
Energialasku = rakettitiedettä? 

Monille meistä postiluukusta tipahtanut energialasku 
voi olla vaikea ymmärtää. Epäselvät taulukot ja luvut 
saavat päämme pyörälle emmekä lopulta edes yritä 
ymmärtää mistä sähkölaskumme muodostuu. Tulisiko 
meidän maksaa laskuja ymmärtämättä niiden sisältöä? 
Ehdottomasti ei. Lue seuraavat vinkit, joiden avulla 
ymmärrät paremmin sähkölaskusi sisältöä. Niiden 
avulla voit löytää myös mahdollisuuksia säästää 
sähkössä. 
 
Millainen sopimus sinulla on?  
 
Arvioidaksesi kulutustasi ja säästömahdollisuuksiasi 
sinun tulisi tietää millainen sopimus sinulla on. Miten 
voit tarkistaa sen? Helposti. Jos saat vain yhden laskun 
sopimukseesi kuuluu sekä sähkö että sen jakelu. Jos 
taas saat kaksi laskua, sinulla on kaksi eri sopimusta; 
toinen energiantuottajan eli sähköyhtiön kanssa ja 
toinen energianjakelijan eli siirtoyhtiön kanssa. Näin on 
silloin jos olet joskus aiemmin vaihtanut sähköyhtiötä. 
Siirtoyhtiötä sen sijaan et voi vaihtaa tai kilpailuttaa. 
Kustannusten arviointiin tarvitset tiedot kummastakin 
laskusta. 
 
Sähkön hinnan muodostuminen 
 
Sähkön kokonaiskustannus muodostuu sähkön-
tuottajan sekä sähkönjakelijan maksuista. Molemmat 
osapuolet, sähköyhtiö ja jakeluyhtiö, veloittavat 
yleensä sekä kiinteän kuukausimaksun että käytetyn 
sähkön määrän mukaisesti. Katso taulukosta: 

Kiinteät maksut on helppo löytää – ne eivät ole 
riippuvaisia siitä, kuinka paljon kulutat energiaa 
(kilowattitunteja), vaan ne maksetaan usein joka 
kuukausi samansuuruisena kuukausimaksuna. 

Muuttuvat maksut sen sijaan riippuvat käyttämästäsi 
energian määrästä ja lasketaan seuraavalla kaavalla: 
käyttämäsi energia kilowattitunteina kerrottuna yhden 
kilowattitunnin hinnalla. Eli  

 

= (käytetyn sähkön määrä kWh) * (€/kWh) 

 
 
Käytetyn sähkön hinta määrittyy sähkömarkkinoilla 
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön 
jakelukustannusten korotuksille on määritelty laissa 
kattoraja ja niiden määrää valvotaan. 
 
 

  

Sähkölaskun sisältö Kiinteät kulut Muuttuvat kulut 

Jakelu Säännelty, tasainen Säännelty, riippuu käytetystä kWh määrästä 

Sähköenergia Kaupallinen, tasainen Kaupallinen, riippuu käytetystä kWh määrästä 

Muut (sis. Verot) Säännelty Säännelty 

Energialasku 
- Kuinka tulkita sitä ja  

säästää rahaa? 



Kuinka voit itse vaikuttaa 
sähkölaskusi kokoon? 

 
Sähköyhtiön asiakkaana voit vaikuttaa taulukkoon 
vihreällä merkittyihin sähköenergiaan liittyviin 
kustannuksiin sähköyhtiön kilpailutuksella.  

Sähköyhtiöiden tekemä laskutus perustuu usein 
kiinteään kuukausimaksuun, käytetyn energian 
määrään sekä pörssi-, kausi- ja aikasähkösopimuksissa 
myös kulutuksen ajankohtaan. Sopimustyypin, 
kulutuksen määrän ja kulutuksen ajankohtien lisäksi 
sähkölaskusi suuruuteen saattaa vaikuttaa myös 
asuinpaikkasi. Sähkönkulutuksesi ajankohtien sekä 
erilaisten sähkösopimusten vertailu auttaa 
sähkölaskusi pienentämisessä.

Vaihtoehdot sähkösopimuksissa 

Sähköyhtiöt tarjoavat usein tasahintaista 
sähkösopimusta, jossa maksat sähkön käytöstä saman 
hinnan vuoden- ja vuorokauden ajasta riippumatta. 
Tämä on yleensä yksinkertaisin, mutta harvoin edullisin 
tapa sopia sähkön käyttömaksuista. 

Mikäli pyrit vähentämään sähkön käyttöäsi tai voit 
vaikuttaa sähkön käytön ajankohtaan, pörssisähköön ja 
aktiiviseen mittaukseen perustuva sähkösopimus on 
todennäköisesti sinulle edullisin vaihtoehto pitkällä 
aikavälillä. Toki huomioithan, että se tulee lisäämään 
vaihtelua sähkölaskujesi loppusummassa.  

Näiden kahden välimuoto on kaksiaikasopimus, jossa 
päiväsähkölle on yksi kiinteähinta ja yösähkölle on 
halvempi kiinteähinta.  

Kaikissa vaihtoehdoissa älysähkömittari seuraa 
aktiivisesti sähkönkulutuksesi tasoa ja laskutus 
tapahtuu yhden, kahden, kolmen tai kuuden 
kuukauden välein kulutuksesi mukaan.  

Paras tapa toimia on käydä eri vaihtoehtoja ajatuksen 
kanssa läpi läheisen tai ammattilaisen kanssa ja laskea 
sinulle parhaiten soveltuva sähkösopimus. 
Sähkösopimuksen valintaan ja kilpailutukseen käytetty 
aika saattaa säästää tuntuvan määrän rahaa 
vuosittaisissa sähkölaskuissasi. 
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