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Tässä kandidaatintyössä selvitetään kirjallisuustutkimuksena sähkön yleissiirtohinnat
Suomessa vuonna 2015. Työssä vertaillaan sähkön siirtohintoja erilaisilla
kotitalouskuluttajilla ja tutkitaan sähkönsiirron hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä
esitetään myös tulevaisuudessa mahdollisesti käytettäviä siirtotariffeja.
Työ tuo esiin sähkön siirtohinnan komponenttien osuudet sähkönsiirron kokonaishinnasta,
sekä havainnollistaa visuaalisesti komponenttien maantieteellistä vaihtelua. Siirtomaksujen
vaihtelua erilaisilla kulutuksilla havainnollistetaan käyttämällä kolmea esimerkkikuluttajaa,
sekä vertailemalla esimerkkikuluttajien siirtomaksuja keskenään. Siirtomaksujen
kokonaiskustannusten maantieteellistä vaihtelua havainnollistetaan kuvien avulla.
Energiaviraston regulaation vaikutuksia siirtohintaan tarkastellaan verkkoyhtiöiden yli- ja
alijäämien avulla. Tulevaisuuden siirtotariffeista huomio kiinnittyy kaistahinnoitteluun.
Kaistahinnoittelua tarkastellaan kuluttajan kannalta ja samalla tuodaan esiin
kaistahinnoittelun etuja nykyisin käytössä oleviin siirtotariffeihin.
Työn perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että sähkön kulutuksen kasvaessa siirtomaksu
kulutettua energiayksikköä kohden pienenee. Toisin sanoen perusmaksun osuus on
merkittävä pienillä kulutusmäärillä ja sen suhteellinen osuus siirtomaksuista pienenee
kulutuksen kasvaessa.
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In this bachelor’s thesis, electricity transfer prices are examined by a literature review in
Finland in a year 2015. In this work, it’s compared electricity transfer prices between
different household consumers and it is researched factors that influences the pricing of
transmission of electricity. In this work it’s also presented transfer tariffs that may be used
in the future.
This work presents different components share of total cost of electricity transfer and it
demonstrates visually geographical variation of electrical transfer price components.
Variation of transfer prices with different electricity consumption is demonstrated with three
example consumer and transfer prices of these three consumers are compared to each other’s.
Geographical variation of total cost of electricity transmission is demonstrated with figures.
With surplus and deficit of grid companies it’s examined the effect of regulation of
Energiavirasto. When dealing with network tariffs that could be used in the future attention
is paid to bandwidth pricing. The bandwidth pricing is examined from the consumer’s point
of view and at the same time it’s introduced benefits of the bandwidth pricing compared to
commonly used electricity transfer tariffs.
On the grounds of this work can be drawn a conclusion that the price per energy unit gets
smaller when energy consumption grows. In the other words share of fixed charge is
significant when energy consumption is small and the share of fixed charge gets smaller
when the energy consumption grows.
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1. JOHDANTO
Suomalaisen kuluttajan sähkön hinta muodostuu kolmen eri osatekijän summasta, joista
kahteen kuluttaja ei voi itse vaikuttaa. Toinen näistä kahdesta osatekijästä on sähkön
siirtohinta. Tässä kandidaatintyössä on tavoitteena selvittää Suomen sähkön siirtohinnat
vuonna 2015. Työssä avataan kuluttajalle sitä, mihin hänen maksamansa siirtomaksut
menevät, kuinka siirtomaksut muodostuvat erilaisille kotitalouskuluttajille, mikä vaikuttaa
sähkön siirtohintoihin ja miltä tulevaisuus näyttää sähkönsiirron hinnoittelun näkökulmasta.
Sähkönkuluttaja maksaa verkkoyhtiön veloittaman sähkön siirtomaksun lisäksi
sähköenergiasta sähkön tuottajalle ja veroja valtiolle. Näistä komponenteista jokainen
muodostaa noin kolmanneksen kuluttajan sähkölaskusta. Kuluttaja voi vaikuttaa
sähköenergiasta maksamaansa osuuteen kilpailuttamalla sähköenergian tarjoajan. Sähkön
kokonaishinnan jakautumista eri komponenttien kesken on havainnollistettu kuvassa 1.1.

Kuva 1.1 Kotitalouskuluttajan sähkön hinnan muodostuminen (Energiavirasto 2015a).

Vertailun vuoksi kuvassa 1.2 on esitetty ruotsalaisen kotitalouskuluttajan sähkön hinnan
jakautuminen eri komponenteille. Kuvasta 1.2 nähdään, että Ruotsissa energiavero ja
arvonlisävero (25 %) muodostavat 43 %:a ruotsalaisen kotitalousasiakkaan sähkön hinnasta.
Sähkön myynti on 33 %:a kokonaishinnasta ja sen osuus on lähes yhtä suuri kuin Suomessa.
Sähkön siirtomaksut muodostavat 24 %:a kotitalouskuluttajan sähkön hinnasta.

Kuva 1.2 Kotitalouskuluttajan sähkön hinnan muodostuminen Ruotsissa
(Energimarknadsinspektionen 2015).
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Ruotsissa omakotitalon, jonka pääsulakkeet ovat 3x25 A ja kulutus 20000 kWh/vuosi,
keskimääräiset siirtomaksut ilman arvonlisäveroa ovat 6940 kr/vuosi eli noin 746 €/vuosi
(1€ ≈ 9kr). Lisättäessä arvonlisävero (25 %) hintaan ovat sähkönsiirron keskimääräiset
kokonaiskustannukset edellä mainitulle kotitalouskuluttajalle 9253 kr/vuosi eli noin 995
€/vuosi. Ruotsin keskimääräinen energiamaksu ilman arvonlisäveroa on 15,23 äyriä/kWh,
jolloin arvonlisäverollinen hinta on 20,31 äyriä/kWh eli 2,18 snt/kWh. Ruotsin hinnat ovat
vuoden 2014 tammikuulta. (Energimarknadsinspektionen. 2014)
Suomessa on kaikkiaan 79 jakeluverkonhaltijaa, 12 alueverkonhaltijaa ja yksi
kantaverkonhaltija. Kirjallisuustyöstä rajattiin pois alle 5000 asiakkaan maantieteellisesti
pienet verkkoyhtiöt, jolloin Suomen 79 jakeluverkonhaltijasta vertailussa on mukana 65
asiakasmääriltään ja maantieteellisesti merkittävintä sähköverkkoyhtiötä. Työssä
käsiteltävät perus- ja energiamaksut ovat yleistariffin eli yleissiirron mukaisia hintoja ja ne
sisältävät arvonlisäveron. Työssä esitettävät hinnat eivät sisällä sähköveroa. Vertailussa
käytettävät esimerkit kotitalouskuluttajista kuuluvat sähköveroluokkaan I, jolloin sähkövero
on 2,79372 snt/kWh (sis. ALV 24 %) (Tulli 2015). Työssä ei oteta kantaa siihen, onko
kyseinen siirtotariffi kaikista edullisin esimerkkikuluttajille. Vastaavanlaisia selvityksiä
sähkön siirtohinnoista ovat julkaisseet Taloussanomat vuonna 2015 (Manninen, L. 2015) ja
Yleisradio vuonna 2013 (Sjöholm, P. et al. 2013).
Kirjallisuustyön rakenne on sellainen, että toisessa luvussa käydään läpi jakeluverkkoyhtiön
velvoitteita, sekä siirtomaksujen jaottelua energia- ja perusmaksuksi. Kolmanteen lukuun on
koottu Suomen energia- ja perusmaksut sekä havainnollistettu kuvien avulla niiden
jakautumista. Neljännessä luvussa käsitellään siirtomaksujen kokonaiskustannuksia
erilaisten esimerkkikuluttajien avulla, sekä vertaillaan siirtomaksuja esimerkkikuluttajien
välillä. Viidennessä luvussa avataan Energiaviraston harjoittamaa regulaatiota ja tutkitaan
verkkoyhtiöiden yli- ja alijäämien vaikutusta sähkön siirtohintaan. Työn kuudennessa
luvussa esitellään tulevaisuudessa mahdollisesti käytettäviä siirtotariffeja. Lopuksi
yhteenvedossa esitetään katsaus työn tavoitteista ja sisällöstä sekä tuodaan esiin mahdollisia
siirtohintoihin liittyviä jatkotutkimusaiheita.
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2. SÄHKÖNJAKELU JA SIIRTOHINNAN MUODOSTUMINEN
Tässä luvussa käsitellään verkonhaltijan lailliset velvoitteet, sekä avataan siirtomaksun
jaotteluperusteita energia- ja perusmaksuksi. Suomessa sähköverkkotoiminta on
luvanvaraista ja vaatii aina Energiaviraston (ent. Energiamarkkinavirasto) myöntämän
verkkoluvan, sillä paikallisella sähköverkkoyhtiöllä (jakeluverkonhaltija) on alueellinen
monopoli sähkönjakelussa. Energiavirasto valvoo neljän vuoden mittaisissa sykleissä
verkkoyhtiöiden laskuttamia hintoja ja määrittää tälle ajanjaksolle niin sanotun kohtuullisen
tuoton. Verkkoyhtiön tuoton ylittäessä sille määritellyn rajan on verkkoyhtiö velvollinen
ottamaan ylitys huomioon seuraavalla neljän vuoden ajanjaksolla hinnoittelua alentavana
tekijänä. (Elovaara & Haarla 2011 s.47–68)
2.1

Jakeluverkkohaltijan velvoitteet

Sähkömarkkinalaki
velvoittaa
jakeluverkonhaltijaa
tarjoamaan
palvelujaan
sähkömarkkinoiden kaikille osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Laissa on
määritelty jakeluverkonhaltijoille monia velvollisuuksia, joilla pyritään takaamaan
mahdollisimman hyvälaatuisen sähkön toimittaminen kohtuullista korvausta vastaan
jokaiselle sähköä haluavalle kuluttajalle (Sähkömarkkinalaki 588/2013).

2.1.1 Verkon kehittämisvelvollisuus ja toiminnan laatuvaatimukset
Jakeluverkonhaltijoilla on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus kehittää omistamaansa
sähköverkkoa turvatakseen hyvälaatuisen sähkön saanti käyttäjilleen. Jakeluverkonhaltijan
on huolehdittava, että sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja
sähkönsiirron sekä jakelun teknisen laadun on oltava muutoinkin hyvä. Sähköverkkojen on
toimittava luotettavasti ja varmasti normaaliolojen häiriötilanteissa sekä niihin kohdistuvissa
normaalisti odotettavissa olevien ilmastollisten, mekaanisten ja muiden ulkoisten häiriöiden
tapauksissa. Sähköverkkoon täytyy voida liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja
voimalaitoksia, sekä verkon on oltava yhteensopiva muun sähköjärjestelmän kanssa ja se on
kyettävä liittämään toiseen verkkoon. (Sähkömarkkinalaki 588/2013)
Jakeluverkon on täytettävä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat
luotettavuuden ja käyttövarmuuden vaatimukset. Sähkönjakelu ei saa keskeytyä
asemakaava-alueilla yli 6 tunnin ajaksi, eikä muilla alueille yli 36 tunniksi myrskyn tai
lumikuorman aiheuttaman jakeluverkon vioittumisen takia. (Sähkömarkkinalaki 588/2013)

2.1.2 Liittämis- ja siirtovelvollisuus
Liittämisvelvollisuus määritellään laissa jakeluverkonhaltijan velvollisuutena pyydettäessä
liittää tekniset vaatimukset täyttävät käyttöpaikat ja voimalaitokset osaksi sähköverkkoa
kohtuullisella korvauksella. Liittämisen ehdoissa ja teknisissä vaatimuksissa tulee
huomioida sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus, mutta niiden pitää olla
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä. Jakeluverkonhaltijan on julkaistava liittämistä
koskevat tekniset vaatimukset ja kohtuullinen aika, jossa jakeluverkonhaltija käsittelee
liittymistä koskevat tarjouspyynnöt sekä antaa yksityiskohtaisen arvion liittymän
toimitusajasta ja kustannuksista pyydettäessä. Liittymä on kytkettävä 24 kk:n kuluessa, jos
vaadittavat investoinnit on mahdollista toteuttaa tässä ajassa jakeluverkonhaltijan kannalta
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kohtuullisesti ja verkon käyttäjien kannalta syrjimättömästi. (Laki sähkömarkkinalain
muuttamisesta 1430/2014)
Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijalla on siirtovelvollisuus eli verkonhaltijan on
myytävä sähkön siirto- ja jakelupalveluja niitä tarvitseville. Palvelujen myynnin tulee
tapahtua kohtuullista korvausta vastaan ja sähköverkon siirtokyvyn rajoissa.
(Sähkömarkkinalaki 588/2013)
2.1.3 Sähköntoimituksen mittaus ja verkon häviöenergian hankinta
Jakeluverkonhaltijan on järjestettävä sähköverkossaan sähkötoimitusten mittaus ja
mittaustietojen rekisteröinti, johon taseselvitys ja laskutus perustuvat. Jakeluverkonhaltija
on velvoitettu ilmoittamaan tarvittavat mittaustiedot sähkön toimittajalle käyttöpaikka- tai
mittauskohtaisesti. Mittauspalvelua järjestäessä jakeluverkonhaltijan on mahdollistettava
sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien hyödyntäminen ja pyrittävä edistämään kuluttajien
tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia
säännöksiä mittajärjestelmien, -laitteistojen vaatimuksista, sekä mittaustiedon lukemisesta
ja hyödyntämisestä. (Sähkömarkkinalaki 588/2013)
Jakeluverkonhaltija on velvoitettu hankkimaan verkossa häviöiden takia menetetty energia
avoimien, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti. Samojen
menettelyjen mukaisesti jakeluverkonhaltijan tulee hankkia sähköverkkoaan palveleva
varavoima. (Sähkömarkkinalaki 588/2013)

2.2

Siirtohinnan jaottelu perus- ja energiamaksuksi

Siirtomaksuja perimällä verkkoyhtiöt muodostavat yhtiön tuloksen ja kattavat
kustannuksensa. Verkkoyhtiön kustannukset muodostuvat edellisessä luvussa esiteltyjen
lain edellyttämien velvollisuuksien täyttämisestä ja ne kohdennetaan perus-, teho-, ja
energiamaksuihin.
Tavalliselle
kotitalousasiakkaalle
verkkoyhtiöt
käyttävät
energiapohjaista hinnoittelua, jossa kuluttaja maksaa kiinteän perusmaksun ja
energiamaksun käytetyn sähköenergian mukaan. Tämä malli on kuluttajan kannalta helposti
ymmärrettävissä ja ohjaa kuluttajaa säästämään energiaa.
Suurin osa verkosta aiheutuvista kustannuksista on kiinteitä energiansiirrosta
riippumattomia kustannuksia, jolloin nämä tulisi kohdistaa perusmaksuun, tällaisia
kustannuksia ovat mm. mittaus-, laskutus-, hallinto- ja investointikustannukset.
Energiamaksuun tulisi sähköteknillisessä mielessä kohdentaa vain energiansiirron määrästä
riippuvia kustannuksia, joita ovat häviöenergiakustannukset ja kantaverkkomaksut.
(Partanen et al. 2015)
Tyypillinen tapa on kohdentaa mittaus- ja laskutuskustannukset sekä pienjänniteverkon ja
jakelumuuntamoiden kustannukset perusmaksuun. Pienjänniteverkon kustannusten
kohdentamisessa perusmaksuun on taustalla ajatusmalli, jonka mukaan yksittäisen
sähkönkäyttäjän vaikutus verkon investointeihin on helposti toteennäytettävissä.
Energiamaksuun kohdennetaan energiansiirrosta aiheutuvat häviöenergiakustannukset ja
kantaverkkomaksut. Keskijänniteverkon, sähköasemien sekä 110 kV verkon kustannukset
kohdennetaan myös energiamaksuun, koska ei voida osoittaa suoraan yksittäisen kuluttajan
aiheuttamaa investointitarvetta kyseisille verkon osille. Nämä verkon osat toimivat
ennemmin järjestelmänä tai sen osana, kuin yksittäisen kuluttajan siirtokanavana. Kuvassa
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2.1 on esitetty periaatteellinen kuva kustannusten kohdistamisesta eri maksukomponenteille,
niin kotitalouskuluttajan, kuin tehosiirtoasiakkaan näkökulmasta. (Partanen et al. 2015)
SULAKETARIFFIT

PERUSMAKSU

KUSTANNUSPAIKKA

HALLINTO:

TEHOTARIFFIT

PERUSMAKSU

hallintokustannukset

MITTAUS JA LASKUTUS:
mittauskustannukset
laskutuskustannukset

TEHOMAKSU

markkinointikustannukset

VERKOSTO:
pääomakustannukset
ENERGIAMAKSU

käyttö- ja
ylläpitokustannukset

ENERGIAMAKSU

häviökustannukset
muut kustannukset
tuottovaatimus

KANTA- JA ALUEVERKKOKUSTANNUKSET

Kuva 2.1 Sähkönsiirron kustannusten jakautuminen eri maksukomponenteille (Partanen et al. 2015).
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3. SÄHKÖN SIIRTOHINNAT SUOMESSA VUONNA 2015
Tässä luvussa käsitellään kotitalouskuluttajan sähkön siirtohinnan muodostavia
komponentteja energiamaksua ja perusmaksua. Luvussa pureudutaan Suomen
energiamaksujen hintoihin ja niiden maantieteelliseen jakautumiseen, sekä perusmaksujen
hintoihin. Tässä luvussa käsiteltävät perusmaksujen ja energiamaksujen hinnat ovat
yleistariffin eli yleissiirron hintoja ja ne sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät sähköveroa.
Yleistariffissa energiamaksu on sama vuorokauden ja vuodenajasta riippumatta. Perusmaksu
vastaavasti riippuu liittymän sulakekoosta. Tässä työssä käytettyjen esimerkkikuluttajien
liittymäkoot ovat 3x25 A (kerrostalo, omakotitalo) ja 3x35 A (maatila).
3.1

Energiamaksu

Energiamaksuun tyypillisesti kohdennetaan kaikki energiansiirron määrästä riippuvat
kustannukset, sekä keskijänniteverkon, sähköasemien ja 110 kV verkon kustannukset.
Energiamaksua nimensä mukaisesti peritään kulutetun energian mukaan snt/kWh.
Järjestettäessä verkkoyhtiöiden veloittamat energiamaksut kalleimmasta halvimpaan
saadaan kuvan 3.1 mukainen kuvaaja.

Kuva 3.1 Yleissiirron energiamaksun hinnat vuodelle 2015 kalleimmasta halvimpaan.

Suomessa energiamaksu vaihtelee Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n veloittamasta
1,93 snt/kWh ja Raahen energian veloittaman 4,49 snt/kWh välillä, keskihinnan asettuessa
3,16 snt/kWh. Edellä esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät sähköveroa.
Kuvasta 3.1 olevasta kuvaajasta nähdään, että 65 verkkoyhtiöstä 29 veloittaa keskiarvoa
korkeampaa energiamaksua. Kaikkien yhtiöiden veloittamat energiamaksut löytyvät
liitteessä 1 olevasta taulukosta.
Maantieteellisesti ei voida sanoa, että sähkönsiirto on kallista tai halpaa jossakin tietyssä
osassa maata. Esimerkiksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n energiamaksu on Suomen
halvin, mutta samanaikaisesti viereinen sähköverkkoyhtiö Lappeenrannan Energiaverkot Oy
perii Suomen kuudenneksi kalleinta energiamaksua. Energiamaksujen hintoja
maantieteellisesti on havainnollistettu kuvassa 3.3 olevassa kartassa. Kuvan 3.3 kartta
suuremmassa koossa ja sähköverkkoyhtiöiden tunnukset löytyvät liitteestä 2.
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yli 4
4,0 – 3,5 3,5 – 3,0 3,0 – 2,5 alle 2,5 ei dataa
snt/kWh snt/kWh snt/kWh snt/kWh snt/kWh

Kuva 3.2 Yleissiirron energiamaksujen hinnat verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.

On tietenkin muistettava, että sähkön siirtohinta koostuu energiamaksun lisäksi
perusmaksusta. Tällöin yhtiöt, joilla on halpa energiamaksu vaikuttavat nopeasti
tarkasteltuina edullisilta, mutta perusmaksun osuus korostuu erityisesti vähän sähköä
käyttävillä kuluttajilla. Luvussa 4 käsitellään sähkönsiirron kokonaiskustannuksia
esimerkkikuluttajien avulla, jolloin energiamaksun ja perusmaksun suhde tulee selvästi
esille erilaisilla kulutusmäärillä.
3.2

Perusmaksu

Perusmaksuun kohdennetaan verkkoyhtiön kiinteät kustannukset ja pienjänniteverkon
aiheuttamat kustannukset. Perusmaksu toisin kuin energiamaksu ei riipu käytetystä
energiasta, vaan liittymän sulakekoosta. Liittymäkoot työssä käytettäville kuluttajille ovat
kerrostaloasunnolle ja omakotitalolle 3x25 A ja maatilalle 3x35 A. Vaikka
kerrostaloasunnon ja omakotitalon liittymäkoko on sama, niin osa verkkoyhtiöistä veloittaa
halvempaa perusmaksua kerrostaloasunnoilta kuin omakotitaloilta. Tähän edellytyksenä on,
että kerrostalossa on tietty määrä sähkön käyttöpaikkoja. Käyttöpaikkojen
vähimmäismäärän kukin verkkoyhtiö määrittelee itse. Kuvassa 3.3 on esitetty kuvaaja
3x25 A:n liittymän perusmaksuille järjestämällä perusmaksut kalleimmasta halvimpaan
verkkoyhtiöittäin. Kuvan 3.3 kuvaajassa käytetään omakotitalon perusmaksuja, sillä vain
yhdeksän yhtiötä käyttää kerrostaloasunnolle eri perusmaksua kuin omakotitalolle.
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Kuva 3.3 3x25 A:n liittymän yleissiirron perusmaksujen hinnat vuonna 2015 kalleimmasta halvimpaan.

Kuluttajan, jonka liittymäkoko on 3x25 A, perusmaksun keskiarvo asettuu 10,37 €/kk.
Kalleimmillaan perusmaksu on Loiste Oy:n alueella 27,20 €/kk ja halvimmillaan Caruna
Espoo Oy:n jakeluverkon alueella 2,95 €/kk. Kallein perusmaksu on lähes kolminkertainen
keskihintaan verrattuna, kun samalla halvin perusmaksu on kolmanneksen keskihinnasta.
Yli 20 €:n perusmaksua kuukaudessa perii vain neljä yhtiötä Suomessa. Edellä esitetyt hinnat
ovat arvonlisäverollisia. Kuvassa 3.4 on esitetty kartta Suomen 3x25 A liittymien
perusmaksuista kerrostalolle ja omakotitalolle.

yli 20
€/kk

20 – 15
€/kk

15 – 10
€/kk

10 – 5
€/kk

alle 5
€/kk

ei dataa

Kuva 3.4 Yleissiirron perusmaksut 3x25 A liittymän kerrostalolle (vas.) ja omakotitalolle (oik.)
verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.

Liittymäkoon kasvaessa myös verkkoyhtiöiden perusmaksun hinnoittelu muuttuu. Jotkin
yhtiöt veloittavat huomattavasti keskiarvoa suurempaa perusmaksua niin 3x25 A:n kuin
myös 3x35 A:n liittymiltä. Kuvassa 3.5 esitetystä 3x35 A:n liittymien perusmaksujen
kuvaajasta nähdään, että kallein perusmaksu on kolminkertainen verrattuna perusmaksujen
hintakeskiarvoon.
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Kuva 3.5 3x35 A:n liittymän yleissiirron perusmaksujen hinnat vuonna 2015 kalleimmasta halvimpaan.

Perusmaksut 3x35 A:n liittymän omistavalle kuluttajalle ovat kalleimmillaan Loiste Oy:n
alueella 53,60 €/kk. Perusmaksujen keskihinta 3x35 A:n liittymillä on 17,56 €/kk, kun
halvimmillaan perusmaksut ovat Caruna Espoo Oy:n alueella 2,95 €/kk eli kuudesosan
3x35 A:n liittymien perusmaksujen hintojen keskiarvosta. Edellä esitetyt hinnat ovat
arvonlisäverollisia hintoja. Kuvassa 3.6 on esitetty perusmaksujen jakautumien
maantieteellisesti 3x35 A liittymän maatilalle. Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitettynä
kaikkien eri kuluttajatyyppien perusmaksujen kuukausihinnat verkkoyhtiökohtaisesti.

yli 40
€/kk

40 – 30
€/kk

30 – 20
€/kk

20 – 10
€/kk

alle 10
€/kk

ei dataa

Kuva 3.6 Yleissiirron perusmaksut 3x35 A liittymän maatilalle verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.
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4. SIIRRON KOKONAISKUSTANNUKSET ERI KULUTTAJATYYPEILLE 2015
Kuluttajalle siirtomaksujen kokonaishinta muodostuu perusmaksusta ja energiamaksusta.
Tässä luvussa käsitellään siirtomaksujen kokonaiskustannuksia kolmen erilaisen
esimerkkikuluttajan avulla. Kuluttajan käyttämän energian määrä vaikuttaa siihen,
minkälaisessa suhteessa perusmaksun ja energiamaksun osat ovat toisiinsa nähden
kokonaiskustannuksista. Pienillä kulutusmäärillä perusmaksusta tulee dominoiva osa
siirtomaksua ja kulutusmäärän kasvaessa energiamaksusta tulee kokonaiskustannuksissa
merkittävämpi osa. Luvussa esitettävät euromäärät sisältävät arvonlisäveron, mutta ne eivät
sisällä sähköveroa ellei toisin mainita. Liitteessä 1 on esitettynä tässä työssä käytetyt
energiamaksut, perusmaksut ja siirron kokonaiskustannukset jokaiselle kuluttajalle
verkkoyhtiökohtaisesti.
4.1

Kerrostalo

Tässä työssä käytetään esimerkkikuluttajana ilman saunaa olevaa kerrostaloasuntoa, jossa
liittymäkoko on 3x25 A ja kulutus 2000 kWh:a vuodessa (Energiavirasto 2015b). Suomessa
tämän tyyppisen kuluttajan sähkönsiirrosta aiheutuvat vuotuiset keskimääräiset
kustannukset ovat luvun 4.4 mukaisesti laskettuna 178,64 €:a. Tästä summasta
energiamaksun osuus on vain 63,20 €:a, jolloin perusmaksujen osuus on 115,44 €:a.
Perusmaksujen osuus on 65 %:a kyseisen kerrostaloasunnon siirtomaksujen
kokonaiskustannuksista. Näin ollen pienkulutteisen kerrostaloasiakkaan kannalta
perusmaksun hinta on vaikuttavampi osatekijä siirron kokonaishinnan muodostumisessa.
Verrataan kuluttajan menoja, kun hän sijoittuu energiamaksuiltaan halvimman ja
kalleimman verkkoyhtiön alueelle. Halvimmillaan kuluttajalta veloitetaan energiamaksua
1,93 snt/kWh Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n alueella ja kalleimmillaan häneltä
veloitetaan 4,49 snt/kWh Raahen Energia Oy:n alueella. Näin ollen halvimmillaan
esimerkkikuluttajan energiamaksun osuus koko vuoden siirtohinnasta on 38,60 €:a ja
kalleimmillaan 89,80 €:a, jolloin Suomessa suurin ero vuoden energiamaksuissa kyseiselle
kuluttajalle on 51,20 €:a kuluttajan sijainnista riippuen. Verrataan nyt halvimman ja
kalleimman perusmaksun eroa kyseiselle kuluttajalle. Halvin perusmaksu on 2,95 €/kk
Caruna Espoo Oy:n alueella ja kallein 23,06 €/kk Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n alueella
käytettäessä yleissiirtotariffia B. Caruna Espoo Oy:n alueella olevalle kuluttajalle vuotuiset
perusmaksut ovat 35,40 €:a ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n alueella 276,72 €:a.
Kalleimman ja halvimman perusmaksun ero vuodessa on 241,32 €:a.
Verrattaessa eroja energiamaksujen ja perusmaksujen välillä huomataan, että kuluttajalle,
joka käyttää sähköenergiaa 2000 kWh/vuosi, merkitsee paljon enemmän se kuinka korkea
sähkönsiirron perusmaksu on. Kyseiselle kuluttajalle kokonaiskustannuksiltaan kallein
verkkoyhtiö on Parikkalan Valo Oy 332,00 €:lla, josta energiamaksun osuus on 68,00 €:a ja
perusmaksujen osuus 264,00 €:a. Halvin verkkoyhtiö on Vantaan Energia Sähköverkot Oy
85,60 €:lla. Tästä summasta energiamaksuja on 46,00 €:a ja perusmaksuja 39,60 €:a.
Kuvassa 4.1 on havainnollistettu esimerkkikuluttajan kokonaiskustannuksien
maantieteellistä jakautumista. Liitteessä 1 on esitettynä energiamaksun yksikköhinnat ja
perusmaksun kuukausimaksut verkkoyhtiöittäin ja liitteessä 3 on esitetty kerrostalon siirron
kokonaiskustannukset verkkoyhtiöittäin.
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yli 250
€/vuosi

250 – 200 250 – 200 250 – 200
€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi

alle 100
€/vuosi

ei dataa

Kuva 4.1 Kerrostalon yleissiirron kokonaiskustannukset verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.

Järjestettäessä verkkoyhtiöt esimerkkikuluttajan kannalta halvimmasta kalleimpaan saadaan
kuvan 4.2 mukainen kuvaaja, jossa on esitetty esimerkkikuluttajan yleissiirron
kokonaiskustannusten jakautuminen energia- ja perusmaksuun.

Kuva 4.2 Yleissiirron kokonaiskustannusten muodostuminen kerrostaloasunnolle (2000 kWh/v)
vuonna 2015.

Kuvasta 4.2 olevasta kuvaajasta nähdään kuinka osalla yhtiöistä pelkän perusmaksun
vuotuinen hinta ylittää sähkönsiirron kokonaiskustannusten keskiarvon. Pienimmillään
perusmaksun osuus kokonaiskustannuksista kyseisellä kuluttajalla on 40 % ja suurimmillaan
perusmaksun osuus nousee 84 %:iin. Hyvänä esimerkkinä otetaan Kymenlaakson
Sähköverkot Oy, jolla on Suomen halvin energiamaksu. Tarkasteltaessa asiaa kuluttajan
näkökulmasta voi kyseinen yhtiö vaikuttaa aluksi edulliselta siirtoyhtiöltä energiamaksun
ollessa 38,60 € vuodessa. Siirron kokonaiskustannukset nousevatkin perusmaksun myötä
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vuodessa 135,32 €:on, jolloin perusmaksun osuus on 71 %:a koko vuoden maksuista.
Kuluttajasta aluksi halvalta vaikuttanut yhtiö onkin kokonaiskustannuksiltaan n. 50 €:a
kalliimpi kuin tämän kuluttajan kannalta halvin verkkoyhtiö Vantaan Energia Sähköverkot
Oy.

4.2

Omakotitalo

Tässä työssä käytetään toisena 3x25 A liittymän esimerkkikuluttajana omakotitaloa, jossa
on huonekohtainen sähkölämmitys ja kulutus 18000 kWh:a vuodessa (Energiavirasto
2015b). Tämän tyyppisellä kuluttajalla sähkönsiirron keskikustannukset vuodessa ovat
luvun 4.4 mukaisesti laskettuna 693,24 €:a. Tästä summasta 568,80 €:a eli 82 %:a on
energiamaksuja ja loput 124,44 €:a perusmaksuja.
Toisin kuin kerrostalon tapauksessa, omakotitalokuluttajan sähkönsiirron kokonaishinnasta
suuremman osan muodostavat energiamaksut. Kalleimmillaan omakotitalon energiamaksut
vuodessa ovat 808,20 €:a Raahe Energia Oy:n alueella ja halvimmillaan 347,4 €:a
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n alueella. Omakotitalolle halvin ja kallein perusmaksu
vuodessa ovat Caruna Espoo Oy:n 35,40 €/vuosi ja Loiste Oy:n 326,40 €/vuosi.
Kokonaiskustannuksiltaan kallein verkkoyhtiö omakotitalon tapauksessa on Loiste Oy.
Loiste Oy:llä vuoden energiamaksut ovat 748,80 €:a ja perusmaksut 326,40 €:a, jolloin
vuoden sähkönsiirron kokonaiskustannukset nousevat 1075,20 €:on. Halvin yhtiö on
vastaavasti Jyväskylän alueella toimiva JE-Siirto Oy. JE-Siirto Oy:llä energiamaksut ovat
361,80 €/vuosi ja perusmaksut 89,28 €/vuosi, jolloin kokonaiskustannukset jäävät
451,08 €:on. Kuvan 4.3 kartassa on esitetty esimerkkikuluttajan yleissiirron
kokonaiskustannusten maantieteellistä jakautumista.

yli 850
€/vuosi

850 – 750 750 – 650 650 – 550
€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi

alle 550
€/vuosi

ei dataa

Kuva 4.3 Omakotitalon yleissiirron kokonaiskustannukset verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.
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Kuvassa 4.4 on esitetty kuvaaja omakotitalon siirron kokonaiskustannuksista. Kuvaajasta on
nähtävissä Loiste Oy:n aiheuttama selvä piikki hinnoissa. Liitteessä 1 on taulukko
sähkönsiirron energiamaksuista, perusmaksuista, ja sähkönsiirron kokonaiskustannuksista.
Liitteessä 4 on esitetty omakotitalon siirron kokonaiskustannukset verkkoyhtiöittäin.

Kuva 4.4 Yleissiirron kokonaiskustannusten muodostuminen omakotitalolle (18000 kWh/v) vuonna 2015.

Kuvan 4.4 kuvaajasta nähdään, että kulutuksen kasvaessa tarpeeksi suureksi perusmaksun
osuus pienenee siirron kokonaiskustannuksissa. Käytetään jälleen Kymenlaakson
Sähköverkko Oy:tä esimerkkinä. Kerrostalon tapauksessa kyseinen yhtiö ei ollut kymmenen
halvimman verkkoyhtiön joukossa. Omakotitalon tapauksessa perusmaksu on 158,28 €:a
vuodessa. Energiamaksut vuodessa 18000 kWh:n kulutuksella ovat 347,40 €:a, tällöin
siirron kokonaiskustannukset vuodessa ovat yhteensä 505,68 €:a. Kulutuksen kasvaessa
2000 kWh:sta 18000 kWh:iin Kymenlaakson Sähköverkko Oy on nyt kuluttajan kannalta
neljänneksi halvin sähköverkkoyhtiö ja eroa halvimpaan yhtiöön JE-Siirto Oy:hyn on 50 €:a
vuodessa.

4.3

Maatila

Tässä työssä käytetään esimerkkikuluttajana maatilaa, jossa harjoitetaan karjataloutta.
Maatilalla on huonekohtainen sähkölämmitys, liittymäkoko on 3x35 A ja vuotuinen
energiankulutus on 35000 kWh:a (Energiavirasto 2015b). Maatilan keskimääräiset
siirtokustannukset vuodessa ovat luvun 4.4 mukaisesti laskettuna 1316,72 €:a. Tästä
summasta perusmaksut muodostavat 210,72 €:a ja loput 1106,00 €:a ovat energiamaksuja.
Energiamaksujen osuus kokonaiskustannuksista on 84 %:a. Kuvassa 4.5 on esitettynä
sähkön siirron kokonaishinnan muodostuminen komponenteittain 3x35 A liittymällä
olevalle maatilalle. Liitteessä 5 on esitetty maatilan siirron kokonaiskustannukset
verkkoyhtiöittäin.
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Kuva 4.5 Yleissiirron kokonaiskustannusten muodostuminen maatilalle (35000 kWh/v) vuonna 2015.

Kuvan 4.5 sähkön siirron kokonaishinnan kuvaaja maatilalle muistuttaa muodoltaan ja
komponenttien jakautumiseltaan kuvan 4.4 omakotitalon sähkön siirron kokonaishinnan
kuvaajaa. Molemmista kuvaajista havaitaan selvästi kalleimman verkkoyhtiön hintojen
erottuvan selvästi muiden verkkoyhtiöiden veloittamista hinnoista. Maatilan tapauksessa
kallein yhtiö on Loiste Oy, joka veloittaa siirtomaksuja esimerkkikuluttajalta 2099,20 €:a
vuodessa. Maatilan sijoittuessa toiseksi kalleimman yhtiön Koillis-Lapin Sähkö Oy:n
alueelle kuluttajalta veloitettaisiin siirtomaksuja 1856,54 €:a vuodessa. Näin ollen
kalleimman ja toiseksi kalleimman verkkoyhtiön ero esimerkkikuluttajalle on 242,66 €:a
vuodessa. Halvin verkkoyhtiö esimerkkikuluttajalle on Vantaan Energia Sähköverkot Oy,
joka veloittaa kuluttajalta siirtomaksuja vuodessa 844,60 €:a. Kyseiselle kuluttajalle
merkitsee todella paljon se, minkä verkkoyhtiön alueelle hän sijoittuu. Loiste Oy:n alueella
esimerkkikuluttaja maksaa 2,5-kertaisesti siirtomaksuja verrattuna samanlaiseen kuluttajaan
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n alueella. Kuvan 4.6 kartassa on esitetty
esimerkkikuluttajan yleissiirron kokonaiskustannusten jakautumista maantieteellisesti.
Liitteessä 1 on taulukoituna energiamaksut, perusmaksut ja sähkönsiirron
kokonaiskustannukset.
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yli 1600
€/vuosi

1600 – 1400 1400 – 1200 1200 – 1000
€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi

alle 1000
€/vuosi

ei dataa

Kuva 4.6 Maatilan yleissiirron kokonaiskustannukset verkkoyhtiöittäin vuonna 2015.

Loiste Oy:n alueella esimerkkikuluttaja maksaa vuodessa perusmaksuja 634,20 €:a ja
energiamaksuja 1456,00 €:a. Kuluttajan maksamat energiamaksut Loiste Oy:n alueella ovat
suuremmat
kuin
Suomen
siirtomaksujen
keskiarvo
vuodessa
kyseiselle
esimerkkikuluttajalle. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n veloittamasta 844,60 €:sta
perusmaksuja on 39,60 €:a ja loput 805,00 €:a energiamaksuja.
4.4

Eri kuluttajatyyppien keskimääräiset siirtokustannukset

Lasketaan kaikille kolmelle esimerkkikuluttajalle siirtomaksujen keskimääräiset
kokonaiskustannukset vuoden ajalta. Käytetään liitteessä 1 esitettyjä energiamaksun ja
perusmaksujen keskiarvoja. Vertailussa mukana olleiden verkkoyhtiöiden energiamaksujen
keskiarvo on 3,16 snt/kWh (Liite 1). Perusmaksun keskiarvo kerrostalolle on 9,62 €/kk,
omakotitalolle 10,37 €/kk ja maatilalle 17,56 €/kk (Liite 1). Kerrostalolle saadaan vuoden
keskimääräisiksi siirtomaksuiksi 178,64 €:a, joista perusmaksun osuus on 115,44 €:a ja
energiamaksun osuus on 63,20 €:a. Vastaavasti omakotitalon keskimääräiset siirtomaksut
vuodessa ovat 693,24 €:a. Tästä summasta perusmaksuja on 124,44 €:a ja loput 568,80 €:a
ovat energiamaksuja. Maatilan vuoden keskimääräiset siirtomaksut ovat 1316,72 €:a. Tästä
summasta perusmaksut ovat 210,72 €:a ja energiamaksut ovat 1106,00 €:a. Kuvassa 4.7 on
esitetty esimerkkikuluttajien keskimääräiset siirtomaksut komponenteittain vuonna 2015.
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Kuva 4.7 Esimerkkikuluttajien keskimääräiset yleissiirtomaksut vuonna 2015.

Kuvasta 4.7 nähdään siirtomaksujen komponenttien osuus kokonaiskustannuksista.
Kerrostalolle perusmaksut muodostavat suurimman osan siirtokustannuksista ja kulutuksen
kasvaessa niistä tulee pienempi osa kokonaiskustannuksista. Kerrostalolle perusmaksut
muodostavat keskimäärin 65 %:a siirtomaksuista, kun omakotitalolle perusmaksujen osuus
on 18 %:a ja maatilalle 16 %:a.
Kuvan 4.7 avulla on vaikea vertailla esimerkkikuluttajien kustannuksia, koska
esimerkkikuluttajat eivät käytä sähköenergiaa yhtä suuria määriä. Lasketaan kaikille
esimerkkikuluttajille yleissiirron keskimääräiset kokonaiskustannukset kilowattituntia
kohden. Esimerkkikuluttajien kustannukset kulutettua energiayksikköä kohden saadaan
jakamalla perusmaksun vuosimaksut kulutetulla energialla ja lisäämällä näin saatuun
tulokseen keskimääräinen energiamaksu 3,16 snt/kWh (Liite 1) ja sähkövero
2,79372 snt/kWh (Tulli 2015). Edellä esitetyt hinnat sisältävät kaikki arvonlisäveron. Edellä
esitetyllä tavalla saadaan kerrostalolle siirtokustannukseksi energiayksikköä kohden
11,73 snt/kWh, omakotitalolle 6,65 snt/kWh ja maatilalle 6,56 snt/kWh. Kuvassa 4.8 on
esitetty edellä lasketut siirtokustannukset energiayksikköä kohden komponenteittain.

Kuva 4.8 Esimerkkikuluttajien yleissiirron kokonaiskustannukset kulutettua energiayksikköä kohden.

Kuvasta 4.8 nähdään, että kaikista kalleinta sähköenergian siirto on kerrostalolle, jolle yhden
kWh:n siirtäminen maksaa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin omakotitalolle tai maatilalle.
Maatilalle sähkönsiirto kulutettua energiayksikköä kohden on kaikista halvinta, mutta vain
0,09 snt/kWh halvempaa kuin omakotitalon. Kerrostalon kalliimpaa siirtohintaa kulutettua
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energiayksikköä kohden selittää kerrostalon pieni energiankulutus ja perusmaksun
riippumattomuus kulutetusta energiasta. Perusmaksu on kuukausittainen kiinteä maksu,
jonka suuruus riippuu vain liittymän koosta. Vertailtaessa esimerkkikuluttajien sähkön
siirtohintoja energiayksikköä kohden perusmaksun osuus pienenee energiakulutuksen
kasvaessa. Sähkövero ja energiamaksu ovat kuvassa 4.8 esitetyille kaikille kolmelle
esimerkkikuluttajalle yhtä suuret.
Energiavirasto
ylläpitää
kuukausittaista
tilastoa
sähkön
siirtohinnoista
verkkoyhtiökohtaisesti. Energiaviraston tilastossa siirtohinnat on esitetty energiayksikköä
kohden. Verrataan kuvassa 4.8 esitettyjä siirtohintoja EV:n ylläpitämään tilastoon. Tässä
työssä käytetyt hinnat ovat elokuulta 2015, joten tarkastellaan EV:n tilastoa samalta
kuukaudelta. Energiaviraston tilastossa käytetään esimerkkikuluttajana K1 kerrostaloa,
jonka liittymä on 1x25 A ja kulutus 2000 kWh vuodessa. EV:n esimerkkikuluttajaa K1
vastaa tässä työssä kerrostalo, jonka liittymän koko on 3x25 A ja kulutus 2000 kWh
vuodessa. EV:n tilastosta saadaan esimerkkikuluttajalle K1 keskimääräiseksi siirtohinnaksi
10,34 snt/kWh. Tässä työssä vastaavalle kuluttajalle saatiin aikaisemmin tässä luvussa
11,73 snt/kWh. Tätä eroa selittää se, että tässä työssä esimerkkikuluttajan liittymäkoko oli
suurempi kuin EV:n käyttämän esimerkkikuluttajan. Näin ollen tämän työn
esimerkkikuluttajan perusmaksu on suurempi kuin EV:n esimerkkikuluttajan K1 ja se
vaikuttaa huomattavasti määritettäessä siirtohintaa energiayksikköä kohden. (Energiavirasto
2015c)
Verrataan nyt tämän työn omakotitaloa EV:n tilastoon. Tässä työssä esimerkkikuluttajana
käytetty omakotitalo, jonka liittymä on 3x25 A ja kulutus 18000 kWh vuodessa, vastaa
täysin EV:n käyttämää esimerkkikuluttajaa L1. EV:n tilastoista saadaan elokuulle 2015
esimerkkikuluttajalle L1 siirron keskihinnaksi 6,54 snt/kWh. EV:n tilastoista saatu siirron
keskihinta esimerkkikuluttajalle vastaa hyvin tässä työssä saatua siirron keskihintaa
6,65 snt/kWh. Luvuissa ilmenevä eroavaisuus selittyy sillä, että tässä työssä ei ole mukana
kaikkia Suomen jakeluverkkoyhtiöitä toisin kuin Energiaviraston tilastossa. (Energiavirasto
2015c)
Tämän työn maatilan liittymäkoko on 3x35 A ja vuotuinen sähkön kulutus 35000 kWh. EV:n
tilastoissa täysin vastaava esimerkkikuluttaja on kuluttaja M2. EV:n tilastoista saadaan
elokuulle 2015 esimerkkikuluttajan M2 siirron keskihinnaksi 6,34 snt/kWh. Tässä työssä
vastaavalle esimerkkikuluttajalle saatiin siirron keskihinnaksi 6,56 snt/kWh. Maatilankin
tapauksessa eroa luvuissa selittää se, että tässä työssä ei otettu mukaan kaikkia Suomen
jakeluverkkoyhtiöitä toisin kuin EV:n tilastoissa. (Energiavirasto 2015c)
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5. REGULAATIO JA SEN VAIKUTUKSET SIIRTOHINTAAN VUONNA 2015
Regulaatiolla tarkoitetaan Energiaviraston harjoittamaa verkkoyhtiöiden valvontaa ja
säätelyä, kuten luvussa 2 mainittiin. Tämän luvun tarkoituksena on selventää kuluttajille
Energiaviraston harjoittamaa regulaatiota ja sen vaikutusta sähkön siirtohintoihin.
Energiavirasto määrittää verkkoyhtiöille vuosittain suurimman sallitun pääoman tuoton ja
valvoo verkkoyhtiöiden tuloksia neljän vuoden mittaisilla valvontajaksoilla. Vuosi 2015 on
viimeinen vuosi Energiaviraston kolmannella valvontajaksolla (Energiavirasto 2012).
Valvontajakson lopussa Energiavirasto tarkistaa kaikkien verkkoyhtiöiden osalta ovatko ne
ylittäneet vai alittaneet sallitun tuoton rajansa. Näitä ylityksiä ja alituksia kutsutaan
verkkoyhtiön yli- ja alijäämiksi. Verkkoyhtiö, jonka tulos on valvontajakson jälkeen
ylijäämäinen eli ylittänyt sallitun tuoton, joutuu huomioimaan ylijäämän ja siitä aiheutuvan
korkoseuraamuksen seuraavalla valvontajaksolla hinnoittelua alentavana tekijänä.
Vastaavasti verkkoyhtiö, jonka tulos on alijäämäinen, saa tämän alijäämän käyttöönsä
seuraavalle valvontajaksolle (Energiavirasto 2013).
Energiavirasto määrittelee
verkkoyhtiön suurimman sallitun tuoton vuodelle 2015 seuraavasti (Energiavirasto 2014):
”Näiden periaatteiden mukaan vuosina 2012–2015 sähköverkkotoiminnan
hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa reaalisena riskittömänä korkokantana
käytetään Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron edellisen vuoden toukokuun
keskiarvoa josta vähennetään kiinteä inflaatiokomponentti 1 %. Oman pääoman
kustannuksen laskentaa varten markkinariskipreemiona käytetään 5 prosenttia ja
velattomana beeta-kertoimen 0,4:a. Velaton beeta-kerroin korjataan ns. velalliseksi
beeta-kertoimeksi pääomarakenteella, jona käytetään sähkön kantaverkonhaltijalla
60/40 (korolliset velat/oma pääoma) ja kaikilla muilla sähköverkonhaltijoilla
30/70. Oman pääoman kustannuksen laskennassa otetaan huomioon myös erillinen
0,5 %:n suuruinen likvidittömyyspreemio. Korollisen vieraan pääoman
kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä preemiolla 1,0 %.
Verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan käyttäen
em. pääomarakennetta.
Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron vuoden 2014 toukokuun keskiarvo
oli 1,69 %. Yhteisöverokanta vuoden 2015 verotuksessa on 20,0 %.
Yhteisverokanta otetaan huomioon sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman
kohtuullisen kustannuksen määrittämisessä silloin, jos verkonhaltija maksaa
tuloveroa.”
Edellä esitetyn laskennan mukaisesti saadaan vuodelle 2015 yhteisöverollisille
verkkoyhtiöille (yhtiömuoto osakeyhtiö) kohtuulliseksi pääomantuottoasteeksi (WACC)
3,12 % ja kunnallisille verkkoyhtiöille 3,34 %.
5.1

Yli- ja alijäämän vaikutus sähkönsiirron hinnoitteluun

Siirtohintaan vaikuttavat yli- ja alijäämän ohella myös monet muut tekijät esimerkiksi
myrskyt, investoinnit, sijainti, omistajatausta yms., mutta niiden vaikutuksia ei käsitellä
tässä selvityksessä. Luvussa esitetyt tuoton yli- ja alijäämät ovat Energiaviraston laatimat
alustavat luvut vuosille 2012–2013 ja perustuvat verkonhaltijoiden antamiin tietoihin
(Energiavirasto 2013). Lopulliset yli- ja alijäämät Energiavirasto julkaisee kolmannen
valvontajakson loputtua. Luvussa käytetyt esimerkit ovat täten alustavien yli- ja alijäämien
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sekä yhtiöiden hinnastojen perusteella tehtyjä olettamuksia eivätkä siten kuvaa todellista
tilannetta. Esitettävien esimerkkien tarkoituksena on avata lukijalle sitä, kuinka
Energiaviraston regulaatiolla on vaikutusta sähkön siirtohintoihin.
Vuosi 2015 on sähkön siirtohintojen kannalta mielenkiintoinen, sillä se on verkkoyhtiöiden
viimeinen mahdollisuus pienentää kolmannen valvontajakson aikana kertynyttä ylijäämää.
Toinen valvontajakso (2008–2011) oli kaikki verkkoyhtiöt huomioituna kokonaisuudessaan
n. 585,6 milj.€:a alijäämäinen (Energiavirasto 2013). Vuoden 2013 lopulle tuo puolen
miljardin euron alijäämä on muuttunut 182,9 milj.€:n ylijäämäksi (Energiavirasto 2013).
Havaittavissa on selvästi yhtiöiden tulostason kasvua. Olettaen, että samanlainen kasvava
trendi jatkuu valvontajakson viimeiseen vuoteen asti, on monen verkkoyhtiön tulos
ylijäämäinen vuoden 2015 alussa. Jos yhtiöt haluavat välttyä korkoseuraamuksilta ja
hintojen alentamiselta seuraavalla valvontajaksolla, on niiden pienennettävä ylijäämäänsä
viimeisen vuoden aikana hintojen laskun avulla.
Käytetään ylijäämän tapauksessa esimerkkinä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:tä, jolla on
Suomen halvin siirron energiamaksu vuonna 2015. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle
siirtyi toiselta valvontajaksolta kolmannelle 4,26 milj.€:n alijäämä (Energiavirasto 2013).
Vuoden 2013 lopussa alijäämä oli vaihtunut 14,2 milj.€:n ylijäämäksi, jolloin kasvua on
ollut n. 18,5 milj.€:a kahden vuoden aikana (Energiavirasto 2013). Samanlaisen kasvun
jatkuessa yhtiö olisi selvästi ylijäämäinen vuoden 2014 lopussa. Kyseisen yhtiön
siirtohinnasto on astunut voimaan 1.1.2015, joten voidaan olettaa, että Kymenlaakson
Sähköverkko Oy yrittää pienentää kolmannen valvontajakson ylijäämää laskemalla sähkön
siirtohintojaan.
Alijäämäisistä yhtiöistä hyvä esimerkki on Koillis-Lapin Sähkö Oy, jolla oli alijäämää
vuoden 2013 lopussa n. 7,2 milj.€:a (Energiavirasto 2013). Koillis-Lapin Sähkö Oy on
jokaisen esimerkkikuluttajan kannalta viiden kalleimman verkkoyhtiön joukossa (Liite 1).
Verkkoyhtiön toiselta valvontajaksolta kolmannelle siirtynyt alijäämä oli n. 18,8 milj.€:a,
joten yhtiö on onnistunut kasvattamaan tulostaan ja pienentämään alijäämäänsä kolmannen
valvontajakson kahden ensimmäisen vuoden aikana n. 11,6 milj.€:a (Energiavirasto 2013).
Vaikka yhtiö on onnistunut pienentämään alijäämäänsä lähes kaksi kolmas osaa, on vuosien
2012–2013 aikana kertyneen alijäämän osuus liikevaihdosta edelleen 64 %:a (Energiavirasto
2013). Verkkoyhtiön korkea hintataso voi osaltaan johtua yhtiön pyrkimyksestä saada
mahdollisimman paljon voittoa ja pienentää täten alijäämäänsä.
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6. SÄHKÖN SIIRRON HINNOITTELU TULEVAISUUDESSA
Nykyiset siirtotariffit kannustavat kuluttajaa säästämään energiaa, mutta ne eivät kannusta
kuluttajaa tehonsäätelyyn, joka on verkkoyhtiön tavoite. Tässä luvussa esitellään kaksi
mahdollista tulevaisuuden tariffirakennetta, joilla verkkoyhtiö pystyisi ohjaamaan
kuluttajien sähkönkäyttöä. Sähköverkon mitoitus tapahtuu aina siinä siirrettävän tehon
mukaan, jolloin verkkoyhtiön tavoite on saada mahdollisimman tasainen kuorma
verkkoonsa, jotta tehotasapainon toteuttaminen olisi helpompaa. Tasaisella kuormalla myös
verkon investoinnit pystyttäisiin minimoimaan ja se takaisi kuluttajille edullisemmat
siirtohinnat. Kuluttaja sen sijaan pyrkii vain minimoimaan energiankulutustaan, eikä
huomioi sitä, kuinka suuren tehon hän kulloinkin verkosta ottaa. Ainoa tehoa rajoittava tekijä
kuluttajalla ovat pääsulakkeet. Tulevaisuudessa mahdollisia ratkaisuja kuluttajan
tehonsäätelyyn on hinnoitella sähkönsiirto siten, että sähkönsiirto on halvempaa niinä
kellonaikoina, kun verkon kuormitus on vähäinen, jolloin hinnoittelu ohjaa kuluttajaa
käyttämään energiaa verkkoyhtiön kannalta toivottuun aikaan. Tällaista hinnoittelua
kutsutaan dynaamiseksi energiatariffiksi. Mahdollista on myös muuttaa sähkön hinnoittelu
tehoperusteiseksi, jolloin kuluttaja maksaisi käyttämästään tehokaistasta, kuten esimerkiksi
internetliittymien tapauksessa on. Tämän tyyppistä hinnoittelua kutsutaan
kaistahinnoitteluksi. (Partanen et al. 2012)

6.1

Dynaaminen energiatariffi

Nykyään verkkoyhtiöillä on käytössä 2-aikatariffi, jossa energiamaksun hinnoittelu muuttuu
päivä- ja yöaikaan siten, että yöaikaan energiamaksu on pienempi. 2-aikatariffi on itsessään
jo dynaaminen energiatariffi. Dynaamista energiatariffia voitaisiin kehittää siten, että
siirtohinta muuttuisi paljon tiheämmällä aikavälillä esimerkiksi kerran tunnissa tai kahdessa.
Tällöin verkkoyhtiö pystyisi ohjaamaan kuluttajaa laskemalla siirtohintaa silloin, kun verkon
kuormitus on alhainen, jolloin kuluttaja ajoittaisi sähkön kulutustaan noille tunneille.
Tällainen tariffirakenne olisi mahdollinen toteuttaa sillä melkein kaikki verkkoyhtiöiden
asiakkaat kuuluvat etäluettavan tuntimittauksen piiriin. Ongelmiakin kyseisestä
tariffirakenteesta löytyy niin verkkoyhtiön kuin asiakkaankin näkökulmasta. Verkkoyhtiölle
ongelman muodostavat erilaiset kuormituskäyttäytymiset. Työpaikat kuluttavat sähköä
useimmiten virka-aikana, jolloin niiden kulutushuippu osuu päiväaikaan. Kotitalouksien
kulutushuiput sen sijaan ovat ilta-aikana. Jos verkkoyhtiö haluaa tasata verkon kuormitusta
tällä tariffirakenteella, sen tulisi hinnoitella sähkön siirtoa johtolähtö- tai
muuntopiirikohtaisesti. Tämä ei ole mahdollista, sillä Sähkömarkkinalaki määrää
verkkoyhtiötä käyttämään vain yhtä hintaporrasta koko jakelualueellaan. Kuluttajankin
kannalta ajateltuna tällainen monihintaportainen energiatariffi olisi monimutkainen.
(Partanen et al. 2012 s.27–28)

6.2

Kaistahinnoittelu

Kaistahinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja maksaa siirtomaksua tarvitsemansa tehon
eli tehokaistan mukaan, kuten internet liittymissä (Partanen et al. 2012). Tehoperusteisessa
hinnoittelussa kuluttajan liittymän teholle voitaisiin määrittää hinnaksi esimerkiksi
5 €/kW/kk. Tällainen tariffimalli kannustaisi kuluttajaa pienentämään huipputehoaan.
Nykyään kuluttajan huipputehoa rajoittavat ainoastaan pääsulakkeet. Yleisimmät
kotitalousasiakkaiden pääsulakekoot ovat 3x25 A ja 3x35 A, jolloin kuluttajan huipputehot
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rajoittuvat 17 kW:iin ja 24 kW:iin. Tällöin asiakkaan kuukausimaksut olisivat
tehoperusteisella hinnoittelulla 3x25 A:n liittymällä 85 €/kk ja 3x35 A:n liittymällä 120 €/kk.
Tyypillisesti tavallinen kotitalousasiakas ei tarvitse huipputehoaan kovin usein, kuten
kuvasta 6.1 nähdään. (Partanen et al. 2012)

Kuva 6.1 Erään kotitalousasiakkaan keskituntitehot vuoden ajalta (Partanen et al. 2012 s.48).

Kaistahinnoittelussa ideana on, että kuluttaja pienentäisi tarvitsemaansa huipputehoa. Kuvan
6.1 asiakas pärjäisi hyvin 10 kW:n tehokaistalla, jos tariffirakenne sallisi satunnaiset
kaistanylitykset. Tällöin kuvan 6.1 asiakas pystyisi pienentämään kuukausimaksunsa
85 €:sta 50 €:on. Kuluttajalla olisi näin mahdollisuus suoraan vaikuttaa siirtomaksuihinsa ja
samalla hän pienentäisi verkon kuormitusta laskiessaan huipputehoaan.
Käytetään esimerkkinä Kimmo Lummin diplomityössään laskemia pienasiakkaan
tehotariffin hintoja. Taulukossa 6.1 on esitetty pienasiakkaan tehotariffin hinnat, jotka on
saatu Lummin diplomityöstä siinä esitettyjen mallintamismenetelmien mukaisesti.
Taulukko 6.1 Pienasiakkaan tehotariffi (Lummi, K. 2013).

Perusmaksu (€/kk)

Tehomaksu (€/kW,vuosi)

Energiamaksu (snt/kWh)

3,87

72,42

0,87

Oletetaan, että pienasiakkaana on aikaisemmin tässä työssä käytetty kotitalouskuluttaja,
jonka pääsulakkeet ovat 3x25 A ja kulutus 18000 kWh vuodessa. Jos kyseisellä kuluttajalla
olisi käytössä pienasiakkaan tehotariffi ja hänen tehokaistansa olisi sulakkeiden sallima
17 kW, olisivat hänen vuotuiset siirtomaksunsa 1434,18 €:a. Siirtomaksuista olisi
perusmaksuja 46,44 €:a, tehomaksuja 1231,14 €:a ja energiamaksuja 156,60 €:a. Oletetaan,
että kuluttaja onnistuisi pienentämään tehontarpeensa 10 kW:in, muttei muuttaisi
energiankulutustaan. Tällöin kuluttajan siirtomaksut vuodessa olisivat 927,24 €:a.
Perusmaksut ja energiamaksut pysyisivät ennallaan, mutta tehomaksu pienenisi 724,20 €:on.
Vastaavasti 5 kW:n kaistalla siirtomaksut olisivat 565,14 €:a vuodessa ja tehomaksun osuus
pienenisi 362,10 €:on perusmaksun ja energiamaksun säilyessä ennallaan. Kuvassa 6.2 on
esitetty vuoden siirtomaksut tehotariffien tehoilla 5 kW, 10 kW ja 17 kW, sekä luvussa 4.4
esitetty omakotitalon vuoden keskimääräiset siirtomaksut.
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Kuva 6.2 Omakotitalon 3x25 A (18000 kWh/vuosi) yleissiirron keskimääräinen hinta ja tehotariffien hinnat.

Kuvasta 6.2 huomataan, että tehotariffi olisi kilpailukykyinen yleistariffiin nähden, jos
kuluttaja pystyy pienentämään tehokaistansa tarpeeksi pieneksi. Tehotariffi myös
mahdollistaa kuluttajan siirtomaksujen pienentämisen ilman, että kuluttajan tarvitsee
vähentää energiankulutustaan. Kuluttajan mahdollisuus vaikuttaa siirtomaksuihinsa kahden
eri komponentin avulla, kannustaisi kuluttajaa niin tehonsäätelyyn kuin energian
säästämiseenkin.
Tehoperusteinen hinnoittelu on verkkoyhtiönkin kannalta hyvä vaihtoehto, sillä se takaa
tasaisemman tuoton verrattuna energiaperusteiseen hinnoitteluun. Esimerkiksi vuoden
keskilämpötilavaihtelut eivät vaikuta kuluttajan tehoon niin paljon kuin energiankulutukseen
ja näin ollen verkkoyhtiön tulos olisi helpommin ennustettavissa. Tehoperusteinen
siirtotariffi kohdistaisi myös paremmin verkkoyhtiön tuloja kustannuspaikkoihin, joita
käsiteltiin luvussa 2.2. (Partanen et al. 2012)
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7. YHTEENVETO
Tässä kandidaatin työssä selvitettiin Suomen sähkön siirtohinnat vuonna 2015. Selvityksestä
rajattiin pois asiakasmääriltään ja maantieteellisesti pienet yhtiöt. Rajauksen jälkeen
vertailussa oli mukana 65 Suomen 79 jakeluverkonhaltijasta. Tavoitteena oli selvittää
sähkön siirtohinnat maantieteellisesti kattavasti, luoda selvitys, josta kuluttajat saavat
käsityksen oman alueensa siirtohinnoista ja auttaa heitä ymmärtämään energia- ja
perusmaksun vaikutukset sähkönsiirron kokonaishintaan erilaisten esimerkkikuluttajien
avulla. Lisäksi tavoitteena oli tuoda kuluttajalle esiin verkkoyhtiön näkökulmaa
siirtohintojen määrittelyssä, selvittää kuluttajalle mitä kuluja verkkoyhtiöt kattavat
siirtomaksuilla, millaisia vaihtoehtoja tulevaisuudessa on nykyisen tariffijärjestelmän
rinnalle sekä sitä miten viranomaiset kontrolloivat verkkoyhtiöitä ja vaikuttavat
siirtomaksuihin. Työssä havainnollistetaan visuaalisesti kuvien ja kuvaajien avulla
siirtomaksujen ja niiden komponenttien hintojen vaihtelua maantieteellisesti, verkkoyhtiöja kuluttajakohtaisesti. Vuonna 2016 tai 2017 olisi mahdollista tehdä uusi selvitys sähkön
siirtohinnoista ja verrata mahdollista muutosta vuoden 2015 hintoihin. Vertailuissa voitaisiin
tutkia Energiaviraston harjoittaman valvonnan vaikutusta sähkön siirtohintaan.
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