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Kuuleminen 1. suuntaviivoista sähkö- ja maakaasuverkko-
toimintojen valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 
1.1.2024 – 31.12.2027 ja 1.1.2028 – 31.12.2031 

Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden val-

vontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒

31.12.2031. Energiavirasto julkaisee muutokset suuntaviivoina julkisesti kuulta-

vaksi. 

Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energia-

murroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti 

ja joka mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen 

markkinoille. Vuonna 2024 alkavalla valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoit-

teita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus.  

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua suuntaviivasta.  

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 31.3.2023 sähköpostitse 

osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi . Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinu-

mero: 147/040300/2023. 

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyy-

dämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista 

myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu. 

Lisätietoja: Johtaja Veli-Pekka Saajo (veli-pekka.saajo@energiavirasto.fi p. 0295 

050 023) ja Johtava asiantuntija Tiina Karppinen (tiina.karppinen@energiavirasto.fi 

p. 0295 050 035) 

 

 

 

 

Liitteet: 

Suuntaviivat verkkotoiminnoittain 

Perustelumuistiot verkkotoiminnoittain 

Vaikuttavuuden arviointi 
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Keskeiset muutosehdotukset: 

 

Osa-alue Aihe Kuvaus 

Tuottoaste 

Riskitön korko Päivitetty arvo viimeisimmän ajanjakson perusteella 

Velaton beeta ja pääomarakenne Uuden verrokkiryhmän ja tarkastelujakson soveltaminen 

Markkinariskipreemio Uuden tietokannan ja tarkastelujakson soveltaminen 

Vieraan pääoman riskipreemio Uuden verrokkiryhmän ja tarkastelujakson soveltaminen 

Tuottopohja 

Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus eliminoidaan oikaistulta taseelta 

Negatiivinen rahoitusomaisuus 
Negatiiviset rahoitusomaisuuden tilit eliminoidaan kohtuullisen tuo-
ton laskelmilta 

Poistoero verkon hyödykkeistä 
Poistoero verkon hyödykkeistä jaetaan korottomaan vieraaseen pää-
omaan ja omaan pääomaan 

Korvausinvestointien purkukustan-
nukset 

Aktivoituja verkon hyödykkeiden korvausinvestointien purkukustan-
nuksia ei huomioida oikaistulla taseella tasearvossaan   

Investointikan-
nustin 

Kannustimen leikkuri 
Yhtiöiden alle yksikköhintojen toteuttamista investoinneista saadun 
hyödyn puolittaminen 

Indeksikorjauksen poisto Tasapoistoon ei enää tehdä inflaatiokorjausta vuosittain 

Tehostamiskan-
nustin 

Mallin muutokset StoNED-malliin tehdyt muutokset 

Päivitetty kohtuullinen tuotto 
Muut menetelmämuutokset vaikuttavat kohtuulliseen tuottoon ja 
sitä kautta tehostamiskannustimen lattia- ja kattotasoon 

Yleinen tehostamistavoite Linjaus sisällyttää 2 % yleinen tehostamistavoite 

Laatukannustin 

Referenssitason päivitys Päivitys käyttäen viimeisimpien vuosien keskeytystoteumaa 

PJ-verkon keskeytysten huomioi-
minen 

Lisätty PJ-verkon keskeytykset laatukannustimen laskentaan 

SJ-verkon energiapainotusten 
muutos 

Painotuksessa käytetään liityntäpisteen vuosienergiaa yhtiön liityntä-
pisteiden kokonaismäärän sijasta 

Yksikköhintapäivitys KAH-kustannusten yksikköhintojen päivittäminen 

Referenssitason kohtuullistaminen 
Yksittäisen vuoden vaikutus referenssitasoon enintään 15 % kyseisen 
vuoden kohtuullisesta tuotosta 

 

 


