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Työryhmän asettaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa akateemisen työryhmän, jonka tehtävänä on antaa
Energiavirastolle lausunto sähkönsiirron ja –jakelun tariffien laskentamenetelmissä käytettävän
painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen (WACC-%:n) laskennassa käytettävästä
pääomarakenteesta vuonna 2024 alkavalle sähköverkonhaltijoiden valvontajaksolla. Työryhmä voi
lisäksi laatia Energiavirastolle lausunnon sähkönsiirron ja –jakelun tariffien laskentamenetelmien
muista osatekijöistä vuonna 2024 alkavaa sähköverkonhaltijoiden valvontajaksoa varten. Työryhmä
voi työnsä aikana käydä keskustelua myös työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan
sähköverkkohinnoitteluun liittyvän lainsäädännön kehittämisestä.
Työryhmän jäsenten tehtävät:


Työryhmän jäsenten tehtävänä on laatia Energiavirastolle lausunto sähkönsiirron ja –jakelun
tariffien laskentamenetelmissä käytettävän painotetun keskimääräisen
pääomakustannuksen (WACC-%:n) laskennassa käytettävästä pääomarakenteesta vuonna
2024 alkavaa sähköverkonhaltijoiden valvontajaksoa varten.



Työryhmän jäsenet voivat laatia Energiavirastolle lausunnon sähkönsiirron ja –jakelun
tariffien laskentamenetelmien muista kuin edellisessä kohdassa mainituista osatekijöistä
vuonna 2024 alkavaa sähköverkonhaltijoiden valvontajaksoa varten. Lausuntoon sisältyvien
ehdotusten tulee perustua menetelmiin, joiden soveltamisesta on näyttöä EU:n tai OECD:n
jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten käytössä tai, joiden taustalla muutoin on
energiaverkkojen sääntelyyn liittyvää akateemista tutkimusta.



Lausunto on perusteltava. Toimeksiannon puitteissa laadittu lausunto liitetään työryhmän
raporttiin sellaisenaan.

Työryhmän puheenjohtajan tehtävät:


Työryhmän puheenjohtajan tehtävänä on johtaa työryhmän työskentelyä ja huolehtia siitä,
että työryhmän jäsenten laatima lausunto vastaa työryhmän toimeksiantoa. Puheenjohtaja
päättää työryhmän raportin sisällöstä työryhmän jäseniä kuultuaan. Puheenjohtaja ei
kuitenkaan puutu työryhmän jäsenten työryhmän toimeksiannon puitteissa laatiman
lausunnon ja sen perusteluiden sisältöön.

Työryhmän tulee työssään:


Perehtyä Suomen ja Euroopan unionin sähköverkkohinnoittelua ja -sääntelyä koskevaan
lainsäädäntöön;



Perehtyä Suomen ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten soveltamiin
sääntelymenetelmiin;
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Kuulla Energiavirastoa sen nykyisen laskentamenetelmän perusteista sekä työryhmän
jäsenten laatimasta lausunnosta ennen sen antamista.

Työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita.
Työryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja
Ylijohtaja Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet
Ylijohtaja Mikael Collan
Professori Pertti Järventausta
Professori Matti Liski
Oikeustieteen tohtori Kaisa Huhta
Pysyvä asiantuntija
Hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö
Työryhmän sihteeri
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, työ- ja elinkeinoministeriö
Työryhmän toimikausi on 1.4.-30.11.2021. Puheenjohtaja kutsuu työryhmän koolle sen jälkeen, kun
eduskunta on vahvistanut sähkönsiirron ja –jakelun sääntelyn muutoksiin liittyvät lait.
Työryhmän työstä ei makseta palkkioita, matkakorvauksia tai päivärahoja.
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Teollisuusneuvos

Petteri Kuuva

Liitteet
Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

Tiedoksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Opetusministeri Jussi Saramo
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

