raportointi on ollut riittävää ja virasto on pyrkinyt
systemaattisesti vastaamaan sille asetettuihin tulostavoitteisiin. Tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen raportointi on kattanut tulossopimuksen kaikki osaalueet. Tulostavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat tavoitteista on raportoitu
ministeriön näkökulmasta asianmukaisesti.
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuksessa vuodelta 2014 ei ole ilmennyt huomautettavaa.

3. Toimenpiteet, joihin Energiaviraston on ryhdyttävä ja joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen
johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö toteaa Energiaviraston saavuttaneen sille asetetut keskeiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet kokonaisuutena arvioiden hyvin. Energiavirasto on toiminut hallinnonalan strategisten tavoitteiden ja tulossopimuksessa
sovittujen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Valtiotalouden tarkastusviraston antaman Energiaviraston vuotta 2014 koskevan tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätöksessä ei ole esitetty tietoja
toiminnan tuottavuudesta. Tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan Energiaviraston tulee mm. kehittää toiminnan tuottavuutta kuvaavat mittarit ja esittää jatkossa tilinpäätöksessä toiminnan tuottavuutta kuvaavat tiedot. Lisäksi
Energiaviraston tulee kehittää myös energiatehokkuustoiminnan taloudellisuutta kuvaavat mittarit ja esittää ne tilinpäätöksessä. Energiaosasto ottaa kyseiset
asiat esiin Energiaviraston kanssa käytävissä toiminnan kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa. Valtiotalouden tarkastusvirasto on myös huomauttanut,
että Energiaviraston tulee kiinnittää huomiota maksullisen toiminnan kannatta-
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vuuteen. Tältä osin virasto ja energiaosasto ovat valmistelemassa Energiaviraston maksuasetuksen muutosta, jonka tarkoituksen on. mm. päivittää Energiaviraston maksullinen toiminta nykyistä kustannusvastaavammaksi.
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