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Asia: Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen: 
 Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja 

mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
1. YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä 
ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan pientaloasukkaan asialla. Lisäksi liitto 
ajaa maamme 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.  
 
Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Sähkölämmitys on yleisin 
lämmitysmuoto maamme pientaloissa (lähes puoli miljoona pientaloa). Lämmityskustannukset ovat merkit-
tävä osa sähkölämmitteisen omakotitalon asumiskustannuksista (yli kolmannes). Kuluttajan maksamasta 
sähkölaskusta entistä suurempi osuus muodostuu verkkomaksuista ja veroista. Uhkana on, että kuluttajan 
maksama osuus tulee edelleen kasvamaan. 
 
2. ESITYKSEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan valtioneuvoston asetusta muuttamalla sähkökaupan pohjoismaiseen taseselvitys-
malliin siirtymisen edellyttämät muutokset sekä muutokset joilla siirryttäisiin pienimuotoiseen sähköntuotan-
non ja sähkönkulutuksen tunnin sisäiseen nettomittaukseen. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä sähkön-
myyjän vaihtamisesta ja verkonkäyttäjien oikeudesta omien kulutustietojensa saantiin. 
 
3. OMAKOTILIITTO: TASESELVITYSMALLIIIN SIIRTYMINEN EI SAA JOHTAA KULUTTAJAHINTOJEN 
NOUSUUN 
 
3.1 Pohjoismaiseen taseselvitysmalliin siirtyminen 
Asetusesityksen muistiossa todetaan yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin käyttöönoton tuovan sähkö-
markkinoiden osapuolille huomattavia hyötyjä, kuten kansallisten sähkömarkkinoiden välisten raja-aitojen 
madaltuminen ja markkinoille tulon helpottuminen sekä useissa maissa toimivien osapuolten operatiivisten 
kustannusten lasku.  
 
Muistion mukaan siirtymisellä Pohjoismaiseen taseselvitysmalliin ei olisi suoria vaikutuksia kotitalouksiin ja 
muihin sähkönkäyttäjiin. Sähkömarkkinoiden toiminnan tehostumisesta syntyvät hyödyt ja järjestelmään 
siirtymisen aiheuttamat lisäkustannukset välittyisivät myös sähköntoimittajien ja jakeluverkonhaltijoiden asi-
akkaina oleville kotitalouksille ja muille sähkönkäyttäjille. 
 
Omakotiliiton mielestä yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin käyttöönoton hyötyjen tulee heijas-
tua myönteisesti kuluttajien maksamiin hintoihin siten, että kuluttajan maksama kokonaishinta ei 
nouse vaan se saadaan pienenemään. Suomessa tulee päästä siihen tilanteeseen, että sähkön koko-
naishinta (sähköenergia, siirtomaksut, verot) on kuluttajalle yhtäläinen ja tasapuolinen käyttöpaikasta riip-
pumatta. Myös siirtymisen pohjoismaiseen taseselvitysmalliin tulee johtaa yhtäläiseen hintakohteluun. 
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Omakotiliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että investoinnit joilla yhteispohjoismainen taseselvitysmalli 
saadaan käyttöön, tulee kattaa operatiivisista kustannuksista saatavilla säästöillä, kuten muistiossa tode-
taan. 
 
3.2 Toimitusvelvollisen vähittäismyyjän sähkötaseen selvitystavan muutos 
Asetusesityksen muistion mukaan toimitusvelvollisen vähittäismyyjän sähkötaseen selvitystavan muutos 
koskisi kaikkia jakeluverkonhaltijoita ja kaikkia toimitusvelvollisuusasemassa olevia vähittäismyyjiä. Muu-
toksesta aiheutuisi niille taloudellisia ja teknisiä vaikutuksia. Muutos selkeyttäisi sähkömarkkinoiden peli-
sääntöjä ja vahvistaisi vähittäismyyjien kilpailuaseman tasapuolisuutta.  
 
Toimintamalli lisäisi jakeluverkonhaltijan intressiä huolehtia mittausten hyvästä laadusta. Toimintamallin 
muutos edellyttäisi muutoksia jakeluverkonhaltijoiden taseselvitys- ja asiakastietojärjestelmiin. Muutoskus-
tannukset olisivat yrityskohtaisia ja sidoksissa jakeluverkonhaltijan tietojärjestelmäkokonaisuuteen. Muu-
toskustannusten määrästä ei ole olemassa arviota. Muutosten tekeminen olisi edullisinta, kun ne toteutet-
taisiin samanaikaisesti pohjoismaiseen taseselvitysmalliin siirtymisen tietojärjestelmiin aiheuttamien muu-
tosten kanssa. 
 
Omakotiliitto edellyttää, että kotitalouksien maksamat kustannukset eivät saa muutoksen johdosta 
lisääntyä. 
 
3.2 Myyjänvaihtotilanteisiin liittyvien menettelytapojen ja vastuiden selkeyttäminen 
Omakotiliitto pitää myönteisenä sitä, että myyjänvaihtotilanteisiin liittyvien ilmoitusten ja sanomaliiken-
teen menettelyjen sekä osapuolten vastuita esitetään selkeytettäväksi, mikä edistäisi sähkön vähit-
täismarkkinoiden toimivuutta ja vähentäisi myyjänvaihtotilanteissa jakeluverkonhaltijoille ja vähittäismyyjille 
syntyvien peruutusten ja epäselvyyksien selvittämisestä aiheutuvia kustannuksia. 
 
Omakotiliiton mielestä esitetyt muutokset myyjänvaihtomenettelyjen soveltamiskäytännöissä paran-
tavat kuluttajien ja muiden vähittäismyyjien asiakkaiden oikeudellista suojaa sähkönmyyntisopimus-
ten tekotilanteissa. Samalla esitykset suojaisivat näitä asiakkaita epäasiallisilta sähkönmyyntisopimusten 
markkinointitoimenpiteiltä. 
 
3.3 Asetusehdotuksen muut vaikutukset 
Omakotiliitto pitää myönteisenä sitä, että asetuksen avulla pienimuotoisen sähköntuotannon tuotanto-
laitteistojen mittausvaatimukset muutettaisiin yhdenmukaisiksi muuttuneen sähkön valmisteverolainsää-
dännön kanssa ja että erillistä mittarointia ei vaadittaisi sähköntuotantolaitteistoilta, joissa tuotettu 
sähkö ei olisi valmisteverotuksen piirissä. Pienimuotoisen sähköntuotannon mittausta koskevien sään-
nösten muutokset laskisivat pienimuotoisen sähköntuotannon ja erityisesti asuinkiinteistöihin sijoitettavien 
aurinkopaneelien mittauksesta aiheutuvia kustannuksia. Muutokset helpottaisivat tuotantolaitteistojen sijoit-
tamista asuinkiinteistölle ja siten edistäisivät pienimuotoisen sähköntuotannon lisääntymistä. Pienimuotoi-
sen sähköntuotannon kannattavuuden näkökulmasta esitys ei kuitenkaan merkitsisi olennaista muutosta. 
 
Omakotiliitto pitää myönteisenä myös esitettyä muutosta sähköautojen latauspisteiden sähkönkulu-
tuksen mittaukseen, mikä lisäisi myös kuluttajien sähkönhankinnan kilpailutusmahdollisuuksia.  
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