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1 Johdanto ja taustaa 

Yhteiskunnassa on tapahtumassa merkittäviä sähkönkäyttöä ja sähköjärjestelmää muokkaavia 

muutoksia. Sähkönkäyttö on muuttumassa merkittävästi liikenteen sähköistymisen, hajautetun 

pientuotannon yleistymisen, energiatehokkuuden parantamisen, 

energianvarastointimahdollisuuksien kehittymisen ja lämmitysjärjestelmämuutoksien 

seurauksina. Näillä muutoksilla pyritään vaikuttamaan muun muassa hiilidioksidipäästöjä 

vähentävästi. Samaan aikaan sähkön saatavuuden kriittisyys kasvaa ja sähköjärjestelmää 

kehitetään toimitusvarmuusinvestoinneilla. Sähköverkkoinfrastruktuurin tekniset pitoajat ovat 

tyypillisesti pitkiä, yleensä 40–60 vuotta. Sähköverkkojen mitoituksessa huippukuormitukset ovat 

keskeisessä osassa. Verkkoyhtiön tulee siis pystyä mahdollisimman hyvin arvioimaan 

sähkönkäytön kehittymistä useiden vuosikymmenien päähän onnistuakseen optimaalisesti 

mitoituksissa. Samaan aikaan alueiden erilainen kehittyminen pitäisi pystyä huomioimaan 

verkoston kehittämisessä.  

Asiakkaat maksavat sähköenergiasta sähkönmyyjälle, sähköverkkopalvelusta paikalliselle 

jakeluverkkoyhtiölle sekä valtiolle sähköveroa, joka kerätään sähköverkkoyhtiön laskun 

yhteydessä. Sähkönmyyjän asiakas voi vapaasti kilpailuttaa, mutta verkkopalvelusta asiakas 

joutuu maksamaan paikallista sähköverkkoinfrastruktuuria hallinnoivalle jakeluverkkoyhtiölle. 

Sähkönmyyjälle asiakas maksaa sähköenergian hankinnasta, eli pääosin sähköenergian 

tuotannosta, aiheutuvia kustannuksia. Verkkopalvelumaksuilla maksetaan sähkön fyysiseen 

siirtoon tarvittavasta infrastruktuurista ja sen kehittämisestä sekä ylläpidosta aiheutuvia 

kustannuksia.  

Sähköverkkopalvelun hinnoittelu on perinteisesti koostunut perusmaksuista ja energiamaksuista. 

Perusmaksut ovat olleet riippuvaisia useimmiten asiakkaan pääsulakkeiden koosta. 

Verkkopalvelumaksuissa on ollut tarjolla tuotteita, joissa energiankulutus on edullisempaa 

ajankohtina, jolloin kuormitus sähköjärjestelmässä on tyypillisesti vähäisempää. Perinteinen 

hinnoittelumalli on perustunut vahvasti siihen, että asiakkaiden sähkönkäyttöä on mitattu vain 

kokonaiskulutuksen osalta ja mittarit on luettu kerran vuodessa. Etäluettavat tuntiperusteisen 

sähkönkäytön rekisteröivät AMR-mittarit asennettiin Suomessa käyttöpaikoille vuoden 2013 

loppuun mennessä.  

Tämä tutkimus on tehty osana Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko -

tutkimushankekokonaisuutta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tehoperusteisen 

verkkopalvelumaksurakenteen hyödynnettävyyttä erityisesti laajasti haja-asutusalueita 

sisältävissä jakeluverkkoyhtiöissä. Haja-asutusalueiden erityispiirteinä ovat verkko-omaisuuden 

hallinnan näkökulmasta suuri asiakasta kohti sitoutuva verkko-omaisuuden määrä, mahdollisesti 
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alueiden sähkönkäytön taantuvuus sekä asiakaskatoriski muuttoliikkeen ja alueiden taantuvuuden 

seurauksina.  

1.1 Tehoperusteinen tariffirakenne Suomessa 

Tehoperusteisen hinnoittelun tutkimuksen voidaan katsoa Suomessa alkaneen Energiateollisuus 

ry:n ja Sähkötutkimuspoolin LUT Energia:lta tilaamasta Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden 

kehitysmahdollisuudet -tutkimushankkeesta vuonna 2012 (Partanen ym., 2012). Hankkeen 

tehotariffitarkasteluissa tarkasteltiin tehokaistamallia (tai tehorajatariffi), jossa asiakas valitsee 

ennalta tehorajan, jonka alapuolella sähköä voi käyttää haluamallaan tavalla lisäkuluitta 

verkkopalvelumaksujen osalta. Erilaisia tariffirakennevaihtoehtoja tutkittiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toimesta Sähkötutkimuspoolin 

rahoittamana tutkimusprojektissa Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja 

vaikutukset vuosina 2016–17 (Honkapuro ym., 2017). Kyseisessä projektissa tarkasteltiin erilaisia 

tehotariffirakenteita, kuten tehorajatariffia, porrastariffia, pienasiakkaan tehotariffia ja 

pienasiakkaan tehotariffia kynnysteholla, eri toimijoiden näkökulmista. Projektin tuloksena 

havaittiin tehorajatariffin olevan käytännön ongelmien, kuten kaistan valintojen ja tehorajan 

ylittymisien käsittelyjen, vuoksi haasteellinen. Porrastariffin havaittiin olevan ohjausvaikutuksien 

puolesta ongelmallinen ja käytännön toteutuksen kannalta muutenkin haasteellinen. 

Pienasiakkaan tehotariffin, jossa tariffirakenteeseen sisältyy perusmaksu, energiamaksu ja 

mitattuun huipputehoon perustuva tehomaksu, havaittiin olevan käytännön toteutettavuuden 

kannalta paras vaihtoehto tehotariffeista. Kynnysteholle nähtiin hyviä perusteluita. Näiden 

tariffirakenteisiin keskittyneiden tutkimusprojektien lisäksi tehotariffiaihepiiriä on käsitelty myös 

muissa tutkimushankkeissa, muun muassa Energianviraston Tampereen yliopistolta tilaamassa 

tutkimusprojektissa Valtakunnallisten tyyppikäyttäjämäärittelyiden päivittäminen ja 

hyödyntämisen periaatteet verkkopalvelumaksuihin liittyvissä tarkasteluissa (Mutanen ym., 

2019). Tutkimuksessa päivitettiin ns. tyyppikäyttäjät verkkopalvelumaksujen 

hinnoitteluvalvontaa varten tehomaksukomponentin huomioinnin mahdollistaviksi. 

Aiheesta on tehty viime vuosina useita opinnäytetöitä. Diplomi- ja opinnäytetöissä pääpaino 

tyypillisesti on ollut tehotariffihinnaston muodostamisessa ja verkkopalvelumaksumuutoksien 

analysoinnissa asiakkaiden AMR-kulutustietojen perusteella. Opinnäytetöissä tarkasteltavien 

tehotariffien kehitys on vastannut tutkimushankkeiden havaintoja siten, että aluksi tarkasteltavana 

on ollut tyypillisesti tehorajatariffi ja viime vuosina on keskitytty pienasiakkaan tehotariffiin. 

Verkkopalvelumaksuihin ja erityisesti tehoperusteisiin tehotariffeihin keskittyneitä diplomitöitä 

on listattuna tämän raportin lopussa.  

Pienasiakkaan tehotariffi on otettu käyttöön pienasiakkaille kolmessa suomalaisessa 

sähkönjakeluyhtiössä, jotka ovat LE-Sähköverkko Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Kuopion 

Sähköverkko Oy. Nämä kolme yhtiötä toimivat pääasiassa kaupunkialueilla. 
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Hinnoittelumuutoksen toteutus on ollut erilainen eri yhtiöissä. LE-Sähköverkko Oy on ottanut 

tehoperusteisen hinnoittelun vaiheittain käyttöön kaikille yhden käyttöpaikan liittymille, jolloin 

muun muassa rivi- ja kerrostalot on jätetty tehotariffin ulkopuolelle. Tehotariffi määräytyy LE-

Sähköverkon alueella edellisen 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon perusteella. 

Helen Sähköverkko Oy on ottanut tehomaksun käyttöön osana Aikasiirto -tuotetta. Tehomaksu 

määräytyy yhtiön alueella kuukauden kolmanneksi suurimman huipputehon perusteella, mutta 

yöaikana tehosta huomioidaan vain 80 %. Kuopion Sähköverkko Oy otti 1.7.2018 alkaen käyttöön 

tehomaksun osana Aikasiirto -tuotetta. Tehomaksu määräytyy yhtiöllä kuukauden suurimman 

kulutuksen perusteella.  

1.2 Tehoperusteinen tariffirakenne kansainvälisesti 

Tehoperusteisia tariffirakenteita on tutkittu ja otettu käyttöön pienasiakkaille myös muualla 

maailmassa. Kansainvälisen tehohinnoittelun tilanteen selvittämiseksi tehtiin katsaus eri maissa 

sovellettaviin hinnoitteluperusteisiin. Tehokomponentti on otettu käyttöön pienasiakkaiden 

sähkölaskussa Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Italiassa. Toteutukset ovat erilaisia eri 

maissa ja maiden sisällä eri sähköyhtiöissä.  

Ruotsin jakeluverkkoyhtiöissä tehoperusteinen hinnoittelu on osana pienasiakkaiden 

verkkopalvelumaksua muun muassa verkkoyhtiöillä: Sollentuna Energi & Miljö AB, Sala Heby 

Energi AB, Bjärke Energi AB, Karlstad El och Stadsnät AB, Nacka Energi AB ja Sandviken 

Energi AB. Tehonmääräytymisperuste vaihtelee näiden yhtiöiden hinnoitteluissa. Esimerkiksi 

Sollentuna Energi & Miljö:llä ja Sala Heby Energi:llä tehomaksu määräytyy kuukausittain 

asiakkaan kolmen suurimman klo 7:00–19:00 välillä tapahtuvan tuntikulutuksen keskiarvon 

perusteella ja tariffirakenteessa talvikuukausina tehomaksu on korkeampi kuin kesällä. Osassa 

yhtiöistä tehomaksun hinta vaihtuu jokaisena kuukautena. Osassa Ruotsin jakeluverkkoyhtiöistä 

tehotariffi on ollut käytössä jo pitkään, Sollentuna Energi & Miljö vuodesta 2001 alkaen, ja 

toisissa tehotariffi on otettu käyttöön viime vuosina.  

Yhdysvalloissa tehotariffia on otettu jossain määrin käyttöön pienasiakkailla 13 yhtiössä. 

Yhdysvaltojen yhtiöissä asiakkaalle voi tulla käyttöön tehotariffi sähkönkulutuksen ylittäessä 

tietyn rajan, esimerkiksi Alaskassa 5000 kWh/kk kolmen peräkkäisen kuun aikana (Alaska 

Electric Light & Power, 2021), tai asiakkaan hankkiessa aurinkosähköjärjestelmän (Arizona 

Public Service Electric, 2021). Eri yhtiöillä huomioidaan tehomaksussa eri kuukaudet, eri 

kellonaikoina tapahtuvat huipputehot ja osassa tehomaksu määräytyy keskituntitehon ja osassa 15 

min keskitehon perusteella. Yhdysvalloissa tehomaksu on osassa yhtiöistä suunnattu erityisesti 

aurinkosähköasiakkaille asettamalla hinnastoon tuotantolaitteiston nimellistehoon perustuva 

lisämaksu, mikäli asiakas ei valitse tehomaksun sisältävää tariffia (Arizona Public Service 

Electric, 2021).  
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Myös Australiassa tehomaksu on osana sähköyhtiöiden pienasiakkaiden hinnoittelua. Australiassa 

tehomaksu voi perustua päivittäiseen 30 min kulutushuippuun. Italiassa on myös jossain määrin 

käytössä tehoperusteista hinnoittelua pienasiakkaille. Italian tapauksessa tehotariffi perustuu 

tilaustehoon, jossa asiakkaan tulisi pysyä.  

Yhteenvetona pienasiakkaiden tehotariffien nykytilasta kansainvälisesti voidaan todeta, että 

tehomaksun käyttöönottoja on tapahtunut viime vuosina, mutta tehotariffien toteutukset 

vaihtelevat merkittävästi. Tehomaksun määräytymisjakson pituus vaihtelee päivän suurimman ja 

vuoden suurimman tehon välillä. Osassa toteutuksista tehomaksuun huomioidaan vain alkuillan 

tehot ennakkoon määritellyiltä kuukausilta, kun taas osassa huipputehon ajankohdalla ei ole 

merkitystä. Joissain tapauksissa tehomaksun sisältävä tariffi on vapaavalintainen, toisissa 

yhtiöissä se voi olla riippuvainen asiakkaan vuosienergiasta tai aurinkosähköjärjestelmän 

omistamisesta, tai pakollisena osana kaikkien asiakkaiden sähkölaskua.  

 

1.3 Tariffirakenteiden harmonisointi 

Tariffirakenteiden harmonisointi tarve on tunnistettu sekä tieteellisessä tutkimuksessa 

(Honkapuro ym., 2017) että alan toimijoiden toimesta (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018). Osana 

tämän projektin tavoitteita on ollut myös erilaisten tehonmääräytymisperusteiden vaikutusten 

selvittäminen erityisesti harvaan asutuilla alueilla toimivien verkkoyhtiöiden näkökulmasta. 
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2 Haja-asutusalueiden verkkoyhtiön tariffit 

Verkkopalvelumaksuilla katetaan muun muassa sähköverkkojen rakentamisesta- ylläpidosta ja 

kehittämisestä sekä sähköenergian mittaamisesta aiheutuvat kustannukset. Tariffirakenteiden 

kehittäminen on verkkoyhtiön mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan asiakkaiden 

kuormitusvalintoihin ja siten sähköverkon kuormitusten kehittymiseen. Pitkällä aikavälillä 

kuormitushuippujen kasvu aiheuttaa riskiä verkoston kustannuksien kasvulle ja siten 

verkkopalvelumaksujen korotuspaineita. Kehittämällä hinnoitteluaan verkkoyhtiö voi pyrkiä 

ohjaamaan asiakkaiden kuormitusten kehittymistä siten, että tarpeettomalta kustannusten kasvulta 

voidaan välttyä, jolloin asiakkaat säästävät verkkopalvelumaksuissaan. Erilaiset 

toimintaympäristöt kuitenkin vaikuttavat merkittävästi verkkoyhtiön kustannusrakenteeseen ja 

vaikutusmahdollisuuksiin kustannusten kehittymisessä. Tässä luvussa tarkastellaan haja-

asutusalueilla toimivien verkkoyhtiöiden verkkopalvelumaksujen periaatteita.  

2.1 Taustaa 

Jakeluverkkoyhtiöiden toimintaympäristöt vaihtelevat voimakkaasti yhtiöittäin Suomessa. 

Merkittävimmän eron eri alueiden välille muodostavat asiakasmäärät ja asiakkaiden 

maantieteellinen sijoittuminen. Kaupunkiympäristössä asiakkaiden välimatkat ovat luonnollisesti 

huomattavasti lyhyempiä kuin harvaan asutuilla alueilla. Kuvassa 2.1 on havainnollistettu 

keskijännitteisten ilmajohtojen määrää haja-asutusalueen asukasta kohden Suomen eri kunnissa.  

 

Kuva 2.1 Keskijännitteisen ilmajohdon määrä taajamien ulkopuolella olevaa vakituista asukasta kohden eri 

kunnissa. (Maanmittauslaitos 2019, Tilastokeskus 2019 & Suomen ympäristökeskus 2019) 
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Kuvasta 2.1 voidaan havaita, että Itä- ja Pohjois-Suomen kunnat erottuvat verkkoinfrastruktuurin 

määrässä asiakasta kohden erityisen haastavina alueina. Harvaan asuttujen alueiden 

erikoispiirteenä sähkönjakelun näkökulmasta on se, että asiakkaiden väliset välimatkat ovat pitkiä, 

minkä seurauksena asiakasta kohden verkostoinfrastruktuurin määrä on suuri. Tämän takia 

sähkönjakelusta aiheutuvat kustannukset ovat korkeampia harvaan asutuilla seuduilla kuin 

taajamissa. Harvaan asutut alueet ovat monesti myös muuttotappioalueita, ja väestöennusteiden 

perusteella väestökato on voimakkainta pienissä kunnissa (Tilastokeskus 2019b). Tämä aiheuttaa 

merkittävää epävarmuutta verkostoon tehtäviin investointeihin. Mikäli asiakkaita ei enää 

esimerkiksi 10 vuoden kuluttua ole jossain, mihin ollaan nyt tekemässä verkostoinvestointeja, niin 

nyt tehtävät investoinnit voivat muodostua pitoajaltaan ennakoitua lyhyemmiksi (Lassila ym., 

2020). Harvaan asutuilla alueilla muuttoliikkeen lisäksi muun muassa kesämökkien verkosta 

irtoaminen voi muodostua riskitekijäksi aurinkosähköjärjestelmien ja energiavarastojen hintojen 

kehittyessä edullisemmiksi. 

Verkkoinfrastruktuurin näkökulmasta asiakkaiden kuormituksissa on tapahtumassa 

lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia etenkin aurinkosähköjärjestelmien ja sähköautojen 

yleistyessä sekä mahdollisesti älykkäiden automaatio- ja energianvarastointimahdollisuuksien 

kehittyessä. Tämän lisäksi asiakkaiden rakennuksien lämmitysjärjestelmiä päivitetään 

ympäristöystävällisempiin ja energiaa säästäviin ratkaisuihin. Nämä muutokset näyttäytyvät 

verkon kannalta pääasiassa huipputehojen kasvuna ja siirretyn energiamäärän vähentymisenä 

(Lassila ym., 2019). Verkkoyhtiön kannalta suuren haasteen muodostaa se, etteivät 

asiakaskohtaiset valinnat ole ennakkoon tiedossa.  

Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain perusteella jakeluverkkoyhtiöiden tulee 

kehittää verkkojensa toimitusvarmuutta siten, ettei vuoden 2028 jälkeen taajamien asiakkaat koe 

haastavien myrskyjenkään aikana yli 6 tuntia kestäviä sähkönjakelun keskeytyksiä eivätkä haja-

asutusalueen asukkaat vastaavasti yli 36 tunnin keskeytyksiä (Sähkömarkkinalaki 588/2013). 

Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti haja-asutusalueilla toimivien verkkoyhtiöiden tulee kehittää 

verkkojen myrskyvarmuutta merkittävästi. Jakeluverkkoyhtiöt ovat maakaapeloineet verkkoa 

merkittävästi erityisesti taajamissa ja niiden läheisyydessä. Harvaan asutuilla alueilla on sovellettu 

muun muassa ilmajohtojen vierimetsän harvennusta ja johtojen siirtämistä tienlaitoihin, jolloin 

johdot ovat vähintään toiselta puolelta myrskyvarmoja. Koska nyt tehdään merkittäviä 

investointeja verkosto-omaisuuteen, verkkoyhtiön tulisi pystyä ottamaan huomioon tuleva 

kuormien kehittyminen mitoitusvalinnoissa, jottei verkkoa yli- tai alimitoiteta. Ylimitoitettuun 

verkkoon sitoutuu tarpeettoman paljon rahaa, mikä näkyy lopulta asiakkaiden 

verkkopalvelumaksuissa. Mikäli kapasiteetti loppuu kesken ennen käyttöikänsä loppua 

asiakkaiden kuormitusmuutosten seurauksena, voi se kasvattaa verkkoyhtiön kustannuksia. 

Hinnoittelua kehittämällä verkkoyhtiö voi kannustaa asiakkaita tekemään kapasiteettitehokkaita 

ratkaisuja, jolloin riski verkon mitoituksen epäonnistumisesta pienenee.   
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Tariffikehityksellä verkkoyhtiö voi pyrkiä ohjaamaan kustannusten kohdistumista siten, että 

asiakkaat maksaisivat nykyistä oikeudenmukaisemmin aiheuttamansa kustannukset ja asiakkailla 

olisi kannuste miettiä myös verkon mitoittamisessa merkityksellisiä huipputehojaan. 

Tariffikehityksen näkökulmasta verkkoyhtiön tulee huomioida useita kehitystrendejä, kuten 

asiakkaiden kuormituksen laitevalintoja, älykkään ohjaamisen kehitystä, muuttoliikettä ja yleistä 

teknisten ratkaisuiden kehittymistä. Tariffirakenteen ei tulisi myöskään aiheuttaa tarpeettomasti 

ristisubventiota asiakkaiden välille.  

2.2 Verkkopalvelumaksujen perusteet 

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelu on perinteisesti perustunut asiakkaan pääsulakekoon mukaan 

määräytyvään perusmaksuun ja sähköenergian kokonaiskulutuksen huomioivaan 

energiamaksuun. Käytössä on ollut kaksiaikatuotteita, joissa energiamaksu on edullisempi 

ajankohtina, jolloin sähkönkäyttö on vähäisempää, kuten yön aikana. Energiaperusteinen 

sähköverkkopalvelun hinnoittelu on perustunut pääasiassa siihen, että asiakkaiden sähkönkäyttöä 

on mitattu vain sähköenergian kokonaiskulutuksen osalta. Suomessa asennettiin tuntikulutukset 

rekisteröivät etäluettavat mittarit lähes kaikille asiakkaille vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Sähkönkäyttöä kuvaavaa tietoaineistoa onkin kertynyt useiden vuosien ajalta suurelta 

asiakasmäärältä ja siksi hinnoittelun kehittämistä voidaan arvioida entistä perusteellisemmin.  

Jakeluverkkoyhtiöillä on ollut jo aikaisemmin käytössä tehoperusteisia tariffeja suuremmille 

asiakkaille kuten pienteollisuudelle. Hinnoittelut ovat tyypillisesti sisältäneet perusmaksun, 

energiamaksun ja tehomaksun. Tehomaksun määräytymisperusteessa on ollut yhtiökohtaisia eroja 

(Honkapuro ym., 2017).  

Tässä tutkimusraportissa on oletettu, että tulevaisuuden tariffirakenne sisältää perusmaksun, 

energiamaksun ja tehomaksun. Näiden tariffikomponenttien todettiin olevan perusteltuja 

aiemmassa tutkimuksessa (Honkapuro ym., 2017). Perusmaksuilla varmistetaan kiinteiden 

kustannuksien kattaminen, tehomaksulla asiakkaille kannuste huomioida huippukuormitus ja 

energiamaksulla sähkön kokonaiskulutus. Tehomaksun on oletettu määräytyvän 

tuntimittausarvojen perusteella pätötehon kolmivaiheisesta kulutuksesta, eli tuntikeskitehoista. 

Loisteho jätetään tarkastelujen ulkopuolelle pienasiakkaiden verkkopalvelumaksuista, koska 

loistehon ottaminen hinnastoon vaatisi huomattavasti laajempaa ymmärrystä pienasiakkaiden 

sähkönkäytöstä. Tulevaisuudessa hinnoittelu voi huomioida myös tehon epäsymmetrian, mikäli 

mittarit sen mahdollistavat, mutta tämäkin olisi asiakkaan kannalta hyvin hankalasti 

ymmärrettävissä. Tutkimuksessa onkin keskitytty kolmivaiheisiin tehoihin. 
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2.3 Verkkopalvelumaksut eri näkökulmista 

Perus-, energia- ja tehomaksuille on omat perusteensa eri näkökulmista. Näiden keskinäisellä 

painotuksella voidaan vaikuttaa kustannusvastaavuuden toteutumiseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Kustannusvastaavuus täytyisi toteutua samalla tariffirakenteella mahdollisimman hyvin siitä 

riippumatta missä asiakas sijaitsee, minkälaisia sähkönkäyttökojeita hänellä on tai miten asiakas 

käyttää sähkölaitteitaan.   

2.3.1 Asiakkaan näkökulma 

Asiakkaan näkökulmasta tariffirakenteelta toivottavia asioita ovat ennakoitavuus, helppo 

ymmärrettävyys, oikeudenmukaisuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa omiin maksuihinsa lyhyellä 

ja pitkällä aikavälillä. Toisaalta asiakkaan näkökulmasta tärkeää on se, ettei tariffi aiheuta 

kohtuuttomia epämukavuutta lisääviä ohjausvaikutuksia. Hinnoittelun onnistumisen 

edellytyksenä on asiakaskunnan hyväksyntä. 

2.3.2 Verkkoyhtiön näkökulma 

Verkkoyhtiön näkökulmasta tariffikehitykselle on useita tarpeita ja tavoitteita. Asiakkaiden 

kuormituksien kehittyminen aiheuttaa riskiä verkko-omaisuuden hallintaan. Riski korostuu, kun 

samanaikaisesti tehdään merkittäviä verkostoinvestointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

Tariffirakenteen tulisi ohjata kuormituksen kehittymistä ja asiakkaiden valintoja 

kustannusvastaavasti, jotta verkostoa voidaan kehittää kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä. 

Myös verkkopalvelumaksutulojen ennakoitavuus voi olla tavoitteena. 

2.3.3 Sähkönmyyjien ja aggregaattorien näkökulma 

Sähkönmyyjien ja aggregaattorien näkökulmasta verkkoyhtiön tariffirakenteelle tärkeitä 

ominaisuuksia ovat ennakoitavuus, yksinkertaisuus ja se, ettei tariffirakenne luo kohtuuttomia 

esteitä markkinan tehokkaalle toiminnalle ja mahdollisten joustojen toteuttamiselle.  

2.4 Jakeluverkkoyhtiön kustannukset haja-asutusalueilla 

Verkkoyhtiön kustannukset voidaan jakaa kiinteisiin ja kulutuksesta riippuvaisiin kustannuksiin. 

Todellisuudessa osa kustannuksista voi olla lyhyellä aikavälillä hyvin kiinteitä ja samalla pitkällä 

aikavälillä asiakkaiden huipputehojen kehittymisestä riippuvaisia. Merkittävä osa verkkoyhtiön 

kustannuksista muodostuu verkostoinfrastruktuuriin sitoutuvasta omaisuudesta. Sähköverkon 

kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi toimintaympäristö, verkossa siirrettävät tehot, käytettävät 

tekniset ratkaisut sekä asiakkaiden sijainti. Verkostokomponenttien tekninen käyttöikä on 

pääasiassa jopa 40–60 vuotta, joten verkoston investointipäätöksissä tulisi huomioida asiakkaiden 

sähkönkäytön tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.  
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Harvaanasutuilla alueilla välimatkat ovat pitkiä ja täten asiakasta kohden sitoutuu merkittävän 

paljon sähköverkko-omaisuutta. Pitkät välimatkat aiheuttavat sen, että poikkipintavalintoja ja 

muuntajamitoituksia joudutaan tekemään minimioikosulkuvirtojen ja jännitteenaleneman 

asettamilla ehdoilla. Minimioikosulkuvirrasta tulevat reunaehdot tulevat nykypäiväisen asiakkaan 

kiinteistönsisäisen sähkösuojauksen toiminnan varmistamisesta. Sähköturvallisuuden 

varmistaminen voi siis edellyttää asiakkaan sijainnin mukaan vahvemman verkkoyhteyden kuin 

asiakkaan varsinainen kulutuskäyttäytyminen vaatisi. Huippukuormitukseen perustuva 

jännitteenalenema sen sijaan rajoittaa johdinten poikkipintavalintoja. 

Hinnoittelussa voidaan pyrkiä huomioimaan kuormituksen kehittymisen vaikutuksia. 

Muutostrendit vaikuttavat kasvattavan verkoston huipputehoja ja samanaikaisesti vähentävän 

siirrettyä energiaa (Lassila ym., 2019). Nykyisellä tariffirakenteella tämä tarkoittaa sitä, että 

verkkoyhtiön energiaperusteiset verkkopalvelumaksutulot laskevat, jolloin perusmaksujen 

osuutta tai energiamaksun yksikköhintaa joudutaan kasvattamaan. Toisaalta nykyisessä 

hinnoittelussa ei ole juuri kannustinta valita kapasiteetin kannalta tehokkaita ratkaisuja. Nämä 

asiat yhdessä johtavat siihen, että verkoston kustannukset ohjautuvat nykyisellä tariffirakenteella 

epäoikeudenmukaisesti eri asiakkaiden välillä.  

2.5 Tariffikomponenttien yleiset vaikutukset 

Tariffirakenteessa voidaan hyödyntää useita maksukomponentteja. Maksukomponenteilla on 

erilaisia vaikutuksia hinnoittelun kustannusvastaavuuteen, ohjaavuuteen, ymmärrettävyyteen, 

hyväksyttävyyteen ja ennakoitavuuteen. Nämä tavoitteet ohjaavat tariffiasetantaa eri suuntiin. 

Tariffikomponenttien asettelussa tulee tyypillisesti tehdä kompromisseja eri tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Seuraavaksi on vertailtu eri tariffikomponenttien vaikutuksia.  

2.5.1 Perusmaksu vs. energiamaksu 

Perinteisesti jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelu on perustunut perusmaksuihin ja 

energiamaksuihin. Näiden tariffikomponenttien välillä energiamaksu muodostaa kulutuksesta 

riippuvan osan ja perusmaksu kiinteän osan. Painottamalla energiamaksua korotetaan asiakkaiden 

energiansäästötoimenpiteillä saavutettavia hyötyjä. Energiansiirron vähentyminen ei kuitenkaan 

vaikuta merkittävästi verkkoyhtiön kustannuksiin, joten verkkoyhtiölle jää vaihtoehdoiksi 

kustannusten kattamiseksi korottaa perusmaksujen osuutta hinnastossa tai korottaa tariffien 

yksikköhintoja. Tariffien yksikköhintojen korottaminen muuttaa edelleen kustannusvastaavuutta. 

Perusmaksujen korottaminen vähentää asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 

sähkölaskuunsa. Perusmaksupainotteinen hinnoittelu on hyvin ennakoitavaa, mutta voi tuntua 

heikosti hyväksyttävältä asiakkaan näkökulmasta. 
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2.5.2 Perusmaksu vs. tehomaksu 

Perusmaksun ja tehomaksun välillä painotuksen muuttaminen vaikuttaa kustannusvastaavuuden 

toteutumiseen sekä kuormien ohjaamiseen huipputehot huomioiden. Tehomaksulla voidaan luoda 

kannuste huomioida myös verkoston kapasiteettia asiakkaan valinnoissa. Tehomaksun edut ovat 

pääasiassa kuormituksen kehityksen ohjaamisessa ottamaan huomioon myös verkoston rajoitteet. 

Tehomaksun avulla verkkoyhtiö voi antaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä 

kapasiteettitehokkaita valintoja verkkopalvelumaksuissa säästääkseen tai toisaalta hyväksyä 

korkeammat maksut ja hyödyntää suuria tehoja. Perusmaksuun verrattuna tehomaksu voi myös 

heikentää kustannusvastaavuutta, mikäli sille asetetaan liian merkittävä painoarvo.  

2.5.3 Energiamaksu vs. tehomaksu 

Energiaperusteinen hinnoittelu huomioi sähkönkäytön kokonaiskulutuksen siinä missä tehomaksu 

ottaa huomioon vain huippuarvon tai huippuarvoja. Verkon mitoittamisen kannalta molemmat 

maksukomponentit voivat olla perusteltuja sisällyttää hinnoitteluun. Tehomaksu huomioi 

asiakkaan korkeimman kulutuksen ja energiamaksu sen kuinka usein kuinka suurella teholla 

sähköä käytetään. Pelkällä energiamaksulla asiakkaalta jää pois kannustin huomioida huipputeho. 

Tällöin kuormituksen tasaisuudella ei ole merkitystä asiakkaan verkkopalvelumaksuun. Pelkkä 

tehomaksu sen sijaan ei ota suoraan kantaa siihen, kuinka usein asiakas käyttää korkeita tehoja. 

Hyödyntämällä tehomaksun määräytymisperiaatteessa useita huipputuntitehoja yhden sijasta 

saadaan myös tehomaksulla otettua huomioon korkeiden tehojen määrää. 

2.5.4 Kiinteä perusmaksu vs. sulakeporrastettu perusmaksu 

Sulakeporrastetulla perusmaksulla pyritään huomioimaan asiakkaan liittymäkoon vaikutusta 

verkoston mitoittamisessa. Sulakeporrastuksella saadaan huomioitua asiakkaiden 

verkkopalvelumaksuissa kiinteää perusmaksua paremmin asiakkaiden verkkoliittymien asettama 

kapasiteettitarve. Sulakeporrastus on luonut kannusteen pienentää pääsulakkeita 

verkkopalvelumaksujen pienentämiseksi.  Tämä on kuitenkin vaikuttanut vain pieneen osaan 

asiakkaista, sillä pääosalla asiakkaista on jo valmiiksi pienin saatavissa oleva pääsulakekoko, 

3x25 A. 

2.5.5 Sulakeporrastettu perusmaksu vs. tehomaksu 

Sulakeporrastettu perusmaksu kuvaa periaatteessa paremmin asiakkaiden verkkoliittymän pitkän 

aikavälin kapasiteettitarvetta kuin tehomaksu, sillä siinä huomioidaan myös mahdollisuus 

asiakkaan vaihtumiseen käyttöpaikalla. Käytännössä kuitenkin hyvin merkittävä osa asiakkaista 

haja-asutusalueiden verkoissa on 3x25 A:n pääsulakkeisia, joka on tyypillisesti pienin saatavilla 

oleva sulakekoko pientaloille. Näille asiakkaille ei muodostu sulakeporrastetussa perusmaksussa 

kannusteita huipputehojen huomiointiin, mikä voi muodostua jatkossa ongelmaksi. Isommille 
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asiakkaille, kuten 3x35 A, 3x50 A ja 3x63 A, sulakeporrastetut perusmaksut ovat luoneet 

kannusteen pienentää pääsulakkeita, mikäli sähkönkäyttötarve ei enää edellytä suurempia 

pääsulakkeita.  

2.6 Esimerkki hinnoittelumekanismien haasteista 

Tariffikehitys haja-asutusalueen verkkoympäristössä vaatii erityisen huolellista analysointia, sillä 

asiakasta kohti määritettynä verkkoinfrastruktuuria on huomattavasti. Hinnoittelun muuttaminen 

voi vaikuttaa merkittävästi kustannusten kohdistumiseen. Seuraavaksi esitettävässä esimerkissä 

pyritään havainnollistamaan merkittävimpiä huomioon otettavia asioita haja-asutusalueella 

tariffia kehitettäessä. Esimerkissä on pyritty havainnollistamaan erilaisten tariffirakenteiden 

periaatteellisia vaikutuksia eri asiakkaisiin. Esimerkkiverkossa on kymmenen asiakasta kuudessa 

muuntopiirissä ja sen on tarkoitus kuvata pelkistäen haja-asutusalueen verkkopalvelun 

tariffirakenteiden kehittämiseen liittyviä ilmiöitä. Asiakkaiden vuosikulutukset ja huipputehot 

ovat esimerkinomaisia, mutta vastaavat tasoltaan tyypillisiä harvaan asutuilla alueilla olevien 

asiakkaiden sähkönkäyttöä. Kuvassa 2.2 on havainnollistettu esimerkkiverkkoa ja sen asiakkaita. 

 

Kuva 2.2 Esimerkin alkutilanne, asiakkaiden vuosienergiat ja huipputehot 

Kuvassa on esitetty asiakastyypit, vuosienergiat ja vuoden huipputuntitehot. Ensimmäisenä 

tarkastellaan yksinkertaisinta tariffirakennetta, jossa verkkopalvelumaksu koostuu kaikille 

asiakkaille samansuuruisesta perusmaksusta. Esimerkin asiakkaiden verkkopalvelumaksut 

jakautuvat kiinteillä perusmaksulla kuvan 2.3 mukaisesti. Kuvassa esitetyt prosentit edustavat 

tariffin määräytymisperusteen mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 

  



 

16 

 

 

Kuva 2.3 Asiakkaan olemassaoloon perustuva hinnoittelu (kaikille kiinteä perusmaksu). Prosenttiarvot kuvaavat 

tariffin määräytymisperusteen mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 

Pelkkään kaikille samansuuruiseen perusmaksuun perustuva hinnoittelu ei ohjaa asiakkaiden 

kulutuskäyttäytymistä. Asiakkailla ei ole kannusteita huomioida verkon rajoitteita tai säästää 

energiaa. Tällainen hinnoittelu ei myöskään luo asiakkaille pitkällä aikavälillä korkeamman 

liittymismaksun lisäksi kannusteita valita sopivinta liittymäkokoa, vaan liittymä saatetaan 

ylimitoittaa kulutustarpeeseen nähden. Tämä voi aiheuttaa tarpeetonta ylimitoitusta todellisiin 

kuormituksiin verrattuna. Haja-asutusalueiden verkkoyhtiöissä onkin tyypillisesti porrastettu 

perusmaksut asiakkaiden pääsulakekoon perusteella. Kuvassa 2.4 on havainnollistettu 

kustannusten jakautumista sulakeporrastetulla hinnoittelulla esimerkkihinnoin.  

 

Kuva 2.4 Pääsulakekokoon perustuva hinnoittelu. Prosenttiarvot kuvaavat tariffin määräytymisperusteen 

mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 

Pääsulakekokoon perustuva hinnoittelu on perinteisesti toiminut kustannusten kohdistamisessa 

niitä aiheuttaville asiakkaille ottaen huomioon asiakkaan liittymän mitoituksen. Suurimmalle 

osalle asiakkaista tällainenkaan hinnoittelu ei kuitenkaan luo kannusteita kiinnittää huomiota 
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kapasiteettitehokkuuteen. Energiaperusteisella tariffilla on pystytty huomioimaan jossain määrin 

myös asiakkaan kulutuksen aiheuttamia kustannuksia ennen AMR-mittarien käyttöönottoa. 

Kuvassa 2.5 havainnollistetaan kustannusten jakautumista energiaperusteisella hinnoittelulla 

esimerkkiverkossa. 

 

Kuva 2.5 Energiankulutukseen perustuva hinnoittelu. Prosenttiarvot kuvaavat tariffin määräytymisperusteen 

mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 

Pelkästään energiankulutukseen perustuva verkkopalvelumaksu olisi ongelmallinen, sillä maksut 

kohdistuisivat vain kulutukseen perustuen, vaikka asiakkaan verkostolle aiheuttamat kustannukset 

säilyvät ennallaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkissä enemmän kuluttavat 

omakotitalot ja maatila maksaisivat vähän sähköä käyttävien asiakkaiden aiheuttamia 

kustannuksia. Tehoperusteinen hinnoittelu olisi myös asiakkaan kulutuksesta riippuvainen, mutta 

huomioisi huippukuorman. Kuva 2.6 esittää verkkopalvelumaksujen jakautumisen 

vuosihuipputehoon perustuen. 

 

Kuva 2.6 Vuoden huipputehoon perustuva hinnoittelu. Prosenttiarvot kuvaavat tariffin määräytymisperusteen 

mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 
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Kuvasta voidaan havaita, että pelkästään huipputehoon perustuva hinnoittelu olisi edelleen 

voimakkaasti kulutusriippuvainen, jolloin asiakkaan kustannuksia voisi ohjautua muiden 

asiakkaiden maksettavaksi. Merkittävästi tehomaksuun painottuva hinnoittelu ei myöskään olisi 

kustannusvastaava haja-asutusalueella. Tehomaksun määräytymisperiaatteella, eli sillä 

huomioidaanko maksussa esimerkiksi kuukausittainen huipputeho, vuoden huipputeho tai 

kuukausittain kolmen suurimman tehon keskiarvo, voidaan vaikuttaa tehomaksun luomiin 

kannusteisiin ja verkkopalvelumaksujen jakautumiseen asiakkaiden välillä. Mikäli tehotariffiin 

sisällytetään myös minimilaskutusteho, eli teho, joka laskutetaan vähintään tehomaksun 

perusteella, olisivat asiakkaiden verkkopalvelumaksut Kuvan 2.7 mukaiset. 

 

Kuva 2.7 Vuoden huipputehoon perustuva hinnoittelu 5 kW:n minimilaskutusteholla. Prosenttiarvot kuvaavat 

tariffin määräytymisperusteen mukaista osuutta esimerkkiverkon asiakkaan kustannuksista. 

Minimilaskutustehon sijasta voidaan hinnoittelussa käyttää myös kynnystehoa, jonka alittuessa 

asiakkaan ei tarvitse maksaa tehoperusteista maksua. Tällöin kuitenkin hinnoittelussa 

kynnystehon alittavalta osalta kustannukset tulisi kerätä perusmaksuilla, jottei 

kustannusvastaavuus heikentyisi. Ero kynnystehon ja minimilaskutustehon välillä on lähinnä 

periaatteellinen, kerätäänkö rajan mukaisen tehon kustannukset perusmaksulla vai tehomaksulla. 

Verkkoyhtiön tulisi tariffirakennetta kehittäessä ottaa huomioon erityisesti se, minkälaisiin 

valintoihin tariffirakenne asiakkaita kannustaa ja miten nämä valinnat näkyvät tulevaisuuden 

verkkoinfran kustannusten kehittymisessä. Verkkoyhtiön tulee huomioida hinnoittelun 

kehittämisessä kuormien kehittyminen, jotta tariffirakenne ohjaa asiakkaiden laitevalintoja ja 

sähkönkäyttöä huipputehojen kasvua hillitsevästi, mikä pienentää kapasiteetin lisäystarvetta ja 

hillitsee siten verkko-omaisuuteen sitoutuvaa pääomaa. Kuvassa 2.8 havainnollistetaan 

sähköautojen yleistymisen vaikutusta esimerkkiverkon asiakkaiden huipputehoihin ja energioihin.  
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Kuva 2.8 Sähköautojen yleistymisen vaikutus tariffikehitykseen 

Sähköautojen yleistyminen kasvattaa asiakkaille siirrettävää sähköenergiaa sekä voi kasvattaa 

asiakkaan huipputehoja merkittävästi. Energiankulutuksen kehittyminen sähkönkäyttäjillä 

sähköautojen lataamisen myötä riippuu lähinnä asiakkaan sähköauton ajomääristä ja 

latauspaikkavalinnoista, eli siitä mikä osuus ladataan kotona. Verkkoyhtiön näkökulmasta 

lataamisen toteutuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia kustannusten kehittymiseen. Jos 

asiakkaat valitsevat suuritehoisia latausvaihtoehtoja ja lataavat autojaan täydellä teholla kotiin 

tullessaan, voi verkosto ylikuormittua. Tutkimushankkeessa Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 

havaittiin, että sähköautojen lataaminen voi ylikuormittaa 20–30 % haja-asutusalueiden 

jakelumuuntajista, jos asiakkaista 30 % omistaa sähköauton. Haasteeksi muodostuu myös se, että 

verkkoyhtiön on hankala ennakkoon tietää, mitkä asiakkaat tulevat tulevaisuudessa lataamaan 

sähköautoja kotonaan suuritehoisilla kolmivaiheisilla latureilla (Sähköasiakas ja sähköverkko 

2030, kuva 4.6). Nykyisellä hinnoittelurakenteella asiakkailla ei ole kannusteita valita verkoston 

kapasiteetin kannalta hyviä ratkaisuja. Tehoperusteisella hinnoittelulla voitaisiin pyrkiä antamaan 

asiakkaille mahdollisuus valita kapasiteettitehokkaita ratkaisuja säästääkseen 

verkkopalvelumaksuissa. 

Aurinkosähkön yleistyminen vaikuttaa verkoston kuormittumiseen ja verkkoon näkyvään 

asiakkaiden sähkönkäyttöön. Kuvassa 2.9 on havainnollistettu pientuotannon vaikutusta 

esimerkkiverkon asiakkaiden sähkönkäyttöön.  
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Kuva 2.9 Aurinkosähkön vaikutus tariffikehitykseen 

Siinä missä sähköautojen lataaminen lisää sähkönkulutusta, aurinkosähkön yleistyminen 

pienasiakkailla vähentää sitä. Vaikka ilmastonmuutoksen näkökulmasta on hyvin perusteltua, että 

verkkoyhtiön tariffeillakin kannustetaan energiansäästöön, voi tämä aiheuttaa ongelmia 

kustannusvastaavuuden näkökulmasta. Verkkoyhtiön kustannussäästöjen kannalta aurinkosähkön 

vaikutukset ovat vähäiset tai jopa kustannuksia kasvattavat, joten verkkopalvelumaksuissa 

aurinkosähköasiakkaiden saamat säästöt siirtyvät muiden asiakkaiden maksettaviksi. Kuva 2.10 

esittää esimerkin aurinkosähköjärjestelmien yleistymisen seurauksina tapahtuvat muutokset 

maksuosuuksissa energiaperusteisessa hinnoittelussa.  

 

Kuva 2.10 Maksuosuuksien muutokset prosenttiyksikköinä energiaperusteisessa hinnoittelussa 

aurinkosähköjärjestelmien myötä. 

Kuvasta 2.10 voidaan havaita, että aurinkosähköjärjestelmien yleistyminen nostaa muiden 

asiakkaiden energiaperusteista maksua, jos verkkoyhtiön verkkopalvelumaksutulot pysyvät 

ennallaan. 
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2.7 Johtopäätökset 

Tariffirakenteen kehittäminen harvaan asuttuja alueita sisältävässä verkkoyhtiössä tulisi tehdä 

harkiten tariffirakenteen toimimista kokonaisuuden kannalta. Tariffirakenteessa joudutaan 

tekemään kompromisseja eri tavoitteiden toteutumisen näkökulmista, mutta tariffirakenne ei saisi 

aiheuttaa kustannusvastaavuuden merkittävää vääristymistä. Tariffikehityksessä tulee erityisesti 

huomioida, minkälaisiin valintoihin tariffilla asiakkaita ohjataan ja miten tämä vaikuttaa 

tulevaisuuden kuormituksen kehittymiseen. Tariffikomponenttien välisellä maksujen 

painotuksella on merkittävä vaikutus siihen, minkälaisia kannustimia tariffi muodostaa asiakkaille 

ja miten verkkopalvelumaksut jakautuvat asiakkaiden kesken. Se voi vaikuttaa myös siihen, 

kuinka oikeudenmukaisena asiakkaat verkkopalvelumaksuja pitävät. 
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3 Lähtökohdat tehoperusteisen tariffin käyttöönotolle haja-asutusalueiden 

verkkoyhtiössä 

3.1 Hyödynnetyt aineistot 

Tariffianalyysien tekeminen edellyttää kattavia tausta-aineistoja sekä toteutuneen sähkönkäytön 

että verkkoyhtiön kustannuksien osalta. Tariffianalyysissä hyödynnettiin Savon Voima Verkko 

Oy:n ja PKS Sähkönsiirto Oy:n asiakkaiden kuormitustietoja vuosilta 2014–19, sisältäen yhteensä 

yli 200 000 asiakasta. Kuormitustiedoista oli käytettävissä tuntisarjojen lisäksi verkkoyhtiön 

luokittelema käyttäjäryhmä, pääsulakekoko, valittu siirtotariffi sekä syöttävän muuntopiirin 

tunnus, mutta ei varsinaisia yksilöiviä tietoja kuten maantieteellistä sijaintia. Verkkoyhtiöiden 

kustannusjakaumia hyödynnettiin kustannuksien kohdistamisessa tariffeihin. Näiden lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnettiin verkko- ja kuormitusaineistoja case-alueilta.  

3.2 Toteutuneiden kuormitustietojen analyysi 

Tehotariffien määrittämiseksi tulee analysoida asiakkaiden kuormitustietoja huolellisesti 

määrittäen asiakkaiden sähköenergiankulutuksia sekä eri tehonmääräytymisperusteen mukaisia 

huipputehoja. Kuvat 3.1 ja 3.2 havainnollistavat nykyisien sulakepohjaisten 

verkkopalvelutuotteiden asiakaskunnan yhteenlaskettujen kuukausittaisten energiankäyttöjen ja 

huipputehojen summia eri kuukausina 2014–19.  

 

Kuva 3.1 Asiakkaiden kuukausienergioiden summa eri kuukausina ja vuosina. 
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Kuva 3.2 Asiakkaiden kuukausihuipputehojen summa eri kuukausina ja vuosina. 

Hinnoitteluperusteena asiakkaiden kuukausittainen huipputeho vaikuttaa toteutuneiden 

sähkönkäyttötietojen perusteella energiaa vakaammalta sekä eri kuukausien että vuosien välillä. 

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, etteivät asiakkaat ole kiinnittäneet juuri ollenkaan huomiota 

tehoihinsa, mutta sen sijaan energiamaksu on otettu huomioon kulutusvalinnoissa.  Tämän 

seurauksena toteutuneella kuormitusaineistolla ei pystytä täysin luotettavasti vertailemaan 

toisiinsa nähden eri hinnoitteluparametrien ennustettavuutta. Kuukausittainen huipputeho näyttää 

vakaammalta hinnoitteluperusteelta asiakaskunnan toteutuneen kulutuksen perusteella, mutta 

mahdollisten asiakasreagointien seurauksena asia ei välttämättä ole ainakaan ensimmäisinä 

käyttöönoton jälkeisinä vuosina täysin ennustettavissa. 

3.3 Kustannusanalyysi 

Tariffianalyysien taustalle on suoritettava analyysit verkkoyhtiön kustannuseristä ja niiden 

aiheutumisperusteista, jotta kustannusvastaavat tariffit voidaan muodostaa. Kustannusanalyysissa 

pyritään määrittämään mahdollisimman hyvin eri kustannusten aiheutumisperiaate ja 

kohdentamaan kustannukset kerättäväksi perus-, energia- tai tehomaksulla. Seuraavaksi 

tarkastellaan haja-asutusalueella toimivan verkkoyhtiön kustannuksien muodostumista.  

3.3.1 Verkostoinfrastruktuurin investointikustannukset 

Verkostoinfrastruktuurin investoinnit ovat merkittäviä ja pitoajat pitkiä, jopa 60 vuotta. Erityisesti 

haja-asutusalueella, missä keskimääräinen verkkopituus asiakasta kohden voi olla useita satoja 

metrejä, investointien verkostokapasiteetin mitoituksen onnistuminen vaikuttaa pitkällä 

aikavälillä merkittävästi sähkönjakelun kustannuksiin.  
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Huipputehon vaikuttavuus verkon toteutushintoihin on kuitenkin varsin maltillinen. Verkko 

joudutaan mitoittamaan sähköteknisen toimivuuden varmistamiseksi jo varsin järeillä ratkaisuilla. 

Tämä muodostaa verrattain suuren pohjakustannuksen verkolle. Varsinainen huipputehosta tuleva 

’mitoituslisä’ jää maltilliseksi. 

Energiaviraston julkaisemia yksikköhintoja tarkastelemalla voidaan havaita, että kevyimmän 

mahdollisen mitoituksen, esimerkiksi pienjänniteriippukaapelin, AMKA 25 mm2, ja suurempien 

poikkipintojen, kuten AMKA 120 mm2 välinen yksikköhintojen suhde on neljännellä ja 

viidennellä valvontajaksolla käytettävien yksikköhintojen mukaisesti 

(16 600 €/km)/(23 300 €/km) = 71.2 %. Samansuuntaiset hintaerot ovat havaittavissa myös 

pienjännitteen maakaapeleiden ja jakelumuuntajien yksikköhinnoissa. Mikäli ei olisi riskiä 

asiakkaiden kuormituksien muutoksen seurauksena tapahtuvasta verkoston ylikuormittumisesta, 

voitaisiin verkkokustannusten olettaa olevan vähintään 71 % kiinteitä asiakkaan olemassaolosta 

johtuvia kustannuksia, joihin asiakkaan kuormitusvalinnat eivät suoraan vaikuta. Käytännössä 

verkon mitoittamisessa vaihtoehtoina eivät ole pienin ja suurin poikkipinta, vaan yleensä 

vierekkäiset vaihtoehdot, jolloin kiinteiden kustannusten osuus on vielä suurempi. Erityisesti 

maakaapeliverkossa kapasiteetin lisääminen jälkikäteen on kallista, sillä kaivuutyö joudutaan 

suorittamaan uudelleen, siinä missä ilmajohtoverkossa on voitu mahdollisuuksien mukaan 

hyödyntää olemassa olevia pylväitä johtojen asentamiseen. Kuormitusten muuttuminen voi siis 

aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Tehotariffilla voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan asiakkaiden 

kulutusvalintoihin kuormitushuippujen kasvua hillitsevästi. Asiakkaan kuormitushuiput 

vaikuttavat erityisesti pienjänniteverkon ja jakelumuuntajan mitoituksessa, joskin haja-

asutusalueiden verkoissa mitoitusvalinnat voivat tulla myös sähköturvallisuusehtojen 

täyttämisestä. Eli käytännössä verkko voidaan joutua mitoittamaan yksivaiheisten 

oikosulkuvirtojen perusteella, millä varmistetaan asiakkaan oman kiinteistöverkon sulake-

/katkaisijasuojauksen nopea toiminta ja siten sähköturvallisuus.  

3.3.2 Operatiiviset kustannukset 

Verkkoyhtiön operatiiviset kustannukset ovat pääosin kiinteitä kustannuksia, joihin asiakkaan 

kulutusvalinnat eivät merkittävästi vaikuta. Merkittävä osa operatiivisista kustannuksista 

muodostuu verkoston ylläpidon ja viankorjauksen kustannuksista, mitkä ovat enemmän 

riippuvaisia verkoston laajuudesta, toimintaolosuhteista ja tekniikkavalinnoista, kuin asiakkaan 

kulutuksesta. Operatiivisiin kustannuksiin kuuluu verkon suunnittelun, kunnossapidon, 

käyttötoiminnan ja vian korjaamisen kustannuksia sekä kustannuksia, jotka eivät suoraan 

varsinaisesti aiheudu verkkotoiminnasta. Näitä ovat mm. verkkoyhtiön hallinnon, laskutuksen, 

erilaisten järjestelmien ja mittausten aiheuttamat kustannukset.  Operatiivisia kustannuksia ovat 

myös häviökustannukset ja kantaverkkomaksut, mutta nämä ovat seuraavaksi käsiteltynä 
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erikseen, koska niiden muodostuminen poikkeaa merkittävästi muista operatiivisista 

kustannuksista. 

3.3.3 Häviökustannukset 

Sähköverkossa aiheutuu häviöitä johtuen sekä sähköenergian siirtämisestä että myös järjestelmän 

pitämisestä toimintakuntoisena eli jännitteisenä. Jakeluverkkoyhtiö joutuu ostamaan häviöinä 

kuluvan sähköenergian. Häviöiden suuruus riippuu merkittävästi etäisyyksistä, 

mitoitusperiaatteista sekä siirrettävistä tehoista. Häviöenergia riippuu sekä siirretystä energiasta 

että tehoista. Kuormitushäviöt ovat neliöllisesti riippuvaisia siirretystä sähkövirrasta, joten 

tasaisemmalla kuormituksella muodostuu vähemmän häviöitä. Merkittävä osa häviöistä 

muodostuu muuntajien tyhjäkäyntihäviöinä, eli niihin ei voida juurikaan vaikuttaa 

kuormituskäyttäytymistä muuttamalla. Toisaalta, mitä pienempi riski kuormitushuippujen 

kasvulle, sitä varmemmin voidaan muuntajakonekoot valita pienemmiksi ja täten vaikuttaa 

tyhjäkäyntihäviöiden suuruuteen. 

3.3.4 Kantaverkkomaksut 

Jakeluverkkoyhtiöt maksavat kantaverkkomaksuja Fingrid Oyj:lle perustuen siirrettyyn energiaan 

sekä loistehoon. Energiaan perustuvat kulutusmaksut ovat riippuvaisia kulutuksen ajankohdasta 

siten, että kulutusmaksut ovat talviarkipäivinä noin nelinkertaiset muuhun aikaan verrattuna. 

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että talviarkipäivinä järjestelmätasolla kuormitus on tyypillisesti 

korkeaa kiinteistöjen lämmityskuormien ajoittuessa samaan aikaan muun suuremman kulutuksen, 

kuten teollisuuden ja palveluiden sähkönkäytön kanssa. Jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta on 

perusteltua, että asiakkaiden hinnoittelussa huomioidaan kantaverkkoyhtiön kulujen edelleen 

laskutus kustannusvastaavasti. 

3.3.5 Verkkoyhtiön sallittu tuotto 

Verkkoyhtiön sallittu tuotto on suomalaisessa valvontamallissa sidottu jakeluverkkoyhtiön 

verkkoinfrastruktuurin oikaistuun nykykäyttöarvoon. Kohtuullinen tuotto ei ole suoranainen 

kustannus, joten sen osalta kustannusvastaavuuden määrittäminen ei ole yksiselitteistä. 

Kohtuullisen tuoton kohdentamisella tariffin eri maksukomponentteihin voidaan vaikuttaa 

tariffikokonaisuuden painotuksiin. 

3.4 Kustannusten kohdistaminen verkkopalvelumaksuihin 

Kustannusten kohdistaminen verkkopalvelumaksuihin tulisi tehdä kustannusvastaavasti. Täysin 

kustannusvastaavan hinnaston määrittäminen tarkoittaisi sitä, että jokaiselle asiakkaalle 

määritettäisiin asiakasta syöttävään verkkoon perustuen yksilöllinen hinnasto. Suomessa on 

käytössä pistehinnoittelu, eli asiakkaan sijainti ei saa vaikuttaa hinnoitteluun ja yhtiön kaikilla 



 

26 

 

samanlaisilla asiakkailla tulee olla samat tariffit saatavilla, joten kustannusvastaavuutta joudutaan 

tavoittelemaan keskimääräistyksiä huomioiden. Jotta asiakkaat eivät joutuisi maksamaan 

kustannuksia, joita eivät aiheuta, tulee verkkopalvelumaksujen määrittämisessä kohdistaa 

kustannukset oikeille asiakasryhmille. Kun eri asiakasryhmiltä kerättävät verkkopalvelumaksut 

on määritetty, tulee kustannukset kohdistaa vielä tariffien komponenteille muodostaen 

kokonaisuutena toimivan hinnaston. 

3.4.1 Kustannusten kohdistaminen asiakasryhmille 

Kustannusten kohdistamisella asiakasryhmille, esimerkiksi pienjännitteisten sulaketuotteiden 

asiakkaille tai keskijännitteen asiakkaille, pyritään varmistamaan, etteivät asiakkaat joudu 

maksamaan sellaisia kustannuksia, joita eivät selvästi aiheuta. Esimerkiksi keskijännitteiselle 

asiakkaalle ei kohdenneta pienjänniteverkoista aiheutuvia kustannuksia, koska kyseiset asiakkaat 

eivät hyödynnä verkkoyhtiön pienjänniteverkkoa. Sen sijaan pienjänniteasiakkaille kohdennetaan 

osuudet keskijänniteverkosta, sähköasemilta ja 110 kV verkon kustannuksista perustuen 

asiakasryhmien summaenergioihin ja asiakasryhmien kuormitushuippuun osallistuviin tehoihin. 

Verkkokustannuksia voidaan pyrkiä allokoimaan myös jännitetason sisällä tarkemmin 

asiakasryhmille todellisiin verkkotietoihin perustuen. Esimerkiksi kerros- ja rivitalojen 

asiakasryhmälle kohdistetaan heitä varten olevien pienjänniteverkkojen kustannuksia. Osa 

kustannuksista on perusteltua kohdentaa asiakasryhmille asiakasmääriin perustuen. Tällaisia 

kustannuksia ovat esimerkiksi mittaamisen, järjestelmien, laskutuksen ja hallinnon kustannukset. 

Tulevaisuudessa voi olla perusteltua myös harkita uudelleen kustannusten kohdistamista 

asiakasryhmille siitä näkökulmasta, että pientuotannon yleistyessä laajalti tehojen virtaamat 

voivatkin ajoittain olla pienjänniteverkoista keskijänniteasiakkaille. Tällöin voisi olla perusteltua 

kohdentaa myös pienjännitteen kustannuksia joltain osin myös ylempien jännitetasojen 

asiakkaille.  

3.4.2 Kustannusten kohdistaminen tariffikomponenteille 

Jakeluverkkoyhtiön tariffeilla on monia tavoitteita, joiden välillä tariffikehityksessä joudutaan 

tekemään kompromisseja. Keskeisimpiä tavoitteita tariffeille ovat kustannusvastaavuus, 

ohjaavuus kapasiteettitehokkuuteen, ohjaavuus energiatehokkuuteen, ennakoitavuus, 

ymmärrettävyys ja hallittavuus. Kustannusvastaavuus voidaan myös jakaa 

kustannusvastaavuuteen nykykuormituksilla ja tulevaisuuden kuormituksilla. 

Tyypillisesti tehotariffitarkasteluissa verkostoinfrastruktuurin investointikustannukset ja 

kohtuullinen tuotto on kohdistettu pääasiassa tehokomponentille, koska verkon mitoitukseen 

vaikuttaa huipputehot. Harvaan asuttujen alueiden tapauksessa näiden kustannuksien 

kohdistaminen pelkästään kulutuksesta riippuvaisille komponenteille, teho- ja energiamaksuihin, 

voi heikentää kustannusvastaavuutta. Tämä johtuu siitä, että harvaan asutuilla alueilla asiakkaan 
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olemassaolo aiheuttaa merkittävän osan kustannuksista, etenkin pienjänniteverkkojen ja 

jakelumuuntamoiden osalta. Keskijänniteverkkojen mitoitus ja kustannukset ovat huomattavasti 

vähemmän riippuvaisia yksittäisten pienasiakkaiden sähkönkäytöistä kuin asiakasta lähellä olevat 

pienjänniteverkot ja jakelumuuntamot.  Keskijänniteverkoissa pienasiakkaiden tehot risteilevät jo 

selvästi enemmän, minkä seurauksena keskijänniteverkkojen kustannuksia on perustellumpaa 

kohdistaa enemmän energiapainotteisemmin. Toisaalta keskijänniteverkon kustannuksia on 

perusteltua kohdistaa myös perusmaksuille, jotta kaikki asiakkaat osallistuvat järjestelmän 

ylläpidon kustannuksiin riippumatta siitä, kuinka paljon he käyttävät sähköenergiaa. 

Häviökustannukset ovat tyypillisesti kohdennettu energiaperusteisesti. Häviöiden kohdistaminen 

myös perusmaksulle ja tehomaksulle voi olla kustannusvastaavuuden näkökulmasta perusteltua, 

sillä muuntajissa muodostuu tyhjäkäyntihäviöitä, joihin ei voida sähkönkulutusta muuttamalla 

suoraan vaikuttaa. Kuormitushäviöiden neliöllisen luonteen vuoksi häviökustannuksien 

kohdistaminen osittain myös tehomaksuun voi olla perusteltua.  

Hyödyntämällä kustannusanalyysia Taulukossa 1 havainnollistetaan sulaketuoteasiakkaiden 

kustannusten kohdistamista tariffikomponenteille.  

Taulukko 1 Esimerkki kustannusten painottamisesta tariffikomponenteille 

 

Taulukon 1 mukaisella kustannusten kohdistamisella päädyttäisiin nykyisten 

sulaketuoteasiakkaiden kohdalla tariffikomponenttien osalta jakaumaan: 55 % kiinteisiin 

maksuihin, 21 % energiamaksuihin ja 24 % tehomaksuihin. Taulukon arvoissa on oletettu, että 

lähellä asiakasta olevan pienjänniteverkon kustannukset ovat isolta osin kiinteitä ja osittain 
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riippuvaisia asiakkaiden huipputehoista, kuten luvussa 3.3 todettiin, ja verkostokustannukset 

muuttuvat enemmän energiaperusteisiksi mitä ylemmälle verkkotasolle siirrytään. PJ-verkkojen 

operatiivisten kustannusten oletetaan käyttäytyvän lähes samoin kuin PJ-verkkojen tasapoistot. 

Kaiken kaikkiaan tästä suuntaa antavasta kustannusten allokoinnista voidaan havaita, että 

kiinteään maksukomponenttiin kohdistuisi yli puolet kustannuksista. Tämä siitäkin huolimatta, 

että tässä allokoinnissa on kohdistettu esimerkiksi häviöitä voimakkaammin energia- ja 

tehoperusteisiksi kuin olisi aiheuttamisperiaatteen perusteella perusteltua. Kohtuullisen tuoton 

kohdistaminen maksukomponenteille ei ole aivan yksiselitteistä. Vaikka kohtuullisen tuoton 

sallittu taso määritellään verkkoinfran nykykäyttöarvoperusteisesti, ei sen allokoinnin välttämättä 

ole perusteltua noudattaa verkoston kustannusten käyttäytymistä. Kohtuullisen tuoton 

kohdistamisella voidaankin vaikuttaa siihen, minkälainen tariffikomponenttien painotuksesta 

muodostuu, ja minkälaisia ohjausvaikutuksia tariffilla siten voidaan saada. 

Tarkastelun perusteella saatavan tariffikomponenttijakauma tarkoittaa käytännössä sitä, että 

verkkoyhtiön kustannusrakenteen näkökulmasta perusmaksujen osuus voi olla nykyistäkin 

korkeampi kustannusvastaavassa hinnoittelussa. Eli tehomaksuun siirtyvät verkkopalvelumaksut 

otettaisiin pääosin energiamaksuista. Tämä ei ole kuitenkaan linjassa sen kanssa, että asiakkaiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa omiin kustannuksiinsa halutaan lisätä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2018). Voi olla perusteltua siirtää kustannusten kohdistusta niin, että myös perusmaksuista 

siirretään painotusta tehomaksuun ja energiamaksuista siirrettävää osuutta vähennetään.  

3.5 Tariffirakennemuutoksen vaikutukset asiakkaiden verkkopalvelumaksuihin 

Tariffirakenteen muuttaminen ei suoraan vaikuta verkkoyhtiön keräämiin kokonaissiirtotuloihin, 

vaan muuttaa pääasiassa verkkopalvelumaksujen kohdistumista eri asiakkaiden välillä. 

Asiakasryhmien kokemat muutokset ovat pääsääntöisesti maltillisia, mutta yksittäiset asiakkaat 

voivat kokea merkittäviäkin verkkopalvelumaksun korotuksia.  

Tariffimuutoksen vaikutuksia voidaan tarkastella asiakasryhmäkohtaisesti analysoimalla 

tyyppikäyttäjien verkkopalvelumaksumuutoksia tai asiakaskohtaisesti vaikutuksia AMR-

kuormitusaineistoihin perustuen. Verkkoyhtiön on hyvä ymmärtää, että yksittäiset asiakkaat 

voivat kokea merkittäviä muutoksia verkkopalvelumaksuissa, vaikka tyyppikäyttäjien muutokset 

olisivat maltillisia. Kuva 3.3 havainnollistaa, kuinka kuukausihuipputehoon perustuvan 

tehotariffin käyttöönotto vaikuttaisi omakotitaloasiakkaiden vuosittaisiin 

verkkopalvelumaksuihin. 
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Kuva 3.3 Asiakkaiden kokemat muutokset omakotitalojen verkkopalvelumaksuissa kuukausihuipputehoon 

perustuvaan tehotariffiin siirtyessä asiakkaan huipunkäyttöaikaan suhteutettuna. Vasemmassa kuvassa 

jokainen piste kuvaa yhtä asiakasta, oikeanpuoleinen kuva esittää pisteparven keskittymät. 

Kuvasta voidaan havaita, että tasaisemman kuormituksen asiakkaat pääosin hyötyisivät 

tehotariffiin siirtymisestä. Muutokset voivat olla yksittäisten asiakkaiden näkökulmasta 

verkkopalvelumaksuja korottavia tai laskevia riippumatta asiakkaan huipunkäyttöajasta, tämä voi 

johtua asiakkaan nykyisestä siirtotuotevalinnasta, sähkönkäytön profiilista eri vuodenaikoina sekä 

pääsulakekoosta. Tulee kuitenkin huomioida, että tarkasteltuun tariffirakenteeseen ei 

todennäköisesti siirryttäisi kerralla, vaan vaiheittain, jolloin muutokset jäisivät merkittävästi 

esitettyjä maltillisemmiksi.  

Vaikutusten analysoinnissa on hyvä tarkastella sekä yksittäisten asiakkaiden kokemia muutoksia 

että suuremman asiakasmassan kokemia muutoksia. Kuvan 3.3 vasemmanpuoleisesta kuvasta 

voidaan selkeästi havaita paremmin yksittäisten asiakkaiden kokemia muutoksia, kun taas 

oikeanpuoleinen esitystapa paljastaa miten muutokset jakautuvat suuremmassa massassa. Kuva 

3.4 havainnollistaa omakotitaloasiakkaiden verkkopalvelumaksujen muutoksia, mikäli tehotariffi 

sisältää 3 kW minimilaskutustehon.  
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Kuva 3.4 Asiakkaiden kokemat muutokset omakotitalojen verkkopalvelumaksuissa 3 kW 

minimilaskutusteholliseen kuukausihuipputehoon perustuvaan tehotariffiin siirtyessä asiakkaan 

huipunkäyttöaikaan suhteutettuna. Vasemmassa kuvassa jokainen piste kuvaa yhtä asiakasta, 

oikeanpuoleinen kuva esittää pisteparven keskittymät. 

Kuvista 3.3 ja 3.4 erottuvat selkeästi myös ns. nollakulutusasiakkaat. Jos tehomaksussa ei 

huomioida näille asiakkaille varattavaa kapasiteettia minimilaskutustehon kautta, nämä asiakkaat 

voivat hyötyä selkeästi tehotariffiin siirtymisestä. Toisaalta, jos minimilaskutusteho on käytössä, 

nämä asiakkaat voivat joutua maksamaan nykyistä enemmän. Tämäkin riippuu merkittävästi siitä, 

miten maksukomponentit asetetaan.  

3.6 Tehon määräytymisperusteen vaikutukset 

Tehon määräytymisperusteena voi olla erilaisia aikajaksoja tai useamman huipputehon 

huomiointia. Vaikutuksia arvioidaan sekä verkkopalvelumaksujen kohdistumisen että 

määräytymisperiaatteen ohjausvaikutusten näkökulmista. 

3.6.1 Kuukausittaiseen huipputehoon perustuva tehomaksu 

Kuukausittain suurimpaan kulutuksen keskituntitehoon perustuva tehomaksu luo kannusteen 

asiakkaille kiinnittää joka kuukausi huomiota huipputehoonsa. Kuukausittaiseen huipputehoon 

perustuva tehomaksu antaa toleranssia kuormituspiikkien vaikutukseen asiakkaan 

verkkopalvelumaksuihin silta osin, ettei yksittäinen tehopiikki aiheuta tehomaksun nousemista 

jokaisena kuukautena kuten vuosihuipputehoon perustuvassa tariffissa. Asiakkaalla muodostuu 

jokaisena kuukautena kannustin pienentää huipputehoaan. Toisaalta kannustin pienentää 
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tyypillisesti talvikuukausien aikana tapahtuvaa vuosittaista huipputehoa on matalampi. Tämä voi 

näkyä esimerkiksi lämmitysjärjestelmien mitoituksien kannattavuudessa.  

Toisaalta tehomaksun määräytymisjakson pituus voi vaikuttaa myös asiakkaan intresseihin 

osallistua muuhun joustoon. Kuukausittaisessa tehotariffissa asiakkaalle jää kuukausittain 

vähemmän vapaata kaistaa, jossa tehoa voisi kasvattaa sähköjärjestelmän muihin tarpeisiin 

aiheuttamatta oman huipputehon kasvua ja siten tehomaksun nousua.  

3.6.2 Vuosihuipputehoon perustuva tehomaksu 

Vuosihuipputehoon perustuvassa tariffissa asiakas maksaa joko kalenterivuoden suurimmasta 

tuntitehostaan tai liukuvan 12 kuukauden suurimmasta huipputehostaan. Verkkoinfrastruktuurin 

näkökulmasta yksittäiset tehopiikit voivat määrittää mitoituksen, minkä seurauksena etenkin 

voimakasta kuormien kausivaihtelua sisältävissä verkoissa vuoden suurimmat tehot voisivat olla 

kustannusvastaavuuden näkökulmasta kuukausihuipputehoja perustellumpia. Pienasiakkaan 

näkökulmasta vuoden huipputehoon perustuva tariffi voi kuitenkin tuntua kohtuuttomalta.  

Vuosihuipputehoon perustuva tariffi voi olla ongelmallinen tulevaisuudessa myös sen puolesta, 

ettei asiakkaille muodostu kannustinta ohjata kuormitusta huipputehoperusteisesti muina aikoina, 

jos talven pakkasjaksolla on ollut jo korkea kulutus. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla 

olisi käytettävissään enemmän vapaata kaistaa, eli mahdollisuus kasvattaa hetkellisesti kulutusta 

ilman lisämaksua tehomaksusta, hyödynnettäväksi sähköjärjestelmän muihin joustotarpeisiin. 

3.6.3 Kuukausittaiseen N suurimman huipputehon keskiarvoon perustuva tehotariffi 

Kuukausittaisessa tehomaksussa voidaan käyttää myös erilaisia tehonmääräytymisperusteita. 

Huomioimalla hinnoittelussa useamman huipputehon keskiarvo voidaan tehomaksuun luoda 

toleranssia, eli sitä kuinka herkästi asiakkaan verkkopalvelumaksu nousee yksittäisten 

tehopiikkien seurauksena. Keskiarvon huomiointi pienentää asiakkailta laskutettavia tehoja, 

minkä seurauksena tehomaksun yksikköhinnan tulee olla hieman korkeampi saman 

kokonaismaksukertymän saavuttamiseksi. Asiakkaan näkökulmasta toleranssi auttaa etenkin 

käyttöönoton alkuvaiheessa siihen, ettei vahingossa aiheutetut yksittäiset tehopiikit aiheuta 

korkeaa verkkopalvelumaksua. Verkkoyhtiön näkökulmasta toleranssin lisääminen pienentää 

riskiä siirtymän alkuvaiheen asiakkaiden kuormitusreagointien vaikutuksista, eli siitä että hintoja 

jouduttaisiin säätämään useasti lyhyen ajan sisällä.  Kuvassa 3.5 havainnollistetaan kolmen 

suurimman kuukausittaisen huipputehon huomioinnin vaikutusta asiakkaiden tehomaksuun 

verrattuna pelkän suurimman kuukausittaisen huipputehon huomiointiin.  
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Kuva 3.5 Muutos asiakkaan tehomaksussa vuodessa, mikäli huomioidaan kuukausittaisen huipputehon sijasta 

kuukausittain kolmen suurimman tehon keskiarvo. 

Kuvasta 3.5 voidaan havaita, että suurimmalle osalle asiakkaista ei ole merkittävää eroa 

vuotuiseen verkkopalvelumaksuun sillä, perustuuko tehomaksu kuukausittaiseen 

huipputuntitehoon vai useamman huipputehon keskiarvoon. Tarkastelussa laskettiin erikseen 

yksikköhinnat suurimman huipputehon ja kolmen suurimman huipputehon keskiarvon 

tapauksissa. Kun huomioidaan useampi huipputeho, asiakkaiden laskutustehot pienenevät ja täten 

tehomaksun yksikköhinnan tulee olla korkeampi saman liikevaihdon saavuttamiseksi. Osa 

asiakkaista hyötyy ja osa joutuu maksamaan enemmän riippuen valitusta tehomaksun 

määräytymisperusteesta. Kuvan vasemmassa laidassa olevilla asiakkailla laskutusteho ei 

juurikaan laske, kun huomioidaan yhden suurimman tuntitehon sijasta kolmen suurimman 

tuntitehon keskiarvo. Näillä asiakkailla tehomaksu on korkeampi useamman huipputehon 

keskiarvon huomioivassa tariffissa, sillä yksikköhinta on korkeampi. Oikeassa laidassa olevilla 

asiakkailla suurin tuntiteho poikkeaa kolmen suurimman tuntitehon keskitehosta niin paljon, että 

asiakas hyötyy enemmän laskutustehon pienemisestä kuin korkeampi tehomaksun yksikköhinta 

nostaa tehomaksua.  

3.6.4 Kuukausittaiseen N:ksi suurimpaan huipputehoon perustuva tehomaksu 

Tehomaksu voi perustua myös esimerkiksi kuukausittain kolmanneksi suurimpaan huipputehoon. 

Jos tehomaksussa ei huomioida esimerkiksi kahta, kolmea tai neljää suurinta tehoa, toleranssi 

asiakkaan maksuissa kasvaa. Tämä voi helpottaa lyhyellä aikavälillä myös verkkoyhtiön 

näkökulmasta tehomaksun käyttöönottoa, koska asiakkaiden kuormituksissa on hankalampaa 

vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi viidenneksi suurimpaan tehoon kuin suurimpaan. Pitkällä 
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aikavälillä N:ksi suurimman tehon huomiointi voi kuitenkin johtaa verkon kannalta 

epätoivottuihin ohjausvaikutuksiin, jos asiakkaiden kuormitusta aletaan ohjaamaan 

synkronoidusti suurimpien tehojen osalta. Verkon kustannusrakenteen näkökulmasta ei ole 

myöskään selkeitä perusteita jättää huomioimatta suurimpia kulutuksia tehomaksussa.  

3.6.5 Kuukausittain 3:n peräkkäisen tunnin suurimpaan keskitehoon perustuva tehotariffi 

Tehotariffi voisi olla määritelty pidemmän tehopiikin, kuten suurimman kolmen peräkkäisen 

tunnin keskitehon perusteella. Tällaista määräytymisperustetta on sovellettu muun muassa 

kaukolämmön hinnoittelussa (Fortum, 2021). Sähköverkon näkökulmasta tehon vaikutuksilla on 

kuitenkin lyhyet aikavakiot, eli lyhytkestoiset korkeat tehot voivat aiheuttaa ongelmia. 

Sähköverkossa tuntitason tehopiikit voivat aiheuttaa termisen kuormitettavuuden näkökulmasta 

ongelmia ja tuntia lyhyemmätkin tehopiikit voivat aiheuttaa ongelmia jännitteenlaadussa. 

3.6.6 Minimilaskutustehon vaikutus tehomaksussa 

Asiakkaan sähkönkäyttöä varten on varattava kapasiteettia verkkoon, vaikka asiakkaan tehot 

olisivat hyvin matalia, joten kustannusvastaavuuden kannalta on perusteltua sisällyttää 

hinnoitteluun minimilaskutusteho. Minimilaskutusteholla katetaan varatun kapasiteetin 

kustannuksia. Tämä voi olla perusteltua muun muassa siitä syystä, että käyttöpaikalla asiakas voi 

vaihtua, jolloin sähkönkäyttöprofiilikin voi muuttua. Minimilaskutusteholla voidaan vaikuttaa 

siihen, kuinka suuriin kuormiin asiakkaiden tulee kiinnittää huomiota.  

Minimilaskutustehon sijasta hinnastossa voi olla myös kynnysteho. Ero näillä on lähinnä siinä, 

laskutetaanko tehorajan alittava kapasiteetti asiakkailta perusmaksulla vai tehomaksun 

minimilaskutusteholla.  

Kuva 3.6 havainnollistaa kuinka eri suuruinen minimilaskutustehon asettaminen vaikuttaa siihen 

kuinka suuri osa asiakkaista näkisi minimilaskutustehollisen tehotariffin kiinteänä maksuna.  
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Kuva 3.6 Asiakkaiden minimilaskutustehon alittavien kuukausien määrä 3 kW ja 5 kW minimilaskutustehoilla. 

Käyrien vasemmassa laidassa löytyvät ne asiakkaat, joilla kuukausittainen huipputeho ylittää 

kyseisen minimilaskutustehon jokaisena kuukautena. Oikeassa laidassa ovat puolestaan asiakkaat, 

joiden kulutus jää jokaisena kuukautena minimilaskutustehon alle, eli nämä asiakkaat maksaisivat 

jokaisena kuukautena minimilaskutustehon mukaista tehomaksua. Kuvasta voidaan havaita, että 

3 kW tai 5 kW minimilaskutustehon valinta vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka suuri osa 

asiakkaista ylittää minimilaskutustehon. 3 kW:n minimilaskutusteholla lähes 30 % asiakkaista 

huipputehot ovat jokaisena kuukautena rajan alapuolella ja reilulla kolmanneksella asiakkaista 

raja ylittyy jokaisena kuukautena. Vastaavasti 5 kW minimilaskutustehon ylittää jokaisena 

kuukautena vain noin 17 % asiakkaista ja 45 % alittaa sen jokaisena kuukautena. Toisin sanoen 5 

kW minimilaskutusteholla vain hieman yli puolelle asiakaskunnasta muodostuu tehomaksusta 

kannustin pienentää huipputehojaan. Näistäkin suurelle osalle vain osana kuukausista. 

Minimilaskutustehon suuruus voisi olla sidottuna myös asiakkaan pääsulakekokoon, mikäli 

pääsulakeporrastuksesta muuten luovutaan hinnoittelussa. Asiakkaan pääsulakekoko, eli liittymän 

mitoitus vaikuttaa toteutuneiden kuormien lisäksi asiakasta lähellä olevan verkon mitoitukseen.  

3.7 Tulokset 

Asiakkaiden kuormituksien kehittyessä tariffikehityksen kannalta oleelliseksi muodostuu 

analysoida minkälaisiin valintoihin tariffirakenne ohjaa, ja miltä nämä valinnat näyttäytyvät 

verkon kuormituksen kehittymisen kannalta tulevaisuudessa. Erilaisten tehotariffirakenteiden 

tulevaisuuden vaikutusten arvioinnin jälkeen verkkoyhtiö voi analysoida, kuinka 

nykyhinnoittelusta voidaan siirtyä tavoitetariffiin. 



 

35 

 

3.7.1 Kerros- ja rivitalojen huomiointi hinnoittelun kehittämisessä 

Nykyisin verkkoyhtiöiden hinnastoissa voi olla käytössä erillinen tariffi kerros- ja rivitaloille. 

Tämä siitä syystä, että saman verkkoliittymän sisällä, esimerkiksi kerrostalokiinteistössä, 

asiakkaiden sähkönkäyttö risteilee. Usean käyttöpaikan liittymissä olevien asiakkaiden 

aiheuttamat kustannukset verkkoyhtiölle ovat asiakasta kohden keskimäärin pienemmät kuin 

yksittäisten liittymien asiakkaiden. Tutkimuksessa havaittiin, että yhden yhteisen tariffin 

käyttöönotto kaikille pienasiakkaille voi johtaa merkittäviin verkkopalvelumaksujen kasvuihin 

kerros- ja rivitaloasiakkaille. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä sulakeporrastetussa hinnastossa 

kerros- ja rivitalojen asiakkaille on oma tuote, jossa perusmaksu on selkeästi matalampi kuin 

sulakekooltaan vastaavilla yhden käyttöpaikan liittymän, eli esimerkiksi omakotitalojen, 

asiakkailla. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuinka paljon asiakkaiden tehojen risteily tasoittaa verkkoon näkyvää 

huipputehoa yli kymmenen käyttöpaikan liittymissä. Tarkastelussa verrattiin asiakkaiden 

yhteensä muodostaman summakulutuksen huippuarvoa asiakkailta erikseen mitattujen 

kulutuksien huipputehojen summaan. Kuva 3.7 havainnollistaa huipputehojen tasoittumista 

kerrostaloliittymän sisällä.  

 

Kuva 3.7 Yli 10 käyttöpaikan liittymien asiakkaiden summatehon huippuarvon suhde yksittäisten asiakkaiden 

huipputehojen summaan. Tarkastelussa on suodatettu kerros- ja rivitalojen kiinteistösähköjen 

käyttöpaikan vaikutus pois. Esimerkki kuvan luennasta: 10 asiakkaan liittymän kokonaiskuormituksen 

huipputeho on 25 kW, mutta kiinteistön asiakkaiden huipputehojen summa on 50 kW, jolloin 

tasoituskertoimeksi 10 asiakkaan liittymällä muodostuu 0,5. 



 

36 

 

Voidaan havaita, että suurimmassa osassa yli kymmenen käyttöpaikan liittymistä asiakkaiden 

huipputehoista tehojen risteilyn vaikutuksen seurauksena näkyy verkkoon vain 30–50 %. Tämän 

seurauksena voidaan todeta, että etenkin kerrostaloasiakkaiden huipputehoilla on vain maltillinen 

vaikutus verkossa näkyvään huipputehoon. Kun tämän lisäksi huomioidaan, että 

kerrostaloasiakkaiden vuosienergiat ja huipputehot ovat tyypillisesti maltillisia, noin 2000–3000 

kWh, sekä riski tehojen merkittävälle kasvulle on pieni, niin tulee harkita missä määrin tehotariffi 

on perusteltua ottaa käyttöön myös näille asiakkaille. Kerrostaloasuntojen tapauksessa riskit 

verkon kannalta haitallisesta kuormitusten kehittymisestä, johon tehotariffilla voitaisiin pyrkiä 

vaikuttamaan, ovat myös vähäisempiä. Esimerkiksi sähköautojen muodostama lisäkuorma 

kytkeytyy tyypillisesti kerrostalon yhteiselle ns. kiinteistösähkön käyttöpaikalle, eikä siten vaikuta 

yksittäisen asunnon tehoprofiiliin.  

3.7.2 Verkon vikojen seurauksena syntyvät asiakkaan tehopiikit 

Verkon keskeytyksen aikana asiakkaan sähköntarve voi kertyä ja näyttäytyä tehopiikkinä 

sähkönsyötön palauduttua. Tämä ilmiö esiintyy erityisesti sähkölämmitteisillä käyttöpaikoilla, 

joiden rakennuksen sisälämpötila voi päästä laskemaan sähkökatkon aikana tavoitetasosta. 

Termostaateilla ohjatut lämmityskuormat alkavat nostamaan sisäilman lämpötilaa sähkönsyötön 

palauduttua.  

Tehoperusteisen tariffirakenteen käyttöönotto voi muuttaa vian jälkeisten tehopiikkien merkitystä. 

Energiaperusteisessa hinnoittelussa katkon jälkeinen tehopiikki ei ole vaikuttanut juurikaan 

asiakkaan sähkölaskuun, mutta huipputehoon perustuvassa hinnoittelussa voi muodostua riski 

sille, että asiakkaan huipputeho aiheutuu verkon vian jälkeisestä kulutuspiikistä.   

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suurella osalla asiakkaista sähkökatkon jälkeinen 

tehopiikki olisi vaikuttanut vuosina 2014–19 asiakkaiden kuukausihuipputehoihin. 

Tutkimuksessa havaittiin, että keskijänniteverkon keskeytyksen jälkeisellä tehopiikillä olisi ollut 

vaikutusta vain maltilliseen joukkoon asiakkaista, keskimäärin 1,4 % vuosittain (Haapaniemi ym., 

2021). Selvityksessä hyödynnettiin sähkönkulutuksen tuntimittauksia ja tietoa asiakkaiden 

kuulumisesta muuntopiireihin. Jakelumuuntamotasolla selvitettiin ajankohdat, jolloin kaikkien 

muuntopiirin asiakkaiden kuormitus on yhtäaikaisesti mennyt nollaan ja tutkittiin kuinka suuria 

asiakkaiden kulutukset ovat sähköjen palauduttua suhteessa kuukausittaisiin asiakkaan 

huipputehoihin. Toisaalta kuormitusaineisto voi sisältää myös akkuvarmennettuja käyttöpaikkoja, 

joilla kuormitus katetaan keskeytyksen aikana akusta ja akku ladataan keskeytyksen päätyttyä 

verkosta. Tämä voi selittää osan katkon jälkeisistä tehopiikeistä. 

Nykyisellään verkon keskeytyksen jälkeinen kuormituspiikki voi aiheuttaa kuukausittaisen 

huipputehon kasvua osalle asiakkaista. Tämän ilmiön vaikutusten kohtuullistamiseksi 

verkkoyhtiö voi tehomaksun osalta mahdollisesti jättää huomioimatta keskeytyksen kokeneilta 
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asiakkailta keskeytyksen jälkeiset tunnit, asettaa tehomaksun niin että maksussa huomioidaan 

esimerkiksi 3. tai 5. suurin huipputeho tai huomioida useamman huipputehon keskiarvo. Tulee 

kuitenkin muistaa, että verkkoyhtiöt investoivat poikkeuksellisen paljon toimitusvarmuuden 

kehittämiseen joka tapauksessa nyt ja lähivuosina, minkä seurauksena asiakkaiden kokemien 

keskeytyksien määrät tulevat vähenemään ja kestot lyhenemään. Tämän seurauksena kulutuksen 

jälkipiikkien ongelma vaikuttaa jatkossa todennäköisesti yhä pienempään osaan asiakkaista.  

3.8 Johtopäätökset 

Tariffirakennekehitystä tulee tehdä huomioiden tariffikokonaisuus. Tariffien muodostamisessa 

joudutaan tekemään kompromisseja eri tavoitteiden välillä. Tariffikehityksessä tulisi huomioida 

sekä kustannusten aiheutumisen nykytila että tulevaisuuden vaikutukset. Haja-asutusalueiden 

verkoissa kustannukset voivat olla toisaalta hyvin kiinteitä sähköturvallisuuden takaavien 

minimimitoitusten seurauksena, mutta huipputehojen kasvaessa ylikuormitus voi nostaa 

kustannuksia nopeasti. Verkkoyhtiön tulee harkita huolellisesti tariffien määrittelyssä, miten 

painotetaan energiatehokkuutta, kapasiteettitehokkuutta ja kustannusvastaavuutta. Tulee ottaa 

huomioon, että energiaperusteinen hinnoittelu kannustaa vähentämään kulutettua sähköenergiaa 

ja on siten päästöjen vähentämisen kannalta hyväksi. Toisaalta maksujen siirtäminen 

energiamaksusta tehomaksuun voi kasvattaa asiakkaiden intressejä valita sähköä käyttävä 

vaihtoehto korkeampipäästöisten vaihtoehtojen sijasta, esimerkiksi 

lämmitysjärjestelmävalinnoissa maalämpö vanhan öljylämmitysjärjestelmän tilalle ja 

sähköautojen tapauksessa sähköauto polttomoottoriauton tilalle.  
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4 Tehoperusteisen tariffirakenteen ohjausvaikutukset pienasiakkaiden 

sähkönkäyttöön 

Tariffirakenteen muuttaminen vaikuttaa asiakkaiden kannusteisiin huomioida huipputehot 

sähkönkulutuksen ohjauksessa sekä laitevalinnoissa. Tehotariffin luomat kannusteet tulee 

arvioida huolellisesti, jotta tiedostetaan minkälaiseen asiakkaiden kuormien ja sähköverkon 

kuormitusten kehittymiseen tariffirakenne voi johtaa. Verkkoyhtiön toimintaympäristöllä voi olla 

merkittävä vaikutus tehotariffin vaikutuksiin.  

4.1 Sähköautot 

Tehoperusteisella hinnoittelulla voi olla vaikutuksia sekä asiakkaiden sähköautojen kotilatauksen 

laturin tehovalintoihin että älykkään latauksen taloudelliseen kannattavuuteen. Sähköautojen 

kotilataus voi aiheuttaa latauslaitevalintojen mukaan asiakkaan sähkönkäyttöön merkittäviä 

tehopiikkejä.  

Sähköauton lataaminen aiheuttaa keskimääräisesti asiakkaan sähkönkäyttöön 3500–4500 kWh 

vuosittaisen lisäyksen, jos lataaminen tehdään pääasiassa kotona. Huipputehovaikutus riippuu 

latauslaitevalinnasta sekä latauksen ajoittumisesta asiakkaan muuhun kuormaan nähden. 

Nykyisillä sähköenergian kustannuksilla sähköauton lataaminen maksaisi noin 400–500 €/a 

(12 snt/kWh, sisältäen sähköveron ja huoltovarmuusmaksun 2,79 snt/kWh, sähkönmyyjän 

energiamaksun 4–6 snt/kWh ja verkkopalvelumaksun energiamaksun 3–5 snt/kWh). Vaikutus 

verkkopalvelumaksuun olisi siis noin 100–200 €/a. 

Tehoperusteisessa hinnoittelussa vaikutus verkkopalvelumaksuun riippuu voimakkaasti 

asiakkaan laturin tehovalinnasta, laturin ohjattavuudesta ja latausajankohdista sekä asiakkaan 

muusta kulutuksesta. Esimerkiksi 4,5 €/kW/kk kuukausittaisen tehomaksun hinnalla 

kolmivaiheinen sähköautonlataus (noin 10 kW), maksaisi asiakkaalle tehomaksun osalta 0–

540 €/a. Suurin tehomaksu muodostuu, mikäli sähköautoa ladataan täydellä teholla asiakkaan 

muun kuormituksen kanssa samanaikaisesti. Teoriassa pienimpään tehomaksun kustannukseen 

päästään, jos asiakas pystyy ohjaamaan kuormituksia siten, ettei sähköauton lataaminen kasvata 

kuukausittaista huipputehoa. Verkkopalvelumaksujen siirtäminen osittain myös energiamaksulta 

tehomaksuun pienentäisi verkkopalvelumaksun energiamaksusta muodostuvaa kustannusta. 

Toisaalta, jos verrataan näitä kustannuksia polttomoottoriautojen polttoainekustannuksiin, niin 

voidaan havaita sähköautojen energiakustannuksien jäävän vuositasolla varsin maltillisiksi. Tässä 

tulee kuitenkin huomata, että verotuksella on suuri merkitys kustannuksien muodostumiseen. 

Tutkimuksessa tehtyjen case-aluesimulaatioiden perusteella havaittiin, että riskit verkon 

ylikuormittumisista sähköautojen lataamisen seurauksena pienenevät selkeästi, mikäli asiakkaat 

ohjaavat latausta pyrkien välttämään oman huipputehonsa kasvua. Tämä latauskuorman 
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ohjaaminen pitkittäisi luonnollisesti lataustapahtumien kestoa. Käytännössä ohjaus voisi tapahtua 

myös muun kuorman osalta, kuten sähkölämmityksen osalta. Joka tapauksessa sähköauton 

latauksen ja muun kuormituksen välille tarvittaisiin mittaustiedon välitystä ja älykästä ohjausta. 

Asiakkaiden näkökulmasta tehotariffi mahdollistaisi valintojen tekemisen sen suhteen, haluaako 

asiakas optimoida latausta säästöjä saadakseen vai kasvattaa kapasiteettitarvettaan ja maksaa 

korkeampaa tehomaksua. Kustannukset kohdistuvat kustannusvastaavammin ja asiakkaiden 

vaikutusmahdollisuudet kasvavat.  

4.2 Akku- ja automaatiojärjestelmät 

Tehotariffin myötä asiakkaille voi muodostua kannuste pienentää tehohuippujaan hankkimalla 

automaatiota tai akkujärjestelmä. Akku- tai automaatiojärjestelmällä voidaan pyrkiä 

muokkaamaan sähköverkkoon näkyvää kuormitusta siten, ettei asiakkaan tarvitse muuttaa omaa 

kulutuskäyttäytymistään. Asiakkaan huipputehojen tasoittamisella saadaan pääsääntöisesti 

vapautettua kapasiteettia sähköverkossa etenkin lähellä asiakasta. Harvaan asuttujen alueiden 

verkoissa huipputehojen tasoittamisella saatavat hyödyt voivat kuitenkin jäädä verkon 

kustannusrakenteen seurauksena maltillisiksi. Hyötyjen arvo riippuu merkittävästi siitä, 

pystytäänkö vapautunut kapasiteetti hyödyntämään tai verkko mitoittamaan jatkossa pienemmälle 

poikkipinnalle. Harvaan asuttujen alueiden verkoissa asiakasmäärät ovat matalia, jonka 

seurauksena herää kysymys, löytyykö vapautuneelle kapasiteetille muuta käyttöä. Tehojen 

tasoittuminen joka tapauksessa vähentää hieman verkon kuormitushäviöitä. Tehojen 

leikkaaminen akku- tai automaatiojärjestelmän avulla perustuu pääasiassa siihen, että asiakkaiden 

korkeimmat tehopiikit ovat pääosin lyhytkestoisia, jolloin huipputehon pienentämiseen tarvitaan 

suhteellisesti vähän energiakapasiteettia tehon muutokseen nähden. 

4.3 Aurinkosähkö 

Aurinkosähköön tariffirakenteen muuttaminen vaikuttaa pääasiassa sen kautta, mikäli 

energiaperusteisista maksuista siirretään painoarvoa tehoperusteiseen maksuun. Tämä 

pääsääntöisesti heikentää aurinkosähkön kannattavuutta, sillä asiakkaan hyödyt 

energiaperusteisen verkkopalvelumaksun välttämisestä pienentyvät. Mikäli asiakas hankkii 

tehotariffin seurauksena akku- tai automaatiojärjestelmän huipputehojen pienentämiseen, näitä 

voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan aurinkosähkön omakäyttöasteen tehostamiseen. 

Tämän seurauksena tehotariffi voi välillisesti tukea aurinkosähköä, vaikka 

verkkopalvelumaksuissa saatavat hyödyt pienentyisivätkin. 

4.4 Kolmannen osapuolen kuormanohjaus 

Jakeluverkkojen mitoittamisessa on tyypillisesti huomioitu asiakkaiden kuormien ajoituksen 

luonnollinen satunnaisuus, eli kuormat tapahtuvat eri aikoihin eri asiakkailla ja täten 
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summakuormassa voidaan huomioida tehojen risteily. Verkkojen mitoituksen näkökulmasta on 

herännyt huoli siitä, miten paikallisten jakeluverkkojen kapasiteetti riittää, mikäli asiakkaiden 

kuormia ohjataan synkronoidusti. Kuormituksen joustoa tarvitaan sähköenergiajärjestelmän 

näkökulmasta tulevaisuudessa enenevissä määrin vaihtelevan sähköntuotannon hyödyntämiseen. 

Kuva 4.1 havainnollistaa sähkölämmitysasiakkaan kuormituksen sähkömarkkinaperusteisen 

ohjauksen vaikutuksia asiakkaan sähkönkäyttöön. 

 

Kuva 4.1 Sähkölämmitysasiakkaan kulutus ennen ja jälkeen markkinalähtöisen kuormanohjauksen 

Sininen kulutuskäyrä esittää tuntikohtaisen sähkönkulutuksen ennen osallistumista 

sähkönmarkkinahinnan perusteella tehtyyn joustoon. Punaisen käyrän aikana asiakas on 

osallistunut joustoon. Kuvasta voidaan havaita, että asiakkaan huipputehot ovat kasvaneet noin 8–

9 kWh/h tasolta jopa 12–13 kWh/h tasolle. Vaikka kysymys on yksittäisestä esimerkkitapauksesta, 

sähkönjakeluverkon kannalta tällainen tehojen kasvattaminen voi olla haasteellista ja aiheuttaa 

verkoston ylikuormittumista. Verkoston ylikuormittumisriski kasvaa entisestään, mikäli useita 

samankaltaisia asiakkaita ohjattaisiin sähköjärjestelmätason hintasignaalin perusteella 

samanaikaisesti. Yhtäaikainen kuormien kytkeminen voi olla erityisesti sen vuoksi verkoille 

haasteellista, että verkkojen mitoituksessa on huomioitu asiakkaiden kuormien risteileminen. 

Aikaisemmin asiakkaiden sähkönkäytön satunnaisuus on mahdollistanut sen, että verkkojen 

mitoituksessa on voitu olettaa eri asiakkaiden kuormien käyttäytyvän tilastollisesti lähes 

normaalijakautuneesti ja täten ottaa hallittu riski siitä, etteivät asiakkaiden kuormitukset ole 

samanaikaisesti huipussaan. Asiakkaan joustomahdollisuudet riippuvat kuitenkin merkittävästi 

asiakkaan laitteistoista ja kiinteistöstä. Ongelmia voi syntyä erityisesti sellaisissa muuntopiireissä, 

joissa asiakkaiden lämmitysjärjestelmät mahdollistavat merkittävän jouston. Ongelma voi 

kehittyä jatkossa sähköautojen yleistymisen ja älykkäiden ohjausmahdollisuuksien myötä, mikäli 
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verkon näkökulmaa ei huomioida. Tehotariffilla voidaan pyrkiä hillitsemään sitä osaa joustosta, 

mikä kasvattaisi asiakkaan nykyisiä huipputehoja. Tehotariffilla ei pyrittäisi rajoittamaan jouston 

toteutumista, vaan ohjaamaan jousto sellaisiin asiakkaisiin, joiden kuormituksen jousto ei 

todennäköisesti aiheuttaisi ongelmia paikalliselle verkolle.  

4.5 Lämmitysjärjestelmävalinnat 

Tehotariffilla voi olla vaikutuksia asiakkaiden lämmitysjärjestelmävalintojen kannattavuuteen. 

Tehotariffi luo kannusteen huomioida esimerkiksi maalämpöjärjestelmän mitoituksessa myös 

talven kovimpien pakkasjaksojen aikaisen lämmitystarpeen. Osatehomitoitetuissa 

maalämpöjärjestelmissä kovimpien pakkasjaksojen aikana hyödynnetään lisävastuksia, jotka 

aiheuttavat asiakkaan kuormitukseen merkittävän tehopiikin. Ilman tehomaksua valinta täysteho- 

ja osatehomitoituksen välillä on perustunut pääasiassa investointikustannuseron ja lisävastusten 

energiankulutuksen kulujen vertailuun. Lisävastusten käyttö tapahtuu kuitenkin pääasiassa verkon 

kannalta haastavimpaan aikaan, jolloin muutkin sähkölämmityskuormat ovat suurimmillaan. 

Tehomaksu muodostaisi kannusteen huomioida myös pakkasjakson huippukuormituksen 

mitoituksessa. Vaikutukseen suuruuteen vaikuttaa voimakkaasti asiakkaan muun kuormituksen 

tehopiikit sekä tehomaksun määräytymisperuste. Esimerkiksi saunan sähkökiuas on muuhun 

kulutukseen nähden niin suuritehoinen sähkölaite, että sen aiheuttamat kuormituspiikit voivat 

aiheuttaa asiakkaan huippukuormituksen.  

Tehotariffin käyttöönotolla voi olla vaikutuksia myös nykyisten yöajalle ohjattujen kuormien, 

kuten varaavan sähkölämmityksen ja lämminvesivaraajien käyttöön jatkossa. Nykyisin yösähkön 

valinneet asiakkaat ovat voineet kytkeä näitä kuormia yöaikaohjaukseen, jolloin nämä laitteet ovat 

kytkeytyneet päälle yösähkön ensimmäisen edullisen tunnin aikana ja lämmittäneet tyypillisesti 

täydellä teholla, kunnes tavoite lämpötila saavutetaan. Tämä on voinut aiheuttaa tehopiikin 

ensimmäisille edullisille yösähkön tunneille sekä asiakkaan kulutukseen että sähköverkkoon. 

Sähköverkossa tämän ilmiön vaikutukset riippuvat siitä, kuinka paljon samalla tavalla 

käyttäytyviä asiakkaita on lähekkäin verkossa.  

4.6 Sähköverkosta irtautumiset 

Tariffikehityksellä voi olla vaikutusta asiakkaiden verkkoliittymän tulevaisuuteen. Erityisesti 

aurinkosähkön ja akkujärjestelmien hintatason laskeminen teknologisen kehittymisen myötä voi 

vaikuttaa asiakkaiden mielenkiintoon verkkoliitännälle vaihtoehtoisten ratkaisujen harkintaan. 

Verkkoyhtiön näkökulmasta tämä näyttäytyy riskinä sille, että osa nykyisistä asiakkaista ei 

tarvitsekaan verkkoyhteyttä tulevaisuudessa, minkä seurauksena nyt tehtävät investoinnit voivat 

joissain tapauksissa jäädä turhiksi. Aurinkosähkön ja akkujärjestelmän avulla tapahtuva verkosta 

irtoaminen on mahdollista pääasiassa osalle kesämökeistä ja esimerkiksi tyhjilleen tai vähälle 

käytölle jääneistä omakotitaloista. Erityisesti talviajan korkeamman kuormituksen kattaminen 
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aurinkosähkön ja akkuvaraston avulla muodostuu todennäköisesti ongelmaksi suurimmalla osalla 

asiakkaista pimeyden ja lumipeitteen seurauksena.  

Sähkönkulutuksen tuntimittausaineiston perusteella mahdollisuus omavaraisuuteen 

aurinkosähkön ja akkujärjestelmän avulla voi olla noin 2,1–6,4 % asiakkaista. Matalampi noin 

2,1 % määrä sisältää asiakkaita, joiden kulutus on vuoden läpi hyvin vähäistä tai he eivät kuluta 

sähköä käyttöpaikalla ollenkaan. Korkeamman 6,4 % osuuden saavuttamiseksi tarvitaan jo 

merkittävästi suurempi aurinkosähköjärjestelmä akkuvarastolla, tässä tapauksessa 10 kWp 

tuotantolaitteisto ja 20 kWh akusto. Nämä kohteet ovat pääasiassa kesäkäytössä olevia vapaa-ajan 

asuntoja tai omakotitaloja. Tulee kuitenkin huomata, että tarkastelussa ei huomioitu sähkönkäytön 

muuttumista. Sähköautojen yleistymisen myötä asiakkaalla voi olla jatkossa tarve ladata 

sähköautoaan myös näillä käyttöpaikoilla, jolloin vaatimukset verkosta irralliselle järjestelmälle 

kasvavat.  

Hyvin vähän sähköä käyttävien asiakkaiden verkkoliittymän tulevaisuus luo epävarmuutta haja-

asutusalueiden verkkojen kehittämiseen (Lassila ym., 2019). Verkkopalvelumaksujen kiinteät 

perusmaksut voivat vaikuttaa näiden asiakkaiden intresseihin irrota sähköverkosta. 

Verkkopalvelumaksujen kehittymisen näkökulmasta tällaisten verkosta irtoamisen 

riskiasiakkaiden sijainti sähköverkossa vaikuttaa merkittävästi. Jos asiakkaat sijaitsevat kaukana 

muista asiakkaista, jolloin heidän verkkoliittymänsä olemassaoloon sitoutuu merkittävästi verkko-

omaisuutta, voisivat muut asiakkaat hyötyä näiden asiakkaiden verkosta irtoamisista. Mikäli taas 

nämä asiakkaat sijaitsevat lähellä muita asiakkaita, voivat verkon kustannussäästöt jäädä 

matalammiksi kuin asiakkaalta perusmaksujen kautta saadut verkkopalvelumaksut. Tämä johtuu 

siitä, että nämä asiakkaat osallistuvat verkossa ollessaan perusmaksujen kautta järjestelmän 

kustannuksiin, ja niin kutsutusta pistehinnoittelusta, eli verkkopalvelumaksujen 

sijaintiriippumattomuudesta.  

4.7 Muut yleiset vaikutukset 

Tulee ottaa huomioon, että tariffirakennekehityksellä voi olla pidemmällä aikavälillä myös 

odottamattomia vaikutuksia asiakkaiden laitevalintoihin. Tällaisia vaikutuksia voivat olla muun 

muassa puu- ja sähkökiukaiden suosion muuttuminen tai muiden kuin sähkölämmitysten, kuten 

puulämmityksen, suosiminen kovimmilla pakkasilla. Nämä voivat vaikuttaa siten myös kuormien 

päästöjen kehittymiseen. Toisaalta verkkopalvelumaksut ovat vain yksi tekijä, joka voi vaikuttaa 

asiakkaan kulutusvalintoihin. 

4.8 Johtopäätökset 

Tehomaksun käyttöönotto voi vaikuttaa kuormituksen kehittymiseen monilla tavoin. 

Tariffikehityksessä tulee harkita kuinka suunniteltu tariffirakenne vaikuttaa asiakkaiden 
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kannusteisiin tehdä laite- ja kuormitusvalintoja. Verkkoyhtiöt voivat sisältää hyvin erilaisia 

alueita, mutta tariffin pitäisi toimia kaikilla alueilla verkon pitkän aikavälin kehittämistä tukevasti. 
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5 Siirtymäreitit nykyhinnoittelusta tehotariffiin 

Tehotariffiin siirtyminen nykyisistä tariffirakenteista voidaan tehdä erilaisia siirtymäreittejä 

hyödyntäen. Huolellisella siirtymän analysoinnilla voidaan pyrkiä tekemään siirtymän käytännön 

toteuttamisesta mahdollisimman sujuva, hallittava ja asiakkaiden näkökulmasta ymmärrettävä. 

Siirtymä nykytariffeista asetettuun tavoitetariffiin voidaan suorittaa useita vaihtoehtoisia tapoja 

hyödyntäen. Siirtymä voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, asiakaskunnan siirtämiseen tehotariffiin 

ja tariffipainotuksen muuttamiseen nykyisestä tariffista tavoitetariffiin.  

5.1 Asiakaskunnan siirtäminen tehotariffiin 

Asiakaskunnan siirtymä nykyisistä tariffeista tavoiteltuun tehotariffirakenteeseen voidaan tehdä 

useaa erilaista siirtymäreittiä hyödyntäen. Näitä vaihtoehtoisia siirtymäreittejä ovat suora 

siirtymä, vapaavalintainen siirtymä, sulakekokolähtöinen siirtymä ja siirtotuotelähtöinen siirtymä. 

5.1.1 Suora siirtymä 

Suorassa siirtymässä tehoperusteinen tariffirakenne otettaisiin käyttöön samanaikaisesti kaikille 

asiakkaille, jotka on tarkoitus siirtää tehotariffin piiriin. Etuna suorassa siirtymässä on muita 

vaihtoehtoja helpompi tariffin laskennallinen määritys, koska tariffiin kuuluvat asiakkaat 

tunnetaan ennakkoon. Haasteeksi voi muodostua käytännön hallittavuus. Verkkoyhtiöiden 

asiakasmäärät voivat olla tuhansista satoihin tuhansiin asiakkaisiin. Hinnoittelun muuttaminen 

aiheuttaa todennäköisesti laajasti yhteydenottoja asiakaspalveluun, mikäli informaatiota 

muutoksesta ei saada riittävän hyvin välitettyä ennakkoon. Vaikka tariffipainotuksen muutos 

pidettäisiin sellaisena, ettei asiakkaille aiheudu suuria muutoksia verkkopalvelumaksuun, niin 

uuden maksukomponentin käyttöönotto kerralla kaikille asiakkaille voi aiheuttaa hämmennystä. 

Asiakkaiden informoinnin näkökulmasta voi olla perusteltua tehdä siirtymä ensin osalle 

asiakkaista ja samaan aikaan informoida muita asiakkaita tariffikehityksen jatkosta.  

5.1.2 Vapaavalintainen siirtymä 

Vapaavalintainen siirtymä tarkoittaa sitä, että verkkoyhtiö ottaa hinnastoonsa uuden tehomaksun 

sisältävän tuotteen vanhojen tuotteiden rinnalle ja asiakkaat voivat vapaavalintaisesti siirtyä 

uudelle tuotteelle. Vapaavalintaisen siirtymän toteuttaminen on monella tapaa haasteellinen. 

Uuden tehomaksun sisältävän tuotteen valitsisivat todennäköisesti vain ne asiakkaat, jotka siitä 

hyötyisivät merkittävästi. Verkkoyhtiön kannalta tariffin parametrien asettaminen muodostuisi 

hankalaksi sen puolesta, ettei tariffista muodostu epäoikeudenmukainen vaihtoehto osalle 

asiakkaista. Käytännössä verkkoyhtiö voi asetella uuden tuotteen siten, että osalle asiakkaista tällä 

tuotteella on säästämismahdollisuus, mutta samalla tehomaksu voi näyttäytyä 

säästömahdollisuuden lisäksi asiakkaan verkkopalvelumaksussa riskinä. Laajamittaisesti 



 

45 

 

tehotariffin käyttöönottoon vapaavalintainen siirtymä ei hyvin todennäköisesti sovellu, mutta se 

voi toimia alkuvaiheessa tehotariffin tunnettavuuden kasvattamisessa.  

5.1.3 Sulakekokolähtöinen siirtymä 

Sulakekokolähtöisessä siirtymässä tehotariffi otetaan käyttöön sulakekokoon perustuvassa 

järjestyksessä. Ideana tällaisessa siirtymässä on siirtää asiakkaita ensin suuremmista 

sulakeko’oista tehotariffin piiriin ja myöhemmin ottaa käyttöön tehoperusteinen hinnoittelu 

pienempien sulakekokojen asiakkaille tarpeen mukaan. Tässä siirtymävaihtoehdossa etuja 

muodostuu verkkoyhtiön näkökulmasta erityisesti käytännön toteutettavuudessa. Suuremmilla 

sulakeko’oilla, kuten 3x63A, on tyypillisesti vain suhteellisen vähän asiakkaita, jolloin 

verkkoyhtiö pystyy helpommin hallittavalla asiakasmäärällä kehittämään prosessejaan, kuten 

asiakaspalveluaan, ennen kymmenien tuhansien asiakkaiden siirtämistä uuteen tariffiin. 

5.1.4 Siirtotuotelähtöinen siirtymä 

Siirtotuotelähtöisessä siirtymässä tehomaksu otetaan osaksi johonkin nykyiseen tariffiin, yleis-, 

aika- tai kausisähköön. Siirtotuotelähtöisen siirtymän etuna voidaan nähdä suoraan siirtymään 

verrattuna rajatumpi asiakasjoukko, jolle tariffimuutos tapahtuu kerrallaan. Siirtotuotelähtöisen 

siirtymän haasteena on tariffin asettelu siten, että tehomaksun käyttöönotto ei aja asiakkaita vain 

vaihtamaan muille siirtotuotteille. Mikäli tariffin asettelussa epäonnistutaan, siihen voi jäädä vain 

ne asiakkaat, joille tariffista on selkeä hyöty verkkopalvelumaksuissa.  

5.2 Tariffin painotuksen siirtymä 

Tariffin painotuksen siirtymä nykyisistä tariffeista asetettuun tavoitetehotariffiin voidaan 

periaatteessa tehdä joko niin sanottuna yön yli siirtymänä tai vaiheittaisena siirtymänä. 

Painotuksen siirtymä vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka suuria muutoksia asiakkaat kokevat 

verkkopalvelumaksuissaan.  

5.2.1 Yön yli siirtymä 

Yön yli siirtymässä tariffipainotus siirretään kerralla nykyisistä tariffeista asetettuun 

tavoitetariffiin. Yön yli siirtymä aiheuttaa tyypillisesti hyvin merkittäviä muutoksia 

verkkopalvelumaksuihin osalle asiakkaista, minkä seurauksena se ei käytännön 

toteutettavuudeltaan ole tyypillisesti mahdollinen. Yön yli siirtymässä haasteena on myös se, ettei 

asiakkaille jää aikaa kasvattaa ymmärrystään omasta tehon käytöstään ja tehdä valintoja 

ennakoivasti. Nopea tariffipainotusten muuttaminen kasvattaa myös riskejä verkkoyhtiön 

näkökulmasta, sillä asiakkaiden reagointeja ei tunneta ennalta. Nopea tariffirakenteen ja 

painotuksen muutos aiheuttaa kaiken kaikkiaan epävarmuutta ja riskejä sekä asiakkaan että 

verkkoyhtiön näkökulmasta.  



 

46 

 

5.2.2 Vaiheittainen siirtymä 

Vaiheittaisessa siirtymässä tehomaksun painoarvoa kasvatetaan vähitellen. Näin toimimalla 

asiakkaille jää aikaa sopeutua tehomaksuun, kehittää ymmärrystä omasta 

sähkönkäyttöprofiilistaan ja tehdä sen perusteella valintoja. Kiinnostus tehomaksua kohtaan herää 

monilla asiakkailla todennäköisesti vasta siinä vaiheessa, kun asiakas joutuu ensimmäisen kerran 

maksamaan tehomaksun tai vasta silloin, kun tehomaksun seurauksena verkkopalvelumaksu 

muodostuu odotettua korkeammaksi. Tehomaksuun reagoiminen vaatii todennäköisesti 

asiakkaalta ymmärryksen kasvattamista omaan sähkönkäyttöön ja laitteiden kulutuksiin liittyen 

tai automaation hankkimista. Jotta tehomaksun huomioivia laitteita ja palveluja tulisi tarjolle, 

tarvitsisi tehomaksu olla riittävän laajasti käytössä.  

5.3 Muut siirtymässä huomioitavat asiat 

Siirtymän suunnittelussa tulee huomioida verkkopalvelumaksujen korotuskaton vaikutus sekä 

mittarikannan päivittämisen myötä mahdollistuva lyhyempien tehojen huomiointi. 

Sähkömarkkina siirtyy varttitaseeseen 22.5.2023, mutta kaikille pienasiakkaille 15 min mittaus 

toteutetaan 2029 mennessä energiamittaustyöryhmän näkemyksen mukaan (Fingrid, 2021). 

5.3.1 Verkkopalvelumaksujen korotuskatto 

Verkkopalvelumaksujen muuttamista valvotaan hintojen vuosittaisella korotuskatolla. 

Korotuskatossa pysymistä arvioidaan nk. tyyppikäyttäjäryhmien avulla (Energiavirasto, 2019). 

Tyyppikäyttäjäryhmän kokema verkkopalvelumaksun korotus on aiemmin saanut olla enintään 

15 prosenttia vuodessa ja hallituksen esityksen perusteella korotuskattoa tiukennettiin vuoden 

2021 aikana 8:aan prosenttiin vuodessa (Sähkömarkkinalaki 588/2013). Korotuskatto voi 

vaikuttaa tehotariffin käyttöönotossa painotusten muuttamiseen tarvittavan siirtymäajan kestoon. 

Asiakkaiden reagoinnit tehomaksuun eivät ole ennalta tarkkaan tunnettuja, jonka seurauksena 

verkkoyhtiö voi joutua ensimmäisinä vuosina säätämään tariffin yksikköhintoja. Tämän 

seurauksena korotuskatto voi muodostua haasteeksi siirtymän aikana, vaikka verkkoyhtiö ei 

verkkopalvelumaksuilla kerättäviä tuloja kasvattaisikaan. Mahdollinen perusmaksujen 

sulakeporrastuksen poistaminen voi muodostua haasteeksi korotuskaton näkökulmasta. 

5.3.2 Uusi AMR -mittarisukupolvi 

Sähkömarkkinan siirtyminen 15 min taseeseen johtaa todennäköisesti myös AMR-mittarikannan 

ja mittausjärjestelmien päivittämiseen 5 tai 15 minuutin kulutusta mittaaviksi. Tämä herättää 

tehotariffin kannalta uusia kysymyksiä. Tulisiko tehotariffin huomioida asiakkaan aiheuttamat 

lyhytkestoisemmat tehopiikit? Lyhytkestoiset tehopiikit eivät välttämättä vaikuta verkkoon 

termisesti eivätkä siten ylikuormita verkkorakenteita, mutta voivat aiheuttaa ongelmia jännitteen 

laadun kannalta. Toisaalta lyhyemmän mittausjakson seurauksena voidaan tehotariffissa 
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huomioida tuntitason tehopiikit, jotka eivät osu tasatunneille. Verkon kannalta ei ole niinkään 

merkityksellistä huomioida tasatunteja, vaan tehon vaikutus on samanlainen riippumatta siitä, 

kytketäänkö kuorma päälle tasatunnilta vai johonkin muuhun aikaan. Kuvassa 5.1 on esitetty 5 

min resoluutiolla tehtyjen asiakkaan kuormitusmittausten (3.2.–12.2. & 33 asiakasta) perusteella 

tehty analyysi siitä, kuinka asiakkaan suurin liukuva tunnin keskiteho eroaa tasatuntien 

tuntimittauksiin perustuvasta suurimmasta tunnin keskitehosta.   

 

Kuva 5.1 Vertailu asiakkaiden huipputuntitehosta erilaisilla tarkasteluresoluutioilla. n=33, ajanjaksolta 3.2.–

12.2. 

Otoskoko on pieni sekä asiakasmäärän että ajallisen keston suhteen, mutta voidaan havaita sillä 

olevan merkitystä, huomioidaanko tehotariffissa suurin tasatunnin kulutus vai suurin tunnin 

kestävä kulutus. Tasatunnin ja neljän peräkkäisen 15 min muodostaman tuntitehon välille 

muodostuu tällä otoksella eroa 0–37 % ja vastaavasti 5 min resoluutiolla 0–39 %. Vaikka 

mittausjakso on tilastollisesti katsoen varsin lyhyt, niin voidaan todeta, että tasatunteihin 

perustuvassa tehohinnoittelussa asiakkaat voisivat hyötyä perusteettomasti kytkemällä kuormia 

sopivaan kellonaikaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että asiakkaan tehomaksun määräävä 

huippukuorma jäisi pienemmäksi kuin verkossa näkyvä huippukuormitus, eli asiakkaan 

aiheuttamat kustannukset siirtyisivät muiden maksettaviksi.  

Tuntia lyhyemmän tehopiikin huomiointi tehotariffin perusteena voi muuttaa hinnoittelun 

vaikutuksia merkittävästi. 5 min huipputehot tässä otoksessa ovat 16–247 % korkeampia kuin 

suurin tuntiteho. 15 minuutin tasolla huipputeho on yhä 6–132 % korkeampia kuin tunnin 
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huipputeho. Lyhyempi mittausjakso voi vaikuttaa verkon vian jälkeisen asiakkaan tehopiikin 

vaikuttamiseen asiakkaan kuukausittaiseen huipputehoon. Mikäli tulevaisuudessa harkitaan 

tehotariffin määräytymisperusteena tuntia lyhyempää keskitehoa, kuten 15 min tai 5 min, tulee 

mittausaineistoa kerätä ja analysoida uudelleen ennen tariffimuutosta. 
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6 Johtopäätökset 

Tariffikehitystä tulee tehdä kokonaisuutta tarkastellen huomioiden verkkoyhtiön 

toimintaympäristön. Tariffikehityksellä halutaan tyypillisesti kasvattaa asiakkaiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa omiin verkkopalvelumaksuihinsa. Harvaan asuttujen alueiden 

verkkoinfrastruktuurista aiheutuu merkittävästi kustannuksia siitä riippumatta käyttääkö asiakas 

sähköä. Tämän seurauksena maksujen siirtäminen perusmaksuista merkittävästi tehomaksuihin 

voi heikentää kustannusvastaavuutta. Korkeat perusmaksut heikentävät asiakkaiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa. Maksujen painotuksen siirtäminen 

energiamaksuista tehomaksuun heikentää asiakkaan kannusteita energiatehokkuuteen, mutta lisää 

kannusteita kapasiteettitehokkuuteen. Energiamaksun pienentyminen voi myös vaikuttaa siihen, 

missä määrin asiakkaat valitsevat sähkölämmityksen tai lämpöpumpun fossiilisten polttoaineiden 

ja puun polttamisen sijasta. Tutkimuksessa havaittiin, että nykyisen sulakeporrastuksen 

poistaminen perusmaksuista voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia etenkin kerros- ja 

rivitaloasiakkaiden verkkopalvelumaksuihin. Tämän vuoksi tuleekin harkita huolellisesti, 

pyritäänkö kaikille pienasiakkaille muodostamaan yhteinen tehotariffi, vai jätetäänkö hinnastoon 

liittymän käyttöpaikkamäärään perustuva oma tuote tai sulakekokoperusteinen perusmaksujen 

porrastus.  

Tehoperusteisen hinnoittelun käyttöönotto muodostaa asiakkaalle kannusteen huomioida 

laitevalintojen vaikutus oman sähkönkulutuksen huipputehoihin. Tehotariffilla voidaan kannustaa 

valitsemaan verkon kannalta kapasiteettitehokkaita ratkaisuja, jolloin pitkällä aikavälillä verkon 

kustannusten kasvua voidaan hillitä, mikä rajoittaa myös verkkopalvelumaksujen korotuspaineita. 

Toisaalta ennalta on haastavaa arvioida, missä määrin asiakkaiden valinnat ohjautuisivat 

tehomaksun huomioiden. Tämä jättää verkkoyhtiön näkökulmasta avoimeksi kysymykseksi sen, 

voidaanko verkon mitoituksessa lopulta huomioida tehotariffin kuormitushuippujen kasvun 

hillitsemispotentiaali. Joka tapauksessa sopivalla painoarvolla toteutettu tehomaksun käyttöönotto 

ohjaa verkkopalvelumaksuja asiakkaille nykyistä kustannusvastaavammin. Mikäli kuitenkin 

tehomaksun painoarvo asetetaan liian suureksi, voidaan päätyä kokonaisuuden kannalta 

osaoptimiin. Tällöin asiakkaat voisivat panostaa oman huipputehonsa hallintaa enemmän kuin 

verkosta on saatavissa hyötyjä.  

Tehotariffilla voi olla merkittävä rooli joustavuuden kohdentamisessa verkon kannalta suotuisiin 

paikkoihin. Jos tehotariffia ei ole käytössä, kuormien ohjaaminen sähköjärjestelmätason 

hintasignaalin perusteella voi aiheuttaa asiakkaiden huipputehojen kasvua ja ongelmia 

jakeluverkoissa. Tehomaksun avulla ei tulisi kuitenkaan pyrkiä estämään joustojen toteutumista, 

vaan ohjaamaan jousto sellaisille asiakkaille, jotka eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia 

verkolle. Käytännössä tehotariffi voi toimia kuormien joustavuuden mahdollistajana, sillä 
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tehotariffi luo kannusteet kuormien ohjaamiseen huipputehojen osalta, jolloin asiakkaille voi 

muodostua kannusteet älykkään kuormanohjauksen hankkimiseen.  

Tehotariffi voi vaikuttaa erityisesti sähköautojen lataamisessa tehtäviin valintoihin, koska 

sähköautojen lataamisen tehot ovat asiakkaiden muuhun kuormitukseen nähden merkittäviä. 

Tehotariffi muodostaa kannusteen valita pienitehoisempi latauslaite tai vaihtoehtoisesti ohjata 

lataustapahtumaa ottaen huomioon asiakkaan muun kulutuksen. Asiakkaalle jää valinnanvara 

siitä, pyrkiikö hän optimoimaan lataustapahtumaa kustannussäästöjen saavuttamiseksi vai 

maksaako hän tehojen kasvun aiheuttamista kustannuksista tehomaksun kautta. Käytännössä 

latauksen aikana voitaisiin pyrkiä ohjaamaan myös muuta kuormaa, esimerkiksi sähkölämmitystä. 

Toisaalta sähköautojen lataamisen kustannus jää joka tapauksessa suhteessa matalaksi verrattuna 

perinteisiin polttomoottoriautojen polttoainekustannuksiin, jos tehomaksulle ei aseteta liian 

merkittävää painoarvoa.  

Tehotariffin käyttöönotto muuttaa aurinkosähkön ja erilaisten lämmitysjärjestelmien 

kannattavuuksia etenkin, mikäli energiamaksuista siirretään osa liikevaihdosta kerättäväksi 

tehomaksuilla. Lämmitysjärjestelmien osalta muodostuu kannustin huomioida myös talven 

kovimpien pakkasten aikainen tehonkulutus.  

Tehotariffin käyttöönotto voi muuttaa hyvin vähän sähköä käyttävien asiakkaiden 

verkkopalvelumaksua. Samaan aikaan tapahtuva aurinkosähkön ja akkujärjestelmien laskeva 

hintakehitys voi tulevaisuudessa kannustaa näitä asiakkaita harkitsemaan verkkoliittymän 

irtisanomista. Vaikutukset muiden asiakkaiden siirtomaksuihin riippuvat siitä, missä nämä vähän 

sähköä käyttävät asiakkaat sijaitsevat ja millainen verkkoinfra heitä varten on olemassa. 

Sähköautojen lataustarve voi kuitenkin muuttaa näiden asiakkaiden sähkönkäyttötarvetta 

verkkoliittymän säilyttämisen eduksi. 

Verkkopalvelumaksurakenteen muutoksessa on mahdollista soveltaa erilaisia siirtymäreittejä. 

Siirtymäreitin valintaan vaikuttaa se, mille asiakasjoukolle verkkoyhtiö ottaa tehoperusteisen 

hinnoittelun käyttöön. Mikäli tehoperusteinen hinnoittelu halutaan käyttöön koko 

asiakaskunnalle, siirtymässä voi olla perusteltua soveltaa joko sulakekoko- tai siirtotuotelähtöistä 

siirtymää. Tariffipainotusten muuttaminen kannattaa tehdä riittävän pitkällä siirtymäajalla. Tästä 

hyötyvät asiakkaat, verkkoyhtiö ja muut toimijat. Asiakkaille jää aikaa oppia tehoperusteisen 

hinnoittelun perusteet ja kuinka siihen voi reagoida. Verkkoyhtiön kannalta riskit asiakkaiden 

reagointien seurauksena tulevista hinnaston muutostarpeista pienenevät.  

Kaiken kaikkiaan tehotariffi luo kannusteet asiakkaille tehdä valintoja huomioiden myös 

huipputeho. Asiakkaiden reagointia tariffiin ei kuitenkaan tunneta, minkä seurauksena tariffin 

vaikuttavuuteen jää epävarmuutta. Huipputehojen kasvun hillitseminen luo pitkällä aikavälillä 

mahdollisuuden saavuttaa säästöjä verkoston mitoituksessa. Koska asiakkaiden reagointia ei 
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ennakkoon tunneta, niin on haastavaa arvioida missä määrin verkkoyhtiö voisi huomioida 

tehotariffin vaikutuksen mitoituksessa. Joka tapauksessa tehotariffi hyvin toteutettuna ohjaa 

maksuja nykyistä hinnoittelurakennetta paremmin kustannuksia aiheuttaville asiakkaille.  
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7 Yhteenveto 

Haja-asutusalueita sisältävässä verkkoyhtiössä tehomaksun käyttöönotto voi aiheuttaa merkittäviä 

muutoksia asiakkaiden verkkopalvelumaksuihin. Tehotariffi kannustaa asiakkaiden 

sähkönkäyttöä ja laitevalintoja verkoston huipputehojen kehittymisen kannalta edulliseen 

suuntaan. Haja-asutusalueiden verkostossa korostuu kustannuksien kiinteä luonne, joten 

kustannussäästöjen hakeminen verkoston mitoituksien keventämisellä nykyisestä voi olla 

haastavaa. Käytännössä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa sen kautta, että riski verkon 

ylikuormittumiselle uusien kuormien seurauksena pienenee. Toisaalta tehotariffin vaikuttavuus 

todellisten asiakkaiden valintoihin on toistaiseksi heikosti tunnettu, joten on haasteellista 

määrittää missä määrin tehotariffi voidaan huomioida mitoitusperiaatteissa. Joka tapauksessa 

hyvin toteutettuna tehotariffi jakaa kustannuksia oikeudenmukaisemmin niille asiakkaille, jotka 

aiheuttavat kustannuksien kasvupainetta.  

7.1 Jatkotutkimustarpeet 

Tehoperusteisen hinnoittelun kehittämiseen liittyy tarve ymmärtää asiakkaiden sähkönkäytön 

kehittymistä. Jotta vaikuttavuus verkoston mitoituspäätöksiin voidaan määrittää, tulisi selvittää 

tarkemmin missä määrin tehotariffi vaikuttaa asiakkaan kuormitus- ja laitevalintoihin 

käytännössä.  

Tehotariffitutkimus on pääosin toistaiseksi painottunut tuntitehoihin. Asiakkaiden 

sähkönkulutuksen rekisteröiviä mittareita ollaan kuitenkin jatkossa päivittämässä tiheämmälle 

resoluutiolle. Tehotariffin kannalta lyhytkestoisten tehojen huomioinnilla voi olla merkittävä 

vaikutus verkkopalvelumaksuihin sekä tariffin kannustusvaikutuksiin. Lyhytkestoisempien 

tehojen huomiointia tulisikin tarkastella laajasti siinä vaiheessa, kun mittausdataa asiakkaiden 

kulutuksesta on käytettävissä. 
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access-prices-2020-21-price-list-20200702.pdf 

•  

Italia 
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https://www.dominionenergy.com/virginia/rates-and-tariffs/residential-rates
https://www.dominionenergy.com/virginia/rates-and-tariffs/residential-rates
https://www.evergy.com/manage-account/rate-information/plan-options/even-use-plan
https://www.evergy.com/manage-account/rate-information/plan-options/even-use-plan
https://www.georgiapower.com/content/dam/georgia-power/pdfs/electric-service-tariff-pdfs/TOU-RD-5.pdf
https://www.georgiapower.com/content/dam/georgia-power/pdfs/electric-service-tariff-pdfs/TOU-RD-5.pdf
https://www.duke-energy.com/business/billing/rates
https://www.aelp.com/Customer-Service/Rates-Billing/Current-Rates
https://www.srpnet.com/menu/electricres/priceplans.aspx
https://www.aps.com/en/Utility/Regulatory-and-Legal/Rates-Schedules-and-Adjustors
https://www.aps.com/en/Utility/Regulatory-and-Legal/Rates-Schedules-and-Adjustors
https://www.ergon.com.au/retail/residential/tariffs-and-prices/demand-tariffs
https://www.ergon.com.au/retail/residential/tariffs-and-prices/demand-tariffs
https://www.endeavourenergy.com.au/__data/assets/pdf_file/0023/5954/NETWORK-PRICE-LIST_NETWORK-TARIFFS-2020-2021_July2020.pdf
https://www.endeavourenergy.com.au/__data/assets/pdf_file/0023/5954/NETWORK-PRICE-LIST_NETWORK-TARIFFS-2020-2021_July2020.pdf
https://www.westernpower.com.au/media/4302/network-access-prices-2020-21-price-list-20200702.pdf
https://www.westernpower.com.au/media/4302/network-access-prices-2020-21-price-list-20200702.pdf
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/societa-di-vendita/tariffe-di-distribuzione.html
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/societa-di-vendita/tariffe-di-distribuzione.html


 

  ISBN 978-952-335-706-8 (PDF) 
 
ISSN-L 2243-3376 
 
ISSN 2243-3376 
 
Lappeenranta 2021 


