
Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sähkön verkkopalveluhinnasto
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Yleissiirto
Perusmaksu €/kk

Siirtomaksu c/kWh 

Aikasiirto
Perusmaksu €/kk

Tehomaksu €/kW, kk 

Päiväsiirto c/kWh 

Yösiirto c/kWh 

Pienjännitetehosiirto 
Perusmaksu €/kk

Tehomaksu €/kW, kk

Loistehomaksu €/kvar, kk 

Talvipäivä c/kWh 

Muu aika c/kWh 

Keskijännitetehosiirto
Perusmaksu €/kk

Tehomaksu €/kW, kk

Loisantomaksu €/kvar, kk 

Talvipäivä c/kWh 

Muu aika c/kWh 

Vuosisiirto
Vuosisiirto €/40 W, vuosi

Sähkövero
Veroluokka I c/kWh 

Veroluokka II c/kWh 0,063 0,07812

Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille 
jaetusta sähköenergiasta. Sähkön valmistevero ja 
huoltovarmuusmaksu sisältyvät sähköveromaksuun. Sähköveron II 
veroluokkaan voivat hakeutua sähkönkäyttöpaikat, joissa 
harjoitetaan tuotannollista toimintaa, konesalitoimintaa tai 
ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Hakemuskaavakkeita voi tilata 
asiakaspalvelusta.  Lisätietoja sähköverosta saa Verohallinnosta 
vero.fi.

* Arvonlisäverolliset siirtohinnat on pyöristetty kahteen
desimaaliin.

Yleissiirto
Suurin sallittu pääsulakekoko on 3 x 63 A.

Aikasiirto 
Päiväsiirron hinta on voimassa kaikkina päivinä  
klo 7–22. Yösiirron hinta on voimassa muina aikoina. 
Tehomaksu määräytyy joka kuukauden kolmanneksi 
suurimman mitatun tunnin keskitehon mukaan. Yöajan 
tehosta huomioidaan laskutuksessa 80 %. Suurin sallittu 
pääsulakekoko on 3 x 80 A.

Pienjännite- ja keskijännitetehosiirto
Talvipäivän siirtomaksu on voimassa joulu–helmikuussa  
maanantaista perjantaihin klo 7–21. Muina aikoina on 
voimassa muun ajan siirtomaksu. Tehomaksu on voimassa 
vuoden kaikkina kuukausina. Laskutusteho on kuukauden 
suurin aikavälillä maanantaista perjantaihin klo 7–21 
mitattu tunnin keskiteho. Keskijännitetehosiirto on 
käytettävissä 10 kV:n ja 20 kV:n jännitetasoilla. 
Pienjännitetehosiirrossa loistehon ottomaksun 
laskutusteho on kuukauden suurin mitattu loistehon 
ottoteho, josta on vähennetty joko 40 % saman 
kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta tai 
vähintään 50 kvar. Keskijännitetehosiirrossa loistehon 
ottomaksua ei ole. Loistehon annon laskutusteho 
molemmissa tuotteissa on kuukauden suurin mitattu 
loistehon antoteho, josta on vähennetty 10 % saman 
kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta. 

Vuosisiirto
Vuosisiirtomaksu peritään jokaiselta alkavalta 40 W:n 
liittymisteholta. Mikäli kyseinen liittymisteho ei ole ympäri-
vuorokautisessa käytössä, vaan sitä ohjataan esimerkiksi  
Helsingin julkisen ulkovalaistuksen käytön mukaan,  
voidaan laskutusperusteena olevaa liittymistehoa alentaa 
lyhentyneen käyttöajan suhteessa. Vuosisiirtoa voidaan 
käyttää kohteissa, joissa sähkön mittausta ei 
voi kohtuudella järjestää. Vuosisiirron lisäksi veloitetaan 
sähkövero, joka määräytyy 40 W:n teholla kulutetun 
sähköenergian perusteella.

Muut ehdot
Tuotteet ovat vapaavalintaisia Helen Sähköverkko Oy:n 
jakeluverkon alueella oleville asiakkaille hinnastossa  
mainituin rajoituksin.
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