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Miksi  Sähkö 
oli niin 
kallista ?
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Pohjoismainen sähkömarkkina 
ennen
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Ti 29.8.2017

Hyvin tasahintaiset hinta-alueet

Hinnat valtioiden mukaan

Polttoaineet suhteellisen edukkaita. Eri 

sähköntuotantomuotojen rajakustannukset 

näkyvät selkeästi eri hinta-alueilla. 

Pohjoisen edukkaat hinnat valuvat etelään. 

Suomen hinta lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin 

muun synkronialueen. 



Pohjoismainen sähkömarkkina nyt
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Ti 30.8.2022

Siirtoyhteydet kaksinkertaistuneet viiden vuoden sisällä

• Mahdollisuus siirtää sähköä

Ydinvoimaloita suljettu

• Tarve hankkia sähköä jostain muualta 

Norjan ja Ruotsin kantaverkkoinvestoinnit pitkäikäisiä ja 

hankalia

• Ei pystytä siirtämään pohjoisesta edukasta vesi-

ja tuulivoimaa

Markkinamallissa sähkö siirtyy edukkaammalta alueelta 

kalliimmalle

• Kysyntä suurempi, kun hinta korkeampi. 

• Kääntöpuolena oman alueen hinnannousu 



Vakaista ja selkeistä markkinoista kohti uutta 
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Korkein hinta 

yli 300 €/MWh

Matalin hinta n. 28 

€/MWh 



TPK- Sopimuksen tekohetkellä

16.11.20226

Sähkön futuurihinnat 

3.10.2022

Euroopassa vuosi 
2022 oli tilastojen 
toiseksi lämpimin



16.11.20227



Eri sähkösopimustyypit

16.11.20228

Pörssisähkössä eli tuntihinnoitellussa sähkössä asiakkaan sähköenergianhinta muuttuu 

tunneittain. Hinta määräytyy edellisenä päivänä seuraavaksi päiväksi sähköpörssissä.

Toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa hinta määritetään kiinteäksi sovitulle 

ajanjaksolle sekä päivitetään sovitulle ajanjaksolle markkinahinnan mukaisesti. Toistaiseksi 

voimassa olevan sähkösopimuksen hinta ei ole sidoksissa päivittäisen pörssisähkön hintaan.

Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta kiinnitetään koko sopimuskaudelle hinnoitteluhetkellä. 

Hinta määräytyy sen hetkisen markkinahinnan perusteella ja pysyy koko sopimuskauden ajan 

asiakkaalle samana. Sähkömarkkinan muutokset sopimuskaudella eivät nosta tai laske 

määräaikaisen sopimuksen hintaa, eivätkä myöskään muuta myyjän hankintahintaa 

sopimuskauden aikana. Hinta ei ole sidoksissa päivittäisen Pörssisähkön hintaan.



Sähkön hintakehitys 

16.11.20229

Määräaikaisen sopimuksen 

hinta määräytyy koko 

sopimuskaudeksi

sopimushetkellä



Miksi määräaikainen sopimus on määräaikainen
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Louna TPK- sähkösopimus 24kk
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Tappio 

Tappion kumulointi

Jos päättäisimme kaikki Louna TPK-sopimukset 

1.5.2023

→ Tappiomme olisi 12,5 Miljoonaa euroa, alv 0 %



Sopimussakko

• Louna TPK -sähkösopimus on määräaikainen sopimus, joka sitoo molempia osapuolia koko määräajan. 

Sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden ilman pätevää syytä SME 2014 (sähkömarkkinaehdot 

2014) kohtien 10.2. - 10.3. mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että olemme sopimuksen alkamishetkellä 

hankkineet sopimukseenne sisältyvän energian etukäteen koko sopimuskaudelle eli 31.10.2024 asti, 

emmekä pysty perumaan hankintaamme. Turku Energia siis joutuu hankkimaan tämän sähkön 

markkinalta ennalta lukittuun ja TPK:n kanssa sovittuun hintaan, joka ei muutu, vaikka 

päivittäismarkkinan hintataso olisi alhaisempi kuten uutisista olemme saaneet viime aikoina lukea. 

• Yksilöllisten sopimusehtojemme mukaan yksipuolisesta sopimuksen purkamisesta veloitetaan asiakkaalta 

määräaikaisen sopimuksen umpeutumiseen asti kuuluvat perusmaksut ja vuosiennusteen mukaiset 

energiamaksut.

• Veloitamme vain sopimuksen keskeyttämisestä meille aiheutuneet tappiot (ja vain tappiot ilman katetta), 

jotka on laskettu siten, että sopimus päätetään haluttuna ajankohtana, esim. 1.4.2023 alkaen. Teemme 

laskelman pyydettäessä asiakaskohtaisesti. 
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”Valemuutto”

Sopimusehdoissa:

Muutto oikeuttaa sopimuksen päättämiseen.

Toimimme täysin Sähkömarkkinalain, Yleisten sopimusehtojen ja yksilöllisten 
sopimusehtojen mukaisesti.

Näiden mukaisesti sopimuksen käyttöpaikasta voi irtisanoa voimassa olevan 
sähkösopimuksen mikäli loppukäyttäjän sopimuksen mukainen käyttöpaikka 
vaihtuu toiseksi eli loppukäyttäjä ei enää asu tai käytä sähköä sopimuksen 
mukaisessa käyttöpaikassa.

Muutoin ns. valemuutto, joka on sopimusrikkomus, josta seuraa sopimussakko.
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Valtion sähkötuki 

Päätetty:

• Koskee ylin 10 snt/kWh sopimuksia

• 90 eur omavastuu

• Korvaussumma 50 % omavastuun ylittävästä osuudesta

• Kattokorvaus  700 eur/kk

Tukea maksetaan:

• Marras - Joulukuun laskuista em. Kaavalla  → Hyvitykset huhtikuun laskussa, jos pitempi 
laskutusväli, niin hyvitys maksetaan seuraavalla laskulla 

• Tammikuun X 2 em. Kaavalla → Hyvitykset maksetaan toukokuussa tai seuraavalla laskulla

Lisäksi saatavilla:

• Verottajan sähkövähennys, jos kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2000 eur, Sähkövähennys on 60% 
niistä tammi-huhtikuun sähköenergia kuluista, jotka ylittävät 2000 eur

• ALV alennus  energiasta ja perusmaksusta 1.12.2022-30.4.2023

• Kelan tuki, mahdollista saada apua sähkömenoihin
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Kuusisto Ville15

KIITOS!
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