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Hinnat sähköntukkumarkkinoilla ovat laskeneet viime vuoden huippuhinnoista ja riskit 
ovat pienentyneet. Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat, mutta hinnat py-
synevät viime vuoden korkeaa tasoa alhaisempina. Yhtiömme myymästä sähköstä noin 
35 % tulee omasta tuotannosta. Tämä tuo vakautta loppuasiakashinnoitteluun, mutta ei 
poista täysin markkinariskiä, koska osa sähköstä hankitaan tukkumarkkinoilta.

Pyrimme pitämään asiakkaidemme sähkönhinnat kilpailukykyisinä kaikissa olosuhteissa. 
Seuraamme jatkuvasti markkinoita ja reagoimme tarvittaessa nopeastikin markkinati-
lanteen muutoksiin. Kulloinkin voimassa olevat myyntihinnat löytyvät nettisivuiltamme 
www.ksat.fi.

Laskimme KestoWirta -tuotteen hintaa 1.3.2023 alkaen jo toisen kerran vuoden 2023 aika-
na. Asiakastiedote hinnanmuutoksista on postitettu viikolla 7, niille asiakkaille, joita muu-
tokset koskettavat. Hinnan laskun mahdollisti osaltaan myyntiasiakkaidemme onnistunut 
sähkön säästö. Jatkossakin jokainen voi omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa sähkön 
hinnoittelun kehitykseen. Säästötoimet ovat edelleen tarpeen. Lisäksi kulutus kannattaa 
ajoittaa pörssihinnoiltaan halvoille tunneille, vaikka oma sähkösopimus olisi kiinteähintai-
nen.

Sähköenergian osuutta koskeva väliaikainen arvonlisäveroalennus on voimassa edelleen 
30.4.2023 saakka. Alennus ei kosketa sähkön siirron osuutta. Arvonlisäverokannanmuu-
tokset huomioidaan laskuilla aina automaattisesti.

Vaihtelevat sähkömarkkinat



Eduskunta hyväksyi lain takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä 27.2.2023 ja laki tuli 
voimaan 6.3.2023. Lain mukaan sähkönmyyntiyhtiöiden on hyvitettävä kuluttaja-asiakkail-
le 1.11.2022 - 28.2.2023 ostettua sähköä. 

Koillis-Satakunnan Sähkö hoitaa automaattisesti sähköhyvitykset asiakkailleen, eikä se 
vaadi asiakkailta yhteydenottoa. 

Takautuva sähköhyvitys

Sähköhyvitys maksetaan takautuvasti ja automaattisesti sähkön 
myyntiyhtiöiden toimesta laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta:

  1. erä hyvitetään sähkölaskuissa huhtikuussa.
  Hyvityksessä otetaan huomioon marras- ja joulukuun 2022 sähköenergia-  
  laskujen kulutus ja asiakaskohtainen hinta.

  2. erä hyvitetään toukokuussa.
  Hyvityksessä otetaan huomioon kahdesti tammikuun 2023 sähköenergia-  
  laskujen kulutus ja asiakaskohtainen hinta.

 » Hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun 90 euroa/kuukausi ylittävältä osalta, 
kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa, laskennallisesti neljän kuukauden 
ajan. Hyvitystä voi saada enintään 2 800 euroa. 

 » Hyvitys kohdistuu niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 
senttiä kilowattitunnilta tai sopimuksiin, joissa tuotteena on ollut sähköpörssiin pe-
rustuva TuntiWirta. 

 » Hyvitys maksetaan käyttöpaikkakohtaisesti niille sähkösopimuksille, jotka on tehty 
henkilötunnuksella.

 » Jos asiakas on vaihtanut sähkön myyjäyhtiötä ensimmäisen tai toiseen erään kuulu-
vien tarkastelukuukausien aikana, vanha ja uusi sähköyhtiö maksavat loppukäyttäjille 
oman sähkönmyyntisopimuksensa voimassaoloaikaa vastaavan osuuden sähköhyvi-
tyksestä.

Emme tee puhelimitse tai muissa kanavissamme laskelmia
asiakkaille mahdollisesta hyvityksen määrästä.

Asiakaspalvelun ruuhkautumisen vuoksi, 
pyydämme välttämään yhteydenottoja aiheeseen liittyen.



VERKON TYÖMAAT
 » 20 kV:n linjan pylväsvaihtoa Virtalan alueella Kuortaneella
 » 20 kV:n ja 45 kV:n ilmajohtojen muutostyöt Virtain Killinkoskella
 » 20 kV:n ilmajohdon siirto tienvarteen Alavuden Seinäjärvellä
 » 20 kV:n ilmajohdon pylväsnostoa Alavudella välillä Äijälä - Kontolampi - Edesjärvi
 » Muuntopiirijako Syytinginmäki / Piili 20 kV:n johto ja muuntamo (Virrat)

VERKON SUUNNITTELU
 » 20 kV:n ilmajohto Harjanne - Sirppiniemi - Lampiperä Ähtärin Peränteellä
 » 20 kV:n ilmajohto Reijo - Hokkanen Ähtärin Niemiskylässä
 » Muuntamo ja 0,4 kV saneeraus Ähtärin Itä-Peränteellä välillä Matinniemi, Hautoniemi   
 ja Alastaipale
 » 20 kV:n maakaapeli Ilmarinen - Sarparanta (Virrat, Alavus)
 » 20 kV:n maakaapeli Makkaraoja - Viinamäki (Virrat)

MITTARINVAIHDOT
 » Virtain ja Ähtärin keskusta-alueilla
 » Koko alueella uusitaan iältään vanhimpia mittareita

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » 20 kV:n ja 0,4 kV:n johtokatujen raivauksia koko alueella
 » Muuntamo- ja pienjännitetarkastuksia Kihniössä,        
 Alavudella ja Ähtärissä
 » Puistomuuntamoiden huoltotöitä ja jännitetyöimurointia

Uusien liittymien suunnittelu- ja rakennustöitä, sekä       
pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään       
alueellamme jatkuvasti.

Kevään työmaat

Muut valtion hyväksymät sähkötukimuodot
• Verottajan sähkövähennys
www.vero.fi/sahkovahennys

• Kelan sähkötuki
www.kela.fi/sahkotuki

• Väliaikainen arvonlisäveroalennus 30.4.2023 saakka
www.vero.fi



Virtain 
keskustoimipaikka
Keskustie 10, PL 25 
34801 VIRRAT
puh. 03 485 511

Ähtärin 
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on ottanut 1.1.2023 käyttöön pientuotannon netotuksen 
niiden asiakkaiden osalta, joilla on oma tuotantolaitteisto, kuten aurinkosähköjärjestel-
mä. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuo-
tannon käyttöpaikkoja, joiden kulutus ja tuotanto mitataan samalla mittauslaitteella ja 
tuotantolaitteisto on enintään 100 kVA.

Netotus tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoas-
taan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Pientuottajana et enää osta ja myy sähköä 
yhtä aikaa saman tunnin aikana, vaan kaikki itse tuottamasi sähkö menee ensisijaisesti 
omaan käyttöösi.
Esim. Jos samalla tunnilla on kulutettu energiaa yhteensä 2 kilowattituntia ja aurinkopa-
neeleiden tuotantoa on 1 kilowattitunti, on lopputulos netotettuna 1 kilowattitunti kulu-
tettua energiaa. Asiakasta laskutetaan tämän mukaisesti. 

Pientuotannon ylijäämän hinnoitteluun ei tule muutoksia, vaan on edelleen Suomen 
hinta-alueen arvonlisäveroton tuntispot-hinta – välityspalkkio -0,330 snt/kWh (alv 0%).

Pyydämme huomioimaan, että pientuotannon kertymä ei näy tällä hetkellä Online-pal-
velussamme. Netotuksen takia kohteen kulutus vähentää tuotannon määrää palvelun 
taulukkonäkymissä. Online-palvelumme uudistuu kevään aikana, jolloin kulutusta ja 
tuotantoa on helpompi seurata.

Pientuotannon netotus

Seuraa meitä somessa!


