
Ovatko sähkölaskusi mielestäsi liian 

suuria? 
 

Saatat hyvinkin olla oikeassa. Energiansäästön lisäksi 

helppo tapa säästää rahaa energiankäytössä on 

kilpailuttaa sähkösopimuksesi. Suomalaiset ovat olleet 

vapaita kilpailuttamaan sähköntoimittajansa vuodesta 

1995 asti, jolloin sähkömarkkinoiden asteittainen 

avautuminen aloitettiin.  

Kuinka kilpailutan sopimukseni? Toimi näin! 

Aloita nykyisen sähkösopimuksesi tarkastelusta 

Aluksi kannattaa tarkistaa minkälainen sopimus sinulla 

tällä hetkellä on. Jokainen postitse tai sähköisesti 

vastaanottamasi sähkölasku listaa olemassa olevan 

sopimuksesi osapuolet, sopimustyypin, voimassaolo-

ajan sekä sopimusehdot.  

Sähkölasku koostuu useasta eri komponentista, joista 

laskun loppusummaan vaikuttavat tekijät ovat 

sähköyhtiön kilpailutuksen kannalta oleellisimmat. 

Toteutunut käyttö kuvaa kilowattitunteina 

laskutusjaksolla käyttämäsi sähkön määrää. 

Sähköenergian osuus laskusta tarkoittaa käyttämäsi 

sähkön tuotannosta maksamista. Maksat 

sähköenergiaa tuottavalle yhtiölle käyttämästäsi 

sähkömäärästä. Tämän yhtiön voit kilpailuttaa 

vapaasti. Sähkönsiirto tarkoittaa sähkönsiirtoverkon 

ylläpidosta maksettavaa osuutta, ja tämä voi joko olla 

osa sähkölaskuasi tai jos olet jo kertaalleen vaihtanut 

sähköntoimittajaasi, saat sähkösiirrosta erillisen 

laskun. Sähkönsiirtoverkkoa ylläpitävät yhtiöt eivät 

tuota sähköä, vaan pitävät sähkönsiirtoverkon 

kunnossa. Sähkönsiirtoyhtiötä et voi kilpailuttaa, sillä 

se hallinnoi yksin alueellista sähkönsiirtoverkkoa. 

Laskuun lisätään lisäksi sähkövero sekä arvonlisävero. 

Ynnäämällä sähköenergian, sähkönsiirron, sähköveron 

ja arvonlisäveron yhteen saadaan laskun loppusumma. 

 

Mitä laskusta kannattaa tarkistaa? 

Tarkista ensin sopimuksesi ajallinen kesto. 

Sähkösopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai 

määräaikainen. Voit vaihtaa toistaiseksi voimassa 

olevan sopimuksen koska tahansa. Määräaikaisen 

sopimuksen vaihtaminen toiseen sopimukseen 

onnistuu vasta sopimuskauden päätyttyä. 

Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen 

vaihtaminen onnistuu myös, mutta saattaa johtaa 

sopimusrikkomuksesta seuraaviin sanktiomaksuihin. 

Määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaika ja 

ennenaikaisesta päättämisestä seuraavat lisämaksut 

ilmoitetaan sähkösopimuksessa. Määräaikaisissa 

sopimuksissa tarjotaan asiakkaan pitkäaikaista 

sitoumusta vastaan yleensä alennusta sähkön 

hinnasta. Määräaikainen sopimus voi velvoittaa 

sitoutumista enintään kahdeksi vuodeksi. Sopimus 

jatkuu automaattisesti ja on vaihdettavissa toiseen 

sopimukseen määräajan päätyttyä. 

Kun olet varmistanut, että voit kilpailuttaa sopimuksesi 

määräaikaista sopimusta rikkomatta, voit tarkistaa 

alkuun nykyisen sähköntoimittajasi sopimustyypit ja 

hinnat. Näitä ovat yleensä vaihtelevilla tuotenimillä:  

• Kiinteä kuukausimaksu – Tässä sopimustyypissä 

sähkölaskusi pysyy samana sähkönkulutuksestasi 

tai kulutuksen ajankohdasta riippumatta 

• Yleissähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

pysyy kiinteänä ja laskutus perustuu sähkön 

kokonaiskulutukseen 

• Aikasähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

vaihtelee vuorokaudenajan mukaan. Yöllä 

kulutettu sähkö on edullisempaa ja laskutus 

perustuu eri vuorokauden aikoina kulutetun 

sähkön määriin 

• Kausisähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

vaihtelee vuodenajan mukaan, kesäsähkön ollessa 

halvempaa. Laskutus perustuu käytetyn sähkön 

määrään vuodenajan hinnoittelulla. 

 

Sähköntoimittajan ja sopimus- 

tyypin valinta on säästön paikka 



Yleisimmistä sopimustyypeistä on olemassa erilaisia 

variaatioita, joiden yksityiskohdista voit kysyä 

tarkennusta tarjouksia tekeviltä yhtiöiltä. 

Sähkösopimusta kilpailuttaessa kannattaa vertailla eri 

sopimuksia kulutustarpeisiisi. Alla olevassa esimerkissä 

vertaillaan kiinteää kuukausimaksua, korkean 

sähkönhinnan ja edullisen perusmaksun sopimusta, 

matalan sähkönhinnan ja korkean perusmaksun 

sopimusta sekä vuodenaikojen mukaan hinnoittelunsa 

perustavaa kausisähkö-sopimusta. 

Saadaksesi edullisimman lopputuloksen, on hyvä 

tunnistaa oman sähkön käytön kokonaismäärä 

vuodessa, kuinka paljon sähköä kuluu talvella ja kesällä 

sekä onko asunnossa esimerkiksi ajastettavia sähköllä 

toimivia lämmittimiä, jotka voi pitää käynnissä 

edullisemman yösähkön aikaan.  

Tarkempien arvioiden tekemisessä voit kysyä apua 

energiatuutoreilta, -neuvojilta sekä korjausneuvojilta. 

 

 kWh hinta Perusmaksu kWh vuosikulutus / hinta vuodessa 

 (€/kWh) (€/kk) 2000 3000 4000 5000 6000 

Kiinteä kuukausimaksu € 0,00 € 23,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 

Korkea sähkön hinta, 
edullinen perusmaksu 

€ 0,07 € 3,90 € 178,80 € 244,80 € 310,80 € 376,80 € 442,80 

Matala sähkön hinta, 
korkea perusmaksu 

€ 0,06 € 9,90 € 230,80 € 286,80 € 342,80 € 398,80 € 454,80 

Korkea talvihinta, 
matala kesähinta 

Kesä  € 0,06  
Talvi  € 0,08  

€ 3,90 
€ 196,86 € 250,44 € 304,02 € 357,60 € 411,18 
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