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Tehotariffi PJ SJ1 SJ2 
 alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % 
Perusmaksu                               €/kk 130,36 161,65 297,00 368,28 5032,53 6240,34 
Tehomaksu / kW   (pätöteho)      €/kk 2,78 3,45 2,32 2,88 1,49 1,85 
Siirtomaksu       
            talviarkipäivä            snt/kWh 3,41 4,23 2,89 3,58 1,69 2,10 
            muu aika                  snt/kWh 1,80 2,23 1,64 2,03 1,25 1,55 
Loistehomaksu                   €/kvar, kk 4,96 6,15 4,96 6,15 4,96 6,15 
Sähkön tuotanto       
            siirtomaksu                €/MWh 0,7 0,87 0,7 0,87 0,7 0,87 

 
Edellä mainittujen maksujen lisäksi perimme kulloinkin voimassa olevan sähköveron: 

 

Veroluokassa I sähkövero on 2,253 snt/kWh, alv 0 % (energiavero 2,24 snt/kWh ja huoltovarmuusmaksu 0,013 snt/kWh)     
Veroluokassa II sähkövero on 0,063 snt/kWh, alv 0 % (energiavero 0,05 snt/kWh ja huoltovarmuusmaksu 0,013 snt/kWh)  
 

 
 
Tariffien PJ ja SJ1 perusmaksu on käyttöpaikkakohtainen. Tariffin SJ2 perusmaksu on käyttökohdekohtainen. 
 
PJ- hinnoittelua sovelletaan, kun liittymisjännite on 400 V. SJ1 tai SJ2- hinnoittelua sovelletaan, kun 
liittymisjännite on 20 kV. 
 
Tariffissa SJ2 annetaan asiakkaalle 0,81 snt/kWh alv 0 % määräalennus siltä osin, kuin yhden käyttökohteen 
kulutus ylittää 5 500 000 kWh vuodessa. 
 
Tariffien PJ ja SJ1 talviaika on 1.11 - 31.3. Arkipäiväaikaa on ma - la klo 07 - 22 välinen aika. 
Tariffissa SJ2 talviaikaa on joulukuun alusta helmikuun loppuun ma-pe klo 07 - 21. 
  
Laskutettava teho (tehomaksu) on kahden suurimman kuukausihuipputehon keskiarvo viimeisen 12 kk ajalta. 
 
Laskutuksen perustana käytettävä kuukausihuipputeho määritellään seuraavasti: 
• Marras - maaliskuussa (SJ2 joulu - helmikuussa) kuukaudelle mitattu suurin pätötehon tunnin keskiarvo. 
 
Laskutettava teho on kuitenkin vähintään 0,4 x käyttöpaikan liittymisteho.  
 
Laskutettava loisteho on kuukauden suurin loissähkön huipputeho, josta on vähennetty 0,20 x ko. kuukaudelta 
laskutettava pätöteho. 
 
Tariffia ei voi vaihtaa useammin kuin 12 kk välein. 
 
SJ1 ja SJ2 tariffi asiakkailtamme, joilla energianmittaus on asiakkaan omistaman muuntajakojeen jälkeen, 
muuntajahäviöiden kustannus laskutetaan lisäämällä energiamaksuihin häviölisä. 
 
Häviölisä on talviarkipäivän (SJ2 talviajan) osalta 0,093 snt/kWh ja muina aikoina 0,031 snt/kWh alv 0 %. 


