
Muistio  1 (2) 

   

   

 9458/040800/2021 

24.11.2022  

 

 

Sidosryhmäneuvottelukunta, hinnoittelun valvontamenetelmien kehit-

täminen 

Aika: 24.11.2022 klo 12:00 – 15:00 

Paikka: Teams -kokous 

Osallistujat: Pasi Kuokkanen (Suomen Sähkönkäyttäjät Ry), Antero Reilander 

(Fingrid Oyj), Sanni Harala (Lähienergialiitto Ry), Osmo Siirto (Helen Sähköverkko 

Oy), Tommi Lähdeaho (Elenia Verkko Oyj; Energiateollisuus RY/Regulaatiotoimi-

kunta), Mika Paloranta (Auris Kaasunjakelu Oy), Toivo Hurme (Paikallisvoima Ry), 

Jouni Pylvänäinen (Kymenlaakson Sähköverkko Oy), Ina Lehto (Energiateollisuus 

Ry), Marju Silander (Suomen Omakotiliitto Ry), Kaisa Matschoss (Kuluttajatutki-

muskeskus), Matti Takamäki (Koillis-Satakunnan Sähkö Oy), Noora Neilimo-Kontio 

(Caruna Oy; Caruna Espoo Oy), Petri Pylsy (Kiinteistöliitto Ry), Kristel Pynnönen 

(Kuluttajaliitto Ry), Petri Malinen (Suomen Yrittäjät Ry), Jarno Liimatainen (Oulun 

Energia Sähköverkko Oy) 

Veli-Pekka Saajo (pj.), Tiina Karppinen, Jaakko Kennilä ja Lari Teittinen  

Kokousmuistio 6. kokous 

1. Teknisten ongelmien vuoksi Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ter-

vetulleiksi. Karppinen kertasi lyhyesti edellisen kokouksen keskustelun. Lisäksi 

sidosryhmistä nostettiin esille toive kokousmuistioihin liittyen, jonka mukaan 

kokousmuistion kirjauksissa olisi hyvä pysyä kokouksen agendassa. 

2. Energiavirasto alusti vaikutusten arvioinnin laatimisesta. 

Keskustelussa nousi esille vaikutusten arvioinnin tulosten viestimisen ajan-

kohta, missä vaiheessa sidosryhmät tulevat saamaan tietoa tuloksista. Pu-

heenjohtaja selvensi menetelmäkehityksen kuulemisen forumeiden muut-

tuvan vuonna 2023 niin, että sidosryhmäneuvottelukunnan säännönmu-

kaisten kokousten sijaan tilannekatsauksia järjestetään pienemmissä ryh-

missä viraston Ajankohtaispäivien lisäksi.  

Käytettyjen skenaarioiden osalta keskustelussa nousi esille pelkän keskis-

kenaarion käyttö. Kuitenkin esimerkiksi Helsingissä keskeistä miten ky-

syntä kehittyy tulevaisuudessa. Tässä suhteessa liikevaihdon kehittymistä 

olisi hyvä skaalata kysynnän kehitykseen. Lisäksi esitettiin kysymys, miten 

investointikannustin huomioidaan vaikuttavuusarvioinnissa. 

Myös akateemisen työryhmän loppuraportin huomioiminen vaikutusten ar-

vioinnissa nostettiin esille. Tuleeko esimerkiksi erillisenä skenaariona mu-

kaan. Keskustelussa nousi esille myös kustannusvastaavuuden parantami-

nen akateemisen loppuraportin esitysten mukaisesti ja molempien osa-

puolten mukaan saaminen.  

Vaikutusten arvioinnin toteutuksen taso nostettiin myös esille, toteute-

taanko yhtiökohtaisesti ja mikäli näin, julkaistaanko myös tulokset yhtiö-

kohtaisesti. Virasto totesi selvityksen toteutuksen perustietojen 
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pohjautuvan yhtiökohtaiseen dataan, mutta tulokset tullaan julkaisemaan 

agregoidusti sektoritasolla. Keskustelussa nostetiin esille tältä osin, että eri 

sektoreilla on erilaisia toimintaympäristön tarpeita, trendit ovat osittain 

erilaisia. Jakeluverkon kehittämissuunnitelmia olisi hyvä hyödyntää tässä, 

kuitenkin niin että salassapitoon liittyvät yksityiskohdat huomioidaan yh-

tiökohtaisten tulosten julkaisussa. Yksikköhinnoilla tulee lisäksi keskuste-

lun mukaan olemaan suuri merkitys vaikutusten arvioinnissa, jonka osalta 

keskustelussa nousi esiin huoli ehtivätkö mukaan ensi vuonna arvioinnin 

laatimiseen mennessä. Yksikköhinnat vaikuttavat myös eri tavalla erilaisiin 

yhtiöihin. Yksikköhintojen lisäksi keskustelussa nostettiin esille riskittömän 

koron, inflaation, häviösähkön ja kantaverkkomaksujen kehityksen huomi-

oiminen tärkeinä tekijöinä, jotka vaikuttavat lopputulemaan. 

Toteutuksen osalta nostettiin esille myös tavoitteen kunnianhimoisuus ja 

toteutukseen liittyvät haasteet. Virasto joutuu esimerkiksi hyödyntämään 

lähtötietoina vuoden 2021 valvontatietodataa, josta on johdettava vuoden 

2024 lähtötilanne, vaikka vuosi 2022 on ollut energiamarkkinoilla poik-

keuksellinen. Lisäksi keskustelussa pohdittiin miten kriittiset käyttöpaikat 

tulevat huomioiduksi. 

Keskustelussa nostettiin esille lisäksi, että rahoitustuloksen arviointi on 

tärkeää, jotta investointien rahoittamisen edellytyksiä pystytään arvioi-

maan.  

 

3. Muut asiat 

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin vielä sidosryhmäneuvottelukunnan vii-

meisen kokouksen agendasta 13.12. laatukannustimessa sovellettavat yk-

sikköhinnat ja muiden verkkotoimintojen tehostamiskannustimen osalta 

valmistuneiden selvitykset.  

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 

14:02. 

Liitteet Kokouksessa esitetyt kalvot 

Jakelu Sidosryhmäneuvottelutoimikunnan jäsenet 

 

Tiedoksi Energiaviraston kotisivut/Hinnoittelun valvonta -osion Menetelmäkehittämisen osiot 

 

 


