
Asiakas ja vähittäismarkkinamalli
Omakotiliiton alustus 15.6.



• Loppuasiakkaan tulee hyötyä
▪ Vähittäismarkkinamallin tulee kannustaa joustoon osallistumiseen
▪ Pieni energiansäästö on riittämätön kannustin
▪ Asiakkaan tulee hyötyä markkinoista euromääräisesti

• Älymittarin hyödyntäminen: kustannustehokas ohjaustapa
▪ Mahdollistetaan osallistuminen, jos kotitaloudella ei ole erillisen 

ratkaisun investointeihin varaa
▪ Huomioitava: yösähkö-mallilla on merkitystä sähkön kulutuksen 

ohjautumiseen yöaikaan, jos kannustimet tästä poistuvat, kulutus 
siirtyy

• Lainsäädännön ei tule estää vaan tukea innovaatioita 
energiayhteisöjen kehittymisessä
▪ Erilaiset energiayhteisöt voivat olla kustannustehokkaampi tapa 

energian pientuotantoon. Parhaita malleja ei ole vielä keksitty, ja 
niiden kehittymiselle tulee luoda puitteet ja mahdollisuudet myös 
pientaloalueilla.

Omakotiliiton kommentit



• Asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman laskun 
suuruuteen tulee lisätä
▪ Energiatehokkuus erityisesti lämmityksessä
▪ Pientuotannon tukeminen, ja siitä saatava hyöty
▪ Älyverkkotyöryhmän ehdotus perusmaksun korvaamisesta 

tehomaksulla, johon asiakas voi vaikuttaa
• Huomioitava, että tehon käyttöönotossa on tapahtunut ylilyöntejä, 

joita on korjattu kohtuuttomana jälkikäteen (huipputehoon 
perustuva laskutus)

• Todellinen hintaongelma on muualla
▪ Omakotiliitto ei näe hintarakenteen vaihtelun olevan suurin 

ongelma
▪ Ongelma on jatkuvasti kasvaneet ja korkeat siirtomaksut, 

jotka on mahdollistettu nykyisellä valvontamallilla. 
Omakotiliitto on vaatinut ja tulee vaatimaan, että tähän tulee 
puuttua.

Hinnoittelu ja sen harmonisointi



Kysymys: Sähkönsiirron hinnoittelu on kohtuullista
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Siirtohinnoittelu on kohtuutonta

92 % mielestä sähkön siirtohinnoittelu on kohtuutonta

Täysin samaa 
mieltä

Täysin eri 
mieltä

Vastaajien määrä: 7527

Kysely toteutettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2020 Omakotiliiton jäsenistöön, vastaajia 7599, 
vastaajat asuivat 235 eri kunnassa.
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Kysymys: Jos valmisteilla oleva lakimuutos ei puutu riittävästi sähkön siirtohintojen kustannusten
hillitsemiseen, osallistuisitko sähkön siirtohintoja koskevaan kansalaisaloitteeseen?

Vastaajien määrä: 7500

Siirtohinnoittelun tulee muuttua

Äänestäjät vaativat selkeää muutosta ja ovat valmiita järeisiin toimiin. 

Kysely toteutettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2020 Omakotiliiton jäsenistöön, vastaajia 7599, 
vastaajat asuivat 235 eri kunnassa.
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