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Määräys sähkön jakeluverkkojen uusien asiakasryhmien soveltamisesta säh-

kömarkkinalain 26 a §:n mukaisessa korotuskattovalvonnassa 

 

Helsingissä 20.12.2019 

 ________________ 

 

Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 26 a §:n (25.8.2017/590) nojalla: 

 

1 § 

Soveltamisala 

 

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 26 a §:n mukaiseen sähkönjakelun maksujen 

korottamiseen valvontaan (asiakasryhmäkohtaisesti).  

 

 

 

2 § 

Sähkön jakelumaksujen korottamisen valvonta asiakasryhmäkohtaisesti  

 

Verkonhaltija saa korottaa sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujaan sähkömarkkinalain 26 a 

§:n mukaisesti enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerää-

miinsä sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksuihin verrattuina. Jos verkonhaltija tekee korotuk-

sesta alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana lisää sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen 

korotuksia, eivät kyseisenä aikana kerätyt maksujen korotukset tällöinkään saa ylittää 15 pro-

senttia tarkastelujakson ensimmäistä korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerättyjen 

maksujen määrästä. 

 

Korotuksen hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan verkonhaltijan sähköverkon käyttäjiä 

edustavan kunkin asiakasryhmän 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson keskimääräisen ko-

konaismaksun perusteella. 

 

3 § 

Sähkömarkkinalain 26 a §:ssä tarkoitetut asiakasryhmät 

 

Sähkömarkkinalain 26 a §:ssä tarkoitettuina sähkönjakelun asiakasryhminä Energiavirasto so-

veltaa seuraavia tyyppikäyttäjiä: 

 

1) Kesämökki, kulutusta vain kesäisin, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 1 000 kWh/vuosi 

2) Kerrostalohuoneisto, pääsulake 1x25A, sähkön käyttö 1 500 kWh/vuosi 

3) Kerrostalohuoneisto, pääsulake 3x25A, sähkönkäyttö 2500 kWh/vuosi 

4) Pientalo, ei sähkölämmitystä, 3x25A, sähkön käyttö 5000 kWh/vuosi 

5) Energiatehokas pientalo, sähkölämmitys, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 10 000 

kWh/vuosi 
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6) Pientalo, suora sähkölämmitys, käyttöveden lämmitys yösähköllä, pääsulake 3x25A, säh-

kön käyttö 16 000 kWh/vuosi 

7) Pientalo, varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 19 000 kWh/vuosi 

8) Ulkovalaistus, hämäräkytkin, pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 34 000 kWh/vuosi 

9) Maatalous, karjatalous, pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 42 000 kWh/vuosi  

10) Liike-elämä, lyhyet aukioloajat, kiinni viikonloppuisin, pääsulake 3x63A, sähkön käyttö  

50 000 kWh/vuosi 

11) Teollisuus, 1-vuoro, Pääsulake 3x160A, sähkön käyttö 180 000 kWh/vuosi 

12) Liike-elämä, pitkät aukioloajat, auki viikonloppuisin, pääsulake 3x400A, sähkön käyttö  

600 000 kWh/vuosi 

13) Teollisuus, 1-vuoro, KJ-liittymä, sähkön käyttö 1 000 000 kWh/vuosi 

14) Teollisuus, 3-vuoro, KJ-liittymä, sähkön käyttö 6 000 000 kWh/vuosi 

 

Vuosienergian ajallinen jakautuminen ja huipputehot on erikseen määritelty kullekin asiakas-

ryhmälle ja ne ovat saatavissa Energiavirastolta. 

 

Asiakasryhmäkohtaiset keskihinnat lasketaan yhtiökohtaisesti ja julkaistaan kuukausittain 

Energiaviraston internet -sivulla. Keskihinta sisältää kaikki verot, mukaan lukien sähköveron. 

Verkonhaltijan tulee ilmoittaa voimassa olevat verkkopalveluiden myyntihinnat Energiaviras-

tolle määräyksen (dnro 742/002/2018) mukaisesti.  

 

4 § 

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa toistaiseksi.  

 

 

5 § 

Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

 

Tämä määräys on julkaistu Energiaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa myös 

Energiavirastosta: 

Osoite  Lintulahdenkuja 2 A, 00530 HELSINKI 

Puhelin 029 5050 000 

Kotisivusto http://www.energiavirasto.fi/ 

 

Helsingissä 20.12.2019 


