
YLEISSIIRTO, alv 24 % KAUSISIIRTO ja YÖPÄIVÄSIIRTO, alv 24 %

Perusmaksut: Perusmaksut:
Etusulake Etusulake
1 x 25 ja 1x35 A  *) 7,20 €/kk 3 x 25 A  **) 24,00 €/kk
3 x 25 A  **) 7,20 €/kk 3 x 25 A 28,00 €/kk
1 x 25 ja 1x35 A 13,50 €/kk 3 x 35 A 45,00 €/kk
3 x 25 A 13,50 €/kk 3 x 50 A 65,00 €/kk
3 x 35 A 21,00 €/kk 3 x 63 A 80,00 €/kk
3 x 50 A 30,00 €/kk 3 x 80 A 120,00 €/kk
3 x 63 A 63,00 €/kk 3 x 100 A 145,00 €/kk
3 x 80 A 80,00 €/kk 3 x 125 A 180,00 €/kk
3 x 100 A 100,00 €/kk 3 x 160 A 260,00 €/kk
3 x 125 A 125,00 €/kk
3 x 160 A 160,00 €/kk

Siirtomaksu: 3,80 snt/kWh Kausisiirron siirtomaksut:
Talviarkipäivä 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22

Muu aika 1.4.-31.10. 
sekä sunnuntait ja talviyöt klo 22-7

Yöpäiväsiirron siirtomaksut: 
Päivä klo 7-22
Yö klo 22-7

3,80

1,90

3,80
1,90

snt/kWh

snt/kWh

snt/kWh
snt/kWh

*) Perusmaksua sovelletaan vain kerrostalohuoneistoissa etusu lakkeen ollessa 1x25 A tai 1x35 A
**) Perusmaksua sovelletaan kerros- ja rivitalohuoneistoissa, kun ko. liittymässä on vähintään kolme käyttöpaikkaa

Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla jakeluverkon-
haltija Vakka-Suomen Voima Oy huolehtii sähköenergian 
siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja verkkoon liittyneen 
voimalaitoksen tuotannon siirtämisestä jakeluverkkoon sekä 
tarjoaa näihin liittyvät verkkopalvelut. Näihin palveluihin 
kuuluvat verkoston ylläpito, sähkön mittauspalvelut ja ympä-
rivuorokautinen vikapäivystys. 

Sähkön siirtopalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn 
sähköverkkosopimuksen mukaisesti noudattaen siihen liit-
tyviä verkkopalveluehtoja sekä voimassaolevaa hinnastoa. 
Siirtomaksuihin on lisättävä kulloinkin voimassa oleva säh-
kövero. 

Siirtotuotteet ovat vapaavalintaisia tämän hinnaston mu-
kaisilla tuotteilla. Tuotteen voi vaihtaa, kun sitä on käytetty 
vähintään vuoden ajan. Tuotteisiin sisältyy kyseiseen siirto-
tuotteeseen soveltuva mittari ja ohjainlaite.
• Yleissiirto on tuote, joka sisältää etusulakkeen mukaisen

perusmaksun ja sähkön siirtomaksun
• Kausisiirto on tuote, joka sisältää etusulakkeen mukai-

sen perusmaksun ja kaksiportaisen sähkön
siirtomaksun

• Tehosiirto on tuote, joka sisältää perus-, teho-, ja loiste-
homaksun sekä useampiportaisen sähkön siirtomaksun

SÄHKÖVEROT

Siirron laskutuksen yhteydessä peritään kulloinkin voimassa olevat sähköverot  
(valmistevero ja huoltovarmuusmaksu), joista päättää Valtioneuvosto erikseen.

Sähköveroluokka Alv 24 % Alv 0 %
Veroluokka  I …………………………     2,7937 snt/kWh ………… 2,2530 snt/kWh
Veroluokka II …………………………     0,8717 snt/kWh …………0,7030 snt/kWh

Veroluokka  I…………………………      Koti- ja maataloudet, palvelut ja julkinen sektori
Veroluokka II …………………………     Teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät

Sähkön siirtohinnat ja niiden
 soveltamisohjeet 1.9.2016



TEHOSIIRTO, alv 0 %

 TUOTANNON SIIRTO, alv 0 %

Verkkoon liittyneen voimalaitoksen tuotannon siirto jakeluverkkoon tapahtuu
Energiateollisuus ry:n suositusten ja verkkopalveluehtojen (TVPE11) mukaisesti.

Siirtomaksu:  0,07 snt/kWh
Loistehomaksu, otto:
Loistehomaksu, anto:

 4,40 
 7,50 

€/kvar, kk
€/kvar, kk

JULKISET PALVELUHINNAT, alv 24 %

Maksuttomat palvelut:
• Sähkön käytön neuvontapalvelut
• Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset, mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja
• VSV:n kaapeleiden näyttöpalvelut, mikäli ne tilataan vähintään kolme päivää aikaisemmin

(muussa tapauksessa veloitetaan 95 € pikatoimituslisä)
• Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä, kun puu vaarantaa sähkönjakelua tai turvallisuutta

(työ tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kaatoajankohtaa, työn suorittaa paikallinen
metsuriurakoitsija)

• Sähkön toimituksen aloittaminen arkisin klo 9-15
(takaisinkytkentä muuna aikana 135 €)

Maksulliset energian mittaukseen liittyvät palvelut normaalina työaikana: 
• Mittalaitteiston asennus, pääsulake alle 3x80 A
• Mittalaitteiston asennus, pääsulake 3x80 A tai sen yli
• Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

150
200
100

€
€
€

Palvelumaksut:
• Asiakkaan pyytämä todistus laskutuksesta   10 €

(esim. verotus tai asumistuki)
• Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai 

energiankäytöstä      50 €/h
• Perintäkäynti tai turha käynti    50 €
• Sähkön katkaisu      50 €
• Sähkön takaisinkytkentä työaikana    50 €     
• Sähkön takaisinkytkentä muuna aikana                 135 €
• Maksumuistutuskulu (alv 0 %)    5 €
• Laitteistoon tehty pienkorjaus työaikana klo 9-15  50 €
• Laitteistoon tehty pienkorjaus työajan ulkopuolella  135 €
• Viivästyskorko korkolain mukaan    

Pienjännitesiirrossa sähkö toimitetaan asiakkaalle 0,4 kV:n ja keskijännitesiirrossa 20 kV:n jännitteellä. Keskijännitesiirrossa 
asiakas omistaa muuntamon ja vastaa sen käytöstä, asennuksista ja kunnossapi dosta.

Pienjännite Keskijännite

Perusmaksu: 120,00 €/kk Perusmaksu: 250,00 €/kk
Tehomaksu: 2,50 €/kW, kk Tehomaksu: 2,30 €/kW, kk
Loistehomaksu, otto:
Loistehomaksu, anto:

4,40
7,50

€/kvar, kk
€/kvar, kk

Loistehomaksu, otto:
Loistehomaksu, anto:

4,40
7,50

€/kvar, kk
€/kvar, kk

Sähkön siirtomaksu: Sähkön siirtomaksu:
Talviarkipäivä 2,55 snt/kWh Talviarkipäivä 2,10 snt/kWh
Talviyö + sunnuntait 1,40 snt/kWh Talviyö + sunnuntait 1,05 snt/kWh
Kesäarkipäivä 1,40 snt/kWh Kesäarkipäivä 1,05 snt/kWh
Kesäyö + sunnuntait 1,40 snt/kWh Kesäyö + sunnuntait 1,05 snt/kWh

Talviarkipäiviä ovat 1.11. – 31.3. ma - la klo 07–22.
Kesäarkipäiviä ovat 1.4. – 31.10. ma - la klo 07–22.

Laskutustehona käytetään viimeisten 12 kk:n aikana mitattujen kolmen suurimman kuukausittain siirretyn huipputehon 
keskiarvoa. Loisotto- ja loisantomaksujen perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähen netty 20 % 
laskutustehona käytettävän pätötehon määrästä. 

Mikrotuotanto ≤ 100 kVA
 ei erillistä siirtomaksua

Hinnaston mukaisten siirtomaksujen lisäksi laskutamme kulloinkin voimassa olevat sähköverot (tiedot etusivulla).
Teollisuudessa ja ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä suoritetaan alemman (II) veroluokan 
mukainen vero. Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II, käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus 
kuulumisestaan veroluokkaan II.




