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Tässä kandidaatintyössä esitellään aluksi yleisesti aurinkoenergiaa yksityiskäytössä, sen 

etuja ja haittoja energiantuotantomuotona sekä energiantuotantoon tarvittavaa 

laitteistoa. 

Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin virtuaaliakun vaikutusta aurinkosähköjärjestelmän 

kannattavuuteen esimerkkikohteen avulla sekä esitetään virtuaaliakkua koskevat 

kannattavuuslaskelmat. Lopuksi esitellään laskelmien pohjalta tehdyt johtopäätökset.  
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1 JOHDANTO 

 

Maailman ollessa matkalla kohti energiantuotannon hiilineutraaliutta, tarvitaan tavoitteen 

saavuttamiseksi laajamittaista uusiutuvien energiamuotojen käytön kehitystä niin 

suurissa voimalaitoksissa, kuin hajautetussa energiantuotannossa. Yksi 

potentiaalisimmista vaihtoehdoista itse vaikuttaa, on tuottaa omaa käyttösähköä 

aurinkosähköjärjestelmällä. Vihreiden arvojen ajankohtaisuus maailman 

ilmastotilanteessa sekä aurinkosähköjärjestelmien kehitys ja hankintahintojen lasku ovat 

nostaneet aurinkosähkön suosiota viimevuosina. Yksityistuotannon suosion kasvun 

myötä aurinkosähköön on alettu panostaa enemmän myös sähköyhtiöiden toimesta ja 

pientuottajille onkin jo tarjolla erilaisia aurinkosähköön liittyviä palveluja. 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia aurinkosähkön yksityiskäyttöön liittyviä 

vahvuuksia ja haasteita sekä sitä, miten sähköyhtiöiden tarjoama virtuaaliakkupalvelu 

pyrkii näihin haasteisiin tarjoamaan vastauksia. Lisäksi työssä esitellään aurinkosähkön 

yksityiskäyttöön tarvittavaa laitteistoa sekä havainnollistetaan virtuaaliakkupalvelusta 

saatavaa rahallista hyötyä kannattavuuslaskelmien avulla verrattuna perinteiseen 

verkkomyyntiin.  
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2 AURINKOENERGIA YKSITYISKÄYTÖSSÄ 

2.1 Aurinkoenergian käyttökohteet 

 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää yksityiskäytössä tuottamalla sähköä 

aurinkopaneelien avulla tai keräämällä aurinkolämpöä käyttäen aurinkokeräimiä. Oman 

aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä voidaan kattaa rakennuksen sähkönkulutusta, 

minkä lisäksi ylijäämäsähköä voidaan myydä sähköyhtiölle. Aurinkolämmön yleisin 

käyttökohde on käyttöveden lämmitys. Muita mahdollisia hyödyntämiskohteita ovat 

asunnon matalan lämpötilatason kohteet, esimerkiksi pesutilojen lattialämmitys tai uima-

allas (Motiva 2020). 

2.2 Suosion kasvun syitä 

 

Kuluttajien kiinnostus omaan sähköntuotantoon on kasvussa ja järjestelmien 

hankintahinnat puolestaan laskusuunnassa. Myös useimmat vapaa-ajan asunnot 

rakennetaan nykyisin ympärivuotiseen käyttöön, jolloin energiankulutus lisääntyy. 

Optimaalisesti mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja 

kustannustehokas tapa tuottaa sähköä asunnon tarpeisiin. Aurinkosähkön tuotannolle 

otollinen ajanjakso on yleisesti oletettua pidempi ja sähköä saadaan todellisuudessa 

tuotettua maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana. (Motiva 2020). Suomessa pimeää 

talvea kompensoi erittäin valoisa kesä, kun valoa riittää lähes ympäri vuorokauden. 

Aurinkopaneelit toimivat paremmin hieman viileämmässä, kuin todella kuumassa 

ilmassa. Tämä asettaa Suomen aurinkosähkön tuottamisen kannalta edulliseen asemaan 

moneen muuhun maahan verrattuna (lut A.Kosonen 2018). 
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2.3 Aurinkosähkön rooli sähköntuotannossa 

 

Energiaviraston alustavien tietojen mukaan sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön 

tuotantokapasiteetti kasvoi 64 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019, sen ollessa vuoden 

lopulla noin 198 megawattia. Tämä tuotanto koostuu käytännössä kokonaan 

yksityiskäytössä olevista alle 1MW pientuotantolaitteistoista. Tämän lisäksi niin sanottua 

off-grid tuotantoa eli ei sähköverkkoon liitettyä aurinkosähköä, tuotettiin 50 000 

pientalon ja vapaa-ajan asunnon voimin arviolta runsaat 20 MW  (Energiavirasto 2020). 

Tilastojen perusteella yksityisen aurinkosähkön suosio on kasvussa (Ahola 2018). 

Kokonaisuudessaan Suomessa tuotettiin vuonna 2019 sähköä noin 66 TWh 

(Energiateollisuus 2019). 

 

 

 

 

Kuva 1. Aurinkoenergian tuotanto Suomessa vuonna 2019 (MWh). Kokonaistuotanto 198 

MW (Fingrid 2020). 
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Hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian osuus Suomen sähkön 

kokonaistuotannosta pyritään nostamaan 50 prosenttiin 2020-luvulla (Motiva 2020). 

Vuonna 2019 Suomessa yllettiin jo 47 prosenttiin, vaikkakin aurinkosähkön osuus oli 

vain 0.2 prosenttia (Energiateollisuus 2019). Tulevaisuudessa asuntojen 

energiavaatimusten tiukentuessa, hybridienergiajärjestelmien merkitys ja 

ympäristöystävällisyys tulee korostumaan. Tärkeä osa tätä kehitystä tulee olemaan myös 

älykkäät sähköverkkojärjestelmät, joiden avulla omavaraisesta sähköntuotannosta 

saadaan joustavampaa ja kustannustehokkaampaa (Motiva 2020). 
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3 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

Aurinkosähköjärjestelmä muuttaa auringonsäteilyn fotonien sisältämän energian   

sähköksi. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, 

turvakytkimestä sekä sähkömittarista (Helen, Aurinkopaneeleiden hankintaopas 2020). 

Kuva2. Aurinkosähköjärjestelmän rakenne (Aurinkosähköäkotiin). 

3.1 Toiminta ja rakenne 

 

Aurinkopaneelit rakentuvat useista sarjaan ja/tai rinnan kytketyistä aurinkokennoista. 

Aurinkokennot koteloidaan kehyksen avulla ja päälle asetetaan valoa läpäisevä suojalasi. 

Auringonsäteilyn osuessa kennon puolijohdemateriaaleihin, fotonit luovuttavat niiden 

elektroneille energiansa. Nämä elektronit synnyttävät kennojen virtajohtimiin 

tasasähkövirran. Halutun suuruinen jännite ja virta saadaan muodostettua valitsemalla 

aurinkokennoille sopiva kytkentätapa. Sarjaan kytkettynä aurinkopaneelien jännite on 

aurinkokennojen jännitteiden summa ja rinnankytkennässä kokonaisvirta on 
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rinnankytkettyjen kennojen yhteenlaskettu virta. Noin 90 prosentissa yksityiskäyttöön 

tarkoitetuista aurinkopaneeleista, aurinkokennot ovat valmistettu yksi- tai monikiteisestä 

piistä. Piikennoista valmistetut aurinkopaneelit yltävät noin 15-17 prosentin 

hyötysuhteeseen. Toinen vaihtoehto ovat ohutkalvokennoista valmistetut 

aurinkopaneelit, joissa lisätään ohuita kerroksia valoherkkää ainetta sopivalle 

pohjamateriaalille. Ohutkalvokennoista rakennettujen aurinkopaneelien hyötysuhteet 

ovat tavallisimmin noin 9-11 prosenttia. Kennojen valmistustavan lisäksi oleellisesti 

aurinkopaneelien hyötysuhteeseen vaikuttava tekijä on ympäristön lämpötila. 

Ympäristön lämpötilan noustessa yli 25 celsiusasteen, alkaa aurinkopaneelien 

hyötysuhde kärsiä huomattavasti. Tämä on Suomelle edullinen asia sen maantieteellisen 

sijainnin ansiosta, lämpötilan harvoin noustessa hellelukemiin (Motiva 2020). 

Yksityiskäyttöön tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien hinnan putoaminen on 

suurimmilta osin juuri aurinkopaneelien kehityksen ansiota. Kehityksen myötä 

aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina pudonneet noin 10-15 prosenttia (Vakka-

Suomen voima). 

 

 

Kuva 3. Pienen kokoluokan aurinkosähköjärjestelmien hintakehitys 2016-2020. 

(Hiilineutraalisuomi 2020). 
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3.2 Tuotetun sähkön käyttö 

 

Aurinkopaneelien tuottama sähkövirta on tasavirtaa, jota voidaan hyödyntää kohteessa 

suoraan tasasähköä käyttävissä sähkölaitteissa, esimerkiksi kodinkoneissa. Yleensä 

kuitenkin kohteet ovat liitetty yleiseen sähköverkkoon ja tasavirta halutaan muuttaa 

sähköverkon käyttämäksi vaihtovirraksi. Muuntaminen tapahtuu vaihtosuuntaajan eli 

invertterin avulla. Invertterin avulla muunnettua sähköä voidaan käyttää vaihtovirtaa 

käyttävissä laitteissa, myydä yleiseen sähköverkkoon tai purkaa akustoihin varastoitua 

sähköä tarvittaessa tasa- tai vaihtovirtana (Motiva 2020). 
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4 AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT 

TEKIJÄT 

 

Aurinkosähköjärjestelmä on yksityiskäytössä investointi, jonka halutaan maksavan 

itsensä takaisin pienentämällä kiinteistön energiakustannuksia. 

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden peruspilarit ovat järjestelmän oikea 

mitoittaminen sekä kilpailukykyinen hankintahinta (Finsolar 2020). 

4.1 Hankintahinta 

 

Suomessa aurinkosähköjärjestelmät hankitaan yleensä avaimet käteen periaatteella eli 

toimittaja hoitaa laitteiston hankinnan ja asennuksen, sekä myös tarvittavat luvat ja 

yhdistämisen yleiseen sähköverkkoon. Järjestelmän kokonaishinta rakentuu näin ollen 

suunnittelutyöstä, laitteistosta sekä asennuksesta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että 

pienien järjestelmien kohdalla asennus on suhteellisesti kalliimpaa, johtuen työn 

kiinteistä kustannuksista. Hyvä pakettitarjous edesauttaa suuresti järjestelmän 

kannattavuutta. Suomessa yksityiskäyttöön suunnattujen järjestelmien 

arvonlisäverollisen hinnan vaihteluväli oli kevään 2019 lopulla noin 1,3 - 3,0 euroa/Wp. 

Näin ollen esimerkiksi yksityiskäytössä tyypilliselle 3,3 kWp järjestelmälle tulisi hintaa 

noin 5500 - 7000 euroa, sähköntuoton ollessa vuositasolla noin 2600-2800 kWh (Motiva 

2020). Aurinkosähkön hankinta voi tulla huomattavasti kannattavammaksi 

kotitalousvähennyksen ansiosta. Yksityishenkilö voi saada vuonna 2020 

kotitalousvähennystä aurinkosähköjärjestelmien asennuskustannuksista, maksimissaan 

2250 euroa omavastuun ollessa 100 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, eli 

esimerkiksi puolison kanssa vähennystä voi saada maksimissaan 4500 euroa samaan 

talouteen. Kotitalousvähennys on laskennallisesti 40 prosenttia aurinkosähköjärjestelmän 

asennustöistä maksetusta osuudesta vähennettynä omavastuulla.  Kotitalousvähennys 

annetaan veroetuna.  Investoinnissa on tärkeä ottaa huomioon myös rahoituksen 

laskentakorko ja sen vaihtelun vaikutus kokonaiskustannuksiin (Verohallinto 2020). 
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4.2 Huolto 

 

Aurinkosähköjärjestelmät tarvitsevat vain vähän huoltoa, joten ylläpitokustannukset ovat 

hyvin edulliset. Järjestelmän elinkaaren aikana, suurimmat ylläpitokustannukset 

aiheutuvat invertterin ja akuston uusimisesta. Invertteri uusitaan kerran järjestelmän 

elinkaaren aikana ja akusto maksimissaan kaksi kertaa (Motiva 2020). Lisäksi 

aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen sen elinkaaren aikana vaikuttaa myös 

laitteiston tuotannon vähenemä. Tällä tarkoitetaan järjestelmän ikääntymisestä 

aiheutuvaa sähköntuotannon vähenemistä, joka on keskimäärin 0,5% vuodessa. 

Aurinkosähköjärjestelmän elinkaaren ollessa 30-40 vuotta, vähenemän vaikutus alkaa 

olla jo merkittävä (Finsolar 2020). 

 

4.3 Tuotanto – kulutus tasapaino 

 

Aurinkosähköjärjestelmällä saavutettu voitto on sitä suurempi, mitä enemmän saadaan 

hyödynnettyä itse tuotettua sähköä. Tämä aiheutuu siitä, että verkosta ostettu sähkö on 

kalliimpaa kuin verkkoon myyty sähkö. Käyttämällä tuotetun sähkön itse, aurinkosähkön 

tuottaja hyötyy koko sähkön ostohinnan eikä vain verkkoon syötetyn sähkön 

myyntikorvausta (Helen 2020).   Aurinkosähkön yksityiskäytön kannalta ongelmallista 

on se, että järjestelmä tuottaa eniten sähköä valoisaan päiväsaikaan. Tähän aikaan 

kotitalouden sähkönkulutus on monesti pienimmillään. Näin ollen kotitalouden 

sähkönkulutusta tulisi pyrkiä ajoittamaan päivälle, jolloin sitä voidaan kattaa parhaiten 

aurinkosähköjärjestelmällä (Helen, aurinkopaneeleiden hankintaopas 2020). 

Nykyaikaiset kodinkoneet onkin jo varusteltu lähes aina ajastus ominaisuuksilla, jotta 

sähkönkulutuksen kanssa voidaan olla joustavia. Aurinkosähköä suunnataan päivällä 

usein myös esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen, jos muu sähkönkulutus on pientä 

(Helen 2020). Pörssisähkön ostajat, joiden sähkösopimus seuraa tunneittain vaihtuvaa 

pörssihintaa (Energiakauppa 2018), voivat suunnitella kulutustaan päivän aikana 
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vaihtelevan sähkön hinnan mukaan. Sähkön kuluttajahinta on päivällä korkeimmillaan, 

jolloin kulutusta kannattaa korvata itsetuotetulla sähköllä (Herrfors 2020).  Myöhempään, 

kun hinta laskee voi taas turvautua verkosta saatavaan ostosähköön.  

 

 

4.4 Ylituotanto 

 

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa päivän aikana sähköä hyvin eri tehoilla eri 

kellonaikoina. Päiväsaikaan saavutetaan suuri tuotanto, jolloin kaikkea tuotettua 

aurinkosähköä ei välttämättä saada käytetyksi, kun taas auringon laskiessa tuotanto 

romahtaa nollaan sähkön tarpeen ollessa korkeimmillaan. Tämän ongelman 

ratkaiseminen ja joustavan aurinkosähkön käytön mahdollistaminen on avain 

maksimaalisen hyödyn saamiseen aurinkosähköjärjestelmästä. Kesämökeillä on jo 

pitkään ollut normaali käytäntö varastoida mökin pienen aurinkosähköjärjestelmän 

tuottama sähkö akustoon, josta sitä voidaan käyttää myöhemmin illalla mökin vähäiseen 

tarpeeseen. Kotitalouksiin asennettavat, suuremman kokoluokan järjestelmät puolestaan 

harvemmin liitetään akustoon. Tällaisen aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähkön 

varastoiminen suureen akustoon ei ole vielä tässä vaiheessa taloudellisesti kannattavaa, 

järjestelmän hinnan kohotessa kohtuuttomaksi. Kotitalouksien suuremmat järjestelmät 

ovatkin useimmiten liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon, jolloin ylituotannon aikaan 

sähköä syötetään sähköverkkoon, ja alituotannon aikaan sähköä ostetaan verkosta tai 

käytetään virtuaaliakusta (Motiva 2020). Tähän tarvitaan sähkönjakelijalta ostettu 

virtuaaliakkupalvelu.  
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5 VIRTUAALIAKKU 

 

5.1 Virtuaaliakun tarkoitus 

 

Virtuaaliakkupalvelu tarjoaa ratkaisuja aurinkosähkön suurimpiin heikkouksiin, eli 

sähköntuotannon epäsäännöllisyyteen ja varastointiin liittyviin haasteisiin. 

Yksityiskäytössä olevien aurinkosähköjärjestelmien omakäyttöaste, eli kuinka suuri osa 

tuotannosta saadaan käytettyä itse liikkuu yleensä noin 50-70% haarukassa. Loput 

tuotetusta sähköstä joudutaan myymään ylituotantona sähköverkkoon (Helen 2020) 

(Etelä-Savon Energia). Virtuaaliakun idea on tarjota aurinkosähkön tuottajalle 

mahdollisuus varastoida ylijäämätuotantoa myöhempää käyttöä varten, ilman tarvetta 

investoida fyysiseen akustojärjestelmään. Ostaessasi virtuaaliakkupalvelun, sinulle 

luodaan oma tili, jonka avulla seurataan sähkön tuotantoasi ja kulutustasi. Tuottaessasi 

ylimääräistä sähköä, tallentuu kyseinen määrä omalle virtuaaliselle tilillesi. Kun 

puolestaan omatuotantosi ei ole riittävää ja tarvitset ostosähköä, käytetään esisijaisesti 

tilillesi tallentuneita energiavaroja. Omaa ylijäämätuotantoa on aiemminkin voinut 

syöttää sähköverkkoon niin sanotun verkkoakun avulla, jolloin syötetystä sähköstä on 

maksettu korvauksena sähkön spot-hintaa tai kiinteää hintaa, joka on käytännössä spot-

hinnasta laskettu keskiarvo. Virtuaaliakkupalvelun avulla tarjottu etu tähän verrattuna on 

se, että talletetusta sähköstä saatu korvaus vastaa sähkön kokonaishintaa.  

Virtuaaliakkupalvelun avulla voit siis väitetysti hyötyä ylijäämäsähköstä enemmän. 

(Helen 2020). 
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Kuva 4. Sähkön asiakashinnan muodostuminen (Energiavirasto 2020). 

 

 

5.2 Käyttöönottovaatimukset 

 

Virtuaaliakun käyttöönottamiseksi tarvitaan oma, sähköverkkoon liitetty 

aurinkosähköjärjestelmä sekä virtuaaliakkusopimus sähköyhtiön kanssa. Useimmiten 

virtuaaliakkusopimus edellyttää, että asiakkaalla on myös kyseisen sähköyhtiön 

sähkösopimus. Virtuaaliakku on maksullinen palvelu, jossa on kiinteä vuosi- tai 

kuukausimaksu. Uusille asiakkaille tarjotaan erilaisia alennuksia, kuten ilmaista 

ensimmäistä vuotta aurinkosähköjärjestelmän hankinnan yhteydessä (Helen 2020). Jotta 

virtuaaliakusta saataisiin taloudellista hyötyä, on energian varastoinnista saatavien 

rahallisten säästöjen ylitettävä virtuaaliakun vuosittaiset kustannukset. Tämän 

toteutumisen realistisuutta tutkitaan myöhemmin tässä työssä esimerkkikohteen avulla. 

 

33%

32%

35%

Sähkön asiakashinnan muodostuminen

Sähkön siirto Verot Sähkön myynti
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5.3 Virtuaaliakkusopimukset 

 

Virtuaaliakut myydään ja hinnoitellaan tallennuskapasiteetin perusteella. Mitä enemmän 

ylijäämäsähköä haluaa tallentaa, sitä enemmän palvelu maksaa. Jos ylituotannon määrä 

ylittää virtuaaliakun kapasiteetin, esimerkiksi Helen tarjoaa mahdollisuuden ostaa sähkö 

takaisin samaan hintaan millä sen verkkoon myit (Linnasalmi 2018). Jotta virtuaaliakulla 

saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty, on tärkeää saada se mitoitettua 

mahdollisimman tarkasti. Tarkasti mitoitetulla sopimuksella saa mahdollisimman 

edullisen vuosimaksun palvelulle, eikä maksa käyttämättömästä kapasiteetista (Helen 

2020).  

5.4 Palvelun tarjoajat 

 

Tällä hetkellä virtuaaliakkupalvelua tarjoavat ainakin Helen, KSS energia sekä Freebo. 

Fortumin virtuaaliakkupalvelu Spring on vielä rakennusvaiheessa. KSS energian palvelu 

toimii nimellä aurinkoakku ja freebo käyttää verkkoakku nimeä. Freebon asiakkaat saavat 

myydystä sähköstä täyden hyvityksen, verkkoakku nimestä huolimatta. Seuraavassa 

taulukossa on esiteltynä Helenin tarjoamia virtuaaliakkupaketteja, joita on tarjolla 

erikokoisia ylituotannon määrän mukaan. Virtuaaliakun vuosihinta on ainut palvelusta 

aiheutuva kustannus. Tässä työssä tullaan tarkastelemaan ja hyödyntämään esimerkkinä 

Helenin tarjoamia virtuaaliakkupaketteja. Vertailussa muiden palveluntarjoajien 

vaihtoehdot kuitenkin ovat hinnaltaan hyvin lähellä Helenin hintatasoa. 
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Taulukko 1. Helenin tarjoamien virtuaaliakkupakettien hinnat (Helen 2020). 

             
€/a 

         
kWh paneelit 

S 69 750 <10 

M 92 1000 <12 

L 139 1500 <18 

XL 185 2000 >18 
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6 ESIMERKKIKOHTEEN ESITTELY 

 

Virtuaaliakusta saatavaa hyötyä tutkitaan tässä työssä esimerkkikohteen avulla. 

Esimerkkikohteena toimii Mikkelin alueella, taajaman ulkopuolella sijaitseva 

kaksikerroksinen omakotitalo. Omakotitalon asuinpinta-ala on 180 neliömetriä. 

Kohteessa käytetään molemmissa kerroksissa sähkölämmitystä, jonka lisänä käytetään 

talviaikaan alakerran kahta varaavaa tulisijaa. Alakerrassa on käytössä lattialämmitys. 

Esimerkkikohteen kokonaissähkönkulutus vuoden ajalta (12/2019 - 11/2020) on 12594 

kWh. Esimerkkikohteen sähkönkulutus kuukausittain on esitetty tarkemmin kuvassa. 

Sähkönkulutustiedot on hankittu Suur-Savon sähkön tarjoamasta Helmi-palvelusta, jossa 

voi seurata omaa energiankulutustaan, sekä energian ostoon liittyviä kustannuksia. 

 

 

 

Kuva 5. Esimerkkikohteen sähkönkulutus kuukausittain. 
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Seuraavaksi esimerkkikohteen sähkönkulutus esitetään vuoden ajalta tuntitasolla, jotta 

saadaan tarkempi käsitys kohteen kulutusvaihtelusta. 

 

Kuva 6. Esimerkkikohteen sähkönkulutus tuntitasolla. 

 

Oikeankokoisen aurinkosähköjärjestelmän valinnassa käytetään hyväksi Sun Energian 

palvelua, joka analysoi valitsemasi kohteen soveltuvuutta aurinkosähkön tuotantoon. 

Ohjelma ottaa huomioon katolle osuvan auringonsäteilyn määrän, katvealueet, katon 

muodon sekä muut mahdollisesti negatiivisesti sähköntuotantoon vaikuttavat asiat. 

Näiden tietojen, sekä kohteen sähkönkulutus datan avulla ohjelma ehdottaa taloudellisesti 

parhaan kokoista aurinkosähköjärjestelmää (Sun Energia 2018).  

Tässä työssä käsittelyssä olevan esimerkkikohteen kattopinta-alasta 74 neliömetriä oli 

aurinkosähköntuotantoon hyödynnettävissä olevaa pinta-alaa. Edellä mainitut asiat 

huomioon ottaen otollisin vaihtoehto kohteen aurinkosähköjärjestelmäksi on 3,24 

kilowatin tehoinen järjestelmä, jossa on 12 paneelia. Mitoituksen mukaan järjestelmä 

tuottaisi 1681 kWh omaan käyttöön ja 923 kWh ylituotantoa verkkoon myyntiin tai 
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virtuaaliakkuun tallennettavaksi. Järjestelmän arvioitu hinta kotitalousvähennyksen 

jälkeen olisi 5229 euroa (Sun energia 2018).  
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7 KANNATTAVUUSLASKELMAT 

 

Tässä kannattavuuslaskelmassa arvioidaan virtuaaliakkupalvelun kannattavuutta 

aurinkosähköjärjestelmässä. Ollakseen kannattava, virtuaaliakkupalveluun tallennetun 

sähkön avulla saavutettujen säästöjen on katettava virtuaaliakkupalvelun vuosimaksu 

sekä ilman virtuaaliakkua tapahtuvan ylijäämäsähkön verkkoon myynnin avulla 

saavutetut voitot.  

 

7.1 Vuosittainen sähkön ostohinta 

 

Se osuus sähkölaskusta johon omalla aurinkosähköjärjestelmällä voidaan vaikuttaa, 

koostuu sähkön energiamaksusta, sähkönsiirrosta sekä sähköverosta. Sähkösopimuksen 

perusmaksuihin ei voida vaikuttaa, ne ovat samat käytti sähköä sitten miten paljon tai 

vähän tahansa. Seuraavaksi lasketaan esimerkkikohteen sähkölasku edellisen vuoden 

ajalta, kun kaikki sähkö ostetaan sähköverkosta. Laskennassa käytettävät sähkön 

hintatiedot on otettu Helmi palvelun laskutustiedoista. Seuraavana taulukoituna 

tarkemmin sähkön osakustannukset. Hinnat sisältävät arvonlisäverot. 

Talukko 2. Esimerkkikohteen ostosähkön hintatiedot. 

Siirron perusmaksu 37,56 €/kk 

Yleissiirtomaksu 0,0438 €/kWh 

Sähkövero 0,0279 €/kWh 

Energiamaksu 0,0535 €/kWh 

Energian perusmaksu 1,99 €/kk 
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Esimerkkikohteen kokonaissähkönkulutuksen ollessa 12594 kWh  

 

Energian perusmaksu vuodessa 

1,99
€

𝑘𝑘
∗ 12𝑘𝑘 = 23,88 € 

Energiamaksu vuodessa 

12594 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,0535
€

𝑘𝑊ℎ
= 673,8 € 

Energiamaksuihin kuluva rahamäärä vuodessa 

673,8 € + 23,88 € = 697,7 € 

Siirron perusmaksu vuodessa 

37,56
€

𝑘𝑘
∗ 12 𝑘𝑘 = 450,7 € 

Sähkönsiirtoon vuodessa kuluva rahamäärä 

450,72 € + (12594 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,0438
€

𝑘𝑊ℎ
) = 1002,3 € 

Sähköveroihin kuluva rahamäärä vuodessa (sähkövero ja huoltovarmuusmaksu) 

12594 𝑘𝑊ℎ ∗ (0,0279 + 0,00016)
€

𝑘𝑊ℎ
= 353,9 € 

Kokonaisuudessa sähkön ostoon kuluva rahamäärä vuodessa 

1002,3 € + 697,7 € + 353,9 € = 2054 € 
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Ostosähkön hinnaksi, kun kiinteitä sähkön perusmaksuja ei oteta huomioon, tulee 

(0,0438 + 0,0279 + 0,0535 + 0,00016)
€

𝑘𝑊ℎ
= 0,1254

€

𝑘𝑊ℎ
 

Seuraavassa taulukossa on sähkön vuosittaiset kustannukset taulukoituna 

 

Taulukko 3. Sähkön vuosittaiset kustannukset 

Energian perusmaksu 23,88 € 

Energiamaksu 673,8 € 

Siirron perusmaksu 450,7 € 

Sähkönsiirto 1002,3 € 

Sähköverot 353,9 € 

Yhteensä   2054 € 

 

 

7.2 Vuosittainen voitto ylituotannon verkkoon myynnillä 

 

Aiemmin esitellyn aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen mukaan esimerkkikohteen 

järjestelmä tuottaa vuodessa sähköä 1681 kWh omaan käyttöön ja 923 kWh ylituotantoa 

myytäväksi verkkoon tai tallennettavaksi virtuaaliakkuun. Suoraan omaan käyttöön 

tuleva tuotanto on suoraa säästöä sähkölaskusta. Edellisessä kappaleessa eritellyn sähkön 

hinnan avulla saadaan suoraan käytetyn tuotannon avulla saavutetun säästön määrä 

 

1681 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,1254
€

𝑘𝑊ℎ
= 210,8 € 

Sähköverkkoon myydystä sähkön ylituotannosta sähköyhtiö maksaa sähkön spot-hintaa, 

josta se vähentää siirtomaksun ja välityspalkkion. Alla on taulukoituna sähkön spot-
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hintoja, joiden perusteella lasketaan mahdollisimman luotettava keskiarvo sähkön spot-

hinnalle.  

 

Taulukko 4. Sähkön spot-hinnat Suomessa vuosina 2018 - 2020. (snt/kWh) (Nordic Green 

Energy 2020). 

  2020 2019 2018 keskiarvot 

Tammikuu 3,37 6,92 4,60 4,96 

Helmikuu 3,05 5,80 5,38 4,74 

Maaliskuu 2,53 4,96 5,65 4,38 

Huhtikuu 2,46 5,14 4,99 4,20 

Toukokuu 2,41 4,94 4,79 4,05 

Kesäkuu 3,50 3,81 5,85 4,39 

Heinäkuu 2,51 5,69 6,70 4,97 

Elokuu 5,03 6,05 6,88 5,99 

Syyskuu 4,69 6,05 6,32 5,69 

Lokakuu 3,85 5,74 5,75 5,11 

Marraskuu 3,42 5,67 6,21 5,10 

Joulukuu   4,76 6,49 5,63 

    4,93 

     

 

Taulukosta lasketun keskiarvon perusteella käytetään sähkön spot-hintana 0,0493
€

𝑘𝑊ℎ
. 

Oletetaan, että sähköyhtiön veloittamat muut maksut ovat siirtomaksu 0,0007
€

𝑘𝑊ℎ
 ja 

välityspalkkio 0,0024
€

𝑘𝑊ℎ
. Ylituotannon osuus tuotannosta on 923 kWh eli tämän verran 

myydään verkkoon. 

 

923 𝑘𝑊ℎ ∗ (0,0493 − 0,0007 − 0,0024)
€

𝑘𝑊ℎ
= 42,6€ 

Eli säästöä saavutetaan aurinkosähköjärjestelmällä vuosittain hyödyntäen sähkön 

verkkoon myyntiä 
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210,8€ + 42,6€ = 253,4€ 

 

7.3 Vuosittainen voitto virtuaaliakkupalvelulla 

 

Kun aurinkosähköjärjestelmän ylituotanto tallennetaan virtuaaliakkupalveluun, saa 

ylituotannosta myöhemmin käytettynä täyden rahallisen hyödyn. Suoraan omaan 

käyttöön menevästä tuotannon osuudesta saatava hyöty on sama, kuin edellisessä 

tapauksessa eli 210,8€ 

 

Sähkön kokonaishinnalla laskettu, ylituotannolla saavutettu hyöty  

210,8€ + 923𝑘𝑊ℎ ∗ 0,1254
€

𝑘𝑊ℎ
= 326,5€ 

Helenin virtuaaliakkupaketeista sopivin 923 kilowattitunnin ylituotannolle on M-koon 

paketti, mikä maksaa vuodessa 92 euroa. Kun saadusta voitosta vähennetään 

virtuaaliakkupalvelun hinta, vuosittainen voitto on 

326,5€ − 92€ = 234,5€ 

Yllättäen huomataan virtuaaliakkupalvelun hinnan olevan niin korkea, että vuosimaksun 

jälkeen saavutettava voitto jää pienemmäksi kuin käyttäessä tavanomaista verkkoon 

myyntiä.  
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7.4 Vaikutus takaisinmaksuaikaan 

 

Jos aurinkosähköjärjestelmän tuotannonvähenemää ei oteta huomioon, voidaan olettaa 

vuosittain saavutettavan voiton olevan vakio. Näin ollen voidaan laskea tasaisella voitolla 

takaisinmaksuajat aurinkosähköjärjestelmälle käyttäen virtuaaliakkupalvelua sekä 

myymällä sähköä sähköverkkoon. Aurinkosähköjärjestelmän hankintahinnan ollessa 

5229 € 

Ilman virtuaaliakkupalvelua koroton takaisinmaksuaika 

5229 €

253,4 €
= 20,6 𝑎 

Käyttäen virtuaaliakkupalvelua koroton takaisinmaksuaika 

5229€

234,5€
= 22,3 𝑎 

Seuraavaksi lasketaan korolliset takaisinmaksuajat. Oletetaan laskentakorkokannan 

olevan 3%. Investoinnin korollisen takaisinmaksuajan yhtälö 

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖
∗ 𝑐 = 𝐼 (1) 

jossa 𝑛 on takaisinmaksuaika, 𝐼 on investointikustannus, 𝑖 on laskentakorkokanta sekä 𝑐 

on vuosittain saatava voitto 

 

Ratkaistaan yhtälöstä takaisinmaksuaika n ja ratkaistaan takaisinmaksuaika sijoittamalla 

𝑛 =

𝑙𝑛 (
1

1 −
𝑖 ∗ 𝐼

𝑐

)

𝑙𝑛((1 + 𝑖))
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Korollinen takaisinmaksuaika ilman virtuaaliakkupalvelua 

𝑛 =

𝑙𝑛 (
1

1 −
0,03 ∗ 5229€

253,4€

)

𝑙𝑛(1 + 0,03)
= 32,7 𝑎 

Korollinen takaisinmaksuaika virtuaaliakkupalvelulla 

 

𝑛 =

𝑙𝑛 (
1

1 −
0,03 ∗ 5229€

234,5€

)

𝑙𝑛(1 + 0,03)
= 37,4 𝑎 

Tulokset taulukoituna 

 

Taulukko5. Laskennan tulokset taulukoituna 

voitto verkkoon myynnillä 253,40  € 

voitto virtuaaliakulla 234,50  € 

koroton takaisinmaksuaika verkkoon myynnillä 20,6 a 

koroton takaisinmaksuaika virtuaaliakulla 22,3 a 

korollinen takaisinmaksuaika verkkoon myynnillä 32,7 a 

korollinen takaisinmaksuaikavirtuaaliakulla 37,4 a 
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7.5 Tulosten vertailu 

 

Laskelmien perusteella nähdään, että yllättäen virtuaaliakkupalvelun hinta on korkeampi, 

kuin sillä saavutettava hyöty. Virtuaaliakkupalvelu laskee vuosittain saavutettavaa 

voittoa, mikä aiheuttaa takaisinmaksuajan nousun vajaalla kahdella vuodella korottoman 

takaisinmaksuajan tapauksessa. Kun takaisinmaksuajat lasketaan kiinteällä kolmen 

prosentin laskentakorkokannalla sekä tasaisella vuosituotolla, takaisinmaksuajat 

nousevat järjettömän suuriksi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia sähköyhtiöiden tarjoamien 

virtuaaliakkupalveluiden kannattavuutta kuluttajan näkökulmasta. Työhön valittiin 

esimerkkikohteeksi omakotitalo, jonka asuinpinta-ala on 180 neliömetriä. Kohteeseen 

mitoitettiin vuosittaisen sähkönkulutuksen sekä geologisten mahdollisuuksien perusteella 

optimaalisen kokoinen aurinkosähköjärjestelmä ja tätä tuotantomäärää vastaava 

virtuaaliakku. Tämän jälkeen tehtiin laskelmat aurinkosähköjärjestelmän avulla 

saavutettavista vuosittaisista voitoista. Järjestelmän avulla saavutettavat voitot laskettiin 

vertailua varten virtuaaliakkupalvelua käyttäen sekä myös perinteisellä ylituotannon 

verkkoon myynnillä. Tulosten avulla voitiin tehdä laskelmat virtuaaliakkupalvelun 

vaikutuksesta järjestelmän takaisinmaksuaikaan korottomassa sekä laskentakorollisessa 

tapauksessa. 

Laskelmien tulos oli, että virtuaaliakkupalvelu vähentää vuosittaista voittoa 18,9 €. Tämä 

johtuu siitä, että palvelun hinta on suurempi kuin virtuaaliakkuun talletetusta sähköstä 

saatava etu. Vuosittaisen voiton väheneminen aiheutti korottomassa takaisinmaksuajassa 

1,7 vuoden nousun. Laskiessa takaisinmaksuajat kiinteällä laskentakorolla, 

takaisinmaksuajat nousivat kohtuuttoman korkeiksi yli kolmeenkymmeneen vuoteen. 

Huomioon ottaen laitteiston käyttöiän, näin korkeissa takaisinmaksuajoissa ei ole enää 

järkeä.  

Aurinkosähköjärjestelmät voivat olla tulevaisuudessa loistava vaihtoehto säästää 

sähkölaskussa ja kannattaa puhdasta sähköntuotantoa, mutta tällä hetkellä saavutettava 

rahallinen hyöty on laskelmien perusteella vielä hyvin marginaalista. Rahallisen hyödyn 

nostamiseksi aurinkosähköjärjestelmien investointikustannusten on vielä laskettava. 

Laskelmien pitkät takaisinmaksuajat eivät vielä välttämättä kannusta 

aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen. Virtuaaliakkupalveluita markkinoidaan etuna, 

jolla saa täyden hyödyn omasta aurinkosähköjärjestelmästä. Tämä osoittautui kuitenkin 

työn esimerkkikohteen tapauksessa vääräksi väittämäksi, kun virtuaaliakkupalvelulla oli 
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negatiivinen vaikutus saavutettavaan rahalliseen hyötyyn. Virtuaaliakkujen hintojen on 

tultava alaspäin, jotta niistä saataisiin rahallista etua.  

Virtuaaliakkupalvelu hankkiessa on hyvä myös muistaa, että esimerkiksi Helenin 

palvelua käyttäessä on oltava myös heidän tarjoama sähkösopimus, jolloin et voi 

kilpailuttaa sähkön hintaa. Tällöin kilpailutuksessa täytyy ottaa huomioon myös 

virtuaaliakkupalvelun aiheuttama vuosikustannus. 
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