
Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen -seminaari 30.08.2017

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja 
käyttöönotosta

Jouni Lehtinen / Helen Sähköverkko Oy



SIIRTOMAKSUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

Siirtohintojen muodostuksessa on huomioitava useita vaatimuksia ja odotuksia, mm.
1. Sähkömarkkinalaki

• 24 § ’ Verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava 
tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille.’

• Kustannusvastaavuus

2. Asiakkaille ymmärrettävä hinnoittelurakenne ja muutosten kohtuullisuus
• Hyväksyttävyys

3. Liiketoiminnalle ennustettava tulovirta
• Tulonmuodostus vastaa kustannusrakennetta (kustannusvastaavuus)



HELEN SÄHKÖVERKON SIIRTOTUOTTEET

70 % sähkönkäytöstä 
tehomaksun piirissä 
jo vuosikymmeniä

1.7.2017 noin 18 000 
asiakkaalla tehomaksu 
käyttöön



SIIRTOTARIFFIN PERUS- JA TEHOMAKSUJEN
OSUUDEN KEHITYS
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Helen Sähköverkon toimenpiteet muutoksen 
taustalla:
• Hinnanmuutosten yhteydessä on nostettu perus- ja 

tehomaksujen osuutta 
• 12 hinnanmuutosta, joissa kaikissa sama tavoite –

korotukset painotettu perus- ja tehomaksuun, 
hinnanalennukset energiapohjaiseen siirtohintaan

• Suurten sähkönkäyttäjien siirtotariffiksi muutettu 
tehoperusteinen hinta

• Yleis- ja aikasiirtotuotteille sulakekatto – tuotteille ei 
oteta suuria sähkönkäyttäjiä

• 1.7.2017 otettiin käyttöön pienasiakkaan tehomaksu 
• korotuksen yhteydessä tehty rakennemuutos

(keskiarvotieto pohjautuu; Sähkön siirtohintatariffien 
kehitys 2000-2013, Energiamarkkinavirasto 2013)



HELEN SÄHKÖVERKON KUSTANNUSRAKENNE

• Helen Sähköverkon kustannukset jakautuvat 
muuttuvat / kiinteät suhteessa 25 / 75 

• Asiakkaiden energian käytöstä riippuvia 
kustannuksia ovat ainoastaan häviöt ja 
kantaverkkomaksu

• Nykyisellä kustannusrakenteella puhtaasti 
tehopohjainen hinnoittelurakenne ei ole 
mahdollinen – ei täytä 
aiheuttamisperiaatteen tavoitetta0
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PIENASIAKKAAN TEHOTARIFFIN KÄYTTÖÖNOTTO

Pienasiakkaan tehomaksu otettiin käyttöön 1.7.2017 
toteutetun siirtohintojen korotuksen yhteydessä

• Tehomaksun käyttöönotto pohjautuu syksyllä 2016 
valmistuneeseen diplomityöhön:
Pienasiakkaan tehotariffin kehitys ja käyttöönotto
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23247

• Tehtyjä valintoja:
1. Rakennemuutos (tehomaksu) ei ole itsetarkoitus –

toteutetaan hinnan tasomuutosten yhteydessä
2. Edetään vaiheittain, jolloin yksittäisen muutoksen 

asiakasvaikutukset pysyvät kohtuullisina
3. Toteutetaan muutos nykyisiin siirtotariffeihin

• Ei tarvetta asiakkaiden tekemille tuotemuutoksille
• Muutoksen piiriin heti suuri asiakasmäärä

Tehomaksun käyttöönoton sekä samanaikaisesti tehdyn 6 % 
hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden siirtomaksuun

€/kk



PIENASIAKKAAN TEHOMAKSUSTA TIEDOTTAMINEN

Asiakastiedotus valmisteltiin kevään aikana ulkoisen 
viestintätoimiston kanssa

• Kuluttaja-asiakkaille siirtohintojen korotuksesta tiedotettiin 
asiakaslehden ilmoitusliitteessä

• Pienasiakkaiden tehomaksun käyttöönotosta tiedotettiin 
asiakaskohtaisella kirjeellä (18 000 asiakasta):

• Siirtohinnat nousevat keskimäärin 6 % ja 4,80 €/kk
• Otetaan käyttöön uusi maksukomponentti, tehomaksu:

• Sähköverkko mitoitetaan tehohuipun mukaan
• Tehomaksun myötä maksu kohdistuu 

aiheuttamisperiaatteen mukaan
• Tasainen kulutus => pieni tehomaksu
• Tyypillisen sähkölämmittäjän tehomaksu on 

7,90 € kuukaudessa
• Tehomaksu määräytyy 1.7.2017 jälkeen mitatun 

vuoden suurimman tehon mukaan

• Nettisivuille koottiin kattava tietopaketti siirtohinnasta ja 
tehomaksusta, nettisivuja päivitettiin asiakaspalautteiden 
perusteella



ASIAKKAILTA TULLUT PALAUTE
• Valmistauduttiin asiakkaiden tuleviin kysymyksiin tekemällä kattava 

kysymys/vastaus -paketti sisäiseen käyttöön

• Asiakaspalvelijoille järjestettiin koulutus tehomaksun käyttöönotosta

• Puhelinpalveluun otettiin käyttöön oma syykoodi tehomaksuun 
liittyvien kysymysten tilastoimiseksi

• Tehomaksuista erittäin vähän yhteydenottoja asiakkailta
• Lisätietoja tehomaksuista on kysellyt kaikkiaan noin 50 asiakasta 

(0,2 % asiakkaista)

• Yle uutisoi pienasiakkaan tehomaksuista 25.8.2017
• Tällä viikolla tullut muutama kysely

”Jos vaikka remontin aikana piikitän 
huipputunnin, maksan siitä vuoden?!”

”Aikasiirto-tuotteen tarkoitus on siirtää 
sähkönkulutustamme tiettyyn 
vuorokaudenaikaan, josta nyt siis 
joudumme maksamaan "raippamaksua" 
tehomaksun muodossa. ”

”Epäselvää minulle asiakkaana on kuinka 
tehohuippu mitataan.”



JATKOETENEMINEN TEHOPOHJAISESSA HINNOITTELUSSA

• Muutos tehopohjaiseen hinnoittelurakenteeseen siirtymiseksi on ollut käynnissä jo 15 vuotta – ja jatkuu
• Muutoksen aikana kiinteiden maksujen osuus on noussut Helen Sähköverkossa 16 % => 48 %

• Pienasiakkaiden tehopohjaisen hinnoittelurakenteen käyttöönotto on osa käynnissä olevaa kehitystä
• Edetään pienin askelin siirtohinnan tasomuutosten yhteydessä – asiakasvaikutukset pidetään kohtuullisina
• Painotetaan korotus tehomaksuun – energiapohjaisia maksuja alennetaan
• Kerrostalohuoneistojen tehopohjainen hinnoittelu ei ole näköpiirissä lähivuosien kuluessa


