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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. 
Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
 
TASAPUOLINEN HINNOITTELU EI TOTEUDU 
 
Omakotiliitto toistaa tiivistetysti ne argumentit, jotka liitto lausui 1. suuntaviivoista (20.4.2015): 
 
- Keskeisinä valvonnan tavoitteina verkkotoiminnoissa ovat kuluttajan kannalta palveluiden kohtuullinen 
hinnoittelu ja korkea laatu sekä tasapuolisuus, kuluttajan oikeuksien toteutuminen ja energiantoimi-
tuksen toimintavarmuus. Kokonaisuutena arvioiden tavoitteena tulee olla mahdollisimman tasapuoli-
nen sähkön kokonaishinta kuluttajalle (käsittäen hinnat jakeluverkkotoiminnasta, siirtoverkkotoiminnasta 
ja veroista, kaikki yhdessä) koko maassa. 
  
- Asumiskustannusten kasvu estää tavoitetta kohtuullisesta hinnoittelusta toteutumasta. 
 
- Tavoite tasapuolisesta ja kohtuullisesta hinnoittelusta kuluttajalle ei toteudu sähkönkäyttäjien siir-
tohintojen eikä siten sähkön kokonaishinnan osalta, kun sähkön verkkotoiminta Suomessa on alueellis-
ta monopolitoimintaa eikä sen hinta ole sähköenergian hinnan tavoin kilpailutettavissa. Siirtohintojen kus-
tannusten suhteen kansalaiset ovat asuinpaikan perusteella eriarvoisessa asemassa. Sähkön siirtomak-
suissa kuluttaja menettää sähköenergian hinnan kilpailutuksen hyödyt sähköverojen kasvuun ja siirtomak-
suihin. 
 
- Sähkön siirtohinnoissa on Suomessa huomattavia alueellisia eroja. Suurimmillaan siirtolaskuissa on eroa 
600 euroa vuodessa. Siirtohinnat ovat muun muassa Itä-Suomessa kalliimpia. Myrskytuhojen vaikutusten 
arvioidaan edelleen nostavan sähkön siirtohintoja sähköverkon kunnostusten ja maakaapelointien osalta. 
Infran investointitarpeet ovat suurimmat siellä missä verkkokustannuksetkin ovat suurimmat. Investointitar-
peisiin on pyritty varautumaan nostamalla perusmaksujen osuutta varsinkin siirtohinnoissa. Korkeiden hin-
tojen alueilla väestöpohja ei ole riittävän tiheä kattamaan kustannuksia. Eriarvoisuus syvenee edelleen. 
 
- Tarve kehittää ja rakentaa verkkoinfraa koskee koko maata. Vakituisen asumisen lisäksi alueiden elinkei-
nojen kehittäminen ja lisääntyvä vapaa-ajan asuminen edellyttävät toimivaa infraa koko maassa.  
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OMAKOTILIITTO ESITTÄÄ:  
SÄHKÖVEROA LASKETTAVA, SIIRTOMAKSUA KOHTUULLISTETTAVA, SÄHKÖN KOKONAISHIN-
NALLE TASAAVA ELEMENTTI 
 

 Omakotiliiton mielestä sähköveroa tulee laskea ja sähkön siirtomaksua tulee kohtuullistaa 
poistaen alueelliset eroavaisuudet.  

 Omakotiliitto esittää sähkön kohtuullisen kokonaishinnan saavuttamiseksi nyt jo käytössä ole-
van sähköveron kohdistamista eri tavoin eri puolilla Suomea tasaavana elementtinä. Tasaa-
van elementin tavoitteena on, että kuluttajan maksama sähkön lopullinen kokonaishinta (kä-
sittäen hinnat kulutus- ja perusmaksuista jakeluverkkotoiminnan ja siirtoverkkotoiminnan osalta 
sekä hinnat sähköverojen osalta) olisi mahdollisimman tasapuolinen ja kohtuullinen asuinalu-
eesta riippumatta. 

 
Tavoitteena tulee olla varmistaa tasapuolinen ja kohtuullinen kokonaishinta kuluttajille.  
Sähkön kokonaishinnan tasaavan elementin käyttöönotto kuluttajalle osaltaan varmistaa tasapuoli-
sen ja kohtuullisen kokonaishinnan kuluttajalle ja siten vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön 
pitkäjänteiselle, tehokkaalle ja asiakkaiden tarpeita vastaavalle verkkotoiminnalle. Tämä myös tukee 
Energiaviraston tavoitetta varmistaa verkonhaltijoiden mahdollisuutta investoida ja kehittää verkkojaan lain-
säädännön vaatimusten mukaisesti. 
 

Omakotiliitto edellyttää, että siirtohintojen kohtuullisuutta tulee valvoa ja tarvittaessa käyttää keinoja 
puuttua tilanteeseen, jotta verkon tuotot ja kustannukset säilyvät kuluttajan kannalta oikeudenmukaisella 
tasolla. Sähkö- ym. verkkoinfraa rakennettaessa tulee samalla rakentaa valmiudet myös muulle ku-
luttajan kannalta tarpeelliselle infralle. 
 
Verkkoinfra / sähkönjakelu tulee nähdä enemmän yhteiskunnallisena infrana / palveluna kuin liiketoiminta-
na. Omakotiliiton mielestä alueelliset verkkoyhtiöt voivat hakea Europan unionilta tukea uusista investointi-
rahastoista sekä rakenne- ja erityisesti aluerakennerahastotukea erityisesti niiden alueiden verkkoinfran 
rakentamiseen, joissa investointitarve on suurin ja verkon siirtomaksut ovat kaikkein tuntuvimmat 
(Itä-Suomi, Kainuu ja eräät muut alueet). 
 
 
kunnioittavasti 

 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


