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1 Johdanto 

Energia-ala on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa yhteiskunnan muuttuessa yhä enem-

män sähköenergiasta riippuvaiseksi. Ilmastonmuutos, teknologioiden ja energiatehokkuu-

den kehittyminen, kulutustottumusten, sekä asiakasodotusten ja -käyttäytymisen muutokset 

aiheuttavat toimenpiteitä myös sähköverkkotoimialalla. Uusiutuvaan energiaan perustuva 

hajautettu pientuotanto sekä sähköautojen ja energiavarastojen yleistyminen ovat jatkaneet 

suosiotaan viime vuosina huomattavasti ja sama kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuu-

dessa, mahdollisesti jopa entistä voimakkaammin. Erityisesti aurinkovoima ja siitä saatavat 

hyödyt ovat alkaneet kiinnostaa myös kotitalouksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä säh-

köverkkoon liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti Suomessa oli jo lähes 300 MW. 

Vuosittaista kasvua verrattuna vuoden 2019 tuotantokapasiteettimäärään oli 91 MW. Mer-

kittävää kasvua osoittaa se, että vuonna 2015 aurinkosähkön pientuotantoa oli vain muuta-

mia megawatteja. (Energiavirasto, 2021a) 

Sähköjärjestelmän yleinen toimintaperiaate perustuu tehotasapainoon. Uudet ratkaisut sekä 

muutokset teknologioissa ja kulutuskäyttäytymisessä aiheuttavat muutosta sähköverkossa 

siirrettävän energian ja tehon suhteeseen, jolloin sähkönsiirron perinteisen roolin ja vaati-

musten on vahvasti muututtava kohti kaksisuuntaista, toimintavarmaa palvelualustaa. Ny-

kyisen kaltaisen kehityksen myötä siirretyn energian määrä pienenee, mutta tehon tarve säi-

lyy vähintään ennallaan, tai jopa kasvaa huomattavasti (Honkapuro et al. 2017). Tämä luo 

jakeluverkkoyhtiöille paineita kehittää hinnoittelukäytäntöjään, sillä nykyisin pienasiak-

kailla käytössä olevien energiamaksupainotteisten verkkopalvelutuotteiden kustannusvas-

taavuus sekä ohjausvaikutukset eivät ole tarkoituksenmukaisia, sillä sähköverkosta aiheutu-

vat kustannukset ovat suurimmaksi osaksi kiinteitä ja riippuvaisia tehosta (Honkapuro et al. 

2017). Eräs keino, jolla jakeluverkkoyhtiöt voivat vastata näihin muutoksiin, on uudistaa 

verkkopalvelutuotteiden hinnoittelua.  

Luonnollisessa monopoliasemassa toimivien jakeluverkkoyhtiöiden toiminta rahoitetaan 

asiakkailta kerättävillä verkkopalvelumaksuilla, joiden tulee kattaa sähköverkosta aiheutu-

vat kustannukset mahdollisimman kustannusvastaavasti ja aiheuttamisperiaatteen mukai-

sesti. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena nykyisten verkkopalvelu-

tuotteiden hinnoittelua on syytä tarkastella ja mahdollisesti päivittää.  
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Perinteinen hinnoittelumalli on vahvasti perustunut aikaan ennen etäluettavia AMR-mitta-

reita, jolloin asiakkaiden sähkönkäyttöä on mitattu vain kokonaiskulutuksen osalta (Haapa-

niemi et al. 2021). Viime vuosien aikana monet verkkoyhtiöt ovatkin kohdistaneet hinnoit-

telua entistä enemmän perusmaksun osuuteen, sen ollessa verkkoyhtiön näkökulmasta pa-

remmin aiheuttamisperiaatetta tukevaa, kuin hinnoittelun painottaminen siirretyn energian 

määrään. Tämä ei kuitenkaan ole asiakkaan näkökulmasta oikeudenmukaisin, eikä varmasti 

miellyttävin ratkaisu. Hinnoittelun tulisi ohjata asiakkaan käyttäytymistä, mutta kustannus-

ten entistä vahvempi kohdistaminen perusmaksuun vähentää asiakkaan kannusteita ja mah-

dollisuuksia vaikuttaa omaan verkkopalvelumaksuun. Vaihtoehtoisia tehoon perustuvia 

verkkopalvelutuotteiden rakenteita on tarkasteltu jo laajalti, ja niitä on käytössä muutamilla 

verkkoyhtiöillä myös pienemmille asiakkaille. Tehomaksun sisältävä verkkopalvelutuote 

mahdollistaisi kustannusten kohdistamisen tarkemmin niille, jotka verkkoa oikeasti kuor-

mittavat. Verkkoon tehtävät investoinnit kuitenkin pohjautuvat vahvasti huipputehoon, 

jonka perusteella verkko on mitoitettava. Noin 80 prosenttia sähköverkkoliiketoiminnan 

kustannuksista on kiinteitä, siirretystä energiasta riippumattomia. Verkkoyhtiön näkökul-

masta tehomaksun sisältävä verkkopalvelutuote voi mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti 

verkoston investointitarpeisiin, ja lisäksi asiakkaalle syntyisi kannustin sähköjärjestelmän 

näkökulmasta optimaalisempaan sähkönkäyttöön leikkaamalla huipputehoa, joka tuo myös 

mahdollisuuden vaikuttaa oman verkkopalvelumaksunsa suuruuteen kulutuskäyttäytymi-

sellä. Sähkömarkkinalain muutokset, sekä valvontamallissa tapahtuvat muutokset yhdessä 

jakeluverkkojen verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin kanssa asettavat verk-

kopalvelutuotteiden suunnittelulle kuitenkin entistä tarkemmat rajaehdot ja vaatimukset, 

joita on noudatettava. 

1.1  Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on analysoida edellä mainittujen muutosten aiheuttamia vai-

kutuksia nykyiseen hinnoittelurakenteeseen, sekä  Savon Voima Verkko Oy:n (SVV) pien-

asiakkaille soveltuvan kustannusvastaavan tehomaksukomponentin sisältävän hinnoittelu-

mallin ja tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen muodostamista ja käyt-

töönottoa. Tarkoituksena on selvittää millainen verkkopalvelumaksujen harmonisoituja ra-

kenteita noudattava pienasiakkaan tehomaksukomponentin sisältävä hinnoitteluvaihtoehto 

olisi soveltuvin käyttöönotettavaksi ja tarkastella millaisia asiakaskohtaisia muutoksia siir-

tyminen hinnoitteluvaihtoehtoon aiheuttaisi. Tulevaisuuden tarpeet huomioivan 
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hinnoittelurakenteen muodostamisessa noudatetaan verkkopalvelumaksujen rakenteiden 

harmonisoinnissa esitettyjä hinnoittelurakenteita sekä maksukomponenttien määräytymis-

perusteita. Työssä tarkastellaan nykyisten Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden sekä Pj-tehosähkö 

-tuotteiden asiakkaita joita on yhteensä noin 20 000. Työssä käsitellään asiakkaiden ohjaa-

mista oikeisiin tuotteisiin sekä nykyiseen hinnoittelurakenteeseen tehtäviä rakenteellisia 

muutoksia verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa esitettyjen suositusten 

mukaisesti. Pienasiakkaan tehomaksukomponentin sisältävän verkkopalvelutuotteen suun-

nittelua toteutetaan soveltaen erilaisia alalla käytettyjä hintojen muodostamismenetelmiä, 

hyödyntämällä asiakkaiden tuntimittaustietoja. Laskenta, asiakaskohtaiset muutostarkastelut 

ja tulosten analysointi asiakkaiden tuntimittaustietojen pohjalta suoritetaan MATLAB®  

-ohjelmiston avulla. Työn tavoitteena on myös luoda selkeät ohjeet ja vaatimukset tarvitta-

viin resursseihin yrityksessä tulevaisuudessa suoritettavia hinnoittelurakenteiden suunnitte-

lua ja käyttöönottoa varten.  

1.2  Työn rakenne 

Toisessa luvussa esitellään yleisesti Savon Voima -konsernia sekä Savon Voima Verkko 

Oy:tä ja niiden rakennetta. Kolmannessa luvussa käsitellään verkkopalvelutuotteiden hin-

noitteluun vaikuttavia tekijöitä, kuten valvontamallia, asetuksia, lakeja ja direktiivejä. Lu-

vussa neljä esitellään verkkopalvelutuotteiden hinnoittelua ja verkkopalvelutuotteita ylei-

sesti, SVV:n verkkopalvelutuotteiden nykytilannetta ja kehityskohteita sekä vaihtoehtoisia 

verkkopalvelutuotteiden rakenteita. Luvussa viisi käydään läpi asioita, joita verkkopalvelu-

tuotteiden hinnoitteluprosessi kokonaisuudessaan sisältää. Kuudennessa luvussa esitetään 

verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin toteutusta SVV:n toimintaympäristössä. Lu-

vussa seitsemän keskitytään uuden tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen 

suunnitteluun. Alkuun käydään läpi millaisia muutoksia siirtyminen harmonisoituihin verk-

kopalvelumaksujen rakenteisiin aiheuttaisi, jonka jälkeen siirrytään muodostamaan pienasi-

akkaan tehomaksukomponentin sisältävää verkkopalvelutuotetta ja tarkastellaan millaisia 

asiakaskohtaisia muutoksia uusiin tehomaksukomponentin sisältäviin hinnoitteluvaihtoeh-

toihin siirtyminen aiheuttaisi. Luvun seitsemän lopussa käsitellään uuden tehomaksukom-

ponentin sisältävän verkkopalvelutuotteen käyttöönotossa huomioitavia asioita. Luvussa 

kahdeksan esitetään tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen käyttöönotto-

suunnitelma, asiakasviestintää koskevia asioita ja jatkotutkimustarpeita.   
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2 Savon Voima -konserni 

Savon Voima Oyj on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva energiayhtiö, joka perustettiin vuonna 

1947 yhdistämällä paikallisia sähkölaitoksia. Konsernin liiketoimintaan kuuluu sähkön siirto 

ja verkkopalvelut, kaukolämmön tuotanto ja jakelu, sähköntuotanto, sekä asiakaspalvelu ja 

energia-alan asiantuntijapalvelut. Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon 

Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, sekä Savon Voima Joensuu Oy. Savon Voima -kon-

serni on täysin Savon Energiaholding Oy:n omistuksessa, jonka omistajina toimivat toimi-

alueen 20 kuntaa. (Savon Voima, 2021a) Kuvassa 2.1 on esitetty Savon Energiaholding Oy:n 

omistajajakauma.  

 

Kuva 2.1 Savon Voima Oyj:n omistaman Savon Energiaholding Oy:n omistajajakauma. 

 

Savon Voima lukeutuu liikevaihdollaan, 189,6 miljoonaa euroa (2020), Suomen suurimpiin 

energiapalveluiden myyjiin. Konsernissa työskentelee yhteensä noin 210 henkilöä. Savon 

Voima investoi vuonna 2020 yhteensä 52,7 miljoonaa euroa, josta valtaosa, noin 43 miljoo-

naa euroa käytettiin sähköverkoston rakentamiseen, ylläpitoon sekä kehitykseen. (Savon 

Voima, 2021b) Savon Voiman palveluverkostoalue on esitetty kuvassa 2.2.  
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Kuva 2.2 Savon Voima Oyj:n toiminta-aluekartta. (Savon Voima, 2021c) 

2.1 Savon Voima Verkko Oy 

Savon Voima Verkko Oy vastaa asiakasmäärältään Suomen kuudenneksi suurimpana verk-

koyhtiönä sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon 

sekä Keski-Suomen alueella. Vuonna 2019 SVV:n sähköverkkoluvan vastuualueella oli yh-

teensä noin 118 000 käyttöpaikkaa. Sähköverkkoa yhtiöllä on yhteensä noin 27 000 kilomet-

riä. Verkkopituus asiakasta kohden on noin 230 metriä, joka on huomattavan suuri verrattuna 

monien muiden verkkoyhtiöiden vastaavaan arvoon. (Savon Voima, 2021b) Suuret verkko-

pituudet johtuvat harvaan asutuista seuduista, sekä maaseutumaisesta toimintaympäristöstä. 

Tästä syystä, myös sähköverkkoon vaadittavat investoinnit ovat hyvin suuria. Vuosina 
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2013–2020 SVV on investoinut sähköverkkoon yli 360 miljoonaa euroa, vuotuisten inves-

tointien ollessa keskimäärin noin 50 miljoonaa euroa. (Savon Voima, 2021d) Taulukossa 2.1 

on esitetty yhtiön sähköverkon tunnuslukuja.  

Taulukko 2.1 SVV:n sähköverkon tunnuslukuja. 

 

2.2 Toimintaympäristö ja tulevaisuuden muutokset 

Haja-asutuspainotteinen toimintaympäristö luo erilaisia haasteita tulevaisuudessa. Sähkö-

verkkoinvestointien pitoajat ovat pitkiä ja investointien todellinen tarve halutaan varmistaa 

pitkälle. SVV:n jakeluverkko on suurilta osin rakennettu 60- ja 70-luvuilla, jonka seurauk-

sena verkkoon joudutaan tekemään suuria investointeja verkkokomponenttien ikääntymisen 

vuoksi. Toimitusvarmuusvaatimusten myötä investoinnit ohjautuvat laajalti myös haja-asu-

tusaluille. Tällöin herää huoli alueellisesta sähkön käytön pysyvyydestä, sekä sen myötä 

verkkoinvestointien tarpeellisuudesta. Haja-asutusalueella asiakasta kohti sitoutuu huomat-

tavan suuri verkko-omaisuus, jolloin verkkoyhtiön näkökulmasta on hyvin tärkeää myös tar-

kastella alueiden sähkönkäytön kehittymistä, asiakaskatoriskiä sekä muuttoliikkeen että alu-

eiden taantumisen vuoksi. 

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että tehotuotteen käyttöönotto haja-asutuspai-

notteisessa verkkoyhtiössä sisältää riskejä ja se on tehtävä erittäin harkitusti. Merkittävä osa 

verkkoyhtiön kustannuksista on kiinteitä, sekä johtuvat asiakkaan liitynnästä ja olemassa-

olosta verkossa. Painottaessa verkkopalvelutuotteen hinnoittelua voimakkaasti tehomak-

suun, siirtyisivät kustannukset entistä enemmän vakituisten asiakkaiden maksettavaksi, jol-

loin kesämökit ja muut vähän tai kausiluontoisesti sähköä kuluttavat hyötyisivät hinnoitte-

lurakenteesta huomattavasti. Sähköverkkoja on kuitenkin ylläpidettävä, sekä kehitettävä 

myös kausiluontoisesti sähköä kuluttavia asiakkaita varten, jolloin edellä mainittu tilanne ei 

olisi oikeudenmukainen. (Lassila et al. 2019) 
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Epävarmuustekijöitä aiheeseen liittyen haja-asutusalueilla luo verkkopalvelutuotteiden ke-

hityksen ohella myös pientuotannon ja energiavarastointijärjestelmien jatkuvasti kehittyvät 

trendit sekä kannattavuuden että teknologiakehittymisen osalta. On mahdollista, että vähän 

kuluttavalla asiakkaalla syntyy mielenkiintoa verkkoliitännälle vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, 

kuten irtaantuminen verkosta ja esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen. Verk-

koyhtiön näkökulmasta olisi tärkeää selvittää kohteet, joissa tällainen tilanne on mahdolli-

nen, ettei asiakas tarvitsekaan verkkoyhteyttä tulevaisuudessa. Verkostorakenteesta riippuen 

on mahdollista, ettei tietyn muuntopiirin perässä ole kuin yksi tai muutama asiakas. Mikäli 

nämä asiakkaat irtaantuisivat verkosta, tarkoittaisi se verkkoyhtiön näkökulmasta sitä, ettei 

kyseisiä asiakkaita syöttäviin johto-osiin ole tarpeen kohdistaa toimitusvarmuusvaatimusten 

mukaisia investointeja elleivät ne ole muita asiakkaita syöttäviä runkojohtoja. Tällöin sääs-

tettyjä resursseja ja investointeja voidaan kohdistaa entistä tehokkaammin alueille, joilla 

niitä vaaditaan ja ne ovat tarpeen. Verkosta irtautuminen on pääasiassa mahdollinen vaihto-

ehto joillekin kesämökeille, sekä vähäiselle käytölle jääneille omakotitaloille. Ongelmaksi 

voi kuitenkin koitua talviajan kuormituksen tai suuremman energiantarpeen korvaaminen 

aurinkosähköllä, sekä mahdollinen tulevaisuuden tarve sähköauton lataukseen. Verkosta ir-

tautuvien asiakkaiden sijainnilla sähköverkossa voi olla merkittäviäkin vaikutuksia, jos asi-

akkaat sijaitsevat kaukana muista asiakkaista. Tällaisten verkkoliittymien olemassaoloon si-

toutuu suuri määrä verkko-omaisuutta, jolloin heidän irtoamisensa seurauksena voisivat 

myös muut asiakkaat hyötyä verkon kustannussäästöjen kautta. Tämänkaltaista selvitystä on 

mahdollista tehdä esimerkiksi tarkastelemalla asiakkaiden tuntimittaustietoja ja kulutuskäyt-

täytymistä useammalta vuodelta, sekä yhdistämällä käyttöpaikan sijaintitietoja yhdessä ver-

kostorakenteen kanssa karttatasolle. Jotta edellä mainittua selvitystä voitaisiin hyödyntää 

käytännössä, olisi kyseistä prosessia vietävä eteenpäin muun muassa kontaktoimalla asiak-

kaita, sekä selvittämällä heidän kanssaan toteutettavia mahdollisia jatkotoimenpiteitä.  

SVV:lle tehdyn, Vanguard Consulting Oy:n (VGC) ja Rejlers Finland Oy:n energiamurrok-

sen vaikutuksiin liittyvän ”Energiamurroksen vaikutusten kirkastaminen”-selvityksen pe-

rusteella SVV:n verkkoalueella on ennustettavissa merkittäviä muutoksia tulevien vuosi-

kymmenten aikana. Ennusteen mukaan väestökehityksen osalta keskittyminen voimistuu ja 

väestökato on voimakkaimmillaan pienissä, alle 5000 asukkaan kunnissa. Pelkästään Savon 

Voima Verkko Oy:n verkkoalueella on ennustettu väestön vähenevän melkein 20 % vuoteen 

2040 mennessä. Selvityksen tulokset väestönkehityksestä perustuvat Tilastokeskuksen sekä 



16 

 

aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toteuttamiin ennusteisiin. Verkkoalue edustaa 

Suomen väestörakennemuutoksen ääritapausta; vähentyvä rakentuminen ja ikärakenteen 

vanhentuminen, sekä ostovoiman heikentyminen hidastavat myös uusien energiateknologi-

oiden käyttöönottoa. Lämmitystaparatkaisujen muutosten arvioinnin pohjana on käytetty 

muun muassa Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM), Ympäristöministeriön (YM), sekä Tek-

nologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toteuttamia ennusteita. Muutokset näkyvät ennusteessa 

selkeänä sähkölämmitteisten talojen määrän kasvuna. Liikenne- ja viestintäministeriön 

(LVM) ennusteisiin pohjautuen, selvityksen mukaan sähköautojen määrän odotetaan kehit-

tyvän hyvin maltillisesti, alle Suomen keskiarvon, samoin kuten älylatausten osuuden säh-

köautojen latauspaikoista. Aurinkosähkön tuotannon käyttöpaikkojen määrän odotetaan kas-

vavan huomattavasti teknologioiden kehittymisen, sekä hintojen alenemisen myötä. Arviot 

aurinkosähkön määrän kehityksestä perustuvat muun muassa AFRY:n, VGC:n sekä TEM:n 

toteuttamiin ennusteisiin. Selvityksessä syntynyt yhteenveto energiamurroksen ennuste-

tuista vaikutuksista SVV:n verkkoalueella on esitetty kuvassa 2.3. (Vanguard & Rejlers, 

2021) 

 
Kuva 2.3 Energiamurroksen vaikutukset SVV:n verkkoalueella 2020–2040 (Vanguard & Rejlers, 2021) 
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Selvityksen mukaan kiinteistöjen sähköistyminen luo myös mahdollisuuden kasvattaa verk-

koalueen joustopotentiaalia. Ohjattavat lämmityskuormat, kuten lämminvesivaraajat, läm-

pöpumput ja ilmanvaihto, sekä sähköautot voivat tulevaisuudessa tarjota joustoresursseja 

jopa 170 MW:n edestä, kuten kuvasta 2.3 nähdään. Joustoresurssien todellinen hyödyntämi-

nen vaatii kuitenkin suuria muutoksia, esimerkiksi kiinteistö- ja kotiautomaatiojärjestel-

missä. Verkkoyhtiön näkökulmasta merkittävä haaste koskien tulevaisuuden muutoksia 

muodostuu siitä, ettei asiakaskohtaiset valinnat tai tulevat muutokset ole lähtökohtaisesti en-

nakkoon tiedossa, eikä tarkasti ennustettavissa (Haapaniemi et al. 2021). Edellä mainitut 

joustoresurssit ovat kuitenkin asiakkaan omia kuormia, joita asiakas itse omilla toimillaan 

voi tuoda ohjattavaksi esimerkiksi kolmannen osapuolen aggregaattorin avulla, mikäli saa 

siitä tarpeelliseksi katsomansa korvauksen.  

Muita toimintaympäristössä vaikuttavia muutostekijöitä ovat esimerkiksi vaihtelevan tuo-

tannon, kuten aurinkoenergian ja tuulienergian yleistyminen. Edellä mainittujen tuotanto-

muotojen vaihtelevuuden, sekä epävarman ennustamisen takia myös energianvarastointijär-

jestelmät tulevat yleistymään jossakin määrin. Eräs viimeaikainen uudistus sähkön vähittäis-

markkinoiden toiminnassa on helmikuussa 2022 käyttöön otettu keskitetyn sähkönsiirron ja 

sähkönmyynnin välinen tiedonvaihtojärjestelmä Datahub. Datahub-järjestelmään siirtyi 

noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyynnistä vastaavaa yh-

tiötä (Fingrid, 2022). Järjestelmään on kerätty sähkönkäyttöpaikkaan liittyviä asiakas- ja ku-

lutustietoja, jonka avulla sen on tarkoitus nopeuttaa tiedonvaihtoa esimerkiksi sähkön siirron 

ja sähkön myynnin välillä, kun kaikilla tietoihin oikeutetuilla osapuolilla on saatavilla sa-

manaikainen, tasapuolinen ja ajantasainen tieto (Fingrid, 2022). Uuden sukupolven älykkäät 

AMR 2.0-mittalaitteet sekä 15-minuutin mittausjaksoihin eli niin sanottuun varttitaseeseen 

siirtyminen ovat myös lähitulevaisuudessa tapahtuvia merkittäviä, koko alaan vaikuttavia 

muutoksia. Verkkoyhtiön liiketoimintaan vaikuttaa myös merkittävästi sähkön jakeluverk-

kotoiminnan valvontamallissa, sähkömarkkinalaissa ja asetuksissa tapahtuvat muutokset. 

Näitä muutoksia käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.  
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3 Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluun vaikuttavat tekijät 

Suomessa sähköverkkotoimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sähkömarkkinalaki (588/2013), 

laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013), sähköturvallisuuslaki 

(1135/2016), laki Energiavirastosta (870/2013), valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista 

(65/2009), valtioneuvoston ja TEM:n päätökset ja asetukset, sekä Euroopan Unionin asetuk-

set ja direktiivit. (Partanen et al. 2020) Lainsäädännön toteutumista, sekä verkkoliiketoimin-

nan valvontamallin noudattamista valvoo Energiavirasto.  

Jakeluverkkoyhtiöt rahoittavat toimintansa asiakkailta kerätyillä verkkopalvelumaksuilla ja 

rahoitusmarkkinoilta otetuilla lainoilla. Verkkoyhtiön, sekä asiakkaiden etujen näkökul-

masta verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun tulisi olla ennakoitavaa pitkällä aikavälillä. Näin 

voidaan taata verkkoyhtiölle vakaa tulonmuodostus ja asiakkaalle yllätyksettömät laskut. 

Monopoliaseman vuoksi, alueellista kilpailua jakeluverkkoyhtiölle ei synny, mutta aseman 

väärinkäytön estämiseksi toimintaa on ohjattava ja säädeltävä lainsäädännön sekä viran-

omaisvalvonnan avulla. Lainsäädännöllisten toimien lisäksi verkkopalvelutuotteiden hin-

noitteluun sovelletaan myös erilaisia periaatteita. (Sähkömarkkinalaki 588/2013;  

Apponen, 2016) 

Toimialalla on tapahtunut, sekä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia liittyen sähkömark-

kinalakiin, valvontamalliin, sekä verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointiin. 

Muutoksilla on vaikutuksia sekä verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluun, että verkkoliiketoi-

mintaan vaatimusten täyttämisestä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi. Näitä muutoksia kä-

sitellään tarkemmin seuraavaksi alaluvuissa 3.1–3.3.  

3.1 Euroopan Unionin direktiivit ja asetukset 

Sähköverkkotoimintaan Suomessa vaikuttavat lait sekä asetukset pohjautuvat sisällöltään 

vahvasti ylemmän tason, eli tässä tapauksessa EU:n direktiiveihin sekä asetuksiin. Verkko-

palvelutuotteiden hinnoittelussa sovelletaan muun muassa EU:n direktiiviä 2012/27/EU 

energiatehokkuudesta, jota on sittemmin muutettu vuonna 2018, direktiiviä sähkön sisä-

markkinoista 2019/944, sekä asetusta sähkön sisämarkkinoista 2019/943.  

Energiatehokkuusdirektiivin avulla EU pyrkii edistämään energiatehokkuutta, sekä jäsen-

valtioiden energiansäästötavoitteiden saavutettavuutta. Kuluttajia tulisi ohjeistaa 
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energiatehokkuuden parantamiseksi heidän sähkönkäytöstään esimerkiksi täsmällisen ja yk-

sinkertaisen laskutuksen avulla, tai luomalla kuluttajalle mahdollisuus seurata omaa sähkön-

käyttöään. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on poistettava sellaiset siirto- ja jakeluverk-

koihin liittyvät kannustimet, jotka ovat haitallisia sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle ja 

kokonaistehokkuudelle tai jotka voivat haitata kysyntäjouston tai lisäpalvelujen hankin-

nassa. Verkkopalvelutuotteet voivat tukea loppukäyttäjien kysynnänohjaustoimenpiteiden 

dynaamista hinnoittelua, mukaan lukien käyttöajankohdasta riippuvat verkkopalvelutuot-

teet, kriittisten kulutushuippujen hinnoittelu, kulutushuippujen leikkaaminen, sekä reaaliai-

kainen hinnoittelu. Verkkopalvelutuotteiden on myös oltava direktiivin mukaan kustannus-

vastaavia niiden kustannussäästöjen mukaan, joita verkoissa saavutetaan kysynnänohjaus-

toimenpiteillä, hajautetulla tuotannolla, sekä säästöillä, joita on saatu alentamalla kustannuk-

sia ja optimoimalla verkon toimintaa. (EU 2012/27) 

Euroopan unionissa on jo vuodesta 1999 lähtien pyritty toteuttamaan sähkön sisämarkki-

noita, jonka pohjalle direktiivi 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä sään-

nöistä on muotoutunut erinäisten muutosten jälkeen. Direktiivissä määritetään yhteiset sään-

nöt sähkön tuotannolle, jakelulle, energian varastoinnille sekä sähkön toimitukselle. Siinä 

annetaan myös keskeiset säännöt, jotka koskevat kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja ku-

luttajansuojaa, kolmansien osapuolten pääsyä siirto- ja jakeluverkkotoimintaan, toimintojen 

eriyttämistä sekä sääntelyviranomaisten riippumattomuutta. Jakeluverkonhaltijan on pystyt-

tävä täyttämään sähkönjakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä sekä varman, luotettavan ja te-

hokkaan sähkönjakeluverkon käyttö, ylläpito, ja kehittämisedellytykset. Verkonhaltija ei 

myöskään saa harjoittaa syrjintää verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä. (EU 

2019/944) 

Edellä mainittujen direktiivien lisäksi toimintaa ohjaavat myös erilaiset EU:n asetukset, ku-

ten asetus sähkön sisämarkkinoista 2019/943, jonka mukaan verkkoon pääsystä, käyttämi-

sestä ja vahvistamisesta perittävät maksut on oltava kustannuksia vastaavia, sekä niissä on 

huomioitava verkon käyttövarmuuden ja joustavuuden tarve. Verkkomaksujen määritykseen 

käytetyllä menetelmällä on tarkoitus tukea koko järjestelmän tehokkuutta pitkällä aikavälillä 

asiakkaille ja tuottajille annettavien hintasignaalien kautta. Jakelutariffeihin sovellettavien 

menetelmien on tarjottava jakeluverkonhaltijoille kannustimia mahdollisimman kustannus-

tehokasta käyttöä, sekä kehitystä varten. (EU 2019/943) Jakeluverkonhaltijalle osoitetut 

kannustimet toteutetaan sääntelyviranomaisen toimesta, esimerkiksi valvontamallin kautta. 
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3.2 Sähkömarkkinalaki 

Valtakunnallisesta sähkönsiirrosta vastaa monopoliasemassa oleva kantaverkkoyhtiö  

Fingrid, joka vastaa kantaverkosta, ulkomaiden rajayhteyksistä sekä Suomen sähköjärjestel-

män tasapainosta, kun taas alueellisesta sähkön jakelusta vastaavat niin ikään monopoliase-

massa olevat jakeluverkkoyhtiöt omilla vastuualueillaan. Sähkönjakeluverkkoliiketoiminta 

on vuonna 1995 voimaan astuneen sähkömarkkinalain mukaisesti oltava eriytetty sähkön 

tuotannosta ja kaupasta. Samaan aikaan laki avasi tuotannon ja kaupan vapaalle kilpailulle. 

Jakeluverkkotoiminnan asema määriteltiin luvanvaraiseksi monopolitoiminnaksi, sillä usei-

den rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei olisi kansantaloudellisesti kannattavaa. Sähkö-

markkinalain perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti ja kestä-

västi toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille niin, että loppukäyttäjille voi-

daan turvata hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta, sekä kohtuulliset 

palveluperiaatteet. Nykyisin käytetään vuonna 2013 voimaan astunutta sähkömarkkinalakia 

588/2013, jota on uudistettu vuosina 2017 ja 2021. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

Sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain viranomaisen myöntämällä sähköverkkoluvalla, 

jonka myöntää Energiavirasto. Sähköverkkolupa voidaan myöntää, jos hakija täyttää sähkö-

verkkotoiminnalle asetetut tekniset, taloudelliset, sekä organisatoriset vaatimukset. Lupa 

myönnetään yleensä toistaiseksi voimassa olevaksi, eikä sitä voida siirtää toiselle toimijalle. 

Verkonhaltijan on tarjottava sähköverkkonsa palveluita tasapuolisesti ja syrjimättömästi 

kohtuullista korvausta vastaan niitä tarvitseville. Asianomaiset maksut suorittamalla, verkon 

käyttäjä saa oikeuden käyttää liittymispisteestään käsin koko maan sähköverkkoa, ulkomaan 

yhteyksiä lukuun ottamatta. Sähkömarkkinalaissa sovelletaan niin sanottua pistehinnoitte-

lua, jonka mukaan sähkönjakelun hinta ei saa kuitenkaan riippua käyttäjän maantieteellisestä 

sijainnista. Hinta ei siis saa vaihdella samantyyppisten ja samalla tavalla sähköä käyttävien 

asiakkaiden välillä.  Riittävän hyvälaatuisen sähkön turvaamiseksi tulee verkonhaltijan hä-

nelle maantieteellisesti määritetyllä vastuualueella ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverk-

koaan sekä yhteyksiä muihin verkonhaltijoihin toiminnalle määritettyjen vaatimusten ja asi-

akkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

Sähkömarkkinalaki asettaa verkonhaltijalle vaatimuksia myös sähkönmittaukselle, joka toi-

mii perustana laskutukselle sekä taseselvitykselle. Verkonhaltijan vastuulla on sähköverkos-

saan sähköntoimitusten mittaus sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen eri 
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sähkömarkkinoiden osapuolille. Mittauspalvelun tulisi kokonaisuudessaan pyrkiä edistä-

mään tehokasta sähkönkäyttöä sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien hyödyntämistä. 

Mittauspalvelu voidaan toteuttaa joko verkonhaltijan tai hankitun palveluntarjoajan toi-

mesta. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

Yleisesti sähkömarkkinalain mukaan verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä näi-

den määräytymisperusteiden on oltava kaikille tasapuolisia ja syrjimättömiä, jotta hinnoit-

telu on kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. Loppukäyttäjien, sekä heidän tarpeiden eroa-

vaisuuden vuoksi, jakeluverkonhaltijan on tarjottava erilaisiin tarpeisiin soveltuvia, kuten 

yleisen aikajaotuksen mukaisia sähkönjakelupalveluja.  Yksinkertaisuusperiaatteen mukai-

sesti, kuluttajaa koskevat myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisehdot on julkais-

tava, sekä esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkonhaltija on myös velvoitettu julkai-

semaan verkkopalvelujensa hintatasoa, toiminnan tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta, säh-

köverkon kehittymistä sekä toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Tunnuslukuja ilmoitetaan val-

vovalle viranomaiselle, eli Energiavirastolle. Myös laskutuksessa on esitettävä selkeä erit-

tely siitä, miten sähkönjakelun hinta muodostuu. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

3.2.1 Sähkömarkkinalain muutokset 

Sähkönkäyttäjillä on sähkömarkkinalain mukaan oikeus ilman eri vaatimusta sähkönjakelun 

yhtäjaksoisen keskeytymisen vuoksi vakiokorvaukseen, mikäli jakeluverkonhaltija ei pysty 

osoittamaan, että sähkönjakelun keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa 

ulkopuolella olevasta esteestä. Vakiokorvauksen määrä perustuu keskeytysajan kestoon, 

sekä prosenttimääräiseen korvaukseen loppukäyttäjän vuotuisista verkkopalvelumaksuista. 

Sähkömarkkinalain muutoksessa 730/2021, muutettiin vakiokorvausten määräytymisperus-

teita muun muassa alentamalla korvausluokkarajojen vaatimia keskeytysaikoja. Tämä muu-

tos astuu voimaan 1.1.2024. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

Sähkömarkkinalaissa määritetään myös rajat sähkönjakelun maksujen korottamiselle. Elo-

kuussa 2021 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä, verkonhaltija saa korottaa sähkönjake-

lun maksujaan enintään 8 prosenttia edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerättyihin sähkön-

jakelun maksuihin verrattuna. Mikäli jakeluhintoja halutaan korotuksesta alkavan 12 kuu-

kauden ajanjakson aikana korottaa, ei korotus saa siltikään ylittää 8 prosenttia ensimmäistä 

korotusta edeltäneiden 12 kuukauden kerättyjen maksujen määrästä. Ennen lakimuutosta, 

sallittu enimmäiskorotus vastaavilla ehdoilla oli 15 prosenttia. (Sähkömarkkinalaki 
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588/2013) Hintojen korotusta valvoo Energiavirasto erikseen määritettyjen tyyppikäyttäjien 

avulla. 

Sähkönjakeluverkon suunnittelussa, rakentamisessa, sekä ylläpitämisessä tulee huomioida 

sähkömarkkinalaissa määritetyt toiminnan laatuvaatimukset niin, ettei jakeluverkon vioittu-

minen myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttä-

jälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Vastaavasti muulla kuin asemakaava-

alueella, keskeytysaika ei saa ylittää 36 tuntia. Toimintavarmuutta koskevaa siirtymäsään-

nöstä sähkömarkkinalaissa muutettiin elokuussa 2021. Mikäli jakeluverkonhaltijan vastuu-

alueen KJ-verkon maakaapelointiaste on ollut vuoden 2018 loppuun mennessä enintään 60 

prosenttia, on verkonhaltijan täytettävä edellä mainitut toimitusvarmuusvaatimukset vii-

meistään vuoden 2036 loppuun mennessä. Vaatimukset on täytyttävä viimeistään vuoden 

2028 loppuun mennessä vähintään 75 prosentilla jakeluverkon käyttäjistä, vapaa-ajan asun-

not pois lukien. Tämä lakimuutos tuli voimaan 1.8.2021. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

Voimaan astuneen sähkömarkkinalain muutokset, sekä muutos sähkö- ja maakaasumarkki-

noiden valvonnan laissa antaa Energiavirastolle uusia mahdollisuuksia sähkönjakeluyhtiöi-

den valvontaan. Lakimuutosten pyrkimys on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua jakelu-

verkonhaltijoiden kustannustasoa alentavilla, sekä kustannustason nousua loiventavilla toi-

menpiteillä. Seurauksena tästä, Energiavirasto käynnisti omat toimenpiteensä kohdistuen 

valvontamenetelmiin, jotka muuttuivat vuoden 2022 alussa. Energiaviraston toimenpiteitä 

ja niiden vaikutuksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.   

3.3  Energiaviraston valvontamalli 

Sähköverkkoliiketoiminta on sähkömarkkinalain mukaisesti luvanvaraista monopolitoimin-

taa. Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun kohtuullisuuden, korkean laadun, sekä lakien ja 

muiden vaatimusten toteutumiseksi toimintaa on valvottava ja seurattava. Valvonnan pääta-

voitteiden lisäksi muita keskeisiä tavoitteita on tasapuolisuus, liiketoiminnan pitkäjäntei-

syys, jatkuvuus, sekä verkon ja toiminnan kehittäminen. (Energiavirasto, 2018) Näistä 

syistä, on perustettu lupa- ja valvontaviranomainen, Energiavirasto, jonka toiminta perustuu 

lakiin Energiavirastosta (870/2013), sekä lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvon-

nasta (590/2013). Vuonna 1995 perustettu viranomainen aloitti toimintansa nimellä 
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Sähkömarkkinakeskus, joka myöhemmin vuonna 2000 muuttui Energiamakkinavirastoksi 

ja vuonna 2014 nimi sai nykyisen muotonsa, Energiavirasto (Apponen, 2016).  

Energiaviraston valvontamalli perustuu nelivuotisiin valvontajaksoihin, osittain etukätei-

seen ja osittain jälkikäteiseen valvontaan. Tällä hetkellä meneillään on viides valvontajakso, 

joka alkoi vuoden 2020 alusta ja kestää vuoden 2023 loppuun saakka. (Energiavirasto, 2018) 

Kuvassa 3.1 on esitetty yhteenveto tällä hetkellä käytetystä valvontamallista.  

 

Kuva 3.1 Yhteenveto neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla käytetyistä valvontamenetelmistä. (Energia-

virasto, 2018) 

Valvontamenetelmän toimintaperiaate perustuu kohtuullisen tuoton, sekä toteutuneen oi-

kaistun tuloksen vertaamiseen. Valvonta tapahtuu koko valvontajaksoa koskevana, mutta 

Energiavirasto laskee ja ilmoittaa vuosittain toteutuneen oikaistun tuloksen, sekä kohtuulli-

sen tuoton määrän verkonhaltijalle tiedoksi. Jos koko valvontajakson ajalta laskettu toteutu-

nut oikaistu tulos alittaa kohtuullisen tuoton määrän, verkonhaltijalle syntyy alijäämää ja 
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tilanteen ollessa toisin päin, ylijäämää. Alijäämä voidaan kerätä asiakkailta korottamalla 

verkkopalvelumaksuja, kun taas ylijäämä palautetaan asiakkaille alentamalla verkkopalve-

lumaksuja. Ylijäämän tai alijäämän seurauksena syntyvät toimenpiteet suoritetaan seuraa-

valla valvontajaksolla. Kuvan 3.1 vasemmassa reunassa on esitetty taseen oikaisun, eli koh-

tuullisen tuoton laskennan eri vaiheet. Kuvan oikeassa reunassa on esitetty tuloslaskelman 

oikaisun, eli oikaistun tuloksen laskennan vaiheet. Kohtuullinen tuotto lasketaan verkkotoi-

mintaan sitoutuneen oikaistun oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman, sekä pääoman 

kohtuullisen tuottoasteen tulona. Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma muodostuu 

oikaistusta omasta pääomasta, oikaistusta korollisesta ja korottomasta pääomasta, sekä ta-

sauserästä. Pääosan näistä muodostaa verkon nykykäyttöarvo (NKA), joka lasketaan verk-

kokomponenttien jälleenhankinta-arvon (JHA), sekä niiden iän ja teknistaloudellisen pito-

ajan perusteella. Eri verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvot voidaan laskea Energiavi-

raston määrittämien verkkokomponenttien yksikköhintojen, sekä teknistaloudellisten pitoai-

kojen avulla. Verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo lasketaan käyttäen yhtälöä 3.1. 

(Energiavirasto, 2018) 

𝐽𝐻𝐴𝑖 = 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖  × 𝑚ää𝑟ä𝑖,                       (3.1) 

jossa yksikköhintai on verkkokomponentin i yksikköhinta ja määräi verkkokomponentin i 

määrä. Verkkokomponentin i nykykäyttöarvo lasketaan yhtälön 3.2 mukaisesti. 

                                          𝑁𝐾𝐴𝑖 =  (1 −
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘ä𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
) × 𝐽𝐻𝐴𝑖,                               (3.2) 

jossa keski-ikäi on verkkokomponentin i keski-ikä ja pitoaikai verkkokomponentin i teknis-

taloudellinen pitoaika. Yhtälöstä 3.2 voidaan nähdä nykykäyttöarvon pienenevän, mitä  

lähempänä verkkokomponentin ikä on sille määritettyä teknistaloudellista pitoaikaa. Koko 

sähköverkko-omaisuuden nykykäyttöarvo saadaan summaamalla kaikkien verkkokompo-

nenttien nykykäyttöarvot. Kohtuullinen tuottoaste lasketaan pääoman painotetun keskikus-

tannuksen eli niin sanotun WACC (Weighted Average Cost of Capital) -mallin perusteella. 

WACC-malli kuvaa verkonhaltijan käyttämää pääoman keskimääräistä kustannusta, jossa 

käytetään painoina oman ja vieraan pääoman suhteellisia arvoja. Oman pääoman, sekä ko-

rollisen vieraan pääoman kustannusten painotetulla keskiarvolla voidaan laskea koko pää-

oman kustannus. Kohtuullinen tuottoaste lasketaan sekä veroja edeltävänä (pre-tax), että ve-

rojen jälkeisenä (post-tax), joista veroja edeltävää käytetään valvontamenetelmissä. 



25 

 

Kohtuullinen tuottoaste verojen jälkeisenä lasketaan yhtälön 3.3 mukaisesti. (Energiavirasto, 

2018) 

     𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝐶𝐸 ×
𝐸

𝐸+𝐷
+ 𝐶𝐷 × (1 − 𝑦𝑣𝑘) ×

𝐷

𝐸+𝐷
,         (3.3) 

missä CE, on oman pääoman kohtuullinen kustannus, CD on korollisen vieraan pääoman 

kohtuullinen kustannus, E on verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma, D on verk-

kotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma ja yvk on voimassa oleva yhtei-

söverokanta. Verojen jälkeinen kohtuullinen tuottoaste oikaistaan yhteisöverokannalla, jol-

loin saadaan laskettua veroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste. Energiavirasto soveltaa ver-

konhaltijalle kiinteää pääomarakennetta, jossa korollisen vieraan pääoman painoarvo on  

40 % ja oman pääoman 60 %. Näin ollen veroja edeltävän, sekä valvontamenetelmissä käy-

tettävän kohtuullisen tuottoasteen laskemiseen käytetään yhtälöä 3.4. (Energiavirasto, 2018) 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =
𝐶𝐸×0,60

(1−𝑦𝑣𝑘)
+ 𝐶𝐷 × 0,40          (3.4) 

Yhtälössä 3.3 ja 3.4 esitetty pääoman kohtuullinen kustannus CE lasketaan yhtälön 3.5 mu-

kaisesti ja CD, eli korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus yhtälön 3.6 mukaisesti.  

𝐶𝐸 = 𝑅𝑟 +  𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛 × (1 + (1 − 𝑦𝑣𝑘) ×
40

60
) × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟) + 𝐿𝑃,         (3.5) 

 

                         𝐶𝐷 = 𝑅𝑟 + 𝐷𝑃,                               (3.6) 

missä Rr on riskitön korkokanta, 𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛  on velaton beeta-kerroin, Rm - Rr on markkinaris-

kipreemio, LP on likvidittömyyspreemio ja DP on vieraan pääoman riskipreemio. (Energia-

virasto, 2018)  

Taulukossa 3.1 on esitetty vuonna 2021 kohtuullisen tuottoasteen määrityksessä käytetyt 

Energiaviraston määrittämät parametrit.  
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Taulukko 3.1 Vuonna 2021 käytetyt kohtuullisen tuottoasteen laskentaparametrit (Energiavirasto, 2021d). 

Vuosi 2021 

Sähkön jakeluverkko-
toiminta ja suurjännit-
teinen jakeluverkkotoi-
minta 

Yhteisöverokanta 20,0 % 
Velaton beeta 0,54 
Velallinen beeta  0,828 
Markkinariskipreemio 5,0 % 
Likvidittömyyspreemio 0,6 % 
Pääomakanta (vieraan pääoman osuus) 40,0 % 
Pääomakanta (oman pääoman osuus) 60,0 % 
Vieraan pääoman riskipreemio 1,26 % 
Lisäriskipreemio (maakaasu) 0,0 % 
Riskitön korkokanta - Vieras pääoma 1,12 % 

Riskitön korkokanta - Oma pääoma 1,12 % 
Oman pääoman kustannus 5,86 % 
Vieraan pääoman kustannus 2,38 % 

WACC    

Post-tax WACC 4,28 % 

Pre-tax WACC 5,35 % 
    

 

Kohtuullisen tuottoasteen laskennassa käytettävän riskittömän korkokannan Rr määrittämi-

sessä on käytössä kaksi laskentatapaa. Vaihtoehdossa Rr1 riskittömän korkokannan arvo päi-

vitetään vuosittain käyttäen Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden koron edelli-

sen vuoden huhti-syyskuun toteutuneiden päiväarvojen keskiarvoa. Esimerkiksi vuodelle 

2020 arvo määräytyisi vuoden 2019 huhti-syyskuun toteutuneiden päiväkeskiarvojen perus-

teella. Vaihtoehdossa Rr2 riskittömän korkokannan arvo päivitetään vuosittain käyttäen Suo-

men valtion kymmenen vuoden obligaatioiden kymmenen edellisen vuoden toteutuneiden 

päiväarvojen keskiarvoa. Tällä tavalla esimerkiksi vuoden 2020 arvo määräytyisi vuoden 

2009 lokakuun – vuoden 2019 syyskuun toteutuneiden päiväarvojen keskiarvona. Näistä 

kahdesta laskentatavasta on sovellettu seuraavalle vuodelle sitä, joka antaa riskittömälle kor-

kokannalle korkeamman arvon. (Energiavirasto, 2018) 

Toteutunut oikaistu tulos lasketaan kuvan 3.1 oikean reunan mukaisesti korjaamalla tulos-

laskelmaa kannustimien avulla, joita ovat investointi-, laatu-, tehostamis-, innovaatio-, ja 

toimitusvarmuuskannustin. Verkkoyhtiön täyttäessä kannustimissa määritetyt vaatimukset, 

sekä toimimalla niiden osoittamalla tavalla, pienentävät ne toteutunutta oikaistua tulosta, 

jolloin verkkoyhtiön sallittu liikevaihto on suurempi. (Energiavirasto, 2018) 
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Investointikannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltiaa investoimaan kustannus-

tehokkaasti, keskimääräistä tehokkaammin, sekä mahdollistaa korvausinvestoinnit. Kannus-

tinvaikutus syntyy, jos toteutuneiden investointien kustannukset ovat Energiaviraston mää-

rittämiä yksikköhinnoilla laskettuja investointeja pienemmät, jolloin verkonhaltijalle salli-

taan suurempi tuotto. (Energiavirasto, 2018) 

Laatukannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa parantamaan sähkön siirron ja 

jakelun laatua, saavuttamaan sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuustaso, sekä vä-

hentämään asiakkaan kokemia keskeytysmääriä ja niiden pituuksia. Keskeytyksistä laske-

taan keskeytyskustannukset määritetyillä yksikköhinnoilla perustuen energiapainotettuihin 

keskeytystunnuslukuihin ja loppukäyttäjille siirretyn sähköenergian määrään. Kannustimen 

tavoitteena on myös ohjata verkonhaltijaa kehittämään sähkönsiirron ja -jakelun laatua oma-

aloitteisesti laissa määritettyä vähimmäistasoa paremmaksi. Jos verkonhaltija kykenee pie-

nentämään toteutuneita keskeytyskustannuksia heille asetettuun vertailutasoon nähden, voi 

laatukannustimen vaikutus toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa olla jopa 15 % ver-

konhaltijan kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. (Energiavirasto, 2018) 

Tehostamiskannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa toimimaan mahdollisim-

man kustannustehokkaasti. Toiminta voidaan katsoa kustannustehokkaaksi, kun siihen käy-

tetyt kustannukset ovat mahdollisimman pienet suhteessa toiminnasta saatuun tuotokseen. 

Tehostamiskannustin koostuu yleisestä tehostamistavoitteesta, sekä yrityskohtaisesta tehos-

tamistavoitteesta. Yleinen tehostamistavoite pyrkii kannustamaan kaikkia, myös tehokkaim-

min toimivia verkonhaltijoita tehostamaan toimintaansa tuottavuuskehityksen mukaisesti. 

Neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla tehostamistavoitteen arvoksi on asetettu 0 % uu-

sien tehtävien ja toimintatapojen aiheuttamien lisäkustannusten kompensoimiseksi. Yritys-

kohtaisella tehostamistavoitteella pyritään kannustamaan tehottomaksi havaittua verkonhal-

tijaa saavuttamaan tehokkaan toiminnan mukainen taso. (Energiavirasto, 2018) 

Innovaatiokannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa kehittämään ja käyttä-

mään verkkotoiminnassaan innovatiivisia ja toiminnallisia ratkaisuja. Esimerkkinä innovaa-

tiokannustimeen sisällytettävistä toiminnoista ovat tutkimus- ja kehityshankkeet sekä uusien 

tekniikoiden tai toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto. (Energiavirasto, 2018) 

Toimitusvarmuuskannustinta käytettiin neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla, ja sen 

tarkoituksena oli mahdollistaa laissa määritettyjen toimitusvarmuuskriteerien saavuttaminen 
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lain asettamassa määräajassa. (Energiavirasto, 2018) Toimitusvarmuuskannustin esitettiin 

kuitenkin poistettavaksi kokonaisuudessaan valvontamallista elokuussa 2021 voimaan astu-

neen sähkömarkkinalain muutoksessa. Kannustin poistettiin vuoden 2022 alusta alkaen, sillä 

lakimuutoksessa toimitusvarmuustavoitteiden aikataulun pidentyessä kannustimen sovelta-

miselle ei nähty perusteita (Energiavirasto, 2021b). Osalle verkonhaltijoista oli kuitenkin jo 

ennen elokuun 2021 sähkömarkkinalain muutosta asetettu pidempi siirtymäaika toimitus-

varmuustavoitteiden saavuttamiseksi, joten peruste kannustimen poistamiselle saatettiin 

nähdä kyseenalaisena.  

Elokuussa 2021 voimaan astuneen sähkömarkkinalain muutosten perusteella Energiavirasto 

määritti toimitusvarmuuskannustimen poistamisen lisäksi myös yksikköhintojen sekä koh-

tuullisen tuottoasteen muuttamista 1.1.2022 alkaen. Verkkokomponenttien yksikköhintojen 

päivityksen myötä, sähkönjakeluverkkojen yhteenlaskettu nykykäyttöarvo putosi keskimää-

rin noin 17 % verrattuna aiemmin käytettyihin yksikköhintoihin. Yksittäisen verkonhaltijan 

verkon nykykäyttöarvon lasku oli suurimmillaan noin 22 % ja pienimmillään noin 7 %. Koh-

tuullisen tuottoasteen määrittämisessä käytettävän riskittömän korkokannan laskentatapa 

Rr2, joka laskettiin Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden kymmenen edellisen 

vuoden toteutuneiden päiväarvojen keskiarvona, esitettiin myös poistettavaksi vuoden 2022 

alusta alkaen. Vuoden 2022 alusta lähtien riskitön korkokanta määritetään siis laskentatavan 

Rr1 mukaisesti. Muutoksen myötä kohtuullisen tuottoasteen WACC-tuottoprosentti on vuo-

den 2022 alusta alkaen ollut 3,97 % (Energiavirasto, 2022), joka on noin prosentin pienempi 

kuin mitä tuottoaste olisi ollut aiemmin käytetyillä menetelmillä laskettuna. (Energiavirasto, 

2021b) Edellä mainituilla muutoksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia verkonhaltijoiden toi-

mintaan yksikköhintamuutosten pienentäessä verkon arvoa sekä kohtuullisen tuottoprosen-

tin alenemisen laskiessa sallittua liikevaihtoa.  

3.3.1 Korotuskattovalvonta 

Energiavirasto valvoo sähkönjakelun maksujen korottamista erikseen määritettyjen tyyppi-

käyttäjien avulla asiakasryhmäkohtaisesti, kuten luvussa 3.2.1 mainitaan. Nykyisin käytet-

tävät tyyppikäyttäjäryhmät on otettu käyttöön vuoden 2019 lopussa (Energiavirasto, 2019). 

Tyyppikäyttäjien avulla voidaan verrata myös eri verkkoyhtiöiden verkkopalvelutuotteiden 

hinnoittelua ja markkinahintaisuutta keskenään, mutta vertailussa on muistettava huomioida 

verkkoyhtiöiden hyvinkin erilaiset toimintaympäristöt ja sitä kautta eri suuruiset suhteutetut 
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kustannukset. Verkonhaltija saa korottaa sähkön siirron arvonlisä- ja sähköveroja sisältäviä 

maksuja elokuussa 2021 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä enintään 8 prosenttia edel-

täneiden 12 kuukauden aikana kerättyihin maksuihin verrattuna. Korotuskattovalvonnassa 

tarkastellaan tyyppikäyttäjäryhmän verollisen keskihinnan korotusta. Taulukossa 3.2 on esi-

tetty energiaviraston tällä hetkellä käyttämät tyyppikäyttäjäryhmät. (Energiavirasto, 2021d) 

Taulukko 3.2 Energiaviraston käyttämät tyyppikäyttäjäryhmät. (Energiavirasto, 2021d) 

 

Jokaiselle tyyppikäyttäjälle on erikseen määritetty kuormitusprofiilit, joista on saatavilla 

vuosienergioiden yö-päivä- ja vuodenaikajaotteluissa sovellettavat jakaumat sekä huippute-

hot ja suuremmille tyyppikäyttäjille 11–14 myös loisenergian otto- ja antoprofiilit. Näiden 

avulla voidaan laskea tyyppikäyttäjäkohtaiset vuotuiset verkkopalvelumaksut. Verkkopal-

veluhinnastoon tehtävissä muutoksissa on verkonhaltijan pysyttävä lain määrittämässä ko-

rotuskaton rajoissa, jonka seurauksena verkkoyhtiössä on myös suoritettava omatoimista 

hintojen laskentaa määritettyjen tyyppikäyttäjäryhmien avulla.  

3.3.2  Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointi 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Älyverkkotyöryhmän, vuoden 2018 lopulla julkais-

tun loppuraportin mukaan jakeluverkkomaksujen kirjo voi vaikeuttaa asiakkaiden maksujen 

ymmärrettävyyttä ja hankaloittaa verkkomaksujen vertailtavuutta erityisesti, jos jakeluverk-

koyhtiöt ottavat toisistaan poikkeavia tehopohjaisia verkkopalvelutuotteiden hinnoittelume-

netelmiä käyttöön. Älyverkkotyöryhmän toimikauden loputtua, Energiavirasto perusti 
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Älyverkkoforumin, jonka rinnalla käynnistettiin erillinen alatyöryhmä sähkön verkkopalve-

lumaksujen rakenteiden harmonisoimiseksi. Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmoni-

soinnilla on tavoitteena mahdollistaa asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, sekä yhte-

näistää erilaiset ja mahdollisesti monimutkaiset tuoterakenteet eri yhtiöiden välillä. Alatyö-

ryhmän työskentelyn perusteella erityisen tärkeäksi on nähty tehomaksukomponentin mää-

räytymisperusteiden harmonisointia, sillä se on jo useilla verkonhaltijoilla käytössä ja mää-

rän odotetaan lisääntyvän jatkuvasti. Energiavirasto on laatinut alatyöryhmän työskentelyn 

pohjalta Työ- ja elinkeinoministeriölle suosituksen lainsäädännön kehittämiseksi, jonka mu-

kaisesti verkkopalvelumaksujen hinnoittelurakenteen odotetaan määräytyvän. (Energiavi-

rasto, 2021c) 

Harmonisoidun rakenteen mukaan jakeluverkossa verkkopalvelumaksulle asetetaan mak-

sukomponenteiksi pienjänniteverkossa perusmaksu, energiamaksu ja tehomaksu. Jokaista 

näistä ei ole välttämätöntä käyttää, mutta muita kuin edellä mainittuja maksukomponentteja 

ei voida käyttää. Loistehomaksukomponentit ovat sallittuja ilman harmonisointia asiak-

kaille, joiden pääsulakekoko on suurempi kuin 3x63 A. (Energiavirasto, 2021c) Maksukom-

ponenttien määräytymisperusteet on määritetty erikseen sähkönkäyttäjille, joiden pääsula-

kekoko on maksimissaan 3x63 A sekä sähkönkäyttäjille, joiden pääsulakekoko on suurempi 

kuin 3x63 A. Maksukomponenttien määräytymisperusteet ovat seuraavanlaiset:  

”Maksukomponenttien on määräydyttävä jakeluverkossa seuraavilla perusteilla sähkön-

käyttäjille, joilla sulakekoko on maksimissaan 63 A; 

▪ Perusmaksun hinta määräytyy euroa per kalenterikuukausi. Perusmaksun 

suuruus voi vaihdella eri pääsulakekokojen sekä samassa liittymässä olevien 

käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan. 

▪ Energiamaksun hinta määräytyy senttiä per kulutuksen mitattu energia kWh. 

Energiamaksun päivä-yö sekä vuodenaikajaottelussa sovelletaan mittausase-

tuksen 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta. 

▪ Tehomaksun hinta määräytyy euroa per kynnyksen (vaihteluvälillä 5–8 kW) 

ylittävä kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvo kW. 
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Maksukomponenttien on määräydyttävä jakeluverkossa seuraavilla perusteilla sähkönkäyt-

täjille, joilla sulakekoko>63 A; 

▪ Perusmaksun hinta määräytyy euroa per kalenterikuukausi. Perusmaksun 

suuruus voi vaihdella eri pääsulakekokojen mukaan. 

▪ Energiamaksun hinta määräytyy senttiä per kulutuksen mitattu energia kWh. 

Energiamaksun päivä-yö sekä vuodenaikajaottelussa sovelletaan mittausase-

tuksen 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta tai kantaverkon 

soveltamaa aikajaotusta. 

▪ Tehomaksun hinta määräytyy euroa per kuukauden korkein tuntiteho kW. 

Kynnysrajaa tai minimilaskutustehoa ei voi soveltaa.” (Energiavirasto, 2021c) 

Esitetystä verkkopalvelumaksujen harmonisoidusta rakenteesta voidaan huomata, että mak-

simissaan 3x63 A:n pääsulakkeelliset ja yli 3x63 A:n pääsulakkeelliset sähkönkäyttäjät on 

tulevaisuudessa oltava eri verkkopalvelutuotteissa erilaisten maksukomponenttien määräy-

tymisperusteiden vuoksi. Maksimissaan 3x63 A:n pääsulakkeellisille sähkönkäyttäjille, ver-

konhaltijalle annetaan mahdollisuus valita tehomaksussa sovellettava kynnysteho vaihtelu-

väliltä 5–8 kW:a, jonka ylittävästä osuudesta laskutetaan tehomaksua kuukauden kolmen 

suurimman tuntitehon keskiarvon mukaisesti. Tehomaksun määräytymisperuste sekä yksik-

köhinta tulee esittää laskulla ja jos kynnysraja ei ylity, tehomaksun yksikkö on nolla. Mikäli 

kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvo on esimerkiksi 7,3 kW, määräytyy te-

homaksun laskutus 2,3 kW:n mukaan. Kynnyksen sisältävässä tehomaksukomponentissa 

itse tehomaksu tulee siis asiakkaalle käyttöön vasta laskutustehon ylittäessä kynnyksen. Pe-

rusmaksun katsotaan sisältävän tehoon perustuvien kustannusten osuus määritettyyn teho-

kynnykseen asti. Tästä syystä mitä suurempi kynnysteho on, sitä suurempi on myös kiintei-

den maksujen osuus kokonaishinnasta. Harmonisoidun rakenteen mukaisesti yli 3x63 A:n 

pääsulakkeellisilla sähkönkäyttäjillä tehomaksu määräytyy kuukauden suurimman tuntite-

hon mukaisesti. Tehomaksun määräytymisessä ei toistaiseksi voida soveltaa aikajaotusta 

pienemmillä eikä suuremmilla asiakkailla. (Energiavirasto, 2021c) 

Tehomaksua ei ole pakko ottaa käyttöön, mutta mikäli se otetaan, on tehomaksun määräy-

tymisessä noudatettava määräyksessä määritettyjä perusteita. Takarajaksi harmonisoidun te-

homaksun rakenteiden täyttämiseksi on määritetty seuraavan valvontajakson alku 1.1.2024. 
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Suuremmilta yli 3x63 A:n pääsulakkeellisilta asiakkailta poistetaan harmonisoidun raken-

teen mukaisesti ennen sallittu minimilaskutusteho. Verkonhaltijoiden antaman palautteen 

perusteella siirtymäaika ei ole riittävä tällaiseen muutokseen, jonka seurauksena minimilas-

kutusteho on määrätty poistettavaksi viimeistään 1.1.2026 alkaen. (Energiavirasto, 2021c)  

Huomioitavana asiana harmonisoidussa rakenteessa on myös energiamaksussa sovellettava 

aikajaotus. Alle 3x63 A:n pääsulakkeellisille sähkönkäyttäjille voidaan soveltaa vain mit-

tausasetuksen 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta, kun taas yli 3x63 A:n 

pääsulakkeellisille sähkönkäyttäjille voidaan soveltaa sekä mittausasetuksen, että kantaver-

kon määrittämää aikajaotusta. (Energiavirasto, 2021c)  

Mittausasetuksen mukaisessa valtakunnallisessa aikajaottelussa päivä ja yö energiaan perus-

tuvassa jaottelussa päiväenergialla tarkoitetaan kaikkina viikonpäivinä klo 7:n ja 22:n väli-

senä aikana kulutettua energiaa. Muuna aikana kulutettu energia on yö energiaa. Talviarki-

päiväenergiaan ja muuhun energiaan perustuvassa jaottelussa, talviarkipäiväenergialla tar-

koitetaan 1.11.–31.3. maanantaista lauantaihin kello 7:n ja 22:n välisenä aikana kulutettua 

energiaa. Muina aikoina kulutettu energia on muuta energiaa. (Valtioneuvoston asetus 

767/2021) Kantaverkon määrittämän kausiaikajaottelun mukaisesti talviarkipäiväenergiaa 

on joulukuusta helmikuuhun, maanantaista perjantaihin klo 7:n ja 21:n välisenä aikana. 

Muuna aikana kulutettu energia on muuta energiaa. (Fingrid, 2021) 

3.4  Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun periaatteet sekä tavoitteet 

Edellä mainittujen määräysten lisäksi verkkopalvelutuotteiden hinnoittelussa sovelletaan 

erilaisia periaatteita, joista merkittävimpiä ovat muun muassa aiheuttamisperiaate, yksinker-

taisuusperiaate ja markkinahintaperiaate. Periaatteiden välillä on toisiaan vastaan olevia vaa-

timuksia, mutta verkkoyhtiön tehtävä on huomioida periaatteet mahdollisimman hyvin verk-

kopalveluhinnastoa muodostaessa. Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelussa usein sovellet-

tuja periaatteita on esitetty kuvassa 3.2.  
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Kuva 3.2 Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelua ohjaavia periaatteita. (Pantti, 2010) 

Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti verkkopalvelutuotteiden tulee olla kustannusvastaavia 

niin, että niiden avulla voidaan kohdistaa liiketoiminnasta verkkoyhtiölle aiheutuneet kus-

tannukset mahdollisimman tarkasti asiakkaille, jotka niitä ovat aiheuttaneet. Esimerkiksi 

keskijänniteverkon asiakkaan ei tulisi joutua maksamaan pienjänniteverkon aiheuttamia kus-

tannuksia. Kokonaan aiheuttamisperiaatetta noudattava verkkopalvelutuotteiden hinnoittelu 

ei kuitenkaan toteuttaisi sähkömarkkinalaissakin määritettyä pistehinnoittelua. Täysin kus-

tannusvastaava hinnoittelu vaatisi hintojen muodostamista asiakaskohtaisesti, mutta tämä ei 

ole sähkömarkkinalain puitteissa mahdollista. (Apponen, 2016)   

Yksinkertaisuusperiaatteen mukaisesti asiakkaan on pystyttävä ymmärtämään selkeästi 

mistä sähkönsiirron lasku koostuu ja miten sen suuruuteen voi vaikuttaa. Käytännössä verk-

kopalvelutuotteen maksukomponenttien rakenteet sekä niiden määräytymisperusteet tulisi 

olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä. Yksinkertaisuus- ja aiheutta-

misperiaatteen välillä on keskenään ristiriitoja, mikäli molempia haluttaisiin noudattaa täs-

mällisesti. Täysin kustannusvastaava verkkopalvelutuotteiden hinnoittelu voi johtaa moni-

mutkaiseen ja ei niin selvään tuoterakenteeseen. (Vähäsaari, 2018) Myös tehomaksukom-

ponentin käyttöönotto voi olla yksinkertaisuusperiaatteen kanssa ristiriitainen sillä asiak-

kaalle syntyy uusi maksukomponentti, joka voi olla asiakkaalle epäselvä sekä vaikeasti ym-

märrettävissä.   
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Monopoliasemansa vuoksi jakeluverkkoyhtiöillä ei ole luonnollista kilpailua, eikä sen myötä 

tarvetta oman hinnoittelun kehittämiselle. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöitä ja julkaisee 

vuosittain heidän ilmoittamat verkkopalvelutuotteiden yleiset ehdot, hinnat sekä määräyty-

misperusteet. Verkkoyhtiöiden kannattaakin markkinahintaperiaatteen mukaisesti vertailla 

hintojaan muihin samanlaisessa toimintaympäristössä toimiviin verkkoyhtiöihin. Hintata-

soja vertaillessa on kuitenkin muistettava, että jokaisen verkkoyhtiön kustannusrakenteet 

voivat olla aivan omanlaisensa eikä näin ollen suora vertailu ole kannattavaa. (Vähäsaari, 

2018) 

Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun tulisi myös huomioida muut toimijat sähkömarkki-

noilla. Verkkoyhtiöiden lisäksi sähkömarkkinoilla toimivia tahoja ovat muun muassa asiak-

kaat, tuottajat, vähittäismyyjät sekä kantaverkkoyhtiö. Verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun 

tuleekin huomioida muiden tahojen intressit, jottei esimerkiksi sähkön jakelun- ja myynnin 

välillä synny ristiriitaisia kannustinvaikutuksia. Ristiriitatilanteita on kuitenkin vaikea vält-

tää, sillä esimerkiksi tehoperusteinen verkkopalveluhinnoittelu kannustaa leikkaamaan huip-

putehoja, mutta markkinapohjainen sähkön hinnoittelu kannustaa asiakasta ohjaamaan kai-

ken kulutuksen sähköenergian näkökulmasta halvimmalle tunnille. (Apponen, 2016) 

Asiakkaan näkökulmasta, verkkopalveluhinnoittelun tulisi olla myös pitkäjänteistä. Verkko-

palveluhinnoitteluun ei tulisi tehdä suuria muutoksia tai hinnankorotuksia kovin usein. No-

peat ja yllättäen tapahtuvat muutokset verkkopalveluhinnoittelussa voivat vaikuttaa merkit-

tävästi asiakkaan mahdollisesti optimoimiin energiaratkaisuihin ja äkillisten muutosten 

myötä myös asiakkaan kyky ymmärtää oman verkkopalvelulaskunsa muodostumista voi 

heikentyä huomattavasti. Suurilla hinnoittelurakenteen muutoksilla voi myös olla riskejä 

verkkoyhtiön tulonmuodostuksen ennustamisessa. Suuremmat muutokset tulisikin tästä 

syystä toteuttaa tietyn siirtymäajan puitteissa, mahdollisesti jopa porrastetusti, jonka aikana 

myös asiakasviestinnän rooli uusista hinnoitteluperusteista sekä niiden vaikutuksista verk-

kopalvelulaskun muodostumiseen, on tärkeässä osassa siirtymää. (Apponen, 2016) 
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4.  Verkkopalvelutuotteiden nykytilanne ja kehityskohteet 

Jakeluverkkoliiketoiminta rahoitetaan asiakkailta kerätyillä verkkopalvelumaksuilla. Verk-

koyhtiön näkökulmasta verkkopalvelutuotteiden on varmistettava riittävä ja vakaa tulon-

muodostus, joka mahdollistaa toimintaympäristön ja asiakastarpeiden mukaisen verkon ra-

kentamisen, käytön, sekä ylläpidon myös tulevaisuudessa. Verkkopalvelutuotteiden tulisi 

myös olla kustannuksia vastaavia niin, että asiakkaiden sähkönkäytön muutokset vaikuttavat 

samalla tavoin sekä yhtiön tuloihin että kustannuksiin. Verkkopalvelutuotteiden on myös 

tarkoituksena kannustaa ja ohjata asiakkaan sähkönkäyttöä koko järjestelmän näkökulmasta 

tehokkaaseen, sekä mahdollisimman optimaaliseen käyttöön. (Partanen et al. 2012) Sähkö-

markkinalain mukaisesti, verkkopalvelutuotteiden sekä verkkopalvelulaskun on oltava hel-

posti ymmärrettävissä ja ennakoitavissa, kuin myös asiakkaan omat vaikuttamisen mahdol-

lisuudet.  Sähkömarkkinalaki velvoittaa myös verkonhaltijaa tarjoamaan asiakkailleen eri-

laisia vaihtoehtoisia verkkopalvelutuotteita, jotka muodostuvat erilaisista hintakomponen-

teista.  

Nykyisessä verkkopalveluhinnoittelussa, eritysesti pienasiakkaan hinta muodostuu tyypilli-

sesti kiinteästä maksusta, joka on riippuvainen pääsulakekoosta, sekä energian kulutukseen 

perustuvasta maksusta. Huomioitava ja kuluttajien keskuudessa helposti ymmärtämättä 

jäävä asia sähkön siirron hinnoittelussa on myös sen mukana kerättävät verot. Verkkopalve-

lutuotteen hintoihin lisätään arvonlisävero sekä siirtomaksun, eli tässä tapauksessa energia-

maksun yhteyteen sähkövero, joka pienasiakkaalle on veroluokan I mukaisesti vuonna 2022 

noin 2,79 snt/kWh (sis. alv 24 %). Kuvassa 4.1 on esitetty keskimääräisen kotitalouskäyttä-

jän, kulutus noin 5000 kWh/vuosi, sähkön kokonaishinnan jakauma vuodelta 2021.  
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Kuva 4.1 Keskimääräisen kotitalouskäyttäjän sähkön kokonaishinnan muodostuminen. (Energiavirasto, 

2021e) 

Sähkön myyntihinta koostuu energiantuotannon aiheuttamista kustannuksista, sekä sähkön 

myynnin kustannuksista. Sähkön siirrosta aiheutuva hinta sen sijaan pitää sisällään valta-

kunnallisesta kantaverkkosiirrosta sekä paikallisesta jakeluverkkosiirrosta aiheutuvat kus-

tannukset. Sähkövero ja arvonlisävero kerätään myös verkkopalvelumaksun yhteydessä, 

joka aiheuttaa sen, että jakeluverkkoyhtiön perimä verkkopalvelulasku voi kokonaisuudes-

saan olla huomattavasti suurempi verrattuna sähkön myynnin laskuun. Kuten kuvasta 4.1 

nähdään, muodostaa kukin osa-alueista noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta.   

Nykyiset verkkopalvelutuotteet perustuvat aikaan ennen etäluettavia mittalaitteita, jolloin 

sähkönkäytöstä on laskutettu esimerkiksi vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen perus-

teella. Sekä teho että energia vaikuttavat sähkönsiirtojärjestelmän kokonaistehokkuuteen, 

jolloin kannustin pelkän energiankäytön minimointiin ei takaa optimaalisinta lopputulosta. 

Tästä syystä tarpeen olisi ottaa käyttöön myös kannustin huipputehon pienentämiseen. Verk-

kopalvelutuotteiden ohjausvaikutusten suuruus on aikojen saatossa menettänyt merkitystään 

jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelun painottuessa entistä enemmän kiinteään perusmaksuun 

(Energiavirasto, 2017), vähentäen myös asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia. Tämä kertoo 

muutoksen tarpeesta, vaikka se verkkoyhtiön näkökulmasta olisikin verkosta aiheutuvien 

kustannusten kannalta aiheuttamisperiaatteen mukaista. Toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset on huomioitu myös valvontaviranomaisen puolesta, josta seurauksena yleisten 
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verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnista on esitetty suositus, jonka mukaan 

verkkoyhtiöiden verkkopalvelutuotteiden on vastattava luvussa 3.3.2 esitettyjä harmonisoi-

tuja rakenteita tiettyyn aikarajaan mennessä. Tämä aiheuttaa monelle alan toimijalle muu-

toksia verkkopalvelutuotteisiin. Myös sähkönkäytössä tapahtuvien muutosten seurauksena 

korkeat tehot ja muutokset siirretyn energian määrässä ovat entistä suuremmassa roolissa 

kuluttajien jokapäiväisessä käyttäytymisessä. Tämä aiheuttaa tarvetta verkkopalvelutuottei-

den kehittämiselle, ettei muutoksilla olisi negatiivista vaikutusta verkkoyhtiön talouteen. 

Verkkopalvelutuotteiden on myös otettava huomioon muut sähkömarkkinoilla toimivat toi-

mijat, ettei esimerkiksi sähkön myynnin ja sähkön siirron tuotteiden välillä synny ristiriitai-

sia ohjaussignaaleja. (Partanen et al. 2012) Seuraavissa luvuissa tarkastellaan nykyisin käy-

tössä olevia verkkopalvelutuotteita, niiden sisältämiä komponentteja, nykyisten verkkopal-

velutuotteiden kehityskohteita sekä kehitysmahdollisuuksia. 

4.1  Verkkopalvelutuotteet ja niiden maksukomponentit  

Tyypillisesti pienempien asiakkaiden verkkopalvelutuotteet koostuvat kiinteästä perusmak-

susta, joka riippuu pääsulakkeen koosta, sekä energiamaksusta, joka voi vaihdella vuorokau-

den- tai vuodenaikojen mukaan. Suuremmilla asiakkailla on myös edellä mainittujen kom-

ponenttien lisäksi käytössä pätöteho- ja loistehomaksuja.  

Perusmaksu on kaikista yksinkertaisin maksukomponentti, joka yleisesti ottaen on kuukau-

sittain perittävä kiinteä rahasumma. Perusmaksun suuruus määräytyy yleensä porrastetusti 

sulakekoon mukaan tai se voi olla tiettyyn sulakekokoon saakka vakio. Sulakekoon mukaan 

porrastettu perusmaksun on ajateltu sisältävän myös tehomaksun asiakkaalle varatun tehon-

tarpeen kautta. Sulakekokoon perustuvan perusmaksun pyrkimys on saada asiakas mitoitta-

maan käyttöpaikkansa mahdollisimman realistisesti tehon tarpeen mukaan.  

Energiamaksu määräytyy kulutetun sähköenergian perusteella. Energiamaksun hinta voi olla 

kiinteä tai jaettu vuorokaudenaikojen, kuten päivän ja yön kesken, sekä kausittaisten ajan-

jaksojen mukaisesti. Niin sanotuissa yksiaikatuotteissa energian hinta on sama riippumatta 

ajankohdasta, kun taas kaksiaikatuotteissa energiamaksulle on kaksi hintaa. Tyypillisesti 

energian hinta on halvempi joko yöaikaan, tai ennalta määritetyn talviajanjakson ulkopuo-

lella. Energiamaksun halvemmilla hintaosilla pyritään kannustamaan asiakasta siirtämään 

energian kulutustaan ajankohtaan, jolloin sähköverkossa on vapaata kapasiteettia.  
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Pätötehomaksu on tähän mennessä ollut tyypillisesti käytössä vain suuremmilla asiakkailla. 

Tehomaksun määräytymiselle on useita eri vaihtoehtoja verkkoyhtiöiden keskuudessa. Yk-

sinkertaisimmillaan tehomaksu voi olla ennalta sovittu teho, tai tietyn ajanjakson aikana mi-

tattu suurin teho. Tyypillisesti tehomaksu on määräytynyt esimerkiksi kuukauden tai vuoden 

suurimman tuntikeskitehon mukaisesti. Myös erilaisia aikajaotteluja kuten energiamaksussa, 

sekä useamman tehon keskiarvoon perustuvia tehomaksuja on sovellettu eri yhtiöissä. (Par-

tanen et al. 2012) Tehomaksuun on myös ollut mahdollista sisällyttää minimilaskutusteho, 

jonka perusteella asiakasta laskutetaan, vaikkei tehot määritettyä rajaa ylittäisi. Toimintaym-

päristössä tapahtuvien muutosten myötä, myös pienasiakkaille suunnattu tehomaksu on ajan-

kohtainen ja nykyiset etäluettavat mittarit mahdollistavat myös tehoperusteisen laskutuksen 

pienemmiltäkin asiakkailta.  

Loistehomaksussa asiakas maksaa verkosta otetun tai verkkoon antaman loistehon mukai-

sesti. Maksua peritään, sillä loisteho aiheuttaa kustannuksia muun muassa häviöiden, verkon 

kuormittamisen, sekä sen kompensointiin vaadittavien laitteistojen osalta. Loistehomaksua 

on tyypillisesti peritty vain tehomaksua maksavilta suuremmilta asiakkailta, mutta loistehoa 

kuluttavien ja tuottavien laitteiden määrä on lisääntynyt myös huomattavasti pienemmillä 

asiakkailla. Myös maakaapelointi aiheuttaa sähköverkkoon lisää loistehoa. Loistehoa ei ole 

perinteisesti mitattu pienemmiltä asiakkailta kustannussyistä, mutta nykyisten mittalaittei-

den puolesta sekin olisi mahdollista.    

4.2 Savon Voima Verkko Oy:n verkkopalvelutuotteet 

Savon Voima Verkko Oy:llä on jakeluverkossaan yhteensä noin 118 000 asiakasta, joista 

suurin osa on pienjänniteasiakkaita. Pienille ja keskisuurille, maksimissaan 3x125 A pää-

sulakekoon pienjänniteasiakkaille on olemassa kolme erilaista verkkopalvelutuotetta: Yleis-

sähkö, Kausisähkö, sekä Yösähkö. Suuremmille pienjännitepuolen yli 3x125 A pääsulake-

koon asiakkaille on olemassa kolme erilaista verkkopalvelutuotetta, jotka ovat Pj-tehosähkö 

1, Pj-tehosähkö 2, sekä Pj-tehosähkö, jossa mittaus on keskijännitepuolella. Keski- ja suur-

jännitepuolella käytössä on Kj-tehosähkö 1 ja -2 -tuotteet, sekä Sj-tehosähkö 110 kV. Verk-

kopalvelutuotteiden suhteelliset asiakasmäärien osuudet on esitetty kuvassa 4.2.  
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Kuva 4.2 SVV:n verkkopalvelutuotteiden suhteelliset asiakasmäärien osuudet vuodelta 2020.  

Valtaosa verkkoyhtiön asiakkaista kuuluu Yleissähkö -tuotteeseen. Asiakasmäärältään seu-

raavaksi suurimmat verkkopalvelutuotteet ovat Kausisähkö ja Yösähkö. Siirretyn energian 

osalta jakauma verkkopalvelutuotteiden välillä on huomattavasti tasaisempi. Kuvassa 4.3 on 

esitetty verkkopalvelutuotteiden suhteelliset osuudet siirretyn energian osalta.  

 

Kuva 4.3 SVV:n verkkopalvelutuotteiden suhteelliset energiansiirtovolyymit. Useat Pj- ja Kj-tehosähkö -tuot-

teet yhdistetty selkeyden vuoksi. 

Vaikka Yleissähkö on asiakasmäärältään ylivoimaisesti suurin verkkopalvelutuote, vastaa 

sen osuus vain noin kolmannesta koko verkkoyhtiön siirtämästä energiasta. Asiakasmääril-

tään huomattavan pienet Pj-, Kj-, ja Sj-tehosähkö -tuotteet käyttävät kuitenkin yhdessä noin 

40 % verkkoyhtiön siirtämästä energiasta.  
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4.2.1  Yleissähkö 

Yleissähkö -tuote soveltuu perussähkönkäytön tuotteeksi ja se onkin yleisin kotitalouksien 

ja loma-asuntojen verkkopalvelutuote. Yleissähkö -tuote koostuu pääsulakekoon mukaisesti 

porrastetusta perusmaksusta ja koko vuoden muuttumattomana pysyvästä energiamaksusta. 

Pienimpien pääsulakekokojen osalta perusmaksun hinta voi vaihdella, mikäli kyseessä on 

vähintään kolmen käyttöpaikan liittymä. Esimerkkinä tällaisesta usean käyttöpaikan liitty-

mästä, jonka käyttöpaikkojen perusmaksut ovat alhaisemmat verrattuna yksittäisen käyttö-

paikan perusmaksuihin, ovat rivi- ja kerrostalohuoneistot. Suurin sallittu pääsulakekoko 

Yleissähkö -tuotteessa on 3x63 A. 

4.2.2  Kausisähkö 

Kausisähkö -tuote koostuu pääsulakekoon mukaan porrastetusta perusmaksusta sekä ener-

giamaksusta, joka vaihtelee tuotteen nimen mukaisesti vuoden- ja vuorokaudenajan mukaan. 

Hinnat ovat halvimmillaan kesäaikaan, jolloin siirtokapasiteettia on vapaana hyvin paljon ja 

kalleimmillaan talvipäiväisin, jolloin sähkönkäytön määrä sekä kantaverkkomaksut ovat 

suurimmillaan. Kausisähkön energiamaksussa sovellettava kausiajanjakso on määritetty 

16.11.–15.3. klo 7–21 väliselle ajalle. Muuna kuin edellä mainittuna aikana siirretty energia 

on muuta energiaa ja kuuluu hinnaltaan halvemman energian piiriin. Kausisähkö soveltuu 

esimerkiksi varaaville sähkölämmittäjille tai muille sähkönkäyttäjille, jotka voivat ohjata 

kulutustaan määritetyllä ajanjaksolla yöajalle. Kausisähkö -tuotteessa suurin sallittu pääsu-

lakekoko on 3x125 A.  

4.2.3 Yösähkö 

Yösähkö -tuote koostuu myös pääsulakekoon mukaan porrastetusta perusmaksusta sekä 

energiamaksusta, jonka hinta vaihtelee vuorokaudenajan mukaan. Yösähkölle määritetty 

energian halvempi ajanjakso on klo 22–7 ja vastaavasti päiväsaikaan energian hinta on kal-

liimpi. Yösähkö -tuote on edullisin sähkölämmittäjille, joilla on varaava lämmitysjärjes-

telmä ja siihen liittyy suuri lämminvesivaraaja, joka voidaan ohjata lämpenemään kokonaan 

yöaikaan. Yösähkössä suurin sallittu pääsulakekoko on 3x125 A.  
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4.2.4 Tehosähkötuotteet 

Verkkoyhtiön tehosähkötuotteet on tarkoitettu suurille sähkönkäyttäjille. Jokaiselle jännite-

tasolle on omat tehosähkötuotteensa. Tehosähkötuotteet koostuvat kiinteästä perusmaksusta, 

vuoden- ja/tai vuorokaudenajan mukaan vaihtelevasta energiamaksusta, tehomaksusta, lois-

tehomaksusta ja minimilaskutustehosta.  

Laskutettava pätöteho eli niin sanottu laskutusteho määräytyy arkipäivisin maanantaista lau-

antaihin, kello 7–22 välisenä aikana mitatun kuukauden suurimman tuntikeskitehon mukaan. 

Loistehomaksun laskutuksessa sovelletaan samaa määräytymisperiaatetta, mutta loistehoa 

laskutetaan vasta osuudesta, joka ylittää 40 % ilmaisosuuden laskutettavasta pätötehosta.  

Tehosähkötuotteissa käytettävät energiamaksun kausiajan aikajaottelut poikkeavat toisis-

taan jonkin verran. Pj-tehosähkö 1, Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella sekä Kj-teho-

sähkö 1 -tuotteiden energiamaksun kausiajanjakso on määritetty 1.11.–31.3. väliselle ajalle. 

Muulloin, kuin edellä mainittuna aikana kulutettu energia on halvempaa. Pj-tehosähkö 2 ja 

Kj-tehosähkö 2 -tuotteiden energiamaksun kausiajanjakso on jaettu kolmeen osaan. Kau-

siajanjakso on sama kuin Pj-tehosähkö 1 -tuotteella, mutta jaotteluun on lisätty viikonpäivien 

sekä kellonajan mukainen jako. Kausiajaksi on määritetty 1.11.–31.3. maanantai – lauantai 

klo 7–22, joka on hinnaltaan kalleinta aikaa. Samaan vuodenaikaan muuna kuin klo 7–22 

välisenä aikana ja sunnuntaisin kulutettu energia on halvempaa. Kaikista halvinta energia on 

muuna kuin määritettynä kausiaikana eli 1.4.–31.10. Sj-tehosähkö 110 kV -tuotteessa sovel-

letaan kantaverkon mukaista kausiajan aikajaottelua energiamaksun suhteen. Kausiajaksi 

määritetty ajanjakso on joulukuusta-helmikuuhun, maanantaista perjantaihin klo 7–21 väli-

senä aikana. Muuna kuin kausiaikana kulutettu energia on halvempaa.  

Minimilaskutustehona Pj-tehosähkö -tuotteissa sovelletaan 40 kW ja Kj-tehosähkö -tuot-

teissa 200 kW. Asiakasta laskutetaan joka kuukausi vähintään minimilaskutustehon verran, 

mikäli laskutusteho, eli kuukausittain arkipäivisin maanantai–lauantai kello 7–22 välisenä 

aikana mitattu suurin tuntikeskiteho ei ylitä minimilaskutustehon arvoa.  

4.3 Nykyisten verkkopalvelutuotteiden kehityskohteet  

Verkkoyhtiön nykyiset verkkopalvelutuotteet sisältävät kehityskohteita kustannusvastaa-

vuuden ja aiheuttamisperiaatteen näkökulmasta sekä ristiriitoja muun muassa 
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verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa määritettyjen yleisten verkkopalve-

lumaksujen rakenteiden kanssa. Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin nykyisten verk-

kopalvelutuotteiden kehityskohteita.  

4.3.1  Kustannusvastaavuus 

Verkkoyhtiön kustannuksista valtaosa on kiinteitä tai tehosta riippuvaisia ja loppujen lopuksi 

vain pieni osa kustannuksista riippuu siirretyn energian määrästä. Vaikka kiinteiden kustan-

nusten osuus verkkopalvelutuotteiden hinnoittelussa on kasvanut, on myös energiaperustei-

sen maksukomponentin osuus merkittävässä roolissa tulonmuodostuksessa. Näin ollen ny-

kyiset verkkopalvelutuotteet eivät vastaa kovin hyvin verkkoyhtiöiden kustannusrakennetta. 

Nykyisillä verkkopalvelutuotteilla kerätyt kustannukset eivät myöskään välttämättä koh-

distu asiakkaille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Verkon mitoituksen perustuessa huippu-

tehoon, aiheuttaa suuria tehoja, mutta suhteellisen vähän energiaa käyttävä asiakas verkko-

yhtiön näkökulmasta suuremman kustannuksen ja kuormituksen verkkoon, kuin tasaisesti 

sähköä käyttävä asiakas, jonka huipputehot ovat maltillisia. Verkkopalvelutuotteiden hin-

noittelun perustuessa vahvasti siirretyn energian määrään, voi tämä maltillista tehoa käyttävä 

asiakas joutua kuitenkin maksamaan suurempaa verkkopalvelumaksua kuin oikeasti suu-

remman kustannuksen aiheuttava, suuria tehoja käyttävä asiakas. Tässä esimerkkitapauk-

sessa kustannusvastaavuus ei toteudu, vaan todellisuudessa pienemmän kustannuksen ai-

heuttava asiakas maksaa suurempia verkkopalvelumaksuja. (Partanen et al. 2012) 

4.3.2  Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointi  

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa määritetään pienjänniteverkon asi-

akkaille sallitut maksukomponentit sekä niiden määräytymisperusteet. Verkkopalvelumak-

sujen rakenteiden harmonisoinnin mukaisesti, Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa olevat pääsula-

kekooltaan yli 3x63 A asiakkaat eivät enää tulevaisuudessa voi olla samassa tuotteessa pie-

nempien, 3x63 A ja sitä pienemmän pääsulakekoon omaavien asiakkaiden kanssa. Yö- ja 

Kausisähkö -tuotteissa on yhteensä noin 1100 asiakasta, joiden pääsulakekoko on 3x80 A – 

3x125 A. Näille asiakkaille tulee verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mu-

kaista hinnoittelurakennetta noudattaen kehittää Yö- ja Kausisähkö -tuotteista poikkeava, 

erillinen yli 3x63 A pääsulakekoon maksukomponenttien määräytymisperusteita noudattava 

verkkopalvelutuote tai siirrettävä heidät mahdollisesti nykyisin olemassa oleviin 

tehosähkötuotteisiin. Kausisähkö, Pj-tehosähkö 1, Pj-tehosähkö 2 ja Pj-tehosähkö mittaus 
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keskijännitepuolella -tuotteissa tällä hetkellä käytettävä energiamaksun kausiajan aikajaot-

telu ei vastaa luvussa 3.3.2 esitettyjä harmonisoidussa energiamaksun määräytymisperus-

teessa sallittua mittausasetuksen mukaista aikajaotusta. Olemassa olevien Pj-tehosähkö  

-tuotteiden osalta myös tehomaksun määräytymisperustetta on muutettava niin, että teho-

maksu määräytyy kuukausittain suurimman tuntitehon mukaan, eikä tehon määräytymiseen 

voida soveltaa aikajaotusta. Myös minimilaskutusteho tulee poistaa, jotta harmonisoinnissa 

määritetyt vaatimukset täyttyisivät.  

4.3.3  Muutokset sähkönkäytössä  

Sähkön käytössä siirrettävän energian ja tehon suhteessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan 

merkittäviä muutoksia erilaisten teknologioiden kehittyessä ja tullessa entistä yleisemmäksi. 

Näillä muutoksilla on myös vaikutuksia jakeluverkkoyhtiöiden tuloihin sekä kustannuksiin. 

Muutosten aiheuttamia vaikutuksia tehon ja energian suhteen on tarkasteltu Partasen, Hon-

kapuron ja Tuunasen toteuttamassa tutkimuksessa. Muutosten vaikutukset voivat olla hyvin 

tapauskohtaisia. Kuvassa 4.4 on esitetty keskimääräiset arviot erilaisten toimenpiteiden vai-

kutusten suuruuksista ja suunnasta. (Partanen et al. 2012)      

 

Kuva 4.4 Erilaisten toimenpiteiden vaikutukset jakeluverkossa siirrettyyn energiaan ja tehoon. (Partanen et al. 

2012) 
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Muutostilanteet, joissa siirretyn energian määrä pienenee ja tehon tarve kasvaa ovat ongel-

mallisia nykyisin käytössä olevien siirretyn energian määrään perustuvien verkkopalvelu-

tuotteiden kannalta. Esimerkiksi lämpöpumppujen on arvioitu pienentävän siirretyn ener-

gian määrää, huipputehojen pysyessä kuitenkin ennallaan. Verkkopalvelutuoterakenteiden 

pysyessä nykyisenkaltaisena, vaikuttaisi tämä muutos vuotuiseen liikevaihtoon negatiivi-

sesti, kun taas verkkoyhtiön kustannuksiin kyseisellä muutoksella ei olisi merkittäviä vaiku-

tuksia. Kuvassa esitetyt toimenpiteet sekä tapahtuvat muutokset parantavat energiatehok-

kuutta, johon myös verkonhaltijan tulisi kannustaa asiakkaita, mutta samalla se myös aiheut-

taa liiketoiminnan kannalta riskejä tulonmuodostukseen sekä heikentää kustannusvastaa-

vuutta nykyisillä verkkopalvelutuoterakenteilla. Tämän vuoksi on syytä kehittää verkkopal-

velutuotteiden rakenteita vastaamaan paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. (Partanen et 

al. 2012)      

4.4  Vaihtoehtoiset verkkopalvelutuotteiden rakenteet 

Vaihtoehtoisten verkkopalvelutuotteiden rakenteiden tarkastelu on noussut hyvin ajankoh-

taiseksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena. Asiakkaan näkökulmasta 

muutokset verkkopalvelutuotteissa koetaan usein hyvinkin negatiivisina, sillä muutettaessa 

tuoterakenteita käy väistämättä niin, että joillain asiakkailla hinnat nousevat ja toisilla las-

kevat, vaikka verkkoyhtiön liikevaihto ei muuttuisi suuntaan tai toiseen. Tuoterakenteen uu-

distuksella pyritään ohjaamaan asiakkaiden sähkönkäyttöä verkon näkökulmasta optimaali-

sempaan ja tehokkaampaan siirtokapasiteetin käyttöön, jolloin pidemmällä aikavälillä myös 

sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset laskevat, sekä asiakas hyötyy, vaikka muutostilan-

teella voi olla negatiivisia vaikutuksia asiakkaalle lyhyellä aikavälillä. (Partanen et al. 2012) 

Nykyisin käytössä olevat etäluettavat mittarit mahdollistavat erilaisten laskutussuureiden 

mittaukset verrattuna aikaan, johon nykyiset verkkopalvelutuotteet perustuvat. Tämän seu-

rauksena hinnoittelurakenteisiin saadaan enemmän vapausasteita (Apponen, 2016). Vaihto-

ehtoisten verkkopalvelutuotteiden rakenteiden tulee kuitenkin noudattaa aiemmin työssä esi-

tettyjä verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun vaatimuksia sekä periaatteita.  

4.4.1  Energiamaksuun perustuva verkkopalvelutuotteen rakenne 

Energiamaksuun perustuvassa verkkopalvelutuotteen rakenteessa asiakkaita veloitettaisiin 

ainoastaan siirretyn energian perusteella. Asiakkaan kannalta energiapainotteinen 
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verkkopalvelutuote kannustaisi vahvasti energiankäytön vähentämiseen, mutta kannustin 

verkkoyhtiön näkökulmasta tärkeään huipputehojen pienentämiseen puuttuisi. Energiamak-

supainotteinen verkkopalvelutuote olisi asiakkaalle helposti ymmärrettävissä, nykyisinkin 

käytössä olevien energiamaksujen takia. Verkkoyhtiön näkökulmasta energiapainotteinen 

verkkopalvelutuote olisi kuitenkin ongelmallinen tulojen ennakoitavuuden heikkenemisen 

vuoksi, verkkopalvelutulojen ollessa suoraan riippuvainen pelkästään siirretyn energian 

määrästä. Kuten aiemmin on todettu, verkkoyhtiön kustannuksista vain pieni osa on energi-

asta riippuvaisia, jonka vuoksi energiapainotteinen verkkopalvelutuote olisi kustannusvas-

taavuudeltaan jopa nykytilannetta heikompi sillä asiakkaan tehoa ei huomioitaisi millään 

tapaa. (Partanen et al. 2012) 

4.4.2  Kiinteään kuukausimaksuun perustuva verkkopalvelutuotteen rakenne 

Kiinteään kuukausimaksuun perustuvassa verkkopalvelutuotteen rakenteessa käytöstä pois-

tettaisiin energian määrään perustuva maksukomponentti, jolloin jäljelle jäisi vain pääsula-

kekoon perusteella määräytyvä kiinteä perusmaksu. Jotta verkkoyhtiön liikevaihto pysyisi 

neutraalina, olisi perusmaksujen suuruudet oltava nykyistä suurempia. Asiakkaiden kannalta 

kiinteään kuukausimaksuun perustuva verkkopalvelutuote olisi yksinkertainen sekä helposti 

ymmärrettävissä ja verkkoyhtiön näkökulmasta tulonmuodostamisen ennustettavuus olisi 

varmaa. Verkkopalvelutuote olisi joissain määrin kustannusvastaava, sähköverkkoliiketoi-

minnan kustannuksista suuren osan ollessa kiinteitä eikä verkkopalvelutuote aiheuttaisi ris-

tiriitaisia kannustinvaikutuksia muiden sähkömarkkinoilla toimivien osapuolien kanssa. 

Verkkopalvelutuote ei kuitenkaan sisältäisi muita kannustinvaikutuksia kuin pääsulakekoon 

mitoittamisen optimoinnin. Kannustinta sähkönkäytön vähentämiseen tai huipputehojen pie-

nentämiseen ei olisi ja ainoa huipputehoa rajoittava tekijä olisi pääsulakekoko. Voidaan to-

deta, ettei siirtyminen kiinteään perusmaksuun perustuvaan verkkopalvelutuotteeseen ole 

hinnoittelun kehityksen kannalta oikea suunta. (Partanen et al. 2012)   

4.4.3 Pienasiakkaan tehotuote kynnysteholla 

Tässä verkkopalvelutuotteen rakenteessa asiakas maksaisi perusmaksun ja aikajaottelun si-

sältävän energiamaksun lisäksi erillistä tehomaksua. Teho kytkeytyisi osaksi verkkopalve-

lumaksua vasta tietyn kynnystehorajan jälkeen ja perustuisi verkosta otettuun huipputehoon 

tai vaihtoehtoisesti useampien huipputehojen keskiarvoon tietyn ajanjakson aikana. Teho-

maksu on nykyisin käytössä suuremmilla asiakkailla, mutta pienasiakkaiden tehomaksu on 
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käytössä vain muutamilla verkkoyhtiöillä Suomessa. Verkkoyhtiön näkökulmasta pääsula-

kekokoon sidotun perusmaksun ja huipputehoon perustuvan tehomaksun sisältävä hinnoit-

telu olisi kustannusvastaavaa, hinnoitteluperusteen ollessa sama kuin verkosta aiheutuvien 

kustannusten keskeisin kustannusperuste. Myös verkkopalvelutulojen ennustettavuus olisi 

parempi kuin pelkästään energiapainotteisessa verkkopalvelutuotteen rakenteessa, sillä esi-

merkiksi vuotuiset lämpötilan muutokset vaikuttavat huomattavasti vähemmän huippute-

hoon kuin siirretyn energian määrään. Huipputehojen pieneneminen voi vähentää verkon 

investointitarpeita ja kulutuksen jakautuminen tasaisemmin vuorokauden ympäri pienentäisi 

häviökustannusten määrää. Tämänkaltainen verkkopalvelutuotteen rakenne ohjaisi asiakasta 

pienentämään huipputehoa ja ohjaamaan energiankäyttöä aikaan, jolloin verkossa on va-

paata kapasiteettia, parantaen samalla sähköverkon kokonaistehokasta käyttöä. Myös asiak-

kaan mahdollisuudet vaikuttaa oman verkkopalvelumaksun suuruuteen olisivat aiempaa 

suuremmat. (Partanen et al. 2012) 
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5.  Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessi ja sen toteut-

taminen 

Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessiin ei ole olemassa tiettyä yhtenäistä ratkaisua, 

mutta yleisesti ottaen prosessi sisältää kuitenkin samat vaiheet, joita ovat kulutusanalyysi, 

kustannusanalyysi, kustannusten kohdistaminen verkkopalvelutuotteille, sekä verkkopalve-

luhinnaston muodostaminen. Hinnoitteluprosessien eroavaisuuksia selittää muun muassa 

verkkoyhtiöiden erilaiset asiakas- ja kustannusrakenteet, sekä toimintaympäristöt. Verkko-

yhtiöt muodostavat hinnastonsa oman tapansa mukaan vastaamaan omia kustannusraken-

teita ja toimintaympäristöä, kuitenkin noudattaen sitä koskevia määräyksiä ja lakeja. Verk-

koyhtiöt ovat sähkömarkkinalain mukaisesti myös velvoitettuja julkaisemaan Energiaviras-

tolle oman hinnastonsa määräytymisperusteet sekä hinnoittelun muodostamisessa käytetyt 

keinot. Kuvassa 5.1 on esitetty esimerkki aiheuttamisperiaatteen mukaisesta hinnoittelupro-

sessista.  

 

Kuva 5.1 Yksinkertaistettu esimerkki aiheuttamisperusteisen hinnoitteluprosessin vaiheista ja tarvittavista läh-

tötiedoista.  

Asiakastietojärjestelmästä saatavien asiakasryhmäjakojen perusteella kulutusanalyysissä 

selvitetään verkon eri osien sekä verkkopalvelutuotteiden ja asiakasryhmien aiheuttamat 

kuormitukset vuoden tunneilta. Kustannusanalyysissä määritetään sähköverkkoliiketoimin-

taan liittyvät kustannukset, jonka jälkeen kustannukset kohdistetaan niitä mahdollisimman 

hyvin vastaavilla kulutusanalyysissä selvitetyillä kustannusajureilla verkkopalvelutuotteille, 

sekä niiden sisältämille maksukomponenteille. Näiden vaiheiden pohjalta on mahdollista 
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alkaa muodostaa yhtenäistä verkkopalveluhinnastoa. Lopullista hinnastoa muokataan vielä 

huomioiden muita verkkopalvelutuotteiden hinnoittelussa käytettäviä hinnoitteluperiaat-

teita, kuten verkkoyhtiön markkinatavoitteita sekä asiakasvaikutuksia esimerkiksi korotus-

kattovalvonnan näkökulmasta. (Apponen, 2016; Vähäsaari, 2018; Mustonen, 2020) 

5.1  Kulutusanalyysi 

Aiheuttamisperiaatteen mukaista verkkopalveluhinnastoa muodostaessa sähköverkkoliike-

toiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee jakaa asiakas- ja verkkopalvelutuoteryhmille ta-

sapuolisesti. Kustannusten jaon perustana käytetään kulutusanalyysissä selvitettäviä kuor-

mituksia sekä asiakkaiden vaikutuksia eri kustannusten muodostumiseen. Kulutusanalyy-

sissä selvitetään verkon eri osien kuormituksia sekä asiakas- tai verkkopalvelutuoteryhmien 

osallistumista kuormituksiin eri verkon tasoilla. Kulutusanalyysin osalta on tärkeää, että 

kuormitukset tiedetään vuoden jokaiselta tunnilta ja erityisesti verkon huipputuntien sekä 

niiden ajoittumisen osalta. Analyysissä selvitettäviä asioita ovat asiakasmäärät, verkon eri 

osien läpi siirrettävät energiamäärät, tuntikeskitehot, huipputehot sekä niiden ajankohdat.  

Aiemmin kulutusanalyyseissä kuormituksia on mallinnettu esimerkiksi käyttäen Velanderin 

kaavaa tai ennalta määritettyjä kuormitusmalleja. Nykyisin käytössä olevat AMR-mittarit 

mahdollistavat kuitenkin tarkemman analysoinnin, sillä mittaustiedot ovat käytettävissä jo-

kaiselta käyttöpaikalta. Mittaustietojen avulla voidaan tarkasti määrittää asiakaskohtaiset ja 

asiakasryhmäkohtaiset kuormitukset verkon eri osissa haluamallaan tavalla, joiden hyödyn-

täminen kulutusanalyysissä ja hinnoittelun suunnittelussa antaa huomattavasti tarkempia tu-

loksia. Etäluettavien mittareiden avulla kerättyä tuntidataa voidaan hyödyntää jakeluverkon 

mallintamisessa sekä esimerkiksi uusien kuormituskäyrien muodostamisessa. Asiakkaiden 

kulutusta on mahdollista tarkastella tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla, jota 

hyödyntämällä voidaan määrittää verkon eri osien kuormitukset summaamalla yksittäisten 

asiakkaiden mittaustiedot toisiinsa. Tällä tavoin määritetyt kuormitukset kuvaavat hyvin tar-

kasti nykyisiä sähkönkäyttötottumuksia.  

Sähköverkkoa mitoittaessa on huomioitava myös asiakkaiden huipputehojen ajoittuminen 

eri vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan. Verkon huipputeho ei ole sama asia kuin asiak-

kaiden huipputehojen summa, sillä asiakkaiden tai asiakasryhmien suurimmat tehon tarpeet 

eivät yleensä ajoitu samaan aikaan. Tätä huipputehojen ajallista eroavaisuutta ja 
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satunnaisvaihtelua kuvaavaa ilmiötä kutsutaan tehojen risteilyksi. Yksittäisten asiakkaiden 

huipputehojen summa on huomattavasti suurempi kuin tehojen risteilyn vaikutuksen huo-

mioiva huipputeho. (Lummi, 2013) Tehojen risteilyä on havainnollistettu kuvassa 5.2, jossa 

verrataan asiakkaiden yhteenlaskettua huipputehoa yksittäisten asiakkaiden huipputehoihin.  

  

Kuva 5.2 Asiakkaiden yhteenlaskettu huipputeho verrattuna yksittäisten asiakkaiden huipputehoihin.  

(Haapaniemi, 2014) 

Asiakkaiden A, B ja C huipputehot ajoittuvat eri kellonaikoihin. Asiakkaiden kokonaisku-

lutus ja yhteenlaskettu huipputeho on kuitenkin suurimmillaan kello 18 aikaan. Näin ollen 

usean asiakkaan yhteenlaskettu kokonaishuipputeho voi ajoittua eri aikaan, kuin yhdenkään 

yksittäisen asiakkaan huipputeho.  

5.2  Kustannusanalyysi 

Kulutusanalyysin jälkeen verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin seuraavassa vai-

heessa tehdään kustannusanalyysi, jossa selvitetään ja jaetaan sähköverkkoliiketoiminnasta 

aiheutuneet kustannukset. Kustannusrakenteesta on oltava selkeä käsitys, jotta verkkopalve-

luhinnasto voidaan muodostaa aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Kustannusanalyysissä py-

ritään selvittämään mahdollisimman hyvin eri kustannusten aiheutumisperiaate sekä hyö-

dynnetään kulutusanalyysissä selvitettyjä tietoja kustannusten kohdistamisessa. Lähtötiedot 

kustannusanalyysiin saadaan esimerkiksi yrityksen kirjanpidosta, budjettiraporteista sekä 
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tilinpäätöskertomuksista. Verkkoyhtiön kustannukset pyritään jakamaan eri kustannuspai-

koille, sillä keskitetyiltä kustannuspaikoilta kustannusten kohdistaminen eri asiakas- tai 

verkkopalvelutuoteryhmille on yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa kuin yksittäisten 

kustannuserien kautta (Lummi, 2013). Tässä työssä käytettyjä kustannuspaikkoja ovat suur-

jänniteverkko, sähköasemat, keskijänniteverkko, jakelumuuntamot, pienjänniteverkko, 

energianmittaus, muut tukitoiminnot kuten tietojärjestelmät sekä asiakas-, hallinto- ja kehi-

tyskustannukset.  

Osa kustannuksista voidaan jakaa hyvin suoraviivaisesti niitä vastaaville kustannuspaikoille. 

Toisaalta on myös kustannuksia, jotka eivät ole niin selkeitä ja koskettavat useampaa kuin 

yhtä kustannuspaikkaa, jolloin kustannukset on ohjattava sopivin perustein ja suhtein niitä 

koskettaville kustannuspaikoille. Täysin kustannusvastaavassa ja aiheuttamisperiaatteen 

mukaisessa verkkopalvelutuotteiden hinnoittelussa tulisi jokainen kustannuserä olla tarkasti 

määritetty sille kuuluvalle kustannuspaikalle, jotta se kohdistuisi asiakkaille aiheuttamispe-

riaatteen mukaisesti. Kustannusrakenteet sekä niiden määrittelyissä käytetyt periaatteet voi-

vat vaihdella hyvinkin paljon eri verkkoyhtiöiden välillä. (Lummi, 2013) Tyypillisesti verk-

koyhtiöiden kustannukset muodostuvat kuitenkin verkostokustannuksista, operatiivisista 

kustannuksista, häviökustannuksista, kantaverkkomaksuista, verkkoyhtiön sallitusta tuo-

tosta sekä asiakas- ja hallintokustannuksista. Seuraavaksi tarkastellaan mistä kyseiset kus-

tannuserät muodostuvat.  

5.2.1  Verkostokustannukset 

Suurin osa sähköverkkoliiketoiminnasta aiheutuvista kustannuksista muodostuu verkosto-

kustannuksista. Verkostokustannuksiin sisältyvät oman sekä korollisen vieraan pääoman 

kustannukset ja operatiiviset kustannukset. Pääomakustannuksia aiheutuu verkkoon tehtä-

vistä tyypillisesti merkittävistä ja kehittämisvelvollisuuden vuoksi välttämättömistä inves-

toinneista, jotka rahoitetaan omalla tai vieraalla korollisella pääomalla kokonaisuudessaan 

niiden hankinnan ajankohtana. Mikäli investointi rahoitetaan korollisella vieraalla pää-

omalla, aiheutuu siitä myös korkokustannuksia. Investointikustannukset voidaan jakaa vuo-

tuisiin tasapoistoeriin verkkokomponenttien yksikköhintojen avulla laskettujen jälleenhan-

kinta-arvojen sekä niiden pitoaikojen osamääränä. Pitoajalla tarkoitetaan komponentille 

määritettyä aikaa, jolloin se on käytössä. (Lummi, 2013)  
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Operatiiviset kustannukset ovat suurilta osin kiinteitä kustannuksia, joihin asiakkaan kulu-

tuskäyttäytyminen ei vaikuta merkittävästi. Operatiiviset kustannukset muodostuvat pääosin 

sähköverkon toiminnasta. Operatiivisiin kustannuksiin sisältyviä kustannuseriä ovat esimer-

kiksi verkon ylläpidon-, viankorjauksen-, suunnittelun-, kunnossapidon- ja käyttötoiminnan 

kustannukset. Myös henkilöstön palkkakustannukset, kehityksestä aiheutuvat kustannukset, 

kantaverkon liityntäpistemaksut, sähköasemien ja muuntamoiden sekä niihin liittyvien tont-

tien vuokrakustannukset, sekä johtoaluesopimuksista aiheutuvat kulut luokitellaan operatii-

visiksi kustannuksiksi. (Lummi, 2013; Pantti, 2010) 

5.2.2  Häviökustannukset 

Häviökustannuksia aiheutuu sähköverkon häviöistä, jotka syntyvät pääasiassa johtimissa ja 

muuntajissa. Verkkoyhtiö joutuu ostamaan häviöinä kuluvan sähköenergian, josta itse hä-

viökustannukset aiheutuvat. Häviöitä syntyy sähköenergian siirtämisestä sekä järjestelmän 

toimintakuntoisena pitämisestä, kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöinä. Häviöenergia on riippu-

vainen sekä energiasta että tehosta. Kuormitushäviöt ovat neliöllisesti riippuvaisia siirretystä 

sähkövirrasta, jolloin tasaisella kuormituksella muodostuu vähemmän häviöitä. Osa hävi-

öistä muodostuu muuntajien tyhjäkäyntihäviöistä, joihin kuormituskäyttäytyminen ei juuri-

kaan vaikuta. Toisaalta, mikäli kuormitushuippujen kasvulle ei ole riskiä, voidaan muunta-

jakone valita pienemmäksi, jolloin myös tyhjäkäyntihäviöt ovat pienemmät. (Haapaniemi et 

al. 2021) 

5.2.3  Kantaverkkomaksut 

Jakeluverkkoyhtiöt maksavat kantaverkkopalvelumaksuja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle 

perustuen siirretyn sähköenergian sekä loistehon määrään. Kantaverkkopalvelumaksut koos-

tuvat kulutusmaksusta, kantaverkosta otto- ja kantaverkkoon antomaksusta, voimalaitoksen 

tehomaksusta, lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksusta, loistehomaksusta ja 

loisenergiamaksusta. Taulukossa 5.1 on esitetty Fingridin kantaverkkopalvelun yksikköhin-

nat vuodelta 2020. Hinnastossa määritettyyn talviajanjaksoon kuuluu joulukuusta helmikuu-

hun, maanantai - perjantai, klo 7–21 välisenä aikana käytetty energia.  
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Taulukko 5.1 Kantaverkkopalvelun yksikköhinnat vuodelle 2020. (Fingrid, 2021) 

 

 

 

 

 

Kuten taulukosta 5.1 huomataan, on talviajan kulutusmaksu yli kolminkertainen muuhun 

aikaan verrattuna. Talviarkipäivän korkea hinta perustuu järjestelmätason kuormitukseen, 

joka on tähän vuodenaikaan hyvin korkeaa kiinteistöjen lämmityskuormien ajoittuessa sa-

maan aikaan muun suuren kulutuksen, kuten teollisuuden ja palveluiden sähkönkäytön 

kanssa. Täten on myös perusteltua, että jakeluverkkoyhtiön asiakkaiden hinnoittelussa huo-

mioidaan kantaverkkoyhtiön laskutuksesta syntyvien kulujen edelleen laskutus kustannus-

vastaavasti. (Haapaniemi et al. 2021)  

5.2.4  Verkkoyhtiön sallittu tuotto 

Verkkoyhtiön sallittu tuotto on Energiaviraston valvontamallin mukaisesti sidottu vahvasti 

verkkoinfrastruktuurin oikaistuun nykykäyttöarvoon. Kohtuullinen tuotto ei varsinaisesti ole 

kustannuserä, eikä sen määrittäminen kustannusvastaavuuden osalta ole yksiselitteistä. 

(Haapaniemi et al. 2021)  

Tuotto voidaan kuitenkin käsitellä erillisenä kustannuskomponenttina verkostokustannuksia 

kohdistaessa, jolloin tuotto jakautuu eri verkkopalvelutuotteiden asiakkaille. Aiheuttamispe-

riaatteen mukaisesti tuoton kohdistus olisi perusteltua tehdä samassa suhteessa kuin verkos-

tokustannukset. Käytännössä verkkoyhtiö voi kuitenkin kohdistaa tuoton haluamallaan ta-

valla esimerkiksi asiakkaiden perus-, teho- tai energiamaksukomponentteihin halutussa suh-

teessa. (Lummi, 2013) Näin ollen kohtuullisen tuoton kohdistamisella eri maksukomponent-

teihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi verkkopalvelutuotteiden komponenttien painotuksiin 

(Haapaniemi et al. 2021).  

Yksikköhinnat €/MWh 
 (alv 0 %) 

2020 

Kulutusmaksu, talviarkipäivä 8,8 €/MWh 

Kulutusmaksu, muu aika 2,5 €/MWh 

Kantaverkosta ottomaksu 0,9 €/MWh 

Kantaverkkoon antomaksu 0,6 €/MWh 

Voimalaitosten tehomaksu 158,33 €/MW,kk  
(1900 €/MW/a) 

Lyhyen käyttöajan voima- 
laitosten energiamaksu 

3,2 €/MWh 

Loistehomaksu  1000 €/MVAr/kk 

Loisenergiamaksu, otto  5,00 €/MVArh 

Loisenergiamaksu, anto  5,00 €/MVArh 
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5.2.5  Asiakas- ja hallintokustannukset 

Asiakas- ja hallintokustannukset muodostuvat pääosin asiakaspalvelua koskevista toimin-

noista ja hallinnon kustannuksista. Lisäksi tähän kustannusryhmään katsotaan kuuluvan las-

kutuksesta, mittauspalveluista, markkinoinnista, kehitysprojekteista, henkilöstöasioista ja 

sähkötaseiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Edellä mainitut kustannukset ovat suu-

rilta osin asiakkaiden lukumäärästä riippuvaisia, luonteeltaan usein kiinteitä kustannuksia, 

jonka vuoksi niitä on perusteltua kohdistaa esimerkiksi perusmaksuihin. (Lummi, 2013; 

Pantti, 2010) 

5.3  Sähköverkkoliiketoiminnan kustannusten kohdistaminen 

Sähköverkkoliiketoiminnan kustannukset pyritään kohdistamaan mahdollisimman kustan-

nusvastaavasti ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuspaikoille, jonka jälkeen verk-

kopalvelutuotteille ja niiden maksukomponenteille. Täysin kustannusvastaavan hinnastoon 

on kuitenkin mahdotonta päästä, sillä se vaatisi, että jokaiselle asiakkaalle määritettäisiin 

yksilölliset hinnastot. Pistehinnoittelun puitteissa, kustannusvastaavuutta joudutaan tavoit-

telemaan keskimääräistetysti ja mahdollisimman tasapuolisesti aiheuttamisperiaatteen mu-

kaisesti. (Haapaniemi et al. 2021; Lummi, 2013) 

Kulutusanalyysin perusteella tiedetään verkon sekä sen eri osien kuormitukset ja kustannus-

analyysin perusteella on vastaavasti selvitetty sähköverkkoliiketoiminnasta aiheutuneet kus-

tannukset. Kulutus- ja kustannusanalyysin tuloksia hyödyntäen kustannukset kohdistetaan 

kustannuspaikoilta verkkopalvelutuotteille ja niiden maksukomponenteille eri kustannusaju-

rien avulla.  

5.3.1  Kustannusten laskentamenetelmät 

Kohdistettavien kustannusten määrittämiseen ja kustannusten laskentaan käytetään tyypilli-

sesti joko raja- tai keskikustannusmenetelmää. Kustannuspaikkojen kustannukset jaetaan 

kustannuspaikalle määritetyllä ja sitä parhaiten kuvaavalla kustannusajurilla, joka voi olla 

asiakkaiden, kuormittavan energian tai tehon määrä, jolloin laskennan tuloksena saadaan 

kustannusajurista riippuva yksikkökustannus. (Lummi, 2013)  

Keskikustannusmenetelmässä sähköverkkoliiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan 

yksittäisen vuoden kustannustietojen perusteella. Tässä menetelmässä kustannuksina 
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käytetään yleensä toteutuneita tai tulevan vuoden budjetin mukaisia kustannuksia. (Pantti, 

2010) Esimerkiksi siirretyn energian määrästä riippuvat kustannukset saadaan jakamalla 

kustannukset siirretyllä energialla, jolloin kustannusten yksikköhinta saadaan muotoon 

snt/kWh. Keskikustannusmenetelmä on yksinkertainen ja tuottaa luotettavia tuloksia, mikäli 

kustannukset kustannuspaikoittain pysyvät vakaana eri vuosien välillä. (Lummi, 2013)  

Rajakustannuslaskennan tavoitteena on selvittää, kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutuu, 

mikäli toiminta-astetta nostetaan yhdellä lisäyksiköllä. Lisäkustannukset ovat sitä suurem-

mat, mitä lähempänä siirtokapasiteetti on sen maksimikapasiteettia. Rajakustannuslasken-

nassa käytetään kustannuksia pitkältä aikaväliltä, sillä lyhyellä aikavälillä niiden vaihtelu 

saattaa olla suurta. Rajakustannukset lasketaan matemaattisesti regressiosuoran kulmaker-

toimesta, joka on sovitettu vuosittaisten kustannusten rahamääriin soveltaen pienimmän ne-

liösumman menetelmää. Eri vuosien rajakustannukset saadaan verrannollisiksi muuttamalla 

ne laskentavuoden rahanarvoon. Rajakustannusmenetelmän katsotaan antavan tarkempia tu-

loksia ja noudattavan paremmin aiheuttamisperiaatetta verrattuna keskikustannusmenetel-

mään, koska toiminta-asteen nostaminen voi aiheuttaa hyvin erilaisia kustannuksia. Mene-

telmä vaatii kuitenkin enemmän lähtötietoja sekä sisältää aina epävarmuustekijän tulevien 

vuosien tulosraporttien ja kulutusennusteiden tarpeen vuoksi, sillä niiden kehitystä ei voida 

tarkkaan ennustaa. Menetelmänä rajakustannuslaskenta on huomattavasti keskikustannus-

menetelmää monimutkaisempi ja sisältää epätarkkuuksia, mikäli lähtötietoja ei ole riittävästi 

saatavilla. Jos lähtötiedot rajakustannuslaskennassa ovat puutteelliset, on eroa keskikustan-

nus- ja rajakustannusmenetelmän välille vaikea saada esille. (Lummi, 2013; Pantti, 2010) 

Tässä työssä käytetään keskikustannusmenetelmää soveltuvin osin sen yksinkertaisuuden 

sekä luotettavuuden vuoksi.  

5.3.2  Kustannusten kohdistaminen verkkopalvelutuotteille 

Kustannusten kohdistaminen verkkopalvelutuotteille toteutetaan hyödyntämällä kulutus- ja 

kustannusanalyysien tuloksia sekä käyttämällä kustannusajureita, joiden avulla kustannuk-

set kohdistetaan kustannuspaikoilta verkkopalvelutuotteille aiheuttamisperiaatteen mukai-

sesti. Tyypillisimpiä käytettyjä kustannusajureita ovat energia, teho, sekä asiakasmäärä. 

Kustannukset kohdistetaan verkkopalvelutuotteille niitä parhaiten kuvaavan kustannusajurin 

perusteella. Mikäli kustannuksen katsotaan olevan riippuvainen siirretystä energiasta,  

käytetään kustannusajurina kulutusanalyysissä selvitettyä energiaperusteista 
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osallistumiskerrointa. Vastaavasti tehosta riippuvat kustannukset kohdistetaan käyttäen kus-

tannusajurina kuormitushuippuun osallistuvien tehojen perusteella määritettyä osallistumis-

kerrointa. Kiinteiksi luokiteltavat, esimerkiksi asiakasmääräperusteiset kustannukset koh-

distetaan asiakasmäärien avulla. Osallistumiskertoimet on määritetty verkon eri portaille, 

joita ovat suurjänniteverkko, sähköasemat, keskijänniteverkko, jakelumuuntamot ja pienjän-

niteverkko. Kustannusten kohdistamisella pyritään varmistamaan, ettei asiakas joudu mak-

samaan kustannuksia, joita ei selkeästi aiheuta. Esimerkiksi keskijänniteverkon asiakkaille 

ei kohdisteta pienjänniteverkosta aiheutuvia kustannuksia, sillä kyseiset asiakkaat eivät 

käytä pienjänniteverkkoa (Haapaniemi et al. 2021). Pienjänniteverkon asiakkaalle sen sijaan 

kohdistetaan osuudet jakelumuuntamoiden, keskijänniteverkon, sähköasemien sekä aluever-

kon kustannuksista verkon portaittain määritettyjen osallistumiskertoimien avulla. Vastaa-

vasti suurjänniteverkon asiakas maksaa vain suurjänniteverkosta aiheutuvista kustannuk-

sista. Verkkoyhtiö voi toteuttaa kustannusten kohdistamisen haluamallaan tavalla, mutta tu-

lokset on oltava perusteltavissa (Partanen et al. 2020).   

5.4  Verkkopalveluhinnaston muodostaminen 

Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin viimeiseen vaiheeseen, eli verkkopalveluhin-

naston muodostamineen voidaan siirtyä, kun kustannukset on jaettu kustannuspaikoilta asia-

kas- ja verkkopalvelutuoteryhmille. Tässä vaiheessa on tavoitteena muodostaa verkkopalve-

luhinnasto ja verkkopalvelutuotteet yhdistämällä hintakomponentit toisiinsa. Verkkoyhtiöt 

rahoittavat toimintansa verkkopalvelutuotteilla kerätyillä verkkopalvelutuloilla, joiden on 

katettava kaikki verkkoyhtiölle aiheutuvat kustannukset ja mahdollistaa kohtuullinen tuotto. 

Verkkopalveluhinnasto on kokonaisuus, joka muodostuu useista verkkopalvelutuotteista. 

Tästä syystä verkkopalvelutuotteiden välisestä yhteensopivuudesta on varmistuttava. Verk-

kopalvelutuotteiden keskinäiset erot tulee määrittää riittävän selkeiksi niin, ettei päällekkäi-

siä verkkopalvelutuote vaihtoehtoja pääse syntymään ja asiakas valitsee suoraan tälle tarkoi-

tetun verkkopalvelutuotteen. Esimerkiksi huolimattoman verkkopalvelutuotteiden suunnit-

telun seurauksena aiheutuva asiakkaiden siirtyminen johonkin toiseen verkkopalvelutuottee-

seen voi olla verkkoyhtiön liiketoiminnalle haitallista. (Lummi, 2013) Verkkopalvelutuot-

teet muodostuvat maksukomponenteista, joita ovat esimerkiksi perus-, energia-, ja teho-

maksu. Kuvassa 5.3 on havainnollistettu, kuinka kustannuksia voidaan jakaa maksukom-

ponenteille kahden erilaisen verkkopalvelutuoterakenteen avulla. Kuvasta voidaan nähdä, 
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että tehomaksukomponentin sisältävässä verkkopalvelutuotteessa osa verkostokustannuk-

sista kohdistetaan tehomaksuun perusmaksun sijasta. 

 

Kuva 5.3 Esimerkki sähkön kustannuspaikoista ja kustannusten kohdistamisesta maksukomponenteille (Parta-

nen et al. 2020) 

Sähkömarkkinalain mukaisesti asiakkaat saavat valita itselleen sopivimman verkkopalvelu-

tuotteen. Tämän vuoksi verkkopalveluhinnasto tulee muodostaa niin, että asiakkaat ohjautu-

vat verkkopalvelutuotteille tarkoituksenmukaisesti (Pantti, 2010). Ennen lopullista verkko-

palveluhinnaston käyttöönottoa on varmistettava myös sen markkinakelpoisuus. Hintoja 

vertaillaan tyypillisesti samankaltaisten verkkoyhtiöiden käyttämiin verkkopalveluhinnas-

toihin ja Energiaviraston hintatilastoihin. Kun eri hinnoittelun periaatteille löydetään sopiva 

tasapaino ja verkkopalveluhinnasto toteuttaa sille määritetyt tavoitteet, voidaan viimeistellä 

verkkopalveluhinnasto lisäämällä hintoihin niihin kuuluvat sähkö- ja arvonlisäverot sekä 

huoltovarmuusmaksu. Tämän jälkeen uusi verkkopalveluhinnasto voidaan ottaa käyttöön. 

(Lummi, 2013)    



57 

 

6.  Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin toteutus 

verkkoyhtiön toimintaympäristössä 

Tässä luvussa käydään läpi verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin sisältämät vaiheet 

uuden hinnoittelumallin muodostamisessa Savon Voima Verkko Oy:n toimintaympäris-

tössä. Ensimmäisenä on selvitettävä sähköverkkoliiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset, 

jotta ne voidaan jakaa kustannuspaikoittain. Seuraavaksi tarkastellaan kulutusanalyysin tu-

loksia, jossa selvitetään kuormitustiedot verkon eri tasoilla. Kustannukset kohdistetaan ja 

jaetaan tarkasteltavien verkkopalvelutuotteiden kustannuspaikoille hyödyntäen kulutusana-

lyysissä määritettyjä osallistumiskertoimia. Kustannukset määritetään verkkopalvelutuottei-

den sisällä vielä jänniteportaittain, jotta kustannusten painottaminen verkkopalvelutuotteen 

maksukomponenteille olisi yksinkertaisempaa. Tämän jälkeen toteutetaan kustannusten pai-

nottaminen kustannusvastaavasti ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksukomponen-

teille, joita ovat tässä tapauksessa pienasiakkaan tehotuotteen osalta perusmaksu, energia-

maksu ja tehomaksu. Kuvassa 6.1 on esitetty prosessikaavio verkkopalvelutuotteiden hin-

noitteluprosessin vaiheista. 

 

Kuva 6.1 Prosessikaavio verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin vaiheista. 
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Kustannusten kohdistamisen jälkeen selvillä ovat verkkopalvelutuotteiden eri maksukom-

ponenteilla kerättävät liikevaihdot, joita voidaan vielä tarvittaessa muokata palaamalla kus-

tannusten painottamiseen. Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessin viimeisessä vai-

heessa muodostetaan verkkopalvelutuotteiden maksukomponenttien uudet yksikköhinnat. 

Kustannusten kohdistamisen perusteella saadaan selville kuinka suuri liikevaihto eri verk-

kopalvelutuoteryhmiltä ja niiden maksukomponenteilta tulisi kerätä saavuttaakseen liike-

vaihtotavoitteen. Uusien verkkopalvelutuotteiden hintojen muodostaminen halutaan toteut-

taa mahdollisimman liikevaihtoneutraalisti, joten uusien hintojen muodostaminen aloitetaan 

selvittämällä verkkopalvelutuotteiden nykyiset liikevaihdot pääsulakekokojen mukaisten 

asiakasryhmien maksukomponenttien osalta. Uusien hintojen muodostaminen toteutettiin 

tässä työssä muokkaamalla nykyisiä käytössä olevia verkkopalvelutuotteiden yksikköhintoja 

niin, että tarkasteltujen verkkopalvelutuotteiden osalta liikevaihdot pysyvät muuttumatto-

mana. Hintojen muodostamista ja siihen liittyviä asioita käsitellään tarkemmin luvussa 7.3.  

6.1  Sähköverkkoliiketoiminnan kustannukset 

Verkkoyhtiön liiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset on jaettu neljään eri kustannuserään, 

joita ovat tasapoistot, operatiiviset kustannukset (OPEX), häviökustannukset sekä kanta-

verkkomaksut. Kuvassa 6.2 on esitetty kustannuserien suhteelliset osuudet.  

 

Kuva 6.2 Verkkoyhtiön kustannusten jakauma kustannuserittäin.  
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Kuvassa 6.2 esitetyt operatiiviset kustannukset on mahdollista jakaa pienempiin maksueriin, 

kuten esimerkiksi energianmittaukseen, tietojärjestelmiin tai asiakas- ja hallintokustannuk-

siin. Kuvassa esitettyjen kustannusten lisäksi verkkopalvelumaksuilla voidaan periä verkko-

yhtiölle tuottoa, kuitenkin enintään sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamallin kohtuul-

lisen tuoton mukaisesti. Edellä mainittuja kustannuksia pyritään myös jakamaan niiden erit-

telyn jälkeen eri kustannuspaikoille, joilta ne voidaan kohdistaa jatkossa verkkopalvelutuot-

teille ja niiden komponenteille mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta noudattaen. 

Taulukossa 6.1 on esitetty verkkoyhtiön suhteelliset kustannuserät jaettuna kustannuspai-

koittain. Kustannukset on määritetty kustannuspaikoille kirjanpidon sekä verkonrakennetie-

tojen avulla. 

Taulukko 6.1 Verkkoyhtiön kustannukset määritettyinä kustannuspaikoille. Kustannuspaikat, joihin ei koh-

distu kyseisen kustannuserän kustannuksia on merkattu tyhjäksi.  

  
Sj-

verkko 
Sähkö-
asemat 

Kj-
verkko 

Jakelu-
muun-
tamot 

Pj-
verkko 

Energian-
mittaus 

Tieto-       
järjes-
telmät 

Muut (ei 
kohdistu-

vat) 
Asiakas- ja 

hallinto Yhteensä 

Tasapoistot 2,78 % 3,33 % 14,57 % 6,19 % 15,24 % 2,66 % 0,80 % 0,03 % - 45,60 % 

OPEX 1,51 % 1,44 % 9,92 % 1,26 % 9,53 % 3,88 % 1,70 % 0,00 % 4,31 % 33,55 % 

Häviöt 0,34 % 0,72 % 0,83 % 2,53 % 1,24 % - - - - 5,67 % 

Kantaverkko-
maksut 2,01 % - 3,96 % - 9,18 % - - 0,04 % - 15,18 % 

Yhteensä 6,63 % 5,50 % 29,28 % 9,98 % 35,20 % 6,54 % 2,51 % 0,06 % 4,31 % 100,00 % 

 

Osa operatiivisista kustannuksista on sen luontoisia, ettei niitä pysty suoraan kohdistamaan 

tietylle kustannuspaikalle, jolloin kohdistus eri jänniteportaiden kustannuspaikoille on to-

teutettu siirretyn energian määrän suhteen. Häviökustannukset on määritetty kustannuspai-

koille perustuen syntyneiden häviöiden suuruuteen. Myös kantaverkosta aiheutuvat maksut 

ovat riippuvaisia siirretyn energian määrästä, jonka vuoksi ne on kohdistettu kustannuspai-

koille jänniteportaittain siirretyn energian suhteen.  

Kuvassa 6.3 on esitetty verkkoyhtiön suhteellinen kustannusten jakauma kustannuspaikoit-

tain. Muut sektoriin on sisällytetty energianmittauksesta, tietojärjestelmistä, hallinnosta ja 

kehityksestä sekä asiakaspalvelusta aiheutuvia kustannuksia.  
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Pienjännite- ja keskijänniteverkon sekä jakelumuuntamoiden osuus koko verkon kustannuk-

sista noin 75 %, kuten taulukosta 6.1 ja kuvasta 6.3 voidaan havaita. Kun kustannukset on 

määritetty kustannuspaikoittain, tiivistetään ne vielä jänniteportaittain helpottamaan kustan-

nusten eteenpäin kohdistamista. Taulukossa 6.2 on esitetty vastaavat kustannukset kuin tau-

lukossa 6.1, tiivistettynä jänniteportaittain. Pj-verkko sisältää jakelumuuntamoiden, sekä 

pienjänniteverkosta aiheutuvat kustannukset, Kj-verkko sisältää sähköasemista, sekä keski-

jänniteverkosta aiheutuvat kustannukset. Sj-verkko sisältää vain suurjänniteverkosta aiheu-

tuvat kustannukset. Muut osio pitää sisällään energianmittauksesta, tietojärjestelmistä, asi-

akkaista- ja asiakaspalvelusta aiheutuvat kustannukset, sekä muut ei suoraviivaisesti kohdis-

tuvat kustannukset.      

Taulukko 6.2 Verkkoyhtiön kustannukset määritettyinä jänniteportaittain.  

 

 

 

Jännitetaso Tasapoistot OPEX Häviöt Kantaverkkomaksut Yhteensä 

Pj-verkko 21,44 % 10,79 % 3,77 % 9,18 % 45,18 % 

Kj-verkko 17,90 % 11,36 % 1,56 % 3,96 % 34,77 % 

Sj-verkko 2,78 % 1,51 % 0,34 % 2,01 % 6,63 % 

Muut 3,48 % 9,90 % - 0,04 % 13,41 % 

Yhteensä 45,60 % 33,55 % 5,67 % 15,18 % 100,00 % 

Kuva 6.3 Verkkoyhtiön kustannusten suhteellinen jakauma kustannuspaikoittain 
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Kustannusten määrittelyn perusteella voidaan havaita tasapoistojen, sekä operatiivisten kus-

tannusten muodostavan suurimman osuuden, noin 79 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

Kantaverkosta aiheutuvien kustannusten osuus on noin 15 prosenttia ja verkossa syntyvien 

häviöiden aiheuttamien häviökustannusten osuus noin 6 prosenttia kustannuksista.   

6.2  Kulutusanalyysi 

Kustannusten eteenpäin kohdistamista varten verkkopalvelutuotteille ja asiakasryhmille 

sekä vielä tarkemmin maksukomponenteille, on selvitettävä asiakasryhmien osuudet verkon 

eri tasoilla huipputehon, siirretyn energian, sekä asiakasmäärien suhteen. Kulutusanalyy-

sissä selvitetään niin sanotut osallistumiskertoimet verkon eri tasoilla, jotka mahdollistavat 

kustannusten oikeudenmukaisen kohdistamisen verkkopalvelutuoteryhmille verkon eri ta-

soille jaettujen kustannusten avulla. Tässä työssä kulutusanalyysissä käytettiin asiakkaiden 

tuntimittaussarjoja vuodelta 2019, mutta varmistaakseen tulosten tilastollisen varmuuden, 

laskenta suoritettiin myös useamman aikaisemman vuoden tuntimittaussarjoilla. Tuntisar-

joista laskettiin verkkopalvelutuotekohtaisesti siirretyt energiamäärät ja tuntitehot, sekä nii-

den osallistuminen eri verkon tasoilla kokonaiskuormitukseen. Kulutusanalyysissä verkko 

on jaettu viiteen eri tasoon, joita ovat suurjänniteverkko, sähköasemat, keskijänniteverkko, 

jakelumuuntamot ja pienjänniteverkko. Kuvassa 6.4 on esitetty verkkopalvelutuotteiden ai-

heuttamat huipputehot, sekä niiden osallistuminen verkon huipputehoon verkon eri tasoilla. 

Useat Pj-tehosähkö- ja Kj-tehosähkö -tuotteet on yhdistetty tässä tarkastelussa molemmat 

erillisiin kokonaisuuksiin.  
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Kuva 6.4 Havainnollistava kuva tehojen jakautumisesta verkkopalvelutuotteille verkon eri tasoilla. 

Pienjänniteverkon sisällä on laskettu myös verkkopalvelutuotekohtaiset huipputehot ja nii-

den summat havainnollistamaan sitä, etteivät verkkopalvelutuotekohtaiset huipputehot vält-

tämättä ajoitu verkon huipputehon kanssa samaan aikaan. Tuloksista voidaan havaita esi-

merkiksi Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden tuotekohtaisten huipputehojen ajoittuvan muuhun 

aikaan kuin koko verkon huipputeho. Yösähkö -tuotteen tuotekohtainen huipputeho on yli 

kaksinkertainen verrattuna verkon huipputehon aikaan Yösähkö -tuotteen aiheuttamaan te-

hoon. Kulutusanalyysin perusteella esimerkiksi Kausisähkö-tuotteen osuus suurjännitever-

kon tasolla verkon huipputehosta on 20,8 %. Työssä suoritettiin myös vastaavat tarkastelut 

siirretyn energian- ja asiakasmäärien osalta verkon eri tasoilla. 
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6.3  Kustannusten kohdistaminen 

Kustannusten määrittelyn, sekä kulutusanalyysissä selvitettyjen osallistumiskertoimien 

avulla kustannukset on mahdollista kohdistaa eteenpäin verkkopalvelutuotteille ja niiden 

maksukomponenteille. Kustannuksia kohdistetaan erilaisten kustannusajureiden avulla, kus-

tannuserästä ja sen luonteesta riippuen. Taulukossa 6.3 on esitetty eri kustannuspaikoilla 

käytettäviä kustannusajureita, joita ovat teho, energia, sekä asiakasmäärä.  

Taulukko 6.3 Kustannuspaikoilla käytettävät kustannusajurit. 

 

 

 

 

Kustannuspaikoilla on mahdollista olla useita kustannusajureita, johtuen niiden sisältämistä 

useista kustannuseristä, sekä niiden luonteiden eroavaisuuksista keskenään. Taulukossa 6.4 

on esitetty eri kustannuserissä käytettyjä kustannusajureita.  

Taulukko 6.4 Kustannuserissä käytettävät kustannusajurit. 

 

 

 

Tasapoistojen osalta kustannusajurina käytetään tehoa, operatiivisten kustannusten osalta 

asiakasmäärää, sekä häviöiden, että kantaverkkomaksujen osalta energiaa. Verkkoyhtiön 

kohtuullinen tuotto voidaan kohdistaa kustannuspaikoille esimerkiksi kustannuspaikkojen 

nykykäyttöarvojen suhteessa tai kustannuspaikkojen jälleenhankinta-arvojen suhteen. Kus-

tannusajureina käytetään kulutusanalyysissä selvitettyjä osallistumiskertoimia verkon eri 

osissa, jolloin kustannuserät pystytään jakamaan verkkopalvelutuotekohtaisesti niitä parhai-

ten kuvaavan kustannusajurin mukaan. Esimerkiksi tasapoistot syntyvät suurilta osin ver-

kostoinvestoinneista, jotka perustuvat verkon mitoituksen vuoksi vahvasti huipputehoon. 

Kustannuspaikka Kustannusajuri 

Alueverkko Teho, Energia, Asiakasmäärä 

Sähköasemat Teho, Energia, Asiakasmäärä 

Keskijänniteverkko Teho, Energia, Asiakasmäärä 

Jakelumuuntamot Teho, Energia, Asiakasmäärä 

Pienjänniteverkko Teho, Energia, Asiakasmäärä 

Energianmittaus Asiakasmäärä 

Tietojärjestelmät Asiakasmäärä 

Asiakas/Hallinto/Muut Asiakasmäärä 

Kustannuserät Kustannusajuri 

Tasapoistot Teho 

OPEX Asiakasmäärä 

Häviöt Energia 

Kantaverkkomaksut Energia 
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Tämän vuoksi tasapoistot on nähty kustannusvastaavuus näkökulmasta oikeudenmukaiseksi 

jakaa verkkopalvelutuotteille niiden käyttämien tehojen suhteen. Taulukossa 6.5 on esitetty 

verkkoyhtiön kustannukset kohdistettuna eri jänniteportaiden asiakkaille.  

Taulukko 6.5 Verkkoyhtiön kustannukset jaettuna eri jänniteportaiden asiakkaille. 

 

 

 

Suurin osa kustannuksista kohdistuu pienjänniteverkon asiakkaille ja vain pieni osa keski-

jännite-, sekä suurjänniteverkon asiakkaille. Tämä johtuu siitä, että kustannuspaikkojen kus-

tannukset kohdistuvat verkkopalvelutuoteryhmille osallistumiskertoimien mukaisesti. Pien-

jänniteverkon asiakkaat kuormittavat kaikkia ylempiä verkkoportaita, jonka vuoksi pienjän-

niteverkon asiakkaille kohdistuu esimerkiksi myös osa keski- ja suurjänniteverkon kustan-

nuksista. Vastaavasti suurjänniteverkon asiakkaille ei kohdistu alemmista verkkoportaista 

aiheutuvia kustannuksia, koska he eivät niitä käytä. Asiakasmääriltään keskijännite- ja suur-

jänniteverkon asiakkaiden osuudet ovat yhteensä alle 0,1 % koko verkkoyhtiön asiakkaista, 

joka myös selittää osaltaan heille kohdistuvien kustannusten suuruusluokkaa.  Kuvassa 6.5 

on esitetty kohdistettujen kustannusten jakauma verkkopalvelutuoteryhmittäin.  

 

Kuva 6.5 Verkkopalvelutuotteiden osuudet sähköverkkoliiketoiminnan kokonaiskustannuksista kustannusten 

kohdistamisen jälkeen.  

 Pj-asiakkaat Kj-asiakkaat Sj-asiakkaat Yhteensä 

Tasapoistot 43,06 % 2,37 % 0,16 % 45,60 % 

OPEX 33,54 % 0,01 % 0,00 % 33,55 % 

Häviöt 5,38 % 0,27 % 0,02 % 5,67 % 

Kantaverkkomaksut 14,22 % 0,83 % 0,13 % 15,18 % 

Yhteensä 96,20 % 3,48 % 0,32 % 100,00 % 
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Kun kustannukset on saatu määritettyä kustannuserittäin verkkopalvelutuotteille, voidaan ne 

kohdistaa eteenpäin tuotteiden eri maksukomponenteille. Kustannusten kohdistamisessa 

maksukomponenteille on noudatettava verkkopalvelutuotteiden hinnoittelulle asetettuja kes-

keisiä, sekä verkkoyhtiön omia tavoitteita, joita ovat muun muassa kustannusvastaavuus ja 

kapasiteettitehokkuuteen sekä energiatehokkuuteen ohjaavuus. Kustannusten kohdistami-

nen maksukomponenteille on suoraan liitoksissa verkkopalvelutuotteilla kerättyyn liikevaih-

toon, jolloin verkkoyhtiön näkökulmasta maksukomponenttien kohdistuksessa tulee huomi-

oida myös verkkopalvelutuotteiden osalta ennakoitavuus, hallittavuus ja ymmärrettävyys. 

Kustannusten kohdistamisessa maksukomponenteille on huomioitava kustannuserän aiheu-

tumisperuste, jotta kustannukset kohdistuvat kerättäviksi niitä parhaiten vastaavalla mak-

sukomponentilla. Kohtuullisen tuoton maksukomponenteille kohdistamisessa ei ole yksi-

selitteistä eikä oikeaa menetelmää, sillä kohtuullinen tuotto ei varsinaisesti ole kustannuserä, 

jolloin tuotto voidaan käytännössä kerätä eri maksukomponenteilla verkkoyhtiön määrittä-

mällä tavalla. Kohtuullisen tuoton kohdistamisella voidaan myös näin ollen vaikuttaa eri 

maksukomponenttien painotuksiin. Kustannus- ja kulutusanalyysin avulla verkkopalvelu-

tuotteille kohdistettuja kustannuksia voidaan jakaa maksukomponenteille taulukon 6.6 mu-

kaisesti.  

Taulukko 6.6 Esimerkki kustannusten kohdistamisesta maksukomponenteille.  
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Taulukon 6.6 mukaisella maksukomponenttien kohdistamisella päädyttäisiin Kausisähkö-

tuotteessa jakaumaan: 40 % energiamaksuihin, 24 % tehomaksuihin ja 36% kiinteisiin mak-

suihin. Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaisesti pienasiakkaille 

suunnatussa tehotuotteessa tehomaksuilla kerättävistä kustannuksista kuitenkin sisällytetään 

tehokynnysrajan alittavaa osaa vastaavat kustannukset takaisin kiinteisiin maksuihin. Näin 

ollen lopullisessa maksukomponenttien jakaumassa tehomaksut jakautuvat vielä kahtia te-

hokynnyksen sisältämiin kiinteiksi luokiteltaviin kustannuksiin ja varsinaisiin tehomaksulla 

kerättäviin kynnyksen ylittävien osien kustannuksiin. Esitetyt maksukomponenttien prosent-

tiosuudet eivät ole suoraan laskennallisia taulukon 6.6 esimerkin prosenttiosuuksien perus-

teella, sillä ne ovat riippuvaisia kyseisten kustannuserien suuruudesta. Tämän vuoksi kus-

tannusten kohdistaminen maksukomponenteille on tehtävä verkkopalvelutuotekohtaisesti, 

mikäli verkkopalvelutuotteiden määrä ei muutu.  

Kustannusten kohdistamisen jälkeen verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessissa seu-

raava vaihe on verkkopalvelutuotteiden hintojen muodostaminen. Tässä työssä tarkastelta-

vien tuotteiden uusien hintojen muodostamista kuvaava prosessi on esitetty myöhemmin lu-

vussa 7.3.    
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7.  Tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen 

suunnittelu   

Tämän luvun alussa esitellään työssä käytettyä laskentatyökalua, jonka jälkeen toisessa 

osassa tarkastellaan millaisia verkkopalvelutuotekohtaisia sekä liiketoiminnassa huomioita-

via muutoksia verkkopalvelumaksujen harmonisoinnin mukaiseen yleiseen hinnoittelura-

kenteeseen siirtyminen nykytilanteesta aiheuttaisi. Tässä tarkastelussa pienasiakkaan verk-

kopalvelutuotteisiin ei oteta mukaan tehomaksukomponenttia, mutta Yö- ja Kausisähkö  

-tuotteissa olevat suuret asiakkaat siirretään olemassa oleviin Pj-tehosähkö -tuotteisiin.  

Luvun kolmannessa osassa tarkastellaan verkkopalvelumaksujen harmonisoinnin mukaisen 

Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakkaille suunnatun pienasiakkaan tehotuotteen kynnyste-

horajan määrittämistä annetulla vaihteluvälillä, uuden tehotuotteen hintojen muodostamista, 

vaihtoehtoisia tehotuotteen hinnoitteluvaihtoehtoja sekä tarkastellaan millaisia asiakaskoh-

taisia muutoksia uusiin tehomaksukomponentin sisältäviin hinnoitteluvaihtoehtoihin siirty-

minen aiheuttaisi. Tavoitteena on kehittää Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakkaille sovel-

tuva tehomaksukomponentin sisältävä hinnoitteluvaihtoehto, joka noudattaa verkkopalvelu-

maksujen rakenteiden harmonisoinnissa esitettyjä yleisiä hinnoittelurakenteita. Luvun nel-

jännessä osassa tarkastellaan tehomaksukomponentin sisältävien tuotteiden käyttöönotossa 

yleisiä sekä liiketoiminnan näkökulmasta huomioitavia asioita.    

7.1 Laskentatyökalu ja lähtötiedot 

Tässä työssä toteutettavaa verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluun liittyvää suunnittelua ja 

analysointia varten kehitettiin laskentatyökalu MATLAB® -ohjelmistoa hyödyntäen. Las-

kennassa oli käytössä vuosilta 2015–2019 asiakastiedot sekä asiakkaiden kuormitustiedot 

tuntisarjoina. Asiakastiedoista hyödynnettiin muun muassa asiakkaalle määritettyä käyttäjä-

ryhmää, pääsulakekokotietoa sekä käytössä olevaa verkkopalvelutuotetta. Laskentatyökalun 

muodostaminen toteutettiin kokonaisuudessaan omien tarpeiden mukaisesti, sillä yhtenä 

keskeisenä tavoitteena työssä oli selvittää mitkä ovat vaatimukset ja tarvittavat resurssit tu-

levaisuudessa mahdollisesti toteutettavia tuoterakenne- tai hinnastonmuutoksia suoritetta-

essa. Luvussa 7 esitetyt tulokset on laskettu työssä kehitetyn laskentatyökalun avulla.  
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7.2  Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin aiheuttamat muutokset 

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaiseen hinnoittelurakenteeseen 

siirtyminen aiheuttaa nykyisissä verkkopalvelutuotteissa erinäisiä muutoksia, kuten luvussa 

4.3.2 on jo aiemmin mainittu. Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointia ja sitä 

koskevia asioita on käsitelty tarkemmin luvussa 3.3.2. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin 

millaisia muutoksia verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaiseen hin-

noittelurakenteeseen siirtyminen aiheuttaisi nykyisiin verkkopalvelutuotteisiin sekä niiden 

hinnoitteluun, mikäli uutta tehomaksukomponenttia ei vielä pienasiakkaiden tuotteisiin oteta 

mukaan. Kausisähkö -tuotteen tarkasteluista on rajattu yli 3x63 A pääsulakkeen asiakkaat 

pois. Kyseisiä asiakkaita tarkastellaan erikseen luvussa 7.2.3.  

7.2.1  Kausisähkö -tuotteessa tapahtuvat muutokset 

Kausisähkö -tuotteen osalta verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointi koskettaa 

energiamaksussa käytettävää kausiajanjakson aikajaotusta. Nykyisin käytössä olevan kau-

siajanjakson 16.11.–15.3. klo 7–21, tulisi muuttua vastaamaan luvussa 3.3.2 jo aiemmin mai-

nittua mittausasetuksen 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta. Mittausasetuk-

sen mukainen kausiajan aikajaotus 1.11.–31.3. maanantaista lauantaihin klo 7–22, on noin 

kuukauden verran pidempi kuin nykyisin käytössä oleva aikajaotus. Lisänä mittausasetuksen 

aikajaotuksessa on kuitenkin viikonpäiväjako, jolloin sunnuntait eivät aiempaa jaotusta poi-

keten kuulu kausiaikaan. Myös vuorokauden sisäinen kellonaikajako pitenee tunnin verran 

klo 21:stä klo 22:een. Pituudeltaan uusi kausiajanjakso on 1935 tuntia ja nykyisin käytössä 

oleva 1680 tuntia, jolloin kausiajanjakso tulee pitenemään 255 tunnilla. Taulukossa 7.1 on 

esitetty Kausisähkö -tuotteen asiakkaiden summaenergioiden suhteellinen jakauma pääsula-

kekoon mukaisesti kausiajanjakson kausienergiaan ja kausiajan ulkopuoliseen muun ajan 

energiaan nykyisellä, sekä mittausasetuksen mukaisella aikajaotuksella.  

Taulukko 7.1 Suhteelliset energiajakaumat ja -muutokset Kausisähkö -tuotteen energian määrissä energiamak-

sun kausiajanjakson aikajaotuksen muuttumisen myötä. Nykyinen energiamaksun kausiajanjakson aikajako: 

16.11.–15.3. klo 7–21. Uusi aikajako: 1.11.–31.3. ma-la klo 7–22. 

 

 

 

 Nykyiset aikajaot Uusi aikajako  Suhteellinen muutos  

Pääsulakekoko Kausienergia Muu energia Kausienergia Muu energia Kausienergia Muu energia 

3x25 A 26,0 % 74,0 % 30,7 % 69,3 % 18,0 % -6,3 % 

3x35 A 26,4 % 73,6 % 30,1 % 69,9 % 13,9 % -5,0 % 

3x50 A 25,0 % 75,0 % 28,3 % 71,7 % 13,4 % -4,5 % 

3x63 A 24,9 % 75,1 % 28,4 % 71,6 % 14,3 % -4,7 % 
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Nykyisellä kausiajanjakson aikajaotuksella summattujen kausienergioiden suhteellinen 

osuus eri pääsulakekoon mukaan määritettyjen asiakasryhmien välillä on keskimääräisesti 

noin 25 % ja muun ajan energian noin 75 %. Mittausasetuksen mukaiseen aikajaotukseen 

siirtyminen aiheuttaa kausienergian osuuden nousua ja muun ajan energian osuuden laskua 

noin kolmella - viidellä prosentilla. Suhteutettuna muutos summaenergioiden määriin, on 

suhteellinen kasvu kausienergioiden summissa noin 13–18 % ja muun ajan energioiden sum-

mien lasku noin 4–6 %. Kausienergioiden osuuksien kasvu ja muun ajan energioiden osuuk-

sien pieneneminen on suoraan selitettävissä kausiajanjakson pitenemisellä ja vastaavasti 

muun ajan aikajakson lyhenemisellä. Siirretyn energian määrän painottuessa nykyistä enem-

män kausiajanjaksolle sekä vähemmän muun ajan ajanjaksolle, kasvavat energiamaksulla 

kerätyt verkkopalvelutulot kausiajan ollessa muuta aikaa kalliimpaa hinnaston mukaisesti. 

Taulukossa 7.2 on esitetty edellä tarkasteltujen energiajakaumien aiheuttamia muutoksia 

energiamaksulla kerättyihin liikevaihtoihin.   

Taulukko 7.2 Energiamaksun kausiajan aikajaotuksen muuttumisen vaikutus Kausisähkö -tuotteen pääsulake-

koon mukaisten asiakasryhmien energiamaksulla kerättyihin liikevaihtoihin nykyisillä hinnoilla.  

 

 

Riippuen taulukossa 7.2 esitettyjen eri pääsulakekoon mukaisesti jaettujen asiakasryhmien 

siirrettyjen energioiden määrästä, ovat energiamaksuilla kerättävien liikevaihtojen muutok-

set asiakasryhmissä noin 5–7 %. Kokonaisuudessaan näiden asiakasryhmien yhteenlasket-

tujen energiamaksuilla kerättävien liikevaihtojen kasvu kausiajanjakson muuttuessa mittaus-

asetuksen mukaiseksi on noin 5,8 %. Tätä muutosta tulisi huomioida uuden hinnaston suun-

nittelussa muokkaamalla kausiajan energian ja muun ajan energian yksikköhinnan suhdetta 

sopivissa määrin. Mikäli verkkopalvelutuotteeseen ei ole tarkoitus tehdä muita rakenteellisia 

muutoksia, voidaan tätä muutosta huomioida esimerkiksi laskemalla kausiajan energian yk-

sikköhintaa ja korottamalla muun ajan energian yksikköhintaa, tai vaihtoehtoisesti muok-

kaamalla vain toisen edellä mainitun osuuden yksikköhintaa.   

7.2.2  Pj-tehosähkö -tuotteissa tapahtuvat muutokset 

Verkkoyhtiöllä on käytössä kolme erilaista pienjännitetason tehosähkötuotetta,  

Pj-tehosähkö 1, Pj-tehosähkö 2 ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella, joiden osalta 

     Pääsulakekoko                   Muutos [%] 

3x25 A 6,7 % 

3x35 A 5,2 % 

3x50 A 4,9 % 

3x63 A 5,2 % 
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verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaiseen hinnoittelurakenteeseen 

siirtyminen aiheuttaa muutoksia tehomaksun sekä energiamaksun osalta. Tehomaksun osalta 

muuttuvana tekijänä ovat tehonmääräytymisperuste sekä minimilaskutustehon poistuminen. 

Nykyisin kyseisten verkkopalvelutuotteiden laskutettava pätöteho määräytyy arkipäivisin 

maanantaista lauantaihin kello 7–22 välisenä aikana mitatun kuukauden suurimman huippu-

tehon mukaan. Harmonisoinnin myötä, laskutettavan pätötehon tulisi määräytyä kuukauden 

suurimman huipputehon mukaan, jolloin tehon määräytymisessä ei huomioida enää vuoro-

kausia tai kellonaikoja. Myös nykyisin käytössä oleva minimilaskutusteho on esitetty pois-

tettavaksi. Minimilaskutustehon rajana Pj-tehosähkö -tuotteissa on ollut käytössä 40 kW. 

Mikäli asiakkaan kuukauden laskutusteho on alittanut minimilaskutustehon rajan, on häneltä 

laskutettu tehomaksua vähintään 40 kW mukaisesti. Taulukossa 7.3 on esitetty Pj-tehosähkö 

-tuotteiden osalta laskutustehojen summien suhteelliset muutokset kuukausittain, kun mini-

milaskutusteho poistetaan ja nykyinen tehonmääräytymisperuste muuttuu harmonisoinnin 

mukaiseksi. 

Taulukko 7.3 Pj-tehosähkö -tuotteiden laskutustehojen summien suhteelliset muutokset kuukausittain, kun mi-

nimilaskutusteho poistetaan ja tehonmääräytymisperuste on harmonisoinnin mukainen.  

 

Suurinta muutosta minimilaskutustehon poistumisella ja tehonmääräytymisperusteen muut-

tumisella on havaittavissa Pj-tehosähkö 1 -tuotteen osalta. Asiakkaiden yhteenlasketut kuu-

kausittaiset laskutustehot laskevat noin 9–15 % ja pahimmillaan jopa yli 20 %.  

Pj-tehosähkö 2 ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella -tuotteissa laskutustehojen muu-

tos on hyvin maltillista, noin yhden prosentin verran suuntaan tai toiseen. Tehonmääräyty-

misperusteen muuttuessa asiakkaiden laskutustehojen määräytyminen huomioidaan vuoro-

kaudesta tai kellonajasta riippumatta, jolloin kyseinen muutos ei aiheuta laskutustehoissa 

ainakaan negatiivista muutosta verrattuna nykyiseen. Tuloksista voidaan siis päätellä Pj-te-

hosähkö 1 -tuotteen asiakkaista huomattavan monen jäävän minimilaskutustehorajan alle, 

jolloin heitä on nykyisin laskutettu minimilaskutustehon mukaisesti. Kuvassa 7.1 on esitetty 

Pj-tehosähkö -tuotteiden osalta kuukausittain minimilaskutustehorajan alittavien asiakkai-

den suhteellinen osuus verkkopalvelutuotteen kokonaisasiakasmäärästä.  

 

Tam-
mikuu 

Helmi-
kuu 

Maalis-
kuu 

Huhti-
kuu 

Touko-
kuu 

Kesä-
kuu 

Heinä-
kuu Elokuu 

Syys-
kuu 

Loka-
kuu 

Marras-
kuu 

Joulu-
kuu 

Pj-tehosähkö 1 -9,0 % -10,0 % -11,3 % -12,6 % -14,3 % -18,5 % -20,4 % -18,0 % -13,9 % -12,2 % -10,3 % -10,2 % 

Pj-tehosähkö 2 -0,6 % -0,2 % -0,6 % -1,1 % 0,0 % 1,0 % 0,1 % -0,7 % 0,2 % -0,1 % -0,5 % -0,8 % 

Pj-tehosähkö 
mittaus Kj -0,7 % -0,8 % -0,7 % -0,9 % -0,3 % -1,2 % -0,1 % -0,4 % -0,7 % -0,6 % -0,8 % -1,0 % 
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Kuva 7.1 Minimilaskutustehon alittavien asiakkaiden osuus verkkopalvelutuotteen kokonaisasiakasmäärästä.  

NPJ1 = 925, NPJ2 = 221, NPJKJ = 7.  

Kuten aiemmat tulokset jo antoivat viitteitä, on Pj-tehosähkö 1 -tuotteessa huomattavan 

suuri osuus minimilaskutustehon alittavia asiakkaita. Kuukausittain noin 40–55 % verkko-

palvelutuotteen kokonaisasiakasmäärästä alittaa minimilaskutustehorajan. Pj-tehosähkö 2 

ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella -tuotteissa vastaavasti noin 10–15 % asiak-

kaista alittaa minimilaskutustehon rajan kuukausittain. Tulosten perusteella minimilasku-

tustehon poistuminen tulisi vaikuttamaan merkittävästi joidenkin asiakkaiden tehomaksui-

hin ja sitä kautta myös verkkoyhtiön tehomaksuilla kerättyyn liikevaihtoon. Taulukossa 7.4 

on esitetty minimilaskutustehon poistumisen sekä tehonmääräytymisperusteen muuttumi-

sen aiheuttamat suhteelliset muutokset verkkoyhtiön tehosähkötuotteiden tehomaksuilla 

kerättyyn liikevaihtoon.  

Taulukko 7.4 Minimilaskutustehon poistumisen ja tehonmääräytymisperusteen muuttumisen aiheuttama vai-

kutus tehomaksulla kerättävään liikevaihtoon nykyisillä hinnoilla.  

 

 

Kokonaisuudessaan tehomaksukomponentin rakenteen muuttaminen harmonisoinnin mu-

kaiseksi aiheuttaa tehomaksulla kerättävään liikevaihtoon jopa 13 % pienenemistä  

Pj-tehosähkö 1 -tuotteen osalta. Pj-tehosähkö 2 ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella 

-tuotteiden osalta vastaava muutos jää alle yhden prosentin suuruusluokkaan.  

Tehomaksulla kerättävän liikevaihdon muutos 

Pj-tehosähkö 1 -13,1 % 
Pj-tehosähkö 2 -0,3 % 
Pj-tehosähkö mittaus Kj  -0,7 % 
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Kun tehomaksuilla kerättyjen liikevaihtojen muutokset lasketaan kaikkien Pj-tehosähkö  

-tuotteiden osalta yhteen, on muutos nykytilanteeseen verrattuna yhteensä noin -9 %.  

Harmonisoinnin mukaiseen verkkopalvelutuoterakenteeseen siirtyminen aiheuttaisi  

Pj-tehosähkö -tuotteissa muutoksia myös energiamaksun osalta. Nykyisin käytössä olevat 

energiamaksun kausiajanjakson aikajaottelut tulisi muuttaa vastaamaan mittausasetuksen 7 

luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta tai kantaverkon soveltamaa aikajaotusta. 

Taulukossa 7.5 on esitetty nykyisin käytössä olevat energiamaksun kausiajan aikajaottelut 

Pj-tehosähkö -tuotteiden osalta.  

Taulukko 7.5 Nykyisin käytössä olevat energiamaksun kausiajan aikajaot Pj-tehosähkö -tuotteissa.  

 

 

 

Tässä työssä on tarkasteltu muutoksia, mikäli Pj-tehosähkö -tuotteiden energiamaksun kau-

siajan aikajaottelu muutetaan vastaamaan mittausasetuksen mukaista aikajaotusta, jossa kau-

siajaksi on määritelty 1.11.–31.3. maanantaista lauantaihin klo 7–22. Pj-tehosähkö 1 ja Pj-

tehosähkö mittaus keskijännite puolella -tuotteiden osalta kausiajan aikajakoon tulisi lisätä 

vuorokauden sekä kellonajan mukainen jaottelu maanantaista lauantaihin klo 7–22. Tämä 

muutos tarkoittaisi näiden tuotteiden osalta kausiajanjakson lyhenemistä ja vastaavasti 

muuksi ajaksi määritellyn ajan pitenemistä. Pj-tehosähkö 2 -tuotteen osalta varsinainen kau-

siajan aikajaottelu vastaa mittausasetuksen mukaista aikajakoa, mutta talviajalle nykyisin 

määritetyn kausiajan muun ajan jaottelu tulisi yhdistää kausiajan ulkopuolelle jäävän muun 

ajan kanssa. Taulukossa 7.6 on esitetty Pj-tehosähkö -tuotteiden osalta asiakkaiden yhteen-

laskettujen summaenergioiden suhteelliset jakaumat energiamaksun aikakomponenteille ny-

kyisellä ja mittausasetuksen mukaisella aikajaotuksella, sekä suhteelliset muutokset näissä 

aikajaotuksen muuttumisen myötä.  

 

 

Pj-tehosähkö 1 1.11.–31.3. 
  1.4.–31.10. 

Pj-tehosähkö 2 1.11.–31.3. ma-la klo 7–22 
  1.11.–31.3. muu aika 
  1.4.–31.10. 
Pj-tehosähkö mittaus Kj 1.11.–31.3. 

  1.4.–31.10. 
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Taulukko 7.6 Suhteelliset energiajakaumat ja -muutokset Pj-tehosähkö -tuotteiden energioiden määrissä ener-

giamaksun kausiajan aikajaotuksen muuttumisen myötä. Uusi energiamaksun kausiajanjakson aikajako: 

1.11.–31.3. ma-la klo 7–22. 

 

Pj-tehosähkö 1 ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella -tuotteiden jakauma kausiener-

gian ja muun ajan energiaan nykyisellä kausiajan aikajaotuksella vastaavat lähes toisiaan. 

Kausienergian osuus asiakkaiden yhteenlasketuista summaenergioista on molemmissa tuot-

teissa hieman vajaa 50 %, jolloin vastaavasti muun ajan energian osuus myös noin 50 %. Pj-

tehosähkö 2 -tuotteen kausiajan aikajaottelu on nykyisin kolmiosainen. Kausienergian osuus 

verkkopalvelutuotteen yhteenlasketuista energioista on 27 %, kausiajan muun energian 

osuus 17 % ja muun ajan energian osuus 56 %. Siirryttäessä mittausasetuksen mukaiseen 

aikajaotteluun, muuttuvat aikajaottelut jokaisessa edellä mainitussa verkkopalvelutuotteessa 

identtisiksi. Energioiden suhteelliset osuudet kausiajan ja muun ajan välillä olisivat uudella 

kausiajan aikajaotuksella myös lähes toisiaan vastaavat. Kausienergian suhteellinen osuus 

jokaisessa tuotteessa yhteenlasketuista energioista on noin 30 % ja vastaavasti muun ajan 

energian osuus 70 %. Suhteutettuna muutos summaenergioiden määriin, kausienergioiden 

summat pienenevät Pj-tehosähkö 1 ja Pj-tehosähkö mittaus keskijännitepuolella -tuotteissa 

noin 37 % kummassakin. Vastaavasti muun ajan energioiden summat kasvavat suoraan siltä 

osin, kun nykyisin käytössä olevan ja uuden kausiajanjakson energiamäärien erotukset siir-

tyvät muun ajan energiaksi. Kasvua muun ajan energioiden summissa näiden verkkopalve-

lutuotteiden osalta on noin 33–34 %.  Pj-tehosähkö 2 -tuotteessa muutosta ei kausienergian 

määrien osalta tapahdu sen ollessa mittausasetuksen mukainen jo entuudestaan. Nykyisin 

käytössä olevan kausiajan muun ajan energiamäärät siirtyisivät suoraan muun ajan energi-

aksi, jolloin muun ajan energioiden määrä Pj-tehosähkö 2 -tuotteen osalta kasvaisi noin  

30 %.  

Minimilaskutustehon poistuminen, sekä kausiajan aikajaottelun muutos aiheuttaa  

Pj-tehosähkö -tuotteiden osalta merkittäviä muutoksia verkkoyhtiön liikevaihtoon, sekä asi-

akkaiden vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin, vaikkakin asiakkaiden näkökulmasta lähtö-

kohtaisesti hintoja alentavasti. Pj-tehosähkö -tuotteiden tuoterakenteiden muuttaminen 

 Nykyiset aikajaot  Uusi aikajako  Suhteellinen muutos  

  
Kausi- 

energia 

Kausiajan 
muun ajan 

energia 
Muu 

energia 
Kausi- 

energia 

Kausiajan 
muun ajan 

energia 
Muu 

energia 
Kausi- 

energia 

Kausiajan 
muun ajan 

energia 
Muu 

energia 

Pj-tehosähkö 1 48 % 0 % 52 % 30 % 0 % 70 % -37 % 0 % 34 % 

Pj-tehosähkö 2 27 % 17 % 56 % 27 % 0 % 73 % 0 % -100 % 31 % 

Pj-tehosähkö 
mittaus Kj 47 % 0 % 53 % 30 % 0 % 70 % -37 % 0 % 33 % 
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harmonisoinnin mukaiseksi edellyttää muutoksia nykyiseen hinnoitteluun vähintään teho-

maksujen yksikköhintojen sekä energiamaksujen yksikköhintojen osalta, mikäli liikevaih-

don halutaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Näiden tuotteiden tarkemmat ja asiakaskohtaiset 

muutostarkastelut on kuitenkin rajattu tämän työn ulkopuolelle.  

7.2.3  Suurten pääsulakekokojen siirtäminen nykyisille Pj-tehosähkö -tuotteille 

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaisesti, alle ja yli 3x63 A pää-

sulakkeen sähkönkäyttäjien verkkopalvelumaksujen maksukomponenttien määräytymispe-

rusteissa on eroavaisuuksia. Mikäli verkkoyhtiön tavoitteena on noudattaa harmonisoinnissa 

esitettyä hinnoittelurakennetta, eivät nykyisessä Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa olevat yli  

3x63 A pääsulakkeen asiakkaat voi enää jatkossa kuulua kyseisiin verkkopalvelutuotteisiin. 

Kyseisten asiakkaiden siirtäminen muuhun verkkopalvelutuotteeseen on välttämätön erityi-

sesti, mikäli pienasiakkaille halutaan ottaa tehomaksukomponentin sisältävä verkkopalvelu-

tuote käyttöön, sillä tehomaksun määräytymisperusteet eroavat toisistaan pääsulakekoon 

ylittäessä 3x63 A. Yhden verkkopalvelutuotteen sisällä ei ole mahdollista käyttää useita 

maksukomponentin yksikköhintoja tai määräytymisperusteita eri asiakkaiden kesken. Ny-

kyisin Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa sallittuja yli 3x63 A pääsulakekokoja ovat 3x80 A –  

3x125 A. Asiakkaita tähän rajattuun ryhmään kuuluu 1103, joista 1064 asiakasta kuuluu 

Kausisähkö -tuotteeseen ja loput 39 Yösähkö -tuotteeseen.  

Rajatun ryhmän osalta tehtiin tarkasteluja, voisiko ryhmään kuulua sellaisia asiakkaita, jotka 

pystyisivät mahdollisesti pienentämään pääsulakekokoaan esimerkiksi 3x63 A pääsulakeko-

koon, jolloin pysyminen Yö- tai Kausisähkö -tuotteessa olisi mahdollista. Tarkastellun ryh-

män vuotuiset huipputehot verrattuna 3x63 A pääsulakekoon rajoittamaan huipputehoon on 

esitetty kuvassa 7.2. Asiakkaiden huipputehot on järjestetty pienimmästä suurimpaan.  
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Kuva 7.2 Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden 3x80 A - 3x125 A pääsulakkeellisten asiakkaiden vuotuinen huippu-

tuntikeskiteho verrattuna 3x63 A pääsulakkeen rajoittamaan maksimihuipputehoon. N = 1103. 

Tarkastelun perusteella, noin 900 asiakkaan vuotuinen huipputeho alittaa 3x63 A pääsula-

kekoon rajoittaman huipputehon. On kuitenkin mahdollista, että käyttöpaikalla on erilaisia 

laitteita tai koneita, joiden perusteella käyttöpaikan pääsulakekoko on mitoitettu tarkkaan, 

eikä mahdollisuutta pääsulakekoon pienentämiselle ole. Esimerkiksi suurten laitteiden käyn-

nistysvirrat voivat olla hetkellisesti huomattavasti suurempia, kuin mitä tuntimittausaineis-

ton perusteella on nähtävissä. Esimerkkinä puoli tuntia päällä ollut kuorma näkyy tuntimit-

tausaineistossa tunnin keskiarvona, eli tässä tapauksessa puolena todellisesta. Tästä syystä, 

pelkän tuntimittausaineiston perusteella on mahdotonta tehdä tarkempia johtopäätöksiä ky-

seisten asiakkaiden osalta. Tulevaisuudessa siirryttäessä varttitaseeseen, alkavat suuremmat 

hetkellisetkin tehot näkyä selkeämmin tuntimittausaineistoon verrattaessa, jolloin mahdolli-

set ylisuuren pääsulakekoon omaavat asiakkaat ovat helpommin tunnistettavissa. Aiheen jat-

kotarkastelu on kuitenkin rajattu tämän työn ulkopuolelle.  

Tarkasteltavan ryhmän siirtäminen nykyisin käytössä oleviin Pj-tehosähkö -tuotteisiin on 

yksi vaihtoehtoinen ratkaisu kyseisille asiakkaille. Nykyisin Pj-tehosähkö -tuotteissa käy-

tössä oleva minimilaskutusteho aiheuttaisi kuitenkin suurelle osalle tarkasteltavan ryhmän 

asiakkaista merkittävää hinnan nousua tehomaksun osalta. Tarkastelujen perusteella ja ku-

van 7.2 tuloksista myös tulkiten, alittaa tarkasteltavan ryhmän yli 800 asiakkaan vuotuinen 

huipputeho Pj-tehosähkö -tuotteissa käytössä olevan minimilaskutustehon rajan, joka on  
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40 kW. Tämä tarkoittaisi, että kyseisiltä asiakkailta laskutettaisiin vuoden ympäri jokaiselta 

kuukaudelta minimilaskutustehon verran tehomaksua, joka ei hinnoittelun periaatteiden tai 

tavoitteiden mukaisesti ole toivottu tilanne. Tästä syystä, tarkasteltavan ryhmän asiakkaiden 

siirtämistä Pj-tehosähkö -tuotteisiin on tarkasteltu tilanteessa, jossa Pj-tehosähkö -tuotteet 

on jo muutettu harmonisoinnin mukaiseksi, kuten luvussa 7.2.2 on esitetty. Tarkastelussa 

käytetty harmonisoitujen Pj-tehosähkö -tuotteiden esimerkkihinnasto on esitetty taulukossa 

7.7. Hinnasto on muokattu nykyisin käytössä olevasta hinnastosta niin, että energiamaksun 

osuuksista on käytössä Pj-tehosähkö 1 -tuotteen osalta talviajan ja kesäajan energioiden yk-

sikköhinnat sekä Pj-tehosähkö 2 -tuotteen osalta talviarkipäivän ja kesäajan energioiden yk-

sikköhinnat mittausasetuksen mukaisessa kausiajan aikajaottelussa. Perus- ja tehomaksut 

vastaavat käytössä olevan hinnaston yksikköhintoja. Voimassa oleva verkkopalveluhinnasto 

löytyy liitteestä 1. 

Taulukko 7.7 Tarkastelussa käytettyjen harmonisoitujen Pj-tehosähkö -tuotteiden maksukomponenttien verot-

tomat yksikköhinnat.  

 

 

 

Kuvassa 7.3 on esitetty tarkasteltavan ryhmän Kausisähkö -tuotteen asiakkaiden suhteelliset 

muutokset verottomissa vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa, mikäli heidät siirretäisiin har-

monisoituun Pj-tehosähkö 1 tai vaihtoehtoisesti Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen. Asiakkaiden 

kokemat muutokset ovat esitettyinä energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan. Jokaista 

asiakasta kohden kuvaajiin on piirretty kaksi merkkiä samalla x-akselin suuntaisella pis-

teellä. Sininen plusmerkki kuvastaa asiakkaan kokemaa muutosta, jos hänet siirretään  

Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen. Vaaleanpunainen piste kuvaa vastaavasti muutosta, jos asiakas 

siirretään Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen.  

  Energiamaksu [snt/kWh] Perusmaksu [€/kk] Tehomaksu [€/kW] 
Pj-tehosähkö 1   145,99 3,81 
1.11.–31.3. ma-la klo 7–22 3,00    
Muu aika 2,00     

Pj-tehosähkö 2   302,25 2,90 
1.11.–31.3. ma-la klo 7–22 3,75    
Muu aika 1,43     
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Kuva 7.3 Kausisähkö -tuotteen 3x80 A – 3x125 A pääsulakekoon asiakkaiden suhteelliset muutokset vuotui-

sissa verkkopalvelumaksuissa, mikäli heidät siirretään Pj-tehosähkö -tuotteisiin. Punainen vaakaviiva kuvaa  

0 % suhteellisen muutoksen rajaa. N = 1064. 

Kausisähkö -tuotteen asiakkaiden suhteelliset muutokset vuotuisissa verkkopalvelumak-

suissa olisivat Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen siirrettäessä pääosin verkkopalvelumaksuja las-

kevia, kun taas Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen siirrettäessä suurella osalla asiakkaista hinta nou-

sisi. Suurimmillaan asiakkaan kokema vuotuinen verkkopalvelumaksun korotus olisi Pj-te-

hosähkö 2 -tuotteeseen siirrettäessä noin 70 %. Suurinta suhteellista nousua verkkopalvelu-

maksuissa kokisivat asiakkaat, joiden vuotuinen energiankulutus ja huipunkäyttöaika on 

pieni eli kuormitus on ajallisesti vaihtelevaa. Enemmän ja tasaisemmin vuoden aikana ku-

luttavilla asiakkailla muutokset verkkopalvelumaksuissa ovat pienempiä tai ne voivat jopa 

laskea. Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen siirto tulisi lähes kaikille tarkasteltavan ryhmän 
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asiakkaille kulutuskäyttäytymisestä riippumatta, aivan yksittäisiä asiakkaita lukuun otta-

matta edullisemmaksi kuin Pj-tehosähkö 2 -tuote ja olisi hinnoittelun näkökulmasta toteu-

tettavissa, mutta verkkoyhtiön liikevaihtoon tämän vaikutus olisi negatiivinen. Kuvassa 7.4 

on esitetty tarkasteltavan ryhmän Yösähkö -tuotteen asiakkaiden osalta vastaava tarkastelu 

vuotuisten verkkopalvelumaksujen suhteellisissa muutoksissa. Asiakkaiden kokemat muu-

tokset ovat esitettyinä energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan. Jokaista asiakasta koh-

den kuvaajiin on piirretty kaksi merkkiä samalla x-akselin pisteellä. Sininen plusmerkki ku-

vaa asiakkaan kokemaa suhteellista muutosta vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa, jos hänet 

siirretään Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen ja vaaleanpunainen piste vastaavasti siirrettäessä asia-

kas Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen. 

 

Kuva 7.4 Yösähkö -tuotteen 3x80 A – 3x125 A pääsulakekoon asiakkaiden suhteelliset muutokset vuotuisissa 

verkkopalvelumaksuissa, mikäli heidät siirretään Pj-tehosähkö -tuotteisiin. Punainen vaakaviiva kuvaa  

0 % suhteellisen muutoksen rajaa. N = 39. 
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Tarkasteltavan ryhmän Yösähkö -tuotteen asiakkaita on vain 39, joiden osalta noin puolella 

asiakkaista vuotuiset verkkopalvelumaksut kasvaisivat ja puolella laskisivat, riippumatta 

siitä kumpaan Pj-tehosähkö -tuotteeseen heidät siirrettäisiin. Siirrettäessä asiakkaat  

Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen, ovat asiakkaiden kokemat suhteelliset korotukset vuotuisissa 

verkkopalvelumaksuissa kuitenkin huomattavasti maltillisemmat kuin siirrettäessä  

Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen, jossa suhteellinen nousu olisi suurimmillaan jopa yli 70 %. Suu-

rinta nousua verkkopalvelumaksuissa kokisivat asiakkaat, joiden vuotuinen energiankulutus 

ja huipunkäyttöaika on pieni. Tarkasteltavan ryhmän pienen koon vuoksi on kuvan 7.3 ylem-

mästä kuvaajasta havaittavissa Pj-tehosähkö 2 -tuotteen muuttuvan valtaosalle asiakkaista 

edullisemmaksi kuvaajan sinisten plusmerkkien ollessa vaaleanpunaisten pisteiden yläpuo-

lella, kun vuotuinen energiankulutus ylittää noin 100 000 kWh. Alemman kuvaajan mukai-

sesti myös huipunkäyttöajan kasvaessa, eli kuormituksen tasoittuessa Pj-tehosähkö 2 -tuote 

muuttuu osalla asiakkaista Pj-tehosähkö 1 -tuotetta edullisemmaksi vaaleanpunaisten pistei-

den ollessa sinisten plusmerkkien alapuolella.   

Nykyisten Pj-tehosähkö -tuotteiden hinnoittelu on suunniteltu eroamaan toisistaan tuotteiden 

kohdeasiakasryhmän vuoksi, joka selittää tarkasteltavien ryhmien kokemien muutosten 

eroavaisuuksia tehosähkötuotteiden välillä. Pj-tehosähkö 1 soveltuu sähkönkäyttäjille, joi-

den toiminta painottuu päiväaikaan ja Pj-tehosähkö 2 soveltuu esimerkiksi 2-vuoroteollisuu-

den, sekä muuhun läpi vuorokauden tasaisesti kuluttavaan kohteeseen. Tästä syystä, esimer-

kiksi Yösähkö -tuotteen asiakkaiden osalta hinnat nousisivat huomattavasti enemmän siir-

rettäessä Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen, kuin tarkasteltavan ryhmän Kausisähkö -tuotteen asi-

akkailla. Taulukossa 7.8 on esitetty tarkasteltavien Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakas-

ryhmien suhteelliset liikevaihtojen muutokset, mikäli heidät siirrettäisiin Pj-tehosähkö -tuot-

teisiin.  

Taulukko 7.8 Tarkasteltavien ryhmien liikevaihtojen suhteelliset muutokset siirrettäessä Pj-tehosähkö -tuottei-

siin.  

 

 

Tarkastelujen perusteella, mikäli tarkasteltavien ryhmien asiakkaat siirrettäisiin  

Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen, voivat asiakkaiden kokemat nousut vuotuisissa verkkopalvelu-

maksuissa olla huomattavasti suuremmat kuin siirrettäessä Pj-tehosähkö 1 -tuotteeseen.   

 Kausisähkö yli 63 A  Yösähkö yli 63 A 
Siirretty Pj-tehosähkö 1 -18,7 % -3,7 % 

Siirretty Pj-tehosähkö 2  9,5 % 0,6 % 
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Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen siirtyminen kasvattaisi suurimmalla osalla tarkasteltavan ryh-

män asiakkaista verkkopalvelumaksuja ja samalla myös tarkasteltavalta ryhmältä kerättyä 

liikevaihtoa. Yösähkö -tuotteen asiakkailla, joiden energiankulutus ja huipunkäyttöaika on 

suurta, siirtäminen Pj-tehosähkö 2 -tuotteeseen tulisi kuitenkin edullisemmaksi kuin  

Pj-tehosähkö 1 -tuote. Kokonaisuudessaan tarkasteltavan ryhmän Kausisähkö -tuotteen asi-

akkailta kerätty liikevaihto kasvaisi noin 9 %, kun taas tarkasteltavan ryhmän Yösähkö  

-tuotteen asiakkailta kerätty liikevaihto pysyisi lähes muuttumattomana. Pj-tehosähkö 1  

-tuotteeseen siirtyminen tulisi suurimmalle osalle asiakkaista nykyistä edullisemmaksi, 

mutta verkkoyhtiön keräämä liikevaihto laskisi tarkasteltavan ryhmän Kausisähkö -tuotteen 

asiakkaiden osalta 19 % ja Yösähkö -tuotteen asiakkaiden osalta noin 4 %. Asiakkaiden siir-

täminen Pj-tehosähkö -tuotteisiin olisi kannattavaa toteuttaa niin, että jokainen asiakas siir-

rettäisiin hänelle soveltuvimpaan Pj-tehosähkö -tuotteeseen, jolloin myös asiakkailta kerätyn 

liikevaihdon muutos pysyisi mahdollisimman pienenä.  

7.3  Pienasiakkaan tehotuotteen suunnittelu 

Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakkaille suunnattujen uusien verkkopalvelumaksujen ra-

kenteiden harmonisoinnin mukaisten kynnystehorajan sisältävien tehotuotteiden hinnat 

muodostetaan muokkaamalla nykyisin käytössä olevia verkkopalveluhintoja niin, että tar-

kasteltavien Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakasryhmien liikevaihto pysyy muuttumatto-

mana. Nykyisin käytössä olevien maksukomponenttien rinnalle tuodaan tehomaksukompo-

nentti, joka koostetaan nykyisestä perusmaksukomponentista ja energiamaksukomponen-

tista (hinnoitteluvaihtoehto A) tai vaihtoehtoisesti pelkästä perusmaksukomponentista  

(hinnoitteluvaihtoehto B) pienennyskertoimien avulla. Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden tarkas-

teluissa sovellettavat energiamaksun päivä-yö sekä vuodenaikajaottelut vastaavat mittaus-

asetuksen 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta.  

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin määrittämien maksukomponenttien 

määräytymisperusteiden mukaisesti tehomaksua maksetaan vasta kynnystehon ylittävältä 

laskutustehon osuudelta. Laskutusteho määräytyy kuukauden kolmen suurimman tuntitehon 

keskiarvon mukaan, jonka kynnystehorajan ylittävältä osuudelta laskutetaan tehomaksua. 

Kynnystehorajan suuruuden valinta vaihteluvälillä 5–8 kW on jätetty verkkoyhtiölle, jonka 

vuoksi kynnystehorajan määrittämistä on tarkasteltava. Kynnystehorajan suuruudella on 
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merkitystä myös uusien hintojen muodostamiseen, sillä kynnyksen alle jäävä osuus tehope-

rusteisista kustannuksista tulee kohdistaa takaisin perusmaksuun.  

Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakasryhmistä on rajattu pois yli 3x63 A pääsulakkeelliset 

asiakkaat, jotka eivät verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin vuoksi enää jat-

kossa sovellu samaan verkkopalvelutuotteeseen. Rajauksen jälkeen sallitut pääsulakekoot 

edellä mainituissa verkkopalvelutuotteissa ovat 3x25 A – 3x63 A. Tarkasteltava asiakas-

ryhmä on suuruudeltaan 17302, joista 14945 on Kausisähkö -tuotteen asiakasta ja 2357 Yö-

sähkö -tuotteen asiakasta. Laskennassa sekä asiakaskohtaisissa muutostarkasteluissa on käy-

tetty vuoden 2019 tuntimittaustietoja.  

Luvuissa 7.3.3 ja 7.3.4 toteutettavien hinnoitteluvaihtoehtojen asiakaskohtaisissa tarkaste-

luissa on huomioitava, että yksittäisten asiakkaiden osalta suhteelliset muutokset voivat olla 

merkittävästi massasta poikkeavia, korottavia tai laskevia sekä huipunkäyttöajasta ja vuo-

sienergiasta riippumattomia johtuen esimerkiksi asiakkaan nykyisestä verkkopalvelutuote-

valinnasta, kuormitusprofiilista sekä pääsulakekoosta. Suurempien asiakasryhmien, sekä ko-

rotuskattovalvonnassa käytettävien tyyppikäyttäjien osalta suhteelliset muutokset voivat olla 

maltillisia, vaikka yksittäiset asiakkaat voivat kokea merkittäviäkin muutoksia vuotuisissa 

verkkopalvelumaksuissa. (Haapaniemi et al. 2021)   

7.3.1  Kynnystehorajan analysointi ja määrittäminen 

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaisesti alle 3x63 A pääsulakekoon 

asiakkaiden tehomaksukomponentin sisältämä kynnystehoraja voidaan määrittää yhtiökoh-

taisesti vaihteluvälillä 5–8 kW. Kynnystehorajan määrittäminen ei kuitenkaan ole aivan yk-

siselitteistä sen vaikuttaessa suoraan myös uuden tuotteen rakenteeseen sekä hinnaston muo-

dostukseen, johon tarvitaan myös asiakkaiden laskutustehojen tarkastelua. Kynnystehorajan 

alle jäävä osuus tulisi verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin mukaisesti sisäl-

lyttää perusmaksuun, ja kynnyksen ylittävä osuus tehomaksukomponentille. Kuvassa 7.5 on 

esitetty asiakkaiden, joiden laskutustehot ylittävät kynnystehorajan, suhteelliset osuudet 

verkkopalvelutuoteryhmästä kynnystehorajan ollessa 5 kW tai vaihtoehtoisesti 8 kW.  
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Kuva 7.5 Laskutustehoiltaan kynnystehorajan ylittävien asiakkaiden suhteellinen osuus verkkopalvelutuote-

ryhmästä kuukausittain kynnystehorajan ollessa 5kW tai 8kW. 

Tuloksista voidaan todeta, kynnyksen ollessa 8 kW eli suurin sallittu mahdollinen, kynnys-

tehorajan alittaa vuoden jokaisena kuukautena vähintään 40 % verkkopalvelutuotteen asiak-

kaista ja keskimäärin noin 60 % asiakkaista. Lämpiminä kesän kuukausina, tehomaksun oh-

jausvaikutuspiiriin ei kuuluisi kuin noin 20 % asiakkaista. Kynnystehorajan ollessa 5 kW 

alittaa koko vuonna keskimäärin 29 % asiakkaista kynnystehorajan. Kesän lämpiminä kuu-

kausina 5 kW kynnystehorajan alittaa noin 50 % kun talven kylmimpinä kuukausina kyn-

nystehon alittaa vain noin 15 % asiakkaista. Kuvassa 7.6 on esitetty Yö- ja Kausisähkö  

-tuotteiden 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkaiden laskutustehot, eli kuukauden kol-

men suurimman tuntitehon keskiarvot ja niiden suuruudet tammikuussa ja kesäkuussa ver-

rattuna 5 kW sekä 8 kW kynnystehorajaan. Laskutustehot on järjestetty suurimmasta pie-

nimpään.  
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Kuva 7.6 Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden 3x25 A – 3x63 A asiakkaiden laskutustehojen jakauma tammi- ja 

kesäkuussa. N= 17302. 

Yö- ja Kausisähkö -tuotteen osalta noin puolella tarkasteltavista asiakkaista laskutustehot 

ylittävät 5 kW kynnystehorajan kesäkuussa ja tammikuussa kynnyksen ylittäviä laskutuste-

hoja on noin 85 %:lla asiakkaista, kuten aiempi tarkastelukin jo osoitti. Kesäkuussa vain 

noin 20 %:lla asiakkaista laskutustehot ylittävät 8 kW kynnystehorajan ja tammikuussa noin 

58 %:lla asiakkaista laskutusteho ylittää 8 kW. Tuloksista voidaan havaita selkeää laskutus-

tehojen suuruuksien kasvua kesän ja talven kuukausien välillä. Tarkasteltavan asiakasryh-

män keskimääräinen laskutusteho kesäkuussa on 6,1 kW ja tammikuussa 9,6 kW. Kasvua 

keskimääräisessä laskutustehossa on noin 57 % kesä- ja tammikuun välillä.  

Asiakkaiden laskutustehot, eli kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvot on las-

kettu verkkopalvelutuotteittain eri pääsulakekoon mukaisesti ja ne on jaoteltu eri kynnyste-

horajan arvoilla kynnyksen ylittäviin ja kynnyksen alittaviin osiin. Taulukossa 7.9 on esitetty 

verkkopalvelutuotteittain lasketut laskutustehojen summien suhteelliset jakaumat kynnyste-

horajan ylittäviin ja alittaviin osuuksiin kynnystehorajoilla 5–8 kW. Yleissähkö -tuotteen 

laskutustehojen jakauma on myös otettu tähän tarkasteluun mukaan havainnollistamaan 

verkkopalvelutuoteryhmien eroavaisuuksia. 



84 

 

Taulukko 7.9 Verkkopalvelutuotekohtaisesti laskettujen laskutustehojen summien suhteelliset jakaumat kyn-

nyksen ylittäviin ja alittaviin osuuksiin eri kynnystehorajoilla. 

 

 

 

Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden osalta laskutustehojen jakauma kynnystehorajojen 5–8 kW 

ylittäviin ja alittaviin osuuksiin on hyvin samankaltainen. 5 kW kynnystehorajan ylittävien 

laskutustehojen osuus on noin 40 %, jolloin alittavien laskutustehojen osuus on noin 60 %. 

Kynnystehorajaa kasvattaessa, kynnyksen ylittävien tehojen määrä laskee tasaisesti. 8 kW 

kynnyksellä ylittävien laskutustehojen osuus on enää noin 20 %. Yleissähkö -tuotteella ylit-

tävien laskutustehojen osuus 5 kW kynnyksellä on vain noin 20 % ja kynnystehorajalla  

8 kW vain noin 7 %.  

Kynnystehorajaa määrittäessä, voidaan vaihtoehtoisesti huomioida kynnystehorajan alle jää-

vät laskutustehot kynnystehorajan suuruisina, vaikka ne todellisuudessa olisivatkin pienem-

mät. Tämä voisi olla perusteltua, sillä kynnyksen sisältämä osuus on kaikille asiakkaille sa-

mansuuruinen kiinteällä maksulla kerättävä, ikään kuin kaistavaraus. Taulukossa 7.10 on 

esitetty verkkopalvelutuotteittain laskettujen laskutustehojen kynnyksen ylittävien ja alitta-

vien summien suhteelliset jakaumat eri kynnystehorajoilla, kun kynnyksen alittavat lasku-

tustehot ovat huomioitu kynnystehorajan suuruisina.  

Taulukko 7.10 Verkkopalvelutuotekohtaisesti laskettujen laskutustehojen summien suhteelliset jakaumat kyn-

nyksen ylittäviin ja alittaviin osuuksiin eri kynnystehorajoilla. Kynnystehorajan alittavat laskutustehot ovat 

huomioitu kynnystehon suuruisina, eikä todellisen laskutustehon mukaisesti.   

 

 

 

Tuloksista nähdään, että laskutustehojen huomiointi kynnystehorajan suuruisina pienentää 

kynnystehorajan ylittävien laskutustehojen osuutta Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa noin  

2–4 % kynnystehorajan suuruudesta riippumatta. Yleissähkö -tuotteen osalta kynnyksen ylit-

tävien laskutustehojen osuus pienenee huomattavasti enemmän kynnystehorajan kasvaessa, 

 
 
   Kynnys 5kW Kynnys 6kW Kynnys 7kW Kynnys 8kW 

KAUSISÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 40,0 % 31,5 % 24,5 % 19,1 % 

 Kynnyksen alittavat 60,0 % 68,5 % 75,5 % 80,9 % 

YÖSÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 42,2 % 33,9 % 27,1 % 21,6 % 

 Kynnyksen alittavat 57,8 % 66,1 % 72,9 % 78,4 % 

YLEISSÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 20,6 % 14,3 % 9,9 % 6,9 % 

 Kynnyksen alittavat 79,4 % 85,7 % 90,1 % 93,1 % 

  Kynnys 5 kW Kynnys 6 kW Kynnys 7 kW Kynnys 8 kW 

KAUSISÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 37,8 % 28,4 % 21,0 % 15,3 % 

 Kynnyksen alittavat 62,2 % 71,6 % 79,0 % 84,7 % 

YÖSÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 39,7 % 30,6 % 23,2 % 17,4 % 

 Kynnyksen alittavat 60,3 % 69,4 % 76,8 % 82,6 % 

YLEISSÄHKÖ Kynnyksen ylittävät 12,3 % 7,5 % 4,6 % 2,8 % 

 Kynnyksen alittavat 87,7 % 92,5 % 95,4 % 97,2 % 
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jopa noin 8 %. Tarkastelun perusteella voidaan todeta laskutustehojen huomioinnin kynnys-

tehorajan suuruisena pienentävän kynnyksen ylittävää varsinaiselle tehomaksulle kohdistu-

vaa osuutta verkkopalvelutuotteen hinnoittelussa ja vastaavasti kasvattavan perusmaksuun 

sisällytettävää kynnyksen alittavaa kiinteää osuutta. Kynnystehorajan ollessa 5 kW, olisi tu-

losten perusteella perusteltua sisällyttää noin 60 % tehoperusteisista kustannuksista, joka on 

kynnystehorajan alittavien tehojen osuus, takaisin perusmaksuun. Kynnystehorajan ollessa 

8 kW vastaava perusmaksuun sisällytettävien tehoperusteisten kustannusten osuus olisi noin 

80 %. Tehomaksukomponentilla halutaan saada aikaan ohjausvaikutusta asiakkaiden kulu-

tuskäyttäytymiseen, jonka vuoksi pienemmän kynnystehorajan voidaan katsoa olevan rea-

listisempi vaihtoehto. Tällöin saataisiin suurempi asiakasjoukko kytkettyä tehomaksujen pii-

riin ja myöskin kiinteiden maksujen osuus pysyisi pienempänä. Suurentamalla kynnysteho-

rajaa ja samalla perusmaksuun sisällytettävän kynnystehon sisältämää osuutta, tehomaksua 

maksavien asiakkaiden määrä pienenee ja entistä suurempi osa verkkopalvelutuotteen teho-

perusteisista kustannuksista olisi perusteltua kerätä kiinteällä perusmaksulla, jonka suuruu-

teen asiakkaalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa.  

7.3.2 Tehotuotteen hintojen muodostaminen muokkaamalla nykyisiä hintoja 

Tarkasteltavien asiakasryhmien osalta uusien verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmoni-

soinnin mukaisten pienasiakkaan tehotuotteiden hintojen muodostaminen halutaan toteuttaa 

niin, että asiakasryhmiltä kerättävät liikevaihdot pysyisivät muuttumattomana. Tämä toteu-

tetaan pienentämällä nykyisiä pääsulakekoon mukaan porrastettuja perusmaksuja ja energia-

maksuja tai pelkkiä perusmaksuja pienennyskertoimilla, jolloin tehoperusteisesti kerättävä 

liikevaihto muodostuu joko nykyisestä perusmaksuista tai molemmista perus- sekä energia-

maksuista. Pienennyskertoimien avulla on mahdollista muuttaa verkkopalvelutuotteen mak-

sukomponenttien osuuksia asiakkailta kerätyistä verkkopalvelumaksuista vastaamaan verk-

kopalvelutuotteiden hinnoitteluprosessissa ja kustannusten kohdistamisessa selvitettyä mak-

sukomponenttien aiheuttamisperusteista jakaumaa. Tarkasteltavilta Yö- ja Kausisähkö -tuot-

teiden 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkailta laskettiin tuntimittaustiedoista nykyti-

lanteen mukaista Kausisähkö -tuotteen kausiajan aikajaottelua sekä Yösähkö -tuotteen  

yö- ja päiväaikaa vastaavat energiamäärät, jotka yhdistämällä asiakastietoihin on mahdol-

lista laskea tarkasteltavan hetken perus- ja energiamaksuilla kerättävät liikevaihdot verkko-

palvelutuotteittain pääsulakekoon mukaan jaetuille asiakasryhmille. Uusien hintojen muo-

dostamista varten on laskettava myös uuden tuoterakenteen mukaiset mittausasetuksen 



86 

 

kausiajan aikajaottelua vastaavat energiamäärät. Asiakkaiden laskutustehot ja niiden osalta 

kynnystehorajan ylittävät ja alittavat osuudet ovat myös tärkeässä roolissa tehomaksun muo-

dostamisessa. Kuvassa 7.7 on esitetty prosessikaavio uusien hintojen muodostamisesta ny-

kyisiä käytössä olevia hintoja muokkaamalla. Prosessikaaviota luetaan ylhäältä alaspäin nu-

meroidussa järjestyksessä. Pyöreät katkoviivoin kaavioon merkityt kohdat ovat edellä mai-

nittuja taustalla laskettuja arvoja, joita hyödynnetään prosessin eri vaiheissa.  

 

Kuva 7.7 Prosessikaavio uusien hintojen muodostamisesta.  

Pienennyskertoimien arvot vaikuttavat maksukomponenteilla kerättyihin liikevaihtoihin ja 

sitä kautta myös maksukomponenttien väliseen jakaumaan. Energiamaksun pienennysker-

rointa muokkaamalla, nykyisellä energiamaksukomponentilla kerättävistä liikevaihdoista 

siirtyy kertoimen suuruudesta riippuvainen osuus tehoperusteisesti kerättäviin liikevaihtoi-

hin. Vastaavasti perusmaksun pienennyskerrointa muokkaamalla nykyisellä perusmak-

sukomponentilla kerättävistä liikevaihdoista siirtyy kertoimen suuruudesta riippuvainen 

osuus kerättäväksi tehoperusteisilla liikevaihdoilla. Nykyisiä perus- ja energiamaksuja tai 
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vaihtoehtoisesti vain perusmaksuja muokkaamalla pienennyskertoimilla saadaan lopputu-

loksena tehoperusteisesti kerättävän liikevaihdon osuus, kun lasketaan nykytilanteen mukai-

sen liikevaihdon ja pienennyskertoimilla muokattujen maksukomponenttien avulla lasketun 

liikevaihdon erotus. Tehoperusteisesti kerättävä liikevaihto jakautuu kahteen osaan, joita 

ovat tehokynnyksen sisältämä takaisin perusmaksuun kohdistuva osuus ja tehomaksulla ke-

rättävä osuus. Mikäli tehoperusteisesti kerättävät liikevaihdot muodostettaisiin pelkästään 

energiamaksun pienennyskerrointa muokkaamalla, kasvaisi perusmaksukomponentin osuus 

sekä nykyisten perusmaksujen yksikköhinnat nykyistä suuremmaksi tehokynnyksen sisältä-

män perusmaksuun takaisin sisällytettävän osuuden vuoksi. Tästä syystä hinnoittelua ei ole 

hyväksyttävyyden näkökulma huomioon ottaen toteutettu muodostamalla tehoperusteisesti 

kerättäviä liikevaihtoja pelkästään energiamaksukomponentin osuutta pienentämällä.  

Tehokynnyksen sisältämän liikevaihdon osuus on riippuvainen määritetyn kynnystehorajan 

suuruudesta ja kynnyksen alle jäävien laskutustehojen summien osuudesta. Kynnystehorajan 

alle jäävien laskutustehojen summien osuus laskutustehojen kokonaissummasta, on kynnyk-

sen sisältämä osuus tehoperusteisesti kerättävästä liikevaihdosta, joka sisällytetään takaisin 

perusmaksukomponentille. Näin ollen perusmaksun pienennyskertoimen muokkaaminen ja 

tehoperusteisten liikevaihtojen kerääminen pelkästään nykyisistä perusmaksuista ei yhtä 

suoraviivaisesti pienennä lopputilanteen perusmaksukomponentin osuutta verkkopalvelu-

tuotteen kokonaisliikevaihdosta kuten pelkän energiamaksukomponentin osuutta pienentä-

essä, energiamaksukomponentin lopputilanteen osuuden tapauksessa. Kynnystehorajan alit-

tavat laskutustehot ja niiden osuudet verkkopalvelutuotteen yhteenlasketuista kynnyksen 

alittavista laskutustehoista on laskettu pääsulakekoon mukaan määritetyille asiakasryhmille. 

Jokaisen verkkopalvelutuotteen sisältämän pääsulakekoon mukaisen asiakasryhmän osuus 

tehokynnyksen sisältämästä liikevaihdosta voidaan laskea kertomalla tehokynnyksen sisäl-

tämä liikevaihto pääsulakekoon mukaisen asiakasryhmän yhteenlaskettujen kynnyksen alit-

tavien laskutustehojen prosenttiosuudella. Kun pääsulakekoon mukaisten asiakasryhmien 

osuudet tehokynnyksen sisältämästä liikevaihdosta on tiedossa, voidaan laskea perusmak-

suihin takaisin sisällytettävien summien suuruudet. Jakamalla pääsulakekoon mukaisten 

asiakasryhmien tehokynnyksen sisältämät liikevaihdot ryhmien asiakasmäärillä ja 12 kuu-

kaudella saadaan perusmaksuun takaisin sisällytettävä summa muodossa €/kk. Summat lisä-

tään prosessissa aiemmin pienennyskertoimella muokattuihin perusmaksujen 
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yksikköhintoihin, jolloin tuloksena saadaan uuden hinnoittelun mukaiset porrastetut perus-

maksun yksikköhinnat.  

Tehomaksulla kerättävä liikevaihto saadaan vastaavasti laskettua kertomalla tehoperustei-

sesti kerättävä liikevaihto määritetyn tehokynnyksen ylittävien laskutustehojen summien 

osuudella yhteenlasketuista laskutustehoista. Kun tehomaksulla kerättävä liikevaihto jaetaan 

määritetyn kynnystehorajan ylittävien laskutustehojen summalla, saadaan tehomaksun yk-

sikköhinta muodossa €/kW.  

Kun koko laskentaprosessi on saatu automatisoitua, voidaan pelkästään pienennyskertoimia 

muokkaamalla tavoitella kustannusten kohdistamisessa selvitettyä aiheuttamisperusteista 

maksukomponenttien jakaumaa. Pienennyskertoimien arvoja muuttaessa, voidaan samaan 

aikaan tarkastella laskennan tuloksena syntyviä uusia maksukomponenttien välisiä jakaumia 

ja niiden yksikköhintoja tavoitteellisuuden näkökulmasta sekä myös verrattuna käytössä ole-

viin yksikköhintoihin.  

Nykyisissä Yö- ja Kausisähkö -tuotteen hinnoittelurakenteissa paljon energiaa maltillisilla 

tehoilla käyttänyt asiakas on maksanut saman verran verkkopalvelumaksuja, kuin vastaavan 

energiamäärän, mutta suuria piikikkäitä tehoja käyttänyt asiakas, jonka vuoksi seuraavissa 

alaluvuissa 7.3.3 ja 7.3.4 tarkastellut uudet tehomaksukomponentin sisältävät hinnoittelu-

mallit olisivat kustannusvastaavuuden ja aiheuttamisperiaatteen näkökulmasta oikeudenmu-

kaisempia. 

7.3.3 Tehomaksukomponentti Yösähkö -tuotteessa 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkasteltavan ryhmän Yösähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A pää-

sulakekoon asiakkaiden osalta tehotuotteiden hinnoitteluvaihtoehtoja, joissa nykyisten pää-

sulakekoon mukaan porrastettujen perusmaksujen ja mittausasetuksen päivä-yö aikajaotte-

lua noudattavien energiamaksujen rinnalle on tuotu tehomaksukomponentti. Tehomak-

sukomponentti on muodostettu pienentämällä nykyisiä perus- ja energiamaksuja  

(hinnoitteluvaihtoehto A) tai vaihtoehtoisesti vain perusmaksuja (hinnoitteluvaihtoehto B) 

pienennyskertoimilla. Tehomaksukomponentti sisältää 5 kW suuruisen kynnystehorajan, 

jonka ylittävältä laskutustehon, eli kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvon, 

osuudelta laskutetaan tehomaksua.  
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Tehotuotteen hinnoitteluvaihtoehdot on muodostettu niin, että tarkasteltavalta asiakasryh-

mältä kerättävä kokonaisliikevaihto pysyy muuttumattomana. Hinnoitteluissa tavoitellaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaista maksukomponenttien jakaumaa, kuitenkin huomioiden sen, 

että siirtymä nykyisestä hinnoittelusta uuteen olisi mahdollisimman hyvin toteutettavissa 

myös käytännössä ja asiakasryhmien kokemat muutokset pysyisivät maltillisina. Tästä 

syystä tarkastellut hinnoitteluvaihtoehdot on suunniteltu tehotuotteen käyttöönoton ensim-

mäisiksi vaiheiksi, eikä täydellistä kustannusvastaavuutta tai aiheuttamisperiaatteen mu-

kaista maksukomponenttien jakaumaa tavoitella, vaan pyritään kohdistamaan kustannuksia 

nykyistä tarkemmin niitä aiheuttaville asiakkaille. 

Vuoden 2019 tuntimittaustiedoilla ja nykyisin käytössä olevan verkkopalveluhinnaston mu-

kaisesti laskettuna Yösähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkaiden liike-

vaihdosta on kerätty perusmaksulla noin 42 % ja energiamaksulla 58 %. 

Ensimmäisen tarkastelun hinnoitteluvaihtoehdossa A, tehomaksukomponentti on muodos-

tettu pienentämällä nykyisiä perus- ja energiamaksukomponenttien osuuksia. Liikevaihdosta 

kerätään perusmaksulla 23 %, johon lisätään perusmaksuun takaisin sisällytettävä tehokyn-

nyksen sisältämä 16 % osuus, energiamaksulla 50 % ja tehomaksulla 10 %. Tehomaksun 

pientä osuutta selittää osaltaan takaisin perusmaksuun sisällytettävä 5 kW tehokynnyksen 

sisältämä osuus. Tarkastellun hinnoitteluvaihtoehdon esimerkkihinnat on esitetty taulukossa 

7.11.  

Taulukko 7.11 Esimerkki Yösähkö -tuotteen maksukomponenttien verottomista yksikköhinnoista hinnoittelu-

vaihtoehdossa A. Perusmaksu sisältää 5 kW kynnystehorajan mukaisen osuuden, jonka ylittävältä laskutuste-

hon osuudelta peritään tehomaksua. Laskutusteho määräytyy kuukauden kolmen suurimman tuntitehon kes-

kiarvon mukaisesti.  

 

 

Kuvassa 7.8 on esitetty kuvaajat suhteellisista asiakaskohtaisista muutoksista vuotuisissa ve-

rottomissa verkkopalvelumaksuissa siirryttäessä nykyisestä Yösähkö -tuotteesta tarkastel-

tuun Yösähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehtoon A, jossa tehomaksukomponentti on muo-

dostettu perus- ja energiamaksupainotteisesti. Asiakkaiden kokemat muutokset ovat esitet-

tyinä energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan.  

Pääsulakekoko Perusmaksu [€/kk] Energiamaksu [snt/kWh] Tehomaksu [€/kW/kk] 

3x25 A 34,46 klo 7–22 4,31 3,10 
3x35 A 47,49 klo 22–7 1,87  
3x50 A 67,45    
3x63 A 84,27    
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Kuva 7.8 Yösähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset 

vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa hinnoitteluvaihtoehdossa A. Punainen vaakaviiva kuvaa 0 % suhteellisen 

muutoksen rajaa. N = 2357 

Tarkastelun perusteella valtaosalla noin 67 %:lla asiakkaista verkkopalvelumaksut laskisi-

vat. Tarkasteltavan asiakasryhmän suhteellisten muutosten keskiarvo vuotuisissa verkkopal-

velumaksuissa on -2,3 %, absoluuttisten muutosten keskiarvon ollessa noin -23 €/vuosi. Tu-

loksista voidaan havaita verkkopalvelumaksujen kasvavan eniten asiakkailla, joiden vuo-

sienergia ja huipunkäyttöaika on pieni. Huipunkäyttöaika lasketaan vuosienergian ja vuotui-

sen huipputehon osamääränä, jolloin pieni huipunkäyttöaika kuvaa asiakkaan kuormituksen 

epätasaisuutta, huipputehon ollessa suuri verrattuna vuoden aikana kulutettuun energiaan. 

Huipunkäyttöajan kasvaessa, tasaisemman kuormituksen omaavilla asiakkailla suhteelliset 

muutokset ovat suuruudeltaan maltillisempia ja pääosin verkkopalvelumaksuja laskevia. 
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Tuloksista on havaittavissa erilaisia jakaumien keskittymiä suhteellisissa muutoksissa, joka 

kertoo tarkasteltavan asiakasjoukon kuormituskäyttäytymisten eroavaisuuksista. Kuvan 7.8 

alemmassa kuvaajassa nähdään asiakasjoukko, jonka huipunkäyttöaika on suhteellisen suuri, 

mutta vuotuiset verkkopalvelumaksut kasvavat. Tämän asiakasjoukon verkkopalvelumak-

suja korottavat muutokset voivat esimerkiksi johtua yöaikaan päälle kytkeytyvästä varaa-

vasta sähkölämmityksestä, jolloin toistuva suurempi kuormitus ei merkittävästi pienennä 

huipunkäyttöaikaa, mutta kuukausittaiset laskutustehot aiheuttavat tehomaksun kautta kerät-

täväksi nykyistä suurempia verkkopalvelumaksuja. Mahdollista on myös se, ettei asiakkaalla 

käytössä oleva verkkopalvelutuote ole hänelle soveltuvin tai edullisin vaihtoehto, jonka 

vuoksi muutoskuvaajissa nähtävät muutokset poikkeavat muusta massasta.   

Toisen tarkastelun hinnoitteluvaihtoehdossa B, Yösähkö -tuotteen tehomaksukomponentti 

on muodostettu pelkästään perusmaksupainotteisesti pienentämällä nykyisen perusmak-

sukomponentin osuutta. Liikevaihdosta kerätään perusmaksulla 24 %, johon lisätään perus-

maksuun takaisin sisällytettävä tehokynnyksen sisältämä 11 % osuus liikevaihdosta, ener-

giamaksulla 58 % ja tehomaksulla 7 %. Tehomaksun pientä osuutta selittää osaltaan takaisin 

perusmaksuun sisällytettävä 5 kW tehokynnyksen sisältämä osuus. Tarkastellun hinnoitte-

luvaihtoehdon mukaiset esimerkkihinnat on esitetty taulukossa 7.12. 

Taulukko 7.12 Esimerkki Yösähkö -tuotteen maksukomponenttien verottomista yksikköhinnoista hinnoittelu-
vaihtoehdossa B. Perusmaksu sisältää 5 kW kynnystehorajan mukaisen osuuden, jonka ylittävältä laskutuste-

hon osuudelta peritään tehomaksua. Laskutusteho määräytyy kuukauden kolmen suurimman tuntitehon kes-

kiarvon mukaisesti.  

 

 

 

 

Kun tehomaksukomponentti muodostetaan pienentämällä ainoastaan nykyisen perusmak-

sukomponentin osuutta, jää tehoperusteisten liikevaihtojen osuus ja tehomaksun yksikkö-

hinta pienemmäksi kuin edellisessä tarkastelussa käytetyssä hinnoitteluvaihtoehdossa A. 

Mikäli tehomaksukomponentin osuuden halutaan olevan suurempi, täytyisi perusmaksun 

pienennyskerrointa kasvattaa huomattavasti enemmän, sillä tehoperusteisesti kerättävät lii-

kevaihdot ja tehomaksun yksikköhinta muodostuvat vain nykyisestä perusmaksukomponen-

tista. Mikäli perusmaksun pienennyskerrointa kasvatetaan tässä tarkastellun hinnoitteluvaih-

toehdon B tilannetta yhtään suuremmaksi, laskisi perusmaksukomponentin osuus pienem-

mäksi kuin aiheuttamisperiaatteen mukaisessa maksukomponenttien jakaumassa. Pelkkää 

Pääsulakekoko Perusmaksu [€/kk] Energiamaksu [snt/kWh] Tehomaksu [€/kW/kk] 

3x25 A 30,25 klo 7–22 4,96 2,13 
3x35 A 43,38 klo 22–7 2,15  
3x50 A 63,87    
3x63 A 81,42    
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perusmaksun pienennyskerrointa kasvattamalla, myös perusmaksujen yksikköhinnoissa 

käytettävien pääsulakekoon mukaisten porrastusten yksikköhintojen väliset hintaerot piene-

nevät. Tämä johtuu siitä, jos nykyisin käytettyjä alun perin suurempia perusmaksun yksik-

köhintoja pienennetään kasvavalla pienennyskertoimella, pienenevät ne suhteessa huomat-

tavasti enemmän kuin alun perin pienemmät perusmaksun yksikköhinnat kerrottuna samalla 

pienennyskertoimella. Kuvassa 7.9 on esitetty kuvaajat suhteellisista asiakaskohtaisista 

muutoksista vuotuisissa verottomissa verkkopalvelumaksuissa siirryttäessä nykyisestä  

Yösähkö -tuotteesta tarkasteltuun Yösähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehtoon B, jossa teho-

maksukomponentti on muodostettu perusmaksupainotteisesti. Asiakkaiden kokemat muu-

tokset ovat esitettyinä energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan.  

 

Kuva 7.9 Yösähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset vuotuisissa verk-

kopalvelumaksuissa hinnoitteluvaihtoehdossa B. Punainen vaakaviiva kuvaa 0 % suhteellisen muutoksen rajaa.  

N = 2357.  
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Tarkastelun perusteella suurella osalla, noin 66 %:lla asiakkaista vuotuiset verkkopalvelu-

maksut laskisivat. Tarkasteltavan asiakasryhmän suhteellisten muutosten keskiarvo vuotui-

sissa verkkopalvelumaksuissa on -1,3 %, absoluuttisten muutosten keskiarvon ollessa  

1,7 €/vuosi. Muutokset ovat hyvin samankaltaisia kuin aiemmin tarkastellussa hinnoittelu-

vaihtoehdossa A. Suurimmat muutokset vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa tapahtuvat asi-

akkailla, joiden vuosienergia ja huipunkäyttöaika on pieni. Kuvan 7.9 tuloksia vertaamalla 

kuvan 7.8 tuloksiin voidaan havaita hinnoitteluvaihtoehdon B, kasvattavan suuremman vuo-

sienergian ja huipunkäyttöajan omaavan tietyn asiakasjoukon vuotuisia verkkopalvelumak-

suja enemmän kuin hinnoitteluvaihtoehdossa A. Tätä voidaan selittää sillä, että perus- ja 

energiamaksupainotteisesti muodostetun tehomaksukomponentin hinnoitteluvaihtoehdossa 

A energiamaksun yksikköhinnat ovat alhaisemmat, jolloin suuren vuosienergian omaavat 

asiakkaat hyötyvät, vaikka tehomaksun yksikköhinta onkin suurempi. Asiakkaiden laskutus-

tehojen ollessa suhteellisen pieniä, ei suurempi tehomaksun yksikköhinta nosta juurikaan 

kyseisten asiakkaiden vuotuisia verkkopalvelumaksuja, jolloin energiamaksun yksikköhin-

nan suuruudella on suurempi vaikutus muutokseen.   

Mikäli tehomaksukomponentti muodostetaan energia- ja perusmaksupainotteisesti, kuten 

hinnoitteluvaihtoehdossa A, voivat yksittäisten pienen vuosienergian ja huipunkäyttöajan 

omaavien asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa 

olla suurempia kuin hinnoitteluvaihtoehdossa B, jossa tehomaksukomponentti on muodos-

tettu perusmaksupainotteisesti. Vuosienergian ja huipunkäyttöajan kasvaessa asiakkaiden 

suhteelliset muutokset ovat kuitenkin hinnoitteluvaihtoehdossa A tasaisemmin jakautuneita 

sekä pienempiä kuin hinnoitteluvaihtoehdossa B.  

Hinnoitteluvaihtoehto B ohjaa maksukomponenttien jakaumaa enemmän kohti aiheuttamis-

periaatteen mukaista maksukomponenttien jakaumaa, pienentäen myös nykyisen energia-

maksukomponentin osuutta. Samalla myös tehomaksukomponentilla kerättävä liikevaihto 

sekä tehomaksun yksikköhinta kasvaa suuremmaksi kuin hinnoitteluvaihtoehdossa A.  

Tehomaksun yksikköhinnan kasvaessa verkkopalvelutuotteen ohjausvaikutus sekä kannus-

tin huipputehojen pienentämiseen kasvaa. Tulosten perusteella, valtaosalla asiakkaista muu-

tokset vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa siirryttäessä tarkasteltuihin hinnoitteluvaihtoeh-

toihin ovat kohtuullisen suuruisia. Yksittäisten asiakkaiden kohdalla muutokset voivat kui-

tenkin olla suurempia.    
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7.3.4 Tehomaksukomponentti Kausisähkö -tuotteessa 

Vastaavaa tehotuotevaihtoehtojen tarkastelua on tehty tarkasteltavan ryhmän Kausisähkö  

-tuotteen 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkaiden osalta. Nykyisten pääsulakekoon mu-

kaan porrastettujen perusmaksujen sekä mittausasetuksen mukaista vuodenaikajaottelua 

noudattavan uudistettujen energiamaksujen rinnalle on tuotu tehomaksukomponentti. Teho-

maksukomponentti on muodostettu pienentämällä nykyisiä perus- ja energiamaksuja  

(hinnoitteluvaihtoehto A) tai vaihtoehtoisesti vain perusmaksuja (hinnoitteluvaihtoehto B) 

pienennyskertoimien avulla. Tehomaksukomponentti sisältää 5 kW suuruisen kynnysteho-

rajan, jonka alle jäävän laskutustehon osuuden katsotaan sisältyvän perusmaksuun ja vasta 

kynnystehorajan ylittävältä laskutustehon osuudelta laskutetaan tehomaksua. Laskutusteho 

määräytyy kuukausittain kolmen suurimman tuntitehon keskiarvon mukaisesti.  

Tehotuotteen hinnoitteluvaihtoehdot on muodostettu niin, että tarkasteltavalta asiakasryh-

mältä kerättävä kokonaisliikevaihto pysyy muuttumattomana. Hinnoitteluissa tavoitellaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaista maksukomponenttien jakaumaa, kuitenkin huomioiden sen, 

että siirtymä nykyisestä hinnoittelusta uuteen olisi mahdollisimman hyvin toteutettavissa 

myös käytännössä ja asiakasryhmien kokemat muutokset pysyisivät maltillisina. Seuraa-

vaksi esitettävät hinnoitteluvaihtoehdot on suunniteltu tehotuotteen käyttöönoton ensimmäi-

siksi vaiheiksi, eikä niissä tavoitella täydellistä kustannusvastaavuutta tai aiheuttamisperi-

aatteen mukaista maksukomponenttien jakaumaa, vaan pyritään kohdistamaan kustannuksia 

nykyistä tarkemmin asiakkaille, jotka niitä aiheuttavat.  

Vuoden 2019 tuntimittaustietojen ja nykyisin käytössä olevan verkkopalveluhinnaston mu-

kaisesti Kausisähkö-tuotteen 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon asiakkaiden liikevaihdosta on 

kerätty perusmaksulla noin 43 % ja energiamaksulla 57 %.  

Ensimmäisessä Kausisähkö -tuotteen osalta suoritetussa hinnoitteluvaihtoehdon A tarkaste-

lussa tehomaksukomponentti on muodostettu pienentämällä nykyisiä perus- ja energiamak-

sukomponenttien osuuksia. Tuotteen liikevaihdosta kerätään perusmaksulla 25 %, johon li-

sätään perusmaksuun takaisin sisällytettävä tehokynnyksen sisältämä 15 % osuus liikevaih-

dosta, energiamaksulla 51 % ja tehomaksulla 10 %. Vaikka tehomaksukomponenttia on 

muodostettu osittain myös pienentämällä nykyisiä energiamaksuja, on energiamaksukom-

ponentin osuus melko korkea. Tätä voidaan osaltaan selittää myös energiamaksussa sovel-

lettavan kausiajanjakson muuttuessa nykyisin käytössä olevasta, mittausasetuksen mukaista 
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valtakunnallista vuodenaikajaottelua vastaavaksi, pidentäen kausiajan osuutta verrattuna ny-

kyiseen. Kausiajanjakson piteneminen väistämättä korottaa energiamaksulla kerätyn liike-

vaihdon osuutta. Tehomaksun pientä osuutta selittää osaltaan takaisin perusmaksuun sisäl-

lytettävä 5 kW tehokynnyksen sisältämä osuus. Tarkastellun hinnoitteluvaihtoehdon A mu-

kaiset esimerkkihinnat on esitetty taulukossa 7.13.  

Taulukko 7.13 Esimerkki Kausisähkö -tuotteen maksukomponenttien verottomista yksikköhinnoista hinnoit-

teluvaihtoehdossa A. Perusmaksu sisältää 5 kW kynnystehorajan mukaisen osuuden, jonka ylittävältä lasku-
tustehon osuudelta peritään tehomaksua. Laskutusteho määräytyy kuukauden kolmen suurimman tuntitehon 

keskiarvon mukaisesti.  

Pääsulakekoko Perusmaksu [€/kk] Energiamaksu [snt/kWh] Tehomaksu [€/kW/kk] 

3x25 A 34,40 klo 7–22 5,87 3,10 

3x35 A 47,90 klo 22–7 1,79  
3x50 A 69,39    
3x63 A 87,80    

 

Kuvassa 7.10 on esitetty kuvaajat suhteellisista asiakaskohtaisista muutoksista vuotuisissa 

verottomissa verkkopalvelumaksuissa siirryttäessä nykyisestä Kausisähkö -tuotteesta tar-

kasteltuun Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehtoon A, jossa tehomaksukomponentti on 

muodostettu perus- ja energiamaksupainotteisesti. Asiakkaiden kokemat muutokset ovat esi-

tettyinä energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan.  
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Kuva 7.10 Kausisähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset vuotuisissa 

verkkopalvelumaksuissa hinnoitteluvaihtoehdossa A. Punainen vaakaviiva kuvaa 0 % suhteellisen muutoksen 

rajaa. N = 14945.  

Tarkastelun perusteella noin 54 %:lla asiakkaista vuotuiset verkkopalvelumaksut laskisivat. 

Tarkasteltavan asiakasryhmän suhteellisten muutosten keskiarvo vuotuisissa verkkopalve-

lumaksuissa on 0,7 %, absoluuttisten muutosten keskiarvon ollessa 1,2 €/vuosi. Tuloksista 

voidaan havaita suurimpia verkkopalvelumaksujen suhteellisia muutoksia asiakkailla, joiden 

vuosienergia ja huipunkäyttöaika on pieni. Molemmissa kuvaajissa x-akselin suuntaisesti 

vasemmalle edetessä vuosienergia ja huipunkäyttöaika kasvavat, jolloin myös asiakkaiden 

kokemat suhteelliset muutokset tasoittuvat hyvin maltillisiksi, pääosin verkkopalvelumak-

suja laskeviksi. Suurimman asiakasjoukon osalta, noin 92 % verkkopalvelutuotteen asiak-

kaista, suhteelliset muutokset vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa jakautuvat tasaisesti  
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-10 % ja 15 % välille. Suuruudeltaan Kausisähkö -tuotteen tarkasteltava asiakasryhmä on 

huomattavasti suurempi kuin edellisen luvun tarkasteluissa käytetty Yösähkö -tuotteen asia-

kasryhmä. Asiakaskohtaisia muutoksia vertaamalla Yösähkö -tuotteen (kuva 7.8) ja  

Kausisähkö -tuotteen (kuva 7.10) hinnoitteluvaihtoehtojen A välillä, voidaan huomata  

Kausisähkö -tuotteen asiakasryhmän kokemien suhteellisten muutosten olevan tasaisemmin 

jakautuneita sekä suuruudeltaan maltillisempia. Osaltaan asiaan vaikuttaa suuret erot asia-

kasryhmien koossa, muutosten jakauman tasoittuessa mitä suurempi tarkasteltava asiakas-

joukko on, mutta myös asiakkaan verkkopalvelutuotevalinta siitä näkökulmasta, onko asi-

akkaalla käytössä hänelle soveltuvin verkkopalvelutuote.  

Toisessa Kausisähkö -tuotteen osalta tarkastellussa hinnoitteluvaihtoehdossa B tehomak-

sukomponentti on muodostettu pelkästään perusmaksupainotteisesti pienentämällä nykyisen 

perusmaksukomponentin osuutta. Tuotteen liikevaihdosta kerätään perusmaksulla 21 %, jo-

hon lisätään perusmaksuun takaisin sisällytettävä tehokynnyksen sisältämä 11 % osuus lii-

kevaihdosta, energiamaksulla 61 % ja tehomaksulla 7 %. Hinnoitteluvaihtoehdossa B ener-

giamaksukomponentin osuutta ei pienennetä. Energiamaksun korkeaa osuutta voidaan osal-

taan myös selittää kausiajanjakson pitenemisellä sen muuttuessa vastaamaan mittausasetuk-

sen mukaista valtakunnallista vuodenaikajaottelua, joka väistämättä korottaa energiamak-

sulla kerätyn liikevaihdon osuutta, kuten luvussa 7.2.1 todettiin. Tarkastellun hinnoittelu-

vaihtoehdon B mukaiset esimerkkihinnat on esitetty taulukossa 7.14. 

Taulukko 7.14 Esimerkki Kausisähkö -tuotteen maksukomponenttien verottomista hinnoista hinnoitteluvaih-

toehdossa B. Perusmaksu sisältää 5 kW kynnystehorajan mukaisen osuuden, jonka ylittävältä laskutustehon 

osuudelta peritään tehomaksua. Laskutusteho määräytyy kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvon 

mukaisesti.  

 

 

Kuvassa 7.11 on esitetty kuvaajat suhteellisista asiakaskohtaisista muutoksista vuotuisissa 

verottomissa verkkopalvelumaksuissa siirryttäessä nykyisestä Kausisähkö -tuotteesta tar-

kasteltuun Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehtoon B, jossa tehomaksukomponentti on 

muodostettu perusmaksupainotteisesti. Asiakkaiden kokemat muutokset ovat esitettyinä 

energiankäytön ja huipunkäyttöajan mukaan.  

Pääsulakekoko Perusmaksu [€/kk] Energiamaksu [snt/kWh] Tehomaksu [€/kW/kk] 

3x25 A 27,68 klo 7–22 7,05 2,29 

3x35 A 39,09 klo 22–7 2,15  
3x50 A 57,30    
3x63 A 72,97    
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Kuva 7.11 Kausisähkö -tuotteen 3x25 A – 3x63 A asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset vuotuisissa 

verkkopalvelumaksuissa, hinnoitteluvaihtoehdossa B. Punainen vaakaviiva kuvaa 0 % suhteellisen muutoksen 

rajaa. N = 14945.  

Tarkastelun perusteella noin 55 %:lla asiakkaista vuotuiset verkkopalvelumaksut laskisivat. 

Tarkasteltavan asiakasryhmän suhteellisten muutosten keskiarvo vuotuisissa verkkopalve-

lumaksuissa on -0,8 %, absoluuttisten muutosten keskiarvon ollessa 1,6 €/vuosi. Suurimpia 

suhteellisia muutoksia vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa kokevat asiakkaat, joiden vuo-

sienergia ja huipunkäyttöaika on pieni. Vuosienergian ja huipunkäyttöajan kasvaessa suh-

teelliset muutokset pienenevät. Suurimmat suhteelliset muutokset ovat kuitenkin maltilli-

sempia kuin edellisessä hinnoitteluvaihtoehdossa A. Tätä selittää perusmaksupainotteisesti 

muodostetussa hinnoitteluvaihtoehdossa suuruudeltaan pienempi tehomaksun yksikköhinta, 

joka vaikuttaa esimerkiksi pienen huipunkäyttöajan omaaviin korkeita tehoja käyttävien asi-

akkaiden suhteellisten muutosten suuruuteen. Kuvan 7.10 ja kuvan 7.11 tuloksia 
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vertaamalla, x-akselin suuntaisesti oikealle edetessä voidaan myös huomata perusmaksupai-

notteisesti muodostetussa hinnoitteluvaihtoehdossa B asiakkaiden, joilla on suurempi vuo-

sienergia ja huipunkäyttöaika, suhteellisten muutosten vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa 

olevan enemmän verkkopalvelumaksuja korottavia kuin hinnoitteluvaihtoehdossa A. Tätä 

voidaan selittää sillä, että hinnoitteluvaihtoehdossa A energiamaksun yksikköhinnat ovat al-

haisemmat ja tehomaksun yksikköhinta on puolestaan korkeampi. Tästä syystä tasaisesti ja 

paljon energiaa kuluttavien asiakkaiden suhteelliset muutokset vuotuisissa verkkopalvelu-

maksuissa ovat korkeamman energiamaksun yksikköhinnan vuoksi suurempia hinnoittelu-

vaihtoehdossa B. 

Hinnoitteluvaihtoehto A ohjaisi maksukomponenttien jakaumaa paremmin kohti aiheutta-

misperiaatteen mukaista tavoitetta. Myös asiakaskohtaisia muutosvaikutuksia tarkastele-

malla, kyseisen hinnoitteluvaihtoehdon voidaan katsoa tukevan aiheuttamisperiaatetta pa-

remmin, kuin hinnoitteluvaihtoehdon B, jossa tehomaksukomponentti on muodostettu pe-

rusmaksupainotteisesti. Tuloksia voidaan pitää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikean-

suuntaisina, sillä asiakkaat, jotka aiheuttavat enemmän verkostokapasiteetista riippuvia kus-

tannuksia, maksavat myös suurempia verkkopalvelumaksuja. Vastaavasti maltillisia tehoja 

ja tasaisen kuorman omaavilla asiakkailla suhteelliset vuotuiset muutokset olisivat hyvin 

pieniä, jopa verkkopalvelumaksuja laskevia. Kokonaisuudessaan molempiin tarkasteltuihin 

hinnoitteluvaihtoehtoihin siirryttäessä asiakkaiden kokemat suhteelliset muutokset ovat suu-

ruudeltaan kohtuullisia. Yksittäisten asiakkaiden osalta muutokset voivat kuitenkin olla suu-

rempia.  

7.4  Tehotuotteen käyttöönotossa huomioitavat asiat 

Verkkopalvelutuotteiden hinnoitteluun tehtävissä muutoksissa ja etenkin uusien hinnoittelu-

rakenteiden käyttöönotossa on huomioitava monenlaisia asioita. Sähkömarkkinalaissa mää-

ritetyn verkkopalvelumaksujen sallitun enimmäiskorotuksen vuoksi, hinnoittelun korotus-

kattovalvontaa on tarkasteltava uusien tehomaksukomponentin sisältävien verkkopalvelu-

tuotteiden osalta Energiaviraston määrittämien tyyppikäyttäjäryhmien avulla. Tehotuotteen 

käyttöönottoa tehtäessä verkkopalvelutuotekohtaisesti niin, että tehomaksu tulee osaksi ny-

kyisin käytössä olevan verkkopalvelutuotteen hinnoittelurakennetta ja osa nykyisistä verk-

kopalvelutuotteista pysyy muuttumattomana, on kiinnitettävä huomiota myös verkkopalve-

lutuotteiden väliseen yhteensopivuuteen ja verkkopalveluhinnaston kokonaisuuteen. 
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7.4.1  Korotuskattovalvonnan tarkastus tyyppikäyttäjittäin 

Uuden hinnoittelun käyttöönotossa on huomioitava Energiaviraston tyyppikäyttäjien avulla 

valvomaa ja sähkömarkkinalaissa määritettyä korotuskattovalvontaa. Sähkömarkkinalain 

mukaisesti verkonhaltija saa korottaa verkkopalvelumaksuja enintään 8 prosenttia edeltänei-

den 12 kuukauden aikana kerättyihin verkkopalvelumaksuihin verrattuna, kuten korotuskat-

tovalvontaa aiemmin käsitelleessä luvussa 3.3.1 on mainittu. Työssä suoritettua valvontaa 

toteutetaan tarkastelemalla Yö- ja Kausisähkö -tuotteille muodostettujen tehomaksukom-

ponentin sisältävien uusien hinnoitteluvaihtoehtojen ensimmäisen käyttöönottovaiheen ai-

heuttamia muutoksia Energiaviraston määrittämien tyyppikäyttäjäryhmien vuotuisiin arvon-

lisä- ja sähköveron sisältämiin verkkopalvelumaksuihin. Energiaviraston tyyppikäyttäjille 

on määritetty pääsulakekoot, vuosienergiat, energiamaksussa sovellettavien vuodenaika 

sekä päivä-yö aikajaotteluiden mukaiset energian aikajakaumat ja laskutustehot, joiden 

avulla tyyppikäyttäjille voidaan laskea vuotuiset verkkopalvelumaksut nykyisten sekä uu-

sien hinnoitteluvaihtoehtojen mukaisesti. Taulukossa 7.15 on esitetty suhteelliset muutokset 

tyyppikäyttäjien vuotuisissa arvonlisä- ja sähköverot sisältävissä verkkopalvelumaksuissa 

siirryttäessä uusiin tehomaksukomponentin sisältäviin hinnoitteluvaihtoehtoihin. Vuotuisia 

verkkopalvelumaksuja laskevat muutokset on kuvattu taulukossa vihreällä värillä ja korot-

tavat muutokset keltaisella värillä. Tyyppikäyttäjät 2 ja 11–14 eivät pääsulakekokojensa 

vuoksi ole sallittuja uusiin tehomaksukomponentin sisältäviin Yö- tai Kausisähkö -tuottei-

siin, jonka vuoksi niiden osalta tyyppikäyttäjäkohtaista korotuskattovalvontaa ei suoriteta.  
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Taulukko 7.15. Korotuskattovalvonnan tarkastus tyyppikäyttäjittäin uusilla tehomaksukomponentin sisältä-

villä hinnoitteluvaihtoehdoilla. Tyyppikäyttäjille on laskettu suhteelliset muutokset vuotuisissa arvonlisä- ja 

sähköveron sisältämissä verkkopalvelumaksuissa nykyisen ja uusien hinnoitteluvaihtoehtojen välillä.  

 

Suurinta kasvua vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa on havaittavissa tyyppikäyttäjän 7 

osalta. Tarkastelun perusteella, yksikään tyyppikäyttäjä ei kuitenkaan koe tehomaksukom-

ponentin sisältäviin hinnoitteluvaihtoehtoihin siirryttäessä yli 8 % kasvua vuotuisissa verol-

lisissa verkkopalvelumaksuissa, joka on sähkömarkkinalaissa määrätyn korotuksen sallittu 

yläraja. Tulosten perusteella työssä tarkasteltuihin ensimmäisen käyttöönottovaiheen teho-

maksukomponentin sisältäviin hinnoitteluvaihtoehtoihin siirryttäessä tyyppikäyttäjäryh-

mien kokemat muutokset pysyvät lain määrittämän enimmäiskorotuksen rajoissa. Uuteen 

hinnoitteluun siirtymisestä aiheutuvien muutosten voidaan katsoa olevan kohtuullisia ja näin 

ollen hinnoittelun käyttöönotto olisi lain määrittämissä puitteissa toteutettavissa.  

Korotuskattovalvonnalla voi olla vaikutusta tehotuotteen käyttöönottoon tarvittavan siirty-

mäajan pituuteen, sillä korotuskattovalvonnassa huomioidaan verkkopalvelumaksujen koro-

tusta vuoden mittaiselta aikajaksolta. Tehotuotteen tavoitetilaan siirtyminen ja asiakkaiden 

mahdollinen tehomaksuun reagointi voi aiheuttaa tarvetta maksukomponenttien painotusten 

ja yksikköhintojen säätämiselle useammassa vaiheessa ensimmäisten vuosien aikana. Mikäli 

muutoksia tehotuotteen tavoitetilaan siirryttäessä suoritetaan useammassa vaiheessa, on ko-

rotuskattovalvonnassa huomioitava kaikki edellisen 12 kuukauden aikana hintoihin tehdyt 

muutokset, jolloin korotuskaton rajasta voi muodostua haasteita, vaikka verkkoyhtiön 

Tyyppikäyttäjä 

Yösähkö 
 (Hinnoittelu-
vaihtoehto A) 

Yösähkö  
(Hinnoittelu-
vaihtoehto B) 

Kausisähkö 
(Hinnoittelu-
vaihtoehto A) 

Kausisähkö  
(Hinnoittelu-
vaihtoehto B) 

1) Kesämökki, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 1 000 
kWh/vuosi -1,7 % -11,1 % -1,4 % -18,1 % 

3) Kerrostalohuoneisto, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö  
2 500 kWh/vuosi -2,9 % -9,2 % -2,5 % -14,3 % 

4) Pientalo, ei sähkölämmitystä, 3x25A, sähkön käyttö  
5 000 kWh/vuosi -4,1 % -7,2 % -3,6 % -10,8 % 

5) Energiatehokas pientalo, sähkölämmitys, pääsulake 
3x25A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi -4,5 % -4,4 % -4,1 % -6,1 % 

6) Pientalo, suora sähkölämmitys, käyttöveden lämmitys 
yösähköllä, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 16 000 
kWh/vuosi -2,2 % -1,4 % -2,0 % -1,8 % 

7) Pientalo, varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25A,  
sähkön käyttö 19 000 kWh/vuosi 6,3 % 4,4 % 6,4 % 4,1 % 

8) Ulkovalaistus, hämäräkytkin, pääsulake 3x35A, sähkön 
käyttö 34 000 kWh/vuosi -4,0 % -2,4 % -3,4 % -1,9 % 

9) Maatalous, karjatalous, pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 
42 000 kWh/vuosi  -0,1 % 2,2 % 1,5 % 3,4 % 

10) Liike-elämä, kiinni viikonloppuisin, pääsulake 3x63A, 
sähkön käyttö 50 000 kWh/vuosi -9,1 % -6,2 % -7,1 % -6,0 % 
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verkkopalvelumaksuilla keräämät tulot eivät valvonnassa huomioitavalla aikajaksolla kas-

vaisikaan (Haapaniemi et al. 2021).   

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa määritettyjen hinnoittelurakenteiden 

ja tyyppikäyttäjäkohtaisen korotuskattovalvonnan suorittamisessa on kuitenkin havaitta-

vissa huomiota herättäviä piirteitä, etenkin pienasiakkaalle suunnatun tehomaksukomponen-

tin osalta. Energiaviraston määrittämien tyyppikäyttäjien 1–4 kuormitusprofiilien mukaan, 

kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvot eivät ylitä yhtenäkään vuoden kuukau-

tena pienintä sallittua 5 kW:n kynnystehorajaa (Energiavirasto, 2021d). Näin ollen, edellä 

mainittujen tyyppikäyttäjien osalta korotuskattovalvonnassa tehomaksukomponentin 

osuutta ei huomioida ollenkaan. Myös tyyppikäyttäjän 5 osalta, laskutustehot alittavat kuu-

tena kuukautena 5 kW kynnystehorajan. Tyyppikäyttäjät 1–5 ovat sähkönkäytöltään vielä 

hyvin maltillisia, kuten taulukosta 7.15 voidaan nähdä. Verkkopalvelumaksujen hinnoittelun 

korotusta ja kohtuullisuutta arvioitaessa yleisesti määritettyjen tyyppikäyttäjien avulla, on 

verkkoyhtiön syytä huomioida myös hinnoittelun korotusta esimerkiksi yhtiökohtaisesti 

määritettyjen erilaisten asiakasryhmien kuormitusprofiilien avulla. Verratessa tyyppikäyttä-

jiä esimerkiksi verkkoyhtiön tyyppikäyttäjämäärittelyihin verrattavissa oleviin todellisiin 

asiakkaisiin, laskutustehot voivat olla huomattavasti suurempia ja ylittää määritetyn teho-

kynnyksen rajan. Esimerkkinä tästä, on tyyppikäyttäjät 4 ja 5 määritelty pientalokohteiksi. 

Todellisuudessa, erilaisissa pientalokohteissa pelkkä saunan lämmittäminen muutaman ker-

ran kuukaudessa ilman mitään muuta kuormitusta voi jo aiheuttaa laskutustehossa 5 kW 

kynnystehorajan ylittymisen. Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisointi mahdollis-

taisi kynnystehorajan määrittämisen vaihteluvälillä 5–8 kW. Mikäli kynnystehorajaksi ase-

tettaisiin 8 kW, alittaa tyyppikäyttäjä 6 myös kuormitusprofiilinsa mukaisesti kynnysteho-

rajan lähes vuoden jokaisena kuukautena. Tyyppikäyttäjän 6 määritelmänä on energiateho-

kas pientalo sähkölämmityksellä, pääsulakekoko 3x25 A ja sähkön käyttö noin 16 000 

kWh/vuosi (Energiavirasto, 2021d). Tämänkaltainen kuluttaja on hyvin tyypillinen, esimer-

kiksi Yö- tai Kausisähkö -tuotteen asiakas, jonka laskutustehot voivat todellisuudessa olla 

hyvin suurella todennäköisyydellä suurempia kuin 5–8 kW. Tämä tarkoittaa sitä, että edellä 

mainittujen tyyppikäyttäjien osalta korotuskattovalvonnassa tehomaksukomponentin osuu-

den huomiointi verkkopalvelumaksujen korotuksessa jää hyvin pieneksi tai kokonaan huo-

mioimatta, sillä kynnyksen ylittäviä laskutustehoja ei edellä mainittujen tyyppikäyttäjien 

kuormitusprofiilien perusteella synny kuin hyvin vähän tai ei yhtään. Työssä suoritettujen 
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asiakaskohtaisten muutostarkastelujen perusteella keskimääräiset asiakaskohtaiset muutok-

set pysyvät kuitenkin kohtuullisella tasolla. Tulevaisuudessa nykyisin käytössä olevista tun-

timittauksista siirryttäessä varttitaseeseen eli 15-minuutin mittaisiin mittausjaksoihin, on 

myös tyyppikäyttäjiin ja niille määritettyihin kuormitusprofiileihin suoritettava päivitystä.   

7.4.2  Verkkopalveluhinnaston muodostamisessa huomioitavat asiat  

Verkkopalveluhinnaston muodostamisessa on huomioitava verkkopalvelutuotteiden välinen 

ristiriidaton yhteensopivuus. Verkkopalvelutuotteiden väliset erot tulee olla selkeitä, eikä 

päällekkäisiä verkkopalvelutuotevaihtoehtoja tule syntyä, jotta asiakkaat ohjautuvat heille 

tarkoitettuihin verkkopalvelutuotteisiin. Verkkopalvelutuotteisiin tehtävien muutosten ja te-

homaksun käyttöönoton seurauksena on mahdollista, että verkkopalvelutuotteiden väliset 

kannattavuusrajat muuttuvat, jolloin jokin muu asiakkaalle vaihtoehtoinen verkkopalvelu-

tuote voi muuttua edullisemmaksi. Huolimattomasti toteutetun verkkopalvelutuotteiden hin-

noittelun käyttöönoton ja verkkopalveluhinnaston kokonaisuuden tarkastelun seurauksena 

asiakkaat voivat siirtyä toiseen heille edullisempaan verkkopalvelutuotteeseen, aiheuttaen 

pahimmillaan verkkoyhtiölle liiketoiminnallista haittaa. Tässä tilanteessa uudistettuun verk-

kopalvelutuotteeseen jäisivät vain ne asiakkaat, joille hinnoittelusta on selkeää hyötyä verk-

kopalvelumaksuissa. Tästä syystä työssä on suoritettu myös tarkasteltujen Yö- ja Kausi-

sähkö -tuotteiden uusien tehomaksukomponentin sisältävien hinnoitteluvaihtoehtojen ja 

pienasiakkaalle vaihtoehtoisesti mahdollisen Yleissähkö -tuotteen välistä kannattavuutta ja 

hintatason vertailua. Kuvassa 7.12 on esitetty Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden asiakasryhmille 

tarkasteltujen uusien tehomaksukomponentin sisältävien hinnoitteluvaihtoehtojen hintata-

son vertailua suhteessa pienasiakkaille vaihtoehtoisesti mahdollisena olevaan Yleissähkö  

-tuotteeseen, Yö- ja Kausisähkö -tuotteisiin mahdollisten Energiaviraston määrittämien 

tyyppikäyttäjien 1 ja 3–10 avulla. 
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Kuva 7.12 Tarkasteltujen tehomaksukomponentin sisältävien Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden hinnoitteluvaihto-

ehtojen hintatasot suhteessa Yleissähkö -tuotteen hintatasoon tyyppikäyttäjien 1 ja 3–10 avulla. Kuvaajan ar-

von ollessa positiivinen, on Yleissähkö -tuote tyyppikäyttäjälle edullisempi.  

Tulosten perusteella Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehto B tulisi tyyppikäyttäjille 1 

ja 3–5, Yleissähkö -tuotetta edullisemmaksi. Tyyppikäyttäjien 1 ja 3–4 kuukausittaiset las-

kutustehot eivät ylitä 5 kW kynnystehorajaa ja tyyppikäyttäjän 5 osalta vain hyvin pienissä 

määrin, jonka vuoksi perusmaksun yksikköhinnan pienenemisen myötä hinnoitteluvaihto-

ehto B on Yleissähkö -tuotetta edullisempi. Kyseisten tyyppikäyttäjien kuormitusprofiilien 

ja vuosienergioiden suuruuden vuoksi, ei Kausisähkö -tuotteen ole tarkoitus olla heille so-

veltuvin verkkopalvelutuotevaihtoehto. Näin ollen voidaan todeta, ettei Kausisähkö -tuot-

teen hinnoitteluvaihtoehto B, jossa tehomaksukomponentti on muodostettu perusmaksupai-

notteisesti, ole verkkopalvelutuotteiden tavoitteita noudattava ja voi aiheuttaa liiketoimin-

nallista haittaa. Tästä syystä kyseisen hinnoitteluvaihtoehdon B osalta ei suoriteta jatkotar-

kasteluja. Tyyppikäyttäjien 6 ja 7 kulutuskäyttäytyminen on tyypillisten Kausisähkö -tuot-

teen asiakkaiden mukaista. Tuloksista voidaan havaita Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaih-

toehdon A olevan tyyppikäyttäjille 6 ja 7 Yleissähkö -tuotetta edullisempi ja noudattavan 

verkkopalvelutuotteille määritettyjä tavoitteita. Tyyppikäyttäjän 8 kulutus on suurempaa ja 

pääasiassa yöajalle painottuvaa, jolloin Yö- tai Kausisähkö -tuotteen on tarkoitus olla tyyp-

pikäyttäjälle soveltuvin verkkopalvelutuote. Tarkasteltujen hinnoitteluvaihtoehtojen voi-

daan todeta olevan tyyppikäyttäjälle 8 edullisimpia kuin Yleissähkö -tuote ja näin ollen 
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noudattavan verkkopalvelutuotteille asetettuja tavoitteita. Tyyppikäyttäjän 8 avulla vertail-

taessa Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden hinnoitteluvaihtoehtojen eroavaisuuksia, voidaan huo-

mata verkkopalvelutuotteiden välisten hintaerojen olevan kuitenkin huomattavan pieniä. 

Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehto A, tulee tyyppikäyttäjälle 8 edullisemmaksi kuin 

vastaavasti muodostettu Yösähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehto A. Yösähkö -tuote on asia-

kasmäärältään hyvin pieni ja hinnoittelu on rakenteeltaan Kausisähkö -tuotteeseen verrat-

tuna hyvin samankaltainen. Yöaikaan painottuvan kulutuksen omaavalle tyyppikäyttäjälle 

8, Kausisähkö -tuote on jopa Yösähkö -tuotetta edullisempi, jolloin herää kysymys siitä, 

ovatko molemmat verkkopalvelutuotteet tulevaisuudessa tarpeellisia niiden hinnoittelujen 

eroavaisuuden ollessa lähes olematonta. Työssä suoritettujen tarkastelujen perusteella ny-

kyisessä Yösähkö -tuotteessa on huomattava määrä asiakkaita, joille Kausisähkö -tuote tai 

vaihtoehtoisesti Yleissähkö -tuote olisi edullisempi vaihtoehto. Yösähkö -tuotteen hinnoit-

telusta selkeää hyötyä on vain pienelle osalle jo valmiiksi pienen asiakasryhmän asiakkaista, 

jonka vuoksi Yö- ja Kausisähkö -tuotteen yhdistämistä tulevaisuudessa yhdeksi yö-päivä- ja 

vuodenaikajaottelua noudattavaksi verkkopalvelutuotteeksi voitaisiin pitää perusteltuna. 

Mikäli Yösähkö -tuote halutaan säilyttää erillisenä verkkopalvelutuotteena, tulisi sen ja Kau-

sisähkö -tuotteen välistä eroavaisuutta kasvattaa esimerkiksi muokkaamalla energiamaksun 

yksikköhintojen välisiä suhteita niin, että verkkopalvelutuotteiden välille muodostuisi selke-

ämmät ja ymmärrettävät rajat. Verkkopalvelutuotteiden välisten rajojen häilymistä voidaan 

selittää osaltaan verkkopalvelumaksuihin ajan saatossa tehdyillä prosenttikorotuksilla, jol-

loin energiamaksun osuuksien välinen suhde on voinut muuttua ja muokata verkkopalvelu-

tuotteen kannattavuutta. Tyyppikäyttäjien 9 ja 10 kulutus on päiväaikaan painottuvaa, jonka 

vuoksi Yleissähkö -tuote on huomattavasti Yösähkö -tuotetta edullisempi. Tyyppikäyttäjän 

10 osalta Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehto A tulee Yleissähkö -tuotetta hieman 

edullisemmaksi. Tyyppikäyttäjän 9 osalta tarkastelun perusteella edullisin tuote on Yleis-

sähkö. Kausisähkö -tuotteen hinnoitteluvaihtoehto A voi kuitenkin tulla edullisemmaksi 

vaihtoehdoksi, mikäli huipputehoja ja niiden suuruudesta riippuvaisia laskutustehoja on 

mahdollista pienentää kulutuskäyttäytymisen optimoimisella. Verkkopalveluhinnaston 

muodostamisessa on huomioitava myös hinnoittelurakenteeseen tehtävien muutosten ajan-

kohdasta ja aikataulusta riippuen valvontamenetelmissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset, 

verkkoyhtiön liikevaihtotavoitteet sekä verkkopalvelutuotteiden hintojen markkinahintakel-

poisuus. Verkkopalvelutuotteiden maksukomponenttien yksikköhintoja voidaan edellä mai-

nituista syistä joutua vielä muokkaamaan ennen kuin ne olisivat käyttöönotettavissa.   
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8. Tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen 

käyttöönottosuunnitelma  

Uudistetun hinnoittelurakenteen tavoitteena on noudattaa verkkopalvelumaksujen rakentei-

den harmonisoinnissa esitettyjä hinnoittelurakenteita sekä maksukomponenttien määräyty-

misperusteita. Lisäksi pienasiakkaille, joiden pääsulakekoko on maksimissaan 3x63 A,  

tuodaan käyttöön tehomaksukomponentin sisältävä verkkopalvelutuote. Pienasiakkaan  

tehoperusteisen hinnoittelun tavoitteena on kohdistaa kustannuksia nykyistä hinnoittelua tar-

kemmin sekä noudattaa aiheuttamisperiaatteen mukaista ja kustannusvastaavaa hinnoittelu-

mallia. Luvussa 8.1 tarkastellaan muutoksen kohteina olevien asiakkaiden siirtymäpolkua 

tavoiteltuun uudistettuun hinnoittelurakenteeseen. Asiakkaiden näkökulmasta hinnoittelura-

kenteessa tapahtuvista muutoksista on erityisen tärkeää tiedottaa ja informoida hyvissä ajoin. 

Luvussa 8.2 käsitellään asiakasviestintää koskevia asioita, joita on huomioitava hinnoittelu-

rakenteiden uudistamisen yhteydessä. Luvussa 8.3 käydään läpi työn ulkopuolelle jääviä jat-

kotutkimustarpeita joita verkkoyhtiön on tulevaisuudessa syytä huomioida. 

8.1  Siirtymäpolku uuteen hinnoittelurakenteeseen 

Siirtymäpolkua kohti verkkoyhtiön uudistettua hinnoittelurakennetta on suunniteltu toteu-

tettavaksi useammassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa nykyisten Pj-tehosähkö -tuottei-

den hinnoittelurakenteet muutetaan vastaamaan verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmo-

nisoinnissa esitettyä hinnoittelurakennetta ja maksukomponenttien määräytymisperusteita. 

Tämä vaihe pitää sisällään energiamaksuissa sovellettavien kausiajan aikajaotteluiden muut-

tamisen, minimilaskutustehon poistumisen sekä tehonmääräytymisperusteen muuttumisen 

nykyisten Pj-tehosähkö -tuotteiden osalta.  

Kun Pj-tehosähkö -tuotteet vastaavat verkkopalvelumaksujen harmonisoinnissa esitettyjä 

hinnoittelurakenteita, siirretään siirtymäpolun toisessa vaiheessa Yö- ja Kausisähkö -tuot-

teissa olevat yli 3x63 A pääsulakekoon asiakkaat Pj-tehosähkö -tuotteisiin. Yö- ja Kausi-

sähkö -tuotteiden suurten asiakkaiden siirtäminen Pj-tehosähkö -tuotteisiin on tehtävä ennen  

Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa tehtäviä muutoksia, sillä verkkopalvelumaksujen harmonisoi-

dussa rakenteessa esitetyt maksukomponenttien määräytymisperusteet ovat yli 3x63 A pää-

sulakekoon asiakkailla erilaiset kuin alle 3x63 A pääsulakekoon asiakkailla. Tässä vai-

heessa, Yö- ja Kausisähkö -tuotteissa on enää maksimissaan 3x63 A pääsulakekoon 
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asiakkaita, jolloin verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa esitettyjä mak-

sukomponenttien määräytymisperusteita voidaan soveltaa edellä mainituissa verkkopalve-

lutuotteissa.  

Siirtymäpolun kolmannessa vaiheessa verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnin 

mukainen tehomaksukomponentin sisältävä verkkopalvelutuote tuodaan käyttöön pienasi-

akkaille. Pienasiakkaan tehotuotteen käyttöönotto toteutetaan verkkopalvelutuotekohtaisesti 

Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden osalta aiemmin luvuissa 7.3.3 ja 7.3.4 esitettyjen menetelmien 

mukaisesti, jossa nykyiseen verkkopalvelutuoterakenteeseen lisätään tehomaksukompo-

nentti. Kausisähkö -tuotteen osalta energiamaksussa sovellettavan kausiajan aikajaotteluiden 

muuttaminen verkkopalvelumaksujen harmonisoidussa energiamaksun rakenteessa esitetyn 

mittausasetuksen mukaiseen aikajaotteluun suoritetaan tehomaksukomponentin käyttöön-

oton yhteydessä.  

Siirtymä kohti pienasiakkaan tehotuotteen tavoiteltua hinnoittelurakennetta voidaan toteut-

taa useammassa vaiheessa, jottei siirtymä aiheuta kertaluontoisia kohtuuttoman suuria muu-

toksia asiakkaille. Työssä esitetyt Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden hinnoitteluvaihtoehdot ovat 

suunniteltu tehomaksukomponentin sisältävien hinnoitteluvaihtoehtojen ensimmäisiksi 

käyttöönottovaiheiksi, jonka jälkeen siirtymää kohti tavoitetilaa voidaan suorittaa useassa 

vaiheessa nostamalla tehomaksukomponentin osuutta muiden maksukomponenttien osuuk-

sia pienentämällä.  

8.2  Asiakasviestintä 

Asiakasviestintä on tärkeässä roolissa verkkopalveluhinnastoa uudistaessa, etenkin asiak-

kaille uusien hinnoittelurakenteiden osalta. Asiakkaan näkökulmasta muutokset hinnoitte-

lussa sekä hinnoittelurakenteissa saatetaan kokea usein negatiivisina, sillä hinnoitteluraken-

teita muutettaessa käy väistämättä niin, että joillain asiakkailla hinnat nousevat ja toisilla 

laskevat, vaikka verkkoyhtiön keräämä liikevaihto ei muuttuisi suuntaan tai toiseen. Muu-

toksista on aloitettava viestimään riittävän ajoissa, jotta asiakkaalla on aikaa ymmärtää ja 

perehtyä siihen mikä on muuttumassa, millaiseen verkkopalvelutuoterakenteeseen ollaan 

siirtymässä, miten muutos tulee vaikuttamaan verkkopalvelumaksujen muodostumiseen 

sekä kuinka omalla kulutuskäyttäytymisellä voi vaikuttaa verkkopalvelumaksujen suuruu-

teen. Useammassa vaiheessa hallitusti toteutettava siirtymä tavoitetilan mukaiseen 
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hinnoittelurakenteeseen antaa myös asiakkaalle aikaa ymmärtää ja sisäistää muutosta sekä 

mahdollistaa myös asiakkaalle sähkönkäytön optimoinnin uuden hinnoittelurakenteen mu-

kaiseksi. Useassa vaiheessa toteutettavien siirtymien vuoksi asiakkaille on tärkeää viestiä, 

millaista verkkopalvelutuoterakennetta ollaan tavoittelemassa. Useassa vaiheessa toteutet-

tava siirtymä on asiakkaille perusteltavissa sillä, ettei vaiheittaisessa siirtymässä siirtymä-

vaiheiden välillä synny suuria muutoksia asiakkaan vuotuisissa verkkopalvelumaksuissa. 

Pienasiakkaille tehomaksu tulee uutena maksukomponenttina, jolloin laskutustehon ja sen 

määräytymisperusteen ymmärtäminen viestinnän avustuksella on tärkeää. Asiakkaiden ym-

märrystä tukemaan voisi olla hyvä esittää käytännön esimerkkejä kotitalouksien sähkölait-

teista ja sähkönkäyttötilanteista sekä siitä millaisia tehoja ne muodostavat. 

Asiakkaille tulee myös viestiä siitä, minkä takia kyseisiä muutoksia ollaan tekemässä. In-

tressi hinnoittelurakenteen muodostamisesta verkkopalvelumaksujen harmonisoitujen hin-

noittelurakenteiden mukaiseksi on peräisin Energiaviraston laatimasta suosituksesta, joka on 

toimitettu Työ- ja Elinkeinoministeriölle lainsäädännön kehittämistä varten. Verkkopalve-

lumaksujen rakenteiden harmonisoinnin tarkoituksena on yhtenäistää jakeluverkkoyhtiöiden 

eroavat hinnoittelujen rakenteet yhdenmukaiseksi ja selkeäksi asiakkaiden ja palveluntarjo-

ajien kannalta. Pienasiakkaalle käyttöön tulevan tehomaksun sisältävän hinnoittelun tarkoi-

tuksena on pyrkiä kohdistamaan kustannuksia tarkemmin ja oikeudenmukaisemmin niitä ai-

heuttaville asiakkaille sekä ohjaamaan sähkönkäyttöä verkon näkökulmasta optimaalisem-

paan ja tehokkaampaan siirtokapasiteetin käyttöön. Hinnoittelulla voi pidemmällä aikavä-

lillä olla sähköverkkoliiketoiminnan kustannuksiin laskevaa vaikutusta huipputehojen pie-

nentyessä, jolloin myös asiakas hyötyy muutoksesta, vaikka muutostilanne voi äkkiseltään 

aiheuttaa asiakkaalle negatiivisia aatteita.  

8.3  Jatkotutkimustarpeet 

Työssä ei tutkittu millaisia muutoksia asiakkaiden reagointi ja kuormituskäyttäytymisen 

muuttuminen voi tehomaksukomponentin käyttöönoton myötä aiheuttaa verkkoyhtiön liike-

vaihtokertymään. Asiakkaiden sähkönkäytön muuttumisen ennustaminen on hyvin haasta-

vaa, jonka vuoksi sitä on seurattava tehotuotteen käyttöönoton siirtymävaiheiden aikana ja 

tehtävä hinnoitteluun tarpeen mukaan muutoksia (Haapaniemi, 2022).  
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Tarkasteluissa on huomattu Yö- ja Kausisähkö -tuotteen yhdistämisen olevan myös mahdol-

linen ratkaisu niiden hinnoittelurakenteiden samankaltaisuuden vuoksi, jonka takia aiheesta 

on syytä suorittaa jatkotarkasteluja. Mikäli Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden yhdistäminen koe-

taan jatkotoimenpiteiden jälkeen tarpeelliseksi, uusi tehomaksukomponentin sisältävä verk-

kopalvelutuote voidaan ottaa käyttöön yhdessä molemmille Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden 

asiakkaille. Tehomaksukomponentin tarkastelu ja lisääminen Yleissähkö -tuotteeseen voi 

myös olla verkkoyhtiön näkökulmasta perusteltua, Yleissähkö -tuotteen muodostaessa val-

taosan verkkoyhtiön asiakasmäärästä sekä siirretyn energian määrästä. Yleissähkö -tuotteen 

osalta tehomaksukomponentin sisältävän hinnoitteluvaihtoehdon suunnittelu vaatii kuiten-

kin tarkasteluja esimerkiksi kerros- ja rivitalokohteissa tehojen risteilyn vaikutuksen huomi-

oinnin sekä hyvin erilaisten toisistaan poikkeavien sähkön käyttötapojen osalta.  

Työssä toteutettujen pienasiakkaan tehomaksukomponentin sisältävien hinnoitteluvaihtoeh-

tojen tarkasteluissa säilytettiin verkkoyhtiössä käytössä olevat perusmaksujen pääsulake-

koon mukaiset porrastukset. Muutamilla jakeluverkkoyhtiöillä on pienasiakkaan tehotuot-

teessa käytössä kiinteä perusmaksu tiettyyn pääsulakekokoon saakka. Eräänä jatkoselvityk-

senä voisi olla hyvä tutkia millaisia eroavaisuuksia kiinteän perusmaksun ja sulakeporrastet-

tujen perusmaksujen sisältävien pienasiakkaan tehotuotteiden välillä olisi haja-asutusalu-

eella toimivan verkkoyhtiön näkökulmasta.  

Varttitaseeseen tulevaisuudessa siirryttäessä ja mittarikannan päivittymisen myötä tehoja 

voidaan ruveta huomioimaan asiakkailta lyhyempien mittausjaksojen avulla. Lyhyemmissä 

mittausjaksoissa tehot voivat olla huomattavasti suurempia kuin mitä nykyisin käytössä ole-

vien tuntikeskiteho-mittausten perusteella on nähtävissä. Mikäli tehomaksujen ja niiden 

määräytymisperusteiden osalta siirrytään tuntia lyhyempiin mittausjaksoihin, tulee uutta tar-

kempaa mittausaineistoa kerätä ja analysoida verkkopalvelutuotteiden hinnoittelun jatkotar-

kasteluja varten (Haapaniemi et al. 2021).  
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9. Yhteenveto 

Pienempien asiakkaiden osalta sähköverkkoyhtiöiden verkkopalvelutuotteiden hinnoittelu 

on pitkään perustunut kiinteään perusmaksuun ja siirretyn energian määrästä riippuvaan 

energiamaksuun. Sähköverkkojen mitoituksen perustuessa verkon huipputehoihin, sähkö-

verkkoliiketoiminnan kustannukset ovat suurimmaksi osaksi kiinteitä, siirretyn energian 

määrästä riippumattomia. Sähkön käytössä tapahtuvien muutosten seurauksena tehon ja 

energian välinen suhde on muuttumassa. Siirretyn energian määrän pienentyessä, tehon tarve 

ja verkon huipputehot kasvavat. Perinteiset perus- ja energiamaksuihin perustuvat verkko-

palvelutuotteet eivät ole verkkoyhtiön kustannuksia vastaavia ja sähkön käytössä tapahtu-

vien muutosten vuoksi verkkoyhtiön liikevaihto pienenee. Tehomaksun sisältävän hinnoit-

telun avulla verkkoyhtiön kustannukset voidaan kohdistaa tarkemmin kerättäväksi aiheutta-

misperusteisesti ja kustannusvastaavasti verkkoa enemmän kuormittaville asiakkaille. Teho-

maksun sisältävä hinnoittelu luo myös asiakkaalle kannustimen säästää verkkopalvelumak-

suissa tehostamalla omaa sähkönkäyttöään.  

Tässä diplomityössä analysoitiin pienasiakkaalle suunnatun tehomaksun sisältävän hinnoit-

teluvaihtoehdon ja verkkoyhtiön tulevaisuuden tarpeet huomioivan hinnoittelurakenteen 

muodostamista verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnissa esitettyjen suositus-

ten mukaisesti. Työssä tarkasteltiin uusien tehomaksun sisältävien hinnoitteluvaihtoehtojen 

aiheuttamia asiakaskohtaisia muutoksia sekä muiden hinnoittelurakenteeseen tehtävien 

muutosten ja niiden käyttöönoton vaikutuksia verkkoyhtiön liiketoiminnan näkökulmasta. 

Työssä suoritettuun laskentaan käytettiin MATLAB® -ohjelmistoa, jonka avulla käsiteltiin 

hinnoittelun muodostamisessa ja asiakasryhmäkohtaisissa muutostarkasteluissa tarvittavia 

asiakkaiden kuormitustietoja.  

Työssä selvitettiin millaisia muutoksia verkkoyhtiöllä käytössä olevien verkkopalvelutuot-

teiden hinnoittelurakenteisiin olisi tehtävä, jotta ne noudattaisivat verkkopalvelumaksujen 

harmonisoituja hinnoittelurakenteita. Tulosten perusteella verkkoyhtiön on ohjattava tiettyjä 

asiakkaita toisiin verkkopalvelutuotteisiin ja tarkasteltava uudistettujen verkkopalvelutuot-

teiden maksukomponenttien yksikköhintojen tasoa verkkopalvelutuotteisiin tehtävien ra-

kenteellisten muutosten aiheuttamien liikevaihtomuutosten vuoksi.     
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Pienasiakkaalle suunnatun tehomaksun sisältävän hinnoittelurakenteen muodostus aloitet-

tiin tekemällä kustannus- ja kulutusanalyysit. Verkkoyhtiön kustannukset jaettiin kustannus-

paikoille ja kohdistettiin kulutusanalyysissä selvitettyjen kuormitustietojen avulla muodos-

tettujen osallistumiskertoimien avulla verkkopalvelutuotteille ja niiden maksukomponen-

teille. Kustannusten kohdistamisen perusteella saatiin selvitettyä verkkopalvelutuotteiden eri 

maksukomponenttien aiheuttamisperiaatteen mukaiset jakaumat. Pienasiakkaan tehotuot-

teen suunnittelussa analysoitiin ja määritettiin tehomaksukomponentin sisältämä kynnyste-

horaja, jonka jälkeen muodostettiin uudet tehomaksukomponentin sisältävät hinnoitteluvaih-

toehdot nykyisin käytössä olevia yksikköhintoja muokkaamalla. Työssä esitettiin hintojen 

muodostamisessa käytettävä laskentamenetelmä, jonka avulla kynnystehorajan sisältävän te-

hotuotteen hintojen muodostaminen voidaan toteuttaa liikevaihtoneutraalisti muokkaamalla 

nykyisten verkkopalvelutuotteiden perus- ja energiamaksukomponenttien osuuksia. Lasken-

tamenetelmän todettiin olevan monivaiheinen prosessi, jonka eri vaiheita on mahdollista to-

teuttaa vaihtoehtoisin tavoin. Uudet hinnoitteluvaihtoehdot suunniteltiin tehotuotteen käyt-

töönoton ensimmäisiksi vaiheiksi, jonka vuoksi niillä ei täydellistä kustannusvastaavuutta 

tavoiteltu.  

Työssä analysoitiin asiakaskohtaisia muutosvaikutuksia, jos uusia verkkopalvelumaksujen 

harmonisoituja rakenteita noudattavia tehomaksun sisältäviä hinnoitteluvaihtoehtoja tuo-

daan käyttöön nykyisten Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden tilalle. Tulosten perusteella todettiin 

hinnoitteluvaihtoehtojen aiheuttamien asiakaskohtaisten muutosten olevan keskimääräisesti 

hyvin maltillisia ja ohjaavan kustannuksia tarkemmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 

niitä aiheuttaville asiakkaille. Uusien hinnoitteluvaihtoehtojen käyttöönotto aiheutti osalle  

Yösähkö -tuotteen asiakkaista keskimääräistä suurempia muutoksia. Syynä suuremmasta 

asiakasmassasta poikkeaviin tuloksiin todettiin olevan asiakkaan kuuluminen verkkopalve-

lutuotteeseen, joka ei ole hänelle soveltuvin vaihtoehto. Pääsääntöisesti tehomaksun sisältä-

vät hinnoitteluvaihtoehdot aiheuttivat suurimpia muutoksia asiakkaille, joiden vuosienergia 

ja huipunkäyttöaika on pieni. Tuloksen voidaan katsoa olevan kustannusvastaavuuden nä-

kökulmasta oikean suuntainen, sillä nykyisellä hinnoittelurakenteella paljon energiaa kulut-

tavat asiakkaat ovat maksaneet verkon näkökulmasta suurempaa kuormitusta aiheuttavien 

piikikkäitä tehoja kuluttavien asiakkaiden aiheuttamia kustannuksia.  

Analyysien perusteella todettiin hinnoitteluvaihtoehdon, jossa tehomaksukomponentti on 

muodostettu nykyisistä perus- ja energiamaksukomponenteista olevan soveltuvin 
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käyttöönotettavissa oleva vaihtoehto. Tarkasteluissa huomattiin myös verkkoyhtiössä käy-

tössä olevien Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden välisen eroavaisuuden olevan huomattavan 

pieni, jonka suhteen jatkotutkimustarpeita on tarpeen tehdä.  

Tarkastelujen pohjalta muodostettiin käyttöönottosuunnitelma ja siirtymäpolku uudistettuun 

hinnoittelurakenteeseen. Olemassa olevat Pj-tehosähkö -tuotteet muokataan vastaamaan 

verkkopalvelumaksujen harmonisoituja rakenteita, jonka jälkeen Yö- ja Kausisähkö -tuot-

teissa olevat yli 3x63 A pääsulakekoon asiakkaat siirretään harmonisoituihin Pj-tehosähkö  

-tuotteisiin. Seuraavaksi Yö- ja Kausisähkö -tuotteiden 3x25 A – 3x63 A pääsulakekoon 

asiakkaille tuodaan tehomaksukomponentin sisältävä hinnoitteluvaihtoehto käyttöön. Siir-

tymä kohti tehomaksukomponentin sisältävän verkkopalvelutuotteen tavoitetilaa suoritetaan 

useammassa vaiheessa tehomaksukomponentin osuutta nostamalla, muiden maksukompo-

nenttien osuuksia pienentämällä, jotta asiakkaiden kokemat muutokset pysyvät kohtuullisen 

suuruisina sekä myös lain määrittämissä puitteissa.  

Työssä tehtyjä havaintoja, analyysejä ja jatkotutkimustarpeita voidaan hyödyntää verkkoyh-

tiössä tulevaisuudessa toteutettavien hinnoittelurakenteiden suunnittelussa ja käyttöön-

otossa.   
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