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SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO 14.9.2022  (sis. alv 24 %) 

 

TuntiWirta-myyntihinnat 
Perusmaksu 3,10 €/kk 

Marginaali 0,43 snt/kWh 

 

Hinta perustuu Nord Pool Spot -sähköpörssin Suomen aluehintaan, 

joka vaihtuu tunneittain. Tuntihintaan lisätään marginaali. 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkkoalueella sähköntoimitus 

tapahtuu sähkön toimitushinnaston mukaisena, ellei asiakas ole 

tehnyt erillistä myyntisopimusta. 

Toimitushinnaston tuotteet kuuluvat sähkömarkkinalain mukaiseen 

toimitusvelvolliseen myyntiin. 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkkoalueella tuotteet laskutetaan 

samalla laskulla sähkön verkkopalvelumaksujen kanssa. 

Sähköenergian arvonlisävero laskee 24 prosentista 10 
prosenttiin määräajaksi 1.12.2022-30.4.2023.  

 

Teho- ja suurtehosähkö 
Tehosähköhinnaston mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluhinnasto  

Laskutus  

Erikseen pyydetty tai normaalista 

laskutusrytmistä poikkeava lasku 

7 € 

Laskujäljennökset, sopimus- ym. tulosteet 7 € 

Eräpäivän siirto 5 € 

Muut laskutettavat toimistotyöt €/h 50 € 

Maksumuistutus (alv 0 %) 5 € 

Katkaisuilmoitus (alv 0 %) 5 € 

  

Muut palvelut  

Mittalaitteen siirto (mittauskeskuksen siirto tai 

uusinta, pääsulake 3x63 A tai pienempi) 
70 € 

Mittalaitteen siirto (mittauskeskuksen siirto tai 

uusinta, pääsulake suurempi kuin 3x63 A) 
280 € 

Työmaakeskuksen kytkentä tai irroitus 105 € 

Työmaakeskuksen vuokra €/kk 40 € 

Mittarin tarkistus (STE 2019) 
Vastuu mittauslaitteiden vaihto ja tarkistuksen 

kustannuksista määräytyy sähköntoimitusehtojen 

(STE 2019 kohtien 5.3.–5.6.) mukaan 

190 € 

Pääsulakkeen vaihto pienempään 
(sis. pohjat, holkit, kannet ja tulppasulakkeet) 

95 € 

Pääsulakkeen vaihto pienempään 
(ilman tarvikkeita) 

70 € 

Sähköntoimituksen keskeytys tai kytkentä 
(asiakkaan omasta pyynnöstä) 

70 € 

Sähköntoimituksen keskeytys (alv 0 %) 
(perintäkatkaisu) 

56 € 

Sähköntoimituksen kytkentä 70 € 

Liittymiskaapelien näyttöpalvelu 
(sis. merkintätarvikkeet) 

95 € 

Asennus- ja huoltotyö työaikana €/h 70 € 

Asiakkaan oman pääsulakkeen vaihto 140 € 

Asiakkaan omasta verkosta todettu vika 210 € 

Liittymän kytkemisen viivästys 
(liittyjän puolelta johtuva viivästys) 

140 € 

Liittymän purkamisen hallinnointimaksu 250 € 

Pääsulakkeen kausiaikainen (max. 12 kk) muutos 
(sis. pääsulakkeen pienentäminen ja suurentaminen, 

vaihtotyöstä vastaa asiakas) 

250 € 

 

Hinnat ovat voimassa normaalina työaikana arkisin klo 8–16. 

Työajan ulkopuolella hinnat ovat arkisin 1,5-kertaiset ja pyhäpäivinä 

3-kertaiset. 

Muiden yhtiöiden verkkoalueilla noudatetaan kyseisen verkkoyhtiön 

keskeytys- ja jälleenkytkentämaksuja. 

 

 


