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Sähkönsiirtomaksuilla katetaan luonnollisena alueellisena monopolina toimivan paikal-

lisen sähkönjakeluyhtiön toiminta. Koska sähköverkkoyhtiöt toimivat monopoliasemas-

sa, niiden toimintaa valvoo Energiavirasto. Energiavirasto valvoo pääasiassa verkkoyh-

tiöiden liikevaihtoa ja toiminnan tehokkuutta. Verkkoyhtiöiden toimintaa säätää Suo-

messa sähkömarkkinalaki. 

 

Verkkoyhtiöiden kustannusrakenne on hyvin sidottu verkoston kustannuksiin. Koska 

sähköverkoston kustannukset ovat pitkän käyttöiän ja suurien alkuinvestointien vuoksi 

vuosittain kiinteät ja merkittävän suuret, olisi verkkoyhtiön kannalta tärkeää, että vuo-

sittaiset tulot eivät suuresti vaihtelisi. Nykyisellä hinnoittelumallilla kuitenkin verkko-

yhtiöiden tulot jäävät hyvin riippuvaisiksi talven kylmyydestä. Nykyisin Suomessa ylei-

sesti käytettävässä siirtohinnoittelun hinnoittelumallissa ei huomioida myöskään sitä, 

että verkkoyhtiön kustannukset ovat enemmän riippuvaisia verkossa siirretyistä tehoista 

kuin energioista.  

 

Siirtohinnoittelun kannalta on tapahtunut ja on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. 

Etäluettavien sähkönkulutusmittarien käyttöönoton myötä asiakkaiden kulutuksesta 

saadaan huomattavasti entistä enemmän tietoa, mikä auttaa kustannusvastaavien hinto-

jen määrittämisessä. Samaan aikaan asiakkaiden sähkön käyttö voi muuttua huomatta-

vasti varsinkin sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistymisen myötä.  

 

Tämän työn tarkoituksena on luoda Mäntsälän Sähkö Oy:lle sähkönsiirtohinnoittelun 

kustannuksia vastaavien hintojen määrittämiseksi laskentasovellus sekä selvittää tule-

vaisuuden siirtohinnoittelun toteuttamismahdollisuuksia. Lyhyen aikavälin suunnittelus-

sa keskitytään kustannusvastaavien hintojen määrittämiseen keskihintaperiaatteen avulla 

ja pidemmän aikavälin suunnittelussa asiakkaiden huipputehoihin perustuvan hinnoitte-

lun toteuttamisen vaikutuksiin sekä verkkoyhtiön että asiakkaan näkökulmasta. 
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With transmission pricing electricity distribution system operators, operating as a natu-

ral regional monopoly, cover their expenses. Because electricity distribution companies 

operate in a monopoly, their operating is controlled by the Energy Authority. The Ener-

gy Authority controls distribution companies’ turnover and the efficiency of operations. 

The operation of the Finnish distribution companies is controlled also by the Electricity 

Market Act. 

 

The cost structure of the electricity distribution business is strictly depended on net-

work’s costs. Network’s costs are mainly fixed costs because of the high investment 

costs and long usage of the network. Because of that it is important for distribution 

companies that their incomes don’t vary too much each year. With the current pricing 

model distribution companies’ incomes are too dependent on the winter outdoor tem-

peratures. The current pricing model doesn’t also take into account that the most of the 

costs are depended on customers’ usage of the electric power not the consumption of 

energy. 

 

In the terms of transmission pricing many significant changes have occurred or are 

about to occur. The wide introduction of the automatic electricity meters provides much 

more data of the customers’ electricity usage, which enables better determination of the 

cost equivalent prices. Simultaneously customers’ power usage may begin to change 

since the spread of the heat pumps and the electric vehicles. 

 

This Master’s Thesis main aim was to create a computing application that calculates the 

costs equivalent prices for Mantalan Sahko Ltd. and to determinate future’s transmis-

sion pricing opportunities. In the short-term planning the thesis is focused on the costs 

equivalent pricing based on the automatic meter reading data from the customers. In the 

long-term planning focus is on the effects of introducing the power-based pricing from 

the point of view of both the distribution company and the customers.  
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1. JOHDANTO 

Energia-ala on kokemassa suuria muutoksia, kun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 

päästöjen vähentämiseksi tehdään toimenpiteitä. Maailmanlaajuisesti etsitään energiate-

hokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja energiantuotannon, -siirron ja -

kulutuksen käyttöön.  

 

Sähköenergian näkökulmasta muutoksia tapahtuu lähitulevaisuudessa hyvinkin paljon. Se-

kä sähköenergiantuotanto että -kulutus ovat kokemassa suuria muutoksia. Sähköenergian-

tuottamiseen etsitään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, jotka eivät aiheuttaisi muun mu-

assa hiilidioksidipäästöjä. Sähkönkulutuksessa merkittäviä muutoksia on ollut lämpö-

pumppujen yleistyminen ja tulee olemaan sähköautojen yleistyminen. 

 

Sähköenergiaa tuotetaan yhä enemmän hajautetusti. Aurinko- ja tuulienergiantuotannot 

yleistyvät jatkuvasti. Esimerkiksi Saksassa on rakennettu aurinkopaneeleita jo noin 36,2 

GW, joka on yli kaksinkertainen teho Suomen kulutuksen huipputehoon nähden. (SMA, 

2014) Hajautetusta tuotannosta saatavat tuotantotehot kasvavat merkittäviksi, mutta on-

gelmaksi muodostuu se, että tuotannon tulisi koko ajan olla yhtä suuri kuin kulutuksen tai 

verkon taajuus ei pysy halutussa arvossa. Suurimmat kulutukset varsinkin Suomen olosuh-

teissa ovat sellaisina aikoina, jolloin aurinkoenergialla ei saada merkittävästi tuotettua säh-

köenergiaa. Tämä aiheuttaa sellaisen tilanteen, että sähkön tuotantopaikka ja -tapa vaihte-

lee ajankohdittain, jollei sähköenergiaa saada paremmin varastoitua. Tämä voi johtaa säh-

könsiirtoyhtiön näkökulmasta pahimmillaan sellaiseen tilanteeseen, että sähköverkkoja 

joudutaan vahvistamaan, mutta siirretyn sähköenergian määrä pysyy ennallaan tai vähenee. 

Suomen sähkönhankinta on kehittynyt 1970-2013 kuvan 1.1 mukaisesti. 
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Kuva 1.1 Sähkönhankinta Suomessa tuotantotavoittain 1970-2013.(Tilastokeskus, 2014) 

 

Sähkönkulutuksessa tapahtuu myös suuria muutoksia. Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän 

huomiota laitteiden sähkönkulutukseen. Sähkönsiirtoverkkojen kannalta yksi merkittä-

vimmistä muutoksista on ollut lämmitystekniikan kehittyminen. Rakennusten lämmityk-

sessä on yleistynyt huomattavasti lämpöpumppujen käyttö. Ilmalämpöpumput vähentävät 

asiakkaan sähköenergian kulutusta. Suomessa asennettujen lämpöpumppujen määrä on 

kasvanut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana, kuten kuvasta 1.2 voidaan huomata. 

Ilmalämpöpumput aiheuttavat verkkoyhtiöiden kannalta ongelmia sen kannalta, että ne vä-

hentävät muun ajan kulutusta, mutta verkko joudutaan mitoittamaan sen tehon mukaan mi-

tä kylmimmillä säillä tarvitaan. Kylmimmillä pakkasilla lämpöpumppujen tehokertoimet 

laskevat mataliksi, jolloin sähkölämmitys joudutaan kytkemään päälle. Sähkölämmitteisis-

sä taloissa lämpöpumput vähentävät ostettavan sähköenergian tarvetta, mutta huipputeho ei 

juuri pienene. Muissa kuin sähkölämmitteisissä taloissa lämpöpumput lisäävät sähköener-

gian kulutusta ja samanaikaisesti kasvattavat asiakkaan sähkötehoa. 
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Kuva 1.2 Asennettujen lämpöpumppujen määrän kehitys välillä 1996-2012 Suomessa. (Sulpu, 

2014) 

 

Sähköautojen yleistyminen tulee olemaan verkkojen suunnittelun kannalta myös haastava 

tilanne. Verkkoon tulee käytännössä aivan uutta kuormitusta. Jos sähköautojen lataaminen 

onnistutaan toteuttamaan järkevästi, voisi sähköautojen vaikutus olla verkkoyhtiön kannal-

ta todella hyväkin. Älykkäällä sähköautojen lataamisella voitaisiin päätyä parempiin ver-

kon käyttöasteisiin ilman huipputehojen kasvamista. Pahimmassa tapauksessa sähköauto-

jen yleistyminen voi kuitenkin kasvattaa huomattavastikin huipputehoja, jos lataamisen 

älykkyyteen ei kiinnitetä huomiota. 

 

Sähköverkkoyhtiöille sähkön käytön muutokset voivat aiheuttaa ongelmia, sillä yhtiöiden 

sähköverkot mitoitetaan verkossa siirrettävien huipputehojen mukaan, mutta tuloja yhtiö 

saa nykyisin pääasiassa toimitetuista sähköenergioista riippuen. 
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1.1 Mäntsälän Sähkö Oy 

Mäntsälän Sähkö Oy, MSOy, on sähkönjakeluverkkoyritys, jolla on sähköverkkoa kym-

menen kunnan alueella Uudellamaalla. MSOy on kokonaan Mäntsälän kunnan omistama 

yhtiö. MSOy tarjoaa sähköverkkoliiketoiminnan lisäksi myös muita energia-alan tuotteita 

ja palveluja. Yhtiö toimittaa sähkön lisäksi asiakkaille kaukolämpöä, maakaasua sekä ura-

kointipalveluja. Näiden lisäksi yhtiö tarjoaa laajakaistaliittymiä ja energiatehokkuuspalve-

luja. Mäntsälän Sähkö pyrkiikin olemaan alueellisesti kaikki energia-alan palvelut tarjoava 

yritys. MSOy omistaa kaksi vesivoimalaitosta, joista toinen sijaitsee Naarkoskella ja toinen 

Halkiankoskella. Tässä työssä keskitytään sähkönjakelun hinnoitteluun, joten käsitellään 

yhtiön sähköverkkoliiketoimintaa. (MSOy, 2014) 

 

Yhtiön jakeluverkkoon kuuluu sähköverkkoa maaseutu- ja taajama-alueilta. Yhteensä yhti-

öllä on sähköverkkoa noin 2 200 km, joista 50 km on 110 kV:n suurjänniteistä verkkoa, 

900 km 20 kV:n keskijänniteverkkoa ja 1 250 km pienjänniteverkkoa. Asiakkaita MSOy:n 

jakelualueella on tällä hetkellä noin 14 000 kpl. Kuvassa 1.3 on esitetty Mäntsälän Sähkö 

Oy:n jakelualuekartta. 
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Kuva 1.3 Mäntsälän Sähkö Oy:n sähkönjakelualue. (MSOy, 2014) 

 

MSOy:n sähkönjakelualue sijaitsee kasvavalla alueella noin puolessa välissä Helsingin ja 

Lahden välissä. Mäntsälän kunnassa asukasluku on kasvanut viimeisen 13 vuoden aikana 

noin 1,8 %/a, mikä tarkoittaa 300 asukasta/a. Mäntsälä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien 

varrella, etelään Helsinkiin on noin 60 km, pohjoiseen Lahteen noin 45 km, itään Porvoo-

seen 38 km, länteen Hyvinkäälle 28 km, minkä vuoksi Mäntsälä voi olla monille yrityksille 

hyvä vaihtoehto. Muun muassa maailmanlaajuinen juomatölkkivalmistaja Rexam avasi 

MSOy:n verkkoalueelle tuotantolinjaston ja hakukoneyhtiö Yandex rakentaa MSOy:n ja-

keluverkkoalueelle tietokonepalvelimien konesalin. 
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1.2 Työn taustaa 

Nykyisin yhtiön tulos jää liian riippuvaiseksi talven sääoloista. Jos talvella sattuu olemaan 

kylmää, asiakkaiden sähköenergian kulutus on korkeaa. Vastaavasti leudon talven myötä 

yhtiön asiakkaiden sähkönkulutus on pienempää ja yhtiö tekee heikomman tuloksen. Kos-

ka sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä toimintaa, niin yrityksen kannalta on huono 

asia, mikäli tulos ei ole vakaa vuosittain. Koska yhtiön asiakkailla on nykyisin etäluettavat 

AMR-mittarit, niin asiakkaiden kulutuksesta saadaan huomattavasti tarkempaa tietoa kuin 

ennen mittarien asennusta. Ennen asiakkaiden sähkönkulutuskäyttäytymistä arvioitiin vuo-

den kokonaisenergioiden, asiakkaiden käyttäjätyyppiryhmien ja kulutusmallien avulla, 

mutta nykyisin saadaan tietoa asiakkaiden kuluttamista energioista tuntitasolla. Asiakkai-

den sähkönkäytön muutokset tulevaisuudessa voivat myös aiheuttaa merkittäviä riskejä 

verkkoyhtiön talouden näkökulmasta, jonka vuoksi on syytä tutkia vaihtoehtoisia hinnoitte-

lumalleja siirtohinnoittelulle. 

 

1.3 Työn tarkoitus 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla hinnoittelurakenteilla yhtiö voisi va-

kauttaa tulostaan sekä miten yhtiön tulisi kehittää siirtohinnoitteluaan nyt ja tulevaisuudes-

sa. Asiakkaille asennetut AMR-mittarit mahdollistavat entistä tarkemman siirtohinnoittelun 

suunnittelun. Tässä työssä pyritään selvittämään siirtohinnoittelua Mäntsälän Sähkö Oy:lle 

nykyisin saatavien tietojen pohjalta. Siirtohinnoittelun helpottamiseksi kehitetään yhtiölle 

Microsoft
®
:n Excel

®
-ohjelmaan laskentasovellus, jolla voidaan määrittää aiheuttamisperi-

aatteen mukaiset siirtohinnastot AMR-mittausdatan avulla. Lasketaan myös tehoperustei-

sen hinnoittelun toteuttamisvaihtoehtojen aiheuttamia muutoksia ja arvioidaan hinnaston 

muuttamisen vaikutuksia. 

 

1.4 Työn sisältö 

Tässä diplomityössä selvitetään ensin mitä sähköverkkojen siirtohinnoittelu on ja mitä ra-

joituksia sille on asetettu Suomessa. Tämän jälkeen tutustutaan verkkoliiketoiminnan val-

vontamallin toimintaan sähkönjakeluyhtiöiden valvonnassa. Sitten käydään läpi verkkoyh-

tiöiden kustannusrakennetta ja aiheuttamisperiaatteen mukaista kustannusten jakoa. Tämän 



 

16 

jälkeen selvitetään tarkasteltavan yhtiön verkoston nykytilaa, siirtohinnoittelun nykyistä 

mallia ja sähkönkulutuksen kehittymisnäkymiä. Sen jälkeen perehdytään erilaisten siirto-

hinnoittelun toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksiin eri näkökulmista. Verkkoyhtiön asia-

kasdatan perusteella luodaan laskentasovellus, jolla voidaan määrittää kustannusvastaava 

hinnasto. Arvioidaan laskentasovelluksen avulla kustannusvastaavien hintojen vaikutuksia 

keskihintavertailun ja hinnanmuutoksien näkökulmista. Sitten tarkastellaan tehoperusteisen 

hinnoittelumallin erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja verkkoyhtiön talouden, asiakkaan ko-

kemien siirtomaksumuutoksien ja verkoston kuormittumisen näkökulmista laskemalla eri-

laisia skenaarioita, joissa oletetaan asiakkaiden tasoittavan kulutustaan. Lopuksi luodaan 

arvio siitä, kuinka siirtohinnoittelua kannattaisi kehittää sekä lyhyellä että pidemmällä ai-

kavälillä.   
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2. SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN 

Sähkön siirtohinnoittelu on monimutkainen prosessi. Tässä kappaleessa selvitetään mistä 

sähkön hinta kokonaisuudessaan koostuu, mistä osista sähkön siirtomaksu muodostuu, mi-

ten siirtohinnoittelua säännellään ja mitä asioita siirtohinnoittelussa tulisi ottaa huomioon. 

 

2.1 Sähkön hinta 

Sähkön hinta koostuu sähkönenergian myyntihinnasta, sähkön siirtohinnasta sekä veroista. 

Sähköenergian ostosopimuksen asiakas voi vapaasti kilpailuttaa eri sähkönmyyjien välillä. 

Sähkön siirtopalvelut asiakas ostaa liittymispisteensä alueella toimivalta jakeluverkkoyhti-

öltä. Sähkönjakeluyhtiöt ovat alueellisia luonnollisia monopoleja, joiden toimintaa Ener-

giavirasto valvoo. Siirtohintaa asiakas ei siis voi kilpailuttaa. Siirtomaksuilla maksetaan 

verkkoyhtiön toiminnan kustannukset. Alla kuvassa 2.1 on esitetty keskimääräinen kotita-

lousasiakkaan sähkön kokonaishinnan muodostuminen eri osista. 

 

 

Kuva 2.1 Keskimääräisen kotitalousasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen vuonna 2014. (EV, 

2014b) 

 

Kuvasta 2.1 voidaan havaita, että siirtomaksu on keskimääräisen kotitalousasiakkaan säh-

kölaskusta noin 30 %. Siirtomaksusta noin 7 % menee kantaverkkoyhtiön siirtomaksuihin 
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ja loput paikalliselle sähkönjakeluyhtiölle. Sähkön kokonaishinnasta on havaittavissa myös 

se, että noin kolmasosa on veroja.  

2.2 Siirtohinnoittelun komponentit 

Sähkön siirron hinnoittelussa käytetään nykyisin yleensä sähkön käyttäjätyypistä riippuen 

kahdesta neljään parametria sähkön siirtomaksun kokonaishinnan määrittämiseen. Kotita-

lousasiakkailla on yleensä perusmaksuun ja energiamaksuun perustuva siirtotuote, jossa 

energiamaksu voi olla kaksiaikainen. Suuremmilla sähkönkuluttajilla voi olla käytössä te-

hotuote, jossa on perusmaksun ja energiamaksun lisäksi huipputehosta riippuva tehomaksu 

ja loistehonkulutuksesta riippuva loistehomaksu. 

 

2.2.1 Perusmaksu 

Sähkönsiirron perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy nykyisin asiakkaan 

liittymän koon mukaan. Liittymän kokona on perinteisesti käytetty asiakkaan liittymän 

pääsulakkeiden kokoa, jotka suojaavat asiakkaan laitteistoja ja samalla rajoittavat asiak-

kaan käyttämän sähkön huipputehon suuruutta. Asiakas voi vaikuttaa perusmaksunsa suu-

ruuteen vain muuttamalla liittymänsä pääsulakkeiden kokoa. Pääsulakkeiden koon muut-

taminen aiheuttaa yleensä niin merkittäviä kustannuksia, että tätä ei kannata yleensä tehdä, 

jos kulutus ei ole suuresti muuttunut. 

 

Perusmaksuilla pyritään kattamaan käytännössä verkostossa siirretyn energian määrästä 

riippumattomia kustannuksia, kuten laskutuksen, asiakaspalvelun sekä verkon kunnossapi-

don kustannukset. Perusmaksut ovat yleensä pääsulakekoon mukaan porrastettu, koska 

verkoston kustannukset ovat hyvin riippuvaisia asiakkaiden huipputehoista. Pääsulakkei-

den kokoon perustuva hinnoittelu on tosin pääosin peräisin ajalta, jolloin asiakkaille ei ol-

lut asennettu etäluettavia tuntikohtaisen sähkönkulutuksen rekisteröiviä mittareita. Ennen 

AMR-mittareita asiakkaiden kulutuksen tehoa jouduttiin arvioimaan pääasiassa tyyppi-

kuormituskäyrien avulla, minkä vuoksi oli perusteltua laskuttaa pääsulakekoon mukaan. 
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2.2.2 Energiamaksu 

Energiamaksu, tai toisin sanoen kulutusmaksu, on maksu, jonka asiakas joutuu maksamaan 

kuluttamastaan sähköenergiasta. Kulutusmaksut ovat yleensä sulakekoosta riippumattomia. 

Kulutusmaksuilla pyritään kannustamaan asiakkaita säästämään sähköenergian kulutukses-

sa. Aikaisemmin asiakkailta on mitattu vain vuoden aikana kulutettu sähköenergia tai kak-

siaikatuotteissa eri aikoina kulutetut energiat, mutta nykyisin saadaan enemmän tietoa ku-

lutuksen ajallisesta laadusta. 

 

Energiamaksulla pyritään kattamaan jakeluverkkoyhtiön siirtämän sähköenergian määrästä 

riippuvaisia kustannuksia. Kustannuksista sähköenergian määrästä riippuvaisia ovat eten-

kin häviökustannukset ja kantaverkkoyhtiön siirtomaksut. 

 

2.2.3 Tehomaksu 

Tehomaksu on perinteisesti suurille sähkönkäyttäjille erillinen maksu. Tehomaksussa asi-

akkaan maksu määräytyy yleensä vuoden suurimman tai suurimpien kulutettujen huippu-

tehojen perusteella. Tehomaksulla pyritään hillitsemään verkon kuluttajien huipputehoja, 

jotka ovat merkittävin tekijä verkon mitoittamisen kannalta. Tehomaksun yhteydessä asi-

akkaille yleensä tarjotaan edullisempaa kulutusmaksua kuin vaihtoehtoisissa tuotteissa. 

Tällä pyritään ohjaamaan suuria sähkönkäyttäjiä tehotuotteelle ja samalla rajoittamaan hei-

dän huipputehoaan, jolloin asiakkaan sähkönkulutus tasoittuu. 

 

Tehomaksuissa voi olla rajoituksia huomioitavien huipputehojen ajankohdista. Verkkoyh-

tiö saattaa sallia suurempia huipputehoja ajankohtina, jolloin muuten verkon kuormitus on 

alhaista, näiden vaikuttamatta hintaan.  

 

Pienemmille sähkönkuluttajille tehomaksu on periaatteessa sisällytetty pääsulakekoon pe-

rusteella määräytyvään perusmaksuun. AMR-mittarien myötä tehomaksu olisi mahdollista 

eriyttää perusmaksusta myös pienemmillä asiakkailla, jolloin olisi mahdollista laskuttaa 

asiakkaita heidän kulutuksestaan aiheutuvia kustannuksia vastaavammin. 
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2.2.4 Loistehomaksu 

Loistehomaksu on maksu, jossa asiakas joutuu maksamaan verkkoon antamansa tai ver-

kosta ottamansa loistehon mukaisen maksun. Loistehomaksu on perinteisesti ollut vain te-

hosähköasiakkaiden maksama maksu, koska loistehon käyttöä ei ole ollut kannattavaa mi-

tata pienasiakkailta. Loistehon siirtäminen kuormittaa sähköverkkoa ja aiheuttaa verkossa 

häviöitä, minkä vuoksi siitä joutuu maksamaan. Maksun välttämiseksi tehosähkön asiak-

kaat voivat hankkia kompensointilaitteiston, jonka avulla loistehon käyttö saadaan tasoitet-

tua paikallisesti. Loistehoa sallitaan yleensä jonkin verran sen aiheuttamatta asiakkaalle 

kustannuksia. Sallittu loistehon määrä ilmaistaan loistehon ilmaisikkunalla, jossa ilmoite-

taan suurin sallittu asiakkaalle maksua aiheuttamaton tuotettu ja kulutettu loisteho. 

 

2.3 Siirtohinnoitteluun vaikuttavat lait ja määräykset 

Koska rinnakkaisten sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti järkevää, 

niin sähkönjakeluyhtiöt toimivat alueellisessa luonnollisessa monopoliasemassa. Sähkö-

verkkoliiketoiminnan säännöistä määrää pääasiassa Suomessa sähkömarkkinalaki, valtio-

neuvoston asetukset, työ- ja elinkeinoministeriön asetukset ja Euroopan Unionin direktii-

vit. Koska verkkoyhtiöt toimivat monopoliasemassa, niiden toimintaa sääntelee Energiavi-

rasto. 

 

2.3.1 Sähkömarkkinalaki 588/2013 

Sähkömarkkinalaki otettiin käyttöön sähkömarkkinoiden avaamisen yhteydessä vuonna 

1995. Sähkömarkkinalakia uudistettiin vuonna 2013. Nykyisin voimassa oleva laki on ky-

seinen vuonna 2013 käyttöönotettu laki, 588/2013.  Laissa sähkönjakeluyhtiöiden siirto-

hinnoittelun kannalta merkittävimpiä kohtia ovat sähkömarkkinalain 4 luvun 24§ ja 6 lu-

vun 54-57§. Alla on esitetty näistä 24§, 54§ ja 55§. 

 

”24 § 

Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoittelua koskevat yleiset säännökset 

Verkkopalvelujen    myyntihintojen        ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperus-

teiden on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Niistä saa 
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poiketa vain erityisistä syistä. Kuluttajille suunnatut myyntiehdot on lisäksi esitet-

tävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä sopimusten ulko-

puolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle. 

Verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. 

Verkkopalvelujen hinnoittelussa ei saa olla perusteettomia tai sähkökaupan kilpai-

lua ilmeisesti rajoittavia ehtoja. Siinä on kuitenkin otettava huomioon sähköjärjes-

telmän toimintavarmuus ja tehokkuus sekä kustannukset ja hyödyt, jotka aiheutuvat 

voimalaitoksen liittämisestä verkkoon.” (SML, 588/2013) 

”54 § 

Sähkönjakelupalvelujen aikajaotus jakeluverkossa 

Jakeluverkonhaltijan on tarjottava jakeluverkkonsa käyttäjille näiden tarpeisiin so-

veltuvia erilaisia sähkönjakelupalveluja.” (SML, 588/2013) 

”55 § 

Etäisyydestä riippumaton sähkönjakelun hinnoittelu jakeluverkossa 

Sähkönjakelun hinta ei jakeluverkossa saa riippua siitä, missä verkon käyttäjä 

maantieteellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella. Jakeluverkonhaltijan toi-

sistaan maantieteellisesti erillään sijaitsevissa vastuualueen osissa tulee kuitenkin 

soveltaa omia jakeluhintoja. Energiamarkkinavirasto voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen sähkönjakelun erillisten hintojen soveltamisesta, jos jakelu-

verkonhaltijan vastuualueen osien kustannustasot ja hinnoitteluperusteet eivät 

poikkea merkittävästi toisistaan.” (SML, 588/2013) 

 

2.3.2 Euroopan Unionin direktiivit 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiveistä sovelletaan nykyisin pääosassa Energia-

tehokkuusdirektiiviä 2012/27/EU. Kyseisen direktiivin 15. artikla käsittelee energian 

muuntamista, siirtoa ja jakelua.  

 

Kyseinen artiklan mukaan verkkoyhtiöiden tariffien tulisi olla kustannusvastaavia hajaute-

tulla tuotannoilla ja kysynnänohjaustoimenpiteillä saatujen kustannussäästöjen suhteen. 

Artiklan mukaan verkkosääntely ja –tariffit eivät saa estää kysynnänohjaustoimenpiteiden, 

kysynnän hallinnan ja hajautetun tuotannon saataville asettamista. Verkkotariffit voivat 

myös artiklan mukaan tukea loppukäyttäjien kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
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hinnoittelua, kuten kulutushuippujen leikkaamista tai käyttöajankohdasta riippuvia tariffe-

ja. Verkkotariffeissa voidaan tietyin ehdoin myös sallia sellaisia osia, joilla on sosiaalinen 

tavoite. (EPN, 2012/27/EU) 

 

2.4 Siirtohinnoittelun perusvaatimukset 

Siirtohinnoittelun tulee olla helposti ymmärrettävää ja kustannusvastaavaa. Hinnoittelun 

tulisi pyrkiä kannustamaan sähkön käyttäjiä verkon energiatehokkaaseen hyödyntämiseen. 

Hinnoittelu ei saa syrjiä asiakkaita ja sen tulee olla tasapuolista. Seuraavaksi selvitetään 

tarkemmin hinnoittelua ohjaavia hinnoitteluperiaatteita. 

 

2.4.1 Pistehinnoittelu 

Kohdassa 2.3.1 viitatussa sähkömarkkinalain 6 luvun 55§ määrätään, että sähkönjakeluyh-

tiön alueella siirtohinta ei saa riippua verkon käyttäjän maantieteellisestä sijoittumisesta 

verkonhaltijan yhtenäiselle alueelle. Jos verkonhaltijalla on kuitenkin maantieteellisesti 

erillään olevia jakelualueita, niin siirtohinnoittelussa tulee käyttää omia hintojaan eri alu-

eille. Pistehinnoittelulla pyritään varmistamaan verkon asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. 

(SML, 588/2013) 

 

Osassa verkkoyhtiöistä on sovellettu etäisyydestä riippumatonta hinnoittelua muun muassa 

siten, että rivi- ja kerrostaloilla on pienemmät perusmaksut sen vuoksi, että asiakas tarvit-

see niissä keskimääräisesti vähemmän pienjänniteverkkoa (Pantti, 2010). Sinällään raken-

nustyypin huomioiminen ei ole sama asia kuin asiakkaan maantieteellisen sijainnin huomi-

oinen, mutta tässä diplomityössä on kuitenkin oletettu, että asiakkaan sijainti tai rakennus-

tyyppi ei vaikuta siirtomaksuun. Rivi- ja kerrostalojen pienempää perusmaksua voitaisiin 

perustella kuitenkin sillä, että asiakkaiden tehojen risteilyn vuoksi kyseiset asiakkaat tarvit-

sevat pienemmän liittymiskaapelin (Pantti, 2010). Muun muassa Caruna Oy pitää nykyisin 

hinnastossaan erillistä perusmaksua rivi- ja kerrostaloille (Caruna, 2014). 
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2.4.2 Kustannusvastaavuus 

Siirtohinnoittelun tulee olla sähkön siirrosta ja jakelusta aiheutuvia kuluja vastaava. Asiak-

kaan tulisi maksaa vain käyttämästään sähköverkosta aiheuttamiensa kulujen mukaan. Tä-

män periaatteen mukaan esimerkiksi keskijännitteellä, kj, sähköverkkoon liittyvä asiakas ei 

joudu maksamaan jakeluyhtiön pienjänniteverkosta aiheutuvia kustannuksia. (Partanen, 

2013) 

 

2.4.3 Syrjimättömyys ja tasapuolisuus 

Kuten sähkömarkkinalain 4 luvun 24§ todetaan, sähköverkkojen siirtohinnoittelu ei saa 

syrjiä jotain asiakasta, vaan hinnoittelun tulee olla tasapuolista. Sähkönjakeluverkkoyhtiöi-

den tulee ilmoittaa verkkopalvelujensa myyntiehdot ja -hinnat energiavirastolle, joka val-

voo niiden kohtuullisuutta. (SML, 588/2013) 

 

2.4.4 Ymmärrettävyys 

Siirtohinnoittelun tulee olla asiakkaille helposti ymmärrettävissä. Sähkömarkkinalain 6 lu-

vun 57§ määrätään, että jakeluverkonhaltijan on esitettävä laskussaan jakeluverkkonsa 

käyttäjälle erittely siitä, miten sähkönjakelun hinta muodostuu. Asiakkaan tulee siis helpos-

ti saada käsitys siitä mistä komponenteista hänen sähkönsiirtomaksunsa muodostuu ja 

kuinka hän pystyy vaikuttamaan siirtomaksunsa muodostumiseen. Hinnastojen tulee olla 

helposti saatavilla ja asiakkaan tulisi saada helposti määritettyä siirtomaksunsa suuruus-

luokka, kun hän tietää kulutuksensa.  

 

2.4.5 Energiatehokkuuteen kannustavuus 

Hinnoittelun tariffien tulisi kannustaa sähkön käyttäjiä energiatehokkaaseen sähkön käyt-

töön. Energiatehokkuuteen kannustavilla tariffirakenteilla pyritään vähentämään energian-

kulutusta ja ohjaamaan asiakkaita hankkimaan vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. 

Pienentämällä energiankulutusta, voidaan ympäristölle haitallisten energiantuotantomuoto-

jen käyttöä vähentää. 

 



 

24 

Energiatehokkaaseen pyritään tarjoamalla kohdassa 2.3.1 viitatun Sähkömarkkinalain 54§ 

mukaisia aikajaoteltuja siirtotuotteita. Siirtämällä hinnoittelulla kulutusta huipputunneilta 

ajankohtiin, jolloin verkon kuormitus on matalampaa, voidaan pienentää verkon häviöitä 

sekä välttyä ennenaikaisilta investoinneilta. 

 

2.4.6 Markkinahintaisuus 

Energiavirasto julkaisee kuukausittain jakeluverkkoyhtiöiden keskihinnat tyyppikäyttäjit-

täin. Tyyppikäyttäjiä on 10 erilaista, joille jokaiselle lasketaan omat keskimääräiset hinnat. 

Eräs tyyppikäyttäjistä on esimerkiksi pientalo, jossa on huonekohtainen sähkölämmitys, 

3x25A:n pääsulakkeet ja sähkönkulutus 18000 kWh/a. Tyyppikäyttäjien avulla saadaan eri 

verkonhaltijoiden hintoja keskenään vertailtavampaan muotoon. (EV, 2014a)  

 

Jos verkkoyhtiön hinnat poikkeavat huomattavasti muiden verkkoyhtiöiden hinnoista, voi 

yhtiö saada huomiota medialta. Median huomio voi aiheuttaa vaikutuksia yhtiön imagoon. 

Mediassa hintoja verrataan yleensä naapuriyhtiöihin ja maan suurimpiin yhtiöihin. Muita 

korkeammat hinnat voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia yhtiön imagolle. (Pantti, 

2010) 

 

Yhtiöiden hinnat riippuvat hyvin paljon niiden toimintaympäristöistä ja asiakaskoostumuk-

sista, joten yhtiöiden hintojen vertaileminen ei ole kovinkaan yksiselitteistä. Hintojen ver-

tailuun tulisi valita mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa toimivia verkkoyhtiöitä, 

jotta hinnat olisivat vertailukelpoisia. On helposti ymmärrettävissä, että esimerkiksi Poh-

jois-Suomen haja-asutusalueilla toimivilla sähköyhtiöillä ja Etelä-Suomen kaupunkialueilla 

toimivilla yhtiöillä on aivan erilaiset toimintaympäristöt ja näin ollen kustannusrakenteet. 

 

2.4.7 Periaatteiden soveltaminen 

Käytännössä siirtohinnoittelu ei voi täydellisesti toteuttaa kaikkia sille asetettuja periaattei-

ta samanaikaisesti. Lain määräämän pistehinnoittelun kanssa hinnoittelu ei voi olla täysin 

kustannusvastaava, sillä samantyyppisestä asiakkaasta voi olla hyvinkin erisuuruiset kus-

tannukset verkkoyhtiölle siitä riippuen missä kohtaa sähköverkkoa asiakas sijaitsee. Esi-

merkiksi kaupunkialueella verkkopituus asiakasta kohti on yleensä huomattavasti lyhyempi 
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kuin maaseudulla. Myös kustannusvastaavuuden ja ymmärrettävyyden suhteen tulee risti-

riita. Jos siirtohinnoittelusta tehtäisiin täysin kustannusvastaava, niin jokaiselle asiakkaalle 

jouduttaisiin määrittämään omat siirtotariffit, mikä ei todellakaan olisi ymmärrettävyyden 

kannalta suotavaa. Käytännössä kustannusvastaavuutta joudutaan määrittämään asiakas-

ryhmittäin. Siirtohinnoittelun määrittämisessä tuleekin pyrkiä huomioimaan eri periaattei-

ta, mutta osaa niistä joudutaan soveltamaan. Kaiken kaikkiaan hinnoittelun tulisi olla lain-

mukainen, mahdollisimman kustannusvastaava, selkeä ja energiatehokkaaseen verkon 

käyttöön ohjaava.   
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3. VERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTAMALLI 

Verkkoliiketoimintaa Suomessa säätelee verkkoliiketoiminnan regulaatiomalli. Regulaa-

tiomalli on kehitetty monopoliasemissa toimivien sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun 

kohtuullisuuden varmistamiseksi. Regulaatiomallin toteuttamista valvoo Energiavirasto. 

Tämän kappaleen tarkoituksena on esittää sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin pää-

periaatteet ja menetelmät. Valvontamallin periaatekuvio on esitetty alla kuvassa 3.1. Val-

vontaa suoritetaan valvontajaksoissa, jotka ovat neljän vuoden mittaisia.  

 

Kuva 3.1 Verkkoliiketoiminnan valvontamalli. (Partanen, 2013) 

 

Valvontamallilla kontrolloidaan verkkoliiketoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihtoa. 

Yrityksille kohtuullisen liikevaihdon määrittämisessä huomioidaan tasapoistot, kohtuulliset 

operatiiviset kustannukset ja kohtuullinen pääoman tuotto. Malli sisältää myös kannusti-

mia, jotka ohjaavat verkkoyhtiön toimintaa tehokkaampaan suuntaan. 

 

Seuraavaksi selvitetään kohtuullisen liikevaihdon määrittämisen nykyisiä menetelmiä. 
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3.1 Verkosto-omaisuus 

Valvontamallissa huomioidaan verkkoyhtiön verkko-omaisuus, eli yhtiön verkosta tulee 

tuntea mitä komponentteja verkossa on, kuinka vanhoja verkon komponentit ovat ja kuinka 

paljon mitäkin komponenttia verkossa on. Verkko-omaisuudelle lasketaan jälleenhankinta-

arvo kertomalla komponenttiryhmän komponenttien määrä niiden yksikköhinnoilla, yhtä-

lön (3.1) mukaisesti. 

 

            ,        (3.1) 

 

missä lkmi on komponentin i lukumäärä verkostossa ja ai komponentin i yksikköhinta. Jäl-

leenhankinta-arvo kuvaa kustannuksia, jotka verkon rakentamisesta muodostuisi nykyisellä 

hintatasolla. Joidenkin komponenttien tapauksessa laskennassa käytetään kappalemäärän 

sijasta pituutta. Esimerkiksi sähköjohdoille laskennassa käytetään kappalemäärän sijasta 

yhteenlaskettua johdinpituutta. Yksikköhinnat määrittelee vuosittain verkostokomponen-

teille Energiavirasto. (EV, 2011) 

 

3.2 Investointikannustin 

Valvontamalli kannustaa verkkoyhtiöitä investoimaan verkkonsa kehittämiseen niin, että 

verkon komponenttien arvo vaikuttaa komponentin iän mukaan verkkoliiketoiminnan tu-

lokseen. Investointikannustimessa lasketaan verkko-omaisuudelle tasapoistot. Tasapoistot 

lasketaan verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvon ja teknistaloudellisen pitoajan suh-

teena yhtälöllä, 

 

            ,        (3.2) 

 

missä JHAi on komponentin i jälleenhankinta-arvo ja tpi teknistaloudellinen pitoaika. Tasa-

poistojen laskennassa käytettävät pitoajat vaihtelevat eri verkostokomponenttien kesken. 

Verkkoyhtiöt ovat voineet päättää omaan verkkoonsa sopivat komponenttikohtaiset pito-

ajat tiettyjen Energiaviraston asettamien rajojen väliltä. (EV, 2011) 
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3.3 Innovaatiokannustin 

Innovaatiokannustin mahdollistaa sen, että verkkoyhtiöt voivat vähentää tutkimukseen ja 

kehitykseen meneviä kuluja toteutuneesta oikaistusta tuloksesta. Verkkoyhtiöt voivat vä-

hentää muun muassa AMR-mittareiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja innovaatiokan-

nustimen avulla. (EV, 2011) 

 

3.4 Valvontajaksot 

Valvontamallia toteutetaan neljän vuoden valvontajaksoissa. Nyt on meneillään kolmas 

valvontajakso, joka kestää vuodesta 2012 vuoteen 2015. Valvontajakson vaihtuessa val-

vontamallia voidaan päivittää. Ensimmäinen valvontajakso oli vuodesta 2005 vuoteen 

2007 ja toinen valvontajakso vuodesta 2008 vuoteen 2011. Energiavirasto käyttää meneil-

lään olevalla valvontajaksolla tehokkuusmittauksessa StoNED-menetelmää. Käytettävä 

laskentamenetelmä on ollut aikaisemmilla valvontajaksoilla eri. (EV, 2011) 

 

3.5 Tehokkuusmittaus 

Tehokkuusmittauksella pyritään määrittämään verkkoyhtiön toiminnan tehokkuutta ja sen 

kehittymistä verrattuna muihin yhtiöihin. Tehokkuusmittauksella luodaan kannustin kaikil-

le verkkoyhtiöille tehostaa toimintaansa. Valvontamallissa verrataan yhtiön nykyisiä kes-

keytyskustannuksia ja kontrolloitavia operatiivisia kustannuksia aiemmin toteutuneisiin 

kustannuksiin. Tehokkuusmittauksessa lasketaan jokaiselle verkkoyhtiölle tehokkuusluku 

yhtiön ominaisuuksien avulla. Tehokkuuslukuun vaikuttavia ominaisuuksia ovat verkkoyh-

tiön verkko-omaisuus, keskijänniteverkon kaapelointiaste, verkkopituus, asiakasmäärä ja 

verkossa siirretty vuosittainen energia. Keskijänniteverkon kaapelointiasteella pyritään 

huomioimaan verkkoyhtiön toimintaympäristö, koska Suomessa verkkoyhtiöiden toimin-

taympäristöt ovat hyvin erilaisia. Ei olisi mielekästä vertailla suoraan esimerkiksi haja-

asutusalueen ja kaupunkialueiden sähköverkkoyhtiöitä, koska niiden toiminnassa on aivan 

erilaiset ominaispiirteet ja ongelmat. (EV, 2011) 

 

Tehokkuusmittauksessa käytetään vertailutasona vuosien 2005-2010 keskiarvoja. Vuotui-

sissa kontrolloitavissa operatiivisissa kustannuksissa huomioidaan tehokkuusmittauksessa 
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kulutetut aineet, tarvikkeet ja energiaostot, henkilöstökustannukset, varastojen lisäykset ja 

vähennykset, kunnossapitokustannuksia sisältävät verkkovuokrat, vuokrakulut, muut vie-

raat palvelut, sisäiset kustannukset, muut liiketoiminnan muut kustannukset ja muihin kus-

tannuksiin sisältymättömät maksetut vakiokorvaukset, joiden summasta vähennetään 

omaan käyttöön valmistus. Keskeytyskustannuksista huomioidaan niiden puolikkaiden 

keskiarvot. Keskeytyskustannukset ja kontrolloitavat operatiiviset kustannukset määrittävät 

verkonhaltijan tehostamiskustannukset. (EV, 2011) 

 

Verkkoyhtiölle lasketaan sen toimintaympäristön ominaisuuksien ja tehostamiskustannus-

ten avulla tehokkuuskerroin. Tehokkuuskertoimen perusteella määritetään vuotuinen tehos-

tamistavoite. Tehostamistavoite määrittelee kuinka paljon verkkoyhtiön tulee pienentää 

tehostamiskustannuksiaan. Sallitut kustannukset määritetään jokaiselle vuodelle erikseen. 

Mikäli verkkoyhtiö onnistuu pienentämään kontrolloitavia operatiivisia kustannuksiaan ja 

keskeytyskustannuksiaan tavoitetasoa pienemmäksi, niin erotus siirretään sallittuun liike-

vaihtoon. Vastaavasti, jos yhtiö ei saa täytettyä tehostamisvaatimusta, niin erotus poiste-

taan sallitusta liikevaihdosta.  

 

MSOy:lle Energiavirasto on määrittänyt tehostamistavoitteeksi 6,32 %/a. Kyseinen tehos-

tamistavoite sisältää yrityskohtaisen ja yleisen tehostamistavoitteen. Sallitut kohtuulliset 

tehostamiskustannukset voidaan määrittää yhtiön tietojen perusteella Energiaviraston in-

ternet-sivuilta löytyvällä laskurilla. (EV, 2010) 

 

3.6 Laatukannustin 

Valvontamalli sisältää kannustimen verkkoyhtiön asiakkaiden kokemien sähkönjakelun 

keskeytyksien vähentämiseen ja niiden vaikutusajan pienentämiseen. Kannustimessa verra-

taan tarkasteluvuonna toteutuneita keskeytyskustannuksia referenssitason keskeytyskus-

tannuksiin. Jos verkkoyhtiö pystyy vähentämään keskeytyskustannuksiaan alle referenssi-

tason, niin sen sallittu liikevaihto kasvaa. Vastaavasti, jos yhtiön keskeytyskustannukset 

jäävät vertailutasoa suuremmiksi, niin se pienentää sallittua liikevaihtoa. Puolet toteutu-

neen ja vertailutason erotuksesta huomioidaan sallitussa liikevaihdossa. Laatukannustimen 

vaikutus ei voi kuitenkaan ylittää 20 % sallitusta pääoman tuotosta, millä pyritään rajoit-



 

30 

tamaan poikkeuksellisten olojen, kuten myrskyjen, aiheuttamien keskeytyksien vaikutuksia 

sallittuun liikevaihtoon. (EV, 2011) 

 

3.7 Toimitusvarmuuskannustin 

Uuden sähkömarkkinalain perusteella Energiavirasto otti 1.1.2014 käyttöön verkkoyhtiöil-

le valvontamalliin toimitusvarmuuskannustimen. Kyseisessä kannustimessa huomioidaan 

verkkoon tehtävien ennenaikaisten korvausinvestointien sekä uusien kunnossapito- ja va-

rautumistoimenpiteiden vaikutus toimitusvarmuuteen. (EV, 2011) 

 

Toimitusvarmuuden parantamisen vuoksi ennenaikaisesti korvattavien verkkokomponent-

tien nykykäyttöarvon verkkoyhtiö voi alaskirjata ennen ensimmäisen valvontajakson alka-

mista ilmoittamansa pitoajan mukaan. Energiavirasto määrittelee mitä komponentteja yhti-

öt voivat alaskirjata, mutta pääosin alaskirjattavat komponentit ovat ilmajohtoverkon kes-

kijännitteen johtoja, erottimia, kauko-ohjattuja erotinasemia sekä pienjännitteisiä ilmajoh-

toja. Alaskirjauksissa komponenttien nykykäyttöarvoina tulee käyttää yksittäisten kompo-

nenttien tietoja, ei keskiarvoja. Komponentit voidaan alaskirjata vain kertaalleen. Jos ver-

kosta poispurettu komponentti käytetään muualla verkostossa, sitä ei voi alaskirjata. Alas-

kirjattavat komponentit tulee siis romuttaa. (EV, 2011) 

 

Toimitusvarmuuskannustimen uusiin kunnossapito- ja varautumistoimenpiteisiin lasketaan 

keskijännitteisten johtojen vierimetsien hoidon parantaminen ja hoidon tehostetut toimen-

piteet, viranomais- ja asiakasviestintään tarkoitettujen järjestelmien kehittämiskustannukset 

sekä niiden ylläpito- ja käyttökustannukset. (EV, 2011) 

 

3.8 Sallittu kohtuullinen pääoman tuotto 

Verkkoon sitoutuneelle pääomalle lasketaan kohtuullinen tuotto. Kohtuulliseen tuottoon 

vaikuttaa pääasiassa verkkoon sitoutuneen omaisuuden nykykäyttöarvo. Nykykäyttöarvo 

saadaan laskettua yhtälöllä, 
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     (  
      

   
)      ,       (3.3) 

 

missä tikä,i on komponenttiryhmän i keski-ikä, tpi teknistaloudellinen pitoaika ja JHAi jäl-

leenhankinta-arvo. Kun verkon nykykäyttöarvoon lisätään muut taseen erät ja vähennetään 

liittymismaksut, saadaan määritettyä verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma. Verk-

kotoimintaan sitoutuneelle pääomalle saadaan määritettyä kohtuullinen tuotto selvittämällä 

pääoman keskimääräiset kustannukset, WACC. Seuraavaksi selvitetään lyhyesti WACC:n 

määrittämiseen käytettäviä menetelmiä. Pääoman keskimääräisten kustannusten määrittä-

miseksi tarvitsee määrittää ensin omalle sekä vieraalle pääomalle tuottovaatimukset. (EV, 

2011) 

 

3.8.1 Oman pääoman tuotto 

Oman pääoman kohtuullinen tuotto koostuu riskittömästä korkokannasta, toimialakohtai-

sesta riskilisästä ja likvidittömyyspreemiosta. Omalle pääomalle tuotto saadaan laskettua 

yhtälöllä, 

 

               (  (   )  
 

 
)  (     )    ,  (3.4) 

 

missä Rr on riskitön korkokanta, βvelaton beeta-kerroin, v yhteisöveroaste, D korollisen vie-

raan pääoman määrä, E oman pääoman määrä, Rm markkinoiden keskimääräinen tuotto ja 

LP likvidittömyyspreemio. Yhtälössä on huomioitu beeta-kertoimen korjaaminen velatto-

masta velkaiseksi. Riskittömäksi korkokannaksi energiavirasto asettaa tarkasteluvuotta 

edellisen vuoden toukokuun Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron keskiarvo vähen-

nettynä 1 %. Energiaviraston mukaan velaton beeta-kerroin on 0,4, markkinoiden riski-

preemio Rm-Rr on 5 %, yhteisöverokanta 20 % ja obligaatiokoron keskiarvo vuonna 2013 

1,60 %. Jakeluverkkoliiketoiminnassa pääomarakenteena käytetään 30/70 kaikissa suoma-

laisissa jakeluverkkoyhtiöissä. Likvidittömyyspreemiona käytetään arvoa 0,5 %. Näiden 

tietojen perusteella CE arvoksi saadaan yhteisöverovelvolliselle yhtiölle noin 3,786 % ja 

kunnallisille 3,957 %. (EV, 2011) 
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3.8.2 Vieraan pääoman tuotto 

Korolliselle vieraalle pääomalle kohtuullisena kustannuksena pidetään riskitöntä korkokan-

taa lisättynä preemiolla 1 %. Korollisen vieraan pääoman kustannukseksi tulee näin ollen 

1,6 %. (EV, 2011) 

 

3.8.3 Kohtuullinen pääoman tuotto 

Pääoman keskimääräiset kustannukset määrittämällä saadaan määritettyä verkkoliiketoi-

mintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuullinen tuotto. Pääoman keskimääräiset kustannuk-

set saadaan määritettyä yhtälöllä, 

 

        
 

   
    (   )  

 

   
.     (3.5) 

 

Sijoittamalla yhtälöön (3.5) lasketut ja Energiaviraston määrittämät parametrit saadaan 

vuoden 2014 sallituksi kohtuulliseksi tuotoksi yhteisöverollisille yhtiöille 3,03 % ja muille, 

kuten kunnallisille, 3,25 %. Vuodelle 2015 Energiavirasto on määrittänyt kohtuulliseksi 

pääoman tuotoksi yhteisöverollisille yhtiöille 3,12 % ja muille 3,34 %. (EV, 2011) 

 

3.9 Toteutunut liikevaihto 

Verkkoyhtiön tulot koostuvat pääasiassa asiakkailta kerätyistä siirtomaksuista. Siirtomak-

sujen tuotoilla tulisi kattaa verkkotoiminnan kustannukset vuosittain. Uuden verkon raken-

nuttamisen kustannukset maksetaan pääasiassa liittymismaksuilla. Olemassa olevan ver-

koston kulut puolestaan hoidetaan siirtomaksuilla. Yhtiön toteutunutta tulosta verrataan 

kustannusten avulla laskettuun tulokseen. 

 

3.10 Yli- tai alijäämä 

Jokaiselle vuodelle Energiavirasto määrittää annettujen tietojen perusteella verkkoyhtiölle 

sallitun liikevaihdon sekä toteutuneen oikaistun liikevaihdon. Mikäli yhtiön toteutunut lii-

kevaihto on pienempi kuin sallittu liikevaihto, niin verkkoyhtiön tulos on alijäämäinen. 

Vastaavasti toteutuneen liikevaihdon ollessa suurempi kuin sallittu liikevaihto tulos on yli-
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jäämäinen. Jos verkkoyhtiö jää ylijäämäiseksi valvontajakson kaikkien vuosien yhteenlas-

kun seurauksena, niin yhtiön tulee korjata tilanne seuraavan valvontajakson aikana vähen-

tämällä asiakkailta kerättäviä siirtomaksuja ylijäämän verran. Jos yhtiö jää alijäämäiseksi, 

se voi seuraavan valvontajakson aikana periä alijäämän verran enemmän siirtomaksuja. 

 

MSOy:lle siirtyi alijäämää toiselta valvontajaksolta kolmannelle valvontajaksolle noin 

1850 k€. Tämän summan MSOy:n olisi mahdollista periä asiakkailtaan siirtomaksuissa 

kolmannen valvontajakson aikana. Vuodelta 2012 MSOy:n alijäämä oli Energiaviraston 

alustavien laskelmien mukaan 735 k€. (EV, 2014) 

 

Jos Energiaviraston antaman alustavan laskelman tulos ei muutu, niin MSOy:n on mahdol-

lista vielä periä vuosien 2013, 2014 ja 2015 aikana alijäämiä 2585 k€. Tämä tarkoittaisi, 

että verkkoyhtiön olisi mahdollista tehdä kyseisinä vuosina keskimäärin 861,7 k€ ylijää-

mäiset tulokset. Vuodelta 2013 MSOy näyttäisi jäävän tämän hetken tietojen perusteella 

hieman ylijäämäiseksi. 

 

3.11 Riskit valvontamallista ja sen muutoksista 

Valvontamalli sisältää nykyisellään verkkoyhtiöiden kannalta muutamia riskitekijöitä ja 

mallin menetelmien ja parametrien muutokset voivat aiheuttaa taloudellisia riskejä verkko-

yhtiöiden näkökulmasta. 

  

Valvontamallin parametrien muuttuminen tai vaihtuminen valvontajakson vaihtuessa voisi 

aiheuttaa huomattavia muutoksia verkkoyhtiöille sallittuun liikevaihtoon. Toisaalta yleinen 

talouskehitys vaikuttaa hyvin paljon verkkoyhtiöille sallittuun liikevaihtoon, sillä sallittu 

pääoman tuotto määritetään valtion obligaation koron perusteella. Esimerkiksi vuoden 

2008 valtion 10 vuoden obligaatioiden korko oli yli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. 

Tämä tarkoittaa, että kohtuullinen pääoman tuotto oli vuonna 2009 lähes kaksinkertainen 

nykyhetkeen verrattuna, jos oletetaan verkkoyhtiön verkosto-omaisuuden pysyneen vakio-

na. (EV, 2014c) 

 

Verkko-omaisuuden poistojen laskentamenetelmää on pohdittu. Jos siirryttäisiin huomioi-

maan tasapoistojen sijasta suunnitelman mukaiset poistot, verkkoyhtiöiden sallittu liike-
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vaihto olisi vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan pienentynyt keskimääräisesti 9 % ja-

keluverkkoyhtiöillä. Tällä menetelmällä olisi kuitenkin muodostunut pääosin jakeluverk-

koyhtiöiden toteutuneen liikevaihdon mukainen sallittu liikevaihto. (Partanen, 2011) 

 

Keskeytyskustannusten vertaaminen aiemmin toteutuneisiin keskeytyskustannuksiin voi 

myös aiheuttaa vuosittain yhtiölle sallittuun liikevaihtoon merkittäviä muutoksia, jos tar-

kasteltavana vuotena tapahtuu yksi tai useampi suurempi verkkoyhtiön toiminnasta riip-

pumaton vika. Esimerkiksi tällainen vikatilanne voisi olla keskijännitemaakaapelin vioit-

tuminen verkkoyhtiön ulkopuolisten kaivutöiden vuoksi joltain kriittiseltä paikalta. (Pyyk-

kö, 2014) 

 

Energiavirasto on myös tehnyt ja teetättänyt selvityksiä valvontaparametrien kehittämisestä 

seuraavien valvontajaksojen aikana. Selvityksissä käsitellään muun muassa menetelmiä 

oikaistun verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman, kohtuullisen tuottoasteen, laatukannus-

timen, tehostamiskannustimen, innovaatiokannustimen, toimitusvarmuuskannustimen ja 

asiakaspalvelun laatukannustimen kehittämisille. Näiden selvitysten perusteella luodaan 

suuntaviivat, jotka annetaan kommentoitavaksi. Valvontaparametreja kehitetään tämän jäl-

keen kuulemistilaisuuksien ja Energiaviraston omien näkemysten perusteella. Selvityksissä 

on muun muassa pohdittu verkoston komponenttien pitoajan ylittymisen vaikutusta ja uu-

den valvontaparametrin, eli asiakaspalvelun laatukannustimen käyttöönottamista. Asiakas-

palvelun laatukannustimen tarkoituksena olisi kannustaa verkkoyhtiöitä oikea-aikaiseen ja 

virheettömään laskuttamiseen. (Nurmi, 2014)  



 

35 

4. KUSTANNUSANALYYSI 

Siirtohinnoittelussa merkittävin tehtävä on kustannusten aiheuttajien arvioiminen ja eri 

kustannuspaikoissa aiheutuvien kustannusten kohdistaminen siirtotariffien tariffirakenteen 

eri osiin. Tässä kappaleessa selvitetään kustannusten aiheuttajat ja kustannusten kohdista-

minen ensin kustannuspaikoille ja sitten siirtotariffien hintakomponentteihin.  

 

4.1 Kustannuslaskentamenetelmät 

Koska sähköverkoissa on hyvin paljon erilaisia käyttäjiä, on verkoston eri kustannusten 

jakaminen käyttäjien kesken monimutkainen prosessi. Sähköverkon monimutkaisuudesta 

johtuen ei voida yksiselitteisesti osoittaa tietyn asiakkaan tai asiakasryhmän aiheuttamia 

tarkkoja kustannuksia. Kustannusten jakoa joudutaan tämän vuoksi suorittamaan kustan-

nuslaskentamenetelmillä, joissa verkkotoiminnan kustannukset jaetaan asiakasryhmille 

heidän keskimääräisten verkostovaikutusten mukaisesti. Kustannuslaskennalla pyritään 

suorittamaan verkon kustannusten jakaminen asiakkaiden kesken mahdollisimman oikeu-

denmukaisesti ja kustannusvastaavasti. Laskennassa jaetaan kustannukset ensin kustannus-

paikoille ja tämän jälkeen siirtotuotteisiin. Kustannuspaikkojen tulee olla sellaisia, että tie-

tyn siirtotuotteen asiakkaiden sähkönkäytön osuus kustannuspaikan kapasiteetista on mää-

riteltävissä. (Partanen, 2013) 

 

Kustannusten kohdistamisessa kustannuspaikoille voidaan käyttää joko keskihintamene-

telmää tai rajahintamenetelmää. Näillä menetelmillä pyritään määrittämään verkkoyhtiölle 

aiheutuvien kustannusten yksikköhinnat verkon eri osissa. Yksikköhintojen laskemisessa 

käytetään ajurina yleensä sähköenergiaa, tehoa tai asiakasmäärää. Seuraavaksi tarkastel-

laan lyhyesti eri laskentamenetelmiä. (Partanen, 2013) 

 

4.1.1 Keskihintamenetelmä 

Keskihintamenetelmässä kunkin verkonosan kustannuksille lasketaan keskimääräinen yk-

sikköhinta. Esimerkiksi lasketaan kuinka paljon operatiivisia kustannuksia pienjännitever-

kosta aiheutuu pienjänniteverkossa siirrettyä sähköenergiaa kohden, eli snt/kWh. Keskihin-

tamenetelmässä kunkin verkonosan kustannuksille lasketaan oma keskiarvo. Keskihinta-
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menetelmän selkeänä etuna on se, että se huomioi sähköverkko-omaisuuden investoinnit 

pitkän aikavälin kustannuksina. (Partanen, 2013) 

 

4.1.2 Rajahintamenetelmä 

Rajahintamenetelmässä tarkastellaan sähkön siirron lisäämisen aiheuttamia lisäkustannuk-

sia. Rajahintamenetelmä sopii kustannusten muutoksen tarkasteluun lyhyellä aikavälillä. 

Menetelmän ongelmana on, että se voi antaa hetkellisesti jopa negatiiviset kustannukset, 

jos siirron lisääminen johtaisi jo rakennetun verkon tehokkaampaan käyttöön. (Partanen, 

2013) 

 

4.1.3 Käytettävän menetelmän valinta 

Keskihintamenetelmä ottaa huomioon paremmin verkon pitkäaikaisen kustannustason, jo-

ka on tärkeää sähköverkkoihin tehtävien investointien pitkien pitoaikojen puolesta. Regu-

laatiomallin mukaisten poistojen huomioiminen on selkeämpi keskihintamenetelmällä, 

koska poistot lasketaan verkonosien pitoaikojen mukaan. Rajahintamenetelmä huomioi 

lyhyellä ajalla siirron kasvattamisen vaikutukset kustannuksiin, minkä vuoksi sen antamat 

tulokset voivat vaihdella hyvinkin paljon ajankohdasta riippuen. (Partanen, 2013)  

 

Rajahintamenetelmällä ei siis saada laskettua kovinkaan vakaata kustannustasoa, mikä joh-

taisi verkkoyhtiön siirtohinnoittelulla muodostuvan liikevaihdon voimakkaisiin muutok-

siin. Yhtiö voisi siis tehdä eri vuosina hyvin erisuuruisia ali- tai ylijäämiä, joka ei ole todel-

lakaan toivottavaa. Näiden syiden vuoksi valitaan käytettäväksi laskentamenetelmäksi kes-

kihintamenetelmä. 

 

4.2 Kustannusten aiheuttajat 

Sähköverkkoyhtiön perimillä siirtomaksuilla tulisi pystyä maksamaan verkkoyhtiön kus-

tannukset, eli hallinnon, laskutuksen, mittaamisen ja asiakaspalvelun kustannukset, verkko-

omaisuuden tasapoistot, verkkoyhtiön operatiiviset kustannukset, häviökustannukset, kan-

taverkkoyhtiön siirtomaksut sekä kohtuullinen tuotto verkkoyhtiöön sijoitetulle pääomalle.  
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4.2.1 Verkko-omaisuuden tasapoistot 

Tasapoistot tulevat verkko-omaisuuden arvon alenemisesta, joten tasapoistoja syntyy kai-

kissa verkon osissa. Verkkojen tasapoistojen laskentaa esiteltiin aiemmin kappaleessa 3. 

Tasapoistot ovat vuosittain tehtäviä siirretystä sähköenergiasta suoraan riippumattomia 

kustannuksia. 

 

4.2.2 Operatiiviset kustannukset 

Operatiiviset kustannukset ovat kustannuksia, joita aiheutuu verkkoyhtiön toiminnasta. 

Operatiiviset kustannukset voidaan jakaa kontrolloitaviin ja ei kontrolloitavissa oleviin 

kustannuksiin. Häviökustannukset ja kantaverkon siirtomaksut ovat operatiivisia kustan-

nuksia, jotka eivät ole kontrolloitavissa olevia. 

 

Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset sisältävät muun muassa verkon käytön ja kun-

nossapidon kulut, eli pääasiassa henkilöstö- aine- ja tarvikekustannuksia.  Operatiivisiin 

kustannuksiin lasketaan esimerkiksi myös sähköasemien, toimitilojen ja muuntamoiden 

rakennuksien ja tonttien vuokrakustannukset sekä johtoaluesopimukset. (Pantti, 2010) 

 

Operatiiviset kustannukset ovat siis verkon käytön ja ylläpidon kustannuksia. Operatiivi-

siin kustannuksiin ei suoraan vaikuta yksittäisen asiakkaan kuluttaman sähköenergian mää-

rä. Operatiivisiin kustannuksiin vaikuttaa muun muassa verkon vikaantumisherkkyys. Hal-

linnon, asiakaspalvelun ja laskutuksen kustannukset ovat operatiivisia kustannuksia, mutta 

ne käsitellään tässä työssä erikseen.  

 

4.2.3 Häviökustannukset 

Häviökustannukset johtuvat verkossa sähköenergiaa siirrettäessä pääasiassa johtimissa ja 

muuntajissa tapahtuvista häviöistä. Verkon häviötehot ovat suoraan verrannollisia verkossa 

siirrettävän sähkövirran neliöön alla olevien yhtälöiden (4.1) ja (4.2) mukaisesti. 
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√  
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,       (4.1) 

      
    (

 

√  
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,       (4.2) 
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missä Ph on pätötehohäviöt, Qh loistehohäviöt, R tarkasteltavan komponentin resistanssi, X 

tarkasteltavan komponentin reaktanssi, I komponentin läpi kulkeva sähkövirta, S näennäis-

teho ja U pääjännite. Yhtälöiden (4.1) ja (4.2) perusteella voidaan todeta, että siirrettävän 

tehon lisääminen kasvattaa neliöllisesti häviötehoja. Häviökustannukset ovat siis hyvin 

riippuvaisia verkossa siirrettävistä pätö- sekä loistehoista. Häviöenergian jakeluverkkoyh-

tiö joutuu ostamaan, josta häviökustannukset lopulta muodostuvat. Tämän vuoksi verkko-

yhtiön kannattaa pyrkiä tasoittamaan sähkönkulutusta kulutusta ohjaavalla siirtohinnastol-

la. (Lakervi, 2008) 

 

Koska kaikkien asiakkaiden huipputehot eivät tapahdu samanaikaisesti, vaan tehot risteile-

vät, niin hinnasto pitää asettaa kokonaishuipputehot huomioivaksi. Kuvassa 4.1 on esitetty 

tehojen risteilyn periaate. 

 

 

Kuva 4.1 Tehojen risteilyn periaatekuvio.  

 

Kuvasta 4.1 käy ilmi, että asiakkaiden A, B ja C huipputehot tapahtuvat eri aikaan. Asiak-

kaan A kulutus on suurimmillaan noin kello 17.00, asiakkaan B 21.00 ja asiakkaan C 

11.00. Asiakkaiden kokonaiskulutus on kuitenkin suurimmillaan kello 18.00. Useamman 
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asiakkaan kokonaishuipputeho voi siis olla myös sellaisena ajankohtana, jolloin yhdenkään 

yksittäisen asiakkaan teho ei ole huipussaan.  

 

Häviöiden näkökulmasta yksittäisen asiakkaan kulutuksen vaikutus häviöihin pienenee, 

verkoston laajempaa kokonaisuutta tarkasteltaessa. Häviöihin vaikuttaa siis enemmän ver-

kon osan, esimerkiksi johtolähdön, asiakkaiden yhteenlaskettu kulutus, kuin yksittäisen 

asiakkaan huipputeho. 

 

4.2.4 Kantaverkon siirtomaksu 

Kantaverkkoyhtiö, Fingrid Oyj, rahoittaa oman toimintansa keräämällä kantaverkkomaksu-

ja kantaverkosta otetun tai sinne syötetyn sähköenergian mukaan. Kantaverkon siirtomak-

sujen hinnat verkon käyttäjille on esitetty kuvassa 4.2. 

 

 

Kuva 4.2 Kantaverkon siirtomaksut (Fingrid, 2014) 

 

Kuvasta 4.2 voidaan havaita, että jakeluverkkoyhtiön asiakkaille muodostuva kantaverkon 

siirtomaksujen suuruus riippuu ajankohdasta. Kantaverkkoyhtiön siirtohinnat sisällytetään 

jakeluverkkoyhtiön siirtohinnoitteluun. Jakeluverkkoyhtiö joutuu maksamaan 0,422 

snt/kWh talviaikaan, 1.11-31.3, ja 0,211 snt/kWh muina aikoina kantaverkkoyhtiölle asi-

akkaiden kuluttaman sähköenergian mukaan kulutusmaksua. Kantaverkosta otolle ja kan-

taverkkoon annolle on myös omat hintansa. Kantaverkosta otettu energia maksaa 0,095 
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snt/kWh ja kantaverkkoon syötetty energia 0,085 snt/kWh. Kantaverkkoyhtiön siirtomak-

sut ovat siis suoraan verrannollisia käytettyyn sähköenergiaan. (Fingrid, 2014) 

 

Jakeluverkkoyhtiön asiakkaiden keskimääräiset kantaverkon siirtomaksun yksikkökustan-

nukset saadaan määritettyä jakamalla jakeluverkkoyhtiön vuodessa maksamat kantaverkon 

siirtomaksut jakeluverkkoyhtiön toimittamalla sähköenergialla.  

 

4.2.5 Pääoman tuotto 

Sallitun pääoman tuoton laskemista käsiteltiin aiemmin kappaleessa 3.7. Pääoman tuotto 

on riippuvainen verkoston nykykäyttöarvosta, eli verkkoon tehdyistä investoinneista ja 

verkon komponenttien painotetusta keski-iästä. Pääoman tuottoon ei suoraan vaikuta kuin-

ka paljon verkon kautta siirretään sähköenergiaa. 

 

4.2.6 Hallinto, mittaus, laskutus ja asiakaspalvelu 

Verkkoyhtiölle aiheutuu kustannuksia myös hallinnosta, kulutuksen mittaamisesta, asiak-

kaiden laskuttamisesta sekä asiakaspalvelusta.  

 

Mittaamisesta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat perinteisesti olleet riippuvaisia 

asiakkaan siirtotuotteesta, sillä sulaketuotteista on perinteisesti mitattu vain yhtä tai kahta 

energiaa ja tehotuotteissa näiden lisäksi tuntikohtaista kulutusta. Aikaisemmin sulaketuot-

teiden asiakkailta on luettu kulutuslukemat manuaalisesti mittarilta kerran vuodessa. AMR-

mittarien käyttöönotto on kuitenkin yhdenmukaistanut eri asiakkaiden mittaamisen ja las-

kuttamisen kustannuksia, sillä kaikista käyttöpaikoista mitataan tuntitehot. 

 

Asiakaspalvelun kustannukset ovat lähinnä riippuvaisia asiakaspalvelussa työskentelevien 

asiakaspalvelijoiden lukumäärästä sekä asiakaspalvelussa käytettävistä ohjelmistoista. Eri 

asiakasryhmien aiheuttamien kustannusten osoittaminen on hyvin hankalaa, joten on syytä 

olettaa, että asiakaspalvelun kustannukset asiakasta kohden ovat yhtä suuret riippumatta 

asiakkaan siirtotuotteesta. 

 



 

41 

4.3 Kustannusten kohdistaminen kustannuspaikoille 

Sähköverkon kustannuspaikoiksi valitaan 110 kV:n siirtojohdot, sähköasemat, keskijänni-

teverkko, jakelumuuntamot, pienjänniteverkko, mittalaitteet ja asiakkaat. Alla on esitetty 

periaatteellinen kuva kustannuspaikkajaosta. Kuvassa 4.3 on kuvattu kustannuspaikkajaon 

periaatekuvio.  

 

 

Kuva 4.3 Kustannuspaikat jakeluverkkoyhtiölle ja kustannuspaikkojen mitoitussuureita. (Partanen, 

2013) 

 

Kun kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, tulee ottaa huomioon siirtohinnoittelua 

ohjaava kustannusvastaavuusperiaate. Kyseisen periaatteen mukaan asiakkaan tulisi mak-

saa kustannuksia vain niiltä osilta verkkoa, mitä hänelle sähkönsiirtoon käytetään. Tämä 

tarkoittaa siis sitä, että 110 kV:n verkkoon liittyvä asiakas maksaa vain 110 kV:n ja kanta-

verkon kustannuksia, sillä hänelle sähkönsiirtoon ei käytetä alempien jännitetasojen verk-

koja. Vastaavasti keskijännitteellä liittyvä asiakas maksaa keskijänniteverkon kustannuksia 

ja suurjännitteisen verkon kustannuksia, muttei pienjänniteverkon kustannuksia. Pienjänni-
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teverkon asiakkaille sähkönsiirrossa käytetään suurjännitteisen ja keskijännitteisen verkon 

lisäksi pienjänniteverkkoa, joten pienjänniteverkon asiakas osallistuu kaikkien verkko-

tasojen kustannuksiin. Sähköasemien päämuuntajat ja keskijännitekomponentit katsotaan 

kuuluvaksi keskijänniteverkkoon, koska niiden kautta siirretään sähköenergiaa keskijänni-

teverkkoon. Vastaavasti jakelumuuntamot katsotaan kuuluvaksi pienjänniteverkkoon, kos-

ka niiden kautta siirretty energia menee pienjänniteverkon asiakkaiden käyttöön. Toisin 

sanoen asiakkaat, jotka eivät tarvitse tietyn verkkotason verkkoa, eivät myöskään maksa 

sen aiheuttamia kustannuksia. (Partanen, 2013) 

 

Kohdistamalla kustannukset eri kustannuspaikoille on tarkoituksena saada määritettyä kus-

tannuspaikoille yksikköhinnat. Kohdistaminen suoritetaan niin, että asiakkaat maksavat 

kunkin verkonosan kustannuksia vain verkon kapasiteetista käyttämänsä osuuden mukai-

sesti. Yksikköhinnat pystytään tämän jälkeen jakamaan siirtotuotteiden hintakomponenteil-

le. (Partanen, 2013) 

 

Kustannukset saadaan kohdistettua verkonosille laskemalla ensin tasapoistoille, pääoman 

tuotoille, operatiivisille kustannuksille ja häviökustannuksille verkonosakohtaiset kustan-

nukset. Kustannusten kohdistamisessa voitaisiin huomioida asiakasryhmien sähköenergiat, 

tehot tai asiakasmäärät. Kohdistamisen voisi tehdä ymmärrettävästi myös tehojen perus-

teella, mutta tällöin pitäisi tarkastella tarkemmin kunkin asiakasryhmän kohdalla verkon 

huipputehoihin osallistuvia tehoja. Tässä työssä kohdistaminen yksikkökustannuksiin teh-

dään verkon eri osien kautta siirrettyjen sähköenergioiden avulla. Vuosittaiset kustannukset 

jaetaan tarkasteltavassa verkon osassa siirretyllä energialla, jolloin saadaan yksikkökustan-

nukset sähköenergian suhteen. 

 

4.4 Kustannusten kohdistaminen hintakomponenteille 

Kun yksikkökustannukset on määritetty kustannuspaikoittain, voidaan aloittaa kohdistami-

nen hintakomponenteille. Tarkoituksena on kohdistaa eri kustannuspaikkojen kustannuk-

set, kuten laskutuksen tai häviöiden kustannukset, siirtotariffien hintakomponentteihin ja 

saada aikaan toimivat siirtotariffit. Hintakomponenteille kohdistamista ei säädellä laeilla. 

Jakeluverkkoyhtiöt voivat asettaa hintakomponenteille kohdistamisen perustelemallaan 

tavalla. Hintakomponenteille kohdistaminen on merkittävä vaihe hinnoitteluprosessissa, 
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sillä se lopulta määrittelee eri tuotteiden asiakaskohtaisen kannattavuuden ja lopulta asiak-

kaiden siirtomaksun suuruuden. 

 

Hintakomponenteille kohdistamiseen vaikuttaa ajatellaanko tiettyä verkonosaa asiakkaan 

näkökulmasta siirtokanavana vai -järjestelmänä. Yksittäisen pienjännitteisen sähkönkäyttä-

jän näkökulmasta on helppo käsittää, että käyttäjän käyttämän pienjänniteverkon investoin-

ti- ja käyttökustannukset ovat käyttäjän käytöstä riippuvaisia. Pienjänniteverkko voidaan 

siis mieltää siirtokanavana yksittäiselle käyttäjälle. Sen sijaan on vaikeampi osoittaa, että 

keskijänniteverkon investointikustannukset olisivat riippuvaisia yksittäisen pienjännitteisen 

sähkönkäyttäjän kulutuksesta. Keskijänniteverkko ja alueverkko voidaan mieltää ennem-

min pienjänniteasiakkaan näkökulmasta järjestelmänä kuin siirtokanavana. Koska pj-

verkon kustannukset ovat selkeästi asiakkaan aiheuttamia, kohdistetaan pj-asiakkaan siir-

tomaksuun pj-verkon kustannukset tehoperusteiseen maksuun, eli nykyisessä pienjänni-

teasiakkaiden hinnoittelurakenteessa perusmaksuun. Keskijännite- ja suurjänniteverkkojen 

kustannukset voidaan järjestelmänäkökulman perusteella kohdistaa pj-asiakkaalle perustel-

lusti joko energia- tai tehomaksuun. Järjestelmänä toimimisen perusteella kantaverkkoyh-

tiökin laskuttaa siirtomaksunsa energiamaksuna. (Partanen, 2013) 

 

Laskutuksen, asiakaspalvelun, mittaamisen ja hallinnon kustannukset ovat vakioita siitä 

riippumatta kuinka paljon asiakas käyttää sähköenergiaa tai kuinka suuria sähkötehoja hän 

käyttää. Laskutuksen kustannukset lähinnä riippuvat asiakkaalle lähetettävien laskujen 

määrästä. Koska nämä kustannukset eivät riipu asiakkaan kulutuksesta ja ne ovat kaikille 

asiakkaille yhtä suuria, on ne luonnollista kohdistaa perusmaksuun.   

 

Pääasiallisesti siirretyn sähköenergian mukaan määräytyviä kustannuksia ovat häviökus-

tannukset ja kantaverkkoyhtiön siirtomaksut. Tämän vuoksi näiden kustannusten kohdis-

taminen on selkeintä tehdä kulutusmaksuun. Häviökustannukset ovat myös riippuvaisia 

huipputehoista, mutta häviöitä on yksinkertaisuuden kannalta mielekästä tarkastella tietyllä 

verkon jännitetasolla tapahtuvana energiasta riippuvana kustannuksena. Kuvassa 4.4 on 

esitetty havainnollistava kaavio yksikkökustannusten kohdistamisesta eri siirtohinnoittelun 

hintaparametreille. 
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Kuva 4.4 Esimerkki kustannusten kohdistamisesta hintakomponenteille. (Partanen, 2014) 

 

Kuvassa oikealla puolella on perinteisesti tehotuotteille käytetty kustannusten jako ja va-

semmalla puolella sulaketuotteille käytetty jako.   
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5. MSOY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKO 

MSOy:llä on sähkönjakeluverkkoa noin 2200 km. Tässä kappaleessa selvitetään MSOy:n 

sähkönjakeluverkon nykytilaa sekä yhtiön nykyistä hinnoittelumallia ja sen ongelmia. Tä-

män kappaleen tarkoituksena on kuvata MSOy:n verkkoliiketoiminnan toimintaympäris-

töä. 

5.1 Verkon nykytila 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti MSOy:n verkoston rakenne. Rakennetta selvitetään aloitta-

malla suurjännitejohdoista ja päätyen keskijänniteverkon kautta pienjänniteverkkoon. Ver-

koston rakenne on hinnoittelun kannalta merkittävässä osassa, sillä se määrittelee suuren 

osan verkkoyhtiön kustannuksista. 

 

5.1.1 110 kV:n johdot 

MSOy:llä on omia 110 kV johtoja noin 50 km. 110 kV johtojen rakentamisella on pyritty 

parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta varsinkin keskeytyskriittisimmille asiak-

kaille. 

 

5.1.2 Sähköasemat 

MSOy:llä on tällä hetkellä viisi sähköasemaa. Sähköasemien tiedot on esitetty alla taulu-

kossa. Sähköasemista kahdella on käytössä kaksi päämuuntajaa ja kahdella yksi päämuun-

taja. Sähköasemaa kohti asiakkaita MSOy:llä on siis noin 2800 kpl. Uusin sähköasema, eli 

Kapulin sähköasema rakennettiin palvelemaan pääasiassa Kapulin teollisuusalueen yrityk-

siä, kuten rakenteilla olevaa Yandex:in datakeskusta. Kyseiseltä sähköasemalta voidaan 

toimittaa toistaiseksi vain 110 kV:n jännitteellä sähköä, mutta lähitulevaisuudessa sähkö-

asemalle hankitaan todennäköisesti päämuuntaja. 
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Taulukko 5.1 MSOy:n sähköasemien päämuuntajat ja rakentamisvuodet 

Sähköasema 

Päämuuntaja, 
nimellisteho 

MVA 

Päämuuntaja 2, 
nimellisteho 

MVA 
Päämuuntaja, 

rakentamisvuosi 
Päämuuntaja 2, 
rakentamisvuosi 

Mäntsälä 16 25 1972 2003 

Järvelä 25 16 2003 1986 

Ohkola 25   1992   

Mattila 25   2008   

Kapuli     2014   

 

Energiaviraston asettama päämuuntajien pitoaikaväli on 30-45 a, mistä MSOy on valinnut 

päämuuntajiensa laskennalliseksi pitoajaksi 40 a. Taulukosta 5.1 voidaan havaita, että 

Mäntsälän sähköaseman toinen päämuuntaja on ylittänyt tämän laskennallisen pitoajan. 

MSOy on suunnitellut ikääntyvien päämuuntajien uusimista lähivuosina. 

 

Mäntsälän sähköasema sijaitsee Mäntsälän kirkonkylän luoteisosassa, Mattilan sähköase-

ma kirkonkylän eteläpuolella, Ohkolan sähköasema jakelualueen eteläosassa, Kapulin säh-

köasema Mäntsälän kirkonkylän länsipuolella ja Järvelän sähköasema Järvelässä jakelu-

alueen pohjoisosassa. Jakelualueen pohjoisosissa sijaitsevan Hennan alueen kehittyminen 

voi tuoda myös tarpeen uudelle sähköasemalle. Tämä helpottaisi jonkin verran myös toi-

mintaa mahdollisissa vikatilanteissa jakelualueen pohjoisosissa. (Virtanen, 2010) 

 

5.1.3 Keskijänniteverkko 

MSOy:n keskijänniteverkon pääjännitetaso on 20 kV. Keskijänniteverkkoa yhtiöllä on noin 

900 km, josta maakaapeloitua 13 % ja PAS-johtoa 24 %. Asiakasta kohti keskijänniteverk-

koa on noin 0,06 km/asiakas. Keskijänniteverkossa on noin 40 johtolähtöä. Kauko-

ohjattavia erottimia MSOy:n keskijänniteverkossa on noin 140 kpl ja käsinohjattavia noin 

500 kpl. Keskijänniteverkon johdinjakauma on esitetty taulukossa 5.2.  
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Taulukko 5.2 Keskijänniteverkon johtojen kokonaispituudet ja suhteelliset osuudet. 

Johto Pituus, km Osuus kaikista, % 

Sparrow tai pienempi 220 25 

Raven 243 27 

Pigeon 43 5 

Al 132 tai suurempi 63 7 

Päällystetty avojohto 35 – 70 92 10 

Päällystetty avojohto 95 tai suurempi 122 14 

enintään 70 maakaapeli 21 2 

95 – 120 maakaapeli 16 2 

150 – 185 maakaapeli 79 9 

Yhteensä 898 100 

 

5.1.4 Jakelumuuntajat 

Jakelumuuntajia MSOy:n jakeluverkossa on hieman yli 1000 kpl. Alla olevassa kuvassa 

5.1 on esitetty MSOy:n erikokoisten jakelumuuntajien määrät. 

 

 

Kuva 5.1 MSOy:n jakelumuuntajat tehoittain jaoteltuna. 
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Kuvasta voidaan havaita, että suurin osa jakelumuuntajista on 100-160 kVA tehoisia. Yli 

1000 kVA:n jakelumuuntajia on vain muutamia asennettuna MSOy:n sähkönjakeluverk-

koon. 

 

5.1.5 Pienjänniteverkko 

Pienjänniteverkkoa yhtiöllä on noin 1250 km. Pienjänniteverkkoa on siis noin 90 

m/asiakas. Pienjänniteverkosta on 25 % maakaapeloitua verkkoa. 

 

5.1.6 Verkon asiakkaat 

MSOy:llä on sähkönjakeluverkossa asiakkailla liittymiä noin 14000. Asiakkaista selkeästi 

suurin osa on pienjänniteasiakkaita. Asiakkaiden jakautuminen eri siirtotuotteille on esitet-

ty kuvassa 5.2. 

 

 

Kuva 5.2 Asiakkaiden jakautuminen eri siirtotuotteille 

 

Voidaan havaita, että yli puolella asiakkaista on yleissähkö siirtotuotteena. Aikasähköä 

käyttää noin kolmannes asiakkaista ja kausisähköä 14 %. Tehotuotteiden käyttäjiä on mää-

rällisesti noin 2 % kaikista käyttäjistä, mutta tehotuotteiden asiakkaat kuluttavat noin 30 % 

jakelualueen asiakkaille luovutetusta sähköenergiasta. Kuvassa 10 on havainnollistettu 
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pienjänniteasiakkaiden jakautumista pääsulakekoon mukaan siirtotuoteryhmiin. Kuvassa 

5.3 ei ole huomioitu pienjännitteisen tehotuotteen asiakkaita.  

 

 

Kuva 5.3 Pienjännitteisten asiakkaiden määrät siirtotuotteittain ja pääsulakekoottain. 

 

Kuvasta 5.3 käy ilmi, että suurin osa asiakkaista on pienempien pääsulakekokojen asiak-

kaita. Kaikissa muissa sulakeko’oissa suurin osa asiakkaista on yleissähkö asiakkaita paitsi 

3x35A-sulakkeisissa. Aikasähkön suosio 3x35A:ssa johtuu todennäköisesti siitä, että ky-

seisessä sulakekoossa asiakkaista suuri osa on varaavalla sähkölämmityksellä lämmitettä-

viä asuinrakennuksia, joiden suurin kulutus ajoittuu pääasiassa yöaikaan. MSOy:n asiak-

kaista yli 80 %:lla on 3x25A:n tai 3x35A:n pääsulakkeet. 

 

Alla olevassa kuvassa 5.4 on esitetty yli 3x80A-3x200A -pääsulakkeellisten asiakkaiden 

jakautuminen siirtotuotteille. 
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Kuva 5.4 3x80A-3x200A –pääsulakkeellisten pj-asiakkaiden jakautuminen siirtotuotteille. 

 

Kuvasta voidaan huomata, että pienjännitteisen tehotariffin käyttäjiä on jo 3x80A-

pääsulakkeellisissa asiakkaissa, mutta tehotariffi on selkeästi suosituin siirtotuote 3x125A-

pääsulakkeellisilla tai sitä suuremmilla asiakkailla. 

 

5.1.7 Sähkön tuotannot verkossa 

MSOy omistaa kaksi vesivoimalaitosta, joista toinen sijaitsee yhtiön omalla jakeluverkko-

alueella. Jakelualueella toimivan Halkiankosken vesivoimalaitoksen turbiinin nimellisteho 

on 432 kW ja vuosienergia noin 1500 MWh. 

 

Osa MSOy:n jakeluverkon asiakkaista on hankkinut itselleen aurinkopaneeleita, joilla he 

voivat tuottaa osan omasta sähkönkulutuksestaan ja myös syöttää oman kulutuksensa ylit-

tävän tuotannon sähköverkkoon. 

 

Rejlers Oy:n toimittaman AMR-mittarien datan perusteella kuusi asiakasta on kesäkuussa 

2014 tuottanut sähköenergiaa verkkoon päin. Näiden asiakkaiden yhteensä verkkoon tuot-

tama sähköenergia kesäkuun aikana oli noin 574 kWh. Samana aikana MSOy:n asiakkai-

den sähkönkulutus oli noin 17,94 GWh. Tämä tarkoittaa, että tuotantoa oli 0,003 % suh-

teessa kulutukseen. Ottaen huomioon, että aurinkovoimalla tuotetaan sähköä luonnollisesti 
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eniten kesäaikaan ja että kesällä asiakkaiden kulutus on vähäisempää, niin pientuotantojen 

tuotantomäärät ovat verkkoyhtiön alueella varsin pieniä. Tammikuussa 2014 asiakkaat ei-

vät ole syöttäneet energiaa sähköverkkoon. Toistaiseksi pientuotannoilla ei siis vielä ole 

juurikaan vaikutusta verkkoyhtiön kannalta.  

 

5.2 Investointitarve 

Sähkömarkkinalain 6 luvun 51§ mukaisesti MSOy:n tulee rakentaa verkkonsa niin, että sen 

verkko toteuttaa toimitusvarmuuskriteeristön rajat. Laki rajoittaa asiakkaiden kokeman 

keskeytyksen enimmäisajan. Nämä rajat täyttääkseen verkkoyhtiön on rakennettava sähkö-

verkostaan säävarmempaa. Tämä tarkoittaa, että MSOy:n tulee lähivuosina jatkaa ilmajoh-

tojen vaihtamista maakaapeleiksi. Verkon vaihtaminen ilmajohdoista maakaapeleiksi aihe-

uttaa merkittäviä investointeja lähivuosille. 

 

MSOy:lle Hennan alueen kehittymisellä on myös merkittävät vaikutukset. Hennan alueen 

suunnitelmien mukainen kehittyminen aiheuttaisi MSOy:lle merkittäviä verkostoinvestoin-

teja, mutta samalla uusien asiakkaiden myötä verkkoyhtiön tulot kasvaisivat. Eri alueiden 

kehitysnäkymiä käsitellään tarkemmin kohdassa 6.2. 

 

5.3 Nykyinen sähkön siirtohinnoittelun malli 

Nykyisin yhtiöllä on käytössä asiakkaille siirtohinnoittelumalli, jossa on asiakkaan liitty-

män pääsulakekoon perusteella määräytyvä perusmaksu, €/kk, ja asiakkaan sähköener-

giankulutuksen perusteella laskutettava kulutusmaksu, snt/kWh. Asiakkaiden kulutuksen 

ohjaamiseksi yhtiöllä on yleissähkön lisäksi vaihtoehtoina aika- ja kausisähköt, joissa säh-

könkulutus on tehty edullisemmaksi ajankohtina jolloin verkon kuormitusaste on perintei-

sesti ollut alhaisempi. Aikasähköllä pyritään ohjaamaan asiakkaita siirtämään osa sähkön-

kulutuksestaan yöaikaan. Kausisähköllä tarjotaan asiakkaille halvempaa sähköenergiaa 

muina kuin talviaikoina. 
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5.3.1 Siirtohinnoittelun tuotteet MSOy:llä nykyisin 

MSOy:n pienjänniteasiakkaille on siirtotuotevaihtoehtoina yleissähkö, aikasähkö, kau-

sisähkö sekä pienjännitetehosähkö. Nykyisin yhtiöllä käytössä oleva siirtohinnoittelun pää-

sulakekokoon perustuvat kiinteät perusmaksut on esitetty taulukossa 5.3. 

 

Taulukko 5.3 Mäntsälän Sähkö Oy:n siirtohinnaston voimassa olevat perusmaksut. Tähdellä (*) 

merkittyihin tuotteisiin ei oteta uusia asiakkaita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, 24 %. 

 
Liittymäkoko €/kk 

Yleissähkö 1 x 25 A* 8,23 

  3 x 25 A (1 x 35 A*) 14,39 

  3 x 35 A 25,47 

  3 x 50-63 A 56,47 

  3 x 80-100 A 97,45 

  3 x 125-160 A * 163,89 

  3 x 200 A * 208,05 

Aika- ja kausisähkö 3 x 25 A 21,02 

  3 x 35 A 35,45 

  3 x 50-63 A 75,57 

  3 x 80-100 A 128,72 

  3 x 125-160 A * 214,81 

  3 x 200 A * 272,41 

 

Taulukosta 5.3 voidaan havaita, että aika- ja kausisähköllä liittymien perusmaksut ovat liit-

tymäkoosta riippuen 5,63-64,36 €/kk korkeammat kuin yleissähköllä. Aiemmin esitetyssä 

kuvassa 10 voidaan huomata, että 3x63A:n pääsulakkeilla on enemmän asiakkaita kuin 

3x50A:n asiakkailla, mikä on seurausta todennäköisesti näiden sulakekokojen yhteisistä 

perusmaksun hinnoista. Tarkastellaan myöhemmin tehodatan tarkastelun yhteydessä onko 

3x63A:n asiakkailla todellista tarvetta niin isoille sulakkeille vai ovatko asiakkaat valinneet 

sulakekoon hinnoittelun perusteella.   
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Taulukko 5.4 Mäntsälän Sähkö Oy:n siirtohinnaston voimassa olevat siirrettyyn sähköenergiaan 

perustuvat kulutusmaksut. Kulutusmaksun hinnat eivät sisällä sähköveroa. I-veroluokan sähkövero 

on 2,35972 snt/kWh ja II-veroluokan 0,87172 snt/kWh. 

 
ajankohta snt/kWh 

Yleissähkö   3,57 

      

Aikasähkö 
päivä, 

 klo. 07-22 3,57 

  
yö, 

klo. 22-07 2,33 

Kausisähkö 
talviarkipäivä 

1.11-31.3, klo. 07-22 4,48 

  muuaika 2,24 

  

Taulukosta 5.4 voidaan havaita, että aikasähköllä asiakkaan yöajan sähköenergian kulutuk-

sesta tuleva maksu on 1,24 snt/kWh pienempi kuin päivällä. Päivällä aikasähkössä kulu-

tusmaksu on yhtä suuri kuin yleissähkön kulutusmaksu. Kausisähkössä talvella kulutus-

maksu on 0,91 snt/kWh suurempi kuin yleissähkössä, mutta muuna aikana kulutusmaksu 

on vastaavasti 1,33 snt/kWh pienempi kuin yleissähkössä.  

 

Esimerkiksi tällä hetkellä 3x25A:n asiakkaan kannattaisi siirtyä yleissähköstä aikasähköön, 

jos hän kuluttaa tai voi siirtää kulutustaan yöaikaan vähintään 535 kWh/kk. Tällaisia asi-

akkaita ovat pääasiassa varaavalla sähkölämmityksellä lämmittävät asiakkaat.  

 

Saatavilla on myös tehotuote, joka on suunnattu lähinnä paljon kuluttaville yrityksille. Te-

hotariffissa asiakas maksaa kulutusmaksun ja kiinteän kuukausimaksun lisäksi huippute-

honsa mukaisen tehomaksun ja loistehomaksun. Tehomaksu määräytyy 12 kuukauden 

kahden suurimman 60 min tehohuipun keskiarvosta. Pienjännitetehotariffin tehomaksussa 

sallitaan 33 % ylittäminen 1.4-31.10 välisenä aikana sen vaikuttamatta tehomaksuun. Lois-

tehosta laskutetaan kuukauden suurimman 60 min loistehohuipun mukaan, josta vähenne-

tään 16 % ilmaisosuus. 110 kV:n verkkoon liittyville asiakkaille on oma siirtotuote. 
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5.3.2 Ongelmat nykyisessä mallissa 

Nykyisessä mallissa asiakas maksaa kuukausittaisen perusmaksun ja sähköenergiankulu-

tukseen kiinnitetyn kulutusmaksun, mutta asiakkaan sähkönkäytön tehonvaihteluita hin-

noittelumalli ei huomioi. Koska verkosto joudutaan teknillisten reunaehtojen vuoksi suun-

nittelemaan huipputehon kestäväksi, niin verkkoyhtiön kustannukset ovat pääasiassa kulu-

tuksen huipputehon mukaan määräytyvät. Energiatehokkuuden kehittymisen ja hajautetun 

tuotannon lisääntymisen myötä asiakkaiden kuluttaman sähköenergian määrä pienenee, 

mutta kulutushuippujen huipputehot pysyvät ennallaan tai mahdollisesti kasvavat. Tästä 

johtuen nykyisellä siirtohinnoittelumallilla verkkoyhtiön tulot pienenevät mutta kustannuk-

set kasvavat. 

 

Toisena ongelmana nykyisessä hinnoittelumallissa voidaan nähdä se, että aikasähkö voi 

aiheuttaa kulutuspiikkejä ajankohtiin, jolloin siirtohinta vaihtuu halvemmaksi. Jos yhä use-

ampi asiakas valitsisi varaavan sähkölämmityksen lämmitysmuodokseen, niin tästä voisi 

aiheutua suuri kulutuspiikki verkkoon, ellei lämmityksien kytkeytymistä porrastettaisi yhä 

enemmän. Alla olevassa kuvassa 5.5 on esitetty MSOy:n verkon asiakkaiden kokonaisku-

lutus 20.1.2014–27.1.2014.  

 

 

Kuva 5.5 MSOy:n jakeluverkon asiakkaiden sähkönkulutus 20.1.2014–27.1.2014. 
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Kuvasta 5.5 voidaan havaita, että kulutus vaihtelee kellonajasta ja viikonpäivästä riippuen. 

Kulutuksesta voidaan havaita, että päivittäin esiintyy kaksi kulutuspiikkiä ja viikonloppuna 

kulutus on pienempää. Arkipäivinä ensimmäinen suurempi kulutuspiikki aiheutuu pääasi-

assa yritysten sähkönkulutuksesta. Toinen kulutuspiikki ajoittuu ilta-aikaan, jolloin ihmiset 

ovat palanneet koteihinsa ja aloittavat sähkönkulutuksen kotonaan. Toisessa päivittäisessä 

kulutuspiikissä on havaittavissa kaksi osaa. Näistä ensimmäinen ajoittuu välille klo: 17:00–

19:00 ja jälkimmäinen klo: 22:00–24:00. Jälkimmäinen on selvästi sähkölämmitysten pääl-

le kytkemisen aiheuttama. Tällä hetkellä lämmitysten kytkemisen porrastus on kohtuullisen 

toimiva, sillä kuormitus on kohtuullisen tasaista tarkasteluaikana, vaikka kyseessä on kyl-

mä ajanjakso ja verkon kuormitus on huipussaan. Aamuöihin jää kuitenkin vielä selvästi 

ajankohtia, jolloin kulutus on matalampaa, joten kuormituksen vuorokauden sisäistä vaih-

telua olisi vielä mahdollista parantaa. Kuvasta voidaan myös havaita, että viikonloppuna 

sähkönkulutus on selkeästi alhaisempaa. Asiakkaiden kulutusta voitaisiin yrittää ohjata vii-

konloppuihin, mutta vain harva kulutus on sellainen, että asiakas ajoittaisi sen tiettyyn vii-

konpäivään halvemman hinnan mukaan. Tuntikohtainen mittaus kuitenkin mahdollistaisi 

viikonlopuille omien hintojen käyttämisen kysyntäjouston hyödyntämiseksi.   
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6. SÄHKÖN KÄYTÖN KEHITTYMINEN 

Koska jakeluverkkoyhtiön pääasiallinen toimi on sähkönsiirto kantaverkosta asiakkaille, 

niin asiakkaiden sähkönkulutus on hyvin merkittävä tekijä verkkoyhtiöiden kannalta. 

Verkkoyhtiön tulot muodostuvat pääasiassa asiakkailta kerätyistä siirtomaksuista, joihin 

vaikuttavat vain siirtohinnoittelu ja asiakkaiden sähkön käyttö. Tämän vuoksi on tärkeää 

selvittää asiakkaiden toteutunutta sähkön käyttöä ja sen tulevaisuuden muutosnäkymiä. Jos 

voidaan ennakoida sähkön käytössä tapahtuvia muutoksia, niin pystytään kehittämään 

verkkoa ja siirtohinnoittelua järkevämmin ja kannattavammin. Tässä kappaleessa selvite-

tään ensin miten sähkönkulutus on kehittynyt MSOy:n jakelualueella ja yleisesti Suomes-

sa. Tämän jälkeen tarkastellaan kulutuksen muuttumista ja muutoksien vaikutuksia jakelu-

verkkoyhtiön näkökulmasta. Sitten selvitetään etäluettavien AMR-mittarien luomia mah-

dollisuuksia siirtohinnoittelun kehittämiselle. 

 

6.1 Tilasto kulutuksesta 

Sähkönkulutus kokonaisuudessaan riippuu hyvin monista asioista. Suomessa sähkönkulu-

tukseen vaikuttavat erityisen paljon ulkolämpötilat, koska rakennusten lämmitystarve on 

riippuvainen ulkolämpötilasta. Alueellisesti sähkönkulutukseen vaikuttaa hyvin paljon 

asiakasrakenne, eli minkälaisia asiakkaita ja kuinka paljon verkkoyhtiön jakelualueella on. 

On syytä arvioida sähkönkulutusta sekä koko Suomen että jakeluverkkoyhtiön jakelualu-

een näkökulmasta, jotta voidaan arvioida tulevaisuuden kulutuksen kehitystä.  

 

6.1.1 Koko Suomen sähkönkulutus 

Suomen sähkönkulutus vuosina 1980–2013 on esitetty kuvassa 6.1. Kuvasta voidaan ha-

vaita, että sähkönkulutus on kasvanut melko tasaisesti vuodesta 1980 vuoteen 2007 saakka. 

Tämän jälkeen vuonna 2008 alkaneen talouden taantuman seurauksena sähkönkulutus 

hieman väheni. Eniten sähkönkulutus vähentyi metsäteollisuudesta, koska metsäteollisuu-

den tehtaita jouduttiin sulkemaan. Taantuman alun jälkeen sähkönkulutus on pysynyt lähes 

ennallaan.  
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Kuva 6.1 Sähkönkulutuksen kehittyminen Suomessa sektoreittain vuosina 1980-2013. (Tilastokes-

kus, 2014) 

 

Alla olevassa kuvassa 6.2 on esitetty Suomen sähkönkulutuksen eri sektoreiden suhteelliset 

osuudet kokonaiskulutuksesta. Kuvasta voidaan havaita, että teollisuuden osuus kokonais-

kulutuksesta on lähes puolet. Kotitalouksien osuus on reilu neljännes sekä palveluiden ja 

julkisen sektorin osuus hieman vajaa neljännes. Siirto- ja jakeluverkoissa tapahtuvat häviöt 

aiheuttavat noin 3 % kokonaiskulutuksesta. Teollisuuden sähkönkulutuksesta puu- ja pape-

riteollisuus käyttää noin puolet, metalliteollisuus 21 %, kemian teollisuus 17 % ja muut 11 

%. Suomen sähkönkulutus on siis merkittävästi riippuvainen teollisuuden ja rakentamisen 

sähkönkulutuksesta. 
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Kuva 6.2 Sähköenergiankulutus Suomessa sektoreittain vuonna 2013. (Tilastokeskus, 2014) 

 

6.1.2 MSOy:n jakelualueen sähkönkulutus 

Pienjänniteasiakkaiden sähkönkulutus on ollut MSOy:n sähkönjakelualueella hieman alle 

200 GWh/a ja keskijänniteasiakkaiden noin 70 GWh/a. Häviöinä sähköä MSOy:n sähkön-

jakeluverkossa kuluu noin 10 GWh/a. (EV) 

 

Kuvassa 6.3 on esitetty MSOy:n asiakkaille toimittaman sähköenergian määrän kehitys 

vuosina 2009-2012. Kuvan perusteella MSOy:n asiakkaiden sähkönkulutus on pysynyt lä-

hivuosina suunnilleen ennallaan. Kulutus on pienessä kasvussa. 
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Kuva 6.3 Pj- ja kj-asiakkaille luovutettu sähköenergia vuosina 2009-2012. 

 

MSOy:n sähkönjakeluverkossa sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan, sillä alueen asukas-

luku on kasvussa ja alueelle on tulossa uusia yrityksiä keskeisen sijainnin ja hyvien liiken-

neyhteyksien seurauksena. Seuraavaksi selvitetään alueen kehittymisennusteita. 

 

6.2 Verkon asiakaskunnan kehitysennusteet 

MSOy:n sähkönjakelualue sijaitsee alueella, jossa väkiluku kasvaa vuosittain. Jakelualueen 

suurimmat kunnat tällä hetkellä ovat reilun 20000 asukkaan Mäntsälä ja 5000 asukkaan 

Kärkölä. Jakelualueelle Orimattilan Hennan alueelle aloitetaan uuden asuinalueen raken-

tamista, mihin on tarkoitus tehdä jopa pieni kaupunki. 

 

6.2.1 Mäntsälän alue 

Mäntsälän kuntaan kuuluu Mäntsälän kirkonkylän lisäksi useita pienempiä kyliä. Mäntsä-

län kirkonkylällä asuu noin puolet kunnan asukkaista. Seuraavaksi suurimpia kyliä asu-

kasmäärältään Mäntsälässä ovat Ohkolan kylä, noin 3100 asukasta, ja Nummisten kylä, 

noin 1500 asukasta. Muissa Mäntsälän alueella sijaitsevissa kylissä on asukkaita keskimää-
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rin muutama sata. Mäntsälän väkiluku kasvaa muutamalla sadalla vuosittain. (Mäntsälä, 

2014) 

 

Mäntsälän kunnan alueelle on lähiaikoina tullut ja on tulossa merkittäviä yritysasiakkaita. 

Maailmanlaajuiseen juomatölkkejä valmistavaan Rexam konserniin kuuluva Rexam Beve-

rage Can Mäntsälä Oy avasi Mäntsälään uuden linjaston vuoden 2013 alussa ja laajentaa 

toimintaansa vuoden 2014 aikana. Venäläinen hakukoneyhtiö Yandex Oy rakennuttaa kir-

joitushetkellä parhaillaan Mäntsälän Kapuliin konesalia. Kapuliin rakennettiin uusi sähkö-

asema palvelemaan Kapulin teollisuusalueen yrityksiä. Kapulin alueelle odotetaankin lähi-

vuosien aikana yritysasiakkaita. Myös Tokmanni-konserni on valinnut Mäntsälän pääkont-

torinsa ja logistiikkakeskuksen sijainnikseen. (MYK, 2014) 

 

Koska alueen väkiluku kasvaa tasaisesti vuosittain ja alueelle tulee uusia yrityksiä, niin 

alueen sähkönkulutus kasvaa todennäköisesti ainakin lähitulevaisuudessa. Hakukoneyhtiön 

palvelinsalin sähkönkulutus tulee olemaan valmistuttuaan verkkoyhtiön näkökulmasta 

suurta ja tasaista, sillä palvelimet ja palvelinsalin oheistoiminnot, kuten oikean lämpötilan 

pitäminen, kuluttavat paljon sähköenergiaa melko tasaisesti sekä vuorokauden että vuoden 

ympäri.  

 

6.2.2 Kärkölän alue 

Kärkölän kunnassa on kolme kylää, Kärkölän kirkonkylä, Järvelä ja Lappila, joista suurin 

on Järvelän kylä. Kärkölän alueella asuu noin 5000 ihmistä. Alueen väkiluku on viime 

vuosina hieman pienentynyt. Kunnan ennusteissa väkiluvun arvioidaan kasvavan noin pro-

sentin vuoteen 2020 mennessä (Kärkölä, 2014). Käytännössä väkiluku ei todennäköisesti 

kuitenkaan muutu kumpaankaan suuntaan niin paljoa, että sillä olisi verkkoyhtiölle juuri-

kaan merkitystä. Järvelässä sijaitsee MSOy:n tähän mennessä suurin yksittäinen sähkönku-

luttaja, saha-, vaneri- ja lastulevyteollisuutta harjoittava Koskisen Oy. 

  

6.2.3 Orimattilan Hennan alue 

Sähkönjakelualueelle kuuluu Orimattilan Hennan alue, johon suunnitellaan uuden pikku-

kaupungin perustamista. Hennaan aloitetaan vuonna 2015 rakentamaan asuntoja 300-500 



 

61 

asunnon vuosivauhdilla ja tavoitteena on tehdä Hennaan noin 15000 asukkaan pikkukau-

punki. Alueelle avataan rautatieasema vuonna 2016, minkä jälkeen kulkuyhteydet parane-

vat Helsinkiin ja Lahteen. (Orimattila, 2014) 

 

Jos suunniteltu asuntojen rakentaminen toteutuu ja uudet asukkaat muuttavat pääasiassa 

MSOy:n jakelualueen ulkopuolelta, niin MSOy:n sähkönjakeluverkon asiakasmäärä voi 

kasvaa jo pelkän Hennan alueen asuntojen vaikutuksesta 2-4 %/a.  

 

6.3 Kysyntäjousto ja kuormanohjaus 

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sitä, että sähkönkulutusta siirretään edullisempaan ajankoh-

taan. Kuormanohjausta voitaisiin toteuttaa kolmella eri tavalla, sähkön myyjän tai verkko-

yhtiön ohjaamana tai asiakkaan kysyntäjoustona. Siitä riippuen kuka ohjaa kuormitusta, on 

sillä erilaiset vaikutukset jakeluverkkoyhtiön verkoston kannalta. 

 

Asiakkaan toimesta tapahtuvassa kysyntäjoustossa asiakas saa tiedon sähkön hinnan vaih-

teluista ja muuttaa kulutustaan sen mukaan esimerkiksi vähentämällä päälle kytkettyjen 

laitteiden määrää. Asiakas voisi siis esimerkiksi siirtää saunan sähkökiukaan lämmittämistä 

eri tunnille sen mukaan mikä on sähkön hinta. Käytännössä tällainen kysyntäjousto seuraisi 

Nordpool:n Suomen aluehinnan kehitystä. Ongelmaksi verkkoyhtiöiden kannalta muodos-

tuu se, että sähkökaupan huippuhinnat eivät välttämättä tapahdu samaan aikaan yksittäisen 

jakeluverkkoyhtiön asiakkaiden huippukulutusten kanssa. Tämä voisi aiheuttaa sen, että 

sähkönkulutusta siirrettäisiin jakeluverkkoyhtiön kannalta epäedullisesti. Tällaisia tilanteita 

voisivat aiheuttaa esimerkiksi tuotannon tai sähkönsiirron ongelmat, jotka nostaisivat säh-

kön markkinahintoja. 

 

Sähkön myyjän toimesta tehdyllä kuormanohjauksella voisi olla toisinaan vastaavanlaisia 

vaikutuksia yksittäisille verkkoyhtiöille. Pääosin sähkön vähittäismyyjän tekemä kuor-

manohjaus kuitenkin pienentäisi verkon tehoja. Myyjän tekemä kysyntäjousto tarkoittaisi 

käytännössä sitä, että myyjä säätäisi asiakkaiden kuormituksia pienemmäksi etäohjauksel-

la. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi pienentämällä sähkölämmityksen tai ilmanvaih-

don kulutusta hieman vähäksi aikaa niin ettei asiakas juurikaan huomaisi muutosta.  
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Varaavien sähkölämmitysten toimintaa ohjataan nykyisin MSOy:ssä niin, että kaikkien 

asiakkaiden sähkölämmitykset eivät kytkeydy aikasähkön yöajan alettua täydelle teholle 

samanaikaisesti. Kuten aiemmin todettiin, on MSOy:n verkossa kuitenkin vielä verkon  

optimaalisen käytön näkökulmasta käyttämätöntä kuormanohjauksen potentiaalia, sillä ko-

konaiskuormitus vaihtelee vuorokauden sisällä merkittävästi. 

 

Kuvassa 6.4 on esitetty Suomen alueen Spot-hinta ja MSOy:n verkon kuormitus eräällä 

tammikuun viikolla. Spot-hinnat on otettu Nordpoolin www-sivuilta (Nordpool, 2014). 

Kuvasta voidaan havaita, että Spot-hinnassa päivien huiput ajoittuvat lähes samaan aikaan 

kuin MSOy:n verkon päivittäiset huipputehot, mutta pienikin ajoituksellinen ero voisi ai-

heuttaa kulutuksen ohjautumista verkon näkökulmasta huonompaan aikaan. Sähkön myyn-

tihinnan mukaan suoritettu kuormien ohjaaminen voisi siis olla jopa haitallista MSOy:n 

jakeluverkon näkökulmasta. 

 

 

Kuva 6.4 Spot-hinta ja verkon kuormitus. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0

20

40

60

80

100

120

140

13.1.2014 14.1.2014 15.1.2014 16.1.2014 17.1.2014 18.1.2014 19.1.2014 20.1.2014

Sä
h

kö
n

ku
lu

tu
s,

 k
W

 

Sp
o

t-
h

in
ta

 €
/M

W
h

 

Spot-
hinta

Sähkön
kulutus



 

63 

6.4 Kulutuksen muuttuminen 

Vaikka erilaisten sähkölaitteiden energiatehokkuuteen on panostettu yhä enemmän, niin 

kokonaissähkönkulutuksessa ei ole havaittavissa muutosta. Samaan aikaan kun laitteista on 

tehty vähemmän energiaa käyttäviä, niin kuluttajien sähkölaitteiden varustelutasot ovat 

kasvaneet. Laitteiden määrän kasvu, tai joillakin laitteilla laitteen koon kasvu, on pienentä-

nyt yksittäisten laitteiden energiatehokkuuden parantamisella saatuja hyötyjä. Esimerkiksi 

samaan aikaan kun televisioissa on siirrytty energiatehokkaampiin ratkaisuihin, niin televi-

sioiden koko on samaan aikaan kasvanut. (Adato, 2013) 

 

Adato Energia Oy:n tekemästä Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011–tutkimusraportista sel-

viää, että kotitalouksien sähkönkulutuksessa perinteisen sähkölämmityksen osuus on pie-

nentynyt, joka selittyy lattialämmitysten ja lämpöpumppujen yleistymisellä. Kotitalouksien 

valaistukseen käyttämä energia pieneni huomattavasti vuosien 2006 ja 2011 tarkastelujen 

välillä. Sähkönkulutus on lisääntynyt tarkasteluaikana erityisesti tietoteknisten laitteiden ja 

astianpesukoneiden osalta, sillä niiden määrät ovat kasvaneet. Kulutuksen kasvua on hil-

linnyt erityisesti erilaisten laitteiden valmiustilojen energiatehokkuuden kehittyminen. 

(Adato, 2013) 

6.5 Kulutuksen muutoksien verkostovaikutukset. 

Vuoden 2011 huhtikuussa pidetyn eräiden sähkönjakeluyhtiöiden edustajien, Energiateolli-

suus ry:n edustajien ja tutkijoiden työpajalla tehtyjen arvioiden perusteella tehtiin alla ole-

van kuvan 6.5 mukainen arvio eri sähköverkkoon vaikuttavien toimenpiteiden verkosto-

vaikutuksista.  
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Kuva 6.5 Eri toimenpiteiden vaikutuksia sähköverkossa siirrettäviin tehoihin ja energioihin. (Parta-

nen et al., 2012) 

 

Verkkoyhtiöille ongelmallisimpia toimenpiteitä ovat nykyisten siirtohinnoittelutariffien 

puolesta ne, joissa siirretty energia pienenee samaan aikaan tehon kasvaessa. Tehojen kas-

vu voi johtaa verkkoyhtiöiden kannalta investointeihin, eli kasvattaa kustannuksia, ja siir-

retyn energian väheneminen taas pienentää yhtiön tuloja. Vastaavasti verkonhaltijan talou-

den näkökulmasta helpottavia toimenpiteitä ovat ne missä tehot pienevät ja siirretyt sähkö-

energiat pysyvät ennallaan tai suurenevat, sillä tämä tarkoittaa käytännössä verkon tasai-

sempaa ja tehokkaampaa käyttöä. (Partanen et al., 2012) 

 

Kuvasta 6.5 voidaan havaita, että monet ajankohtaiset toimenpiteet sijoittuvat juuri verk-

koyhtiöiden kannalta ongelmalliseen osaan kaaviossa. Lämpöpumppujen asentaminen, 

sähköautojen ohjaamaton lataaminen sekä hajautettu pientuotanto aiheuttavat sähköver-

koille investointitarvetta, mutta samanaikaisesti pienentävät tai kasvattavat lisääntyneisiin 

kustannuksiin nähden vähän verkkoyhtiöiden tuloja perinteisillä tariffirakenteilla. Jos siir-

tohinnoittelussa otettaisiin käyttöön tehojen suuruuden huomioonottava hinnoittelu, niin 

toimenpiteiden vaikutukset verkkoyhtiön talouteen olisivat pienempiä. 
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6.5.1 Sähköautojen yleistyminen 

Sähköautojen yleistyessä niiden lataamisen toteuttaminen tulee merkittäväksi kysymyksek-

si sähköverkkoyhtiöiden kannalta. Sähköautojen lataamisen nopeus ja lataamisien toteut-

tamisaika vaikuttavat huomattavasti siihen miten sähköverkko kuormittuu.  

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ovat tut-

kineet sähköautojen lataamisen vaikutuksia sähköverkon kannalta. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin hitaan latauksen vaikutuksia sähköverkon kuormittumiseen. Hitaalla latauksella tar-

koitetaan sähköauton lataamista yksivaiheisesta pistorasiasta, jota rajoittaa 16 A:n sulake. 

Tällainen lataamistapa on melko hidas latausmenetelmä, mutta Pohjoismaiden olemassa 

olevien autojen esilämmitysjärjestelmien vuoksi järkevä vaihtoehto. Tutkimuksessa havait-

tiin, että lataamisen ajoittumisella on merkittävät vaikutukset verkoston huippukulutuksen 

kasvamiseen. Pelkällä yöajan lataamisella tarkasteltavan yhtiön taajama-alueen muuntajan 

huipputeho voisi kasvaa jopa 50 %. Jos asiakkaiden lataaminen olisi jaksotettu yöajalle 

järkevämmin, huippukuormitus nousisi huomattavasti maltillisemmin noin 6,6 MW:sta 

noin 7,8 MW:iin. Mikäli lataus tapahtuisi työaikana, niin lataus aiheuttaisi huipputehoon 

piikin klo 8:00 jälkeen, mikä olisi lähes yhtä suuri kuin kaikkien asiakkaiden ladatessa sa-

maan aikaan yöllä. Optimoidulla lataamisella huipputehot eivät kuitenkaan kasvaisi, vaan 

verkkoa käytettäisiin hyvinkin tasaisesti vuorokauden ympäri. Maaseudulla kaikkien asi-

akkaiden samaan aikaan yöllä aloittama lataaminen voisi jopa kolminkertaistaa verkon 

huipputehon. Optimoidulla lataamisella voitaisiin toteuttaa sähköautojen lataaminen tar-

kastelun maaseudun kaltaisella alueella vain pienellä huipputehon nousulla. (Lassila et al. 

2009) 

 

Sähköautojen latauksen optimointi verkoston näkökulmasta on kuitenkin haastavaa, sillä 

käytännössä tämä tarkoittaisi sitä Suomen oloissa, että lämmitystä, sähkökiuasta, auton la-

tausta ja muita suuria kuormia jouduttaisiin vuorottelemaan. Etenkin kylminä päivinä on-

gelmalliseksi voisi muodostua lämmityksen ja autojen lataamisen vuorottelu, sillä sisäläm-

pötilojen ei voida antaa laskea liian mataliksi ja samalla autoa tulisi saada ladattua tarpeek-

si silloin kun sitä ei käytetä. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa nähdäänkin 

erääksi vaihtoehdoksi tehoperusteisen hinnoittelun käyttöönoton kotitalousasiakkaille. 

(Rautiainen et al. 2010) 
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Sähköverkoston kannalta näyttäisi siis olevan melko merkittävää kuinka sähköautojen la-

taaminen toteutetaan. Jos lataaminen toteutetaan kontrolloimattomasti, voidaan sähköverk-

koihin joutua tekemään hyvinkin paljon investointeja. Sähköautojen lataamisen yleistymi-

sen verkostovaikutusten näkökulmasta näyttäisikin järkevältä siirtyä hinnoittelemaan siir-

topalveluita myös kotitalouksille huipputehoon perustuen. 

 

6.5.2 Lämpöpumppujen yleistyminen 

Lämpöpumppujen yleistyminen on jo nykyisin muuttanut asiakkaiden sähkönkulutusta. 

Jussi Tuunanen on tutkinut diplomityössään vuonna 2009 lämpöpumppujen vaikutuksia 

verkkoliiketoiminnan kannalta. Lämpöpumppujen verkostovaikutusten kannalta merkittä-

vässä asemassa on, asennetaanko pumppuja korvaamaan sähkölämmitystä vai jotain muuta 

lämmitysmuotoa. Lämpöpumpuilla lämmitys on epäsuoraa sähkölämmitystä, eli lämpö-

pumppujen lisääminen muihin kuin sähkölämmitteisiin rakennuksiin lisää sähkönkulutusta 

ja siirrettäviä sähkötehoja. Sähkölämmityksen rinnalle asennettava lämpöpumppu pienen-

tää lämmityksen sähkönkulutusta varsinkin muina aikoina kuin kylmimpänä lämmityskau-

tena. Lämpöpumpuilla voi olla myös sähkönkulutusta kasvattava vaikutus, mikäli niitä 

käytetään jäähdyttämään rakennuksia kuumempina aikoina. Sähköverkkojen kannalta mer-

kitsevää lämpöpumppujen suhteen on, kuinka moni eri tavoin nykyisin lämmittävistä asi-

akkaista valitsee lämpöpumpun ja minkälaisen lämpöpumpun he valitsevat. Tuunasen tut-

kimuksen mukaan tarkasteltavassa verkkoyhtiössä lämpöpumput olisivat ääritapauksessa 

pienentäneet 25 % verkon asiakkaiden sähkönkulutusta ja 12 % tarkasteltavan yhtiön liike-

vaihtoa. Lämpöpumppujen yleistymisen myötä Tuunanen arvioi sähköenergian kulutuksen 

pienenevän keskimäärin noin 10 % verkkoyhtiöiden näkökulmasta ja tämän myötä liike-

vaihdon vastaavasti noin 5 % vuoteen 2020 mennessä. (Tuunanen 2009) 

 

Lämpöpumppujen yleistyminen näyttäisi siis myös aiheuttavan merkittävää riskiä verkko-

yhtiöiden liiketoiminnan kannalta nykyisellä hinnoittelumallilla. Lämpöpumput voivat toi-

saalta tasoittaa verkoston kuormittumista vuodenaikojen välillä, sillä rakennuksien jäähdyt-

täminen kesällä kasvattaa asiakkaiden kuluttamia tehoja muuten suhteellisen vähäisen ku-

lutuksen aikaan. 
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6.5.3 Mikrotuotantojen yleistyminen 

Verkkoyhtiön asiakkaiden on mahdollista liittää verkkoon mikrotuotantoa, jolla he voivat 

kattaa osan omasta sähkönkulutuksestaan ja syöttää sähköä verkkoon oman kulutuksen 

ylittävän osan. Nykyisin asiakkaiden mikrotuotannot ovat pääasiassa joko aurinkopaneeli-

järjestelmiä tai suhteellisen pieniä tuuliturbiineja.  

 

Tuulivoimaloiden tuotantotehoihin vaikuttaa luonnollisesti niiden sijoituspaikan tuulen no-

peudet. Kalle Suoniemi on tarkastellut diplomityössään pienten tuuliturbiinien sähköntuo-

tantoa Tampereen seudulla. Suoniemen diplomityöstä käy ilmi, että tarkasteltavat, nimel-

listeholtaan noin muutaman kW:n, tuulivoimalat tuottivat noin 500-2000 kWh. (Suoniemi, 

2014) 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on myös rakentanut kampukselleen tuuliturbiinin, 

jonka nimellisteho on 20 kW. Lappeenrannan teknillisen yliopiston mittausdatasta selviää, 

että kyseisen tuulivoimalan tuotanto on ollut yliopistolla noin 100–500 kWh/kk. Keski-

määrin yliopiston tuuliturbiini näyttäisi tuottavan noin 5000 kWh/a. (LUT, 2014) 

 

Pientuulivoimaloiden tuottamat energiat vaikuttaisivat niin pieniltä, että niillä ei käytän-

nössä ole verkkoyhtiön näkökulmasta juurikaan merkitystä. Tuulivoimalan investointikus-

tannukset ovat niin korkeat saataviin hyötyihin nähden, että laajempi yleistyminen on epä-

todennäköistä. Tuulivoimaloiden pienet tuotantotehot ovat pääasiassa seurausta siitä, että 

matalalla ei tuule tarpeeksi paljon. Todennäköisempi vaihtoehto pientuotantomuodoksi on-

kin nykyisin aurinkoenergia. 

 

Aurinkopaneeleilla auringon säteilyenergia muutetaan sähköenergiaksi. Aurinkosähköllä 

voidaan tuottaa sähköä varsinkin kesäaikaan melko tehokkaasti ja tasaisesti Suomen olois-

sa. Aurinkosähkön osalta ongelmaksi muodostuu pääosin se, että suurimmat kulutukset 

Suomessa ovat talvella, jolloin aurinkovoiman tuotannot ovat hyvin paljon pienempiä. Au-

rinkovoiman tuotanto on siis eri aikaan kuin kulutus. Aurinkovoima pienentää verkosta 

ostettavan sähköenergian määrää kesällä, mutta talven huippukulutuksen aikaiset huippu-

tehot pysyvät ennallaan. Tämä aiheuttaa verkkoyhtiön talouden näkökulmasta ongelman. 

Toisaalta asiakkaiden vähentämä kulutus pienentää myös kantaverkkoyhtiöltä siirrettävän 

sähköenergian määrää, eli kantaverkkomaksuja. Aurinkopaneelijärjestelmien hinnat ovat 
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myös lähivuosina laskeneet merkittävästi, mikä voi tehdä tästä mikrotuotantomuodosta asi-

akkaita houkuttelevan lähitulevaisuudessa. Verkkoyhtiöiden näkökulmasta mikrotuotanto-

jen lisääminen voi aiheuttaa muitakin kuin suoranaisesti taloudellisia ongelmia. Mikrotuo-

tannot voivat vaikuttaa suojauksen toimintaan, sillä tuotannot syöttävät vikavirtaa verk-

koon vikatilanteessa eri suunnasta kuin tavallisesti on totuttu. (Paavola, 2013) 

 

Mikrotuotantojen yleistymisen kannalta on merkittävässä osassa, kuinka niitä tuetaan po-

liittisilla päätöksillä. Sähköenergian varastointiteknologian kehittyminen myös vaikuttaa 

suuresti siihen, kuinka mikrotuotannot yleistyvät ja millaisia vaikutuksia niillä on paikalli-

sen verkkoyhtiön toimintaan. Nykyisellä tariffirakenteella verkkoyhtiöille tulee merkittäviä 

ongelmia, jos mikrotuotannot sekä lämpöpumput vähentävät asiakkaiden tarvitsemaa ener-

giaa ja samalla sähköautojen yleistyminen kasvattaa verkossa siirrettäviä tehoja. Tästä 

syystä on verkkoyhtiön talouden näkökulmasta hyvin tärkeää tutkia muita mahdollisia hin-

noittelumalleja ja niiden vaikutuksia verkkoliiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

 

6.6 AMR-mittarien käyttö kulutuksen seurannassa. 

AMR-mittarit mahdollistavat kulutuksen seurannan tuntikohtaisesti. Tämä on suuri muutos 

siihen nähden, että ennen jouduttiin asiakkaiden tuntikohtaisia kulutuksia arvioimaan mi-

tattujen vuosienergioiden ja erilaisten käyttäjätyyppiin perustuvien arvioiden perusteella. 

 

6.6.1 AMR-mittareilla saatavat tiedot 

AMR-mittareilla on mahdollista saada tietoa asiakkaiden tuntikohtaisen pätötehon kulutuk-

sen lisäksi asiakkaiden kokemista jakelukeskeytyksistä, loistehon kulutuksista, jännitteen 

laadusta ja tuotetuista tehoista mittarista riippuen. Hinnoittelun kannalta merkittävimpiä 

ominaisuuksia ovat keskituntitehojen rekisteröinnit. AMR-mittareilta voidaan mittarin mal-

lista riippuen saada tieto asiakkaalle luovutetusta sekä asiakkaan tuottamasta pätö- ja lois-

tehosta.  

 

AMR-mittareiden tulee tallentaa tuntitiedot vähintään 10 Wh:n tarkkuudella 3x63A:n ja 

tätä pienempien sulakekokojen asiakkaista. Tätä suuremmilta asiakkailta tulee tallentaa 

kulutustiedot vähintään 1 kWh:n tarkkuudella katkaisevaa pyöristystä käyttäen, eli alaspäin 
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pyöristäen. Tuntitiedoille tulee merkitä myös mahdollisten virhelukemien tilatieto. (Ener-

giateollisuus, 2014) 

 

6.6.2 AMR-mittarien mahdollistama siirtohinnoittelun kehittyminen 

AMR-mittarit mahdollistavat perinteisille sulakeasiakkaille tehoon perustuvan hinnoitte-

lun. Asiakaskohtaisen tehodatan avulla voidaan selvittää asiakkaan suurimmat keskitunti-

tehot ja kulutuksen ajallinen jakautuminen muutenkin tarkemmin. Kun tiedetään yksittäis-

ten asiakkaiden sähkönkulutus tuntitasolla, voidaan määrittää tietyn tuotteen asiakkaiden 

kokonaiskulutus ja laskea asiakasryhmille heidän todellisia verkostovaikutuksiansa vastaa-

vat siirtohinnat. Tuntitehojen rekisteröinti mahdollistaa myös hinnoittelua huomioimaan 

yksittäisen asiakkaan huipputehon. 

 

Koska osalla AMR-mittareista voidaan tarkkailla myös loistehon käyttöä, niin pj-asiakkaita 

olisi mahdollista laskuttaa myös suuresta loistehon käytöstä, jos verkkoyhtiö on valinnut 

asiakkailleen loistehon rekisteröivät mittarit. Suurimmalle osalle perinteisistä sulaketuot-

teiden asiakkaista loisteho on kuitenkin tuntematon tai vain heikosti ymmärretty käsite. 

Tästä syystä loistehon laskuttaminen voisi olla asiakkaiden näkökulmasta vaikeasti ym-

märrettävissä. Loistehosta laskuttamista ei ainakaan tukisi se, että suurimmassa osassa lait-

teista ilmoitetaan suoraan vain pätötehon kulutus. 

 

AMR-mittarit mahdollistavat myös aikaisempaa tarkemman kuormien ohjaamisen, koska 

AMR-mittareissa voi olla ominaisuuksia, joilla kuormia voidaan kytkeä etäohjattaviksi. 

Kuormien ohjaamisella olisi mahdollista tasoittaa verkon käyttöä ja näin ollen parantaa 

verkon käyttöastetta.  
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7. TARIFFIRAKENTEEN VAIKUTUKSET 

Siirtohinnoittelun parametrien valinnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia verkon eri toimi-

joiden näkökulmasta. Tässä kappaleessa selvitetään tariffirakenteiden vaikutuksia sähkön 

siirron eri osapuolille sekä tarkastellaan erilaisten tariffirakenteen kehittämissuuntien vai-

kutuksia sähkönjakeluverkkoyhtiölle. Selvitetään myös muualla maailmalla toteutettuja 

erilaisia sähkönsiirron hinnoittelumalleja ja niiden kokemuksia. 

 

7.1 Vaikutukset eri näkökulmista 

Siirtohinnoittelun tuotteiden hinnoittelumalleilla on erilaisia vaikutuksia eri osapuoliin. 

Tässä kappaleessa pohditaan eri näkökulmista siirtohinnoittelun tariffien parametrien va-

linnan vaikutuksia. Asiakkaiden kulutukset ovat kuitenkin todellisuudessa hyvin asiakas-

kohtaisia, minkä vuoksi alla olevat ryhmäkohtaiset päätelmät eivät välttämättä päde kaikil-

le kyseisen ryhmän asiakkaille. 

 

7.1.1 Kotitalousasiakkaat 

Tariffirakenteen vaikutukset kotitalousasiakkaalle riippuvat pääasiassa asiakkaan lämmi-

tystyypistä. Sähkölämmitteisessä asunnossa on huomattavasti erilainen sähkönkulutus kuin 

esimerkiksi kerrostaloasunnossa, jossa on kaukolämpölämmitys, minkä vuoksi tariffira-

kenne vaikuttaa eri kotitalousasiakkaiden näkökulmasta eri tavoilla. Suurimman käytetyn 

tehon suhteen kotitalousasiakkailla voi olla suuriakin vaihteluja. Tehomaksu olisi kotitalo-

usasiakkaille uusi komponentti siirtohinnoittelussa ja se saattaisi alkuun aiheuttaa häm-

mennystä. Tehomaksulla saataisiin kuitenkin asiakkaiden hinnoittelua enemmän aiheutta-

misperiaatteen mukaisesti. Tehomaksujen käyttöönotto olisi mahdollista myös perinteisille 

sulaketuotteiden asiakkaille AMR-mittareiden myötä.  

 

Sähkölämmitteisissä asuinrakennuksissa sähköenergiaa kulutetaan huomattavasti enemmän 

kuin muilla tavoilla lämmitetyissä rakennuksissa. Sähkölämmitetyn omakotitalon sähkö-

energiankulutus on keskimääräisesti noin 20 000 kWh. Koska sähköenergiankulutus on 

näillä asiakkailla varsin suurta, niin kulutusmaksun suuruus on heidän kannaltaan siirto-

hinnoittelussa merkittävämmässä osassa. Tehomaksujen käyttöönotto todennäköisesti ajai-
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si sähkölämmittäjiä yhä enemmän tasoittamaan sähkönkulutustaan, sillä sähkölämmittämi-

nen muun oman kulutushuipun kanssa samaan aikaan aiheuttaisi lisäkuluja. Tehomaksut 

siis toimisivat sähkölämmittäjille ajurina verkon tasaisempaan käyttöön. Tehomaksut eivät 

saisi kuitenkaan aiheuttaa suurta muutosta asiakkaan siirtomaksuun, sillä siirtomaksujen 

suurentuminen voisi aiheuttaa jopa sähkölämmittämisen muuttumisen epäkannattavaksi 

muihin lämmitysmuotoihin nähden. 

 

Muiden kuin sähkölämmityksellä lämmitettävien asuinrakennusten tapauksessa sähköener-

giankulutus on hyvin tapauskohtaista. Pääosin kuitenkin sähköenergiankulutus on näillä 

asiakkailla varsin pientä. Tämän vuoksi näiden asiakkaiden näkökulmasta yleensä perus-

maksun suuruus on huomattavasti merkittävämpi tekijä kuin kulutusmaksun suuruus. Te-

homaksujen mukaan ottaminen todennäköisesti saisi yksittäiset pienasiakkaat tarkkaile-

maan paremmin mitä laitteita he käyttävät samanaikaisesti, mikä pienentäisi huipputehoja. 

Kyseisillä asiakkailla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas ei kytkisi yhtäai-

kaisesti pesukoneita, sähkökiuasta ja sähköhellaa päälle. 

 

Osa sähköliittymistä on loma-asuntoja. Loma-asunnoille tyypillistä on niiden kulutuksien 

kohdistuminen pääasiassa lomakausille, jolloin asiakkaat ovat vapaa-ajan asunnoillaan. 

Vapaa-ajan asuntojen sähkönkulutukseen vaikuttaa hyvin paljon niiden varustelutaso sekä 

se käytetäänkö niitä ympärivuotisesti vai vain lämpimään vuodenaikaan. Muun muassa 

ympärivuotisen juoksevan veden järjestelmä vaatii ympärivuotisesti lämmitetyn rakennuk-

sen. (SR, 2014) 

 

7.1.2 Maatalousasiakkaat 

Maatalousasiakkailla sähkönkulutus voi olla hyvin kausiluontoista. Maatalouksien sähkön-

kulutus voi keskittyä hyvin voimakkaasti tiettyihin ajankohtiin, kuten viljan kuivauksen 

aikaan, jolloin sähkötehot saattavat olla useita kertoja suurempia kuin muina aikoina. Osan 

maatalouksista näkökulmasta tehoparametri voi siis vaikuttaa huomattavasti siirtomaksuun. 

Joillakin maatalousasiakkailla sähkönkulutus voi olla hyvin lämmitystarpeesta, eli ulko-

lämpötilasta, riippuvaista. Tällaisia maatalousasiakkaita voivat olla esimerkiksi karjan kas-

vattajat, joiden rakennuksia lämmitetään ainakin osaksi sähköllä. Näille asiakkaille ener-

giamaksun osuus muodostuu usein merkittäväksi siirtohinnoittelussa. 
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7.1.3 Yritysasiakkaat 

Yritysasiakkaille on mahdotonta määrittää yksiselitteistä näkökulmaa, koska yritysten säh-

köenergiankulutus ja kulutustehot vaihtelevat suuresti yrityksen toimialasta ja koosta riip-

puen. Yritysasiakkaiden sähkönkulutus voi olla hyvin suurta, minkä vuoksi kyseiset asiak-

kaat haluavat siirtotuotteita, joissa kulutuksella on pienempi hinta. Verkkoyhtiöt tarjoavat 

suurille asiakkaille tehotariffeja, joiden laskutuksessa on painotettu huipputehoa. Yrityksi-

en sähkönkulutus pääosin keskittyy arkipäiviin työaikoihin, mutta osalla yrityksistä kulutus 

voi olla hyvinkin tasaista, esimerkiksi jatkuvasti tuottavalla kolmivuoroteollisuudella. Joil-

lekin yrityksille tehtaan tai muun suuren yksikön sijoittamiselle merkittävä tekijä voi olla 

sähkön hinnoittelu, sillä pienilläkin eroilla siirtohinnoissa voi olla suuret taloudelliset vai-

kutukset mikäli sähkönkulutus on erittäin suurta.  

 

7.1.4 Sähkön myyjät 

Sähkön myyjien näkökulmasta siirtohinnoittelun tehohinnoittelu voisi hieman tasoittaa 

heidän asiakkaidensa sähkötehon tarvetta. Jos asiakkaiden sähkönkulutus olisi paremmin 

ennustettavissa, niin sähkön vähittäismyyjien olisi helpompaa arvioida markkinoilta en-

nakkoon ostettavan sähkön määrä. Tämä toisaalta pienentäisi sähkön myynnissä olevia ku-

lutuksien vaihtelun aiheuttamia riskejä ja voisi johtaa myös entistä tiukempaan kilpailuun 

alalla. 

 

7.1.5 Verkkoyhtiöt 

Verkkoyhtiön kannalta tariffien tulisi tasoittaa verkon kautta siirrettäviä tehoja. Tasaisempi 

verkon käyttö mahdollistaisi verkkoyhtiön kannalta tehokkaamman ja tarkemman suunnit-

telun ja ennenaikaisilta tai turhilta verkon vahvistamisinvestoinneilta voitaisiin välttyä. 

Verkkoyhtiölle tulisi myös vähemmän häviöistä johtuvia kustannuksia yhtälöiden (4.1) ja 

(4.2) mukaisesti, jos verkkoa käytettäisiin tasaisemmin. 

 

7.1.6 Verkkoyhtiöiden omistajat 

Verkkoyhtiön omistajille tärkeintä tariffirakenteessa on se, että yhtiön liiketoiminta tuottaa 

halutun tuoton. Yhtiön omistajille siis tärkeätä on, että yhtiön tuotto on vakaa niin, että se 
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ei vuosittain vaihtele. Verkkoyhtiön omistajien tavoitteista riippuen verkkoyhtiön tuotto-

odotuksena voidaan pitää regulaatiomallin mukaista liikevaihtoa tai omistajille tuottama-

tonta liiketoiminnan kustannukset kattavaa liikevaihtoa.  

 

7.1.7 Kantaverkkoyhtiö 

Kantaverkkoyhtiön näkökulmasta olisi todella hyvä, jos tariffirakenteet tasoittaisivat säh-

könkulutusta, sillä sähkönkulutuksen ennustaminen olisi helpompaa, jolloin olisi myös 

helpompaa suunnitella sähköntuontia ja -vientiä sekä voimajärjestelmän käyttöä. Kanta-

verkkoyhtiön kannalta pätevät hyvin samanlaiset vaatimukset ja odotukset kuin jakelu-

verkkoyhtiöiden näkökulmasta, mutta kantaverkkoyhtiön näkökulmasta yksittäisen asiak-

kaan kulutuksen muuttuminen ei ole niin merkittävässä osassa. Myös kantaverkkoyhtiön 

näkökulmasta tehojen ajallisen vaihtelun tasoittuminen vähentäisi verkoston häviöitä. 

 

7.1.8 Yhteiskunta 

Yhteiskunnan näkökulmasta siirtohinnoittelun tulisi olla energiatehokkaisiin ratkaisuihin 

kannustava, syrjimätön, vakaa sekä kilpailukykyinen. Yhteiskunnan kannalta on merkittä-

vää, että siirtohinnasto ei muodosta haittaa yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta, eli toisin 

sanoen siirtohinnoittelu ei toimi esteenä yhteiskunnan kehittymiselle ja sen alueen liike-

toiminnalle. Käytännössä siirtohinnoittelu, joka haittaisi liiketoimintaa, voisi olla esimer-

kiksi tehohinnoittelu, jossa ei ole huomioitu mitenkään erityistapauksia, kuten maatalouk-

sia. Yrityksien kustannukset voisivat nousta niin suuriksi, että liiketoiminnan jatkaminen ei 

olisi enää alueella kannattavaa. Jos siirtohinnoittelu on epävakaata, eli hinnat tai niiden 

määräytymisperusteet muuttuvat useasti lyhyen ajan sisällä, niin alueelle siirtymistä suun-

nittelevat uudet yritykset voivat kokea tämän merkittävänä riskitekijänä. 

 

7.2 Mahdollisia siirtohinnoittelun kehittämissuuntia 

Siirtohinnoittelussa on useita mahdollisia kehittämissuuntia, mutta niiden keskeisiä vaiku-

tuksia tulee pohtia nykytilanteessa toimivimpien tariffiratkaisujen löytämiseksi. Tässä 
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osassa on pohdittu erilaisten tariffirakenteiden vaikutuksia siirtomaksun jakautumiseen ja 

verkkoyhtiön toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen. 

 

7.2.1 Pelkkä kuukausimaksu 

Pelkkään kuukausimaksuun siirtyminen vakauttaisi sähköyhtiön talouden tulopuolen, kos-

ka tulot tiedettäisiin jokaiselle vuodelle melko tarkasti jo ennakkoon. Sen sijaan verkkoyh-

tiön menot voisivat kasvaa sähkönkulutuksen kasvaessa. Pientä vaihtelua kerättyihin siir-

tomaksuihin aiheuttaisivat asiakasmäärän vaihtelut. Asiakkaan näkökulmasta pelkkään pe-

rusmaksuun siirtyminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että ei olisi mitään väliä kuinka paljon 

sähköenergiaa kuluttaa, niin siirtomaksu pysyisi samana. Tämä ei ole energiatehokkuuden 

näkökulmasta haluttava tilanne. Asiakkaiden sähkönkulutukseen syntyisi todennäköisesti 

suurempia huipputehoja, jos hinnoittelu ei huomioisi kulutetun energian määrää, sillä asi-

akkaat voisivat pitää tarpeettomia kuormia päällä siirtohinnoittelun suhteen lisämaksuitta. 

Toisaalta sähkön myyjien hinnoittelu kannustaa sähkön energiatehokkaaseen käyttöön. On 

siis perusteltua pitää vähintäänkin jonkinlainen kannustin energian säästöön kuukausimak-

sun rinnalla. 

 

7.2.2 Pelkkä energiamaksu 

Pelkkä energiamaksu mahdollistaisi asiakkaalle todella laajan hallinnan sähkönsiirtolaskun 

suuruuteen, mutta sähköyhtiöiden talous ei kestäisi tällaista muutosta. Pelkkä energiamak-

su ei olisi asiakkaiden kannaltakaan tasapuolinen, sillä tasaisesti sähköä kuluttavat asiak-

kaat joutuisivat kustantamaan suuremman osan niidenkin asiakkaiden verkon ylläpidosta, 

joiden sähkön käyttö on hyvin hetkittäistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi varaaval-

la sähkölämmityksellä lämmitettävien omakotitalojen omistajat maksaisivat sähköistetyille 

loma-asunnoille rakennettujen verkkojen kustannuksia. Verkot mitoitetaan niihin kytketty-

jen asiakkaiden huipputehotarpeen mukaan. Energiamaksun painottaminen siirtohinnoitte-

lussa lisäisi verkkoyhtiön tuloksen sääriippuvuutta entisestään. Vuosittainen tuloksen en-

nustettavuus heikentyisi. Tämän vuoksi verkkoyhtiön kannalta ei ole järkevää siirtää siir-

tohinnoittelussaan painoarvoa energiamaksun suuntaan.  
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7.2.3 Yksiaikatariffi 

Yksiaikatariffi on nykyisin yleisesti käytössä oleva niin sanottu yleissähkö, jossa siirto-

maksu koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Energiamaksu on yksiaikatariffissa 

käyttöajankohdasta riippumaton. Yksiaikatariffi sopii kohtuullisen hyvin useimmille asiak-

kaille, mutta se ei kannusta asiakkaita tehohuippujen pienentämiseen. Yksiaikatariffin yh-

tenä etuna voidaan pitää sitä, että se on yksinkertainen ja vaatii siten vähän työtä. Yksiaika-

tariffissa perusmaksun ja energiamaksun suhde vaikuttaa hyvin paljon verkkoyhtiön tulok-

sen sääriippuvuuteen. Mitä enemmän painoarvoa asetetaan energiamaksulle yksiaikatarif-

fissa, sen heikommin verkkoyhtiön taloudellinen tulos on ennustettavissa.  

 

7.2.4 Kaksiaikatariffi 

Kaksiaikatariffeissa energiamaksu on jaettu erihintaiseksi kahtena eri ajankohtana. Kaksi-

aikatariffeissa on yleensä yksiaikatariffia suurempi perusmaksu, mutta toinen energiamak-

suista on edullisempi kuin yksiaikatariffissa. Kaksiaikatariffeilla pyritään ohjaamaan säh-

könkulutusta pois verkon sähkönkulutuksen huipputehon ajankohdilta. Tyypillisesti kaksi-

aikatariffeissa on vaihtoehtoina päivän ja yön sekä talviarkipäivän ja muun ajan energia-

maksut. Kaksiaikatariffeilla saadaan ohjattua osa kuormasta tasaisemmaksi, mutta koko-

naiskuormituksen kannalta jää vielä tehostamismahdollisuuksia. Joillain siirtoyhtiöillä on 

käytössä myös siirtotuotteita, joissa on viikonloppuisin hieman edullisempi energiamaksu. 

Kaksiaikatariffien kulutuksen ohjaus voi olla sopivalla asiakasjakaumalla hyvinkin hyödyl-

linen, mutta huonossa tilanteessa se voi myös kasvattaa esimerkiksi jakelumuuntajan huip-

pukuormitusta. 

 

7.2.5 Ajankohtariippuvainen energiatariffi 

Ajankohtariippuvaisessa hinnoittelussa voitaisiin tehdä enemmän ajallista vaihtelua säh-

könsiirron hintoihin. Tällä tavoin voitaisiin vaikuttaa asiakkaiden kulutukseen ja siirtää 

kulutusta ajankohtiin, jolloin verkon käyttöaste on matalampi. Ajankohtariippuvaisen 

energiatariffin voisi toteuttaa usealla erilaisella tavalla. Se voisi olla jatkuva-aikaisesti ver-

kon kuormitustilaa tarkkaileva tai eri ajankohdille valmiiksi hinnoiteltu. Jatkuva-aikaisessa 

energiatariffissa jakeluverkkoyhtiön järjestelmät laskisivat verkon tilaa ja hinnoittelisivat 

sen mukaan asiakkaiden energiamaksun suuruuden tietyille tunneille. Jatkuva-aikaisesta 
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energiatariffista tulisi kuitenkin melko monimutkainen verkkoyhtiön kannalta ja vaikeasti 

ymmärrettävä asiakkaan näkökulmasta. Ajankohtariippuvaisella energiatariffilla voitaisiin 

jakaa energiamaksun hinnoittelua kaksiaikatariffeja enemmän. Tällöin siirtotariffissa voisi 

energiamaksun suuruus muuttua esimerkiksi 4 tunnin välein. Koska nykyisin saadaan mit-

taustieto asiakkaan kulutuksista tuntitasolla, niin siirtotariffissa voisi olla periaatteessa jopa 

eri energiamaksun hinta jokaiselle tunnille. Siirtohinnoittelun jakaminen useampaan aikaan 

voisi kuitenkin aiheuttaa sekaannusta ainakin osalle asiakkaista. Sopivien tuntikohtaisten 

siirtohintojen määrittäminenkin vaatisi todennäköisesti turhan paljon työtä verkkoyhtiöltä 

saataviin hyötyihin nähden. Toisaalta olisi vaikeaa arvioida miten asiakkaat reagoisivat 

siirtohintoihin eri ajankohtina, joka aiheuttaisi myös siirtomaksujen avulla kerättyihin tu-

loihin epävarmuutta. 

 

7.2.6 Tehoperusteinen tariffi 

Tehoperusteisessa tariffissa asiakkaan siirtomaksu sisältäisi perusmaksun ja energiamak-

sun lisäksi tehomaksun. Tehomaksu perittäisiin verkon käytön keskituntitehon huippuar-

von tai -arvojen mukaan. Tämä tariffirakenne on käytännössä sama mikä tehosähkötuot-

teessa on ollut tähän asti saatavilla suuremmille asiakkaille. Tehoperusteisen tariffin käyt-

töönotto myös pienemmille asiakkaille ohjaisi energiamaksulla asiakkaita vähentämään 

sähköenergiakulutustaan ja samanaikaisesti tehomaksulla rajoittamaan huipputehoaan. 

Huipputehon rajoittaminen siirtäisi tai poistaisi huipputehojen kasvun myötä syntyvää ver-

kon vahvistamistarvetta, ja näin ollen investointitarvetta. Tehon jakautuminen tasaisemmin 

vähentäisi myös verkoston häviöitä. Tehoperusteinen tariffi pystyttäisiin ottamaan käyt-

töön nykyisin myös perinteisille sulakeasiakkaille, koska kaikille asiakkaille on asennettu 

tuntitehot rekisteröivät AMR-mittarit. Tehoperusteinen tariffi olisi monella tapaa parempi 

kuin nykyisin oleva malli, mutta tehokaistahinnoitteluun siirtyminen ei todennäköisesti ole 

niin kaukana, että välissä kannattaisi hämmentää asiakkaita tehoparametrin sisältävällä 

hinnoittelumallilla. Ainakin osalle asiakkaista tariffirakenteiden muuttuminen kahdesti 

muutamien vuosien sisällä voisi aiheuttaa hämmennystä ja verkkoyhtiölle mahdollisesti 

paljon ylimääräistä työtä. Tariffirakenteiden muuttamisessa on myös aina hieman riskiä, 

sillä muutokset voivat mahdollisesti aiheuttaa ongelmia ja lisätyötä tietojärjestelmien suh-

teen. Tariffirakenteiden suuria muutoksia ei siis kannata toteuttaa kovinkaan usein. 
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7.2.7 Tehokaistahinnoittelu 

Tehokaistahinnoittelussa asiakas tilaisi tietyn tehomäärän, jonka rajoissa hän saisi käyttää 

sähköä rajoituksetta. Asiakasta veloitettaisiin suurimman tai suurimpien käytettyjen teho-

jen suhteen, joka kannustaisi asiakkaita tasoittamaan sähkönkulutustaan huomattavasti. 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkömarkkinalaboratoriossa on tutkittu tehokaista-

hinnoittelun toteuttamisen mahdollisuuksia ja pohdittu toteutuksessa merkittävimpiä huo-

mioonotettavia asioita tutkimusprojektissa "Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehi-

tysmahdollisuudet”. 

 

Tutkimusraportin mukaan tehokaistahinnoittelu tulisi aluksi toteuttaa niin, että nykyinen 

perusmaksu korvattaisiin tehokaistamaksulla. Tehokaistat voitaisiin aluksi jakaa 5 kW:n 

porrastuksella ja myöhemmin asiakkaiden sisäistettyä tehokaistan toiminta pienentää kais-

tojen välejä. Asiakkaiden tehokaistan määrittelisi aluksi jakeluyhtiö, mutta asiakas voisi 

kerran vuodessa muuttaa kaistan suuruutta. Muuttamista useammin ei sallittaisi, koska te-

hokaistan tarkoitus on tasoittaa kulutusta koko vuoden ajalta. Asiakkaan tehokaista mää-

räytyisi vuoden suurimman huipputehon mukaan, mutta asiakkaille sallittaisiin mahdolli-

sesti kaistan koosta riippuvainen määrä kaistan ylityksiä. Pienemmille asiakkaille sallittai-

siin mahdollisesti vähemmän ylityksiä kuin suuremmille asiakkaille. Tehokaistoille tulisi 

asettaa kiinteä €/kW hinta, joka ei riippuisi tehokaistan koosta. Kaistassa sallitun ylitys-

määrän ylittymisestä laskutettaisiin ylitysmaksu, joka riippuisi mahdollisesti ylitysten kes-

kitehosta. Ylitysmaksun tulisi olla suurempi kuin ylityksen tehon vaatiman tehokaistan 

hinta, sillä muuten tehokaistat menettäisivät merkityksensä. Tehokaistahinnoittelun ym-

märtämistä helpottaisi huomattavasti se, että asiakkaat ovat tottuneet vastaavan tapaiseen 

hinnoitteluun internet-liittymissä. Tehokaistahinnoittelu kannustaisi asiakkaita kiinnittä-

mään huomiotaan siirretyn energian lisäksi myös kuluttamiinsa tehoihin. Siirtämällä kulu-

tustaan parempaan aikaan tai vähentämällä turhaa kulutustaan asiakas voisi suoraan vaikut-

taa koko siirtomaksunsa suuruuteen nykyisen energiamaksuun vaikuttamisen sijasta. (Par-

tanen et al., 2012) 

 

Tehokaistahinnoittelulla verkkoyhtiö saisi määritettyä melko tarkasti seuraavan vuoden 

siirtomaksuilla keräämänsä tulot. Tulot voisivat hieman ensimmäisinä vuosina vaihdella 

sen mukaan, miten paljon asiakkaat saisivat kulutustaan tasoitettua ja näin ollen pienennet-

tyä kaistojaan. Kaistojen koot kuitenkin todennäköisesti vakiintuisivat muutaman vuoden 
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jälkeen. Kaistakokojen vakiinnuttua verkkoyhtiö pystyisi hyvin tarkasti määrittämään seu-

raavan vuoden siirtohintansa niin, että saavutetaan juuri halutut tulot. Tuloissa tapahtuisi 

tämän jälkeen muutoksia lähinnä vain asiakkaiden muuttojen myötä. 

 

Kaistahinnoitteluun siirtyminen voisi kuitenkin olla monille asiakkaille aluksi hämmentä-

vää. Tutkimuksen mukaan tehokaistoihin tulisikin siirtyä vaiheittain ja mieluiten kaikissa 

verkkoyhtiöissä samanaikaisesti samanlaisilla käytännöillä. Ensin siirtohinnoittelussa tulisi 

perusmaksun tilalle ottaa tehokaistapohjainen maksu, jolla kerättäisiin samat tulot, ja jättää 

energiamaksu aluksi tehokaistan rinnalle. Energiamaksun osuutta vuosittain pienennettäi-

siin ja lopulta päädyttäisiin varsinaiseen tehokaistahinnoitteluun. Asteittainen tehokaistaan 

siirtyminen pienentäisi kerralla tapahtuvia muutoksia ja mahdollistaisi asiakkaiden reakti-

oiden seurannan ennen kuin siirtotulot olisivat täysin riippuvaisia tehokaistasta. Kun asiak-

kaat olisivat tottuneet tehokaistahinnoitteluun ja tasoittaneet kuormitustaan, voitaisiin kais-

takokojen välejä pienentää, eli tarjota asiakkaille yhä enemmän mahdollisia kaistakokoja. 

Tiheämpi kaistakokojen saatavuus kannustaisi asiakkaita yhä enemmän tasoittamaan 

kuormitustaan. (Partanen et al., 2012) 

 

Tehokaistahinnoittelu kannustaisi siis myös niitä asiakkaita, jotka aiemmin ovat kuuluneet 

yleissähkön käyttäjiin, tarkkailemaan sähkönkulutustaan myös ajankohdan näkökulmasta. 

Tällä hinnoittelumallilla saataisiin myös aika- ja kausisähkön asiakkaita tasoittamaan kulu-

tustaan entisestään. Varaavasta sähkölämmityksestä voisi tulla suhteessa suoraan sähkö-

lämmitykseen nykyistä edullisempi tuote, sillä monille asiakkaille jää kulutuksessaan aiko-

ja jolloin kulutus on hyvin vähäistä ja näin ollen kaistassa riittäisi tilaa. Hyvin ohjatulla 

lämmitysjärjestelmällä asiakas voisi säästää siirtomaksuissa ja samaan aikaan kyseinen 

asiakas käyttäisi sähköverkkoja energiatehokkaasti. 

 

Tehokaistahinnoitteluun tullaan todennäköisesti jossain välissä yleisesti siirtymään, sillä 

siinä on monesta näkökulmasta merkittäviä hyötyjä. Asiakkaiden näkökulmasta asiakkaille 

tulee enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan siirtomaksuunsa ja asiakkaiden hinnat 

vastaavat paremmin aiheutettuja kustannuksia. Verkkoyhtiön näkökulmasta talous vakau-

tuu ja verkoston suunnittelusta tulee helpompaa, koska verkon käyttö on paremmin enna-

koitavissa. Yhteiskunnan kannalta tehokaistahinnoittelu ohjaa kulutusta energiatehok-

kaampaan suuntaan, jolloin häviöt ja tuotannon päästöt vähenevät. Tehokaistaan siirtymi-
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nen kannattaa todennäköisimmin suorittaa kuitenkin muiden jakeluverkkoyhtiöiden kanssa 

yhdenaikaisesti ja yhtenevin ratkaisuin, jotta siirtyminen onnistuu mahdollisimman vähillä 

sekaannuksilla ja ongelmilla. 

 

7.3 Muissa maissa toteutettuja hinnoittelumalleja 

Siirtohinnoitteluun vaikuttaa merkittävästi verkkoliiketoiminnan sääntely. Eri maissa säh-

köverkkoyhtiöiden liiketoimintaa kontrolloidaan eri tavoin. 

 

Monissa maissa on käytössä nykyisin samankaltainen hinnoittelumalli kuin Suomessa, eli 

perusmaksuun ja energiamaksuun perustuva siirtohinnoittelu. Pienasiakkaiden huippute-

hoon perustuvia siirtotariffeja ei ole vielä kovinkaan monessa maassa käytössä. Ruotsissa 

Sollentuna Energi Ab hinnoittelee siirtomaksunsa tehoon perustuvasti.  

 

7.3.1 Sollentuna Energi AB:n hinnoittelumalli 

Sollentuna Energi AB:lla, SE, on ollut käytössä 1.1.2012 alkaen siirtohinnoittelu, jossa on 

vain kuukausimaksu ja tehomaksu. SE:n hinnoittelumallissa asiakas maksaa kuukausittai-

sen perusmaksun pääsulakekokonsa mukaan ja tämän lisäksi tehomaksun, joka määräytyy 

kesä- ja talviajoilta erikseen. Talviaikaan luetaan kyseisessä hinnoittelumallissa aika mar-

raskuusta maaliskuulle ja kesäaikaan vastaavasti huhtikuusta lokakuuhun. Tehomaksuun 

huomioidaan kolme arkipäivien suurinta tehoa aikavälillä 7:00-19:00. Tehomaksulle on 

kaksi kertaa suurempi hinta talviajalla kuin kesäajalla. (SE, 2014) 

 

SE:n mallissa perusmaksun rinnalle otetaan energiankäytön kannustimeksi tehomaksu. Ky-

seisellä mallilla saadaan todennäköisesti sähkönkulutuksen huipputehoja pienennettyä tun-

neilta, joilta huipputehot huomioidaan. Tämä kulutus voi kuitenkin siirtyä kulutuspiikiksi 

muuhun ajankohtaan, esimerkiksi asiakkaat voisivat kytkeä kaikki laitteensa päälle klo: 

19:00, jolloin kulutus ei vaikuta hintaan. Jos suuri joukko asiakkaista tekisi näin, voisi 

verkkoon aiheutua suurikin kulutuspiikki. Mallin toimivuuteen vaikuttaa tietysti se, minkä-

lainen asiakaskunta yhtiön verkossa on ja minkälaiselle maantieteelliselle alueelle se on 

jakautuneena. Muina aikoina kuin arkipäivinä verkossa voi olla hyvin paljon pienempi ku-

lutus huippukulutukseen nähden eli toisin sanoen käyttämätöntä kapasiteettia, jos verkossa 
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on esimerkiksi paljon 1-vuoro teollisuusasiakkaita tai muita paljon kuluttavia yrityksiä, 

jotka eivät käytä verkkoa tuolloin. 

 

7.3.2 Sollentuna Energi AB:n havainnot tehotariffin käyttöönotosta 

SE:ta lähestyttiin sähköpostitse tehoperusteisen hinnoittelun kokemusten selvittämiseksi. 

Kävi kuitenkin ilmi, että SE osallistuu hinnoittelumallillaan Uppsalan yliopiston tutkimuk-

seen, jossa tutkitaan sähkönkäyttäjien kannustimia laajempaan kysyntäjoustoon, kotitalo-

uksien asenteita ja sopeutumista ajankohtariippuvaiseen sekä tehoperusteiseen hinnoitte-

luun. Tutkimuksesta on valmistumassa keväällä 2015 raportti. (Larsson, 2014) 

 

Tutkimuksen valmistumisen myötä voidaan saada suuntaa antavaa käytännön tietoa teho-

perusteisen hinnoittelun käyttöönottamisesta perinteisille sulaketuoteasiakkaille. Vaikka 

SE toimii eri maassa ja hieman erilaisessa toimintaympäristössä kuin MSOy, niin sen asi-

akkaiden kulutuskäyttäytymisen muutokset ovat todennäköisesti hyvin samanlaisia kuin ne 

olisivat MSOy:llä. Uppsalan yliopiston tutkimuksesta saadaan mahdollisesti kokemuspe-

räistä tietoa asiakkaiden kulutuskäyttäytymisestä uudenlaisella hinnoittelumallilla. Tutki-

mus voi antaa kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, reagoivatko asiakkaat hinnoittelun 

muutokseen, tasoittuuko kuormitus myös laajemmassa tarkastelussa ja muuttuuko asiak-

kaiden kokonaiskulutus merkittävästi. 
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8. MSOY:LLE KEHITETYT SIIRTOHINTOJEN LASKENTASOVELLUKSET 

MSOy:lle kehitettiin osana diplomityön suorittamista Microsoft
® 

Excel
®
:iin laskentasovel-

luksia, joilla voidaan arvioida siirtohinnoittelun kehittämistä. Ensimmäinen laskentasovel-

lus keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja toinen vastaavasti pidemmän aikavälin 

suunnitteluun. 

 

Lyhyen aikavälin siirtohinnoittelun laskemiseen tehdyllä sovelluksella voidaan laskea 

asiakasryhmille kustannusvastaavat hinnat asiakkaiden AMR-mittareilla mitatun kulutuk-

sen perusteella. Ohjelmalla pystytään määrittämään asiakasryhmien kustannusvastaavat 

siirtohinnat ja tarkastelemaan asiakasryhmien kulutusta. Sovellus määrittää myös lähtöti-

lanteen hinnoilla muodostuvat siirtomaksutulot sekä vastaavat tulot kustannusvastaavilla ja 

käyttäjän määrittämillä uusilla hinnoilla. Määritettyjen uusien hintojen perusteella sovellus 

laskee tyyppikäyttäjäkohtaiset keskihinnat. Tyyppikäyttäjien keskihintoja verrataan valittu-

jen muiden sähkönjakeluyhtiöiden vastaaviin hintoihin ja keskihintavertailusta piirretään 

kuvaaja. Sovellus mahdollistaa myös sulaketuotteiden asiakkaiden tuotteiden kannatta-

vuusrajojen vertailun. Sovelluksessa voidaan määrittää asiakkaalle muodostuvat siirtomak-

sut eri siirtotuotevalinnoilla ja erilaisilla kulutuksen aikajakaumilla. 

 

Toisella sovelluksella voidaan tarkastella yksittäisten asiakkaiden kulutusta. Sovelluksella 

voidaan hakea yksittäisiä asiakkaita siirtotuotteen, pääsulakkeiden koon, kulutetun energi-

an, huipputehon tai käyttöpaikkanumeron perusteella. Yksittäisten asiakkaiden tarkastele-

minen jouduttiin jakamaan puolen vuoden osiin erittäin suuren tietomäärän ylittäessä Ex-

cel
®
:n rajoitukset. Koko vuoden asiakaskohtaista tehodataa pystyttäisiin käyttämään 64-

bittisessä Excel
®
:n versiossa, joka mahdollistaa suuremman datamäärän käsittelyn. Asia-

kasdatoista saadaan kuitenkin poimittua puolikkaiden vuosien tiedoista halutut arvot, kuten 

suurimmat tehot ja kulutetut energiat. Asiakaskohtaisten tehodatojen perusteella pystytään 

arvioimaan esimerkiksi tehokaistahinnoitteluun siirtymisen vaikutuksia yksittäisiin asiak-

kaisiin. Tehodatan avulla voidaan määrittää yhtiön halutut siirtomaksutulot toteuttavia te-

hokaistahinnoittelun hintoja. Tehodatojen perusteella voidaan arvioida kuinka paljon asi-

akkaiden tehot keskimäärin pienenisivät, jos he pienentäisivät esimerkiksi 10 suurinta te-

hoaan.  
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8.1 Sovelluksiin syötettävät tiedot 

Laskentasovellukseen syötetään alkuarvoja välilehdille: ”Asiakasmäärät”, ”Hinnat alussa”, 

”Tehodatat” ja ”Kustannukset”. 

 

”Asiakasmäärät” -välilehdelle asetetaan taulukkoon kunkin siirtotuotteen ja sulakekoon 

asiakkaiden kokonaismäärät. Asiakasryhmien asiakkaiden lukumäärät saadaan määritettyä 

tehodatoista, kun tiedetään mikä siirtotuote ja mitkä pääsulakkeet missäkin käyttöpaikassa 

on käytössä. 

 

”Hinnat alussa” -välilehdelle asetetaan tämän hetkiset verkkoyhtiön siirtotuotteiden hinnat 

tuotteittain. Hinnat tulee asettaa verottomina, koska muuten sovellus laskee arvot väärin. 

Verottomia hintoja käsitellään, koska halutaan tietää siirtomaksuista yhtiölle jäävät tulot. 

 

Sovellukseen syötetään ”Tehodatat” -välilehdelle AMR-mittareilta saadut asiakaskohtaiset 

kulutustiedot tuntitasolla. Tehodatan tulee olla yksikössä kW. Tehodatan käsittelyä esitel-

lään myöhemmin kohdassa 8.2.1. 

 

8.1.1 Kustannukset 

”Kustannukset” -välilehdelle asetetaan verkonosittain verkkoyhtiön verkoston jälleenhan-

kinta-arvo, verkoston nykykäyttöarvot, kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, hä-

viökustannukset, kohtuullinen pääoman tuottoprosentti ja kantaverkkoyhtiön siirtomaksut. 

Operatiivisista kustannuksista erillään huomioidaan mittauksen ja laskutuksen, asiakaspal-

velun ja hallinnon kustannukset. 

 

Verkon jälleenhankinta-arvo, nykykäyttöarvo ja vuosittaiset tasapoistot saadaan Energiavi-

rastolle toimitetuista tiedoista. Arvot on laskettu verkkotietojärjestelmästä saatavien kom-

ponenttien tietojen ja Energiaviraston julkaisemien verkon komponenttien yksikköhintojen 

perusteella.  

 

Kantaverkkoyhtiölle maksetut siirtomaksut saadaan yhtiön talouden raportointiohjelma 

Tabella:sta. Kantaverkkoyhtiön siirtomaksujen keskihinta saadaan jakamalla vuoden mak-
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sut kaikille asiakkaille luovutetulla energialla. Kantaverkkomaksujen kustannus tulee mää-

rittää uudelleen vuosittain. 

 

Häviöenergian kustannukset määritetään kertomalla häviöiden kokonaiskustannukset ver-

kon osien osuuksilla kokonaishäviöistä ja jakamalla verkon osien kautta asiakkaille siirre-

tyillä kokonaisenergioilla. Verkkoyhtiön vuonna 2013 laaditun verkkoliiketoiminnan stra-

tegian mukainen häviöiden jakautuminen verkon eri osiin on esitetty taulukossa 8.1. 

 

Taulukko 8.1 Häviöiden aiheutumispaikka MSOy:n sähköverkossa. 

  Jakelumuuntajat Pienjänniteverkko Päämuuntajat Keskijänniteverkko 

Osuus häviöistä, 
% 50 20 17 13 

 

Taulukosta voidaan havaita, että pienjänniteasiakkaiden kulutuksesta seuraa hyvin merkit-

tävä osa verkon häviöistä. Pienjännitteen osuus häviökustannuksista on siis kaikkiaan 70 % 

ja keskijännitteen noin 30 %. Suurjännitelinjoista aiheutuu myös häviöitä, mutta ne ovat 

pieniä keski- ja pienjännitteen häviöihin verrattuna. Pj-asiakkaat maksavat myös ylempien 

jännitetasojen häviökustannuksia kulutuksensa mukaisesti. 

 

Laskettujen verkon osakohtaisten yksikkökustannusten suhteellinen suuruus toisiinsa näh-

den on esitetty taulukossa 8.2. 

 

Taulukko 8.2 Yksikkökustannusten suhteellinen suuruus toisiinsa nähden. Vertailutasoksi valittiin 

pienjänniteverkon tasapoistoista aiheutuva kustannus per siirretty energia. Taulukkoon ei ole huo-

mioitu asiakaspalvelun, mittarinluennan ja hallinnon kustannuksia, koska nämä kohdennetaan suo-

raan perusmaksuun.  
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Pienjännite 1,00 0,68 0,86 0,25   

Keskijännite 0,56 0,36 0,57 0,07   

Suurjännite 0,10 0,10 0,02     

Muut 0,19 0,05     0,77 
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Taulukosta voidaan huomata, että pienjänniteverkosta aiheutuu huomattavasti enemmän 

kustannuksia siirrettyä energiaa kohden. Tällä hetkellä kontrolloitavat operatiiviset kustan-

nukset ja tasapoistojen kustannukset aiheuttavat suurimmat kustannuserät pien- ja keski-

jännitteellä. Operatiivisten kustannusten jakaminen eri verkon osissa tapahtuvaksi on haas-

tavaa, sillä operatiivisten kustannusten aiheutumispaikkaa ei ole tähän mennessä eritelty. 

Työssä oletettiin, että operatiiviset kustannukset jakautuisivat pääosin verkkopituuksien 

mukaan.  

 

Asiakaspalvelusta, mittauspalvelusta ja hallinnosta aiheutuu myös verkkoyhtiölle kustan-

nuksia. Nämä kustannukset päätettiin käsitellä erikseen, koska eri asiakasryhmien aiheut-

tamia kustannuksia on hyvin hankalaa näiden kustannusten kohdalla määrittää. Mittauspal-

velun kustannukset ovat nykyisin kaikkien asiakkaiden osalta lähes yhtä suuret, sillä kaik-

kien asiakkaiden kulutus mitataan etäluettavilla mittareilla. Mittauspalvelun suorittaa 

MSOy:lle Rejlers Oy. Mittauspalveluiden kustannukset jaetaan kaikkien asiakkaiden kes-

ken tasan. Asiakaspalvelu on nykyisin MSOy:llä pääasiassa yhteinen yhtiön muiden liike-

toimintojen kanssa. Verkkoliiketoiminnan asiakaspalvelun kustannukset jaetaan myös ta-

san kaikkien asiakkaiden kesken. MSOy:n yhteisten kustannusten verkkoliiketoiminnan 

osuus kohdistetaan hallinnon kustannuksiin. Hallinnon kustannukset eivät myöskään ole 

juuri asiakkaista riippuvaisia, joten hallinnon kustannukset myös jaetaan kaikkien asiak-

kaiden kesken tasan. Hallinnon, asiakaspalvelun ja mittauspalvelun kustannukset kohdiste-

taan asiakkaiden perusmaksuun kiinteänä maksuna, joka ei riipu siirtotuotteesta tai pääsu-

lakkeista. 

 

Työssä tarkasteltiin kontrolloitavien operatiivisten kustannusten osalta sekä valvontamallin 

sallimilla että verkkoyhtiön toteutuneilla operatiivisilla kustannuksilla. Toteutuneiden osal-

ta laskenta suoritettiin pääasiassa, jotta voidaan arvioida, miten hinnastoa tulisi muokata, 

mikäli halutaan korjata alijäämäkertymää. 

 

8.1.2 Asiakasmäärät 

Asiakasmäärät vaikuttavat laskentamallissa asiakkaalle muodostuvan perusmaksun suuruu-

teen. Pääsulake- ja siirtotuotekohtaiset asiakasmäärät saadaan määritettyä tehodatasta, kun 

tiedetään mitkä siirtotuotteet ja pääsulakkeet missäkin käyttöpaikassa ovat käytössä. Teho-
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datassa asiakkaiden määrät vaihtelivat hieman kuukausittain varsinkin asiakasryhmissä 

joihin kuuluu paljon asiakkaita. Verkkoyhtiön asiakasmäärä ei kuitenkaan todellisuudessa 

kovinkaan paljon vaihtele kuukausittain, sillä asiakkaiden väheneminen käytännössä tar-

koittaisi liittymän purkamista ja lisääntyminen liittymän rakentamista. Tehodatoista määri-

tettiin tästä syystä jokaiselle asiakasryhmälle suurimmat kuukausittaiset asiakasmäärät, joi-

ta käytettiin laskentasovelluksen asiakasmäärinä.  

 

8.2 Sovelluksien toiminta 

Sovellus laskee syötetyn AMR-datan avulla tietyn siirtotuotteen ja sulakekoon asiakas-

ryhmän huipputehon, kulutetut vuosienergiat eriteltynä aika- sekä kausisähkön mukaisilla 

aikajaoilla ja huipunkäyttöajat. Kustannustietojen perusteella sovellus laskee verkonosille 

yksikkökustannukset jaoteltuna tasapoisto-, pääoma- ja häviökustannuksiin sekä kanta-

verkkomaksuihin ja operatiivisiin kustannuksiin. Kyseisten yksikkökustannusten perusteel-

la sovellus määrittää siirtohinnaston tariffien parametrien kustannusvastaavan suuruuden. 

Sovellus laskee siirtomaksujen tuoton verkkoyhtiölle sekä alkuhinnoilla että laskettujen 

parametrien mukaisesti. Sovelluksella voidaan myös tarkastella eri asiakasryhmien säh-

könkulutuksen jakautumista vuodelle ja vuorokaudelle sekä kulutuksen pysyvyyskäyriä. 

Toisella sovelluksella pystytään tarkastelemaan yksittäisten asiakkaiden kulutusta sekä 

huipputehoja, joiden avulla voidaan määrittää minkä kokoisen tehokaistan kukin asiakas 

nykyisellä kulutuksella tarvitsisi, jos siirryttäisiin tehokaistahinnoitteluun. 

 

8.2.1 Tehodatan käsittely 

AMR-mittarien tehodata saadaan Rejlers Oy:ltä. Tehodata saadaan kuukausittain 0-

kohteille ja 9-kohteille jaoteltuna. Tehodatan käsittely on hieman hidasta, koska MSOy:n 

kaikkien asiakkaiden yhdenkin vuoden tuntikohtaiset kulutuksen pätötehot sisältävät yli 

120 000 000 arvoa. Asiakkaat kohdistetaan siirtotuotteisiin ja pääsulaketietoihin käyttö-

paikkatunnuksien perusteella. Tehodataa MSOy:n pienjänniteasiakkailta on saatavilla var-

haisimmillaan vuoden 2011 keväältä saakka.  

 

Sovelluksen ”Tehodatat”-välilehdelle lasketaan jokaisen asiakasryhmän tuntikohtainen te-

hodata omaan kohtaansa asiakaskohtaisten kulutustietojen perusteella. Tehodatojen muok-
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kaaminen käytettävissä olevaan muotoon on kuitenkin melko haastavaa. Tehodatat saadaan 

tällä hetkellä Rejlers Oy:ltä sellaisessa muodossa, että niitä joudutaan käsittelemään ennen 

kuin ne ovat hyödynnettävissä.  

 

Käyttöpaikoille haetaan asiakkaiden siirtotuote- ja pääsulaketiedot MSOy:n asiakaspalve-

lun tietokannasta saadusta listauksesta luodun makron avulla. Tehomatriisista haetaan siir-

totuote- ja pääsulaketietojen perusteella kaikkien tiettyyn asiakasryhmään kuuluvien asiak-

kaiden sähkönkulutukset. Asiakasryhmän kokonaiskulutus lasketaan yksittäisten asiakkai-

den kulutuksien summana tuntikohtaisesti. Tuntikohtaisten asiakasryhmän tehojen määrit-

tämiseen käytetään makroa, jolla saadaan suoritettua laskenta nopeasti. Lopuksi kuukausit-

taisesta tehodatasta kopioidaan asiakasryhmien sähkönkulutukset varsinaisen laskentaoh-

jelman ”Tehodatat”-välilehdelle. 

 

”Tehodata” -välilehteen on asetettu tieto, mitkä tunnit kuuluvat aika- ja kausisähkön aika-

jaottelussa eri aikoihin. Aika- ja tehotietojen perusteella lasketaan kunkin asiakasryhmän 

vuosittaiset sähkönkulutukset siirtotuotteiden aikajaottelun mukaisesti. Tehodatoista etsi-

tään suurimmat tehojen arvot ”Huipputehot” -välilehdelle. Aika- ja kausisähkölle huippu-

tehojen etsintä suoritetaan makrolla, joka etsii erikseen päivälle ja yölle sekä talviarkipäi-

välle ja muulle ajalle huipputehot. Makron käyttämiseen on asetettu sovellukseen päivitys-

painike. 

 

Koska tarkastelussa käytetään tällä hetkellä kahden eri vuoden asiakasdataa, niin laskenta-

sovellukseen syötettävä dataa korjattiin niin, että viikonpäivät täsmäävät laskennassa teho-

datan viikonpäiviin. Loppuvuoden kulutuksessa viikonpäivät olisivat muuten olleet sekai-

sin. 

 

Toiseen sovellukseen tehodata tulee asettaa käyttöpaikoittain. Tehodatan kohdistaminen 

oikeille käyttöpaikoille tehomatriisiin tehtiin niin, että käyttäjä valitsee valikosta halua-

mansa tuotavan kuukauden, ja ohjelma hakee kyseisen kuukauden tiedostosta käyttöpaik-

kakohtaiset tiedot. Kuukaudenkin käyttöpaikkakohtaiset tiedot sisältävät todella paljon ar-

voja ja niiden kohdistaminen laajempaan tehomatriisiin oikeille paikoille on täten aikaa 

vievää. 
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Jotta laskennasta saataisiin mahdollisimman paljon todellista kulutusta vastaava, niin teho-

datasta pitäisi laskea kulutuksen keskimääräisiä arvoja pidemmältä aikaväliltä. Tällä het-

kellä mallissa käytössä oleva yhden vuoden data voi poiketa muiden vuosien kulutuksesta 

merkittävästi. Esimerkiksi tarkastelussa tällä hetkellä olevan vuoden talvi oli pääasiassa 

poikkeuksellisen lämmin, mikä pienentää asiakkaiden sähkönkulutuksia. Jos tehodatassa 

olevat sähkönkulutukset ovat todellisuuden kulutuksia pienemmät, niin kustannusten yk-

sikköhinnat lasketaan kustannusvastaaviin hintoihin todellisia yksikkökustannuksia suu-

remmiksi, mikä johtaa tarpeettoman suuriin kulutusmaksuihin.  

 

8.2.2 Siirtohinnoittelun parametrien määritys 

”Kustannukset” -välilehdellä lasketaan verkonosille kohdistetut kustannusten yksikköhin-

nat. Kustannusten aiheuttajia ja kustannusten kohdistamista käsiteltiin aiemmin kohdissa 

4.2 ja 4.3. ”Kustannukset” -välilehdelle asetettujen arvojen perusteella sovellus laskee 

kunkin verkonosan yksikkökustannukset. ”Kustannukset” -välilehdellä laskettuja yksikkö-

kustannuksia käytetään ”Kustannusten kohdistaminen” -välilehdellä siirtohinnoittelun kus-

tannusvastaavien tariffien parametrien laskemisessa. Sulaketuotteiden asiakkaille perus-

maksun sulakekoosta riippuvainen osuus lasketaan kertomalla pienjänniteverkon tasapois-

tojen, kohtuullisen tuoton ja operatiivisten kustannusten yksikköhinnat asiakasryhmän ku-

luttamalla sähköenergialla ja jakamalla asiakasryhmän asiakkaiden lukumäärällä. Perus-

maksun kiinteä osa määritetään asiakaspalvelun, mittauspalvelun ja hallinnon kustannusten 

perusteella kaikille asiakkaille yhteisesti. 

 

Energiamaksut määritetään myös sulakekoon ja siirtotuotteen määräämille asiakasryhmille 

erikseen. Energiamaksu määritetään kertomalla kyseisen jännitetason häviökustannusten 

sekä korkeampien jännitetasojen ja muut -kustannuspaikan kaikkien yksikkökustannusten 

summa kaikkien asiakkaiden huipunkäyttöajan suhteella kyseisen asiakasryhmän huipun-

käyttöaikaan. Tällä menettelyllä kohdistetaan korkeammat kulutusmaksut epätasaisesti 

verkkoa käyttävien asiakasryhmien siirtomaksuihin. Suuremmalla asiakasmäärällä yksit-

täisten asiakkaiden tehoissa tapahtuu risteilyä, eli suuremmalla joukolla tehojen hajonta 

pienenee. Tästä syystä asiakasryhmissä, joihin kuuluu vain vähän asiakkaita, voi esiintyä 

huomattavasti pienempiä huipunkäyttöaikoja, mikä vääristää hieman kyseisten asiakas-

ryhmien kustannusvastaavia hintoja. Asiakasryhmien, joissa on vain muutamia asiakkaita, 
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hinnoitteluun tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota kustannusvastaavien hintojen korjaa-

misvaiheessa.  

 

Koska asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä halutaan ohjata verkon käytön kannalta parem-

paan aikaan, niin kulutusmaksuihin kohdistetaan eri kustannukset kaksiaikatuotteiden ku-

lutusmaksuissa. Yösähkön yöajan kulutusmaksuun kohdistetaan vain asiakkaiden yöajan 

kulutuksen aiheuttamat häviökustannukset, operatiiviset kustannukset ja kantaverkkomak-

sut. Päiväajan kulutusmaksuun kohdistetaan vastaavat kuin yöajassa ja näiden lisäksi asi-

akkaiden kokonaiskulutuksen ja päiväkulutuksen suhteella kerrotut kj- ja sj-verkkojen ta-

sapoistojen ja pääomantuoton kustannukset. Kausisähkössä menetellään kulutusmaksujen 

muodostamisessa vastaavalla tavalla kuin aikasähkössä, mutta käytetään talviarkipäivän ja 

muun ajan energioita.  

 

Tehotuotteille lasketaan muuten vastaavalla tavalla kustannusvastaavat hinnat, mutta te-

homaksuja ei yhdistetä perusmaksuun ja tehomaksujen määrittämisessä käytetään yksittäis-

ten asiakkaiden huipputehojen summaa. Tehojen risteilemistä ei huomioida sen vuoksi, että 

tehotuotteiden asiakkaat maksavat kukin oman huipputehonsa mukaan tehomaksua. Teho-

tuotteille asetetaan sovellukseen kertoimet, joilla voidaan säätää perusmaksun, tehomaksun 

ja kulutusmaksun välistä kohdistamista. Toisella kertoimella säädetään perusmaksuun ja 

tehomaksuun kohdistettavien kustannusten suhdetta ja toisella tehomaksun ja kulutusmak-

sun suhdetta.  

 

Laskentasovellus laskee kustannusvastaavien hintojen viereen taulukkoon hinnan suhteelli-

sen muutoksen verrattuna alkuperäiseen hinnastoon. Suhteellisen muutoksen perusteella 

voidaan päätellä mitä millekin parametrille tulisi kustannusvastaavuuden näkökulmasta 

tehdä. 

 

8.2.3 Kulutus- ja pysyvyyskäyrät 

Sovelluksen ”Tuotteiden käyttäjät” -välilehdellä voidaan tarkastella asiakasryhmien säh-

könkulutusta. Välilehdellä valitaan kaksi siirtotuotetta, joiden sähkönkulutusta halutaan 

tarkastella. Toisen siirtotuotteen tilalle voidaan valita koko verkon asiakkaiden sähkönku-

lutus. Painamalla välilehden yläosassa olevaa ”Piirrä kuormituskäyrä” -näppäintä sovellus 
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hakee kyseisten asiakasryhmien tehotiedot ”Tehodatat”-välilehdeltä ja piirtää valittujen 

siirtotuotteiden sähkönkulutuskäyrät ja vastaavasti ”Piirrä pysyvyyskäyrä” -näppäimellä 

pysyvyyskäyrät. Alla kuvassa 8.1 on esitetty ”Tuotteiden käyttäjät” -välilehden näkymä, 

kun sovelluksella on piirretty tuotteiden kuormituskäyrät.  Kuvaan on piirretty yleissähkön 

3x25A pääsulakkeellisten asiakkaiden kuormituskäyrä sekä aikasähkön 3x35A pääsulak-

keellisten asiakkaiden kuormituskäyrä.  

 

 

Kuva 8.1 Siirtotuotteiden kulutuskäyrien piirtämisen käyttäjänäkymä laskentasovelluksessa. Ku-

vassa piirrettynä yleissähkön 3x25A:n ja aikasähkön 3x35A:n kaikkien asiakkaiden yhteenlasketut 

sähkönkulutukset.  

 

Kuvassa 8.2 on vastaavasti esitetty vastaava näkymä, kun asiakasryhmistä on piirretty ku-

lutuksen pysyvyyskäyrät. Pysyvyyskäyrien avulla pystytään vertailemaan eri asiakasryh-

mien verkon käytön tasaisuutta.  
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Kuva 8.2 Siirtotuotteiden pysyvyyskäyrien piirtäminen. 

 

Eri siirtotuotteiden asiakaskuntien sähkönkulutuksen tasaisuutta on helppo verrata pysy-

vyyskäyrien perusteella. Kuvasta 8.2 voidaan havaita esimerkiksi, että aikasähkön asiak-

kailla tunteja, joiden kulutus ylittää puolet huipputehosta on vain hieman yli 1100, kun 

vastaavasti yleissähkön 3x25A:n asiakkailla niitä on yli 1600. 

 

Yksittäisten asiakkaiden kulutusta voidaan tarkastella toisen sovelluksen ”Asiakaskäyrä”-

välilehdellä. Välilehdellä on ”Aloita”-näppäin, jota painamalla aukeaa lomakeohjelma. Al-

la olevassa kuvassa 8.3 on esitetty lomakeohjelman näkymä. 
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Kuva 8.3 Asiakkaan tehotietojen tarkasteluun käytettävä lomakeohjelma. 

 

Lomakkeesta käyttäjä voi valita tarkasteltavan siirtotuotteen ja pääsulakekoon. Käyttäjä 

voi rajata hakua myös asiakkaan huipputehon tai kulutetun energian mukaan. ”Hae asiak-

kaat”-painikkeella ohjelma näyttää kyseiset hakuehdot täyttävien asiakkaiden määrän ja 

listaa asiakkaiden käyttöpaikkanumerot ”Valitse asiakas”-valikkoon. Jos käyttäjä valitsee 

jonkin käyttöpaikan ja painaa ”Tuo asiakkaan tiedot”-näppäintä, niin ohjelma tuo kyseisen 

asiakkaan tiedot näytölle ja piirtää asiakkaan sähkönkulutuksen. Näytölle taulukkoon tuo-

daan asiakkaan tiedot tuntikohtaisesta sähkönkulutuksesta, siirtotuotteesta, pääsulakkeiden 

koosta, huipputehosta sekä energiasta. Tällä ominaisuudella voidaan muun muassa etsiä 

asiakkaita, jotka ylittävät pääsulakkeiden rajoittaman tehon. 

 

8.3 Sovelluksen antamat tulokset 

Sovelluksen antamien siirtohintojen järkevyyden tarkastelemiseksi selvitetään hintojen 

markkinahintaisuuden toteutumista, siirtotuotteiden kannattavuusrajojen järkevyyttä ja asi-

akkaiden kokemia siirtomaksujen muutoksia.  
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Sovellus laskee tuotteille kustannusvastaavat hinnat. Nämä hinnat eivät ole kuitenkaan vie-

lä toimivat sellaisenaan, vaan hintojen suhteita ja yleistä järkevyyttä tulee tarkastella ja 

hintoihin tulee tehdä hienosäätöä. Esimerkiksi sulaketuotteissa suurimpien pääsulakkeiden 

asiakkaiden määrä on niin pieni, että kustannusvastaavat hinnat aiheuttavat hinnastoon 

toimimattomia ratkaisuja. Jos kustannusvastaavat hinnat otettaisiin käyttöön sellaisinaan, 

niin suurimmilla pääsulakkeilla perusmaksut saattaisivat jopa pienentyä sulakekoon kasva-

essa yksittäisten asiakkaiden kulutuksen vaikuttaessa huomattavan paljon hinnan muodos-

tumiseen. 

 

8.3.1 Kustannusvastaavien hintojen muokkaaminen 

Koska kustannusvastaavat hinnat voivat aiheuttaa sellaisenaan käyttöönotettuna epäratio-

naalisia muutoksia hinnastoon, niin hinnastoa pitää tarkastella varsinkin siihen tulevien 

muutoksien osalta. Laskentasovellukseen luotiin ”Uudet hinnat”-välilehti, johon päivittyy 

automaattisesti alkuperäiset ja kustannusvastaavat hinnat. Näiden lisäksi käyttäjä voi aset-

taa alkuperäisten ja kustannusvastaavien hintojen perusteella uudet hinnat. Laskentasovel-

lus laskee kaikilla hintaparametreilla sekä asetetuilla asiakasmäärillä ja heidän kulutuksel-

laan toteutuvat siirtomaksutulot kaikilla hinnastoilla. Laskentasovellus laskee myös kus-

tannusvastaavien ja uusien hintojen muodostamien siirtomaksutulojen muutoksen alkupe-

räisten hintojen muodostamiin siirtomaksutuloihin nähden. 

 

Hintoja aseteltaessa kannattaa huomioida se, että suuret muutokset varsinkin aika- ja kau-

sisähköjen hinnastoissa saattavat vaikuttaa asiakkaiden siirtotuotevalintoihin. Kj-tuotteiden 

hinnoittelussa tulee ottaa huomioon myös se, että mikäli hinnastoa muokataan kustannus-

vastaavuuden perusteella asiakkaalle edullisemmaksi, niin tuotteelle voi mahdollisesti siir-

tyä asiakkaita alemmilta jännitetasoilta. Siirtyvät asiakkaat voivat muuttaa tuotteen asiak-

kaiden keskimääräistä kulutusta, jolloin kustannusvastaavat hinnat taas muuttuisivat. Tä-

män vuoksi jännitetasojen välisten asiakkaiden siirtymisten välttämiseksi, hinnastonmuu-

toksissa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siirtotuotteiden välisiin hintaeroihin.  
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8.3.2 Saatujen hintojen markkinahintaisuus 

Sovelluksessa verrataan laskemalla määritettyjen kustannusvastaavien hintojen perusteella 

määritettyjä hintoja valittujen sähkönjakeluyhtiöiden hintoihin. Markkinahintaisuutta arvi-

oidaan tyyppikäyttäjäryhmien keskihintojen perusteella. Energiavirasto julkaisee kuukau-

sittain tyyppikäyttäjäryhmien keskihinnat jakeluverkkoyhtiöittäin. Hintojen vertaamisessa 

tarkoituksen mukaista on verrata hintatasoa muihin samanlaisissa ympäristöissä toimiviin 

jakeluverkkoyhtiöihin. Vertailuun valitaan MSOy:n tapauksessa pääosin taajamassa ja 

maaseudulla toimivia samankokoisia jakeluverkkoyhtiöitä. Vertailuun otetaan myös suu-

remmista jakeluverkkoyhtiöistä vertailukohteita. Vertailtaviksi yhtiöiksi valittiin Kymen-

laakson Sähköverkko Oy, Nurmijärven Sähköverkko Oy, Porvoon Sähköverkko Oy, Caru-

na Oy, Elenia Oy, Keravan Energia Oy sekä sen tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy. 

Muut valituista verkkoyhtiöstä kuin Nurmijärven Sähkö Oy ja Etelä-Suomen Energia Oy 

ovat MSOy:n rajanaapureita. Nurmijärven Sähkö Oy ja Etelä-Suomen Energia Oy sijaitse-

vat myös lähellä MSOy:n jakeluverkkoa. Caruna Oy, Elenia Oy ja Kymenlaakson Sähkö-

verkko Oy ovat suurempia sähköverkkoyhtiöitä ja muut valituista yhtiöistä ovat suunnil-

leen samankokoisia MSOy:n kanssa. Yhtiöiden toimintaympäristöissä on kuitenkin merkit-

täviä eroja, sillä osalla jakelualueeseen kuuluu kaupunkialueen verkkoa ja osalla enemmän 

maaseutuverkkoa. Muutamia valittujen yhtiöiden tunnuslukuja on esitetty taulukossa 8.3. 

Tunnusluvut on otettu Energiaviraston julkaisemista vuoden 2012 tunnuslukutiedoista. 

Kahdessa vuodessa yhtiöiden tunnusluvut ovat todennäköisesti muuttuneet jonkin verran, 

mutta ovat suuruusluokaltaan oikeita. 
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Taulukko 8.3 Vertailuun valittujen verkkoyhtiöiden tunnusluvut 
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Mäntsälän Sähkö Oy 329 2205 11,5 13931 0,1583 

Etelä-Suomen Ener-
gia Oy 219 1796 27,4 12211 0,1471 

Caruna Oy 10673 71632 12,2 449630 0,1593 

Kymenlaakson Säh-
köverkko Oy 1440 12888 10 101830 0,1266 

Nurmijärven Sähkö-
verkko Oy 413 2271 12,4 23204 0,0979 

Porvoon Sähköverk-
ko Oy 440 3537 16,9 33291 0,1062 

Elenia Verkko Oy 5924 63230 11,32 401873 0,1573 

Keravan Energia Oy 283 478 86,6 18480 0,0259 

 

Taulukosta 8.3 voidaan huomata, että Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n toimittamat energiat, 

verkkopituudet ja asiakasmäärät ovat moninkertaisia muihin valittuihin yhtiöihin nähden. 

Siirtohinnoittelun kannalta merkittävässä osassa on verkkopituuden määrä suhteessa asia-

kasmäärään, sillä verkko-omaisuuden määrä vaikuttaa erittäin paljon verkkoyhtiön kustan-

nuksiin. Verkkopituus asiakasta kohden MSOy:llä on suunnilleen samansuuruinen suu-

rempien verkkoyhtiöiden, Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n, kanssa. Näiden tietojen perusteella 

MSOy:n siirtohinnat ovat parhaiten vertailtavissa Etelä-Suomen Energia Oy:n, Elenia Oy:n 

ja Caruna Oy:n siirtohintoihin. 

 

Tyyppikäyttäjinä käytetään markkinahintaisuuden arvioinnissa Energiaviraston käyttämiä 

sähkön tyyppikäyttäjiä, joille lasketaan keskihinnat. Keskihintojen tarkastelussa käytettävät 

tyyppikäyttäjät ovat esitettynä taulukossa 8.4. 
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Taulukko 8.4 Markkinahintaisuusvertailussa käytettävät tyyppikäyttäjät. (EV, 2014a) 

K1 Kerrostalohuoneisto, jossa ei sähkökiuasta. Pääsulake 1x25A. Sähkön-
kulutus vuodessa 2 000 kWh. 

K2 Pientalo, jossa ei sähkölämmitystä. Pääsulakkeet 3x25A. Sähkönkulu-
tus vuodessa 5 000 kWh. 

M1 Peltoviljelevä maatilatalous, jossa ei sähkölämmitystä. Pääsulakkeet 
3x35A. Sähkönkulutus vuodessa 10 000 kWh. 

M2 Karjatalous maatilatalous, jossa huonekohtainen sähkölämmitys. Pää-
sulakkeet 3x35A. Sähkönkulutus 35 000 kWh. 

L1 Pientalo huonekohtaisella sähkölämmityksellä. Pääsulakkeet 3x25A. 
Sähkönkulutus vuodessa 18 000 kWh. 

L2 Pientalo osittain varaavalla sähkölämmityksellä. Pääsulakkeet 3x25A. 
Sähkönkulutus vuodessa 20 000 kWh. 

T1 Pienteollisuus, pienjänniteliitynnällä. Huipputeho 75 kW. Sähkönkulu-
tus vuodessa 150 000 kWh. 

T2 Pienteollisuus, pienjänniteliitynnällä. Huipputeho 200 kW. Sähkönku-
lutus vuodessa 600 000 kWh. 

T3 Keskisuuri teollisuus, keskijänniteliitynnällä. Huipputeho 500 kW. 
Sähkönkulutus vuodessa 2 000 000 kWh. 

T4 Keskisuuri teollisuus, keskijänniteliitynnällä. Huipputeho 2500 kW. 
Sähkönkulutus vuodessa 10 000 000 kWh. 

 

Keskihintojen määrityksessä tulee huomioida asiakkaalle tarjolla olevat siirtotuotteet ja 

laskea asiakkaalle muodostuva keskihinta jokaiselle siirtotuotteelle erikseen. Asiakkaalle 

valitaan tämän jälkeen näistä hinnoista edullisin. Valittua hintaa verrataan tämän jälkeen 

muiden yhtiöiden halvimpiin hintoihin. Siihen, mikä siirtotuotteista on asiakkaalle edulli-

sin, vaikuttaa huomattavasti asiakkaan sähkönkulutuksen aikajakauma. Tämän vuoksi las-

ketaan keskihintavertailut kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa määritetään tyyppi-

käyttäjäkohtaiset aikajakaumat niin, että ne toteuttavat Energiateollisuuden julkaisemien 

keskihintatilastojen arvot valituilla yhtiöillä, ja toisessa tavassa käytetään kulutustiedoista 

laskettuja MSOy:n siirtotuotekohtaisia aikajakaumia. Siirtotuotteiden keskimääräiset aika-

jakaumat voivat tosin poiketa huomattavasti yksittäisen asiakkaan jakaumista.  

 

Tarkasteluun valittujen yhtiöiden hinnastot hankitaan laskentasovelluksen ”Keskihintaver-

tailu”-välilehdelle, jossa on omat osiot perusmaksuille, energiamaksuille ja tehomaksuille. 

Siirtohinnastot on saatavissa yhtiöiden www-sivuilla (MSOy, 2014; Caruna, 2014; KSS, 

2014; KE, 2014; NS, 2014; PS, 2014; Elenia, 2014). Hinnat tulee asettaa laskentaohjel-

maan verottomina. Sovellus laskee automaattisesti hinnastojen perusteella tyyppikäyttäjille 
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vuoden siirtomaksun perusmaksun, kulutusmaksun ja tehomaksun erikseen yleis-, aika- ja 

kausisähkölle sekä tehotuotteiden asiakkaille. Käyttäjä voi asettaa ohjelmaan haluamansa 

sähkönkulutuksen kulutetun energian aikajakauman, minkä perusteella ohjelma laskee ai-

ka- ja kausisähkön kulutusmaksun. Sitten ohjelma määrittää jokaisen siirtotuotteen tyyppi-

käyttäjän kokonaishinnan jokaiselle yhtiölle ja valitsee kunkin yhtiön siirtotuotteista edul-

lisimman keskihintavertailuun. Tämän jälkeen hintoihin lisätään arvonlisävero, 24 %, sekä 

sähkövero. Teollisuusasiakkaat maksavat tarkastelussa sähköveroa edullisemman II-luokan 

mukaisesti. Muut maksavat I-luokan mukaista sähköveroa. Verojen lisäämisen jälkeen 

vuoden siirtomaksu jaetaan vuodessa tyyppikäyttäjän käyttämällä energialla, jolloin saa-

daan keskihinnat. MSOy:ltä lasketaan keskihinnat sekä nykyisellä että uudelleen määrite-

tyllä hinnastolla. Sovellus piirtää keskihintavertailusta tämän jälkeen kuvan. Alla kuvassa 

8.4 on esitetty keskihintavertailulla saadut arvot, kun käytetään aikajakaumana Energiavi-

raston ilmoittamat hinnat toteuttavia jakaumia. 

 

 

Kuva 8.4 Verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun keskihintavertailu. Sähkönkulutuksen ajallisen jakau-

tumisen arvot määritetty EV:n määrittämät keskihinnat mahdollisimman hyvin toteuttavan ja-

kauman avulla. 

 

Kuvasta 8.4 voidaan havaita, että MSOy:n hinnoittelu on tällä hetkellä joillekin asiakkaille 

hieman tarkasteluun valittuja yhtiöitä korkeampaa ja toisille samanhintaista kuin muissa 
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vertailluissa yhtiöissä. Keskijänniteasiakkaille hinnoittelu näyttäisi olevan suurimpaan 

osaan muihin yhtiöihin nähden edullista. Korkeammat hinnat johtuvat todennäköisesti sii-

tä, että MSOy:llä on lähes kaikkia vertailtavia yhtiöitä merkittävästi enemmän verkostoa 

asiakasta kohti. Caruna Oy:llä ja Elenia Oy:llä on suunnilleen yhtä paljon verkkoa asiakas-

ta kohti ja hinnatkin ovat siten lähes vastaavat.  

 

Hintavertailun keskihintoja tarkastellessa tulee huomioida myös verkkoyhtiöiden aikai-

semmat hinnoittelut, eli toteutuneet yli- tai alijäämät, sillä nykyiseen hinnoitteluun vaikut-

taa merkittävästi kuinka verkkoyhtiö on kerännyt siirtomaksuja lähivuosina. Esimerkiksi 

Caruna Oy:n on siirtohinnoittelullaan kerännyt lähes edellisen valvontajakson alijäämät. 

Elenia Oy on samaan aikaan kerännyt siirtomaksutuloja merkittävästi ylijäämäisen määrän.  

 

Laskentasovellukseen luotiin välilehti, jolla lasketaan jokaisen siirtotuotteen ja pääsulake-

koon asiakasryhmän kulutuksen jakautuminen päivä- ja yöajan välille sekä talviarkipäivän 

ja muun ajan välille. Laskenta suoritetaan jakamalla asiakasryhmän tarkasteluaikana kulut-

tama sähköenergia heidän koko vuoden kulutuksellaan. Kuvissa 8.5 ja 8.6 on esitettynä 

asiakasryhmien kulutuksen jakautuminen eri aikoihin. 

 

 

Kuva 8.5 MSOy:n asiakkaiden kulutuksen päiväajan osuus siirtotuotteittain ja pääsulakekoottain. 
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Kuva 8.6 MSOy:n asiakkaiden kulutuksen talviarkipäivän osuus siirtotuotteittain ja pääsulakekoot-

tain. 

 

Kuvista voidaan havaita, että siirtotuotteiden välillä ei ole ohjaavista hinnoista huolimatta 

kovinkaan merkittäviä eroja. Aika- ja kausisähkön asiakkaiden kulutus vaikuttaisi aikaja-

kaumien perusteella olevan keskimääräisesti hyvin samanlaista. MSOy:n asiakasryhmien 

keskimääräisillä aikajakaumilla keskihintavertailusta saadaan kuvan 8.7 mukaiset hinnat. 

Kuvia 8.4 ja 8.7 vertaamalla voidaan havaita, että eri menetelmillä määritetyt aikajakaumat 

eivät aiheuttaneet merkittäviä muutoksia keskihintavertailuun. 
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Kuva 8.7 Keskihintavertailu MSOy:n asiakkaiden keskimääräisillä aikajakaumilla. 

 

Energiaviraston keskihintatarkastelussa huomioidaan vain 1x25A:n, 3x25A:n ja 3x35A:n 

sulaketuotteiden asiakkaat sekä tehotuotteiden asiakkaat. Kyseiset sulakekoot todennäköi-

sesti kattavat suurimman osan verkkoyhtiöiden asiakkaista, mutta samalla suurempien su-

lakekokojen hinnoittelun kohtuullisuutta ei huomioida. Verkkoyhtiöiden olisi mahdollista 

laskuttaa suuremmilla pääsulakkeilla olevia asiakkaita korkeammilla hinnoilla tämän nä-

kymättä keskihintavertailussa. MSOy:n keskihinnoissa vaikuttaisi tapahtuvan suurin muu-

tos tyyppikäyttäjän K1 keskihintaan kustannusvastaavia hintoja kohti siirryttäessä. Tämä 

johtuu siitä, että yksivaiheisten asiakkaiden hinnastojen on oletettu yhdistyvän. MSOy:n 

korkea hintataso tarkastelussa yksivaiheisten asiakkaiden kohdalla johtuu osittain siitä, että 

MSOy:llä ei ole erikseen hinnastoa yksivaiheisille kerrostalo- tai rivitaloliittymille. Use-

ammalla vertailtavalla yhtiöllä on käytössä rivi- ja kerrostaloille matalammat perusmaksut. 

Keskihintavertailussa ei kuitenkaan huomioida, että suuri osa yhtiön yksivaiheisista asiak-

kaista voi olla yksittäisiä rakennuksia, kuten loma-asuntoja, joilta voidaan laskuttaa merkit-

tävän paljon korkeampia siirtomaksuja niiden näkymättä keskihintavertailussa. Muiden 

yhtiöiden hinnastoja tarkastelemalla havaittiin, että yksittäisiltä yksivaiheisilta asiakkailta 

laskutetaan noin 50-77 % korkeampaa perusmaksua kuin rivitalo- tai kerrostaloasiakkailta. 

Vastaavalla hinnoittelun muutoksella MSOy saisi hinnoittelunsa näyttämään paremmalta 

Energiaviraston tilastoissa, mutta samalla monien asiakkaiden siirtomaksut voisivat nousta 

huomattavasti.  
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8.3.3 Siirtotuotteiden kannattavuusrajat 

Yleis-, Aika- ja Kausisähkön väliset kannattavuusrajat tulisi olla asetettu niin, että asiak-

kaat ohjaisivat kulutustaan parempaan aikaan. Asiakkaan kannalta kannattavuusrajoihin 

todellisuudessa vaikuttaa hieman myös hänen valitsemansa sähkönmyyjän hinnoittelupa-

rametrit, mutta tässä sovelluksessa tarkastellaan vain siirtohinnan muodostumista eri siirto-

tuotevalinnoilla. Tarkastellaan eri asiakasryhmien siirtotuotteiden kannattavuusrajojen 

muodostumista siirretyn sähköenergian funktiona uusilla määritetyillä siirtohinnoilla. Asi-

akkaan näkökulmasta eri tuotteiden kannattavuuteen vaikuttaa nykyisellä hinnoittelumallil-

la siirtohinnoittelun parametrien lisäksi heidän vuosikulutuksensa ja kulutuksen ajallinen 

jakautuminen. Laskentasovellukseen tehtiin välilehti, jossa voidaan tarkastella eri tuottei-

den ja eri sulakekokojen kannattavuusrajoja. ”Tuotteen valinta”-välilehdellä voidaan tar-

kastella eri tuotteiden kannattavuusrajoja lomakeohjelman avulla. Lomakeohjelma kysyy 

käyttäjältä kaksi tarkasteluun haluttavaa sulakekokoa, päivällä ja yöllä käytettävän energi-

an suhteen sekä talviarkipäivinä ja muina aikoina käytettävän energian suhteen. Toinen 

sulakekoon valinta voidaan jättää tyhjäksi, mikäli halutaan tarkastella vain yhden sulake-

koon rajoja. Ohjelma hakee välilehdelle valittujen sulakekokojen hintatiedot tarkastelun 

alkuhetkeltä sekä suunnitellut uudet hinnat. Ohjelma laskee yleis-, aika- ja kausisähkölle 

vuosittaisen kokonaissiirtomaksun eri vuosikulutuksilla 50 kWh:n välein. Tämän jälkeen 

ohjelma piirtää kaksi eri kuvaa. Kuvassa 8.8 on esitetty ohjelman käyttäjänäkymä. 
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Kuva 8.8 Lomakeohjelma käyttäjänäkymä. 

 

Ensimmäiseen sovelluksen kuvaan piirretään mahdollisten eri tuotteiden vuotuisten siirto-

maksut kulutetun energian suhteen sekä vanhoilla että uusilla siirtomaksuparametreilla. 

Tarkasteluun voidaan ottaa yksi tai kaksi sulakekokoa samaan aikaan. Ensimmäisestä ku-

vasta voidaan arvioida vaikuttaako hintojen muutokset asiakkaiden valitsemiin siirtotuot-

teisiin. Toiseen kuvaan ohjelma laskee valituille sulakkeille edullisimman siirtomaksun 

käytetyn energian suhteen. Toisesta kuvasta voidaan arvioida onko hintojen muuttamisella 

vaikutuksia eri sulakekokojen valintaan asiakkaan näkökulmasta. Kuvaajissa ei oteta huo-

mioon eri sulakkeiden rajoittamia vuosienergioita, vaan tällä hetkellä kaikki kuvaajat piir-

retään energioilla 0-150000 kWh/a, mikä tulee ottaa huomioon tarkastelussa. Suurimman 

tarkasteltavan energian, eli 150000 kWh:n, kulutus tarkoittaisi 3x25A:n pääsulakkeiden 

asiakkaalle käytännössä lähes sulakkeiden rajoittaman huipputehon kuluttamista vuoden 

ympäri.  
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Kuva 8.9 Siirtotuotteiden kannattavuusvertailu. 

 

Kuvassa 8.9 on esitetty 3x25A:n pääsulakkeen siirtotuotteiden vertailu. Tarkastelussa käy-

tettiin 59 % päivällä kulutetun energian osuutta ja 24 % talviarkipäivän osuutta. Asiakkaan 

kannattaisi tällaisella kulutuksen jakaumalla valita yleissähkö, mikäli kulutusta on alle 13 

000 kWh/a. Jos kulutus on tätä suurempaa, niin kannattaa valita kausisähkö. Mikäli tal-

viarkipäivän osuus olisi suurempi, niin aikasähkö voisi tulla kannattavaksi 18 000 kWh/a 

suuremmilla kulutuksilla.  Kahden eri sulakekoon siirtotuotteiden kannattavuusvertailu 

voidaan myös suorittaa ohjelmalla, mutta kuvaaja voi vaikuttaa tällöin sekavalta ilman ta-

pauskohtaista alueen rajausta.  
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Kuva 8.10 Sulakekokojen kannattavuuden vertailu. 

 

Kuvassa 8.10 on esitetty 3x25A:n sulakekoon edullisimpien siirtomaksujen vertailu sekä 

vanhoilla että uusilla hinnoilla. Laskettujen arvojen avulla voidaan tarkastella muuttuuko 

asiakkaille edullisimman siirtotuotteen hinta merkittävästi. 3x25A:n pääsulakkeen asiak-

kaille ei näyttäisi tapahtuvan merkittävää muutosta halvimman mahdollisen hinnan muo-

dostumisessa. Hyvin vähän sähköä käyttävät asiakkaat joutuisivat maksamaan hieman ny-

kyistä enemmän ja kulutuksen kasvaessa yli 20 000 kWh:n siirtomaksu pienenisi hieman 

nykyisestä. 

 

Tehodatasta määritettiin jokaiselle asiakkaalle huipputeho ja vuosienergia. Asiakkaat jaet-

tiin pääsulakkeen ja siirtotuotteen mukaan ryhmiin. Asiakasryhmille määritettiin huippute-

hojen summa, joka jaettiin kyseisen asiakasryhmän asiakkaiden lukumäärällä. Alla kuvassa 

8.10 on esitetty asiakasryhmäkohtaiset keskimääräiset asiakkaan huipputehot. 
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Kuva 8.11 Asiakasryhmien asiakkaiden keskimääräiset huipputehot. 

 

Kuvasta käy ilmi, että asiakkaiden pääsulakkeiden kasvaessa pääasiassa myös heidän 

huipputehonsa kasvaa. Poikkeuksen tähän tekee kuitenkin 3x50A:n pääsulakkeen aikasäh-

kön asiakkaat, joilla on yhtä suuri huipputeho kuin 3x35A:n pääsulakkeen asiakkailla. Tä-

mä voi johtua esimerkiksi siitä, että 3x50A:n asiakkaita ei ole kovinkaan paljon ja jos muu-

tamalla heistä on jostain syystä nykyiseen käyttöön nähden ylimitoitettu liittymä, niin tämä 

laskee keskiarvoa. 

 

Kuvasta 8.11 voidaan myös havaita, että yleissähkön asiakkaiden huipputehot ovat keski-

määrin pienempiä kuin aika- ja kausisähkön asiakkaiden. Aikasähkön asiakkailla huippu-

tehot ovat pääasiassa samansuuruisia tai hieman pienempiä kuin samankokoisilla pääsu-

lakkeilla olevilla kausisähkön asiakkailla. 

 

Kuvassa 8.12 on esitetty asiakkaiden keskimäärin kuluttama sähköenergia asiakasryhmit-

täin. 
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Kuva 8.12 Asiakkaan keskimääräinen kulutettu sähköenergia asiakasryhmittäin. 

  

Kuvissa 8.11 ja 8.12 on huomioitu vain yli 3x25A ja alle 3x100A pääsulakkeilla olevat 

asiakkaat. Yksivaiheisien liittymien asiakkaiden ei ole mahdollista valita aika- tai kau-

sisähköä, minkä vuoksi niitä ei otettu myöskään tarkasteluun. 3x100A:ta suuremmilla pää-

sulakkeilla olevia asiakkaita on niin vähän, että niitä ei ole huomioitu hajonnan vuoksi tar-

kastelussa. Kuvan 8.12 perusteella voidaan todeta, että asiakaskuntaan kuuluu huomatta-

vasti asiakkaita, joiden kulutus on kohtuullisen matalaa heidän pääsulakekokoonsa nähden. 

Siirtotuotteiden kannattavuudet ovat kuitenkin hyvin asiakaskohtaisia, sillä hyvin suurilla 

edullisemman ajan kulutuksen osuuksilla kaksiaikatuotteet voivat muodostua edullisem-

miksi myös pienellä kulutuksella. Tämän vuoksi asiakkaiden siirtotuotevalinnat näyttäisi-

vät kohtuullisen järkeviltä heidän kulutuksiinsa nähden. Maltillisilla hinnan muutoksilla ei 

siirtotuotteiden välille myöskään näyttäisi muodostuvan epäloogisuuksia.  

 

8.3.4 Asiakkaiden kokemat siirtomaksujen muutokset 

Tarkastellaan yksittäiselle asiakkaalle tulevia siirtomaksun muutoksia, kun siirrytään ny-

kyisin voimassa olevasta hinnastosta laskentasovelluksen avulla määritettyyn hinnastoon. 
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Tarkastellaan perusmaksun ja kulutusmaksun osuuksien kehittymistä. Yksittäisille asiak-

kaille ei tulisi muodostua liian suuria muutoksia siirtomaksuun muutoksien yhteydessä. 

Lasketaan jokaiselle asiakkaalle vuoden siirtomaksun perusmaksut ja kulutusmaksut sekä 

vanhoilla että uusilla hinnoilla. Määritetään perusmaksujen osuus kokonaissiirtomaksusta 

molemmilla hinnoilla. Määritetään sekä rahallinen että suhteellinen muutos asiakkaan siir-

tomaksuun. Otetaan huomioon tarkastelussa erityisesti ne asiakkaat, jotka kokevat suurim-

pia muutoksia. Kuvassa 8.13 on esitetty MSOy:n yksittäisten sulaketuotteiden asiakkaiden 

perusmaksun osuus heidän maksamistaan siirtomaksuista.  

 

 

Kuva 8.13 MSOy:n sulaketuotteiden asiakkaiden perusmaksujen suhteellinen osuus verottomasta 

kokonaissiirtomaksusta.  

 

Kuvasta 8.13 voidaan havaita, että asiakkaiden maksamien siirtomaksujen eri komponent-

tien osuudet ovat todellisuudessa hyvin asiakaskohtaisia. Kuvassa vasemmassa laidassa on 

pääasiassa aika- ja kausisähkön asiakkaita, puolivälissä yksivaiheiset asiakkaat ja oikeassa 

laidassa yleissähkön asiakkaat. Lasketut arvot ovat verkkoyhtiön näkökulmasta, eli niihin 

ei ole huomioitu arvonlisäveroa tai sähköveroa. Musta viiva kuvaa 200 edellisen asiakkaan 

keskiarvoa. Erityisesti yleissähkön asiakkailla perusmaksun osuus vaihtelee suuresti eri 

asiakkaiden välillä. Yleissähkön asiakkaista osalla perusmaksu on vain noin 10 % siirto-

maksusta ja osalla se muodostaa siirtomaksun lähes kokonaan. Yleissähkön asiakkaissa 
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näyttäisi olevan huomattavasti muita tuotteita enemmän asiakkaita, jotka kuluttavat vain 

hyvin vähän sähköenergiaa liittymäkokoonsa nähden. Aika- ja kausisähkön asiakkailla pe-

rusmaksun osuus näyttäisi olevan pääasiassa 25–60 %.  

 

Tehodatan perusteella tehtiin laskentasovellukseen välilehti, johon lasketaan siirtotuottei-

den ja sulakekokojen keskimääräisten asiakkaiden maksamien siirtomaksujen osuudet. 

Keskimääräisille asiakkaille laskettiin perusmaksun osuus nykyisellä hinnastolla ja laske-

tulla kustannusvastaavalla hinnastolla. Asiakasryhmien perusmaksujen osuudet on esitetty 

liitteessä III. Koska asiakkaat havaitsevat sähkön hinnassa myös sähköveron, laskettiin 

erikseen asiakkaiden kokemat perusmaksujen osuudet ja verkkoyhtiön tulojen kannalta pe-

rusmaksujen osuudet. Tarkastelussa havaittiin, että kustannusvastaavilla hinnoilla eri sula-

kekokojen väliset perusmaksujen osuuksien erot pienenevät nykyisistä. Havaittiin myös, 

että perusmaksujen osuus on asiakkaiden näkökulmasta huomattavasti pienempi, jos säh-

köveron vaikutus otetaan huomioon. Kustannusvastaavilla hinnoilla melkein kaikkien 

asiakasryhmien keskimääräisien perusmaksujen osuus kasvaisi noin 1-10 % nykyisestä. 

 

Jos verkkoyhtiö siirtyisi käyttämään laskentaohjelmalla määritetyn kustannusvastaavan 

hinnaston perusteella muutettua hinnastoa, niin asiakkaat kokisivat erilaisia siirtomaksun 

muutoksia. Asiakkaiden kokemien siirtomaksun muutoksien arvio määritetyn esimerkki-

hinnaston perusteella on esitetty kuvassa 8.14. Tässä laskennassa käytettiin nykyistä opera-

tiivisten kustannusten tasoa, koska yhtiöllä on alijäämää edelliseltä valvontajaksolta käytet-

tävissä. 

 



 

108 

 

Kuva 8.14 MSOy:n asiakkaiden kokemat siirtomaksun muutokset, mikäli siirrytään kustannusvas-

taavien hintojen perusteella määritettyyn esimerkki hinnastoon nykyisellä kustannusrakenteella. 

 

Kuvasta 8.14 voidaan havaita, että asiakkaat kokisivat pääasiassa alle 10 % muutoksen siir-

tomaksuissa. Poikkeuksen tähän tekisivät yksivaiheiset asiakkaat, joiden hinnastojen yhdis-

täminen kasvattaisi 1x25A:n asiakkaiden siirtomaksuja korkeimmillaan jopa 28 % ja laski-

si 1x35A:n asiakkaiden siirtomaksuja 16–25 %. Noin 80 % asiakkaista kokisi alle 5 % hin-

nanmuutoksen ja hieman yli 90 % kokisi alle 10 % hinnanmuutoksen. Hinnanmuutokset 

olisivat siis suurimmalla osalla asiakkaista suhteellisesti hyvin maltillisia. Suhteellisten 

hinnanmuutoksien lisäksi on järkevää tarkastella myös todellisia määrällisiä muutoksia. 
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Kuva 8.15 Siirtomaksujen muutokset euroissa, kun vaihdetaan laskentasovelluksen perusteella 

määritettyyn hinnastoon. Musta viiva kuvaa 200 edellisen asiakkaan keskiarvoa. 

 

Kuvassa 8.15 on havainnollistettu asiakkaiden kokemia euromääräisiä muutoksia. Voidaan 

huomata, että valtaosalla asiakkaista hinnanmuutokset olisivat pääasiassa korkeintaan 30 

€/a. Joidenkin asiakkaiden kohdalla hinnan muutokset voisivat olla jopa satoja euroja. Nä-

mä asiakkaat ovat poikkeuksetta suurten sulakekokojen asiakkaita. Hinnastonmuutokset 

kasvattaisivat niiden asiakkaiden siirtomaksua, jotka kuluttavat liittymäkokoonsa nähden 

vähän. Yksivaiheisten asiakkaiden hinnanmuutokset nostaisivat kerralla toteutettuna koh-

tuullisen paljon prosentuaalisesti 1x25A:n asiakkaiden siirtomaksua, mutta absoluuttinen 

muutos olisi korkeimmillaan noin 20 €/a tasolla. 1x35A:n siirtomaksut pienenisivät noin 

40 €/a.  
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9. TEHOON PERUSTUVA HINNOITTELU 

Arvioidaan kuinka tehoon perustuvan hinnoittelun käyttöönotto nykyisille sulake-

tuoteasiakkaille vaikuttaisi verkoston sähkönkulutukseen, verkkoyhtiön siirtomaksutuloi-

hin ja asiakkaisiin. Määritetään asiakkaiden siirtomaksuun tapahtuvat muutokset, jos teho-

kaistahinnoittelu otettaisiin käyttöön.  

 

Koska tehon huomioiminen siirtohinnoittelussa todennäköisesti vaikuttaisi asiakkaiden ku-

lutuskäyttäytymiseen, niin se voisi vaikuttaa yhtiön siirtomaksutuloihin, ellei tehojen ta-

soittumista huomioitaisi mitenkään. Tehokaistan verkostovaikutuksien arvioimiseksi mää-

ritetään jokaiselle asiakkaalle heidän suurimmat tehonsa. Asiakkaiden kulutusta käsitellään 

Excel
®
:n rajoitteiden vuoksi kahtena puolen vuoden datana. Puolen vuoden datoista määri-

tetään 50 suurinta kulutettua keskituntitehoa kullekin asiakkaalle. Tarkastelussa käytettiin 

vuoden toiseen puoleen MSOy:n asiakkaiden tehodataa ajalta 1.1.2014–30.6.2014 ja toi-

seen ajalta 1.7.2014–31.8.2014 sekä 1.9.2013–31.12.2013.  Määritetään suurimmat tehot 

jokaiselle asiakkaalle ja tämän jälkeen lasketaan kuinka paljon asiakkaiden huipputeho 

muuttuisi, jos he pystyisivät pienentämään huipputehoaan nykyisestä esimerkiksi nykyi-

seen kymmeneksi suurimpaan tehoon. Tämän jälkeen lasketaan kahden satunnaisesti vali-

tun MSOy:n muuntopiirin asiakkaiden osallistumista omilla huipputehoillaan muuntopiirin 

huipputehoon. Sitten lasketaan verkkoyhtiön tulojen muodostumisen riskejä erilaisilla te-

hoon perustuvilla hinnoitteluratkaisuilla. Lopuksi tarkastellaan asiakkaiden kokemia siir-

tomaksujen muutoksia erilaisilla tehoon perustuvilla hinnastoilla. 

 

9.1 Vaikutukset verkoston kuormituksiin 

Kaikille asiakkaille määritettiin vuoden alkupuolen ja loppupuolen 50 suurinta keskitunti-

tehoa. Näistä sadasta asiakaskohtaisesta huipputehosta otettiin huomioon 50 suurinta jokai-

selle asiakkaalle, jotta saatiin varmasti 50 suurinta tehoa tarkasteluun. Tehot järjestettiin 

suuruusjärjestykseen, jonka jälkeen laskettiin siirtotuotteille yksittäisten asiakkaiden huip-

putehojen summat. Tehokaistahinnoittelun vaikutuksia asiakkaiden huipputehoihin arvioi-

tiin ensin siten, että jokaisen asiakkaan huipputeho pienenisi nykyisestä suurimmasta te-

hosta esimerkiksi nykyisin olevaan kymmeneksi suurimpaan tehoon. Tarkastelussa oletet-

tiin, että asiakkaat pystyvät leikkaamaan kulutustaan niin, että suurimmista tehoista poistuu 
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valittu määrä huipputehoja. Todellisuudessa asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen olisi vai-

keammin arvioitavissa. Asiakkaat todennäköisesti pienentäisivät suurimpia tehojaan, mutta 

sitä miten moneen suurimpaan tehoon hinnoittelun muuttaminen todellisuudessa vaikuttaisi 

eri asiakkaiden kulutuksissa, on hankalampaa arvioida. Asiakkaiden tehojen risteileminen 

myös monimutkaistaa tarkastelua huomattavasti. Yksittäisten asiakkaiden tehohuippujen 

siirtäminen voisi aiheuttaa jopa huipputehojen kasvamista jakelumuuntajalla, keskijännite-

verkossa tai päämuuntajalla. 

 

Alla esitetyssä kuvassa 9.1 on esitettynä siirtotuotteittain keskimääräisen asiakkaan pienen-

tämien huipputehojen määrän vaikutus huipputehon suuruuteen. Tarkastelussa laskettiin 

kaikkien siirtotuotteen asiakkaiden huipputehot yhteen ja laskettiin kuinka paljon huippu-

teho pienenee keskimäärin leikkaamalla suurimpia kulutuksia. 

 

 

 

Kuva 9.1 Siirtotuotteiden asiakkaiden huipputehojen summan riippuvuus asiakkaiden leikkaamista 

huipputehoista. 

 

Kuvasta 9.1 käy ilmi, että yleissiirron asiakkailla kymmenen suurimman nykyisen huippu-

tehon poistaminen aiheuttaisi jopa 23 % pienentymisen heidän omaan huipputehoonsa. Jos 
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yleissähkön asiakkaat saisivat pienennettyä huipputehoaan nykyiseen 50:ksi suurimpaan 

tehoon, niin heidän huipputehonsa pienenisi keskimäärin 40 %. Aika- ja kausisähköllä 

huipputehot pienenisivät huomattavasti muutaman suurimman tehon leikkaamisella, mutta 

tämän jälkeen tehojen pieneneminen olisi suhteessa maltillisempaa kuin yleissähköllä. 

Pienjännitteisen tehosiirron asiakkaiden kulutus otettiin mukaan tarkasteluun vertailukoh-

teeksi sekä sen mahdollisuuden vuoksi, että tehosiirrosta joillakin asiakkailla voi olla mah-

dollista vaihtaa yleis-, aika- tai kausisähköön mikäli sulaketuotteiden hinnoittelua muute-

taan. Keskimäärin kaikilla pienjänniteasiakkailla huipputehon pienentäminen nykyiseen 

kymmeneksi suurimpaan aiheuttaisi 18,7 % asiakaskohtaisen huipputehon pienentymisen 

ja 50:ksi suurimpaan 32,6 % huipputehon pienentymisen. 

 

Tehojen risteilyn vuoksi on mielekästä tarkastella kuinka suuri osa yksittäisten asiakkaiden 

huipputehoista osallistuu kyseisen verkon osan huippukuormituksiin. Tämän selvittämisek-

si verkosta valittiin satunnaisesti kaksi pienjänniteverkon muuntopiiriä tarkasteluun. Tar-

kasteltavista muuntopiireistä ensimmäinen koostui 12 omakotitaloasunnosta, joiden yh-

teenlaskettu kulutus on noin 170 MWh/a. Kyseisistä asiakkaista kahdella on yleissähkö, 

neljällä aikasähkö ja kuudella kausisähkö siirtotuotteena. Yleissähkön valinneilla asiakkail-

la on selvästi matalampi kulutus kuin muilla, joka johtuu todennäköisesti siitä, että heillä 

on käytössään todennäköisesti jokin muu kuin sähkölämmitys. Toisessa valituista muunto-

piireistä on rivitalohuoneistoja, yksittäisiä asuintaloja sekä yksi tavallisia asuinrakennuksia 

suurempi sähkönkäyttäjä. Tämän muuntopiirin asiakkaiden yhteenlaskettu kulutus on 350 

MWh/a. 

 

Asiakkaiden vuoden tuntikohtaisten sähkönkulutustehojen perusteella määritettiin asiakas-

kohtaiset pätötehojakaumat ja koko muuntopiirin pätötehojakauma. Tehodatasta määritet-

tiin jokaiselle asiakkaalle sekä koko muuntopiirille 50 suurinta keskituntitehoa. Yksittäis-

ten asiakkaiden 50 suurimman tuntitehon ajankohtaa verrattiin muuntopiirin kokonaiskulu-

tuksen huipputehojen ajankohtiin. Ensimmäisen tarkasteltavan muuntopiirin asiakkaiden 

huipputehojen ajoittuminen muuntopiirin huippukulutuksen ajankohtiin on esitetty liittees-

sä 1 ja toisen muuntopiirin liitteessä 2. 

 

Ensimmäisen muuntopiirin kunkin asiakkaan 50 suurimmasta tuntitehosta osallistui keski-

määrin 11 % muuntopiirin 25 suurimpaan huipputehoon. Asiakkaat D, G ja K osallistuivat 
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omalla huipputehollaan muuntopiirin huipputehoon. Kolmella muulla asiakkaalla muunto-

piirin huipputehon aikainen kulutus kuului 14 suurimman tuntitehon joukkoon. Kunkin 

asiakkaan kymmenestä suurimmasta tuntitehosta keskimäärin 12 % osallistui muuntopiirin 

huipputehoon. On kuitenkin huomioitava, että kahdella asiakkaista heidän 35 suurinta 

huipputehoaan eivät osallistuneet ollenkaan muuntopiirin huipputehoihin. Muuntopiirin 

huipputehot ajoittuivat lähinnä helmikuun alkuiltoihin välille 17:00–20:00. 

 

Toiselle valitulle muuntopiirille suoritettiin sama tarkastelu. Muuntopiiri on kulutukseltaan 

edelliseen verrattuna erilainen, sillä tämän muuntopiirin kokonaiskulutukseen vaikuttaa 

huomattavasti yksi tehotuotteen asiakas. Suurimmalla osalla muuntopiirin asiakkaista ei 

muuntopiirin huipputehon aikainen teho ole edes heidän 50 suurimman keskituntitehon 

joukossa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän kulutuksensa siirtäminen heidän omilta huippu-

kuormitushetkiltä voisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa muuntopiirin huippukuor-

mituksen kasvamista.  

 

Ensimmäisen muuntopiirin kaltaisissa tapauksissa tehoperusteinen hinnoittelu todennäköi-

sesti pienentäisi koko muuntopiirinkin huipputehoa. Toisen tarkasteluun valitun muunto-

piirin kaltaisissa muuntopiireissä osan asiakkaista tehon pienentäminen voi olla koko 

muuntopiirin näkökulmasta hyödyllistä, mutta muuntopiirin huipputehoon nykyisin osallis-

tumattomien asiakkaiden tehojen siirtäminen voisi pahimmassa tapauksessa jopa kasvattaa 

muuntajan kuormitusta. Kaiken kaikkiaan muuntopiirien tasolla tarkasteltuna muutokset 

olisivat pääosin positiivisia, mutta riskiä huippukuormituksen kasvamiselle muuntopiirissä 

saattaisi joissain tilanteissa olla. Käytännössä todennäköisesti muuntopiirien kuormitus ta-

soittuisi tai pysyisi ennallaan.  

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia laajemmin vastaavien muutoksien vaikutuksia eri 

muuntopiireihin sekä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten keskijänniteverkon osiin ja verkon 

päämuuntajiin. Laajemman tutkinnan osalta osittain ongelmaksi voisi muodostua tarkastel-

tavan verkon asiakasmäärät ja verkon eri kytkentätilanteet. Tarkastelua kannattaisi myös 

suorittaa laajemman ajan otannalla, sillä yhden vuoden aikana yksittäisten asiakkaiden ku-

lutus voi poiketa jonkin verran keskiarvosta. 
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9.2 Tehoperusteisen hinnoittelun vaikutukset yhtiön tuloihin  

Tehoon perustuvan hinnoittelu vaikutuksien arvioimiseksi yhtiön siirtomaksujen suhteen 

määritettiin kaikille nykyisille sulaketuotteiden asiakkaille heidän maksamat siirtomaksut 

nykyisellä hinnastolla. Asiakkaiden perusmaksut määritettiin heidän pääsulake- ja siirto-

tuotetietonsa perusteella ja kulutusmaksut tehodatasta määritettyjen aikajaoteltujen kulu-

tustietojen perusteella. Asiakkaiden maksamat siirtomaksut laskettiin yhteen, jolloin saatiin 

kaikkien sulaketuoteasiakkaiden maksamien siirtomaksujen kokonaistulot. Asiakasryhmän 

maksamat tulot jaettiin kaikkien asiakkaiden huipputehojen summalla, jolloin saatiin mää-

ritettyä asiakkaalle vuodessa tehon perusteella määräytyvä maksu. Tehoperusteisen hin-

noittelun käyttöönoton riskien arvioimiseksi lasketaan siirtomaksutulot erilaisilla hinnan 

muodostuksessa käytettävillä tehoilla ja erilaisilla asiakkaiden hinnoittelunmuutokseen 

reagointia huomioonottavilla tehoilla. 

 

Koska tehoperusteinen hinnoittelu voitaisiin toteuttaa joko jatkuvana asiakkaan suurimman 

huipputehon perusteella suoraan määräytyvänä tai kaistanleveyksien mukaan määräytyvä-

nä maksuna, niin huomioitiin tarkastelussa molemmat vaihtoehdot. Tarkastellaan ensin ti-

lanteita, joissa koko sulaketuotteiden siirtomaksu oletetaan perittävän asiakkailta tehomak-

suna. 

 

Jos tehoperusteisessa hinnoittelussa siirtomaksu muodostettaisiin asiakkaiden tarkan huip-

putehon perusteella jatkuvalla mallilla, niin tehomaksun hinnaksi muodostuisi nykyisillä 

huipputehoilla noin 5,21 €/kW/kk. Olettaen, että asiakkaat pystyisivät pienentämään huip-

putehoaan nykyiseen kymmeneksi suurimpaan tehoon, niin asiakkailta kerätyt siirtotulot 

pienenisivät lähes 20 %. Vastaavasti, jos tehoparametrin hinta arvioitaisiin nykyisen kym-

meneksi suurimman tehon mukaan, eivätkä asiakkaat kuitenkaan muuttaisi kulutustaan, 

niin siirtotulot kasvaisivat 24 %. Mikäli asiakkaiden huipputehoista huomioitaisiin kym-

menen suurimman tehon keskiarvo tehomaksun määrityksessä, niin hinnaksi muodostuisi 

noin 6,00 €/kW/kk. Jos asiakkaat pystyisivät tällöin leikkaamaan kulutuksestaan viisi suu-

rinta tehoa pois, niin siirtomaksutulot pienenisivät 7,5 % ja kymmenen leikatun huippute-

hon tapauksessa 11,4 %. Hinnoittelun muuttaminen kokonaan tehoperusteiseksi asiakkaan 

jatkuvan huipputehon huomioivaksi voisi siis aiheuttaa aluksi melko suuria muutoksia yh-

tiön siirtomaksutuloihin jo asiakaskunnan pienilläkin kulutuskäyttäytymisen muutoksilla.  
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Kaistajaotellun tehokaistan vaihtoehdossa asiakkaiden huipputehot pyöristettiin ylöspäin 

seuraavaan mahdolliseen kaistakokoon. Kaistanleveyksistä tarkasteltiin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 

kW:n kaistavälit.  Taulukossa 9.1 on esitetty tehokaistalle muodostuvat hinnat erilaisilla 

kaistanleveyksillä ja huomioonotettavilla tehoilla, sekä asiakkaiden pienentämien tehojen 

vaikutus yhtiön siirtomaksutuloihin.  

 

Taulukko 9.1 Nykyisien sulaketuotteiden asiakkaiden tehokaistaan perustuvalle hinnoittelulle 

muodostuvat hinnat, sekä asiakkaiden pienentämien huipputehojen vaikutus siirtomaksutuloihin 

tilanteessa, jolloin kaikki asiakkaiden siirtomaksut peritään tehokaistamaksulla. 
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1 4,91 -18,29 -13,10 5,58 -10,68 

2 4,63 -17,38 -12,35 5,22 -10,11 

3 4,38 -16,14 -11,54 4,90 -9,29 

4 4,14 -14,96 -10,69 4,60 -8,39 

5 3,92 -13,91 -10,01 4,31 -7,87 

6 3,72 -13,24 -9,28 4,07 -7,58 

 

Taulukon 9.1 perusteella voidaan todeta, että tehokaistahinnoitteluun siirtyminen voisi ai-

heuttaa hyvin suuria tulojen pienentymisiä, jos asiakkaiden pienentyneitä huipputehoja ei 

otettaisi mitenkään huomioon. Tarkastelussa käytännössä arvioidaan sitä riskiä, joka muo-

dostuisi yhtiön määrittäessä kaistan hinnan etukäteen ja asiakkaiden valitessa kaistansa tä-

män jälkeen. Taulukon 9.1 perusteella kymmenen suurimman huipputehon huomioiminen 

maksun muodostumisessa voisi olla mielekästä, sillä tällä menetelmällä yhtiön siirtotulojen 

pienentyminen asiakkaiden tehojen leikkausten seurauksena olisi hillitympää. Todellisuu-

dessa yhtiön tulisi asettaa kaistan hinta jonkin verran nykyiset siirtotulot nykyisellä kulu-

tuksella toteuttavaa hintaa ylemmäs. 
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Jos verrataan tehokaistojen ja jatkuvan mallin aiheuttamia riskejä siirtomaksutulojen pie-

nentymiseen, niin voidaan havaita tehokaistamallilla muodostuvan vähemmän riskiä tulo-

jen pienenemiselle. Kaistamallin riskiä voitaisiin pienentää vielä suorittamalla etukäteen 

asiakastutkimuksia, joilla kartoitettaisiin asiakkaiden kiinnostuneisuutta kulutuksensa teho-

jen huomiointiin kaistahinnoittelun käyttöönoton jälkeen. Kaistamalli voi olla kuitenkin 

asiakkaiden näkökulmasta huomattavasti hankalampi hyväksyä. Etenkin jos kaistaväli on 

suuri ja asiakkaan kulutus on huomattavasti pienintä kaistarajaa pienempää. Kaistamallis-

sakin yhtiön siirtomaksutulojen muodostumiseen jäisi muutoksen jälkeen ensimmäisille 

vuosille riskiä. Kaistahinnoittelussa kuitenkin asiakas valitsisi tai hänelle valittaisiin kais-

tan leveys jo etukäteen, mikä pienentäisi riskiä yhtiön tulojen muutoksesta huomattavasti. 

Käytännössä asiakkaiden kulutuksen tasoittuminen pienentäisi jonkin verran verkkoyhtiön 

häviökustannuksia ja mahdollisesti investointikustannuksia, mutta muuten asiakkaiden 

pienentämien kaistojen myötä pienentyneisiin siirtomaksutuloihin jouduttaisiin todennä-

köisesti reagoimaan korottamalla hieman kaistan hintaa. Tämä loisi tilanteen, jossa epäta-

saisesti sähköä kuluttavat asiakkaat joutuisivat maksamaan yhä enemmän, jos he eivät 

muuttaisi kulutuskäyttäytymistään. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi tilanteita, joissa tehoperusteiseksi muutettaisiin vain osa siirto-

maksusta. Aloitetaan tarkastelu muuttamalla nykyisin perusmaksuilla kerättävät siirtomak-

sutulot huipputehosta riippuvaisiksi. Tämän jälkeen käsitellään vaihtoehto, jossa energia-

maksujen tulot kerättäisiin tehomaksulla.  

 

Perusmaksuilla nykyisin kerättyjen siirtotulojen toteuttaminen tehomaksuilla aiheuttaisi 

tehomaksun hinnaksi nykyisien huipputehojen perusteella määritettynä 2,17 €/kW/kk. Jos 

asiakkaiden huipputeho pienenisi nykyiseen kymmeneksi suurimpaan tehoon, niin koko-

naisuudessaan siirtomaksutulot pienenisivät 8,1 % olettaen, että kulutusmaksujen tulot py-

syisivät ennallaan.  Vastaavasti, jos tehomaksun hinta arvioitaisiin nykyisen kymmeneksi 

suurimman tehon perusteella ja asiakkaiden huipputehot olisivat kuitenkin nykyisellä tasol-

la, siirtotulot kasvaisivat 10,1 %. Jos asiakkaiden huipputehoista huomioitaisiin kymmenen 

suurimman tehon keskiarvo, hinnaksi muodostuisi nykyisellä kulutuksella 2,50 €/kW/kk. 

Jos asiakkaat leikkaisivat viisi suurinta tehoaan, niin siirtomaksutulot pienenisivät 3,1 % ja 

kymmenen suurimman tehon leikkaamisella 4,7 %. Pelkän perusmaksun muuttaminen te-

homaksuksi pienentäisi muutoksesta aiheutuvaa riskiä olettaen, että asiakkaat eivät samaan 
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aikaan muuten muuttaisi kulutustaan. Todellisuudessa yhtiön siirtomaksutulot tulisivat to-

dennäköisesti riippuvaisemmiksi sääoloista.  

 

Muuttamalla kulutusmaksut tehomaksuiksi tehomaksun hinnaksi muodostuisi noin 3,05 

€/kW/kk. Asiakkaiden pienentäessä huipputehojaan nykyiseen kymmeneksi suurimpaan 

huipputehoon yhtiön keräämät siirtomaksutulot pienenisivät kokonaisuudessaan 11,4 % 

olettaen, että perusmaksutulot pysyisivät ennallaan. Jos tehomaksu asetettaisiin nykyisen 

kymmeneksi suurimman tehon perusteella, mutta laskutettaisiin suurimman tehon perus-

teella, eivätkä asiakkaat muuttaisi kulutustaan, niin siirtomaksutulot kasvaisivat 14,1 %. 

Jos tehomaksun hinta määräytyisi kymmenen suurimman tehon keskiarvon mukaan, niin 

hinta olisi noin 3,50 €/kW/kk. Keskimäärin viiden suurimman tehon leikkaaminen pienen-

täisi yhtiön siirtomaksutuloja 4,4 % ja kymmenen suurimman 6,7 %. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, jossa toinen perusmaksusta ja kulutusmaksusta on 

korvattu tehokaistamaksulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

Taulukko 9.2 Tehokaistalle muodostuvat hinnat sekä niiden muodostamat siirtomaksutulot tilan-

teissa, jolloin joko perusmaksu tai kulutusmaksu on muutettu tehokaistamaksuksi. 

Perusmaksut muutetaan tehokaistaksi Kulutusmaksut muutetaan tehokaistaksi 
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1 2,04 -8 -5 2,32 -4 1 2,87 -11 -8 3,26 -6 

2 1,92 -7 -5 2,17 -4 2 2,70 -10 -7 3,05 -6 

3 1,82 -7 -5 2,04 -4 3 2,56 -9 -7 2,86 -5 

4 1,72 -6 -4 1,91 -3 4 2,42 -9 -6 2,69 -5 

5 1,63 -6 -4 1,79 -3 5 2,29 -8 -6 2,52 -5 

6 1,55 -6 -4 1,69 -3 6 2,17 -8 -5 2,38 -4 

 

Taulukosta 9.2 voidaan havaita, että kulutusmaksujen vaihtamisella tehokaistamaksuiksi 

olisivat suuremmat vaikutukset kuin perusmaksujen muuttamisella olettaen, ettei hinnoitte-

lumallin muutos aiheuttaisi merkittäviä muutoksia asiakkaiden kokonaisenergiankulutuk-

seen. Taulukon arvot lähinnä antavat suuruusluokan siitä, minkä verran yhtiön siirtotulot 

voisivat muuttua, jos tehokaistan hinta määritettäisiin nykytilanteen tehojen mukaan, eikä 

huomioitaisi asiakkaiden kulutuksen muuttamisen myötä pieneneviä kaistoja. 

 

Kaiken kaikkiaan yhtiön siirtomaksutulojen näkökulmasta vaikuttaisi siltä, että nykyisin 

sulaketuotteiden asiakkaille tehoon perustuvan hinnoittelun käyttöönotossa olisi kannatta-

vinta valita tehokaistamalli. Aluksi tehokaistan kaistanleveydeksi kannattaisi valita esi-

merkiksi 5 kW, jolloin asiakkaiden jakaminen eri kaistakokoihin olisi huomattavasti hel-
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pompaa, eivätkä asiakkaat muuttaisi kaistaansa ensimmäisenä vuonna todennäköisesti ko-

vinkaan laajasti. Tehokaistan määrääväksi tehoksi voisi olla järkevintä valita esimerkiksi 

asiakkaan kymmenen suurimman keskituntitehon keskiarvo. Huomioitavien tehojen määrä 

voisi olla tätäkin suurempi, mutta se tulisi huomioida myös kaistan hinnassa. Hinta kannat-

taisi tehokaistalle asettaa jonkin verran suurimpien huipputehojen perusteella määritettyä 

hintaa ylemmäs. Näillä menettelyillä voitaisiin vähentää valitun kaistan ylittymisien riskiä 

ja samalla turvata yhtiön tuloja. Siirtomaksutulojen kannalta tehokaistan hinta kannattaisi 

mieluummin alkutilanteessa asettaa oletettua korkeammaksi, sillä kaistan hintaa olisi hel-

pompi säätää alaspäin siirtomaksutulojen ylittäessä tavoitetason. Jos MSOy ottaisi teho-

kaistahinnoittelun käyttöön nykyisellä valvontajaksolla, niin sen edellisen valvontajakson 

alijäämät antaisivat myös hieman mahdollisuuksia hinnoittelun toteuttamiselle. 

 

9.3 Tehokaistan vaikutukset asiakkaan kokemaan siirtomaksuun 

Koska eri asiakkaiden sähkönkulutukset poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon, niin hin-

noittelumallin muuttaminen kohtelisi eri asiakkaita eri tavoin. Tämän vuoksi selvitetään 

kuinka tehokaistaan siirtyminen vaikuttaisi yksittäisten asiakkaiden siirtomaksuihin. Ku-

vassa 9.2 on esitetty tehokaistan vaikutus MSOy:n asiakkaiden siirtomaksuihin, jos koko 

siirtomaksu peritään tehokaistamaksulla. 

 

 

Kuva 9.2 Tehokaistahinnoittelun vaikutukset asiakkaiden kokemiin siirtomaksuihin, jos koko siir-

tomaksu peritään tehokaistalla. Kuvassa oletettu, että siirtomaksu määräytyy 10 suurimman keski-
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tuntitehon keskiarvon mukaan ja asiakkaiden kulutus ei muutu. Kaistahinnan määräytymisessä käy-

tettiin 5 kW:n kaistaväliä. 

 

Kuvasta 9.2 voidaan havaita, että suurimmalla osalla asiakkaista tehokaistahinnoittelu ai-

heuttaisi korkeintaan muutaman sadan euron muutoksen siirtomaksuun. Muutamalla asiak-

kaalla siirtomaksu nousisi hieman yli 1000 €/a, mutta sellaisia asiakkaita, joiden siirtomak-

sut pienenisivät todella paljon, näyttäisi olevan enemmän. Kokonaisuudessaan tehokaista-

maksuilla perittäisiin yhtä paljon siirtotuloja kuin nykyisellä hinnoittelumallilla olettaen, 

että asiakkaiden kulutus ei muuttuisi. Tarkastelussa suurimmat euromääräiset muutokset 

kokevat asiakkaat näyttäisivät olevan suurempien pääsulakekokojen asiakkaita. Tarkaste-

lussa asiakkailla 0-4500 on pääosin aikasähkö, asiakkailla 4500-6500 kausisähkö ja asiak-

kailla 6500-14000 yleissähkö siirtotuotteena. Tarkastellaan seuraavaksi kuinka suuria muu-

tokset ovat suhteessa nykyiseen siirtomaksuun. Alla on esitetty kuva 9.3, jossa on havain-

nollistettu tehokaistan vaikutusta asiakkaiden siirtomaksuihin suhteessa nykyiseen siirto-

maksuun. 

 

 

Kuva 9.3 Asiakkaiden kokemien siirtomaksujen suhteellinen muutos tehokaistahinnoitteluun siir-

ryttäessä. Musta viiva kuvaa 200 edellisen arvon liukuvan keskiarvon. 
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Kuvasta 9.3 käy ilmi, että suurimman osan asiakkaista siirtomaksu muuttuisi alle 50 %. 

Suurimmat suhteelliset muutokset olisivat noin 410 %. Suurimmat muutokset kokevat asi-

akkaat ovat nykyisin yleissähkön asiakkaita, jotka kuluttavat hyvin vähän nykyisin vuodes-

sa energiaa, mutta kulutuksen aikana heidän tehonsa ovat kohtuullisen suuria. Joillakin asi-

akkailla siirtomaksu voisi pienentyä jopa murto-osaan nykyisestä. Näillä asiakkailla on to-

dennäköisesti nykyiseen kulutukseensa nähden suuri pääsulakekoko. Tämä voi johtua esi-

merkiksi siitä, että kyseisillä asiakkailla on jokin hyvin harvoin käytettävä laite, joka vaatii 

suuren tehon. Todellisuudessa nämä asiakkaat voisivat todennäköisesti valita tehokaistak-

seen jonkin nykyistä kulutustaan suuremman kaistakoon, joka mahdollistaisi suuremmat 

tehot. Tällaiset asiakkaat ovat kuitenkin yksittäistapauksia. Suhteellisen tasaisesti kulutta-

vien asuinrakennusten siirtomaksuissa ei vaikuttaisi tapahtuvan kovinkaan suuria muutok-

sia. Oikeassa laidassa olevien yleissähkön asiakkaiden siirtomaksut kasvaisivat keskimää-

rin suhteellisesti enemmän kuin aika- ja kausisähkön asiakkailla. 

 

Yksivaiheisten liittymien asiakkaat ovat keskellä asiakasdatassa ja he erottuvat muista asi-

akkaista kuvassa 9.3 muita asiakkaita keskimäärin korkeammilla suhteellisilla muutoksilla. 

Yksivaiheisilla asiakkailla siirtomaksut todennäköisesti nousisivat tässä tarkastelussa sen 

vuoksi, että heidän nykyinen kulutuksensa alittaa pienimmän tehokaistan, eli 5 kW:n, ra-

jan. Heidän siirtomaksunsa siis kasvaisi alussa, mutta kaistajaon pienentyessä ne laskisivat. 

Tällainen tehokaistamalli ei kuitenkaan kannustaisi näitä asiakkaita vähentämään sähkö-

energian kulutustaan, sillä heidän kannalta kulutusta voisi mahdollisesti vaikka lisätä sen 

vaikuttamatta maksettavaan siirtomaksuun. Tällaisten asiakkaiden huomioimiseksi kannat-

taisi harkita esimerkiksi 2 kW:n minimikaistaa, jolloin kaistajako voisi olla esimerkiksi 2 

kW, 5 kW, 10 kW, 15 kW ja niin edelleen. 

 

Siirtomaksun muuttaminen kokonaan tehokaistamaksuksi vaikuttaisi aiheuttavan osalle 

asiakkaista kohtuuttoman suuria muutoksia siirtomaksuissa. Tämän vuoksi tehokaistaan ei 

kannattaisi siirtyä koko siirtomaksun osalta kerralla. Tarkastellaan seuraavaksi kuinka asi-

akkaiden siirtomaksut käyttäytyisivät, jos tehokaistalla katettaisiin vain nykyisen perus-

maksun tai energiamaksun osuus siirtotuloista. Jos hinnoittelusta perusmaksulla kerättävät 

siirtomaksutulot muutettaisiin tehokaistamaksuiksi, niin asiakkaiden kokemat siirtomaksu-

jen suhteelliset muutokset olisivat alla olevan kuvan 9.4 mukaiset. 
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Kuva 9.4 Tehokaistan suhteellinen vaikutus asiakkaan siirtomaksuun, jos perusmaksu korvataan 

tehokaistalla. Tarkastelussa kaistaväli on 5 kW ja kaistan koko määräytyy toteutuneiden 10 suu-

rimman tehon keskiarvon perusteella. 

 

Kuvasta 9.4 voidaan huomata, että muutokset siirtomaksuissa ovat huomattavasti hillitym-

piä kuin tilanteessa, jolloin koko siirtomaksu perittäisiin tehokaistamaksulla. Perusmaksun 

korvaamalla tehokaistamaksulla yli 80 % asiakkaista kokisi alle 25 % muutoksen siirto-

maksussaan. Vastaavasti 95 % sulaketuotteiden asiakkaista kokisi alle 50 % muutoksen. 

Kuvasta voidaan myös havaita, että asiakkaat jakautuvat enemmän kolmeen ryhmään, joita 

hinnoittelun muuttuminen kohtelee eri tavoilla. On havaittavissa, että osa asiakkaista ei 

kokisi juurikaan muutosta hinnoittelussaan, joka kertoo siitä, että heidän perusmaksunsa 

vastaa nykyisin heidän kuluttamiaan tehoja. Osalla asiakkaista siirtomaksu nousisi ja osalla 

laskisi tehokaistaan siirtymisen myötä. Koska sekä nousevia että laskevia siirtomaksuja on 

havaittavissa kaikissa sulakeasiakkaiden siirtotuotteissa, niin voidaan todeta kustannusvas-

taavien hintojen laskennassa käytetyn pääsulakekokojen ja siirtotuotteiden mukaisen asia-

kasryhmiin jaon ja keskiarvostamisen kohtelevan eri asiakkaita eri tavoin. Tutkitaan seu-

raavaksi tilannetta, jolloin kulutusmaksut vaihdettaisiin tehokaistamaksuihin. Kuvassa 9.5 
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on esitetty asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset siirtomaksuissa, jos kulutusmaksu 

muutetaan tehokaistamaksuksi. 

 

 

Kuva 9.5 Asiakkaiden kokema suhteellinen muutos siirtomaksuissa, kun kulutusmaksu korvataan 

tehokaistamaksulla. Tarkastelussa kaistaväli on 5 kW ja kaistan koko määräytyy toteutuneiden 10 

suurimman tehon keskiarvon perusteella. 

 

Kuvasta 9.5 käy ilmi, että oikeanpuoleisessa laidassa olevat asiakkaat, eli yleissähkön asi-

akkaat joutuisivat maksamaan suhteellisesti eniten nykyistä siirtomaksua enemmän kulu-

tusmaksun muututtua tehokaistamaksuksi. Yleissähkön asiakkaiden maksujen suurempi 

kasvaminen tarkoittaa sitä, että kyseiset asiakkaat käyttävät sähköä nykyisin muita asiak-

kaita epätasaisemmin. Tarkasteltavassa hintamuutoksessa asiakkaista suurempi osa kokisi 

suurempia muutoksia siirtohinnoittelun muutoksesta kuin perusmaksujen vaihtamisella te-

hokaistamaksuiksi. Kulutusmaksujen suora muuttaminen tehokaistamaksuiksi näyttäisi on-

gelmallisemmalta kuin perusmaksujen muuttaminen asiakkaiden kokemien muutoksien 

kannalta.  

 

Kaistavälin valinta vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden kaistavalintoihin, joten tarkastellaan 

vielä asiakkaiden nykyisen kulutuksen kymmenen suurimman keskituntitehon keskiarvon 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0 3000 6000 9000 12000 15000

M
u

u
to

s 
si

ir
to

m
ak

su
ss

a,
 %

 

Asiakas 



 

124 

määräämää tehokaistaa. Kuvassa 9.6 on esitettynä asiakkaiden jakautuminen eri kaistako-

koihin toteutuneilla kulutuksilla erilaisilla kaistanleveyden valinnoilla.  

 

 

Kuva 9.6 Asiakkaiden jakautuminen tehokaistoihin erilaisilla kaistaväleillä. 

 

Kuvasta 9.6 voidaan havaita, että asiakkaiden tarvitsema tehokaista on hyvin riippuvainen 

kaistajaosta. Esimerkiksi 5 kW:n kaistan tarvitsisi nykyisen kulutuksen perusteella noin 

5200 asiakasta, jos kaistat olisi saatavissa 5 kW:n välein, mutta 5 kW:n kaistan tarvitsisi 1 

kW:n kaistajaolla vain 1100 asiakasta. Kuvaan on piirretty myös 10 ja 40 suurimman tehon 

leikkauksen jälkeisten 10 suurimman tehon keskiarvon määräämät tehokaistat 1 kW:n kais-

tajaon tilanteessa. Kuvasta voidaan havaita, että kymmenen suurinta tehoaan leikkaamalla 

asiakkaat siirtyisivät jonkin verran pienempiin tehokaistoihin. Asiakkaiden määrä kasvaisi 

tehokaistoissa välillä 1-8 kW ja pienenisi tätä suuremmilla tehokaistoilla. Jos asiakkaat 

leikkaisivat 40 suurinta tehoaan, niin asiakkaat painottuisivat yhä enemmän 5 kW:n ja tätä 

pienempiin tehokaistoihin. Muutos on kuitenkin huomattavasti maltillisempi kuin 10 suu-

rimman leikkaamisesta huomioiden sen, että 40 huipputehon leikkaaminen vaatisi monilla 

asiakkailla merkittävästi enemmän kulutuksen tasoittamiseen toimenpiteitä. Kaistavälin 

kannattaisi selkeästi olla aluksi riittävän suuri, että asiakkaiden kaistan määrittäminen olisi 

helpompaa. Kaistavälejä kannattaisi pienentää vähitellen niin, että asiakkaille syntyy aina 
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tavoiteltavaa kulutuksensa tarkkailussa. Asiakkaiden tasoittaessa kulutustaan verkoston 

häviökustannukset todennäköisesti pienenisivät, josta saatavat kustannussäästöt voisivat 

näkyä asiakkaiden tehokaistahinnassa.   
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10. SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMISSEHDOTUKSET 

Tässä kappaleessa pohditaan MSOy:n siirtohinnoittelun kehittämistä ensin lyhyellä aikavä-

lillä ja sitten pidemmällä aikavälillä. Siirtohinnoittelun kehittämisestä luodaan ehdotus las-

kentasovelluksella saatujen kustannusvastaavien hintojen pohjalta. Sitten pohditaan pi-

demmän aikavälin siirtohinnoittelun kehittämistä. Pidemmän aikavälin siirtohinnoittelun 

pohdinnassa keskitytään tehokaistahinnoitteluun. Tehokaistahinnoittelun toteuttamisesta 

tehdään suuntaa antava arvio siitä, kuinka tehokaistan voisi toteuttaa tämän hetken tietojen 

perusteella niin, ettei verkkoyhtiölle aiheutuisi suuria taloudellisia muutoksia 

 

10.1 Lyhyen aikavälin kehittäminen 

Koska tämän työn päätarkoituksena on selvittää AMR-mittareilta saatavien tuntikulutustie-

tojen perusteella asiakkaille sellaiset hinnat, että verkkoyhtiön taloudellinen tulos olisi hel-

pommin ennustettavissa, niin keskitytään pääasiassa pienjänniteasiakkaiden hinnoittelun 

kehittämiseen. Keskijänniteasiakkailta on jo aikaisemmin saatu tuntikohtaista kulutustietoa 

ja keskijänniteasiakkaiden kulutus ei juuri ole ulkolämpötilasta riippuvaista, joten keski-

jänniteasiakkaiden siirtohintojen tarkemmalle tarkastelulle ei ole niin suurta tarvetta. Tar-

kistetaan kuitenkin, että keskijännitetuotteiden hinnoittelu ei poikkea merkittävästi määri-

tetyistä kustannusvastaavista hinnoista. 

 

10.1.1 Pienjänniteasiakkaat 

Pienjänniteasiakkaille tehdyllä laskentasovelluksella saadaan määritettyä kustannusvastaa-

vat hinnat. Laskentasovelluksen määrittämän kustannusvastaavan hinnaston perusteella 

asiakkaiden siirtomaksujen perusmaksut näyttäisivät olevan pääasiassa kustannusvastaavia 

hintoja matalampia. Kulutusmaksut ovat nykyisin kustannusvastaavia hintoja korkeampia.  

 

Nykyisessä hinnastossa on yhdistetty joidenkin vierekkäisten sulakekokojen perusmaksut. 

Jos näille eri sulakeko’oille otettaisiin käyttöön erisuuruiset perusmaksut, niin pienemmillä 

sulakeko’oilla olevien asiakkaiden perusmaksut pääosin pienenisivät. Tämä voisi aiheuttaa 

asiakkaille tarvetta tarpeettomasti pienentää sulakekokoaan. Näistä sulakekokopareista 

suurempiin sulakkeisiin päätyneet asiakkaat eivät välttämättä kuluta suurempaan sulakeko-
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koon edellyttäviä tehoja, jolloin heidän aikaisempi sulakekokovalintansa tehtäisiin epäkan-

nattavaksi ja näin ollen aiheutettaisiin tarpeettomia kustannuksia. Tämän syyn takia sula-

kekokoparit kannattaa pääosin säilyttää hinnastossa. Määritettyjen kustannusvastaavien 

hintojen perusteella 1x35A:n asiakkaiden perusmaksujen yhdistäminen 1x25A:n asiakkai-

den kanssa olisi loogisempaa kuin nykyinen 3x25A:n sulakkeen asiakkaiden kanssa yhdis-

täminen. Yksivaiheisten asiakkaiden kulutus vaikuttaisi olevan aiheuttamisperiaatteen nä-

kökulmasta lähempänä toisiaan kuin pienintä kolmivaiheista sulakekokoa. 1x35A:n asiak-

kaiden yhdistäminen 1x25A:n asiakkaiden kanssa aiheuttaisi sen, että 1x25A:n asiakkaiden 

perusmaksua jouduttaisiin hieman nostamaan ja samalla 1x35A:n laskemaan. 

 

Määritetyn kustannusvastaavan hinnaston perusteella erityisesti yleissähkön kulutusmak-

sua voitaisiin pienentää ja samalla perusmaksuja korottaa. Yleissähkön kustannusvastaava 

kulutusmaksu olisi jopa 25-30 % nykyistä matalampi, mutta suurimmalla osalla yleissäh-

kön asiakkaista perusmaksu olisi hieman nykyistä suurempi. Kaksiaikatuotteissa perus-

maksut näyttäisivät olevan nykyisin kustannusvastaavia hintoja matalampia. Etenkin 

3x25A:n ja 3x35A:n aikasähkön ja kausisähkön asiakkaiden perusmaksut näyttäisivät ole-

van kustannusvastaavassa hinnastossa huomattavasti korkeampia. Käytännössä hinnaston 

muuttaminen suoraan kustannusvastaavaan hinnastoon aiheuttaisi sen, että kyseisistä asi-

akkaista monet siirtyisivät yleissähkön asiakkaiksi. Kustannusvastaavassa hinnastossa ai-

kajaotelluissa tuotteissa korkeamman hinnan ajan kulutusmaksua voitaisiin kasvattaa ja 

matalamman hinnan ajan maksua pienentää. Kulutusmaksujen muuttamisissa tulee kuiten-

kin huomioida se, että hinnanmuutokset voivat aiheuttaa asiakkaiden liikkumista siirtotuot-

teiden välillä. Hinnanmuutoksissa tulee ottaa huomioon tuotteiden kulutusta ohjaava vaiku-

tus, minkä vuoksi hinnastossa ei kannata tehdä kerralla kovinkaan suuria muutoksia. Jos 

hinnastoa muutetaan paljon kerralla, niin asiakkaat saattavat siirtää kulutustaan verkon 

käytön kannalta epäedullisempaan ajankohtaan. 

 

Pienjännitteisen tehotuotteen asiakkaiden kustannusvastaavat hinnat ovat jonkin verran ny-

kyistä hinnastoa korkeammat. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että asiakkaiden on ole-

tettu kuluttavan pj-tehotuotteella sähköä tasaisemmin kuin todellisuudessa on tapahtunut. 

Nykyisin pj-tehotuotteen asiakkaiden sähkönkulutuksessa ei ole merkittäviä eroja vuoden-

aikojen välillä, mutta kulutus keskittyy arkipäiviin. Tehodatasta voidaan havaita, että pien-

jännitteisen tehotuotteen kulutus on kaksinkertaista arkipäivinä muuhun aikaan verrattuna. 



 

128 

Tämän vuoksi pj-tehotuotteelle voisi olla järkevää ottaa käyttöön aikajaoteltu kulutusmak-

su. Päivän ja yön kulutuksen vaihtelu on tuotteella merkittävän suurta, jonka vuoksi asiak-

kaita voisi yrittää kannustaa edullisemmalla yöajan tai viikonloppujen sähköllä siirtämään 

kulutustaan verkon kannalta parempaan aikaan.  

 

Työssä määritettiin sekä nykyisellä että valvontamallin sallimalla kustannusrakenteella 

kustannusvastaavat hinnat. Nykyisellä kustannusrakenteella määritetyillä hinnoilla yhtiö on 

todennäköisesti lähivuosina ylijäämäinen, mutta alijäämäkertymän vuoksi tästä ei ole val-

vonnan näkökulmasta haittaa. 

 

Kaiken kaikkiaan lähitulevaisuuden siirtohinnoittelussa yhtiön kannattaisi kustannusvas-

taavuuden näkökulmasta nostaa hieman perusmaksuja ja samalla pienentää kulutusmaksu-

ja. Perusmaksut näyttäisivät kustannusvastaavuuden näkökulmasta olevan matalia etenkin 

pienempien pääsulakekokojen asiakkailla. 

 

10.1.2 Keskijännitteiset ja 110 kV:n asiakkaat 

Keski- ja suurjännitteisten asiakkaiden sähkönkulutus ei ole MSOy:n alueella kovinkaan 

säästä riippuvaista. Tehodatan perusteella keskijännitetuotteiden huipunkäyttöajat ovat 

noin 5500 h, mikä tarkoittaa että kulutus on hyvin tasaista vuoden ympäri.  

 

Kehitetyn laskentasovelluksen avulla voidaan määrittää myös keskijänniteasiakkaille kus-

tannusvastaavat hinnat ja näiden pohjalta keskijännitetuotteille uusi siirtohinnasto. Lasken-

tasovelluksen antamien tulosten perusteella keskijännitetuotteilla siirtohinnasto vaikuttaisi 

olevan melko lähellä kustannusvastaavaa hinnastoa. Ensimmäisen keskijännitetuotteen 

hinnoissa on hieman mahdollista laskea hintoja kustannusvastaavien hintojen perusteella, 

mutta tämä voisi vaikuttaa myös siirtotuotevalintoihin. Toisen keskijännitteisen siirtotuot-

teen hinnasto on hyvin lähellä kustannusvastaavaa. Keskijännitetuotteet ovat käytännössä 

niin lähellä kustannusvastaavia hintoja, ettei niihin kannata alkaa tehdä muutoksia.   
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10.2 Pidemmän aikavälin kehittäminen 

Sähköverkon asiakkaiden sähkönkulutus on lähitulevaisuudessa todennäköisesti muuttu-

massa huomattavan paljon. Asiakkaat vähentävät energiankulutustaan sähköverkosta muun 

muassa erilaisilla mikrotuotannoilla, mutta samaan aikaan heidän huipputehonsa voivat 

jopa kasvaa. Tämä tarkoittaisi nykyisellä sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelumallilla sitä, 

että yhtiön tulot pienentyisivät ja menot kasvaisivat. Tämän vuoksi verkkoyhtiöiden tulee 

muokata hinnoitteluaan. Tulevaisuudessa nykyisten sulaketuotteiden asiakkaiden siirtohin-

nastoon tullaan todennäköisesti yleisesti ottamaan käyttöön tehoparametri. Tällä varmiste-

taan, että verkkoyhtiö pystyy keräämään siirtotuloja siirtoverkon tarkoituksenmukaiseen 

kehittämiseen ja ylläpitoon. Tehoon perustuva hinnoittelu luo asiakkaille kannustimen ta-

soittaa kulutustaan, ja näin ollen vähentämään verkkoyhtiölle aiheuttamiaan kustannuksi-

aan.  

 

Tulevaisuudessa asiakkailla voi olla laajemmin sähkön mikrotuotantoa ja mahdollisesti 

varastointilaitteistoja, jolloin verkkoyhtiöltä siirrettävät sähköenergian määrät voivat pie-

nentyä, mutta samalla verkkoja joudutaan mitoittamaan esimerkiksi pitkien kylmien aiko-

jen aiheuttamien sähkölämmitysten huippukuormien varalle. Sähköautojen yleistyminen ja 

asuinrakennuksien lämmitysteknologioiden muuttuminen aiheuttavat merkittäviä muutok-

sia verkkoyhtiöiden näkökulmasta. 

 

Tehoperusteisena hinnoittelumallina perinteisille sulaketuotteiden asiakkaille tehokaista-

hinnoittelu vaikuttaisi järkevimmältä mallilta, koska se takaa verkkoyhtiölle tietyn tulota-

son ja asiakkaalle selkeän kannustimen. Tehokaistahinnoittelu sisältää kuitenkin monia on-

gelmakohtia, joita analysoidaan seuraavaksi aiemmin tehtyjen laskelmien perusteella. 

 

10.2.1 Tehokaistahinnoittelu 

Tehokaistahinnoittelun onnistumisen kannalta on merkittävässä osassa, mikä osa siirto-

maksuista toteutetaan tehokaistamaksuilla. Kokonaisuudessaan tehokaistahinnoitteluun 

siirtyminen aiheuttaisi yksittäisille asiakkaille merkittäviä muutoksia siirtomaksuihin. Jos 

perusmaksuja muutetaan tehokaistamaksuiksi, niin verkkoyhtiön tulos säilyy hyvin toden-

näköisesti tältä osin helposti ennustettavana. Verkkoyhtiön tulee ennen perusmaksujen 

muuttamista tehokaistamaksuiksi kuitenkin selvittää miten asiakkaat tulisivat reagoimaan 
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tehoperusteiseen maksuun. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi asiakaskyselynä, jolla 

kartoitettaisiin asiakkaiden halukkuutta muuttaa kulutustaan siirtomaksusäästöjen saavut-

tamiseksi. Kyselyn suorittaminen voi kuitenkin olla suhteellisen haastavaa, sillä uuden 

mallin ymmärtäminen ja sen vaikutusten arvioiminen voi osoittautua ainakin lyhyessä ajas-

sa vaikeasti ymmärrettäväksi. Meneillään olevan Uppsalan yliopiston tutkimuksen valmis-

tuttua saadaan kokemusperäistä tietoa sähköverkon asiakkaiden kulutuskäyttäytymisestä 

tehoperusteisessa hinnoittelumallissa. Eri verkkoyhtiöiden asiakkailla voi olla erilaisia ku-

lutustottumuksia, mutta tutkimus voi antaa vähintään suuntaa-antavaa tietoa tehoperustei-

sen hinnoittelun käyttöönotosta. 

 

Mikäli kulutusmaksuilla nykyisin kerättäviä siirtomaksuja siirrettäisiin tehokaistamaksuun, 

niin yhtiön tulojen vuosittainen vaihtelu hyvin todennäköisesti tasoittuisi. Asiakkaat koki-

sivat kuitenkin suurempia muutoksia siirtomaksuissaan kuin perusmaksuja muutettaessa 

tehokaistamaksuiksi. 

 

10.2.2 Hinnoittelun muutoksien vaikutukset asiakkaisiin 

Tehokaistaan siirtyminen aiheuttaisi muutoksia asiakkaiden maksamiin siirtomaksuihin. 

Tämä johtuu käytännössä siitä, että nykyisin asiakkaiden hinnat on määritetty keskiarvot-

tamalla asiakkaita heidän siirtotuotteen ja pääsulakekokonsa mukaan. Tehokaistahinnoitte-

lu siis tekisi asiakkaiden maksamista siirtomaksuista paremmin heidän aiheuttamiaan kus-

tannuksia vastaavan. Tehokaistahinnoitteluun siirtyminen voisi aiheuttaa joillekin yksittäi-

sille asiakkaille merkittävän suuria muutoksia siirtomaksuihin, jos kyseiset asiakkaat eivät 

muuttaisi kulutuskäyttäytymistään hinnoittelun muuttuessa. Siirtomaksusta eri komponent-

tien muuttaminen tehokaistamaksuksi vaikuttaisi eri asiakkaisiin eri tavoin. Joidenkin asi-

akkaiden tapauksessa tehokaistahinnoitteluun siirtyminen voisi pienentää heidän siirto-

maksuaan huomattavasti. Näillä asiakkailla on tällä hetkellä nykyiseen kulutukseen nähden 

huomattavan suuri liittymä, joka voi olla seurausta harvoin tarvittavasta hyvin suuresta 

kuormituksesta tai jonkin toiminnan tämän hetkisestä puuttumisesta, esimerkiksi suurem-

man liiketilan toistaisesta tyhjillään olemisesta.  

 

Tehokaistamallissa merkittävässä osassa on myös se, kuinka asiakkaat saadaan pysymään 

valitun kaistan sallimissa tehoissa. Jos asiakkaille sallitaan valitun tehokaistan ylittäminen, 
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niin tehokaista menettää merkityksensä. Valitun tehokaistan ylittämisen tuleekin kasvattaa 

merkittävästi asiakkaan siirtomaksua. Tämän vuoksi kaistan määräävän huipputehon valin-

ta vaikuttaa merkittävästi mallin toimintaan. Jos mallissa huomioidaan pelkästään asiak-

kaan suurin keskituntiteho, niin asiakkaan kulutus voi hieman liian helposti ylittää teho-

kaistan rajan. Sen vuoksi olisikin mielekästä huomioida suurimmista tehoista esimerkiksi 

kymmenen suurimman tehon keskiarvo. Tällä voitaisiin myös pienentää tarvittavan kaistan 

vuosittaista vaihtelua. Käytännössä kaistan ylittämisestä tulevat siirtomaksut jouduttaisiin 

perimään asiakkaalta vuoden lopuksi tai seuraavan vuoden aikana tasauslaskuina, joka olisi 

ongelmallista, mikäli energiavirasto ottaa käyttöön oikeanaikaisesta laskuttamisesta palkit-

sevan tai rankaisevan asiakaspalvelukannustimen. Ongelman voisi ratkaista myös niin, että 

asiakkaan tehokaista nostettaisiin automaattisesti korkeammaksi, jos asiakas ylittää nykyi-

sen valitun kaistansa. Tällöin kaistan pienentämisestä pitäisi aiheutua asiakkaalle kustan-

nuksia, jotta kaistojen kokoa ei turhaan vaihdeltaisi (Partanen et al., 2012). Laskuttamisen 

kannalta käytännössä ongelmia voisi tulla todennäköisesti aiheuttamaan asiakkaat, jotka 

muuttavat kesken vuoden jakeluverkon alueelta. Uusien asiakkaiden osalta voisi myös olla 

haasteellista sopivan tehokaistan valitseminen, koska aiempia kulutustietoja ei olisi käytet-

tävissä. 
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11. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä diplomityössä kehitettiin Mäntsälän Sähkö Oy:lle sähkönjakelun siirtohinnoittelua. 

Osana työtä yhtiölle kehitettiin Microsoft
®
 Excel

®
 -laskentasovellus, jolla voidaan laskea 

aiheuttamisperiaatteen mukaiset hinnat siirtotuotteittain ja pääsulakekoottain jaetuille asia-

kasryhmille. Sovellus käyttää hintojen laskemiseen yhtiön asiakkaiden todelliseen sähkön-

kulutukseen perustuvaa etäluettavilta sähkönkulutusmittareilta saatavaa tehodataa. Sovel-

lukseen syötetään vuosittain yhtiön kustannukset jaoteltuna jännitetasoittain ja kustannus-

tyypeittäin. Syötettyjen kustannusten ja tehodatan avulla laskentasovellus laskee yksikkö-

kustannukset keskihintamenetelmän mukaisesti. Lasketut yksikkökustannukset kohdiste-

taan tämän jälkeen siirtotuotteiden siirtomaksuparametreihin. Siirtomaksuparametreihin 

kohdistaminen suoritettiin soveltamalla siirtokanavana tai -järjestelmänä toimimisen peri-

aatetta. Tämän periaatteen perusteella asiakkaan jännitetason energian käytöstä riippumat-

tomat kustannukset kohdistettiin perusmaksuun ja energiariippuvaiset sekä ylempien jänni-

tetasojen kustannukset kulutusmaksuun. Näin toimimalla saatiin määritettyä asiakasryhmil-

le kustannusvastaavat hinnat. 

 

Kustannusvastaavien hintojen perusteella yleissähkön asiakkailta voitaisiin laskea kulu-

tusmaksuja ja samalla hieman korottaa perusmaksuja. Yksivaiheisten asiakkaiden perus-

maksujen yhdistäminen vaikuttaisi myös kustannusvastaavan hinnaston perusteella järke-

vältä. Aika- ja kausisähkön kohdalla perusmaksuja voitaisiin vastaavasti korottaa ja kulu-

tusmaksuja edullisemman ajan osalta pienentää ja kalliimman ajan osalta hieman nostaa. 

Kustannusvastaavien hintojen perusteella suurempien sulakekokojen asiakkaiden perus-

maksuja voitaisiin mahdollisesti laskea, mutta toisaalta kyseisten asiakkaiden suhteellisen 

pieni määrä aiheuttaa laskentaan tilastollisesta näkökulmasta virhettä. Kustannusvastaavien 

hintojen suora käyttöönotto aiheuttaisi hinnastoon suurimmille sulakeko’oille epäloogisia 

hintoja, jotka kannustaisivat asiakkaita valitsemaan suuremman pääsulakekoon. 

 

Kustannusvastaavien hintojen määrittämisessä merkittävässä osassa on kustannusten koh-

distaminen eri verkon osille. Koska osaa kustannuksista ei tarkasti ole jaettu eri verkon 

osissa tapahtuviksi, niin laskentamalliin tulee hieman epätarkkuutta. Mallissa siis joudu-

taan tekemään jonkin verran saatavissa olevien tietojen perusteella parhaan näkemyksen 

mukaisia arvioita. Laskettujen yksikkökustannusten kohdistaminen siirtotuotteiden hinta-



 

133 

parametreihin voidaan tehdä myös monilla eri valinnoilla, jotka vaikuttavat eri hintapara-

metrien keskinäisiin suhteisiin. Erilaisilla kohdistamisvalinnoilla voidaan saada erilaisia 

hinnastoja, jotka kohtelevat erilaisilla kulutuksilla olevia asiakkaita eri tavoin. 

 

Kustannusvastaavien hintojen havaittiin keskimäärin kasvattavan asiakkaiden maksaman 

siirtomaksun perusmaksun osuutta noin 1-10 %. Vaikutukset olisivat kuitenkin hyvin asia-

kaskohtaisia, sillä asiakkaan kulutuksen määrä vaikuttaa käytännössä merkittävästi asiak-

kaan siirtomaksun muutoksen suhteelliseen suuruuteen. 

 

Osana diplomityötä tarkasteltiin myös tehoperusteisen hinnoittelun käyttöönottoa nykyisil-

le sulaketuotteiden asiakkaille. Asiakkaiden tehodatoista poimittiin heidän kulutuksensa 

suurimmat huipputehot, joiden perusteella laskettiin erilaisia tehoperusteisen hinnoittelun 

toteuttamisvaihtoehtoja. Laskennassa oletettiin, että asiakkailta haluttaisiin kerätä nykyiset 

siirtomaksutulot pelkällä tehomaksulla, perusmaksulla ja tehomaksulla tai kulutusmaksulla 

ja tehomaksulla. Tehomaksun käyttöönottoa tutkittiin sekä jatkuvan huipputehon huo-

mioivana että tehokaistoihin jakautuvana. Tarkasteluissa havaittiin, että tehokaistamalli 

aiheuttaisi vähemmän riskiä ja vakauttaisi enemmän verkkoyhtiön siirtomaksutuloja, jos se 

onnistuttaisiin toteuttamaan oikealla tavalla.  

 

Tehohinnoitteluun siirtyminen voi kuitenkin muuttaa asiakkaiden kulutusta merkittävästi, 

esimerkiksi yleissiirron asiakkailla kymmenen suurimman tehon leikkaaminen huippute-

hosta pienentäisi heidän huipputehoaan keskimääräisesti jopa 23 %. Koska huipputehojen 

pienentäminen tehojen risteilyn vuoksi aiheuta aina pelkästään positiivisia vaikutuksia, niin 

työssä tutkittiin myös kahden satunnaisesti tarkasteluun valitun MSOy:n muuntopiirin asi-

akkaiden kulutusta. Tehodatasta haettiin valittujen muuntopiirien huippukulutukset, niiden 

aikaiset asiakkaiden kulutukset sekä yksittäisten asiakkaiden huippukulutukset. Tarkastel-

tiin yksittäisten asiakkaiden huippukulutuksien osallistumista muuntopiirin huippukulutuk-

seen. Tarkastelusta selvisi, että toisessa muuntopiirissä suurin osa asiakkaista osallistuu 

suurimmilla tehoillaan muuntopiirin huippukuormituksiin, joka tarkoittaa sitä, että teho-

kaistahinnoittelu todennäköisesti pienentäisi muuntajan huippukuormitusta ja näin ollen 

myös häviökustannuksia. Tarkastelun toisessa muuntopiirissä kuitenkin yhden asiakkaan 

kulutus oli niin suurta, että se määritti pääasiassa muuntopiirin huipputehon ajoittumisen. 

Suurin osa tämän muuntopiirin asiakkaista ei osallistunut huipputehoon omilla suurimmilla 
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tehoillaan. Tämän vuoksi asiakkaiden reagointi tehomaksuun voisi pahimmassa tapaukses-

sa jopa kasvattaa muuntopiirin huipputehoja. Ennen tehokaistahinnoittelun käyttöönottoa 

olisi kannattavaa myös selvittää miten asiakkaat osallistuvat laajempien kokonaisuuksien, 

kuten johtolähtöjen ja päämuuntajien, huippukuormituksiin. 

 

Tehokaistan käyttöönoton vaikutukset yksittäisten asiakkaiden maksamiin siirtomaksuihin 

riippuvat hyvin paljon tehokaistamallin toteutustavasta. Jos tehokaistassa asetetaan teho-

kaistojen välit suuriksi, niin tehokaistan hinta pysyy matalampana. Tämä johtuu siitä, että 

suurempi osa asiakkaista joutuisi aluksi ottamaan kulutukseensa nähden suuren tehokais-

tan. Tehokaistojen välin pienentäminen todennäköisesti kannustaisi asiakkaita tarkkaile-

maan kulutustaan yhä enemmän ja samalla verkkoyhtiön kustannukset pienenisivät. Teho-

kaistan kaistavälin asettaminen pieneksi heti käyttöönotossa voisi kuitenkin aiheuttaa vai-

keuksia asiakkaiden oikean kaistakoon määrittämisessä. Asiakkaiden hinnanmuutoksiin 

vaikuttaa huomattavasti myös se, mikä osa nykyisestä siirtomaksusta muutettaisiin tehope-

rusteiseksi. Tehokaistahinnoittelu kannattaisi todennäköisesti toteuttaa siten, että sekä ku-

lutusmaksusta että perusmaksusta osa muutettaisiin tehokaistamaksuksi. Kulutusmaksusta 

muutettava osuus kannattaisi aluksi olla suhteellisen pieni ja perusmaksusta vastaavasti 

suuri. Perusmaksua muuttamalla tehokaistamaksuksi asiakkaat kokisivat suhteellisesti pie-

nempiä muutoksia siirtomaksuissa kuin kulutusmaksua muuttamalla. Muutama vuosi hin-

noittelumallin käyttöönoton jälkeen tehokaistamaksun osuutta kannattaa kasvattaa, koska 

asiakkaat ovat silloin ehtineet reagoimaan hinnastonmuutokseen ja tasoittamaan kulutus-

taan. 

 

Tehokaistamallin kannalta merkittävässä osassa on myös tehokaistojen valinta asiakkaille. 

Tehokaistamallilla pyritään tasoittamaan asiakkaiden kulutusta, joten mallissa tulee olla 

riittävät kannustimet tehokaistassa pysymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi lisämaksuja 

asiakkaille, jotka ylittävät valitun kaistan.  

 

Mahdollisen tehokaistahinnoittelun käyttöönoton ajoitus kannattaa miettiä tarkasti. Jos 

verkkoyhtiöt ottaisivat hinnoittelumallin laajemmin käyttöön samaan aikaan, niin malli 

voitaisiin toteuttaa pääpiirteittäin samanlaisena laajemmin. Mikäli verkkoyhtiöt toteuttaisi-

vat tehokaistamallin samalla tavalla, niin asiakkaiden olisi huomattavasti helpompi ymmär-

tää ja hyväksyä hinnoittelumallin toimintaa ja vaikutuksia. Kyseisessä hinnoittelumallissa 
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kuitenkin tavoitteena on luoda kannustin asiakkaiden sähkönkulutuksen tasoittamiselle ja 

verkoston tehokkaammalle käytölle.  

 

Tehokaistahinnoittelulla saataisiin ratkaistua verkkoyhtiön ongelmat muuttuvan sähkönku-

lutuksen osalta. Samalla kyseinen malli kannustaisi asiakkaita kiinnittämään huomiota sekä 

kulutuksensa tehoon että energiaan. Hinnoittelumalli voisi kuitenkin aiheuttaa käyttöön-

oton myötä merkittäviä muutoksia yksittäisien asiakkaiden siirtomaksuihin, mitä voisi olla 

asiakkaiden näkökulmasta vaikea hyväksyä. Energiamaksujen muuttaminen tehokaista-

maksuiksi aiheuttaisi keskimäärin enemmän muutoksia asiakkaiden siirtomaksuihin kuin 

perusmaksun muuttaminen. 

 

Työn jatkoselvityksenä voisi suorittaa laajemman tarkastelun verkoston huippukuormitus-

ten muutoksiin tilanteessa, jolloin asiakkaat reagoivat hinnastonmuutokseen tasoittamalla 

kulutustaan. Huippukuormituksen muuttumisen myötä voisi selvittää myös kuinka paljon 

käytännössä verkostossa olisi mahdollisuuksia säästöille muun muassa häviökustannusten 

suhteen. Asiakkaiden kiinnostusta ja ajatuksia tehokaistahinnoittelun käyttöönottoon liitty-

en voisi myös selvittää asiakaskyselyllä ennen hinnoittelun muuttamista. Asiakaskyselyn 

suorittaminen on kuitenkin toisaalta haastava tehtävä, sillä läheskään kaikki asiakkaat eivät 

ole perehtyneet tarkemmin edes nykyiseen sähkölaskun muodostumiseen ja uuden hinnoit-

telumallin selvittäminen asiakkaalle kyselyn yhteydessä ei olisi helppoa tehdä riittävän no-

peasti ja ymmärrettävästi. Tarkempien kustannusvastaavien hintojen määrittämiseksi luo-

dulla laskentasovelluksella lyhyen aikavälin siirtohinnaston suunnittelussa voitaisiin myös 

lähtötietoihin lisätä useamman vuoden kulutusdata, jotta hinnasto kuvaisi paremmin kes-

kimääräisen vuoden kustannusvastaavuutta. 
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Liite I. Muuntopiirin 1 asiakkaiden huipputehojen osallistuminen muuntopiirin huippu-

tehoon. 

 

Taulukossa erään muuntopiirin asiakkaiden A-L huipputehot, sekä niiden ajoittuminen 

muuntopiirin huippukulutuksen kanssa samaan aikaan. Viimeisessä sarakkeessa kysei-

sen muuntopiirin huipputehot. Punainen väri kertoo, että kyseinen kulutus on tapahtunut 

muuntopiirin suurimman kulutuksen aikaan. Keltainen vastaavasti 5, sininen 10, vihreä 

15 ja ruskea 25 suurimman muuntopiirin huipputehon aikaan. Yksikköinä kW. 

 

 
A B C D E F G H I J K L Yht. 

1 10,7 8,6 8,7 11,6 11,4 10,6 10,6 2,2 11,7 14,3 11,3 6,7 87,2 

2 10,7 6,8 8,6 10,9 9,9 10,3 10,2 2,2 11,5 13,1 10,1 6,6 67,4 

3 10,6 6,6 8,5 10,5 9,8 10,0 9,6 2,1 11,4 13,1 9,5 6,3 64,1 

4 10,4 5,9 7,9 10,3 9,8 10,0 9,5 2,1 11,0 12,6 9,3 6,1 63,6 

5 10,2 5,4 7,8 10,3 9,6 9,6 9,2 2,1 10,9 12,6 9,1 6,1 63,1 

6 9,6 4,8 7,8 10,0 9,5 9,6 9,1 2,1 10,9 12,4 9,1 5,9 62,8 

7 9,6 4,8 7,7 9,8 9,3 9,5 9,0 2,0 10,9 12,2 9,0 5,7 61,2 

8 9,4 4,8 7,5 9,8 9,3 8,9 8,8 2,0 10,7 12,2 9,0 5,6 60,3 

9 9,3 4,3 7,4 9,8 9,1 8,7 8,7 2,0 10,6 11,9 8,9 5,6 59,6 

10 9,3 4,2 7,4 9,4 9,1 8,5 8,7 2,0 10,6 11,8 8,9 5,6 59,6 

11 9,2 4,2 7,3 9,2 9,0 8,4 8,5 1,9 10,4 11,7 8,9 5,6 58,3 

12 9,1 4,2 7,3 9,1 9,0 8,3 8,5 1,9 10,4 11,6 8,4 5,5 58,2 

13 9,1 3,7 7,2 9,0 8,9 8,2 8,5 1,9 10,3 11,6 8,3 5,3 58,1 

14 9,1 3,7 7,1 9,0 8,8 8,1 8,4 1,9 10,3 11,5 8,3 5,3 58,0 

15 9,0 3,4 7,0 8,9 8,8 8,1 8,1 1,9 10,2 11,2 8,3 5,3 58,0 

16 9,0 3,0 6,9 8,8 8,8 8,1 8,1 1,9 10,1 11,1 8,2 5,3 57,6 

17 9,0 3,0 6,8 8,8 8,7 8,0 8,0 1,9 10,1 11,1 8,2 5,3 57,4 

18 8,9 2,8 6,8 8,7 8,5 8,0 8,0 1,9 10,1 11,1 8,1 5,3 56,9 

19 8,8 2,8 6,7 8,7 8,4 7,9 8,0 1,9 10,0 11,1 8,1 5,1 56,9 

20 8,7 2,8 6,7 8,7 8,3 7,8 7,9 1,9 9,9 11,1 8,1 5,1 56,8 

21 8,6 2,7 6,6 8,7 8,3 7,8 7,9 1,8 9,9 11,1 8,1 5,1 56,3 

22 8,6 2,6 6,6 8,7 8,3 7,8 7,9 1,8 9,9 11,0 8,0 5,0 56,0 

23 8,6 2,5 6,6 8,6 8,3 7,8 7,9 1,8 9,9 11,0 8,0 4,9 55,9 

24 8,6 2,4 6,6 8,6 8,3 7,8 7,7 1,8 9,8 11,0 8,0 4,8 55,8 

25 8,6 2,3 6,6 8,6 8,3 7,7 7,7 1,8 9,8 10,9 8,0 4,7 55,6 

26 8,6 2,2 6,6 8,6 8,3 7,7 7,7 1,8 9,7 10,9 7,9 4,6 55,5 

27 8,5 2,2 6,6 8,5 8,1 7,7 7,7 1,8 9,7 10,9 7,9 4,5 55,5 

28 8,5 2,2 6,5 8,4 8,1 7,7 7,6 1,7 9,7 10,9 7,9 4,5 55,5 

29 8,5 2,2 6,5 8,4 8,1 7,7 7,6 1,7 9,6 10,7 7,9 4,4 55,1 

30 8,5 2,1 6,5 8,4 8,1 7,7 7,6 1,6 9,6 10,7 7,8 4,4 55,1 

31 8,4 2,1 6,5 8,3 8,1 7,7 7,5 1,6 9,6 10,6 7,8 4,4 55,1 

32 8,4 2,1 6,5 8,3 8,0 7,6 7,5 1,6 9,6 10,6 7,8 4,4 55,1 

33 8,4 2,1 6,4 8,3 8,0 7,6 7,5 1,6 9,6 10,6 7,8 4,4 55,0 

34 8,4 2,1 6,4 8,2 8,0 7,6 7,5 1,6 9,6 10,6 7,8 4,3 54,8 

35 8,4 2,1 6,4 8,2 7,9 7,6 7,5 1,6 9,5 10,6 7,7 4,3 54,7 

36 8,4 2,1 6,4 8,2 7,8 7,5 7,4 1,6 9,5 10,6 7,7 4,3 54,7 

37 8,3 2,1 6,4 8,1 7,8 7,5 7,4 1,6 9,5 10,5 7,7 4,3 54,4 

38 8,3 2,1 6,4 8,1 7,8 7,4 7,4 1,6 9,5 10,5 7,7 4,3 54,4 

39 8,3 2,1 6,4 8,1 7,8 7,4 7,4 1,6 9,5 10,5 7,7 4,3 54,3 

40 8,3 2,0 6,3 8,1 7,7 7,4 7,4 1,6 9,5 10,5 7,7 4,2 53,7 
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Liite II. Muuntopiirin 2 asiakkaiden huipputehojen osallistuminen muuntopiirin huippu-

tehoon. 

 

Toisen tarkasteltavan muuntopiirin asiakkaiden huipputehot, sekä niiden ajoittuminen 

muuntopiirin huippukulutuksen kanssa samaan aikaan. Värien merkitys sama kuin en-

simmäisen muuntopiirin tarkastelussa liitteessä 1. 

 

 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Yht. 

1 7,0 9,1 7,7 8,0 6,8 10,1 10,6 18,6 6,2 103,0 5,3 3,0 6,6 8,3 6,7 9,0 9,0 12,7 7,9 177,4 

2 6,8 8,7 7,1 7,9 6,8 9,6 10,2 18,1 6,1 101,0 5,3 2,9 6,1 8,1 6,6 9,0 9,0 12,5 7,6 175,8 

3 6,6 8,3 6,9 7,8 6,5 8,6 9,8 18,1 6,1 100,0 5,2 2,8 5,8 8,0 6,0 8,6 8,9 12,4 6,8 169,4 

4 6,6 8,3 6,6 7,5 6,4 8,3 9,7 18,0 6,0 99,0 5,1 2,7 5,7 7,2 5,9 8,2 8,9 12,2 6,6 168,9 

5 6,5 8,3 6,3 7,5 6,3 8,1 9,6 17,8 5,9 99,0 4,9 2,7 5,5 7,0 5,8 8,2 8,8 11,8 6,5 168,0 

6 6,4 8,1 6,0 7,4 6,2 8,1 9,6 17,3 5,6 98,0 4,6 2,7 5,2 7,0 5,8 8,0 8,7 11,7 6,5 167,6 

7 6,4 8,0 5,9 7,3 6,2 8,0 8,9 17,3 5,5 98,0 4,5 2,7 5,2 6,9 5,7 7,7 8,6 11,3 6,3 167,6 

8 6,4 8,0 5,9 7,2 6,2 8,0 8,8 17,2 5,5 98,0 4,5 2,7 5,0 6,9 5,7 7,7 8,6 11,3 6,3 167,0 

9 6,3 7,9 5,8 7,2 6,1 7,9 8,4 17,0 5,3 97,0 4,5 2,7 4,9 6,9 5,6 7,6 8,6 11,2 6,2 167,0 

10 6,3 7,8 5,8 7,1 6,0 7,9 8,3 17,0 5,3 97,0 4,5 2,7 4,9 6,9 5,6 7,4 8,5 11,0 6,2 166,9 

11 6,3 7,7 5,8 7,0 6,0 7,9 8,3 17,0 5,3 97,0 4,4 2,7 4,9 6,9 5,6 7,2 8,4 11,0 6,1 166,2 

12 6,2 7,7 5,8 6,9 6,0 7,8 7,9 17,0 5,3 97,0 4,4 2,7 4,8 6,8 5,6 7,2 8,3 10,6 6,1 165,3 

13 6,2 7,6 5,7 6,8 6,0 7,7 7,9 16,8 5,2 96,0 4,3 2,7 4,8 6,8 5,6 7,2 8,2 10,6 6,0 165,2 

14 6,1 7,5 5,7 6,7 5,9 7,7 7,8 16,8 5,2 96,0 4,2 2,7 4,7 6,7 5,6 7,2 8,2 10,6 6,0 165,1 

15 6,1 7,4 5,7 6,6 5,9 7,5 7,7 16,7 5,2 96,0 4,2 2,7 4,7 6,7 5,6 7,2 8,1 10,4 6,0 165,0 

16 6,0 7,3 5,7 6,6 5,9 7,5 7,6 16,5 5,2 96,0 4,1 2,7 4,6 6,7 5,5 7,2 8,1 10,4 5,9 165,0 

17 6,0 7,3 5,6 6,6 5,8 7,4 7,4 16,5 5,2 96,0 4,1 2,6 4,5 6,5 5,4 7,2 8,0 10,4 5,8 164,2 

18 5,9 7,2 5,5 6,6 5,8 7,4 7,3 16,5 5,1 96,0 4,0 2,6 4,5 6,5 5,3 7,2 8,0 10,3 5,8 163,4 

19 5,9 7,2 5,5 6,6 5,8 7,4 7,3 16,5 5,1 96,0 4,0 2,6 4,5 6,4 5,3 7,2 7,8 10,2 5,8 162,9 

20 5,9 7,2 5,4 6,5 5,8 7,4 7,3 16,5 5,1 96,0 4,0 2,6 4,5 6,4 5,3 7,1 7,6 10,0 5,7 162,4 

21 5,9 7,1 5,4 6,5 5,7 7,4 7,2 16,4 5,0 95,0 4,0 2,6 4,5 6,3 5,3 7,1 7,6 10,0 5,7 161,2 

22 5,9 7,1 5,3 6,5 5,6 7,4 7,2 16,4 4,9 95,0 3,9 2,6 4,5 6,3 5,3 7,0 7,5 9,9 5,7 160,3 

23 5,8 7,1 5,3 6,5 5,5 7,3 7,1 16,4 4,9 94,0 3,9 2,6 4,4 6,1 5,2 7,0 7,5 9,8 5,7 159,7 

24 5,8 7,1 5,3 6,5 5,5 7,2 7,1 16,4 4,9 94,0 3,9 2,6 4,4 6,1 5,2 7,0 7,5 9,7 5,7 159,6 

25 5,8 7,1 5,3 6,4 5,5 7,2 7,1 16,4 4,8 94,0 3,8 2,6 4,4 6,0 5,2 7,0 7,4 9,6 5,7 159,6 

26 5,8 6,8 5,3 6,4 5,5 7,2 7,1 16,3 4,8 94,0 3,8 2,6 4,4 6,0 5,2 6,9 7,3 9,5 5,6 159,4 

27 5,8 6,6 5,2 6,4 5,5 7,1 7,0 16,3 4,6 94,0 3,8 2,6 4,3 5,9 5,2 6,8 7,2 9,4 5,6 159,3 

28 5,8 6,5 5,2 6,4 5,5 7,1 7,0 16,3 4,6 94,0 3,8 2,6 4,3 5,9 5,2 6,8 7,2 9,3 5,6 159,3 

29 5,7 6,4 5,2 6,4 5,5 7,1 6,9 16,2 4,5 94,0 3,7 2,6 4,3 5,9 5,1 6,8 7,1 9,3 5,6 159,3 

30 5,7 6,4 5,1 6,4 5,5 7,1 6,9 16,2 4,3 94,0 3,7 2,6 4,3 5,9 5,1 6,8 6,9 9,3 5,6 158,6 

31 5,7 6,4 5,1 6,4 5,4 7,1 6,9 16,2 4,2 94,0 3,7 2,6 4,3 5,8 5,1 6,8 6,9 9,2 5,5 158,1 

32 5,6 6,3 5,1 6,4 5,4 7,0 6,9 16,2 4,2 94,0 3,7 2,6 4,3 5,8 5,1 6,8 6,8 9,1 5,5 155,8 

33 5,6 6,3 5,1 6,3 5,4 7,0 6,8 16,2 4,2 94,0 3,7 2,6 4,3 5,8 5,1 6,8 6,7 9,0 5,5 155,4 

34 5,5 6,3 5,0 6,3 5,4 7,0 6,8 16,1 4,1 93,0 3,7 2,5 4,3 5,8 5,0 6,8 6,6 9,0 5,4 154,4 

35 5,5 6,2 5,0 6,3 5,4 6,9 6,8 16,1 4,1 93,0 3,7 2,5 4,3 5,7 5,0 6,8 6,5 9,0 5,4 154,2 

36 5,5 6,1 5,0 6,3 5,4 6,9 6,8 16,1 4,0 93,0 3,7 2,5 4,3 5,7 5,0 6,7 6,5 9,0 5,4 154,0 

37 5,5 6,1 5,0 6,3 5,3 6,9 6,8 16,1 4,0 93,0 3,7 2,5 4,2 5,6 5,0 6,7 6,5 9,0 5,4 154,0 

38 5,5 6,1 5,0 6,3 5,3 6,8 6,7 16,1 4,0 93,0 3,7 2,5 4,2 5,6 5,0 6,7 6,4 9,0 5,4 153,7 

39 5,4 6,1 5,0 6,3 5,3 6,8 6,6 16,0 3,9 93,0 3,7 2,5 4,2 5,6 5,0 6,6 6,4 9,0 5,4 153,4 

40 5,4 6,1 5,0 6,3 5,3 6,8 6,6 16,0 3,7 93,0 3,7 2,5 4,2 5,5 5,0 6,6 6,3 9,0 5,3 153,3 
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Liite III Perusmaksujen osuudet kokonaissiirtomaksusta 

 

Alla olevissa kuvissa on esitetty luodulla laskentasovelluksella määritetyt perusmaksu-

jen keskimääräiset osuudet kokonaissiirtomaksuista. Ylimmissä kuvissa on käsitelty 

yleissähköä, keskimmäisissä aikasähköä ja alimmissa kuvissa kausisähköä. Vasemman-

puoleisissa kuvissa on käsitelty asiakkaan kokemaa maksua, eli sähköverot on otettu 

huomioon. Oikeanpuoleisissa kuvissa on huomioitu verkkoyhtiön siirtomaksutulot il-

man sähköveron vaikutusta. Siniset palkit kuvaavat perusmaksun osuutta kokonaissiir-

tomaksusta alkutilanteen hinnoilla tehodatan mukaisilla siirtotuotteen ja sulakekoon ku-

lutuksilla. Punaisissa palkeissa hinnastona on käytetty laskentaohjelmalla laskettua kus-

tannusvastaavaa hinnastoa. 

 

 


