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ENERGIAYHTEISÖN HYVITYSLASKENNAN PALVELUKUVAUS JA SOPIMUSEHDOT   
 
Voimassa 1.1.2023 alkaen 
 
 
1.  Palvelukuvaus    

Helen Sähköverkon (Toimittaja) tarjoaman pientuotannon energiayhteisön 

hyvityslaskentapalvelun avulla jaetaan Tilaajan pientuotantolaitteiston tuottamaa 

sähköenergiaa laskennallisesti muille sähkönkäyttöpaikoille. Esimerkiksi taloyhtiön 

asukkaiden kannalta järjestely vastaa samaa kuin asuntoihin olisi fyysisesti kytketty osa 

Taloyhtiön pientuotantolaitteistoa. Energiayhteisön hyvityslaskentapalveluun voidaan liittää 

käyttöpaikkoja, jotka sijaitsevat saman sähköliittymän takana kuin pientuotantolaitteisto. 

Sähköliittymällä tarkoitetaan sähköliityntää Toimittajan sähköverkkoon ja sähkön 

käyttöpaikoilla esimerkiksi kyseisen kiinteistön huoneistoja tai liiketiloja. Energiayhteisön 

hyvityslaskennan avulla ei siis voida jakaa pientuotannosta saatua sähköenergiaa eri 

sähköliittymien välillä.   

Pientuotantolaitteisto kytketään tyypillisesti sähköliittymän kiinteistökäyttöpaikan 

sähkömittauksen   

taakse. Energiayhteisön hyvityslaskennan avulla Toimittajan sähkömittarin mittaama tuotanto 

jaetaan Tilaajan ilmoittamien jako-osuuksien suhteessa liittymän muille käyttöpaikoille. 

Mikäli kaikkea tuotettua energiaa ei laskennallisesti pystytä jakamaan sähköliittymän muille 

käyttöpaikoille, siirtyy ylijäävä sähköenergia tuotantona Toimittajan sähköverkkoon. 

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelussa on mahdollista toteuttaa kahta eri laskentatapaa, 

kuinka ylijäävä sähköenergia hyödynnetään. Ylijäävä sähköenergia on mahdollista hyödyntää 

joko kiinteistön (vaihtoehto A) tai energiayhteisöjen jäsenten hyväksi (vaihtoehto B).  

Ylijäävän energian hyvityksen saajasta on Tilaajan kanssa sovittu Sopimuksella 

Energiayhteisön Hyvityslaskentapalvelusta. Hyvityksen saannin edellytyksenä on, että 

kohteeseen on tehty pientuotannon ostosopimus. 

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun piirissä olevat käyttöpaikat on varustettu 

Toimittajan omistamilla sähkömittareilla ja palvelun piirissä olevia asiakkaita laskutetaan 

kuten muitakin Toimittajan asiakkaita. Kulutuskäyttöpaikan verkkopalvelulaskulla näkyy 

pientuotannosta hyvitetty energiamäärä, joka on vähennetty kokonaiskulutuksesta. 

Sähköverkkoon syötetty ylijäävä energia hyvitetään sähkömyyjän pientuotannon 

ostolaskulla.  

 
 
2.  Palvelun aloittaminen    

 
Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun aloittaminen edellyttää että:    
    

-  Tilaaja on tutustunut Toimittajan ohjeisiin pientuotannon liittämiseksi sähköverkkoon   

(https://www.helensahkoverkko.fi/sahkoliittymat/pientuotannon-liittaminen/)   

-  Tilaaja on toimittanut Toimittajalle (https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-

https://www.helensahkoverkko.fi/sahkoliittymat/pientuotannon-liittaminen/
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yhteytta/yhteydenottopyynto) tarvittavat tiedot pientuotannon liittämiseksi sähköverkkoon.    

-  Uusien rakennuskohteiden osalta toimitettavissa tiedoissa tulee näkyä kiinteistön 

sähköverkko,   

pientuotantoratkaisun tekninen toteutus sekä hyvityslaskentapalveluun liitettävät 

käyttöpaikat.   

Suunnitelmista tulee käydä selkeästi ilmi, että kyseessä on energiayhteisön 

hyvityslaskentakohde.     

-  Tilaaja on tehnyt valitsemansa sähköyhtiön kanssa sopimuksen sähköverkkoon syötetyn 

pientuotannon ostosta    

- Mikäli ylijäävä sähköenergia hyvitetään Energiayhteisön jäsenille, tulee Energiayhteisön 

kunkin jäsenen tehdä pientuotannon ostosopimus oman sähkönmyyjänsä kanssa  

-  Tilaaja ja Toimittaja ovat tehneet pientuotannon sähköverkkosopimuksen sekä 

sopimuksen Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelusta (tämä Sopimus) 

-  Hyvityslaskentapalvelu aloitetaan aikaisintaan 14 vrk siitä päivästä, kun Tilaaja on 

toimittanut allekirjoitetun sopimuksen ja tarvittavat liitteet oikein täytettynä Toimittajalle 

 
 
3.  Toimittajan velvollisuudet    

Toimittaja vastaa Energiayhteisön Hyvityslaskentapalveluun liitettyjen käyttöpaikkojen 

sähkömittareista, mittareiden luennasta, mittaustietojen oikeellisuudesta, Energiayhteisön 

Hyvityslaskentapalvelun toteuttamisesta sekä sähköverkkopalvelun laskutuksesta.     
    

Toimittaja vastaa Energiayhteisön Hyvityslaskentapalvelua koskevien muutosten 

(käyttöpaikkojen poistot/lisäykset, hyvitysosuuksien muutokset) päivittämisestä järjestelmiinsä 

Tilaajalta saamansa tiedon perusteella. Muuttuneet tiedot otetaan huomioon aikaisintaan 

ilmoitusta seuraavan 14 vrk kuluessa.  
    

Toimittaja tiedottaa Tilaajaa viivytyksettä, mikäli hyvityslaskentapalvelun toteuttamiseen tulee 

muutoksia, jotka vaatisivat Tilaajalta toimenpiteitä.    

 

 
4.  Tilaajan velvollisuudet    

Tilaaja luovuttaa Energiayhteisön pientuotannon tuottaman sähköenergian saman 

sähköliittymän muille käyttöpaikoille, jotka on liitetty Energiayhteisön 

Hyvityslaskentapalveluun.   

Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle Energiayhteisön Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevat 

käyttöpaikat ja niiden hyvitysosuudet. Tilaaja vakuuttaa, että sillä on hyvityslaskentaan 

osallistuvien käyttöpaikkojen suostumus tietojen ilmoittamiseen.    

Tilaaja vastaa Hyvityslaskentapalveluun liittyvien muutosten (käyttöpaikkojen poistot/lisäykset, 

hyvitys-  

osuuksien muutokset) ilmoittamisesta kirjallisesti Toimittajalle 

(https://www.helensahkoverkko.fi/yhteys- tiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynto) vähintään 14 

vrk ennen toivottua muutoksen voimaantuloaikaa.  

https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynt%C3%B6
https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynt%C3%B6
https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynt%C3%B6
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Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle viivytyksettä hyvityslaskentapalveluun liittyvien 

yhteyshenkilöidensä vaihtumisesta (https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-

yhteytta/yhteydenottopyynto).    

Tilaajan tulee tiedottaa Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevien käyttöpaikkojen asukkaita 

tästä Sopimuksesta ja sen aiheuttamista muutoksista asukkaiden sähkölaskuihin.  

 

Tilaajan tulee tiedottaa energiayhteisön jäseniä pientuotannon ostosopimuksen 

tekemisestä oman sähkönmyyjän kanssa, kun Sopimuksella on sovittu sähköenergian 

ylijäämän hyvityksestä energiayhteisön jäsenille (vaihtoehto B).  

 
 
5.  Hinnoittelu    

Hyvityslaskentapalvelun perustaminen ja käyttö on maksutonta. Hyvityslaskentapalvelu 

sisältyy verkko- palvelumaksujen perusmaksuun.   

Toimittaja ilmoittaa hintojen muutoksesta Tilaajalle vähintään 14 pv ennen uusien hintojen 

voimaantuloa.    

 

 
6.  Palvelun voimassaolo ja irtisanominen    
 

Sopimus Energiayhteisön Hyvityslaskentapalvelusta on voimassa toistaiseksi. Tilaaja ja 

Toimittaja voivat irtisanoa palvelun yhden kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Laskutus 

palautuu mittarilukemiin perustuvaksi irtisanomisajasta 14 vrk päähän.       
    

Mikäli Hyvityslaskentapalvelu on miltään osin vastoin lainsäädäntöä tai viranomainen määrää 

Hyvitys- laskentapalvelun lopetettavaksi, on molemmilla Sopijapuolilla oikeus purkaa 

Sopimus välittömästi tai   

viimeistään siitä päivämäärästä, kun laki, asetus tai muu viranomaisen määräys astuu 

voimaan.     

 

 
7.  Toimittajan yhteystiedot    

 
Helen Sähköverkko Oy Liittymäpalvelut    

 
https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynto   

 
puhelin 09 617 8060, arkisin 8–16   
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