
 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katariina Rossi 

 

KUSTANNUSVASTAAVAN SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELUN KE-

HITTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat: Professori Samuli Honkapuro  

   TkT Juha Haakana 

Työn ohjaaja:   DI Jaakko Yliaho    



 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 

Katariina Rossi 

 

Kustannusvastaavan sähkön siirtohinnoittelun kehittäminen 

 

Diplomityö 

2018 

74 sivua, 35 kuvaa ja 17 taulukkoa 

 

Tarkastajat:  Professori Samuli Honkapuro 

  TkT Juha Haakana 

 

Hakusanat: siirtohinnoittelu, siirtotariffi, tehohinnoittelu, tehotariffi 

 

Sähkön siirtohinnoittelun kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi sähkön loppukäytön muu-

toksen seurauksena. Energiatehokkuuden parantuminen sekä asiakkaan oma tuotanto laske-

vat energian kulutusta, samalla kun verkon mitoittava huipputeho pysyy ennallaan tai jopa 

kasvaa.  Nykyisellä energiapohjaisella tariffirakenteella tämä on ongelmallista, koska verk-

koyhtiön siirtotulot laskevat kustannusten pysyessä ennallaan. Tämän työn tavoitteena on 

löytää mahdollisimman kustannusvastaava siirtohinnoittelumalli, joka olisi asiakkaalle yk-
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Tämän vuoksi käyttöönottovaiheeseen muodostetaan tariffirakenne, jolla pyritään estämään 

suuria ja äkillisiä siirtomaksujen muutoksia.  
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Development of distribution pricing has become relevant because the changes in the elec-

tricity usage. Energy efficiency and distributed energy generation at the customer site reduce 

electricity consumption but at the same time, power usage will be at the same level. This is 

problematic with the current energy-based tariff structure since the revenue of distribution 

system operators will reduce while the cost remains the same. The aim of this study is to 

develop a cost reflective tariff structure, which is simple for customers and guarantee steady 
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In this thesis, cost reflective distribution pricing and its customer impact is studied. Cost 
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the year. The aim of this study is to determine the target customer group for the tariff struc-

ture change. Based on the analyses the cost reflective pricing increases the distribution fees 

of some customers too much. In the introduction phase of the new tariff structure, significant 

and sudden changes of the consumer’s distribution fees are tried to prevent.  
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1. JOHDANTO 

Energia-ala on murroksessa niin teknologian kuin liiketoiminnan osalta. Yhä suurempi osa 

energiantuotannosta on sään mukaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulivoimaa. Sähköjärjestelmän 

tehotasapainon ylläpitämiseksi tarvitaan asiakkaan osallistumista eli kysyntäjoustoa sekä 

energiavarastoja. Uudet energiaratkaisut, kuten hajautettu pientuotanto, sähköautot ja ylei-

nen energiatehokkuuden parantuminen muuttavat sähköverkossa siirrettävän energian ja te-

hon suhdetta. (Honkapuro et al. 2017)  

 

Jakeluverkkoyhtiön rooli on tarjota neutraali markkinapaikka sähkömarkkinoiden eri toimi-

joille. Verkkopalveluiden hinnoittelun tulee kattaa verkon ylläpitämiseen tarvittavat kustan-

nukset, jotka tulee kerätä asiakkailta mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukaan. 

Nykyinen siirtohinnoittelurakenne perustuu verkossa siirrettävään energiaan, mutta kustan-

nukset ovat merkittävästi riippuvaisia verkon huipputehosta. Tämän vuoksi hinnoittelua tu-

lee kehittää nykyistä kustannusvastaavammiksi, jotta asiakkailla on kannustin sähköverkon 

kapasiteetin tehokkaaseen käyttöön. (Honkapuro et al. 2017) 

 

Alueellisen monopoliaseman takia sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta val-

voo Energiavirasto. Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta kohdistuu sallittuun liikevaih-

toon, joten jakeluverkkoyhtiöt saavat itse päättää kuinka siirtotulot kerätään asiakkailta eli 

tariffirakenne on vapaasti valittavissa. (Honkapuro et al. 2017) 

 

Tekniset valmiudet hinnoittelun kehittämiseen ovat myös hyvät, koska nykyisin käyttöpaikat 

on varustettu uudenlaisilla kulutusmittareilla. Tämä luo mahdollisuuden nykyistä dynaami-

semmille siirtotariffirakenteille, joilla pystytään ohjaamaan asiakkaiden kulutusta sähköjär-

jestelmän kannalta optimaaliseksi. Oikeanlaisella tariffirakenteella voidaankin luoda kulut-

tajille kannustin sähkönkäytön optimointiin. (Honkapuro et al. 2017) 

1.1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on kehittää Vaasan Sähköverkko Oy:lle pienjänniteasiakkaille suunnattu 

kustannusvastaava siirtohinnoittelumalli, ja tutkia sen vaikutuksia asiakkaiden siirtomaksui-

hin sekä verkkoyhtiön siirtotuloihin. Tutkittavana hinnoittelumallina on pienjänniteasiak-
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kaille suunnattu siirtotariffi, jossa on mukana tehomaksu. Työn tavoitteena on löytää mah-

dollisimman asiakaslähtöinen ja kustannusvastaava hinnoittelumalli, joka takaa vakaan tu-

lonmuodostuksen myös tulevaisuuden sähkönkäytön muutoksissa. Tehopohjaisen siirtohin-

noittelumallin tavoitteena on olla asiakkaan kannalta yksinkertainen niin, että asiakkaalla on 

hyvä mahdollisuus vaikuttaa siirtolaskunsa suuruuteen.  

1.2 Vaasan Sähköverkko Oy 

Vaasan Sähköverkko Oy (VSV) vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvien 

palveluiden tarjoamisesta Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin 

sekä Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille (kuva 1.1). Vaasan Sähköverkko on ko-

konaan Vaasan Sähkön omistama tytäryhtiö. 

 

 

Kuva 1.1 Vaasan Sähköverkko Oy:n vastuualue. 

Vaasan Sähköverkon roolina on tuottaa asiakkailleen edullista ja käyttövarmaa verkkopal-

velua, pyrkimyksenä asiakastyytyväisyyden lisääntyminen sekä olla luotettava ja toimiva 

kumppani. Vaasan Sähköverkon liiketoimintaa hoidetaan taloudellisesti kannattavasti ja ym-

päristöä säästäen. Vaasan Sähköverkon toimintajärjestelmä on saanut sertifikaatit ISO 9001 

laatu-, ISO 14001 ympäristö- ja OHSAS 18001 työturvallisuus- ja työterveysjärjestel-

mästandardien vaatimusten täyttämisestä. 
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Vuonna 2016 Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja henkilökun-

nan määrä 32 henkilöä.  Asiakkaita oli 70 983, siirretyn sähkön määrä 1 025 GWh ja ylläpi-

dettävän sähköverkon kokonaispituus on 6 830 km. Verkoston tiedot on esitetty kuvassa 1.2. 

(Vaasan Sähkö, 2016) 

 

 

Kuva 1.2 Vaasan Sähköverkko Oy:n verkoston tiedot vuonna 2017.  
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2. SIIRTOHINNOITTELUA OHJAAVAT TEKIJÄT  

Suomessa sähkömarkkinalaki on siirtohinnoitteluun eniten vaikuttava tekijä, ja se otettiin 

käyttöön vuonna 1995. Nykyisin sovelletaan vuonna 2013 voimaan tullutta sähkömarkkina-

lakia 588/2013, joka on uudistettu vuonna 2017. Sähkömarkkinalain lisäksi siirtohinnoitte-

luun vaikuttavat myös Euroopan Unionin direktiivit sekä valtioneuvoston asetukset. Sähkö-

markkinoiden lainsäädännön toteutumista ja markkinoiden toimintaa valvoo Energiavirasto 

verkkoliiketoiminnan valvontamallin avulla. Lisäksi on olemassa erilaisia siirtohinnoitte-

luun vaikuttavia hinnoitteluperiaatteita, jotka tulee ottaa huomioon siirtohinnoittelussa. 

2.1 Euroopan unionin direktiivit 

Sähkön siirtohinnoittelussa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2012/27/EU, energiatehokkuudesta.  Energiatehokkuusdirektiivin avulla Euroopan unioni 

pyrkii saavuttamaan jäsenilleen asettamansa ympäristötavoitteet. Energiatehokkuuden pa-

rantamiseksi kuluttajia tulisi ohjeistaa käyttämään vähemmän energiaa ja siirtämään kulutus 

pois huippukuormitustunneilta. Ohjeistusta voi tehdä esimerkiksi laskutuksen yhteydessä tai 

luomalla kuluttajalle mahdollisuuden seurata omaa kulutustaan. (EU 2012/27) 

 

Direktiivin mukaan sellaiset siirto- ja jakeluverkkotariffeihin sisältyvät kannustimet, jotka 

ovat haitallisia sähköntuotannon, siirron, jakelun ja toimituksen kokonaistehokkuudelle tai 

jotka voivat haitata kysyntäjouston mukanaoloa markkinoiden tasapainottamisessa on pois-

tettava.  Verkkotariffit voivat tukea kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista hinnoittelua 

esimerkiksi osallistumalla kulutushuippujen leikkaamiseen ja kriittisten kulutushuippujen 

hinnoittelulla. Verkkotariffien on myös oltava kustannusvastaavia niiden kustannussäästö-

jen suhteen, joita verkossa saavutetaan hajautetulla tuotannolla ja kysynnänohjaustoimenpi-

teillä. Näihin kuuluu myös säästöt, joita on saatu alentamalla toimituskustannuksia, verk-

koinvestointien kustannuksia ja optimoimalla verkon toimintaa. (EU 2012/27) 

 

Sähköverkkoliiketoiminnassa sovelletaan myös direktiiviä 2009/72/EU, sähkön sisämarkki-

noista. Direktiivissä määritetään jakeluverkonhaltijan tehtävät sekä määrätään jakeluverkon-

haltijoiden liiketoiminnan eriyttämisestä. (EU 2009/72) 
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2.2 Sähkömarkkinalaki 

Sähkömarkkinalaki astui voimaan vuonna 1995, kun sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. 

Sähkömarkkinalain tarkoituksena on varmistaa edellytykset kestävästi sekä tehokkaasti toi-

miville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvar-

muus, kilpailukykyinen sähkönhinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata. Siir-

tohinnoittelun kannalta sähkömarkkinalaki määrää verkkopalveluiden hinnoittelusta ja nii-

den tarjonnasta, verkonhaltijan myyntiehtojen ja tunnuslukujen julkaisemisesta sekä lasku-

tuksen selkeydestä. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Sähkömarkkinalaissa määritellyn pistehinnoittelun mukaan, verkonhaltijan on mahdollistet-

tava edellytykset sille, että verkon käyttäjä pystyy sopimaan kaikista verkkopalveluista ver-

konhaltijan kanssa ja käyttämään koko maan sähköverkkoa liittymispisteestään. Sähkömark-

kinalain mukaan sähkön siirtotuotteen hinta ei saa riippua verkon käyttäjän maantieteelli-

sestä sijainnista verkonhaltijan alueella. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Verkkopalveluiden myyntihintojen- ja ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden tulee 

olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Sähkömarkkinalain mukaan 

verkkopalveluiden hinnoittelun tulee olla kohtuullista ja verkonhaltijan on verkon käyttäjälle 

lähetettävässä laskussa eriteltävä, mistä sähkön siirtohinta muodostuu. Verkonhaltijan on 

myös huomioitava erityyppiset käyttäjät siirtohinnoittelussaan tarjoamalla erilaisia verkko-

palveluita niin, että verkon käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa oman sähkölaskunsa suu-

ruuteen. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Sähkömarkkinalaki asettaa myös vaatimuksia sähkönmittaukselle, joka on perustana lasku-

tukselle ja taseselvitykselle. Verkonhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa mittaustiedot sähkö-

markkinoiden osapuolille, sekä laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot sähkönkäyttöpaikka-

kohtaisesti sähkön toimittajalle. Mittauspalveluita järjestettäessä verkonhaltijan on pyrittävä 

edistämään energiatehokasta sähkönkäyttöä ja sähkönkäytön ohjauksen hyödyntämistä. Ver-

konhaltijan on myös julkaistava verkkopalveluiden hintatasoa, verkkotoiminnan laatua, te-

hokkuutta ja kannattavuutta, sähköverkon kehittämistä sekä sähkömarkkinoiden toimintaa 

kuvaavia tunnuslukuja, joilla pyritään edistämään siirtohinnoittelun läpinäkyvyyttä. (Sähkö-

markkinalaki 588/2013)  
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Vuonna 2017 sähkömarkkinalakiin lisätyn momentin 26 mukaan verkonhaltija saa korottaa 

sähkön siirto- ja jakelumaksuja enintään 15 prosenttia verrattuna korotusta edeltäneiden 12 

kuukauden aikana kerättyihin siirtomaksuihin. Korotusten enimmäismäärä lasketaan kunkin 

asiakasryhmän 12 kuukauden pituisen ajanjakson kokonaismaksun perusteella. Verkkoyh-

tiön on määriteltävä asiakasryhmät siten, että ne kuvaavat tasapuolisesti ja syrjimättömästi 

sähköverkon käyttöä sekä asiakkaiden ominaispiirteitä. (Laki sähkömarkkinalain muuttami-

sesta, 590/2017) 

2.3 Siirtohinnoittelua koskevat asetukset 

Sähkömarkkinalain ja Euroopan Union direktiivien lisäksi sähköverkkoliiketoimintaa sääte-

lee valtioneuvoston asetukset. Keskeisimmät siirtohinnoittelua koskevat asetukset ovat val-

tioneuvoston asetus 65/2009 sähkömarkkinoista ja 66/2009 sähkötoimituksen selvityksestä 

ja mittauksesta. Valtioneuvoston asetus 65/2009 ottaa kantaa sähköntuotannon siirtohinnoit-

teluun. Asetuksen mukaan yksittäiseen liittymään sijoittuvan sähköntuotannon maksama 

siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. (Valtioneu-

vosto, 65/2009) Valtioneuvoston asetuksen 66/2009 mukaan sähkönkulutuksen ja pienimuo-

toisen sähköntuotannon mittauksen tulee perustua tuntimittaukseen ja etäluentaan. Lisäksi 

asetus käsittelee mittauspalvelujen aikajaotusta sekä jakeluverkonhaltijan yleisiä tehtäviä 

sähköntoimituksen mittauksesta. (Valtioneuvosto, 66/2009) Asetuksen 66/2009 johdosta 

melkein kaikki sähkön käyttöpaikat Suomessa on varustettu etäluettavilla kulutusmittareilla. 

2.4 Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamalli 

Sähköverkkoliiketoimintaa valvotaan sen luvanvaraisuuden ja luonnollisen monopoliase-

man takia. Suomessa valvontaa suorittaa Energiavirasto (EV), joka valvoo verkkoliiketoi-

minnan liikevaihdon kohtuullisuutta. Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin tavoit-

teena on varmistaa kohtuullinen siirtotuotteiden hinnoittelu, koska kilpailun puute ei siihen 

luonnostaan kannusta. Valvontamalli perustuu nelivuotisiin valvontajaksoihin, joista nyt on 

käynnissä neljäs, joka alkoi vuoden 2016 alussa ja kestää vuoden 2019 loppuun. (Energia-

virasto, 2015) Energiaviraston verkkoliiketoiminnan valvontamallin valvontamenetelmät on 

esitetty kuvassa 2.1. 
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Kuva 2.1 Verkkoliiketoiminnan valvontajaksojen 2016–2019 ja 2020–2023 valvontamenetelmät. (Energia-

virasto, 2015) 

Valvontamallissa siirtohinnoittelun kohtuullisuuden arviointi perustuu verkkoliiketoimin-

nan toteutuneen oikaistun tuloksen ja siihen sitoutuneen pääoman kohtuullisen tuoton ver-

taamiseen. Valvontamallissa verkkoyhtiölle lasketaan oikaistu tulos, joka ei saa olla sallittua 

kohtuullista tuottoa suurempi koko valvontajakson ajalta. Valvonta asettaa siis rajat verkko-

liiketoiminnan sallitulle liikevaihdolle, vaikka se keskittyykin pääoman kohtuulliseen tuot-

toon. (Energiavirasto, 2015) 

 

Verkkoliiketoiminnan kohtuullinen tuotto perustuu sitoutuneelle omalle ja vieraalle pää-

omalle laskettavaan hyväksyttävään tuottoon. Verkkoliiketoimintaan sitoutunut oikaistu 

pääoma muodostuu pääosin verkon nykykäyttöarvosta (NKA), joka lasketaan verkkokom-

ponenttien jälleenhankinta-arvosta (JHA) niiden iän ja teknistaloudellisen pitoajan avulla. 

Eri verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvon laskemiseen käytetään Energiavirasto mää-

rittelemiä yksikköhintoja.  Verkkokomponenttien i nykykäyttöarvo lasketaan yhtälön (2.1) 

mukaisesti. 
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𝑁𝐾𝐴𝑖 = (1 −
𝑖𝑘ä𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
) ∗ 𝐽𝐻𝐴𝑖, (2.1) 

 

Verkkoyhtiö voi valita itse verkkokomponenttien pitoajat Energiaviraston esittämistä vaih-

teluväleistä. Yhtälöstä (2.1) huomataan, että komponenttiryhmän nykykäyttöarvo pienenee, 

mitä lähempänä sen ikä on teknistaloudellista pitoaikaa.  

 

Vastaavasti verkkoliiketoiminnan sidotulle oikaistulle pääomalle sallittu kohtuullinen tuot-

toaste määritetään pääoman painotetun keskikustannusmallin (Weighted Average Cost of 

Capital, WACC) avulla. Valvontamalli sisältää erilaisia kannustimia, joiden avulla verkko-

yhtiö voi pienentää toteutunutta oikaistua tulosta, mikä mahdollistaa suurempien tulojen ke-

räämisen siirtohinnoittelun avulla. Kuvasta 2.1 nähdään, että valvontamalliin kuuluu viisi 

erilaista kannustinta. 

 

Investointikannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa tekemään investointinsa 

keskimäärin tehokkaasti ja se perustuu yksikköhinnoilla laskettujen ja toteutuneiden inves-

tointien eroon. Laatukannustimen tavoitteena vastaavasti on kannustaa verkonhaltijaa kehit-

tämään sähkönjakelun laatua vertailemalla toteutuneita keskeytyskustannuksia valvontamal-

lin vertailutasoon. Tehostamiskannustimen on tarkoitus kannustaa kustannustehokkaaseen 

toimintaan eli pitää kustannukset mahdollisimman pieninä suhteessa saatuihin tuottoihin. 

Innovaatiokannustin taas kannustaa verkonhaltijaa kehittämään ja käyttämään innovatiivisia 

ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Toimitusvarmuuskannustimella huomioidaan verkonhalti-

joille sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuusvaatimukset. (Energiavirasto, 2015) 

 

Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta arvioitaessa kohtuullista tuottoa verrataan toteutuneeseen 

oikaistuun tulokseen. Erotuksen ollessa positiivinen, palautetaan ylijäämä asiakkaille alen-

tamalla siirtomaksuja tulevina vuosina. Jos erotus on negatiivinen, voidaan alijäämä kerätä 

asiakkailta korottamalla siirtomaksuja. (Energiavirasto, 2015) 

2.5 Siirtohinnoitteluperiaatteet 

Siirtohinnoittelussa on huomioitava erilaisia hinnoitteluperiaatteita, joita ovat aiheuttamis-

periaate, markkinahintaperiaate, yksinkertaisuusperiaate ja samahintaperiaate. Hinnoittelu-

periaatteiden vaatimukset ovat keskenään hyvin erilaiset, joten on verkkoyhtiön tehtävä 
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päättää kuinka se soveltaa eri hinnoitteluperiaatteita siirtohinnoissaan, kuitenkin niin, että 

sähkömarkkinalaissa määritelty liittymispistehinnoittelu eli samahintaperiaate toteutuu. 

(Partanen et al. 2017) 

2.5.1 Aiheuttamisperiaate 

Aiheuttamisperiaatteen mukaan siirtotuotteiden tulee olla kustannusvastaavia. Siirtotoimin-

nasta verkkoyhtiölle aiheutuneet kustannukset tulisi kohdistaa mahdollisimman tarkasti 

niille asiakkaille, jotka niitä aiheuttavat. Esimerkiksi keskijänniteverkkoon liittyneiden asi-

akkaiden ei tulisi maksaa pienjänniteverkon aiheuttamia kustannuksia.  (Partanen et al. 2017) 

 

Kokonaan aiheuttamisperiaate mukainen hinnoittelu ei kuitenkaan toteuttaisi sähkömarkki-

nalaissa määriteltyä liittymispistehinnoittelua. Kaukana sähköasemista ja pitkien johtojen 

päissä olevat asiakkaat aiheuttavat suuremmat verkostokustannukset kuin saman tyyppiset 

asiakkaat muualla. Täysin kustannusvastaava hinnoittelu vaatisi asiakaskohtaista siirtohin-

noittelua, joka ei myöskään ole sähkömarkkinalain puitteissa mahdollista. 

2.5.2 Markkinahintaperiaate 

Markkinahintaperiaate perustuu siihen, ettei verkonhaltijalla ole vastuualueellaan kilpailua, 

joka aiheuttaisi muutospaineita siirtohinnoittelussa. Markkinahintaperiaatteen mukaan siir-

tohintojen tulisi olla kilpailukykyisiä muihin samankaltaisiin verkkoyhtiöihin verrattuna. Eri 

verkkoyhtiöiden siirtohinnat eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, koska yhtiöiden 

kustannusrakenteet poikkeavat toisistaan. (Lummi, 2013) (Partanen et al. 2017)  

 

Energiavirasto laskee sähköverkkoyhtiöiden ilmoittamista hinnastoista keskihinnat eri tyyp-

pikäyttäjille. Tyyppikäyttäjien avulla eri verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelua voidaan vertailla 

ja verkkoyhtiöiden markkinahintaisuutta tarkastella. Tämä vertailu ei kuitenkaan ole täysin 

yksisellitteistä, koska verkkoyhtiöiden välillä on eroja kustannus- ja verkkorakenteissa sekä 

asiakkaiden määrässä ja laadussa. Esimerkiksi maaseudulla toimivilla verkkoyhtiöillä asia-

kasmäärään suhteutetut kustannukset ovat suuremmat kuin kaupunkiverkkoyhtiöllä. (Ener-

giavirasto, 2017) 
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2.5.3 Yksinkertaisuusperiaate 

Yksinkertaisuusperiaate edellyttää, että siirtohintojen muodostuminen on selkeää ja yksin-

kertaista. Tällä pyritään siihen, että sähkönkäyttäjät pystyvät ymmärtämään siirtomaksujen 

muodostumisperiaatteen sähkölaskunsa avulla. Yksinkertaisuusperiaatteeseen kuuluu myös, 

ettei mittauskustannusten osuus siirtohinnoista ole huomattava. (Partanen et al. 2017) 

 

Käytännössä yksikertaisuusperiaate rajoittaa siirtohinnoittelussa esiintyvien maksukompo-

nenttien määrää. Yksinkertaisuusperiaate on ristiriidassa aiheuttamisperiaatteen kanssa, jos 

molempia periaatteita haluttaisiin samanaikaisesti täysin noudattaa. Ristiriitaa aiheuttaa se, 

että aiheuttamisperiaate vaatisi kuluttajakohtaisen siirtohinnoittelun, joka olisi monimutkai-

nen ja epäselvä niin asiakkaille kuin verkkoyhtiöllekin. 

2.5.4 Muut hinnoitteluperiaatteet 

Siirtohinnoittelun tulee varmistaa verkkoyhtiölle kohtuullinen ja ennustettava tulonmuodos-

tus, jotta tulevien investointien rahoitus pystytään suunnittelemaan. Siirtohinnoittelun tulisi 

myös olla pitkäjänteistä niin, ettei suuria hinnan muutoksia ja korotuksia tehdä kovin usein. 

Suuret ja äkilliset muutokset hinnoitteluperusteissa voivat heikentää asiakkaan kykyä ym-

märtää oman siirtolaskunsa muodostumisperustetta ja sitä, kuinka laskun suuruuteen voi itse 

vaikuttaa. (Pantti, 2010) 

 

Toisaalta siirtohinnoittelun tulisi kannustaa energiatehokkuuteen koko järjestelmän näkö-

kulmasta EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti. Sähkön siirtohinnoittelun täytyisi 

myös ottaa huomioon muut sähkömarkkinoilla toimijat, joita ovat asiakkaat, tuottajat, vähit-

täismyyjät sekä alue- ja kantaverkkoyhtiöt. Siirtotuotteilla ei esimerkiksi saisi olla ristiriitai-

sia kannustinvaikutuksia myyntitariffeihin nähden. Eri toimijoiden lisäksi myös asiakkaiden 

tarpeissa on eroja, joten verkkoyhtiöllä kannattaisi olla tarjolla useampi vapaasti valittava 

siirtotuote. (Pantti, 2010) 
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3. SIIRTOHINNOITTELUPROSESSI 

Tärkein siirtohinnoittelua ohjaava tekijä on lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä verk-

koliiketoiminnan valvontamalli. Nyky-yhteiskunta on hyvin riippuvainen sähköstä, joten 

siirtohinnoitteluun kohdistuu myös erilaisia vaatimuksia. Siirtohintoja muodostettaessa tu-

lisi pyrkiä pitkällä aikavälillä vakaaseen sähkön hintaan, jolla saavutetaan asiakkaille yllä-

tyksettömät kulut ja omistajille vakaa tuotto. (Partanen et al. 2017) 

 

Siirtohinnasto tulee muodostaa eri hinnoitteluperiaatteita hyväksi käyttäen verkkoyhtiön ku-

luja vastaavaksi. Hinnoittelun kustannusvastaavuus on verkkoliiketoiminnan jatkuvuuden 

kannalta erityisen tärkeää. Siirtohinnoitteluprosessiin ei ole olemassa yhtä yleispätevään las-

kentamallia, koska eri jakeluverkkoyhtiöiden kustannusrakenteet ja toimintaympäristöt 

eroavat suuresti toisistaan.  Siirtohinnoitteluprosessi sisältää kuitenkin aina kulutus- ja kus-

tannusanalyysin sekä kustannusten kohdistamisen siirtotariffeille (kuva 3.1). (Suikkanen, 

2016) 

 

Kuva 3.1  Sähkösiirtotariffien suunnitteluprosessi. (Partanen, 2016) 

3.1 Kulutusanalyysi 

Siirtohinnoitteluprosessin kannalta on hyvä tuntea sähköverkon mitoituksen perusteena ole-

vat kuormitukset vuoden jokaisena tuntina. Erityisen tärkeää on tietää vuoden huippukuor-

mitus mahdollisimman tarkasti. Kulutusanalyysin avulla selvitetään jakeluverkon ja sen eri 

osien kuormitukset. Lisäksi selvitetään eri asiakas- ja siirtotariffiryhmien osallistuminen 

kuormituksiin. Kulutusanalyysiin kuuluu myös kuormitustilanteiden muutosten ennustami-
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nen. Sähköverkon kuormituksia voidaan arvioida laskennallisesti, mutta nykyään kuormi-

tustietojen laskennassa käytetään kuormitusmalleja sekä etäluettavilta mittareilta saattavaa 

mittaustietoa. (Lummi, 2013) 

3.1.1 AMR-data ja kuormitusmallit 

Kuormituksia on perinteisesti määritetty kuormitusmallien avulla. Kuormitusmallien tavoit-

teena on kuvata sähkönkäyttäjän määrällisesti ja ajallisesti vaihtuvaa sähkönkulutusta. Kuor-

mitusmallien avulla pystytään määrittämään yksittäisen sähkönkäyttäjän tuntikohtainen te-

hontarve. Tällä hetkellä käytössä olevat kuormitusmallit perustuvat vuonna 1992 nykyisen 

Sähköenergialiiton (Sener ry) julkaisemaan sähkön käytön kuormitustutkimukseen. Kuor-

mitusmallissa on määritetty 40 tyyppikäyttäjää, joille on tehty laajat mittaukset. Mittausten 

tuloksena on saatu eri tyyppikäyttäjille tuntikohtainen tehovaihtelu, tuntikeskitehojen ha-

jonta sekä lämpötilariippuvuus. (Partanen et al. 2017) 

 

Kuormitusmallit ovat kuitenkin jo yli 20 vuotta vanhoja, joten ne eivät vastaa tämän päivän 

sähkönkäyttäjien kulutustottumuksia. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti nykyisin käy-

tettävät etäluettavat mittarit ovat muuttaneet kuormitusten mallintamista, verrattuna lasken-

nallisiin kuormitusmalleihin. AMR-mittareiden mittaustietojen avulla asiakkaiden kulut-

tama energian määrä tiedetään tunneittain tarkasti, mikä täsmentää asiakkaan laskuttamista 

ja verkkoyhtiön tasehallintaa. AMR-mittausdatan avulla eri sähkönkäyttäjäryhmien sekä 

verkon eri osien tehokäyrät kyetään määrittämään tarkasti eri vuosien mittaustietojen perus-

teella. (Lummi, 2013) 

3.1.2 Tehojen risteily 

Erityyppisten sähkönkäyttäjien suurimmat tehotarpeet eivät yleensä esiinny samaan aikaan. 

Tehojen risteilyn vaikutuksesta summakuormitusten huipputeho on yleensä pienempi kuin 

yksittäisten sähkön käyttäjien huipputehojen summa. Huipputehojen tasoittumista tapahtuu 

sähkönkäytön ajallisen eroavaisuuden sekä käyttäjämäärän kasvaessa tapahtuvan satunnais-

vaihtelun vähenemisen myötä. Tämä näkyy esimerkiksi eri verkonosien huipunkäyttöaiko-

jen kasvamisena. (Partanen et al. 2017) Tehojen risteilyä on havainnollistettu kuvassa 3.2, 

jossa on esitetty kolmen asiakkaan kulutuskäyttäytyminen saman vuorokauden aikana. 
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Kuva 3.2 Kolmen eri asiakkaan vuorokauden tuntien keskitehot ja niiden summa, sekä yksittäisten huippute-

hojen summa. 

Kuvasta havaitaan, että tehojen risteilyä syntyy, kun sähkönkäyttäjien vuorokauden huippu-

tehot ajoittuvat eri ajankohdille. Tehojen risteilyn vuoksi asiakkaiden yhteenlaskettu tehojen 

summan on pienempi kuin asiakkaiden yksittäisten huipputehojen summa.  Esimerkin pe-

rusteella voidaan todeta, että yksittäisen asiakkaan huipputehon vaikutus koko muuntopiiriin 

tai koko johtolähtöön on pientä. 

3.2 Kustannusanalyysi 

Siirtomaksuilla katetaan verkkoyhtiölle sähkön siirrosta aiheutuneet kustannukset. Kustan-

nusanalyysin tavoitteena on selvittää sähkönsiirrosta aiheutuneet kustannukset mahdollisim-

man tarkasti esimerkiksi yhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä hyödyntäen. Verkkoyhtiön kus-

tannusrakenteesta on muodostettava selkeä näkemys, jotta siirtohinnasto voidaan laatia to-

teuttamaan aiheuttamisperiaatetta. Verkkoyhtiölle aiheutuvat kustannukset pyritään tyypil-

lisesti ohjamaamaan eri kustannuspaikoille, koska keskitetyiltä kustannuspaikoilta kustan-

nusten kohdistaminen eri asiakasryhmille on yksinkertaisempaa ja selkeämpää kuin yksit-

täisten kustannusten. (Lummi, 2013)  

 

Verkkoyhtiöiden kustannusrakenteet ja kustannuspaikat voivat poiketa paljon toisistaan. 

Yleisesti voidaan ajatella, että verkkoyhtiöiden kustannukset muodostuvat verkostokustan-

nuksista, alue- ja kantaverkkomaksuista, häviökustannuksista sekä asiakas- ja hallintokus-

tannuksista. (Lummi, 2013) 
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3.2.1 Verkostokustannukset 

Suurin osan sähkön siirron kustannuksista muodostuu verkostokustannuksista, joihin sisäl-

tyy oman ja vieraan pääoman kustannukset sekä operatiiviset kustannukset. Pääomakustan-

nuksia aiheuttaa sähköverkkoon tehtävät investoinnit, jotka ovat suuruudeltaan merkittäviä 

ja välttämättömiä kehittämisvelvollisuuden kannalta. (Lummi, 2013) 

 

Tehtävät investoinnit rahoitetaan yrityksen omalla tai vieraalla pääomalla. Jos vieras pää-

oman on korollista, aiheutuu siitä korkokustannuksia. Korottamasta vieraasta pääomasta ei 

vastaavasti aiheudu kustannuksia, verkkoyhtiön tapauksessa esimerkiksi liittymismaksut 

ovat korotonta vierasta pääomaa. Oman pääoman käyttäminen ei aiheuta korkokustannuksia, 

mutta verkkoyhtiö voi menettää tuotot, jotka se saisi sijoittamalla investointiin käytetyn pää-

oman muulla tavalla. (Partanen et al. 2002) 

 

Investoinneista aiheutuneet kustannukset voidaan jakaa tasapoistoeriin, joiden suuruus mää-

räytyy verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvojen (JHA) ja niiden pitoaikojen osamää-

rinä. Tässä yhteydessä verkkokomponentin pitoaika on se aika, jonka komponentti on todel-

lisuudessa käytössä. (Lummi, 2013) 

 

Sähköverkkoon sijoitetulle pääomalle voidaan asettaa verkkoyhtiön toimesta tuottovaati-

mus, joka käsitellään verkostokustannusten yhteydessä erillisenä kustannuskomponenttina. 

Pääoman tuottovaatimus voidaan kohdistaa siirtotariffeille monella eri tavalla. Aiheuttamis-

periaatteen mukaan tuottovaatimus tulisi kohdistaa siirtotuotteiden komponenteille samassa 

suhteessa kuin verkostokustannukset. Kustannukset voidaan kohdistaa myös tasaisesti kaik-

kien asiakkaiden perus- ja energiamaksuihin. (Lummi, 2013) 

 

Operatiiviset kustannukset muodostuvat varsinaisesta sähkön siirrosta aiheutuneista kustan-

nuksista. Operatiivisiin kustannuksiin kuuluu jakeluverkon käyttö- kunnossapito- ja suun-

nittelukustannukset sekä esimerkiksi henkilöstön palkkakustannukset ja vuokrakustannuk-

set. (Lummi, 2013) 

3.2.2 Alueverkkomaksut ja häviökustannukset 

Alueverkon siirtomaksut ja häviökustannukset ovat suoraan siirretyn energian määrään si-

donnaisia kustannuksia. Vaasan Sähköverkko Oy maksaa siirtomaksuja EPV Alueverkko 
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Oy:lle taulukon 3.1 mukaisesti. Kantaverkon kulutusmaksu on jaettu talviarkipäivään ja 

muuhun aikaan. Talviarkipäivä on joulukuusta helmikuuhun kello 7-21 maanantaista per-

jantaihin. Tehomaksu suoritetaan verkkoyhtiön suurimaan tehon mukaan.  

 

Taulukko 3.1 EPV Alueverkko Oy:n siirtotariffit vuonna 2018.(EPV Alueverkko Oy, 2017) 

Kiinteä maksu 200 €/asiakas, kk 

Liittymispistemaksu 800 €/liittymispiste, kk 

Tehomaksu, verkosta otto 240 €/MW, kk 

Tehomaksu, verkkoon anto 120 €/MW, kk 

Energiamaksu EPA:n verkosta otto 2,80 €/MWh 

Energiamaksu EPA:n verkkoon anto 0,20 €/MWh 

Kantaverkon kulutusmaksu, talviarkipäivä 9,00 €/MWh 

Kantaverkon kulutusmaksu, muu aika 2,70 €/MWh 

 

Häviökustannukset aiheutuvat sähköverkossa siirretystä energiasta sekä muuntajien kuormi-

tus- ja tyhjäkäyntihäviöistä. Sähköverkossa syntyy häviöitä sekä pätötehon että loistehon 

siirrosta, tehohäviöt ovat suoraan verrannollisia sähkövirran neliöön. Sähköverkossa synty-

vät pätötehohäviöt Ph voidaan laskea yhtälöllä 3.1 ja loistehohäviöt Qh yhtälöllä 3.2. 

𝑃ℎ = 3𝑅𝐼2 = 𝑅 ∗ (
𝑆2

𝑈2), (3.1) 

𝑄ℎ = 3𝑋𝐼2 = 𝑋 ∗ (
𝑆2

𝑈2), (3.2) 

missä R on johtimen resistanssi, I virta johtimen läpi, S siirrettävä näennäisteho, U johtimen 

pääjännite ja X johtimen reaktanssi. (Lakervi, 2008). Verkkoyhtiöt hankkivat tarvitsemansa 

häviösähkön sähkömarkkinoilta, josta muodostuu yhtiön häviökustannukset.  

3.2.3 Asiakas- ja hallintokustannukset 

Asiakaskustannuksia muodostuu asiakaspalvelusta, mittauksesta sekä laskutuksesta. Hallin-

nosta muodostuvia kustannuksia ovat markkinointikustannukset, sähkötaseiden ylläpidon ja 

kehitysprojektien kustannukset. Asiakas- ja hallintokustannukset ovat riippuvaisia asiakkai-

den lukumäärästä, joten niitä voidaan pitää kiinteinä kustannuksina, koska verkkoyhtiön asi-

akkaiden lukumäärän muuttuminen on yleensä hyvin vähäistä.  Kiinteinä kustannuksina 

asiakas- ja hallintokustannukset kohdistetaan yleensä perusmaksuun. (Lummi, 2013) 

(Pantti,2010) 
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Asiakaspalvelusta syntyneitä kustannuksia kohdistettaessa voidaan käyttää erilaisia paino-

kertoimia, joilla kustannukset jaetaan siirtotuotteille sen mukaan kuinka eri siirtotuotteiden 

asiakkaat tarvitsevat asiakaspalvelua. Laskutuksesta aiheutuneet kustannukset voidaan jakaa 

tasan kaikkien laskujen välillä. Etäluettavien mittareiden myötä mittauksesta aiheutuvat kus-

tannukset voidaan jakaa tasan kaikkien käyttöpaikkojen suhteen, kun samanlaisia mittareita 

käytetään useassa kohteessa. Laskutuksesta ja mittauksesta aiheutuneita kustannuksia voi-

daan pitää kiinteinä kustannuksina, vaikka niiden suuruus riippuu verkkoyhtiön asiakkaiden 

ja käyttöpaikkojen lukumäärästä. (Lummi, 2013) (Pantti,2010) 

3.3 Verkkoliiketoiminnan kustannusten kohdistaminen 

Verkkoliiketoiminnasta aiheutuneet kustannukset pyritään kohdistamaan aiheuttamisperi-

aatteen mukaan mahdollisimman tarkasti siirtotuotteille ja niiden maksukomponenteille. 

Kulutusanalyysilla selvitetään verkon eri osien kuormitukset ja kuinka verkon kuormitus 

kehittyy tulevaisuudessa. Kustannusanalyysillä vastaavasti saadaan selville siirtotoimin-

nasta aiheutuneet kustannukset. Kulutus- ja kustannusanalyysien pohjalta kustannukset koh-

distetaan siirtotuotteille eri hinnoitteluperiaatteita hyödyntäen. 

3.3.1 Kustannusten laskentamenetelmät 

Kohdistettavien kustannusten määrittämisessä käytetään joko raja- tai keskikustannusmene-

telmään. Keskikustannusmenetelmässä eri verkon osien kustannuksille lasketaan keskimää-

räiset yksikköhinnat. Menetelmässä yksikkökustannukset jaetaan mitoitussuureella, joka voi 

olla teho, energia tai asiakasmäärä. Esimerkiksi keskijänniteverkon yksikköhinnat muodossa 

snt/kWh saadaan jakamalla keskijänniteverkon kustannukset siirretyllä energialla. Keski-

kustannusmenetelmässä käytetään toteutuneita ja seuraavalle vuodelle budjetoituja kustan-

nuksia. Keskihintamenetelmä kuvaa kustannustasoa pitkällä aikavälillä ja tulos on sitä luo-

tettavampi mitä tasaisempaa kustannusten muodostuminen on. (Pantti, 2010) (Partanen et al. 

2017) 

 

Rajakustannusmenetelmällä arvioidaan, kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutuu, jos toi-

minta-astetta nostetaan yhdellä lisäyksiköllä. Mitä lähempänä verkkoyhtiö on siirtokapasi-

teettinsa ylärajaa, sitä suuremmat lisäkustannukset syntyvät verkon vahvistamisesta. Las-

kennassa käytetään pitkän aikavälin rajakustannuksia, koska lyhyellä aikavälillä rajakustan-

nukset voivat vaihdella suuresti. Rajakustannusmenetelmä toteuttaa aiheuttamisperiaatetta 
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paremmin kuin keskikustannusmenetelmä, koska verkkoyhtiölle aiheutuu hyvin erilaisia 

kustannuksia toiminta-asteen nostamisesta. Rajakustannusmenetelmän käyttäminen vaatii 

kuitenkin paljon lähtötietoja ja puutteet lähtötiedoissa heikentävät laskennan tarkkuutta. 

Siksi siirtohinnoittelun maksukomponenttien keskinäiset painoarvot määritetäänkin yleensä 

keskihintaperiaatteen avulla. (Niemelä, 2010) (Pantti, 2010) (Partanen et al. 2017) 

3.3.2 Kustannusten kohdistaminen siirtotuotteille 

Kustannusten kohdistamisen tavoitteena on yhdistää kulutus- ja kustannusanalyyseistä saa-

dut tulokset. Kustannuspaikkojen yksikköhintojen määrityksen jälkeen yksikkökustannukset 

kohdistetaan eri hintakomponenteille. Kustannusten kohdistamiseen ei ole laki- tai viran-

omaispohjaisia ohjeita, joten verkkoyhtiö voi tehdä sen haluamallaan, mutta perustellulla 

tavalla. 

 

Kustannusten kohdistamisessa keskeisin kysymys on, mitkä kustannuksista kohdennetaan 

perusmaksuun ja mikä osuus energiamaksuun. Sähköteknisestä näkökulmasta suurin osa 

kustannuksista on kiinteitä energian siirrosta riippumattomia kustannuksia ja ne tulisi koh-

distaa kiinteään perusmaksuun. Ainoastaan häviösähköstä ja alueverkkomaksuista aiheutu-

vat kustannukset riippuvat energian määrästä. Kuvassa 3.3 on esimerkki kustannusten koh-

distamisesta maksukomponenteille. 

 

Kuva 3.3 Esimerkki sähkön siirron kustannuspaikoista ja kustannusten kohdistamisesta maksukomponen-

teille. (Partanen et al. 2017) 
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Kuvassa 3.3 esitetyssä esimerkissä ajatuksena on, että yksittäisen sähkön käyttäjän vaikutus 

investointikustannuksiin pystytään näyttämään ja tällöin se kohdennetaan perusmaksuun. 

Alueverkon, keskijänniteverkon ja sähköasemien osalta yksittäisen käyttäjän aiheuttamia in-

vestointikustannuksia on vaikea määrittää, joten ne voidaan kohdistaa energiamaksuun. 

(Partanen et al. 2017) 

 

Sähköteknisen hinnoittelumallin mukainen teho- ja perusmaksupainotteinen hinnoittelu-

malli on verkkotoiminnan kannalta oikeansuuntainen, koska investointikustannukset muo-

dostavat pääosan verkostokustannuksista, ja ne ovat verkon rakentamisen jälkeen riippumat-

tomia siirretyn energian määrästä. Perusmaksupainotteinen hinnoittelumalli olisi täten verk-

koyhtiölle lähes riskitön. Selkeänä haittapuolena perusmaksupainotteisessa hinnoittelumal-

lissa on, ettei siinä ole kannustinta energiankäytön vähentämiseen. Pienasiakkaiden on myös 

yleensä vaikea hyväksyä perusmaksupainotteista hinnoittelumallia. (Partanen et al. 2017) 

 

Toisena hinnoittelumallina voidaan pitää järjestelmänäkökulman mukaista energiapainot-

teista hinnoittelumallia. Järjestelmämallissa sähköverkon tehtävä on siirtää energiaa asiak-

kaalle niin, ettei yksittäisen asiakkaan kapasiteetin tarve ole osoitettavissa. Energiapainot-

teinenmalli ohjaa asiakkaita taloudellisempaan energiankäyttöön, mutta sisältää verkkoyh-

tiön kannalta enemmän riskejä, esimerkiksi energiatehokkuusajattelu vähentää energian 

käyttöä ja siten siirtotuloja. Pienasiakkaiden on kuitenkin lähtökohtaisesti helpompi hyväk-

syä energiapainotteinen malli kuin perus/tehomaksupainotteinen. (Partanen et al. 2017) 

 

On todennäköistä, että verkkoyhtiöiden käyttämissä hinnoittelumalleissa tehopohjainen hin-

noittelu saa aiempaa suuremman roolin, koska verkkoyhtiöiden kustannukset perustuvat 

pääosin sähkönsiirtoon varattuun kapasiteettiin eli tehoon. Joten on perusteltua kohdistaa 

asiakkaiden maksamat siirtomaksut sähköverkon todellisiin kustannuksiin. (Honkapuro et 

al. 2017)  

3.4 Siirtohinnaston muodostaminen 

Siirtohinnoitteluprosessin viimeinen vaihe on muodostaa verkkoyhtiölle siirtohinnasto ja 

siirtotuotteet yhdistämällä eri hintakomponentit toisiinsa. Verkkoyhtiöt rahoittavat toimin-
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tansa siirtotuloilla, joten siirtotuotteiden tulee kattaa kaikki verkkoyhtiölle aiheutuvat kus-

tannukset ja mahdollistaa kohtuullinen tuotto verkkoon sijoitetulle pääomalle. (Lummi, 

2013) 

 

Siirtohinnasto on kokonaisuus, jonka vuoksi eri siirtotariffien välinen yhteensopivuus tulee 

varmistaa. Siirtohinnasto tulee muodostaa siten, että asiakkaat ohjautuvat siirtotuotteille tar-

koituksen mukaisesti, koska sähkömarkkinalain mukaan asiakkaat saavat itse valita siirto-

tuotteensa. Asiakkaiden kannalta eri siirtotuotteiden väliset erot käytön määrän ja ajoittumi-

sen suhteen tulee määrittää riittävän selkeiksi niin, ettei päällekkäisiä siirtotariffivaihtoehtoja 

ole.  Ennen siirtohinnaston käyttöönottoa tulee siihen tehdä hienosäätöä, jossa tarkastetaan 

hinnaston kannustinvaikutuksen toimivuus ja yhteensopivuus myyntitariffien kanssa. Li-

säksi tulle ottaa huomioon verkkoyhtiön siirtohinnoittelulleen asettamat tavoitteet.  (Pantti, 

2010) 
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4. SIIRTOTARIFFIRAKENTEET 

Siirtotariffien tulee verkkoyhtiön näkökulmasta varmistaa riittävä ja ennustettava tulonmuo-

dostus, jotta asiakkaiden ja toimintaympäristön vaatimukset pystytään huomioimaan. Tarif-

firakenteen tulee olla kustannusvastaava siten, että muutokset sähkön käytössä vaikuttavat 

samalla tavalla sekä tuloihin että kustannuksiin. (Partanen et al. 2012) 

 

 Asiakkaan näkökulmasta tärkeätä on siirtohinnoittelun edullisuus ja ennakoitavauus. Siir-

totariffien odotetaan lisäksi olevan ymmärrettäviä, jotta asiakas käsittää mistä sähkölasku 

kokonaisuudessaan muodostuu ja miten sen suuruuteen pystyy vaikuttamaan. Asiakkaan 

kannalta oikeudenmukaisuus edellyttää sitä, että tariffit ovat kustannusvastaavia ja läpinäky-

viä.  Lisäksi siirtotariffien tulee olla yhteen sopivia myyntitariffien kanssa niin, että molem-

mat kannustavat asiakasta energiatehokkuuden parantamiseen ilman ristiriitaisia kannusti-

mia. (Partanen et al. 2012) 

4.1 Siirtotuotteiden komponentit 

Pienkuluttajien siirtotariffit koostuvat tyypillisesti kiinteästä maksusta, joka riippuu pää-

sulakkeen koosta, sekä kulutuspohjaisesta energiamaksusta, joka voi vaihdella vuorokau-

den- tai vuodenaikojen mukaan. Tehomaksut puolestaan ovat tarkoitettu suuremmille paljon 

sähköä kuluttaville asiakkaille.  

 

Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu, johon yleensä kuuluu asiakaspalvelun ja hallinnon 

kustannukset, sekä mittaus ja laskutus. Perusmaksut määräytyvät asiakkaan pääsulakekoon 

mukaan niin, että niihin on sisällytetty sulakekoon mukainen tehomaksu. Sulakekokoon pe-

rustuvalla perusmaksulla pyritään saamaan asiakas mitoittamaan käyttöpaikkansa tarvitse-

mansa tehon mukaan. Perusmaksun määritetään toteuttamaan aiheuttamisperiaatetta mah-

dollisimman hyvin. (Apponen, 2016) (Pantti, 2010) 

 

Energiamaksu määräytyy asiakkaan kuluttaman sähköenergian mukaan. Tyypillisesti ener-

giamaksuilla katetaan siirretyn energian määrästä aiheutuneet kustannukset, joita ovat alue-

verkkomaksut ja häviökustannukset. Energiamaksulla pyritään kannustamaan asiakkaita 

energian kulutuksen vähentämiseen. (Pantti, 2010) 
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Tehomaksu on perinteisesti tarkoitettu vain asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on suurta. Te-

homaksu määräytyy kuormituksen huipputehon mukaan, mutta sen määräytymisperusteelle 

on useita eri vaihtoehtoja. Tehomaksu on perusteltu aiheuttamisperiaatteen mukaan, koska 

jakeluverkko mitoitetaan huipputehon mukaan. Tehomaksun olisi hyvä kattaa verkon inves-

tointi-, kunnossapito ja käyttökustannukset. Sähkönkulutuksen muuttumisen myötä pienasi-

akkaille suunnattu tehomaksu on tullut ajankohtaiseksi. Nykyisin käytössä olevat etäluetta-

vat mittarit mahdollistavat tehotuotteet myös pienasiakkaille. (Apponen, 2016) (Suikkanen, 

2016) 

 

Tehomaksun yhteydessä asiakkailta voidaan myös periä loistehomaksua. Loistehomaksussa 

asiakas maksaa verkkoon antamansa tai verkosta ottamansa loistehon perusteella. Loiste-

hosta peritään maksua, koska sen siirtäminen aiheuttaa häviöitä sähköverkossa. Loistehon 

mittaaminen ja kompensoiminen pienasiakkaalla ei ole taloudellisesti kannattavaa, joten 

loistehomaksua peritään vain isoilta asiakkailta. (Suikkanen, 2016) 

4.2 Vaasan Sähköverkko Oy:n nykyiset siirtotuotteet 

Vaasan sähköverkko Oy:llä on noin 71 000 asiakasta, joista suurin osa on pienjänniteasiak-

kaita. Vaasan Sähköverkolla on tällä hetkellä tarjolla pienasiakkaille neljä erilaista siirtotuo-

tetta. Pienasiakkaiden siirtotuotteet ovat: yleissähkö, yösähkö, kausisähkö ja pienjännite te-

hosähkö. Keskijänniteverkon asiakkaille on tarjolla yksi siirtotuote, joka on keskijännite te-

hosiirto. Kuvassa 4.1 on esitetty asiakkaiden jakautuminen eri siirtotuotteille. 

 

 

Kuva 4.1  Asiakkaiden jakautuminen eri siirtotuotteille. 
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Yleissähkötuote on asiakasmäärään suhteutettuna ylivoimaisesti VSV:n yleisin siirtotuote. 

Yleissähkön osuuden suuruus selittyy toimintaympäristöllä, jossa suurin osa käyttöpaikoista 

sijaitsee kaukolämmitteisissä kerrostaloissa. Siirtovolyymiin suhteutettuna yleissähkö vas-

taa yhtä kolmasosaa koko VSV:n siirtämästä energiasta (kuva 4.2).  

 

Kuva 4.2  Siirtotuotteen suhteutettuna siirtovolyymiin. 

Kuvista havaitaan, että tehotuotteiden osuus asiakkaista on alle prosentti, mutta nämä asiak-

kaat käyttävät noin 40 % VSV:n jakeluverkossa siirretystä energiasta. Suhteutettuna siirto-

tuloihin nykyiset tehosähkötuotteet kattavat noin 27 % siirtotuloista. Vastaavasti yleissäh-

kötuote kattaa siirtotuloista lähes puolet (kuva 4.3). 

 

Kuva 4.3  Siirtotuotteen suhteutettuna siirtotuloihin.  



30 

 

Kuvista havaitaan, että yleissähkötuote on merkittävin siirtotuote niin asiakasmäärän, siirto-

volyymin kuin siirtotulojen suhteen. Vastaavasti keskijännite tehosähköllä on vähiten asiak-

kaita, mutta he kuluttavat toiseksi eniten energiaa ja kattavat 15 % siirtotuloista. Huomatta-

vaa on myös, että kausisähkötuote on kaikilla kolmella mittarilla pienin asiakasryhmä. 

4.2.1 Siirtotuotteet 

Yleissähkö on tarkoitettu asuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä tai sähkön käyttö on vä-

häistä. Yleissähkön energiamaksun suuruus on koko ajan sama vuorokauden- tai vuoden-

ajasta riippumatta. Yleissähkö soveltuu parhaiten kerros- ja rivitaloasuntoihin, maaläm-

möllä, öljyllä tai puulla lämmitettäviin omakotitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Yleis-

sähkön perusmaksun suuruus määräytyy asiakkaan sulakekoon mukaan. Suurin sallittu su-

lakekoko yleissähkö asiakkaalle on 3x200 A. 

 

Yösähkö soveltuu parhaiten sähkölämmittäjille ja niille joiden yöaikainen sähkönkäyttö on 

suurta. Yösähkössä energianmaksu on jaettu päivä- ja yösähköön siten, että sähköenergia on 

halvempaa yöaikana. Vaasan Sähköverkon käyttämät yösähkön aikajaot ovat: päiväsähkö 

klo 7-22 ja yösähkö klo 22-7. Perusmaksun suuruus yösähkössä määräytyy asiakkaan sula-

kekoon mukaan. Suurin sallittu sulakekoko yösähkö tuotteella on 3x200 A.  

 

Kausisähkö on suunnattu kohteisiin, joissa sähkön käyttö on suurta ja painottuu kesäaikaan. 

Kausisähkössä on kaksi energianhintaa jaoteltuna talviarkipäivään ja muuhun aikaan.  Vaa-

san Sähköverkon käyttämät aikajako on: talviarkipäivä 1.11.-31.3. maanantaista-lauantaihin 

klo 7-22 ja muu aika on muina aikoina käytetty sähkö. Kausisähköasiakkaan perusmaksun 

suuruus määräytyy sulakekoon mukaisesti.  Suurin sallittu sulakekoko kausisähkö tuotteella 

on 3x200 A. 

 

Pienjännite tehosähkö on tarkoitettu kohteille, joiden pääsulakkeet ovat suuremmat kuin 

3x200 A.  Pienjännite tehosähköllä on yksi- tai kaksiaikamittaus, riippuen siitä onko säh-

könkulutus tasaista ympäri vuorokauden vai yöaikaan painottunutta.  Tehosähköön kuuluu 

siirtomaksun lisäksi mittari- teho- ja loistehomaksut.  Tehomaksun suuruus määräytyy vii-

meisen 12 kuukauden arkipäivänä klo 7-22 välisenä aikana mitatun suurimman yhden tunnin 
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keskituntitehon mukaan niin, että huhti-lokakuun aikana mitattuja huipputehoja ei oteta huo-

mioon. Loistehomaksu vastaavasti muodostuu kuukauden loistehohuipusta, joka ylittää 20 

% vastaavan kuukauden pätötehohuipusta. 

 

Keskijännite tehosiirto on tarkoitettu kohteille, joissa sähkötehon tarve on suuri. Keskijän-

nite tehosähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä ja edellyttää, että asiakkaalla on oma 

muuntamo. Keskijännite tehosiirron siirtomaksu on kaksiaikainen aikajaolla: klo 7-22 ja klo 

22-7. Siirtomaksun lisäksi keskijännite tehosähköön kuuluu mittarimaksu, tehomaksu ja 

loistehomaksu. Teho- ja loistehomaksun määräytymisperuste on keskijännite tehosiirrossa 

sama kuin pienjännite tehosähkössä. (Vaasan Sähköverkko, 2018) 

4.3 Siirtotariffirakenteiden vertailu 

Markkinahintaperiaatteen ja siirtohintojen vertailtavuuden vuoksi olisi tärkeää, että jakelu-

verkkoyhtiöiden tariffirakenteet olisivat samankaltaisia. Tässä kappaleessa verrataan Vaasan 

Sähköverkon siirtotariffirakennetta muutamaan muuhun suomalaiseen verkkoyhtiöön. Li-

säksi vertaillaan jo olemassa olevia pienasiakkaan tehotariffeja.  

4.3.1 Eri verkkoyhtiöiden siirtotariffirakenteiden vertailu 

Vertaillaan viiden suomalaisen jakeluverkkoyhtiön siirtotariffirakenteita keskenään. Vaasan 

Sähköverkon kanssa vertailuun on valittu Caruna ja Elenia, koska ne ovat yhdet Suomen 

suurimmista verkkoyhtiöistä ja niiden jakelualueet ovat lähellä Vaasan Sähköverkon jakelu-

aluetta. Lisäksi vertailuun on valittu kaksi kaupunkiverkkoyhtiötä Kuopion Sähköverkko 

sekä Pori Energia Sähköverkko, jotka ovat kooltaan hyvin lähellä Vaasan Sähköverkkoa. 

Vertailtavien verkkoyhtiöiden pienasiakkaan siirtotuotteet on esitetty taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1 Vertailuun valittujen jakeluverkkoyhtiöiden pienjänniteasiakkaiden siirtotuotteet. (Caruna, 

2018) (Elenia, 2018) (Kuopion Energia, 2018) (Pori Energia, 2017) (Vaasan Sähköverkko, 

2018) 

  Caruna Elenia 
Kuopion  
Sähköverkko 

Pori Energia  
Sähköverkot 

Vaasan  
Sähköverkko 

  Yleissiirto Yleissiirto Yleissiirto Yleissähkö Yleissähkö 

Perumaksu 
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

Kiinteämaksu 
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

Energiamaksu 1-aikainen 1-aikainen 1-aikainen 1-aikainen 1-aikainen 

Suurin sallittu  
pääsulake 

3x63 A 3x100 A - 
3x400 A vanhat 
3x125 A uudet  
sopimukset 

3x200 A 

  Yösiirto Yösiirto Aikasiirto Aikasähkö Yösähkö 

Perusmaksu 
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

Kiinteämaksu 
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

Energiamaksu 
2-aikainen 

päivä klo 7-22 
yö klo 22-7 

päivä klo 7-22 
yö klo 22-8 

päivä klo 7-22 
yö klo 22-8 

päivä klo 7-22 
yö klo 22-7 

päivä klo 7-22 
yö klo 22-7 

Suurin sallittu  
pääsulake 

3x63 A 3x100 A - 
3x400 A vanhat 
3x125 A uudet  
sopimukset 

3x200 A 

  Kausisiirto Vuodenaikasiirto   Kausisähkö Kausisähkö 

Perumaksu 
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

  
Sulakekoon  
mukaan 

Sulakekoon  
mukaan 

Energiamaksu 
2-aikainen 

1.11.-31.3. ma-la  
klo 7-22, muu aika 

1.11.-31.3. ma-la  
klo 7-22, muu aika 

  
1.11.-31.3. ma-la  
klo 7-22, muu aika 

1.11.-31.3. ma-la  
klo 7-22, muu aika 

Suurin sallittu  
pääsulake 

3x63 A 3x100 A   
3x400 A vanhat 
3x125 A uudet  
sopimukset 

3x200 A 

 

Taulukosta 4.1 havaitaan, että yhtiöiden tarjoamat siirtotuotteet ovat hyvin samanlaiset, vain 

Kuopion Sähköverkolla ei ole kausisähkötuotetta, joka kaikilla muilla on.  Kaikilla yhtiöillä 

on 1-aikaisella energiamaksulla oleva yleissähkötuote ja 2-aikaisella energiamaksulla oleva 

yösähkötuote. Perusmaksun suuruus riippuu pääsulakkeen koosta kaikilla muilla vertailuun 

valituilla verkkoyhtiöillä paitsi Kuopion Sähköverkolla, jolla perusmaksu on sama kaikille 

siirtotuotteen asiakkaille. Muutoin verkkoyhtiöiden tuotteet ovat identtisiä maksukompo-

nenttien ja energiamaksun aikajaon osalta, ainoastaan eri siirtotuotteille sallitut pääsulakkei-

den suuruudet eroavat toisistaan. Taulukosta huomataan myös, että Vaasan Sähköverkko 

sallii suurimmat pääsulakkeet pienasiakkailleen.  

 

Taulukossa 4.2 on esitetty vertailtavien verkkoyhtiöiden pienjänniteasiakkaiden tehosähkö-

tuotteet. Taulukosta huomataan, että kaikilla verkkoyhtiöillä on samat maksukomponentit 

tehotuotteissaan. Kaikilla muilla vertailtavilla yhtiöillä, paitsi Kuopion Sähköverkolla, on 

tarjottavana tehonsiirtotuote sekä 1- että 2-aikaisella energiamaksulla.  
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Taulukko 4.2 Vertaluun valittujen jakeluverkkoyhtiöiden pienjänniteasiakkaiden tehosiirtotuotteet. (Caruna, 

2017) (Elenia, 2017) (Kuopion Energia, 2018) (Pori Energia, 2017) (Vaasan Sähköverkko, 

2018) 

  Caruna Elenia 
Kuopion  
Sähköverkko 

Pori Energia  
Sähköverkot 

Vaasan  
Sähköverkko 

  
Tehosiirto 1 Pj  
&Tehosiirto 2 Pj 

Tehosiirto 1 & 2 
Pienjännite 
tehosiirto 

Pienjännite  
tehosähkö 

Pienjännite 
tehosähkö 

Perumaksu Kiinteämaksu Kiinteämaksu Kiinteämaksu Kiinteämaksu Mittarimaksu 

Energiamaksu 
1-tai 2-aikainen 
talviarkipäivä 
muu aika 

1-tai 2-aikainen 
talviarkipäivä 
muu aika 

2-aikainen 
päivä klo 7-22 
yö klo 22-7 

1- tai 2-aikainen 
päivä klo 7-22 
yö klo 22-7 

1-tai 2-aikainen 
päivä klo 7-22 
yö 22-7 

Tehomaksu 
Kuukauden  
huipputeho 

Viimeisen 12 kk  
2 suurimman 
kuukausitehon 
keskiarvo 

Viimeisen 12 kk 
aikana mitattu 
suurin tuntiteho 

1.11.-31.3.  
aikana mitattu-
jen 2 suurim-
man tuntitehon  
keskiarvo 

Viimeisen 12 kk  
aikana ma-la  
klo 7-22 mitattu 
huipputeho 

Loisteho-
maksu 

Kuukauden  
loistehohuippu 
vähennettynä 
20% kuukauden 
pätöteho  
huipusta 

Kuukauden  
loistehohuippu 
vähennettynä 
16 % kuukauden 
pätöteho  
huipusta 

Kuukauden  
loistehosta, joka 
ylittää 20%  
pätötehon 
arvosta 

Ilmaisosuus 30% 
kuukauden  
pätöteho  
huipusta 

Kuukauden  
loistehosta, joka 
ylittää 20 %  
pätöteho huipusta 

 

Taulukosta 4.2 huomataan, että tehomaksun ja loistehomaksun määräytymisperiaatteet ovat 

kaikilla yhtiöillä hieman erilaiset. Siirtohintojen vertailun ja markkinahintaperiaatteen kan-

nalta on ongelmallista, jos kaikkien yhtiöiden tehonmääräytymisperusteet poikkeavat toisis-

taan. Toisaalta verkkoyhtiöillä on täysi oikeus itse päättää tehomaksun määräytymisperuste.   

4.3.2 Olemassa olevien pienasiakkaiden tehotariffien vertailu 

Tällä hetkellä pienasiakkaan tehotariffeja on käytössä kahdella verkkoyhtiöllä, Helen Säh-

köverkko Oy:llä (HSV) Helsingissä ja LE-Sähköverkko Oy:llä (LE) Lahdessa. Helen Säh-

köverkon ja LE-Sähköverkon siirtotuotteet ja niiden hintakomponentit on esitetty taulukossa 

4.3. 

 

Taulukosta nähdään, että kummallakin verkkoyhtiöllä on tarjolla yleissiirtotuote ilman teho-

maksua samoilla hintakomponenteilla. Erona näissä yleissiirtotuotteissa on ainoastaan suu-

rimman sallitun pääsulakkeen koko, joka on LE:llä 3x25 A ja HSV:llä 3x63 A. LE-Sähkö-

verkolla on tarjottavana lisäksi yösiirto tuote ilman tehomaksua ja yleissiirto tuote jossa on 

tehomaksu. Näitä tuotteita ei HSV:llä ole. Molemmilla verkkoyhtiöllä on valikoimassaan 

tehomaksullinen yösiirto tuote, jossa on samat maksukomponentit. Tässä tuotteessa HSV:llä 
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on pääsulakkeen rajana 3x80 A, kun LE:llä ei ole rajaa pääsulakkeen koolle. Tehomaksun 

määräytymisperuste on sama molemmilla yhtiöillä. 

 

Taulukko 4.3 LE-Sähköverkon ja Helen Sähköverkon pienjännite asiakkaille tarjolla olevien siirtotuotteiden 

hintakomponentit. (Helen Sähköverkko, 2017) (Lahti Energia, 2018) 

 
Helen Sähköverkko LE-Sähköverkko 

Sähkönsiirtotuotteet  
Yleissiirto Yleissiirto 

Perusmaksu Kiinteä kk-maksu Kiinteä kk-maksu 

Energiamaksu 1-aikainen 1-aikainen 

Suurin sallittu  
pääsulake 

3x63 A 3x25 A 

 
 Yösiirto 

Perusmaksu 
 

Kiinteä kk-maksu 

Energiamaksu 
 

2-aikainen  
päivä klo 7-22 yö klo 22-7 

Suurin sallittu  
pääsulake 

 
3x25 A 

Tehonsiirtotuotteet 
  Yleissiirto teho 

Perusmaksu 
 

Kiinteä kk-maksu 

Energiamaksu 
 

1-aikainen 

Tehomaksu 
 

12 kk suurin tuntiteho 
 

Kausisiirto Yösiirto teho 

Perusmaksu Kiinteä kk-maksu Kiinteä kk-maksu 

Energiamaksu 2-aikainen,  
päivä klo 7-22, yö klo 22-7 

2-aikainen,  
päivä klo 7-22, yö klo 22-7 

Tehomaksu 12 kk suurin tuntiteho 12 kk suurin tuntiteho 

Suurin sallittu  
pääsulake 

3x80 A  

 
Pienjännitetehosiirto PJ-Tehosiirto 

Perusmaksu Kiinteä kk-maksu Kiinteä kk-maksu 

Energiamaksu 2-aikainen, talvipäivä  
1.12.-28.2. klo 7-21, muu aika 

1-aikainen 

Tehomaksu Kuukauden suurin  
ma-pe klo 7-21 mitattu teho 

12 kk suurin tuntiteho 

Loistehomaksu 40% ilmaisosuus  
kuukauden pätötehosta 

20% ilmaisosuus  
kuukauden pätötehosta 

 

Pienjännite tehosiirtotuotteissa molemmilla yhtiöillä on samat komponentit, mutta eroja on 

energiamaksussa ja tehomaksun määräytymisperusteessa. HSV:llä pienjännite tehosiirrossa 

on 2-aikainen energiamaksu, kun LE:llä on 1-aikainen. LE:llä tehomaksun määräytymispe-
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ruste on kaikissa tehosiirtotuotteissa sama, kun taas HSV:llä tuotteissa on eri tehon määräy-

tymisperusteet. Yksinkertaisuusperiaatteen mukaan LE:n tehon määräytymisperuste on asi-

akkaalle selkeämpi, koska se on kaikissa tehosiirtotuotteissa sama. Pienasiakkaan tehotarif-

fien yleistyessä olisi markkinahintaperiaatteen mukaisesti hyvä, jos eri verkkoyhtiöiden te-

homaksun määräytymisperusteet olisivat samankaltaisia.  

4.4 Nykyisen siirtotariffirakenteen muutostarpeet 

Energiatehokkuuden lisääntyminen ja muutokset sähkön käytössä laskevat energian kulu-

tusta samalla, kun huipputeho pysyy ennallaan tai jopa nousee. Nykyisillä tariffirakenteilla 

tämä tarkoittaa tulojen vähentymistä kustannusten pysyessä ennallaan.  Nykyisten siirtota-

riffien tulisi olla kustannusvastaavampia, jotta pystyttäisiin takaamaan mahdollisimman ta-

sainen ja ennustettava tulo verkkoyhtiölle. Siirtotariffien tulisi myös olla oikeudenmukaisia 

ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa siirtomaksunsa suuruuteen sekä kannustaa 

sähköverkon huipputehojen leikkaamiseen kysyntäjouston avulla.  

4.4.1 Siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus 

Suurin osa verkkoyhtiöiden kustannuksista on joko kiinteitä tai tehoriippuvaisia. Vain pieni 

osa kustannuksista riippuu siirretyn energian määrästä. Nykyisissä tariffirakenteissa energi-

aan perustuvalla maksukomponentilla on merkittävä rooli tulonmuodostuksessa, vaikka ta-

riffien kiinteän komponentin osuus onkin kasvanut. Nykyisessä tariffirakenteessa maksut 

eivät välttämättä kohdistu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti asiakkaille. Asiakas, jonka 

energiakulutus on suhteellisen matala, mutta huipputeho korkea maksaa siirtomaksuja vä-

hemmän kuin tasaisesti sähköä käyttävä asiakas, vaikka korkeampi huipputeho aiheuttaa 

suuremmat verkostokustannukset (kuva 4.4). (Partanen et al. 2012)  
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Kuva 4.4 Kahden yleissähkötuotteen ja 3x25 A pääsulakkeen omaavan asiakkaan tehokäyrät yhden vuoden 

ajalta. 

Kuvasta nähdään, että asiakkaan 1 huipputeho on kaksinkertainen asiakkaaseen 2 nähden. 

Asiakkaalla 1 on vastaavasti 3 900 kWh pienempi vuosikulutus kuin asiakkaalla 2. Suurem-

masta huipputehosta johtuen asiakas 1 aiheuttaa suuremmat verkostokustannukset kuin asia-

kas 2. Kuitenkin nykyisellä tariffirakenteella asiakas 2 maksaa enemmän siirtomaksuja, suu-

remman energiankulutuksen johdosta, mikä ei toteuta aiheuttamisperiaatetta.  

4.4.2 Siirtotulojen ennustettavuus 

Verkkoyhtiön näkökulmasta on tärkeää, että siirtotulot ovat vuodesta toiseen mahdollisim-

man tasaiset ja ne pystytään ennustamaan tarkasti, jotta tulevien investointien suunnittele-

minen on helpompaan. Nykyisessä siirtotariffirakenteessa kulutukseen pohjautuva energia-

maksu aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta siirtotulojen ennustettavuudessa. Esimerkiksi Suo-

messa asiakkaiden energian kulutus vaihtelee suuresti ulkolämpötilan mukaan, joten lauha 

talvi voi laskea energiankulutusta merkittävästi, jolloin myös siirtotulot laskevat. (Partanen 

et al. 2012) 

 

Siirtotulojen huonon ennustettavuuden vuoksi verkkoyhtiöt ovat viime vuosien aikana muut-

taneet siirtotariffien kiinteiden ja muuttuvien hintakomponenttien suhteita. Energiaviraston 

raportti osoittaa, että kiinteiden maksujen osuus on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2017.  
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Taulukossa 4.4 on esitetty kiinteiden ja muuttuvien tariffikomponenttien suhteellinen osuus 

jakelumaksuista eri tyyppikäyttäjillä.  

 

Taulukko 4.4  Kiinteiden ja muuttuvien tariffikomponenttien suhteellinen osuus jakelumaksuista tyyppikäyt-

täjillä 1/2000 – 1/2017 (%). K1 ja K2 kuvaavat kotitalouksia ilman sähkölämmitystä, L1 ja L2 

ovat sähkölämmitteisiä kotitalouksia ja T1 teollisuusasiakkaita.  (Energiavirasto, 2017) 

 

 

Taulukosta 4.4 nähdään, että kiinteän hintakomponentin osuus on kasvanut selvästi vuodesta 

2000 vuoteen 2017. Kiinteän maksukomponentin osuuden kasvattamisella on pyritty paran-

tamaan siirtotulojen ennustettavuutta, mutta se ei poista siirtohinnoittelun kustannusvastaa-

vuus ongelmaa.  

4.4.3 Kannustin huipputehon pienentämiseen 

Nykyinen tariffirakenne ei kannusta verkkoyhtiön kannalta tärkeään huipputehon pienentä-

miseen. Nykyisessä tariffirakenteessa energiakomponentti kannustaa pienentämään ener-

gian kokonaiskulutusta, mutta kulutuksen pienentyminen energiatehokkuustoimien vaiku-

tuksesta on heikentänyt sen kannustinvaikutusta. Jos asiakkaalla on 2-aikatariffi, on lisäksi 

kannustin ajoittaa sähkön käyttö yöaikaan. 2-aikatariffin tavoite on ohjata kulutusta yö ajalle, 

mutta tämä ohjaus ei kuitenkaan seuraa sähköjärjestelmän tilaa ja tarpeita. Esimerkiksi jos 

lämminvesivaraajat menisivät päälle kaikkialla samaan aikaan, voi se aiheuttaa ongelmia 

jakeluverkossa ja valtakunnallisessa tehotasapainossa. (Partanen et al. 2012) 

 

Nykyisessä tariffirakenteessa ainoastaan asiakkaan pääsulakkeen koko, ja siten perusmaksu, 

rajoittaa huipputehon suuruuttua. Pääsulakkeen rajoittama teho voi kuitenkin olla niin kor-

kea, että asiakkaan todellinen huipputeho on kaukana siitä (kuva 4.5). 
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Kuva 4.5 3x35 A pääsulakkeen omistavan asiakkaan vuoden tehokäyrä sekä pääsulakkeen rajoittama teho. 

Kuvasta havaitaan, että asiakkaan pääsulakkeen koko ei kannusta huipputehon pienentämi-

seen, koska asiakkaan todellinen huipputeho ei ole lähelläkään sulakkeen rajoittamaa tehoa. 

Asiakas siis maksaa todellista tarvettaan suuremman siirtomaksun pääsulakkeen koosta joh-

tuen. Kuvassa on esitetty myös 3x25 A pääsulakkeen rajoittama teho, joka olisi kuvassa 

esitetylle asiakkaalle riittävä sulakekoko. 

4.4.4 Muutokset sähkön käytössä 

Siirrettävän energian määrässä sekä tehon tarpeessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan mer-

kittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat verkkoyhtiöiden kustannuksiin ja tuloihin.  Kuvassa 

4.6 on esitetty erilaisten toimenpiteiden keskimääräiset vaikutukset siirrettyyn energiaan ja 

tehoon. Sähkönkäytön muutokset, jotka pienentävät siirretyn energian määrää, mutta eivät 

tehon tarvetta ovat kaikista ongelmallisimpia nykyisen energiaan pohjautuvan tariffiraken-

teet kannalta. Tällaisia ovat etenkin lämpöpumput sähkölämmityskohteissa ja asiakkaiden 

oma sähkön tuotanto. Vastaavasti kuvan 4.6 perusteella, verkkoyhtiön kannalta edullisimpia 

toimenpiteitä ovat asiakkaiden kuormanohjaus ja energiavarastot. (Partanen et al. 2012) 
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Kuva 4.6 Erilaisten toimenpiteiden keskimääräiset vaikutukset jakeluverkossa siirrettyyn energiaan ja te-

hoon. (Partanen et al. 2012) 

Vaasan Sähköverkko Oy:ssä tehdyn maltillisen arvion perusteella vuonna 2028 asennettu 

aurinkoenergia kapasiteetti on VSV:n verkkoalueella 33 MW.  Jos yksikkökoon oletetaan 

olevan 3,6 kW, on yhden yksikön vuosituotanto 3 440 kWh (European Commission, 2018). 

Tällöin vuotuinen aurinkoenergiantuotanto olisi 31 GWh. Kun energianperusteisen siirto-

maksun oletetaan olevan 3 snt/kWh niin, nykyisellä tariffirakenteella Vaasan Sähköverkon 

liikevaihto pienentyisi 1,5 %, jos asiakkaat saisivat tästä energiamäärästä hyödynnettyä 50 

%. Mikäli akkuteknologia yleistyy ja asiakkaat pystyvät hyödyntämään kaiken tuottamansa 

aurinkoenergia, liikevaihto pienenisi 3 %.  Kuten kuvasta 4.6 nähdään asiakkaiden oma säh-

kön tuotanto ei laske tarvittavaa tehoa merkittävästi, joten verkkoyhtiön kustannuksiin au-

rinkopaneelien yleistymisellä ei ole suurta vaikutusta. 

 

Energiansäästö ja energiatehokkuuden lisääminen ovat sellaisia tavoitteita joihin sähkön-

käyttäjiä tulee motivoida. Nykyisellä tariffirakenteella nämä toimenpiteet kuitenkin vaikut-

tavat verkkoyhtiön talouteen negatiivisesti, samalla heikentäen siirtotariffien kustannusvas-

taavuutta. Siirtotariffien kannustavuuden ja verkkoyhtiön tulonmuodostuksen kannalta tarif-

firakenteita tulee kehittämään vastaamaan toimintaympäristön muutosta. 
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4.5 Vaihtoehtoja siirtotariffien kehittämiseen 

Siirtotariffirakenteiden kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska sekä siirrettävän ener-

gia määrässä, että tehon tarpeessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan muutoksia.  Nykyinen 

siirtotariffirakenne on ongelmallinen jakeluverkkoyhtiön kannalta, koska energiatehokkuus-

toimet ovat vähentäneet siirtomaksuista saatavia tuloja samalla kun huipputeho on pysynyt 

samana tai jopa kasvanut. Tämän vuoksi siirtotariffeja tulisi kehittää kustannusvastaavim-

miksi niin, että verkkoyhtiön siirtotulojen ennustaminen olisi helpompaa.  

 

Asiakkaat kokevat muutokset usein negatiivisina, koska on selvää, että siirtotariffeja kehi-

tettäessä ja muutettaessa osalla asiakkaista siirtohinnat nousevat ja osalla laskevat, vaikka 

verkkoyhtiön liikevaihto pysyisi ennallaan ja tariffirakenne muuttuisi kustannusvastaavam-

maksi. Siirtotariffien kehittämisen tavoitteena voidaan pitää sähkönkäyttäjien ohjaamista 

nykyistä tehokkaampaan siirtokapasiteetin hyödyntämiseen, jolloin pitkällä aikavälillä myös 

sähkönsiirron kustannukset pienentyvät. Tarkastellaan seuraavaksi mahdollisia siirtotariffi-

rakenteiden kehityssuuntia. (Partanen et al. 2012) 

4.5.1 Energiamaksuun perustuva siirtotariffi 

Energiamaksu painotteisessa siirtotariffimallissa asiakkailta veloitettaisiin ainoastaan kulu-

tetun energian perusteella. Asiakkaan kannalta energiamaksuun perustuva siirtohinnoittelu 

kannustaisi energiankäytön vähentämiseen, mutta ei verkkoyhtiön näkökulmasta tärkeään 

huipputehon leikkaamiseen.  Energiamaksu painotteinen siirtotariffirakenne olisi asiakkaalle 

helposti ymmärrettävä, koska se olisi nykyisen siirtotariffirakenteen kaltainen. (Partanen et 

al. 2012) 

 

Verkkoyhtiön näkökannalta pelkkään energiamaksuun siirtyminen ei olisi kannattavaa. 

Energiamaksuun perustavassa tariffirakenteessa verkkoyhtiön tulonmuodostus olisi huo-

nosti ennakoitavissa, joten verkkoyhtiön liiketoiminnan suunnittelu hankaloituisi huomatta-

vasti. Energiamaksu painotteinen siirtotariffi olisi myös nykyistä siirtotariffirakennetta hei-

kommin kustannusvastaava, koska siinä ei otettaisi huomioon asiakkaan tehoa edes pää-

sulakkeen osalta. (Partanen et al. 2012) 



41 

 

4.5.2 Dynaaminen energiatariffi 

Dynaaminen energiatariffi olisi kehityssuunta, jossa asiakkaita kannustettaisiin optimoi-

maan sähkön käyttöään jakeluverkon näkökulmasta optimaaliseksi. Dynaamisessa energia-

tariffissa siirretyn energianhinta vaihtelisi käyttöajankohdan mukaan. Dynaaminen energia-

tariffi olisi samankaltainen kuin nykyinen 2-aikatariffi, jossa energiamaksu on pienempi yö-

aikaan, mutta dynaamisessa energiatariffissa aika- ja hintaportaita olisi huomattavasti suu-

rempi määrä. Kuvassa 4.7 on esitetty yksinkertaistettu esimerkki dynaamisesta energiatarif-

fista. (Partanen et al. 2012) 

 

Kuva 4.7 Yksinkertaistettu esimerkki dynaamisesta energiatariffista. (Partanen et al. 2012) 

Dynaamisella energiatariffilla kuluttajaa voitaisiin ohjata siirtämään kulutustaan pois kulu-

tushuipuista ja näin saataisiin leikattua verkon huipputehoa. Ongelmana tällaisessa tariffira-

kenteessa on asiakkaiden erilaiset kulutuskäyttäytymiset, jonka vuoksi hinnoittelun aikaja-

ottelun tulisi olla johtolähtö- tai jopa muuntopiirikohtainen, jotta tariffirakenne tasaisi tehok-

kaasti verkon kuormitusta. Tällainen siirtotariffi rakenne olisi sähkömarkkinalain vastainen, 

koska eri alueilla olisi eri siirtohinnat. Dynaaminen energiatariffi on myös asiakkaan kan-

nalta monimutkainen ja sen kannustinvaikutus voi jäädä epäselväksi. (Partanen et al. 2012)  

4.5.3 Kiinteä kuukausimaksu 

Kiinteän kuukausimaksun ajatuksena on, että siirtomaksu on nykyisenkaltainen pääsulak-

keen kokoon perustuva kuukausimaksu. Kuukausimaksun olisi luonnollisesti nykyistä pe-

rusmaksua huomattavasti suurempi. Tällainen siirtotariffi on asiakkaiden kannalta yksinker-

tainen ja verkkoyhtiön kannalta se takaa ennakoitavan tulonmuodostuksen ja on jossain mää-
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rin kustannusvastaava. Siirtomaksun ollessa kiinteä kuukausimaksu asiakkaalla ei ole kan-

nustinta huipputehonsa pienentämiseen eikä sähkön käyttönsä vähentämiseen. Ainoana kan-

nustimena olisi pääsulakkeen optimaalinen mitoittaminen. Kiinteä kuukausimaksu synnyt-

täisi myös ristiriitaisia kannustinvaikutuksia myyntitariffien kanssa. Voidaankin todeta, ettei 

pelkästä kiinteästä maksusta koostuva siirtotariffirakenne ole todennäköinen tariffien kehit-

tämissuunta, vaikka kiinteän perusmaksun osuus onkin kasvanut. (Partanen et al. 2012) 

4.5.4 Tehoperusteinen siirtotariffi 

Tehoperusteisessa hinnoittelussa siirtomaksu perustuu tietyn ajanjakson aikana mitattuun 

huipputehoon tai verkkoyhtiön kanssa sovittuun tilaustehoon. Tehomaksu on nykyisin ylei-

nen suuremmilla asiakkailla, mutta pienasiakkaiden tehomaksu on käytössä vain parilla 

verkkoyhtiöllä Suomessa, ja näilläkin verkkoyhtiöillä tehomaksu ei koske kaikista pienimpiä 

asiakkaita. Tässä tariffimallissa asiakkaat maksaisivat perus- ja energiamaksun lisäksi teho-

maksun. 

 

Tehotariffi on verkkoyhtiön kannalta kustannusvastaava, koska hinnoitteluperuste on sama 

kuin keskeisin kustannusperuste. Siirtotulojen ennustettavuus on parempi kuin energiapoh-

jaisessa hinnoittelussa, koska esimerkiksi vuosien keskilämpötilojen vaihtelut vaikuttavat 

vähemmän vuoden huipputehoon kuin siirretyn energian määrään. Myös sähkön käytön ra-

kenteellisilla muutoksilla, kuten asiakkaiden omalla tuotannolla, on pienempi vaikutus te-

hoon kuin energiaan. Tehoperusteiseen siirtotariffiin siirtyminen onnistuu myös verkkoyh-

tiön näkökulmasta helposti, koska etäluettavilla mittareilla pystytään mittaamaan teho tar-

kasti ja kustannustehokkaasti myös pieniltä sähkönkäyttäjiltä. (Partanen et al. 2012) 

 

Asiakkaan kannalta tehoperusteisessa siirtotariffimallissa olisi kannustin muuttaa omia ku-

lutustottumuksia, sillä oman sähkölaskun suuruuteen olisi aiempaa suuremmat mahdollisuu-

det vaikuttaa. Energiamaksulla saadaan ohjattua asiakkaiden sähkön käyttöä ja tehomaksulla 

kannustetaan pienentämään huipputehoa, mikä parantaisi sähkönjakelun energiatehok-

kuutta. Tehohinnoittelun yhteydessä asiakkaalla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus seurata ja 

rajoittaa omaan tehontarvettaan. (Partanen et al. 2012)  
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5. VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:N LIIKETOIMINNAN KUSTANNUKSET JA 

NIIDEN KOHDISTAMINEN 

Tässä kappaleessa tarkastellaan Vaasan Sähköverkko Oy:n jakeluverkkotoiminnasta aiheu-

tuvia kustannuksia ja niiden jakautumista eri jännitetasoille. Kuten on jo todettu, siirtomak-

suilla tulee kattaa kaikki verkkoyhtiöille aiheutuvat kustannukset. Kokonaiskustannusten ja-

kautuminen eri jännitetasoille ja kustannuspaikoille on tärkeää selvittää, jotta kustannukset 

voidaan kohdistaa oikeudenmukaisesti asiakkaille.  

 

Vaasan Sähköverkolle verkkoliiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset on jaettu viiteen eri 

kustannuspaikkaan: tasapoistoihin, kanta- ja alueverkkomaksuihin, häviöihin, operatiivisiin 

kustannuksiin ja asiakaskustannuksiin (kuva 5.1).  

 

Kuva 5.1 Kustannusten jakautuminen Vaasan Sähköverkko Oy:ssä. 

Kustannukset eri kustannuspaikoille on määritetty kirjanpidon sekä verkon rakennetietojen 

avulla. Kustannukset on pyritty jakamaan kappaleen 3.2 mukaisesti eri kustannuspaikoille 

niin, että asiakaskustannukset kattavat hallinnosta, mittauksesta ja laskutuksesta aiheutuvat 

kustannukset. Operatiiviset kustannukset kattavat esimerkiksi henkilöstö- ja toimitilakulut. 

Kuvassa 5.1 esitettyjen kustannusten lisäksi voidaan siirtomaksuilla periä verkkoliiketoi-

minnan valvontamallin mukainen kohtuullinen tuotto. 

5.1 Kustannusten jakaminen eri jännitetasoille 

Kustannusvastaavan siirtohinnoittelun aikaansaamiseksi tulee kustannuspaikkojen kustan-

nukset jakaa eri jännitetasoille. Taulukossa 5.1 on esitetty eri jännitetasoille kohdistettavien 
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kustannusten osuus kokonaiskustannuksista. Taulukosta havaitaan, että suurin osa kustan-

nuksista syntyy pienjänniteverkossa, jolle kohdistuvat tasapoistot ovat 27 % kaikista kustan-

nuksista.  

 

Taulukko 5.1  Kokonaiskustannusten jakautuminen jännitetasoille Vaasan Sähköverkko Oy:ssä. 

Jännitetaso Tasapoistot 
Kanta- ja alue-
verkkomaksut 

Häviöt 
Operatiiviset 
kustannukset 

Asiakas- 
kustannukset 

Yhteensä 

PJ-verkko 27 % 20 % 3 % 14 % 8 % 72 % 

KJ-verkko 12 % 8 % 1 % 7 % 0 % 28% 

Yhteensä 39 % 28 % 4 % 21 % 8 % 100 % 

 

Taulukossa tasapoistot on jaettu jännitetasoille verkon rakennetietojen mukaisesti. Kanta- ja 

alueverkkomaksut on jaettu jännitetasoille siirretyn energian mukaisesti. Häviöt on jaettu 

jännitetasoille verkkopituuden mukaisesti, koska tämä kuvaa kokonaishäviöiden jakautu-

mista riittävän tarkasti. Operatiiviset kustannukset on jaoteltu jännitetasoille myös verkko-

pituuden mukaan. Asiakaskustannukset on jaettu käyttöpaikkojen mukaan jännitetasoille. 

Lisäksi on otettu huomioon, ettei VSV:llä ole suurjänniteverkkoon liittyneitä asiakkaita, jo-

ten SJ-verkosta aiheutuneet kustannukset on jaettu muille jännitetasoille siirretyn energian 

mukaan.  

 

Kustannuksia jaettaessa on otettava huomioon myös se, että pienjänniteverkon asiakkaiden 

on maksettava osuutensa myös keskijänniteverkon kustannuksista (taulukko 5.2). Tällaisia 

kustannuseriä ovat operatiiviset kustannukset, tasapoistot ja häviöt.  Asiakaskustannukset 

jaetaan tasan kaikkien asiakkaiden kesken ja kanta- ja alueverkkomaksut jaetaan siirretyn 

energian mukaan jännitetasoille. 

 

Taulukko 5.2  Kokonaiskustannusten jakautuminen jännitetasoille, kun PJ-verkon asiakkaat maksavat osuu-

tensa KJ-verkon kustannuksista. 

Jännitetaso Tasapoistot 
Kanta- ja alue-
verkkomaksut 

Häviöt 
Operatiiviset 
kustannukset 

Asiakas 
kustannukset 

Yhteensä 

PJ-verkko 36 % 20 % 4 % 19 % 8 % 86 % 

KJ-verkko 4 % 8 % 0 % 2 % 0 % 14 % 

Yhteensä 39 % 28 % 4 % 21 % 8 % 100 % 
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5.2 Kustannusten kohdistaminen maksukomponenteille 

Kustannusten selvittämisen jälkeen on päätettävä, kuinka kustannukset jaetaan eri mak-

sukomponenteille. Työn tavoitteena on saada aikaan pienjänniteasiakkaiden tehotariffi, joten 

kustannukset on jaettava perus-, energia- ja tehomaksuun.  Kun kustannukset kohdistetaan 

kustannusvastaavasti, perusmaksulla tulisi kattaa kiinteät kustannukset, joita ovat asiakas-

kustannukset sekä operatiiviset kustannukset. Tehomaksulla tulisi kattaa kapasiteetista ai-

heutuvat kustannukset eli tasapoistot. Vastaavasti energiamaksuilla tulisi kerätä häviö kus-

tannukset sekä kanta-ja alueverkkomaksut, koska niiden suuruus riippuu kulutetusta energi-

asta. (kuva 5.2). 

 

Kustannusvastaavassa hinnoittelussa tehomaksun osuus on 39 % (kuva 5.2). Kustannusvas-

taavaan hinnoitteluun siirtyminen aiheuttaisi suuren muutoksen, koska nykyisessä tariffira-

kenteessa ei ole tehomaksua ollenkaan ja energiamaksun osuus on suurin. Tehomaksun 

osuuden koko selittyy verkkoyhtiön kulurakenteesta, jossa tasapoistoilla on merkittävä 

osuus. 

 

 

Kuva 5.2 Esimerkki kustannusten kohdistamisesta eri maksukomponenteille. 
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6. UUDEN HINNOITTELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN 

Tarve hinnoittelurakenteen kehittämiselle syntyy useiden eri tekijöiden seurauksena. Nykyi-

selle energiaperusteisella tariffirakenteella suurin haaste on lisääntynyt pientuotanto, joka 

vähentää verkossa siirretyn energian määrää vaikuttaen suoraan verkkoyhtiön tulonmuodos-

tukseen. Verkkoyhtiölle on asetettu vaatimus kehittää verkkoaan, joten siirretyn energiamää-

rän pienentyminen ei suoraan alenna verkkoyhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi yhteis-

kunta on yhä riippuvaisempi sähköstä, mikä kasvattaa mitoittavan huipputehon suuruutta ja 

samalla verkostokustannuksia.  

 

Tässä kappaleessa tutkitaan vaihtoehtoja siirtohinnoittelun kehittämiselle sekä tarkastellaan 

uuden tariffirakenteen asiakasvaikutuksia. Tavoitteena on kehittää pienasiakkaan tehotariffi. 

Tarkoituksena on ensin määrittää, mitä asiakasryhmää muutos tulisi koskemaan. Lisäksi tut-

kitaan tehomaksun määräytymisperusteen vaikutusta asiakkaan kokemaan hinnan muutok-

seen sekä energiamaksun aikajaon vaikutusta. Tavoitteena on saada aikaan asiakkaalle yk-

sinkertainen siirtohinnoittelumalli, joka olisi kuitenkin verkkoyhtiön kannalta kustannusvas-

taava.  

 

Uuden tariffirakenteen asiakasvaikutusten analysoimiseksi on määritettävä, keitä muutos 

koskee. Tässä työssä tutkitaan VSV:n kausi-, yleis- ja yösähköasiakkaita. Asiakasjoukosta 

on rajattava pois sellaiset käyttöpaikat, joilla ei ole mahdollisuutta oman huipputehonsa pie-

nentämiseen, tällaisia ovat esimerkiksi kaukolämmitteiset kerrostaloasunnot. Tarkastelussa 

päätettiin rajata ensin pois kaikista pienimmät asiakkaat niin, että muutos koskisi asiakkaita 

joiden pääsulake olisi 3x35 A tai suurempi. Toisena vaihtoehtona on rajata muutoksen ulko-

puolella kaikki asumisen käyttöpaikat niin, että muutos koskisi vain asiakkaita joiden pää-

sulake on yli 3x63 A. Lisäksi tutkitaan sellaista vaihtoehtoa, jossa nykyiset suuret kausi-, 

yleis- ja yösähköasiakkaat siirretään jo olemassa olevan PJ-tehosähkötuotteen asiakkaiksi. 

6.1 Pienasiakkaan tehotariffi asiakkaille joiden pääsulake on 3x35 A – 3x200 A 

Tarkastellaan ensimmäisenä vaihtoehtoa, jossa pienasiakkaan tehotariffi koskisi asiakkaita 

joiden pääsulake on välillä 3x35 A - 3x200 A. Jotta uusi tariffirakenne toteuttaa aiheutta-

misperiaatetta mahdollisimman hyvin koostuu se kolmesta maksukomponentista. Kuukau-

sittaisesta perusmaksusta (€/kk), tehomaksusta (€/kW/kk) ja energiamaksusta (snt/kWh). 
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Uudessa tariffirakenteessa kustannukset kohdistetaan maksukomponenteille suhteutettuna 

jännitetason kustannuksiin niin, että perusmaksu kattaa asiakaskustannukset ja operatiiviset 

kustannukset, energiamaksu kattaa kanta- ja alueverkkomaksut sekä häviöt, ja tehomaksulla 

katetaan tasapoistot.  Tällöin perusmaksun osuudeksi tulee 31 %, energiamaksun 28 % ja 

tehomaksun 41 %.   

 

Tehomaksun määräytymisperusteena käytetään liukuvaa 12 kuukauden suurinta tuntitehoa. 

Tehomaksun määräytymisperuste on valittu näin siksi, että kyseinen määräytymisperuste on 

asiakkaalle yksinkertainen ja ymmärrettävä. Lisäksi siirtotulojen ennustettavuus on verkko-

yhtiön kannalta hyvä. Sama tehomaksun määräytymisperuste on myös jo käytössä kahdella 

verkkoyhtiöllä, jolloin asiakkaiden on se myös helpompi hyväksyä.  

6.1.1 Pienasiakkaan tehotariffi yksiaikaisella energiamaksulla 

Tarkastellaan ensimmäisenä vaihtoehtoa, jossa energiamaksu on yksiaikainen. Siirtohinto-

jen määrittämiseen ja asiakasvaikutusten tarkasteluun käytetään Utilytics DSO ohjelmistoa. 

Siirtohinnat määritetään niin, että liikevaihto pysyy samana. Perusmaksun osuus siirtotu-

loista on 31 %, tehomaksun 41 % ja energiamaksun 28 %. Tarkastelussa käytetään vuoden 

2017 mittausdataa.  Tarkastellun tariffirakenteen maksukomponentit ja niiden hinnat on esi-

tetty taulukossa 6.1.  

 

Taulukko 6.1 Pienasiakkaan tehotariffi yksiaikaisella energiamaksulla. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 29,08 €/kk 

Tehomaksu 2,64 €/kW/kk 

Energiamaksu 1,0 snt/kWh 

 

Tutkitaan seuraavaksi uuden tariffirakenteen vaikutusta yksittäiseen asiakkaaseen. Kuvissa 

6.1 ja 6.2 on esitetty asiakkaiden kokema suhteellinen muutos siirtomaksuissa. Kuvassa 6.1 

asiakkaat on jaettu nykyisen tariffin mukaisiin ryhmiin niin, että vähiten energiaa kuluttaneet 

asiakkaat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oikealla. 
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Kuva 6.1  Asiakaskohtainen suhteellinen muutos siirtomaksuissa, kun asiakkaat on järjestetty nykyisten siir-

totuotteidensa mukaisiin ryhmiin. 

 

Kuva 6.2 Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa 

Kuvista havaitaan, että tarkasteltu hinnoittelurakenne aiheuttaisi varisinkin pienimmille 

yleissähköasiakkaille kohtuuttoman suuren muutoksen. Tämä johtuu siitä, että pienimmillä 

asiakkailla jo pelkkä perusmaksu nousee huomattavasti, samalla kun myös tehomaksu kas-

vattaa siirtomaksun suuruutta.  
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Tarkastellusta tariffirakenteesta hyötyisivät paljon energiaa kuluttavat yleissähköasiakkaat, 

joista suurin osa kokisi siirtomaksujen laskevan. Paljon energiaa kuluttavien ja suurien su-

lakekokojen asiakkainen siirtomaksujen aleneminen selittyy sillä, että sekä energiamaksu 

että perusmaksu pienenevät suurilla asiakkailla, mutta tehomaksu ei vaikuta heihin suhteel-

lisesti samalla tavalla kuin pienempiin asiakkaisiin. 

 

Vastaavasti suurimmalle osalle nykysyisistä yösähköasiakkaista siirtomaksut nousivat riip-

pumatta asiakkaan energian kulutuksesta.  Tästä voidaan päätellä, että tehomaksu uutena 

maksukomponenttina vaikuttaa yösähköasiakkaisiin enemmän kuin muiden tuotteiden asi-

akkaisiin. Toisaalta 1-aikainen energiamaksu saattaa myös nostaa yösähköasiakkaiden siir-

tomaksuja, joiden kuorma on ohjattua. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi yksittäistä asiakasta, joka kokee suurimman hinnan korotuksen. 

Kyseinen käyttöpaikka on nykyisen yleissähkötuotteen asiakas ja tarkastellulla tariffiraken-

teella asiakkaan siirtomaksut nousisivat 425 %. Käyttöpaikan kulutuskäyrä on esitetty ku-

vassa 6.3. 

 

 

Kuva 6.3  Suurimman suhteellisen hinnan korotuksen kokevan asiakkaan vuoden kulutuskäyrä. 

Kuvasta havaitaan, että käyttöpaikan kulutus on lähellä nollaa koko vuoden lukuun ottamatta 

tehopiikkejä, joita esiintyy talvikuukausina. Tarkastelun perusteella tariffirakenteella saavu-
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tetaan toivottu ohjausvaikutus, jolloin asiakkaalle saadaan kannustin huipputehonsa pienen-

tämiseen.  Toisaalta asiakkaan kokema siirtomaksujen nousu on liian suuri yhdellä kertaa 

tehtäväksi. 

 

Tarkasteltua tariffirakennetta voidaan pitää yksinkertaisena ja ymmärrettävä asiakkaan kan-

nalta. Tehomaksun määräytymisperusteena liukuva 12 kuukauden huipputeho ei kuitenkaan 

ole täysin ongelmaton. Jos kuluttajalla syntyy suuri satunnainen teho, joutuu asiakas maksa-

maan siitä seuraavat 12 kuukautta. Energiamaksun aikajaon puute on myös ongelmallinen 

nykyisille kausi- ja yösähköasiakkaille, jotka ovat jo ohjanneet kulutustaan.  

 

Yleisesti ottaen suurimman hinnan korotuksen kokevat asiakkaat joiden energian kulutus on 

pientä ja satunnaiset tehohuiput ovat suuria. Tällöin tehomaksun vaikutus siirtomaksujen 

suuruuteen on merkittävä verrattuna nykyiseen tariffirakenteeseen. Tämä on kuitenkin ai-

heuttamisperiaatteen mukaan oikeanlainen tulos, jolloin asiakkaalle tulee kannustin huippu-

tehonsa pienentämiseen.  

6.1.2 Pienasiakkaan tehotariffi kaksiaikaisella energiamaksulla 

Tarkastellaan edelleen samaa asiakasjoukkoa, mutta nyt muodostetaan siirtotariffirakenne, 

jossa energiamaksu on kaksiaikainen.  Tämän tarkastelun tavoitteena on nähdä, onko ener-

giamaksun aikajaolla merkittävää vaikutusta asiakkaiden kokemaan hinnanmuutokseen sekä 

selvittää kumpi vaihtoehto olisi yleisesti ottaen parempi vaihtoehto pienasiakkaan tehotarif-

fiin. Tariffirakennetta muodostettaessa siirtotulot pidetään samoina ja perusmaksulla kate-

taan niistä 31 %, tehomaksulla 41 % ja energiamaksulla 28 %. Taulukossa 6.2 on esitetty 

pienasiakkaan tehotariffin maksukomponenttien hinnat, kun energiamaksuun otetaan mu-

kaan aikajako. 

 

Taulukko 6.2  Pienasiakkaan tehotariffiin maksukomponenttien hinnat 2-aikaisella energiamaksulla. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 29,08 €/kk 

Tehomaksu 2,64 €/kW/kk 

Energiamaksu, klo 7-22 1,1 snt/kWh 

Energiamaksu, klo 22-7 0,8 snt/kWh 
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Tarkastellaan seuraavaksi tutkitun tariffirakenteen vaikutusta yksittäisen asiakkaan siirto-

maksusuihin (kuva 6.4 ja kuva 6.5).  Kuvassa 6.4 asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siir-

totuotteiden mukaisesti niin, että vähiten energiaa kuluttavat asiakkaat ovat ryhmässään va-

semmalla ja eniten energiaa kuluttavat oikealla.  

 

Kuva 6.4  Asiakaskohtainen suhteellinen muutos siirtomaksuissa, kun asiakkaat on jaettu nykyisten siirtotuot-

teidensa mukaisiin ryhmiin. 

 

Kuva 6.5  Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa. 

Vertailemalla kappaleen 6.1.1 ja 6.1.2 kuvia havaitaan, että energiamaksun aikajaolla ei ole 

merkittävää vaikutusta asiakkaiden kokemiin siirtohinnan muutoksiin. Tämä tulos herättää 
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kysymyksen onko energiamaksun aikajako enää tarpeellinen, varsinkaan jos siitä ei ole hyö-

tyä asiakkaalle. Huomattavaa on myös, etteivät nykyiset yösähköasiakkaat hyödy energia-

maksun aikajaosta. Tarkastelussa on kuitenkin huomioitavat energiamaksun pieni osuus siir-

tomaksuissa kokonaisuutena. Jotta energiamaksun aikajaolla saataisiin aikaan suurempia 

muutoksia olisi energiamaksun osuuden oltava suurempi ja ohjausvaikutuksen voimak-

kaampi. 

 

Koska energiamaksun aikajaolla ei saatu aikaiseksi muutoksia asiakkaiden kokemiin siirto-

hinnan muutoksiin tässä työssä tarkastellaan yksinkertaisuuden vuoksi jatkossa vain tariffi-

rakenteita, joissa energiamaksu on yksiaikainen. Energiamaksun aikajaolla on pitkä historia, 

joten sen poistamista tariffirakenteesta täytyy harkita. Aikajaon poistaminen yksinkertaistaa 

siirtomaksujen rakennetta, mutta toisaalta nyt asiakkailla on vanha mielikuva halvemmasta 

yösähköstä ja moni on jo ohjannut kulutustaan sen mukaisesti. 

 

Tarkastelluista tariffirakenteista voidaan todeta, ettei yksi siirtotuote, jossa on asiakkaat pää-

sulakeilta 3x35 A – 3x200 A ole järkevä. Nykyisellä tariffirakenteella samalla asiakasjou-

kolla on monta tuotetta, johtuen asiakkaiden erilaisista tarpeista ja kulutustottumuksista.  

Tarkastellussa asiakasjoukossa pienimmät asiakkaat kokevat suuren hinnan korotuksen, kun 

vastaavasti suurien asiakkaiden siirtomaksu pysyvät ennallaan tai laskevat. Myös siirtohin-

nat nousevat enemmän kuin sähkömarkkinalain salliman 15 %, jos muutos toteutettaisiin 

yhdellä kertaa.   

6.2 Pienasiakkaan tehotariffi asiakkaille joiden pääsulake on 3x80 A – 3x200 A 

Tarkastellaan seuraavaksi tariffirakennetta, jossa tehomaksu koskisi nykyisiä kausi-, yleis- 

ja yösähköasiakkaita, joiden pääsulake on välillä 3x80 A – 3x200 A. Tämä tarkoittaisi sitä, 

että käytännössä kaikki asumisen käyttöpaikat on rajattu pois tehotariffin vaikutuspiiristä. 

Taulukossa 6.3 on esitetty uuden tariffirakenteen maksukomponentit ja niiden hinnat, kun 

liikevaihto pysyy samana. Tarkastelussa käytetään vuoden 2017 mittausdataa. Maksukom-

ponenttien hinnat on laskettu niin, että perusmaksulla kerättävä osuus on 31 %, tehomaksulla 

kerättävä 41 % ja energiamaksulla kerättävä osuus 28 % siirtotuloista. 
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Taulukko 6.3  Pienasiakkaan tehotariffi maksukomponentit ja niiden hinnat. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 74,59 €/kk 

Tehomaksu 3,17 €/kW/kk 

Energiamaksu 0,99 snt/kWh 

 

Tarkastellun tariffirakenteen asiakasvaikutukset on esitetty kuvissa 6.6 ja 6.7. Kuvassa 6.6 

asiakkaat on jaettu nykyisten tuotteiden mukaan ryhmiin niin, että vähiten energiaa kulutta-

vat asiakkaat ovat ryhmäsään vasemmalla ja paljon energiaa kuluttavat oikealla. 

 

 

Kuva 6.6  Uuden tariffirakenteen aiheuttama suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa, kun asiakkaat 

on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteiden mukaisesti. 
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Kuva 6.7 Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa. 

Kuvista nähdään, että asiakasjoukon rajaaminen pienempään, ei poista suuria yksittäisten 

asiakkaiden kokemia siirtohinnan korotuksia. Tariffirakenteen suurimmat hyötyjät ovat pal-

jon energiaa kuluttavat asiakkaat. Hyötyjiä kuitenkin löytyy myös vähän energiaa kulutta-

vista asiakkaista. Kun verrataan asiakasryhmiä keskenään, kausi- ja yösähköasiakkaissa siir-

tohinnan muutoksen ovat tasaisempia kuin yleissähköasiakkailla, joissa löytyy enemmän ha-

jontaa ryhmän sisällä. 

 

Tarkasteltu tariffirakenne suosii asiakkaita, joilla on nykyisen sulakepohjaisen tariffiraken-

teen perusteella suuri perusmaksu, koska heillä sekä perusmaksu että energiamaksu laskevat. 

Jos nämä asiakkaat vielä kuluttavat energiaa tasaisesti, ei tehomaksu korota heidän siirto-

maksujaan, muiden maksukomponenttien hintojen laskiessa.  Vastaavasti pienimmillä asi-

akkailla jo perusmaksu nousee merkittävästi, kun tähän lisätään vielä tehomaksun vaikutus, 

on pienimpien asiakkaiden kokema siirtohinnan korotus suuri, varsinkin vähän kuluttavilla 

yleissähköasiakkailla. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi käyttöpaikkaa, joka kokee tällä tariffirakenteella suurimman siir-

tohintojen korotuksen. Tämän käyttöpaikan siirtomaksut nousevat 399 % vuodessa. Käyttö-

paikan kulutuskäyrä on esitetty kuvassa 6.8. Kyseinen käyttöpaikka on sähköautojen lataus-

piste. 
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Kuva 6.8 Suurimman hinnan korotuksen kokevan käyttöpaikan vuoden kulutuskäyrä. Siirtomaksujen suh-

teellinen muutos + 399 %. 

Kuten kuvasta havaitaan, käyttöpaikan kulutus on lähellä nolla suurimman osan ajasta ja 

tehopiikit syntyvät, kun latauspistettä käytetään auton lataamiseen. Kuten on jo aikaisemmin 

todettu muutokset sähkön käytössä luovat tarpeen tehomaksulle, ja sähköautojen yleistymi-

nen on hyvä esimerkki tästä. Tarkastellulla tariffirakenteella luodaan kannustin sähköautojen 

älykkääseen lataamiseen, jolloin tehomaksun suuruuteen pystytään vaikuttamaan.  

 

Tarkasteltavassa tariffirakenteessa on perus- ja energiamaksun lisäksi tehomaksu, joka mää-

räytyy liukuvan 12 kuukauden huipputehon mukaan. Tehomaksun mukaantulo tariffiraken-

teeseen luo asiakkaille kannustimen oman kulutuksensa seuraamiseen, kun samalla tariffi-

rakenteesta tulee verkkoyhtiön kannalta kustannusvastaavampi.  Tarkasteltu asiakasjoukko 

on myös järkevämpi vaihtoehto, jos tarkoituksena on muodostaa yksi tehomaksullinen siir-

totuote.  

 

Kustannusvastaava siirtohinnoittelu aiheuttaa liian rajuja hinnan korotuksia liian monelle 

asiakkaalle. Siirtohintojen muutosta aiheuttaa myös useiden tuotteiden yhdistäminen, koska 

perusmaksun suuruus muuttuu suuntaan tai toiseen jokaisella asiakkaalla. Edellä tarkastellut 

kustannusvastaavat tariffirakenteet eivät ole varteenotettavia vaihtoehtoja käyttöönottovai-

heen tariffirakenteeksi, vaan uuden tariffirakenteen tulee olla maltillisempi. Kustannusvas-

taava hinnoittelu voi kuitenkin tulevaisuudessa olla mahdollinen, kunhan asiakkaat ensin 

saadaan totutettua tehomaksuun.  
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6.2.1 Tehomaksun määräytymisperusteen vaikutus 

Tutkitaan seuraavaksi, millaisia vaikutuksia tehomaksun määräytymisperusteella on asiak-

kaiden kokemiin siirtohintojen muutoksiin. Tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa tehomaksun 

määräytymisperusteena on kuukauden huipputeho. Tämä määräytymisperuste on tarpeeksi 

yksinkertainen, mutta riittävän erilainen vertailun tekemiseksi. Kuukauden suurimman tehon 

käyttäminen tehomaksun määräytymisperusteena on asiakkaan kannalta yksinkertainen ja 

kannustaa huipputehon pienentämiseen, kun yksittäinen tehopiikki ei määritä laskutettavaa 

tehoa seuraavalle 12 kuukaudelle. Toisaalta verkkoyhtiön näkökulmasta tulonmuodostus ei 

ole yhtä helposti ennustettavissa kuin liukuvan 12 kuukauden huipputehon määräytymispe-

rusteella.  

 

Tehomaksun määräytymisperustetta muutettaessa vain tehomaksun suuruus muuttuu (tau-

lukko 6.4), kun siirtotulot ja eri maksukomponenteilla kerättävät osuudet pysyvät samoina. 

Taulukosta havaitaan, että tehomaksun määräytymisperusteen muuttaminen nostaa teho-

maksun hintaa melkein eurolla, kun verrataan taulukon 6.3 tarkasteluun. 

 

Taulukko 6.4  Maksukomponentit ja niiden hinnan valitulla tariffirakenteella. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 74,59 €/kk 

Tehomaksu 4,03 €/kW/kk 

Energiamaksu  0,99 snt/kWh 

 

Asiakkaiden kokemat siirtohintojen muutokset on esitetty kuvissa 6.9 ja 6.10. Kuvassa 6.9 

asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteiden mukaisesti niin, että vähiten energiaa 

kuluttavat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oikealla. 
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Kuva 6.9  Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa. 

 

 

Kuva 6.10  Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa. 

Kuvista havaitaan, että kuukausittain määräytyvä tehomaksu nostaa asiakkaiden siirtomak-

suja maltillisemmin kuin liukuvan 12 kuukauden tehomaksun määräytymisperuste.  Tarkas-

teltu tariffirakenne suosii asiakkaita, joilla on yksittäisiä tehopiikkejä, koska nyt yksi teho-

piikki ei vaikuta seuraavien kuukausien tehomaksuun. Vastaavasti tasaisesti tehoa tarvitse-

villa asiakkailla tehomaksun nousu korottaa siirtomaksuja. 
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Tehomaksun määräytymisperusteen vaikutus yksittäisen asiakkaan siirtomaksun suuruuteen 

voi olla merkittävä, mutta yleisellä tasolla ei ole havaittavissa suuria muutoksia, varsinkin, 

jos tehomaksulla perittävät siirtotulot pidetään samana. Osalle asiakkaista kuukausittain 

vaihtuva tehomaksu on hyödyllinen, koska yksittäiset tehopiikit eivät vaikuta seuraavien 

kuukausien tehomaksuihin. Verkkoyhtiön kannalta myös yksittäiset tehopiikit voivat olla 

ongelmallisia, jos ne osuvat koko verkon huipputunneille. 

 

Kun tehomaksu määräytyy kuukausittain, sen yksikköhinta nousee. Samalla asiakkaalle tu-

lee suurempi kannustin vaikuttaa tehomaksun määräävään tehoon, kun yksittäisistä tehopii-

keistä ei tarvitse maksaa seuraava 12 kuukautta.  Kuitenkaan kaikilla asiakkailla ei ole tietoa 

tai taitoa oman huipputehonsa pienentämiseen, jolloin heille sopisi paremmin alhaisemman 

hinnan 12 kuukauden liukuva tehomaksu.  

6.3 Isojen pääsulakeko kokojen siirtäminen nykyiselle PJ-tehosähkötuotteelle 

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, Vaasan Sähköverkko Oy sallii kausi-, yleis- ja yösähkötuot-

teilleen kaikista suurimmat pääsulakekoot.  Tarkastellaan seuraavaksi vaihtoehtoa jossa yli 

3x 63 A pääsulakekoon käyttöpaikat siirretään nykyisen PJ-tehosähkötuotteen asiakkaiksi. 

Muutos siis koskisi samoja asiakkaita kuin kappaleessa 6.2. Tarkastellaan ensin vaihtoehtoa, 

jossa asiakkaat siirretään nykyiselle PJ-tehosähkölle hintojen pysyessä nykyisellään. Lisäksi 

lasketaan PJ-tehosähkötuotteen maksukomponenteille uudet hinnat liikevaihdon pysyessä 

samana, mutta hinnoittelun muuttuessa kustannusvastaavaksi. 

6.3.1 Asiakkaiden siirtäminen PJ-tehosähkötuotteelle 

Tarkastellaan ensin vaihtoehtoa, jossa isojen pääsulakekokojen käyttöpaikat siirretään ny-

kyisen PJ-tehosähkötuotteen asiakkaiksi niin, että tuotteen maksukomponenttien suuruudet 

pysyvät samana. Tavoitteena on selvittää kuinka tuotteen vaihtaminen vaikuttaa yksittäisen 

asiakkaan siirtomaksuihin sekä kuinka tuotteiden vaihtaminen vaikuttaa siirtotuloihin. 

 

Vaasan Sähköverkko Oy:llä on PJ-tehosähkötuotteessa vaihtoehtoina joko 1-aikainen ener-

giamaksu tai 2-aikainen energiamaksu. Tässä tarkastelussa nykyiset yleissähköasiakkaat 

saavat tehosähkötuotteen 1-aikaisella energiamaksulla. Vastaavasti kausi- ja yösähköasiak-

kaille valittiin tehosähkötuote 2-aikaisella energiamaksulla. PJ-tehosähkötuotteen mak-

sukomponentit ja niiden hinnat on esitetty taulukossa 6.5.  
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Taulukko 6.5 Nykyisen pienjännite tehosähkön maksukomponentit ja niiden hinnat. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 16,82 €/kk 

Tehomaksu 2,2 €/kW/kk 

Energiamaksu 1 1,88 snt/kWh 

Energiamaksu 2 klo 7-22 2,19 snt/kWh 

Energiamaksu 2 klo 22-7 0,92 snt/kWh 

 

Kuvissa 6.11 ja 6.12 on esitetty asiakaskohtainen suhteellinen muutos siirtomaksuissa. Ku-

vassa 6.11 asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteiden mukaisesti niin, että vähiten 

energiaa kuluttavat asiakkaat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oi-

kealla. 

 

Kuva 6.11  Asiakkaiden kokema suhteellinen muutos siirtomaksuissa, kun nykyinen tuote vaihdetaan olemassa 

olevaan PJ-tehosähkö tuotteeseen. 
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Kuva 6.12 Asiakaskohtainen suhteellinen muutos siirtomaksuissa. 

Kuvasta havaitaan, että suurimmalla osalla asiakkaista siirtomaksut laskevat. Asiakkaan 

energian kulutuksella ei ole vaikutusta siihen nouseeko vai laskeeko asiakkaan siirtomaksut. 

Myöskään asiakkaan nykyisellä siirtotuotteella ei ole merkitystä. Siirtomaksujen lasku joh-

tuu pitkälti siitä, että kaikilla tarkastelussa olevilla asiakkailla perusmaksu laskee huomatta-

vasti. Vastaavasti energiamaksu pysyy lähes saman suuruisena ja sen aikajako säilyy ennal-

laan verrattuna nykyiseen siirtotuotteeseen. Lisäksi nykyisen PJ-tehosähkötuotteen teho-

maksun suuruus on maltillinen, jolloin se ei aiheuta siirtomaksujen nousua. 

 

Huomattavaa on, että verratessa työssä aiemmin tehtyihin tarkasteluihin, samojen asiakkai-

den siirtomaksut nousevat eniten kaikissa tarkasteluissa. Nämä asiakkaat kuluttavat vähän 

energiaa, mutta heillä on satunnaisia suuria tehopiikkejä. Näille asiakkaille tehomaksun mu-

kaan tuleminen siirtotariffi rakenteeseen aiheuttaa siirtomaksujen nousua, mutta samalla 

heille tulee kannustin kulutuksensa muuttamiseen. 

 

Kuten kuvista havaitaan suurimman osan tarkastelussa olevista asiakkaista kannattaisi vaih-

taa nykyinen siirtotuote tehosähkötuotteelle. Verkkoyhtiön kannalta tämä tarkoittaisi kuiten-

kin siirtotulojen laskua, kun suurella joukolla asiakkaista siirtomaksut laskisivat. Taulukossa 

6.6 on esitetty muutoksen vaikutus siirtotuloihin yhden vuoden osalta. 
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Taulukko 6.6 Nykyisen ja vaihtoehtoisen tariffirakenteen siirtotulot tarkastelussa olleiden asiakkaiden osalta. 

Tariffirakenne Siirtotulot 

Nykyinen    2 653 287 €  

Vaihtoehtoinen    2 372 568 €  

 

Taulukosta havaitaan, että siirtotulot laskisivat noin 11 %, jos tarkasteltavat asiakkaat siir-

tyisivät nykyisen PJ-tehosähkötuotteen asiakkaiksi. Jos tavoitteena kustannusvastaava tarif-

firakenne, ei nykyinen PJ-tehosähkötuote sitä ole. Tarkastelussa energiamaksulla kerätään 

siirtotuloista 61 %, kun vastaavasti tehomaksulla 32 % ja perusmaksulla vain 7 %.   

6.3.2 Uusi PJ-tehosähkötuote 

Tutkitaan seuraavaksi vaihtoehtoa, jossa nykyisille PJ-tehosähkötuotteen asiakkaille sekä 

isoille kausi-, yleis- ja yösähköasiakkaille muodostetaan uusi PJ-tehosähkötuote. Tavoit-

teena on muodostaa edellistä vaihtoehtoa kustannusvastaavampi tuote niin, että siirtotulot 

pysyvät ennallaan. Laskennassa tehomaksu määräytyy liukuvan 12 kuukauden huipputehon 

mukaan. Perusmaksun osuus kerättävistä siirtotuloista on 31 %, tehomaksun 41 % ja ener-

giamaksun 28 %. Uuden PJ-tehosähkötuotteen maksukomponentit ja niiden hinnat on esi-

tetty taulukossa 6.7.  

 

Taulukko 6.7 Uuden PJ-tehosähkötuotteen maksukomponentit ja niiden hinnat. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 136,98 €/kk 

Tehomaksu 3,16 €/kW/kk 

Energiamaksu 0,83 snt/kWh 

 

Verrattaessa taulukkoja 6.5 ja 6.7 havaitaan, että perusmaksun suuruus nousee merkittävästi, 

mikä on ymmärrettävää, koska sen osuus kerättävistä siirtotuloista kasvaa eniten. Tehomak-

sun kasvu taas on hieman maltillisempi.  Vastaavasti energiamaksu laskee kustannusvastaa-

van hinnoittelun myötä.   

 

Kuvissa 6.13 ja 6.14 on esitetty asiakaskohtainen suhteellinen muutos siirtomaksuissa. Ku-

vassa 6.13 asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteiden mukaisesti niin, että vähiten 
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energiaa kuluttavat asiakkaat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oi-

kealla. 

 

 

Kuva 6.13 Asiakkaiden siirtohinnoissa tapahtuvat suhteellinen muutos valitulla tariffirakenteella. 

 

 

Kuva 6.14 Tutkitun tariffirakenteen vaikutus asiakkaiden siirtohintoihin. 

Asiakkaiden siirtohintojen nousu on hyvin suurta kaikissa asiakasryhmissä ja vain harva 

asiakas kokisi siirtohintojen laskevan. Tarkastellusta tariffirakenteesta hyötyisivät vain pal-

jon energiaa kuluttavat asiakkaat. Vastaavasti vähän energiaa kuluttavat asiakkaat kokisivat 
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suuria hinnan korotuksia.  Asiakasryhmänä eniten hyötyjiä löytyy nykyisten PJ-tehosähkö-

tuotteiden asiakkaista sekä paljon energiaa kuluttavaista yleissähköasiakkaista (kuva 6.14). 

 

Kun verrataan Vaasan Sähköverkko Oy:n nykyistä siirtohinnastoa muiden verkkoyhtiöiden 

siirtohinnastoihin, tarkastelussa olleet asiakkaat voisivat olla samalla siirtotuotteella. Tar-

kasteltu ryhmä kostuu pääasiassa yritysasiakkaista ja asuminen on rajattu pois.  

6.4 Pienasiakkaan tehotariffi 3x35 A – 3x63 A 

Tarkastellaan seuraavaksi vaihtoehtoa, jossa sulakekokojen 3x35 A – 3x63 A asiakkaat muo-

dostaisivat oman siirtotuotteensa. Pääsulake kokojen rajat on valittu niin, että pienimmillä-

kin asiakkailla on mahdollisuus huipputehonsa säätämiseen. Asiakasjoukko on myös pyritty 

rajaamaan niin, että yhden tuotteet muodostaminen kyseiselle asiakasjoukolle olisi järkevää. 

 

Muodostetaan tarkastellulle asiakajoukolle siirtotuote, jossa on perus- ja energiamaksun li-

säksi tehomaksu. Tarkastelussa siirtotulot pidetään samana siten, että perusmaksulla kerä-

tään 31 % siirtotuloista, tehomaksulla 41 % ja energiamaksulla 28 %. Näillä osuuksilla saa-

daan aikaan kustannusvastaava siirtohinnoittelu. Tarkastellun tariffirakenteen maksukom-

ponentit ja niiden hinnat on esitetty taulukossa 6.8. 

 

Taulukko 6.8 Tarkastellun tariffirakenteen maksukomponentit ja niiden hinnat. 

Maksukomponentti Hinta 

Perusmaksu 20,58 €/kk 

Tehomaksu 2,37 €/kW/kk 

Energiamaksu 1,0 snt/kWh 

 

Tarkastellun tariffirakenteen asiakasvaikutukset on esitetty kuvissa 6.15 ja 6.16. Kuvassa 

6.15 asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteidensa mukaisesti niin, että vähiten 

energiaa kuluttavat asiakkaat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oi-

kealla. Kuvassa 6.16 on esitetty asiakkaille aiheutuva muutos vuosienergian mukaan. 
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Kuva 6.15.  Suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa tarkastelulla tariffirakenteella. 

 

 

Kuva 6.16.  Tarkastellun tariffirakenteen asiakasvaikutukset. 

Kuten kuvista havaitaan kustannusvastaava siirtohinnoittelu nostaisi eniten vähän energiaa 

kuluttavien yleissähköasiakkaiden siirtomaksuja. Vastaavasti eniten tarkastellusta tariffira-

kenteesta hyötyisivät paljon energiaa kuluttavat asiakkaat. Yleissähköasiakkaiden kohdalla 

nähdään selvästi miten vähän energiaa kuluttavien asiakkaiden siirtomaksut nousevat ja pal-

jon energiaa kuluttavien laskevat. Vastaavasti kausi- ja yösähköasiakkailla ei asiakkaan 

energian kulutuksella ole näin suoraa vaikutusta.  
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Kun tarkastellaan taulukossa 6.8 esitettyjä maksukomponenttien hintoja pelkkinä hintoina, 

eivät ne vaikuta kauhean suurilta, mutta yksittäisille asiakkaille hinnan korotukset ovat suu-

ria. Vähän energiaa kuluttavat asiakkaat eivät hyödy energiamaksun laskuta samalla tavalla 

kuin paljon energiaa kuluttavat asiakkaat. Lisäksi pienten sulakekokojen asiakkailla perus-

maksu tuplaantuu.  

6.5 Yhteenveto tarkastelluista tariffirakenteista 

Siirtohinnoittelun rakennemuutoksen takana on kustannusvastaavuusongelma. Nykyinen 

energiaperusteinen tariffirakenne ei mahdollista kustannusten kohdistamista niin, että kus-

tannuksia aiheuttavat asiakkaat joutuisivat maksamaan ne. Luvussa aiemmin tehtyjen tar-

kasteluiden perusteella voidaan todeta, että nykyisellä siirtotariffirakenteella paljon energiaa 

kuluttavat asiakkaat maksavat vähän energiaa kuluttavien sähkön siirron, koska kustannus-

vastaava hinnoittelu aiheuttaa suuria hinnan korotuksia nimenomaan vähän energiaa kulut-

taville asiakkaille.  

 

Kun tarkoituksena on muodostaa pienasiakkaille sopiva tehotariffi, on sen vaikutus piirissä 

oleva asiakasjoukko valittava tarkoin. Ennen kaikkea asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus 

oman huipputehonsa pienentämiseen, joten esimerkiksi kaukolämmitteiset kerrostaloasun-

not ovat automaattisesti tehotariffin ulkopuolella. Hyvänä rajana tehotariffiin voidaan pitää 

pääsulakekokoa 3x35 A, koska tämä rajaa kerrostaloasunnot tehomaksullisen tuotteen ulko-

puolelle.  

 

Tehomaksun mukaantulo tariffirakenteeseen mahdollistaa sulakepohjaisista perusmaksuista 

luopumisen ja useamman nykyisen tuotteen yhdistämisen. Tällöin yhdelle tuotteelle tuleva 

asiakasjoukko on valittava tarkoin, jotta se kuvaa asiakkaita tasapuolisesti ja syrjimättö-

mästi. Tämän vuoksi ensimmäisenä tarkasteltu tariffirakenne ei ole varteenotettava vaihto-

ehto tulevaksi siirtotuotteeksi, koska asiakkaat kuluttavat sähköä hyvin eri tavoin.  Parempi 

vaihtoehto on, että tehomaksun sisältäviä tuotteita on useampi tai asiakasjoukko pienempi.  

 

Jos Vaasan Sähköverkko Oy:n siirtohinnastoa haluttaisiin yhtenäistää muiden verkkoyhtiöi-

den kanssa, olisi hyvä, että asiakkaat joiden pääsulake on yli 3x63 A, olisivat PJ-tehosähkö-
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tuotteen asiakkaina. Luvussa aiemmin tehty tarkastelu myös osoitti, että PJ-tehosähkötuot-

teen sulakerajan laskeminen olisi mahdollista.  PJ-tehosähkötuotteen lisäksi voitaisiin muo-

dostaa pienasiakkaille suunnattu tehosähkötuote, joka kattaisi asiakkaat pääsulakkeilta 3x35 

A – 3x63 A, jolloin siirtohinnoittelua saataisiin kustannusvastaavaan suuntaa myös näiden 

asiakkaiden osalta.  

 

Eri tariffirakenteita tarkasteltaessa huomattiin myös, ettei energiamaksun aikajaolla saada 

aikaan merkittäviä muutoksia asiakkaiden siirtomaksuihin verrattuna 1-aikaiseen energia-

maksuun. Verkkoyhtiön kannalta energiamaksun aikajaon tulisi olla alue- ja kantaverkko-

maksujen mukainen, jos tähdätään kustannusvastaavaan hinnoitteluun. Tällä hetkellä se tar-

koittaisi nykyisen kausisähkötuotteen mukaista energiamaksun aikajakoa. Kausisähkön ny-

kyisestä suosiosta, voidaan kuitenkin päätellä, että asiakkaat eivät ole halukkaita siirtymään 

kausittain vaihtuvaan energiamaksuun. 

 

Tehomaksun määräytymisperusteella on kustannusvastaavassa hinnoittelussa suurempi vai-

kutus asiakkaiden kokemiin siirtohintojen muutoksiin kuin energiamaksun aikajaolla. Teho-

maksun määräytymisperusteella on kuitenkin vaikutus siirtotulojen ennustettavuuteen. Se 

mikä tehomaksun määräytymisperuste valitaan, on verkkoyhtiön kannalta iso päätös, koska 

liukuvan 12 kuukauden tehohuippu suosii asiakkaita, joilla tehontarve on tasaista. Mutta 

rankaisee asiakkaita, joilla on yksittäisiä tehopiikkejä.  Toisaalta tariffirakennetta muutetta-

essa asiakkaille tulee kannustin muuttaa tehonkäyttöään, joka vaikuttaa sekä asiakkaiden 

maksamiin siirtomaksuihin, että verkkoyhtiön siirtotuloihin. 
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7. ESIMERKKI KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEEN TEHOSÄHKÖTUOTTEISTA 

Kuten kappaleessa 6 todettiin täysin kustannusvastaava hinnoittelu nostaisi yksittäisten asi-

akkaiden siirtomaksuja kohtuuttoman paljon. Lisäksi suoraan kustannusvastaavaan hinnoit-

teluun siirtyminen aiheuttaisi liian suuren muutoksen yhdellä kertaa tehtynä. Täten kustan-

nusvastaavaa hinnoittelua voidaankin pitää tulevaisuuden tavoitetilana, johon pääseminen 

vaatii monta vaihetta.  

 

Tässä kappaleessa esitetään esimerkit käyttöönottovaiheen tariffirakenteista niin, että asiak-

kaat joiden pääsulake on yli 3x63 A saavat yhden PJ-tehosähkötuotteen ja asiakkaat joiden 

pääsulake on 3x35 A – 3x63 A saavat oman pienasiakkaan tehosähkötuotteen. Tehomaksun 

määräytymisperusteena käytetään viimeisen 12 kuukauden aikana mitattua suurinta tuntite-

hoa.  Tavoitteena on esittää esimerkit, joilla asiakkaiden kokemat hinnan muutokset pysyvät 

maltillisina samalla, kun siirtohinnoittelua ohjataan kustannusvastaavampaan suuntaan.  

7.1 Esimerkki käyttöönottovaiheen PJ-tehosähkötuotteesta 

Muodostetaan ensimmäiseksi esimerkki tehomaksun sisältävästä tuotteesta pienjänni-

teasiakkaille, joiden pääsulake on yli 3x63 A.  Maksukomponenttien hinnat muodostetaan 

niin, että asiakkailta kerättävät siirtotulot pysyvät nykyisellään ja niin, että hinnoittelua saa-

daan kustannusvastaavampaan suuntaa. Kuitenkin niin, että asiakkaille aiheutuvat muutok-

set siirtomaksuissa pysyvät maltillisina. Esimerkkiin valitut maksukomponenttien osuuden 

siirtotuloista ja hinnat on esitetty taulukossa 7.1. 

 

Taulukko 7.1 Esimerkki käyttöönottovaiheen tariffirakenteen maksukomponenteista ja niiden hinnoista. 

Maksukomponentti Osuus siirtotuloista Hinta 

Perusmaksu 8 % 35,35 €/kk 

Tehomaksu 32 % 2,47 €/kW/kk 

Energiamaksu 60 % 1,78 snt/kWh 

 

Maksukomponenttien hintoja muodostettaessa hinnat pyrittiin pitämään maltillisina niin, 

että asiakkaiden kokemat hinnan muutokset ovat maltillisia. Siirtomaksujen vaikutuksia tut-
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kittaessa huomattiin, että vaikka osuudet pidettäisiin samoina kuin nykyisen PJ-tehosähkö-

tuotteella, niin jo pelkkä tuotteiden yhdistäminen nostaa siirtomaksuja tarkastelluilla asiak-

kailla.  

 

Asiakasvaikutukset taulukossa 7.1 esitetyillä hinnoilla on esitetty kuvissa 7.1 ja 7.2. Kuvassa 

7.1 asiakkaat on jaettu nykyisten siirtotuotteidensa mukaisiin ryhmiin niin, että vähiten ener-

giaa kuluttavat asiakkaat ovat ryhmässään vasemmalla ja eniten energiaa kuluttavat oikealla. 

Kuvassa 7.2 asiakkaiden kokema suhteellinen muutos siirtomaksuissa on esitetty kulutetun 

energian mukaan. 

 

 

Kuva 7.1 Tarkastellun tariffirakenteen aiheuttama suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa. 
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Kuva 7.2 Tarkastellun tariffirakenteen aiheuttama suhteellinen muutos asiakkaiden siirtomaksuissa.  

Kuvista havaitaan, että tarkastellulla tariffirakenteella löytyy yksittäisiä asiakkaita, joiden 

siirtomaksut nousisivat paljon. Kuitenkin suurimmalla osalla asiakkaista siirtomaksujen suh-

teellinen nousu on alle 50 %. Kuvista huomataan, että lähes kaikkien nykyisen PJ-tehosäh-

kötuotteen asiakkaiden siirtomaksut nousevat, koska näillä asiakkailla kaikkien maksukom-

ponenttien hinnat nousevat. Eniten tarkastellusta tariffirakenteesta hyötyvät paljon energiaa 

kuluttavat yleissähköasiakkaat, hyötyjiä löytyy myös nykyisistä yösähkötuotteen asiak-

kaista.  

 

Esimerkin avulla nähdään, että vaikka siirtomaksujen hintakomponenttien suhteita toisiinsa 

muutetaan vain vähän, saattaa se aiheuttaa suuria hinnan muutoksia yksittäisille asiakkaille. 

Verkkoyhtiön näkökulmasta kustannusvastaavaan siirtohinnoitteluun pyrkiminen on tär-

keää, mutta siirtohinnoittelun rakennemuutos tulee tehdä maltillisesti ja pitkäjänteisesti. On 

myös muistettava, että siirtohinnoittelun muuttuessa asiakkaalle tulee myös kannustin muut-

taa kulutustaan aivan uudella tavalla.  

7.2 Esimerkki käyttöönottovaiheen pienasiakkaan tehotuotteesta 

Muodostetaan seuraavaksi esimerkki pienasiakkaille suunnatusta tehomaksun sisältävästä 

siirtotuotteesta. Tässä yhteydessä pienasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, joiden pääsulake 
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on välillä 3x35 A -3x63 A.  Esimerkkiin valitut maksukomponentit osuuksineen ja hintoi-

neen on esitetty taulukossa 7.2. Siirtotuote muodostettiin niin, että siirtotulot pysyvät sa-

moina ja asiakkaiden kokemat hinnan muutokset maltillisina. 

 

Taulukko 7.2.  Esimerkki käyttöönottovaiheen tariffirakenteen maksukomponenteista ja niiden hinnoista. 

Maksukomponentti Osuus siirtotuloista Hinta 

Perusmaksu 30 % 19,91 €/kk 

Tehomaksu 10 % 0,58 €/kW/kk 

Energiamaksu 60 % 2,14 snt/kWh 

 

Esimerkkiä muodostettaessa huomattiin, että jo nykyisten tuotteiden yhdistäminen nostaa 

asiakkaiden siirtomaksuja riippumatta siitä, kuinka maksukomponenttien osuudet jaetaan. 

Taulukosta 7.2 havaitaan, että esimerkkiin tehomaksu on vain otettu mukaan ilman suurta 

osuutta, koska varsinkin sen osuuden nostamisen huomattiin aiheuttavan suuria hinnan muu-

toksia asiakkaille. Verkkoyhtiönkannalta taulukossa esitelty tariffirakenne ei ole kustannus-

vastaava, koska energiamaksun osuus on 60 %, mikä vastaa nykyistä tariffirakennetta.  

 

Tarkastellun tariffirakenteen asiakasvaikutukset on esitetty kuvissa 7.3 ja 7.4. Kuvassa 7.3 

asiakkaat on jaettu ryhmiin nykyisten siirtotuotteidensa mukaisesti niin, että vähän energiaa 

kuluttavat ovat ryhmässään vasemmalla. Kuvassa 7.4 tarkasteluun on otettu mukaan asiak-

kaan vuosienergia.  

 

Kuva 7.3 Tarkastellun tariffirakenteen vaikutus asiakkaiden siirtomaksuihin.  
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Kuva 7.4 Tarkastellun tariffirakenteen vaikutus asiakkaiden siirtomaksuihin vuosienergian mukaan. 

Kuvista havaitaan, että suurimmalla osalla asiakkaista siirtohinnat nousevat alle 100 %.  Ku-

ten aiemmissakin tarkasteluissa eniten hyötyisivät paljon energiaa kuluttavat yleissähkö-

asiakkaat, kun vastaavasti pienten yleissähköasiakkaiden siirtomaksut nousisivat kaikista 

eniten. Yösähköasiakkaat vastaavasti ovat hajanainen ryhmä, joilla asiakkaan energian ku-

lutuksella ei ole vaikutusta siirtomaksujen nousuun tai laskuun.  

 

Kuten kuvista havaitaan, maltillinenkin hinnoittelun rakennemuutos saattaa nostaa yksittäi-

sen asiakkaan siirtomaksuja paljon. Toisaalta kun tarkastellaan koko asiakasjoukkoa siirto-

hintojen muutokset eivät ole yli sähkömarkkinalain salliman 15 %.  Kuitenkin niille asiak-

kaille, joiden hinnan nousevat rakennemuutoksen perusteleminen voi olla hankalaa.  

7.3 Uuteen hinnoittelurakenteeseen siirtymisen haasteet 

Hinnoittelurakenteen muuttaminen tuo eteensä monenlaisia haasteita ja avoimia kysymyk-

siä, joihin verkkoyhtiön on vastattava. Ensinnäkin verkkoyhtiön on päätettävä, keitä muutos 

koskee ja miten hinnoittelun rakennemuutos toteutetaan. Se minkälaiseen hinnoitteluraken-

teeseen siirrytään tai mikä on tulevaisuuden tavoitetila ensiarvoisen tärkeää, jotta siirtohin-

noittelun rakennemuutos voidaan toteuttaa hallitusti. Asiakkaiden kannalta uudesta hinnoit-

telurakenteesta tiedottaminen ja asiakasviestintä ovat erittäin tärkeitä.  



72 

 

Jos rakennemuutos toteutetaan useamman vaiheen kautta, tulee asiakkailla olla selkeä kuva 

siitä, millaiseen hinnoittelurakenteen ollaan matkalla. Asiakkaat kuitenkin olettavat, että siir-

tohinnoittelu on pitkäjänteistä eikä suuria hinnan kororuksia esiinny.  Rakennemuutos voi-

daan toteuttaa, myös kertauudistuksena niin, että päädytään lopulliseen hinnoittelurakenteen 

kaltaiseen tilanteeseen. Kertauudistus ei kuitenkaan saa aiheuttaa liian suuria muutoksia asi-

akkaiden vuotuisiin siirtomaksuihin. Lisäksi rakennemuutoksella saatetaan poistaa asiak-

kaan itse tekemien energiaratkaisujen hyöty. Kuitenkin, jos uudistus tehdään yhdellä kertaa, 

on muutos silloin hoidettu ja sen jälkeen ei ole tarvetta viestiä asiakkaalle siirtotariffien ra-

kenteeseen tehtävistä muutoksista.  

 

Tehomaksun käyttöönottoon liittyy myös haasteita, kun se tulee uutena maksukomponent-

tina.  Käyttöönotettaessa tehomaksun suuruus tulee olla maltillinen ja lisäksi asiakkaille tu-

lee viestitä selvästi, mistä sähkölasku tulee muodostumaan. Tehomaksun määräytymispe-

ruste tulee olla asiakkaille selvä ja asiakkaat tulee saada ymmärtämään, kuinka omaan te-

hohuippuunsa pystyy vaikuttamaan. Tehomaksun lisääminen tariffirakenteeseen poistaa su-

lakepohjaisten perusmaksujen tarpeen. Perusmaksun määräytymisperusteen vaihtuminen ei 

sinänsä tuo asiakkaille muutosta.  

 

Siirtohinnoittelun rakennemuutosta tehtäessä on myös tärkeää tarkastella koko siirtohinnas-

toa. Sähkön siirtohinnaston täytyy muodostaa kokonaisuus siten, että asiakkaat ohjautuvat 

oikeille siirtotuotteille. Asiakkaille on myös tärkeää, että siirtotuotteiden väliset erot on esi-

tetty selkeästi ja siirtohinnasto on kokonaisuudessaan yksinkertainen ja ymmärrettävä.  
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sähkön siirtohinnoitteluun ei ole olemassa tiettyä määrättyä menetelmään, vaan jokainen 

sähköverkkoyhtiö hinnoittelee siirtotuotteensa vastaamaan omia kulujaan ja toimintaympä-

ristönsä tarpeita. Voimakkaimmin siirtohinnoittelua ohjaavat lainsäädäntö sekä viranomais-

valvonta. Suomessa viranomaisvalvontaa suorittaa Energiavirasto, joka valvoo siirtohinnoit-

telun kohtuullisuutta. Siirtohinnoittelun tulee taata verkkoyhtiölle vakaa ja ennustettava tu-

lonmuodostus niin, että siirtotuloilla katetaan kaikki verkkoyhtiölle aiheutuvat kulut. Tämän 

vuoksi siirtohinnoittelun tulisi olla kustannusvastaavaa. 

 

Nykyinen energiaperusteinen siirtotariffirakenne on heikosti kustannusvastaava, koska pää-

osa verkkoyhtiölle aiheutuvista kustannuksista on joko kiinteitä tai teho perusteisia. Lisäksi 

muutokset sähkön käytössä laskevat siirretyn energia määrää samalla, kun verkon mitoittava 

teho pysyy samana tai jopa kasvaa. Nykyisellä tariffirakenteella esimerkiksi asiakkaan oma 

sähköntuotanto pienentää verkkoyhtiön siirtotuloja. Kustannusvastaavuusongelmaan on py-

ritty vastata korottamalla perusmaksun osuutta, mikä ei korjaa ongelmaa. Jotta siirtohinnoit-

telusta saadaan kustannusvastaavaa, on rakennemuutos tarpeellinen. Kustannusvastaavassa 

siirtotariffirakenteessa tulisi energia- ja perusmaksun lisäksi olla myös tehomaksu.   

 

Työssä tutkittiin kustannusvastaavan siirtohinnoittelun vaikutuksia asiakkaiden siirtomak-

suihin. Kustannusvastaavaa siirtohinnoittelua tarkasteltiin erilaisilla asiakasjoukoilla sekä 

selvitettiin, onko energiamaksun aikajaolla tai tehomaksun määräytymisperusteella vaiku-

tusta asiakkaiden kokemiin siirtomaksujen muutoksiin. Kustannusvastaavassa hinnoittelussa 

tehomaksulla on kaikista suurin osuus, kun vastaavasti energiamaksulla pienin. 

 

Tarkastelussa huomattiin, että kustannusvastaavassa hinnoittelussa energiamaksun aikaja-

olla ei ole suurta vaikutusta asiakkaiden kokemiin siirtomaksujen muutoksiin. Tämä viittaa 

siihen, ettei energiamaksun aikajako ole enää tarpeellinen kustannusvastaavassa hinnoitte-

lussa. Vastaavasti tehomaksun määräytymisperusteella havaittiin olevan vaikutus yksittäis-

ten asiakkaiden kokemiin siirtomaksujen muutoksiin. Tehomaksulla on kustannusvastaa-

vassa hinnoittelussa suuri osuus, joten sen määräytymisperuste vaikuttaa sähköverkkoyhtiön 

siirtotulojen ennustettavuuteen. 
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Tariffianalyysejä tehtäessä huomattiin, että kustannusvastaava hinnoittelu nostaa eniten sel-

laisten asiakkaiden siirtomaksuja, joilla esiintyy yksittäisiä suuria tehohuippuja energian ku-

lutuksen ollessa muutoin alhainen. Kustannusvastaavuuden näkökulmasta tulos on oikean-

lainen, koska myös yksittäiset tehopiikit kasvattavat verkon mitoittavaa tehoa ja siten verk-

koyhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Tariffianalyysien pohjalta havaittiin, että nykyisellä siir-

totariffirakenteella paljon energiaa kuluttavat asiakkaat maksavat vähän energiaa kuluttavien 

sähkönsiirron, mikä johtuu energiamaksun suuresta osuudesta nykyisessä tariffirakenteessa.  

 

Tariffianalyysien pohjalta parhaimpana vaihtoehtona nähtiin se, että käyttöpaikat joiden pää-

sulake on yli 3x63 A, siirretään nykyisen PJ-tehosähkötuotteen asiakkaiksi ja pienimmille 

käyttöpaikoille, joiden pääsulakkeet ovat välillä 3x35 A – 3x63 A muodostetaan oma pien-

asiakkaan tehosähkötuote. Näiden asiakasryhmien katsottiin kuvaavan asiakkaita tasapuoli-

sesti ja syrjimättömästi.  

 

Suoraan kustannusvastaavaan sähkön siirtohinnoitteluun siirtyminen ei kuitenkaan ole mah-

dollista, koska isolla joukolla asiakkaista siirtomaksut nousisivat kohtuuttoman paljon. Tä-

män vuoksi työssä on esitetty esimerkit siitä, millaiset käyttöönottovaiheen siirtotuotteet voi-

sivat olla. Esimerkeissä nykyisiä siirtotuotteita on yhdistetty ja tehomaksu otettu mukaan 

uutena maksukomponenttina, ilman suurta osuutta.   

 

Uuden hinnoittelurakenteen käyttöönotto tuo eteensä haasteita, joihin verkkoyhtiön on vas-

tattava. Hinnoittelurakennetta muutettaessa erityisen tärkeää on muutosten tarkka suunnitte-

leminen ja asiakasviestintä, jotta asiakkailla on selkeä kuva siitä, kuinka siirtohinnasto tulee 

muuttumaa ja millä aikataululla. Siirtohinnaston muuttaminen vaatii myös verkkoyhtiöltä 

hinnoittelupoliittisia päätöksiä, sillä siirtohinnoitteluun ei ole olemassa yhtä yleispätevää 

hinnoittelumallia vaan verkkoyhtiön on päätettävä, miten siirtohinnasto muodostetaan.  
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