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Kotitalouksien mikrotuotanto on yleistynyt nopeasti viime vuosina, ja oman tuotantolaitok-

sen, kuten aurinkopaneelien hankkimisen katolle, on monissa Euroopan maissa tehnyt hou-

kuttelevaksi erilaiset valtion tukimuodot uusiutuvan energian tuotannolle. Näitä tukimuotoja 

ovat esimerkiksi syöttötariffit, sekä valtion takaamat matalakorkoiset lainat. Tässä kandidaa-

tintyössä on käsitelty kirjallisuustutkimuksen avulla Euroopan eri osissa käytössä olevia tu-

kimuotoja viiden esimerkkimaan kautta, jotka on valittu edustamaan mahdollisimman mo-

nipuolisesti erilaisia tukimuotoja. Esimerkkimaina toimivat Suomi, Saksa, Italia, Puola ja 

Iso-Britannia. 

 

Työn ensimmäisessä osassa käydään läpi yleisimpiä käytössä olevia tukimuotoja ja niiden 

toimintaperiaatetta yleisellä tasolla, ja toisessa osassa perehdytään tarkemmin eri maissa 

käytössä oleviin tukimuotoihin ja niiden mahdollisiin erityispiirteisiin. Esimerkkimaissa ko-

titalouksille on tarjolla syöttötariffeja, matalakorkoisia lainoja, nettomittarointia, sekä ALV-

vähennyksiä asennustöistä. Työssä käsitellään myös kotitalouksien keskimääräisiä sähkön 

vuosikulutuksia ja kuluttajahintoja maittain. Tutkimuksen perusteella maissa, joissa valtio 

tukee voimakkaasti mikrotuotantoa ja uusiutuvaa energiaa, on myös energian hinta kotita-

louksille kalliimpi kuin maissa, joissa valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa vähemmän.  
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Household microgeneration has rapidly increased during last few years, and the availability 

of support mechanisms in Europe has made it appealing to acquire renewable energy tech-

nology such as solar panels. For example, these support mechanisms include feed-in tariffs 

and low-interest loans. The aim of this Bachelor’s Thesis is to research available support 

mechanisms for household microgeneration in five different countries across Europe, which 

have been selected to represent a variety of support schemes. The countries used as example 

are Finland, Germany, Italy, Poland and the United Kingdom. 

 

The most common support mechanisms for renewable energy and their working principles 

are explained in the first part of this Bachelor’s Thesis.  The second part of the Thesis focuses 

on support mechanisms used in the selected countries, and whether they have some special 

traits compared to other countries practices. Support mechanisms for households used in the 

example countries are feed-in tariffs, low-interest loans, net-metering and VAT-discounts 

for installations. Average household consumptions and the price of electricity for household 

customers is also discussed in the Thesis. Based on research, in countries where state 

strongly supports renewable energy generation, the price for end user is also higher com-

pared to countries where state provides less support.  
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1. JOHDANTO 

Kotitalouksien sähkön mikrotuotanto yleistyy kiihtyvällä tahdilla. Uusiutuvan energian 

käyttö sähköntuotannossa kasvaa jatkuvasti, ja esimerkiksi Saksassa aurinkopaneelien ko-

konaiskapasiteetti on kasvanut vuosikymmenessä n. 38 GW:a vuoden 2006 2,9 GW tasosta 

vuoden 2016 40,9 GW:n kapasiteettiin, eli noin 14-kertaiseksi. (Fraunhofer ISE, 2017) 

 

Mikrotuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa, jonka tarkoitus on ensisijaisesti tuottaa säh-

köä kohteen omaan käyttöön, ja sen verkkoon syöttö on vähäistä. Mikrotuotantolaitoksen 

suurimmaksi kooksi määritellään standardin SFS-EN 50438 mukaan 11 kVA, mutta myös 

50 kVA:n rajaa voidaan käyttää (Motiva, 2012. s 5). Mikrotuotannon päätarkoituksena ei ole 

siis syöttää mahdollisimman paljon sähköä sähköverkkoon, vaan pikemminkin pyrkiä vä-

hentämään tarvetta ostaa sähköä verkosta kompensoimalla omaa kulutustaan mikrotuotan-

nolla. Erona pientuotantoon, on mikrotuotanto huomattavasti pienimuotoisempaa ja sillä tar-

koitetaan lähinnä kotitalouksien yhteydessä olevaa tuotantoa, kuten aurinkopaneeleita, joi-

den käytöllä ei tähdätä liikevoittoon.  

 

Mikrotuotannon aloittamiseen kotitalouksia houkuttaa siitä saatava taloudellinen hyöty ja 

mahdollisuus pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan eri-

laisia mikrotuotannon tukimuotoja eri puolilla Eurooppaa hyödyntäen esimerkkimaita Poh-

jois-, Keski-, Etelä- ja Itä-Euroopasta. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla 

kerätään tietoa tukimuodoista, sekä sähkön hinnoista kotitalouksille ja niiden sähkönkulu-

tuksesta. Analysoitava data rajataan esimerkkimaihin, ja niiden hintatasoa tarkastellaan ylei-

sellä tasolla. Tietoa kerätään muun muassa Euroopan Unionin (EU) energiaraporteista ja 

energiayhtiöiden verkkosivuilta. 

 

Työssä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Mitä tukia kotitaloudet saavat mikrotuotannon aloittamiseen/käyttöön liittyen Euroo-

pan eri osissa? (Esimerkkimaina Suomi, Saksa, Iso-Britannia, Italia ja Puola) 

o Miten tuotettua sähköä mitataan ja millaisilla tariffeilla ylijäämäsähköä oste-

taan/mihin hintaan? 
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o Mitä tarkoittaa nettomittarointi ja syöttötariffit? Miten ne liittyvät kotitalouk-

sien mikrotuotantoon? 

o Mitkä ovat kannusteet mikrotuotannolle? 

- Mikä on sähkön yleinen hintataso ja kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus 

kyseisessä maassa? 
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2. UUSIUTUVAAN ENERGIAAN PERUSTUVAN SÄHKÖNTUOTANNON TUET 

Erilaisilla uusiutuvan energian tukimuodoilla on tarkoitus kannustaa niin mikrotuottajia kuin 

suuremman mittakaavan tuottajia investoimaan uusiutuvan energian tuotantoon. Tässä kap-

paleessa käsitellään uusiutuvan energian tukimuotoja erityisesti mikrotuottajan kannalta, 

mutta luodaan myös katsaus mikrotuotantoa suuremman tuotannon tukimuotoihin, joita on 

käytössä työssä tutkittavissa esimerkkimaissa. 

2.1 Nettomittarointi 

Nettomittarointi on tapa toteuttaa verkkoon kytketyn mikrotuotannon mittaaminen ja lasku-

tus. Kotitalouden aurinkopaneelien tuottaessa enemmän sähköä kuin kyseinen talous kulut-

taa, pyörii sähkömittari taaksepäin. Laskutuskauden lopussa nettosumma tarkastetaan, ja jos 

kotitalouden tuotanto on ollut suurempi kuin sen kulutus, hyvitetään erotus ennalta sovitulla 

hinnalla. Kulutuksen puolestaan ollessa tuotantoa suurempi, maksaa kotitalous erotuksen 

normaalin tariffin mukaisesti sähkön myyjälle (Yamamoto, 2012).  

 

Nettomittarointi on yksinkertainen ja edullinen tapa mitata mikrotuotantoa, sillä se pystytään 

toteuttamaan myös vanhemmilla mittareilla, kunhan ne kykenevät mittaamaan kahteen suun-

taan. Siinä ei siis huomioida kulutuksen ja tuotannon tasapainoa joka hetki, joten periaat-

teessa esimerkiksi päivällä tuotettu sähkö voidaan käyttää yön aikana. Tällainen tilanne on 

kuitenkin sähkön myyjän kannalta epäedullinen, sillä ainoastaan asiakas hyötyy siitä myyjän 

hoitaessa kaikki rasitteet, kuten kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisen. Tästä syystä 

käytössä voikin olla rajoitteita, joissa tuotettu sähkö on käytettävä esimerkiksi saman tunnin 

aikana. Kyseinen järjestely luonnollisesti vaatii automaattisesti etäluettavan AMR -mittarin 

toimiakseen, josta sähkön kulutus ja tuotanto saadaan luettua vähintään tunneittain. Netto-

mittaroinnin nettolaskutus voi perustua joko puhtaasti sähkön määrään (kWh) tai rahalliseen 

arvoon (kWh x €/kWh), jossa jokaisen tuotetun kilowattitunnin arvo lasketaan sen hetkisen 

pörssihinnan perusteella. Nettomittarointi voi koskea sähkön myyntiä, siirtoa tai molempia. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014) 
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2.2 Syöttötariffit 

Syöttötariffi (FIT) takaa tuottajalle valtion määräämän hinnan sen tuottamasta sähköstä (fi-

xed FIT), ja turvaa sen, että tuotettua sähköä on aina kannattavaa myydä. Vastavuoroisesti 

kotitalouksien tulee ostaa tarvitsemansa sähkö normaalin tariffin mukaan. Tämä käytäntö on 

voimassa esimerkiksi Saksassa. Syöttötariffi määrää, että sähkönmyyjän tulee ostaa kaikki 

kotitalouden tuottama sähkö syöttötariffin määräämällä hinnalla määritellyn ajanjakson 

ajan, tyypillisesti joitain vuosia eteenpäin. (Yamamoto, 2012) 

 

Syöttötariffijärjestelmää käytetään myös kotitalouksia laajemmassa mittakaavassa, kuten 

tuuli- ja biokaasuvoimaloiden yhteydessä. Niillä pyritään vaikuttamaan sähkön tuotantora-

kenteeseen ja pääasiassa lisäämään uusiutuvien tai kotimaisten tuotantomuotojen käyttä-

mistä (Motiva, 2015). 

 

Yksi syöttötariffien muoto on samankaltainen premium-tariffijärjestelmä, jossa kiinteän hin-

nan sijasta uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle maksetaan markkinahinnan lisäksi pre-

mium-tariffin mukainen lisähinta. Tämä lisä voi olla kiinteä tai liukuva riippuen kyseessä 

olevasta valtiosta. Jos tariffi on liukuva, on sille usein asetettu maksimi- ja minimiarvo. Säh-

kön pörssihinnan ollessa korkea tariffi on siis pienempi ja pörssihinnan ollessa matala tariffi 

on korkeampi, jotta uusiutuvan energian tuottaminen pysyisi kannattavana myös sähkön hin-

nan ollessa matala. Tuotannosta saatu hinta siis vaihtelee markkinahinnan mukaan, sen kui-

tenkin pysyessä tyypillisesti markkinahintaa korkeampana premium-tariffin ansiosta (Fer-

roukhi et. al. 2012). 

 

Ongelmana syöttötariffien käytössä on niiden kilpailua vääristävä vaikutus. Siinä missä nor-

maalisti tuotantomuotojen ajojärjestys määräytyy tuotantokustannusten perusteella, ajavat 

syöttötariffein tuetut uusiutuvat energiamuodot perinteisten, pääasiassa fossiilisten, tuotan-

tomuotojen ohi.  Syöttötariffein tuetun uusiutuvan energian tuottajalla on siis varaa tarjota 

tuottamaansa sähköä halvemmalla kuin sen todelliset tuotantokustannukset ovat, sillä hän 

saa joka tapauksessa siitä kiinteän korvauksen syöttötariffien ansioista. Käytännössä sähköä 

siis tuotetaan kokonaiskustannuksiltaan kalliimmilla tuotantomuodoilla kuin pelkästään 

markkinalähtöisesti tuotettaisiin. Tämä näkyy sähkön kuluttajahinnoissa ja jää viime kädessä 

loppukäyttäjän eli asiakkaan maksettavaksi maissa, joissa syöttötariffit katetaan sähkön hin-

nan yhteydessä, tai yhteiskunnan, eli veronmaksajien vastuulle maissa, joissa syöttötariffit 
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katetaan muilla verotuloilla. Syöttötariffien tarkoituksena on kuitenkin olla väliaikaisia, kor-

keintaan joitain vuosikymmeniä kestäviä tukia ja tukea uusiutuvien energiamuotojen kehit-

tymistä ja yleistymistä aina siihen asti, että ne voivat oikeasti kilpailla markkinalähtöisesti 

muiden, konventionaalisten tuotantomuotojen kanssa. 

 

2.3 Muita tukimuotoja 

Sähköenergian tarjouskilpailuita (tender schemes) käytetään uusiutuvan energian tukemi-

seen osassa Eurooppaa, kuten Italiassa. Ne koskevat mikrotuotantoa suurempia, yleensä yli 

satojen tai tuhansien kilowattien kapasiteetin tuotantolaitoksia. Tarjouskilpailujen järjestä-

jinä toimivat julkiset tahot, kuten valtio, jotka vastaavat valmisteluista, tarjousten arvioin-

nista ja voittajien valinnasta. Tarjouskilpailuja voidaan järjestää yleisesti uusiutuvan ener-

gian tuotantokapasiteetin (MW) tai vuosittain tuotetun sähkön määrän (MWh) mukaan. 

Vaihtoehtoisesti tarjouskilpailu voidaan järjestää jonkin tietyn yksittäisen kohteen tai tuo-

tantomuodon tukioikeuksista. Kohteena tarjouskilpailuissa voi olla esimerkiksi syöttö- tai 

premium-tariffeja, kapasiteettimaksuja tai investointitukia. Tarjouskilpailut tapahtuvat joko 

suljettuna tai avoimena huutokauppana, ja lopullinen hinta voi määräytyä suoraan tarjousten 

perusteella, tai vaihtoehtoisesti voittavien tarjousten keskiarvona.  (European Comission, 

2016) 

 

Vihreät sertifikaatit osoittavat, että tietty osuus sähköstä on tuotettu käyttäen uusiutuvia 

energiamuotoja. Sertifikaatteja saa aina yhden tiettyä tuotettua määrää kohti. Uusiutuvan 

energian tuottaja voi sitten myydä hänelle myönnetyn sertifikaatin markkinoilla, ja saada 

siitä rahallista hyötyä. Yleisesti yksi sertifikaatti vastaa 1 MWh:a uusiutuvilla energialäh-

teillä tuotettua sähköä. Kyseisessä järjestelmässä sähkön tuotantotapaa ei erotella, vaan 

kaikki sähkö myydään samanlaisena ”harmaana sähkönä”, ja vihreillä sertifikaateilla voi-

daan varmistaa, että sähköä on varmasti tuotettu tietty määrä uusiutuvilla energialähteillä. 

Esimerkiksi Suomessa vihreiden sertifikaattien kauppaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

(Motiva, 2016)  
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3.  TUET EUROOPAN ERI OSISSA 

Käytössä olevat uusiutuvan energian tukimuodot vaihtelevat Euroopan sisällä runsaasti. Osa 

maista tukee monia eri tuotantomuotoja ja eri kokoisia tuotantoyksiköitä toisten maiden kes-

kittyessä tiettyihin tuotantomuotoihin, tai esimerkiksi vain suurempiin, teollisen mittakaavan 

tuotantolaitoksiin. Tässä kappaleessa käsitellään viiden esimerkkimaan kautta Euroopassa 

käytössä olevia tukimuotoja keskittyen mikrotuotantoon, mutta samalla luoden katsaus maan 

yleiseen tukipolitiikkaan. 

 

Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus vuodessa on pysynyt EU-maissa lähes sa-

malla, noin 3500-4000 kWh:n tasolla yli 20 vuoden ajan (WEC, 2016). Sähkön hinta sen 

sijaan on noussut keskikokoiselle (2500-5000 kWh:a kuluttavalle) kotitaloudelle kymme-

nessä vuodessa vuoden 2007 15,3 snt/kWh tasosta vuoden 2016 20,6 snt/kWh tasolle (Eu-

rostat, 2016). Luvuissa on otettu huomioon kaikki sähkön kustannukset, eli sähkön myynti, 

siirto sekä verot. 

3.1 Suomi  

Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa, jossa kotitalouksien lämmitystarve on muuta Euroop-

paa huomattavasti suurempi, ja sähkölämmitys yleinen lämmitysmuoto. Tämä näkyykin 

väistämättä kotitalouksien keskimääräisessä sähkönkulutuksessa, joka on Pohjoismaissa 

Tanskaa lukuun ottamatta Euroopan korkeinta tasoa. Suomessa kotitaloudet kuluttivat kes-

kimäärin 8041 kWh vuonna 2014, ja luku on ollut sitä aikaisempina vuosina likimain sa-

malla tasolla, vaihdellen hieman talven kylmyydestä ja siten lämmitystarpeesta riippuen. 

EU:n keskitasoon verrattuna suomalaisen kotitalouden sähkönkulutus on yli kaksinkertai-

nen, kuten kuvasta 3.1. näkee. (WEC, 2016)  

 

Suomessa sähkön hinta oli vuonna 2016 keskikokoisille kotitalouksille 15,4 snt/kWh, mikä 

on noin 5 snt alle EU-28 maiden keskiarvon (Eurostat, 2016). Ottaen huomioon Suomen 

yleisen hintatason, on sähkö Suomessa melko edullista 
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kuva 3.1. Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Suomessa vuosina 1990-2014. (WEC, 2016) 

 

3.1.1 Syöttötariffit 

Suomessa on käytössä syöttötariffit, jotka toimivat premium -tariffien periaatteella. Niiden 

tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian tuotantoa. Syöttötariffit ovat nykyisellään käy-

tössä metsähakkeella, puupolttoaineella, biokaasulla ja tuulivoimalla tuotetulle sähkölle. 

Syöttötariffia maksetaan sähkön tuottamisesta enintään 12 vuotta (Motiva, 2012 s 15-16). 

Rajana syöttötariffijärjestelmään hyväksymiselle on tuulivoiman osalta vähintään 500 kVA 

yhteenlaskettu nimellisteho. Aurinkosähköllä tuotetulla sähköllä ei Suomessa ole mahdol-

lista päästä syöttötariffijärjestelmän piiriin (Sähkömarkkinalaki 2010/1396 § 9).  Näin ollen 

syöttötariffit liittyvät kotitalouksien mikrotuotantoa suurempiin tuotantolaitoksiin ja tuotan-

tomuotoihin, joita ei mikrotuotannossa käytetä, joten Suomen osalta syöttötariffit eivät si-

sälly työn laajuuteen. 

3.1.2 Kotitalousvähennys 

Suomessa valtio ei käytännössä tue mikrotuottajia muutoin kuin kotitalousvähennyksen 

avulla. Mikrotuottaja voi saada kotitalousvähennyksen esimerkiksi aurinkopaneelien asen-

tamisesta tai ylläpidosta maksamastaan työkorvauksesta. Kotitalousvähennyksen saamisen 

ehtona on, että mikrotuottajan tarkoituksena ei ole myydä yli puolta tuottamastaan sähköstä, 

koska tällöin laitteisto katsotaan hankituksi tulonhankkimistoimintaan. (Varonen et. al, 

2014) 
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3.1.3 Nettomittarointi 

Mikrotuotannon osalta Suomessa ei ole käytössä yhtenäistä nettolaskutuskäytäntöä. Ongel-

mana nettolaskutuksen yksinkertaiselle toteuttamiselle on muun muassa Suomen ja EU:n 

ALV:n lainsäädäntö. Vaikka sähkön mikrotuottaja maksaisi vain verkosta ottamansa ja sinne 

syöttämänsä sähkön erotuksen, peritään ALV koko bruttoenergiamäärästä, eikä ainoastaan 

mikrotuottajan verkosta ottaman ja sinne syötetyn sähkön määrän erotuksesta. Pien- tai mik-

rotuottaja on arvonlisäverovelvollinen vain, jos hänen 12 kuukauden liikevaihtonsa ylittää 

8500 €, mikä mikrotuottajan tilanteessa erittäin harvoin toteutuu. Näiltä osin mikrotuottajan 

ei usein tarvitse toiminnan pienimuotoisuuden takia ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014). 

 

Nettomittaroinnista ei Suomessa ole erityistä lainsäädäntöä. Sähkön vähittäismyyntiyhtiöillä 

onkin oikeus päättää millä hinnalla ne pien- tai mikrotuottajalta ylijäämäsähköä ostavat, sekä 

myös oikeus olla maksamatta ylijäämäsähkön verkkoon syöttämisestä. Tuottamansa sähkön 

voi myydä mille tahansa yhtiölle Suomessa. Ainoana rajoitteena on, että verkosta otettava 

sähkö on ostettava samalta yhtiöltä, kuin mihin tuottamansa sähkön myy. Paikallinen verk-

koyhtiö puolestaan on velvoitettu ottamaan vastaan alueellaan toimivan pien- tai mikrotuot-

tajan tuottaman sähkö. Sähköyhtiöiden käytännöt pientuottajien sähkön ostosta vaihtelevat. 

Pääosa sähkön myyntiyhtiöistä Suomessa ostaa pientuottajien tuottaman sähkön Nord Pool 

spot- hinnaston mukaisesti kulloisenkin tunnin pörssihinnalla. Tätä käytäntöä harjoittavat 

esimerkiksi Helen (Helen, 2015), Lappeenrannan Energia (Lappeenrannan Energia, 2017) 

ja Kymenlaakson sähkö (KSOY, 2017). Vuoden 2016 sähkön pörssihinta Suomen alueella 

oli keskimäärin 3,25 snt/kWh, kun esimerkiksi Helen tarjoaa myymäänsä sähköä kahden 

vuoden määräaikaisella sopimuksella maaliskuussa 2017 hintaan 4,64 snt/kWh (Helen, 

2017) ja Lappeenannan Energia hintaan 4,50 snt/kWh (Lappeenrannan Energia, 2017). 

Vaihtoehtona on myös valita pörssisähkösopimus, jossa myös ostetun sähkön hinta riippuu 

sähkön pörssihinnasta, mutta tällöinkin sähkönmyyjän perimään hintaan lisätään marginaali, 

joka yhtiöstä riippuen vaihtelee yleensä 0,2-0,3 snt/kWh välillä. Sähköyhtiöt siis pääasiassa 

ostavat mikrotuottajien sähköä halvemmalla kuin sitä myyvät. Lähimpänä nettomittarointia 

vastaavaa menettelyä käyttää sähköyhtiöistä ainakin Nivos Oy (ent. Mäntsälän sähkö), joka 

ostaa sähkön samalla hinnalla kuin sitä asiakkaalle myy. Asiakkaalla tulee tällöin olla kah-
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den vuoden määräaikainen sähkönmyyntisopimus yhtiön kanssa. Nivos myös hyvittää tar-

vittaessa rahana ylijäämäsähköstä, jos sitä on syötetty verkkoon enemmän kuin asiakas on 

itse kuluttanut (Nivos, 2017). 

3.2 Saksa  

Saksa edustaa Keski-Eurooppalaista teollistunutta maata, jossa uusiutuvan energian lisäämi-

nen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Tarvetta uusiutuvan energian nopealle lisäykselle luo 

etenkin Saksan päätös sulkea kaikki sen ydinvoimalat vuoteen 2022 mennessä (Bruninx et 

al., 2012). 

 

Saksalainen kotitalous kulutti vuonna 2014 sähköä keskimäärin 3079 kWh, mikä on hieman 

vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kuvasta 3.2 nähdään, että esimerkiksi vuonna 2013 

keskimääräinen kulutus kotitaloudelle oli 3304 kWh ja vuonna 2012 3369 kWh. Saksalaisten 

kotitalouksien keskimääräinen kulutus on hyvin lähellä maailman keskiarvoa, joka vuonna 

2014 oli 3353 kWh ja 2013 3350 kWh. Kyseiset luvut kuvastavat hyvin Keski-Eurooppalai-

sia kotitalouksia kuten Ranskaa, Belgiaa ja Alankomaita, joissa kulutus on pääosin saman 

suuruista, yleensä 3000-5000 kWh:n välillä vuodessa. (WEC, 2016) 

 

 

Kuva 3.2. Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Saksassa vuosina 1990-2014 (WEC, 2016). 

 

Sitoutuminen uusiutuvan energian lisäämiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentä-

miseen ei ole ilmaista, ja sähkön hinta onkin Saksassa Euroopan kalleinta tasoa. Keskiko-

koiset kotitaloudet maksoivat sähköstä Saksassa vuonna 2016 keskimäärin 29,5 snt/kWh, 
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kun EU-28 maiden keskiarvo oli vastaavasti 20,6 snt/kWh (Eurostat, 2016). Sähkön hinnasta 

kotitalouksille Saksassa yli puolet, eli 15,2 snt/kWh muodostuukin veroista myynnin ja siir-

ron muodostaessa kumpikin noin neljänneksen lopullisesta hinnasta (Eurostat, 2016). Vuo-

den 2016 sähkön hinnan erottelu myynnin, siirron ja verojen osalta on liitteessä 1. 

3.2.1 Market-premium 

Saksan valtio tukee voimakkaasti uusiutuvan energian lisäämistä ja rakentamista. Uusiutu-

valle energialle on käytössä market premium -tuki joka tarkoittaa, että uusiutuvan energian 

tuottaja myy tuottamansa sähkön kolmannelle osapuolelle, tai sähköpörssiin ja saa siitä oh-

jelman mukaisen korvauksen siirtoverkonhaltijalta. Verkonhaltija on velvoitettu ottamaan 

vastaan fyysinen sähkö uusiutuvan energian tuottajalta. Market-premium koskee mikrotuo-

tantoa suurempia, pääasiassa liiketoimintaan tähtääviä tuotantolaitoksia. (Silvia-Lucretia, 

2016). 

3.2.2 Syöttötariffit pienille tuotantolaitoksille 

Pienemmille tuotantolaitoksille tukimuotona käytetään syöttötariffeja. Mikrotuotannon 

osalta syöttötariffiksi on säädetty syöttötariffijärjestelmän uusimisen yhteydessä 1.12.2014 

alle 10 kW järjestelmille 12,59 snt/kWh verkkoon syötetystä sähköstä. Uusille tuotantoyk-

siköille maksetaan 20 vuotta samaa tariffia, joka on ollut voimassa sen käyttöönottopäivänä. 

Uusien tuotantoyksiköiden saama tariffi muuttuu jatkuvasti sen mukaan, paljonko aurinko-

paneelien kokonaiskapasiteetti lisääntyy Saksassa. Vuosittaiselle lisäykselle on asetettu ta-

voitearvo, ja tariffin muutos lasketaan sen perusteella, ollaanko siihen päästy vai ei. Oletuk-

sena maksettu tariffi laskee 0,5 % kuukaudessa, kun alkuperäisenä arvona käytetään 

1.12.2014 määritettyä arvoa. Jos vaikuttaa, että tavoitteista ollaan jäämässä paljon, voi mak-

settu korvaus myös kasvaa aina 1,5 %:in kuukaudessa asti. Tariffin säätäminen toteutetaan 

kolmen kuukauden jaksoissa. (Silvia-Lucretia, 2016).  

 

Myös mikrotuotantoa suuremmille, mutta kuitenkin alle 500 kW laitoksille, jotka ovat aloit-

taneet toimintansa ennen vuotta 2016, ja alle 100 kW voimalaitoksille, jotka ovat aloittaneet 

toimintansa vuoden 2016 alun jälkeen maksetaan edelleen syöttötariffeja. (Silvia-Lucretia, 

2015) 
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3.2.3 Lainaohjelma 

Syöttötariffien lisäksi Saksassa on mahdollista saada pitkäaikaista ja matalakorkoista lainaa 

uusiutuvan energian voimalaitoksen perustamista varten. Myöntäjänä lainalle toimii valtio-

omisteinen kehityspankki KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Lainan maksimimäärä on 

25 milj. euroa. Lainaa voivat hakea niin yksityishenkilöt, voittoa tavoittelemattomat järjes-

töt, kuin yksityisomistuksessa olevat yrityksetkin. Laina sisältää start-up jakson, jonka ai-

kana sitä ei vielä tarvitse lyhentää. Lainan avulla voi rahoittaa jopa 100% uusiutuvan ener-

gian voimalaitoksen rakennuskustannuksista (ei sisällä ALV:a). (Silvia-Lucretia, 2015) 

3.3 Italia 

Italian kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus on EU:n keskiarvoa pienempi, kuten 

kuvasta 3.4 nähdään. Kotitalouksien keskikulutus vuonna 2014 oli 2432 kWh:a, mikä on 

myös matalampi kuin maan 10 aikaisemman vuoden (2004-2013) keskiarvo 2764 kWh:a. 

Italian kotitalouksien sähkönkulutus onkin ollut laskussa vuodesta 2012 lähtien. (WEC, 

2016) 

 

Hintataso Italiassa on puolestaan korkeampi kuin EU-28 maiden keskiarvo. Vuonna 2016 

sähkön keskihinta keskikokoisille kotitalouksille oli 24,1 snt/kWh. Korkea hinta selittyy osin 

suoraan sähkölaskulla perittävistä uusiutuvan energian tukien maksuilla, mutta myös sähkö-

energian osuus Italiassa on merkittävä, n. 40 % loppuhinnasta. Sähkön hinnan jakautuminen 

eri komponentteihin on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 

kuva 3.3. Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Italiassa vuosina 1990-2014 (WEC, 2016). 
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Italiassa uusiutuvien energiamuotojen tuista vastaa valtio-omisteinen yhtiö GSE (Gestore 

dei Servizi Energetici), jonka tehtävänä on edistää ja tukea uusiutuvien energialähteiden 

käyttöä. Pääosin tuet muodostuvat yhdistelmästä premium-tariffeja, syöttötariffeja ja uusiu-

tuvan energian tarjouskilpailuja (tender schemes). Uusiutuvan energian tuottajille on tarjolla 

myös verohelpotuksia, sillä aurinko- ja tuulivoiman asennukset verkkoon ovat oikeutettu 

pienempään, 10 % ALV:on yleisen 22 % verokannan sijasta. Mahdollisuus alennettuun 

ALV:on koskee niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. (Jimeno, 2015. s 5) 

 

3.3.1 Syöttötariffit 

Premium- ja syöttötariffeja on käytössä useampia riippuen tuotantotavasta. Käytännössä ta-

riffit jaotellaan syöttötariffi I:een ja II:een , joista II sisältää aurinkopaneelit ja I muut uusiu-

tuvan tuotantomuodot. Premium -tariffi jakautuu myös kahteen osaan syöttötariffin tavoin. 

Mikrotuotannon kannalta tärkein tukimuoto on syöttötariffi II (Ritiro dedicato). Siinä GSE 

hoitaa sähkön myynnin tuottajan puolesta, vapauttaen tämän tarpeesta myydä se itse vapailla 

markkinoilla ja näin ollen tehden sähkön myynnin helpoksi. Tässä tariffissa tuottaja voi va-

lita haluaako maksun tuottamastaan sähköstä minimitariffin takuuhinnan vai markkinahin-

nan mukaan. Syöttötariffeja käytettäessä ei ole oikeutettu muihin päällekkäisiin tariffeihin 

tai tukiin, pois lukien ALV:n vähennys asennustöistä. (Jimeno, 2015) 

 

Syöttötariffit Italiassa ovat etenkin pientuotannon osalta hyvin korkeita. Esimerkiksi tuuli-

voimalle syöttötariffi I:llä alle 20 kW tuotantoyksikkö saa 29,1 snt/kWh tuottamastaan säh-

köstä. Uusiutuvan energian tuotanto on siis voimakkaasti tuettua. (Jimeno, 2015) Kustan-

nukset uusiutuvien energiamuotojen tuista katetaan viime kädessä loppukäyttäjiltä eli asiak-

kailta sähkölaskun yhteydessä perityistä maksuista. 

 

3.3.2 Nettomittarointi 

Vaihtoehto muille tukimuodoille on nettomittarointi (scambio sul posto), jota on mahdollista 

hyödyntää, jos pientuotantolaitoksen koko on 20-500 kW:n välillä. Pientuottaja maksaa nor-

maalisti ostamastaan sähköstä myyntiyhtiölle, ja GSE antaa hyvitystä verkkoon syötetystä 

energiasta.  Erotus lasketaan kerran vuodessa. Käytännössä järjestelmä takaa pientuottajalle 
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ilmaiseksi hänen verkkoon syöttämänsä määrän sähköä käytettäväksi minä tahansa ajankoh-

tana. Jos pientuottaja syöttää verkkoon enemmän sähköä kuin kuluttaa tietyllä ajanjaksolla, 

ei kyseistä erotusta hyvitetä rahalla, vaan ylimääräisenä tuotettu määrä jää käytettäväksi 

myöhemmällä ajanjaksolla ilman rajoitusta siitä, mihin mennessä kyseinen sähkö olisi kulu-

tettava. Tästä syystä nettomittarointi ei sovellu kohteisiin, jotka tuottavat sähköä enemmän 

kuin kuluttavat. Ennen vuotta 2008 perustetut, alle 20 kW mikro- ja pientuotantolaitokset 

olivat myös oikeutettuja hyödyntämään nettomittarointia (Jimeno, 2015). 

 

3.4 Puola 

Puola kuuluu Itä-Eurooppaan, jossa elintaso tavallisesti on matalampi kuin Länsi- ja Pohjois-

Euroopassa. Sähkönkulutuksen ja elintason välillä on riippuvuutta, sillä esimerkiksi kodin-

elektroniikkalaitteiden määrä kasvaa yleensä elintason kasvaessa. Kotitalouksien keskikulu-

tus oli Puolassa vuonna 2014 1897 kWh:a, ja on ollut samaa tasoa aina 2000-luvun alkupuo-

lelta lähtien. Kulutus on noin 1700 kWh:a EU-maiden keskitason alapuolella, kuten kuvasta 

3.4 nähdään (WEC, 2016) 

 

Sähkön hinta kotitalouksille on selkeästi EU-28 maiden keskitasoa edullisempi, mutta esi-

merkiksi Suomeen verrattuna vain hieman alhaisempi. Vuonna 2016 keskikokoiset kotita-

loudet maksoivat sähköstä keskimäärin 13,3 snt/kWh, josta sähköenergian ja siirron osuudet 

olivat n. 40 % ja verojen osuus n. 20 %. Tarkempi erittely löytyy liitteestä 1. 

 

 

Kuva 3.4. Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Puolassa vuosina 1990-2014 (WEC, 2016). 
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3.4.1 Lainajärjestelmä 

Puolassa on käytössä joitain muista esimerkkimaista poikkeavia tukimuotoja. Mikrotuotan-

toa suuremmille, eli yli 40 kW aurinko- ja tuulisähkötuotantolaitoksille, sekä eri rajoituksin 

myös muille uusiutuvan energian tuotantomuodoille, on käytössä kansallinen rahasto, joka 

on suunnattu ympäristön suojelulle ja vesistöjen hallinnalle (National Fund for Enviromental 

Protection and Water Management). Rahasto takaa matalakorkoisia lainoja aina 40 milj. 

Puolan zlotyyn, eli noin 9 milj. euroon asti, ja enimmillään 85 %: iin kokonaiskustannuk-

sista. Laina voidaan myöntää enimmillään 15 vuoden ajaksi. Kyseisen lainajärjestelmän ku-

lut rahoitetaan sakkomaksuilla, jotka peritään energiantuottajilta, jotka eivät täytä uusiutu-

van energian hankintakiintiöitään (Gulczyński, 2015).  Niin kuin lähes kaikkien uusiutuvan 

energian tukimuotojen kohdalla, myös kyseinen lainajärjestelmä rahoitetaan loppukädessä 

kuluttajilta perittävillä maksuilla. 

 

Myös uusiutuvan energian pien- ja mikrotuottajille on oma laina- ja tukiohjelmansa, jonka 

tarkoitus on taata edullisia lainoja ja tukea yksittäisille kotitalouksille ja pienille yhteisöille 

mikrotuotannon aloitusta varten. Tämä ohjelma on alkanut vuonna 2015 ja jatkuu vuoteen 

2022 asti. Lainalle asetettu korko on 1 % ja laina-aika on 15 vuotta. Laina voidaan myöntää 

alle 40 kW aurinkopaneeli- ja tuulivoimajärjestelmille. Lainan lisäksi voidaan mikrotuotta-

jille myöntää myös valtiontukea, joka voi olla jopa 30 % kustannuksista. Yhdessä lainan 

kanssa tuilla voidaan kattaa jopa 100 % kustannuksista, mutta tällöin kyseessä tulee olla 

suurempi tuotantoyksikkö, jonka kustannukset ovat vähintään 200 000 zlotya, eli noin 

45 000 € (Gulczyński, 2015). 

 

3.4.2 Syöttötariffit 

Vuoden 2016 alusta myös Puolassa otettiin käyttöön syöttötariffijärjestelmä, joka kuitenkin 

koskee ainoastaan alle 10 kW laitteistoja. Alle 3 kW laitteistoille maksettava tariffi on 0,75 

PLN/kWh, eli noin 17,0 snt/kWh ja 3-10 kW laitteistoille PLN 0,65/kWh, eli noin 15,0 
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snt/kWh. Kyseiset tariffit ovat voimassa siihen asti, kunnes alle 3 kW järjestelmien yhteis-

kapasiteetti ylittää 300 MW ja 3-10 kW järjestelmien yhteiskapasiteetti 500 MW. Samalla 

aikaisemmin käytössä ollut vihreisiin sertifikaatteihin perustunut kiintiöjärjestelmä korvat-

tiin huutokauppajärjestelmällä. Kyseinen huutokauppajärjestelmä koskee mikrotuotantoa 

suurempia uusiutuvan energian tuotantolaitoksia (IEA, 2016) 

3.5 Iso-Britannia 

Sähkönkulutukseltaan Iso-Britannian kotitaloudet kuuluvat lähelle Euroopan keskitasoa, ku-

ten kuvasta 3.5 nähdään. Kotitalouksissa käytettiin vuonna 2014 keskimäärin 3941 kWh:a 

sähköä, kun Euroopan Unionin keskitaso oli kyseisenä vuonna 3600 kWh:a. (WEC, 2016) 

 

Iso-Britannia kuuluu myös sähkön hinnan osalta Euroopan keskitasoon. Sähkön kokonais-

hinta keskikokoiselle kotitaloudelle oli vuonna 2016 19,5 snt/kWh, kun EU-28 -maiden kes-

kiarvo oli samana vuonna 20,6 snt/kWh (Eurostat, 2016). Huomattavana erona muihin esi-

merkkimaihin, Iso-Britannian sähkön hinnassa ylivoimaisesti suurin osuus on sähköenergi-

alla sen muodostaessa reilut 70 %:a kuluttajahinnasta, siirtokustannusten puolestaan muo-

dostaessa n. 25 %:a ja verojen vain n. 5 %:a. Tarkka erittely on nähtävissä liitteessä 1. 

 

 

Kuva 3.5. Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Iso-Britanniassa vuosina 1990-2014 (WEC, 2016). 

 

Iso-Britanniassa uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa tuetaan syöttöta-

riffeilla, sopimuksilla hintaerosta (Contract for Difference, CfD), uusiutuvan energian kiin-

tiöillä ja fossiilisten polttoaineiden verottamisella. Uusiutuvan energian mikrotuotantoon 
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liittyy mikrotuotannon sertifiointijärjestelmä Microgeneration Certification Scheme (MCS), 

joka asettaa ehdoksi esimerkiksi syöttötariffien saamiselle, että järjestelmä on valmistettu ja 

asennettu MCS:n laatuvaatimusten mukaisesti. Sertifikaatti koskee alle 50 kW voimalaitok-

sia. (Maroulis, 2015) 

 

3.5.1 Sopimus hintaerosta 

CfD on yksityinen sopimus vähähiilipäästöisen tuottajan ja valtio-omisteisen LCCC:n (Low 

Carbon Contracts Company) kanssa. LCCC:n tehtävänä on ennustaa sähkön hintakehitystä, 

hallinnoida sopimuksia tuottajien kanssa ja varmistaa, että investoijat uskovat CfD-sopimuk-

siin, eikä sähkön hinta loppukuluttajalle nouse kohtuuttomasti tukimuodosta johtuen.  Säh-

kön hinnalle määritetään sopimushinta, joka määräytyy kyseessä olevan uusiutuvan energian 

tukimuodon investointikustannusten mukaisesti. Tämän hinnan ollessa korkeampi kuin säh-

kön markkinahinta, maksaa LCCC uusiutuvan energian tuottajalle hinnan erotuksen, kun 

taas markkinahinnan ollessa sopimushintaa korkeampi, maksaa tuottaja puolestaan erotuk-

sen takaisin LCCC:lle. CfD tukimuoto koskee yli 5 MW uusiutuvan energian voimalaitok-

sia. (Maroulis, 2015) 

 

3.5.2 Syöttötariffit Iso-Britanniassa 

Mikrotuottajat ovat oikeutettuja syöttötariffiin, jos heidän laitteistonsa täyttää MCS:n vaati-

mukset. Syöttötariffin suuruuteen vaikuttaa tuotantolaitoksen koon lisäksi siihen liitetyn 

kohteen energiatehokkuus. Energiatehokkuus määritellään luokituksella A-G, ja se määräy-

tyy rakennuksen hiilidioksipäästön/neliömetri mukaan. Syöttötariffi uudiskohteisiin raken-

netuille, alle 4 kW:n, sekä myös 4-10 kW, korkean hyötysuhteen kohteeseen liitetyille au-

rinkopaneeleille on 1.1.2017 alkaen 4,1 p/kWh, eli noin 4,8 snt/kWh. Syöttötariffit uusille 

aurinkopaneelijärjestelmille ovat pudonneet murto-osaan siitä mitä tariffit olivat syöttötarif-

fijärjestelmän alkuaikoina vuonna 2010. 1.4.2010 vastaava tariffi alle 4 kW järjestelmille oli 

44,2 p/kWh, eli noin 51,3 snt/kWh. Puolestaan suuremmille, yli 10 kW järjestelmille kor-

keahyötysuhteisten uudiskohteiden syöttötariffi on 1.4.2017 alkaen hieman korkeampi, 4,32 

p/kWh, eli noin 5,0 snt/kWh. Liitettäessä aurinkovoimajärjestelmä huonon energiahyötysuh-

teen omaavaan kohteeseen, romahtaa syöttötariffi huomattavasti matalammaksi. Alle 10 kW 
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järjestelmille heikon hyötysuhteen kohteissa tariffi on vain 0,52 p/kWh, eli 0,6 snt/kWh. 

Tämä on erikoispiirre Iso-Britannian syöttötariffijärjestelmässä. (Ofgem, 2017) 

 

Tuulivoimalle ei ole energiatehokkuuteen perustuvaa syöttötariffia, vaan tariffin suuruus 

riippuu ainoastaan tuotantoyksikön maksimituotantokapasiteetista ja asentamisajankoh-

dasta. Alle 50 kW voimalaitoksille syöttötariffi on 1.1.2017 alkaen 8,26 p/kWh, eli noin 9,6 

snt/kWh. Tuulivoiman syöttötariffi mikrotuotannolle on siis noin kaksinkertainen aurinko-

paneeleihin nähden. (Ofgem, 2017) 

 

Syöttötariffin suuruus kullekin kohteelle riippuu tuotannon aloitusajasta, ja se pienenee ta-

riffin voimassaoloaikana ainoastaan RPI -indexin mukaisesti vuosittain. Pääsääntöisesti ta-

riffeja maksetaan 20 vuotta tuotannon aloittamisesta, poikkeuksena ennen 1.4.2012 asenne-

tut PV-paneelit, joilla aika on 25 vuotta. (FITtariffs, 2016)  

 

Syöttötariffien kustannukset peritään pääasiassa sähkön loppukäyttäjiltä sähkölaskujen yh-

teydessä (Maroulis, 2015).  
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Uusiutuvan energian tuotantoa tuetaan useimmissa EU-maissa valtion määräämillä tukimuo-

doilla. Yleisin käytetty tukimuoto on syöttötariffit, joita on kahdenlaisia, takuuhintaisia ja 

markkinahinnan päälle maksettavia premium-tariffeja. Käytännöt siitä, kuuluvatko uusiutu-

van energian mikrotuottajat syöttötariffien piiriin vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Italiassa 

myös mikrotuottajat saavat maan sähkön keskihintaa runsaasti korkeampia syöttötariffeja 

tuottamastaan sähköstä, mutta Suomessa mikrotuottaja saa useimmiten vain pörssihinnan 

suuruisen korvauksen, riippuen valitsemastaan sähköyhtiöstä. Laissa määrätyt syöttötariffit 

puolestaan koskevat Suomessa vain suurempia tuotantolaitoksia. Työssä tarkasteltavien esi-

merkkimaiden käyttämät tukimuodot mikrotuotannolle, sekä maiden kotitalouksien keski-

määräinen kulutus ja keskikokoisten (2500-5000 kWh kuluttavien) kotitalouksien keskimää-

rin kWh maksama sähkön hinta on listattu taulukossa 4.1. 

 

Taulukko 4.1. Esimerkkimaiden käyttämät tukimuodot 

 Syöttötariffit 

mikrotuotan-

nolle 

 

[snt/kWh]  

ALV-vä-

hennyk-

set 

asennuk-

sesta 

Valtion ta-

kaamat 

lainat 

Netto-

mitta-

rointi 

Sähkön 

hinta kotita-

louskulutta-

jalle 

snt/kWh 

(2016) 

Kotitalouden 

keskimääräi-

nen sähkön-

kulutus  

kWh/a 

(2014) 

Suomi  x   15,4 8041 

Saksa 12,59 (2014)  x  29,7 3079 

Italia 29,1 (2015) x  x 24,1 2432 

Puola 15,0 (2016)  x  13,3 1879 

Iso-Bri-

tannia 

4,8 (2017)    19,5 3941 

EU     20,6 3600 

 

Kotitalouksien keskimäärin maksama sähkön hinta kilowattituntia kohden voi Euroopan 

sähkön osalta kalleimmissa maissa olla jopa noin kuusinkertainen verrattuna edullisimpiin 

maihin. Vertailun vuoksi taulukossa on myös EU maiden keskiarvo niin keskimääräisen ku-

lutuksen kuin keskihinnan osalta.  
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