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Mikrotuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten voidaan rakentaa 

erillinen uusi sähköliittymä. Jos mikrotuotantolaitoksen nimellisteho ylittää asiakkaan käytössä olevan 

sähköliittymän sopimustehon, tulee sähköliittymää kasvattaa. Tällöin sovelletaan tuotannon liittymismaksun 

määritysmenetelmiä ja liittymismaksu määräytyy välittömien rakentamis- ja liittämiskustannusten perusteella.

Uusissa liittymissä liittämiskohta määritetään tapauskohtaisesti yhdessä liittyjän kanssa.

Liittyjä rakentaa kustannuksellaan tuotannon liittymisjohdon liittämiskohtaan saakka.

Liittymismaksu on arvonlisäverollista (alv 24 %) ja liittymismaksua ei palauteta liittymissopimuksen päättyessä.

Liittymismaksu määräytyy välittömien rakentamis- ja liittämiskustannusten perusteella ja yli 1 MVA:n 

tuotantolaitoksissa lisäksi myös kapasiteettivarausmaksun 30 €/kVA (alv 0 %) perusteella. Alle 1 MVA:n tuotanto-

laitoksissa liittämiskohta määritetään tapauskohtaisesti yhdessä liittyjän kanssa. Suojauksen selektiivisen toiminnan

varmistamiseksi yli 1 MVA:n tuotantolaitoksissa liittämiskohta on sähköasemalla katkaisijalähdössä.

Liittyjä rakentaa kustannuksellaan tuotannon liittymisjohdon liittämiskohtaan saakka.

Liittymismaksu on arvonlisäverollista (alv 24 %) ja liittymismaksua ei palauteta liittymissopimuksen päättyessä.

Liittymismaksu määräytyy välittömien rakentamis- ja liittämiskustannusten sekä kapasiteettivarausmaksun

30 €/kVA (alv 0 %) perusteella. Liittämiskohta on sähköasemalla katkaisijalähdössä. Liittyjä rakentaa

kustannuksellaan tuotannon liittymisjohdon liittämiskohtaan saakka.

Jakeluverkonhaltijan sähköasemaan kytkettävälle tuotantolaitosten kokonaisteholle asettaa Fingrid omat

rajoitteensa jakeluverkonhaltijan sähköasemia koskevien liittymisehtojen (YLE 2007) mukaisesti.

Liittyjä rakentaa kustannuksellaan tuotannon liittymisjohdon liittämiskohtaan saakka.

Liittymismaksu on arvonlisäverollista (alv 24 %) ja liittymismaksua ei palauteta liittymissopimuksen päättyessä.

Sähköntuotantolaitosten liittymissopimuksissa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia voimassaolevia tuotannon liittymisehtoja (TLE 14).

Sähköntuotantolaitoksen generaattorin nimellistehon ollessa yli 1 MVA, oman tuotannon kulutuksesta peritään ylemmiltä verkkotasoilta tulevat maksut. 

Oman tuotannon kulutus on itse tuotettua ja kulutettua sähköä (muuta kulutusta kuin tuotannon omakäyttö). 

Tuotannon ja kulutuksen mittaus

Jakeluverkonhaltija vastaa verkosta oton ja verkkoon annon mittaamisesta. 

Asiakas vastaa oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta, jos sähköntuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 1 MVA. 

Jakeluverkonhaltija vastaa oman tuotannon kulutuksen mittauksesta sähköntuotantolaitoksen nimellistehon olessa yli 1 MVA.

Sähköverovelvollisuus

Tuottaja on velvollinen selvittämään sähköverovelvollisuutensa ja suorittamaan mahdollisen sähköveron.

Sähköverovelvollisuudesta vapautetut

Sähköverovelvollisuudesta vapauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseiset tuottajat saavat

käyttää itse tai luovuttaa suoraan toiselle kulutettavaksi tuottamansa sähkön verottomasti.

- Huomattavaa kuitenkin on, että mikäli tuotettu sähkö siirretään sähköverkon kautta kulutukseen,

  niin tässä tilanteessa verottomuus ei kuitenkaan ”siirry” sähkön mukana, vaan sähkön kulutukseen

  siirtävä verkonhaltija kantaa siitä sähköveron.

Pienimmät sähköntuottajat eli enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat

on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä

verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Tätä suuremmat yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön

pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Tullille sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse

antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa (tammikuussa koko edelliseltä vuodelta), jotta säädettyä

vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

 - Sähköveroa ei näidenkään sähkön pientuottajien tarvitse maksaa itse tuottamastaan ja käyttämästään

   sähköstä, vaan he antavat vuosiveroilmoituksen ns. nollaveroilmoituksena, jolla ilmoitetaan

   vain tuotettu sähkön määrä.

- Mikäli pientuottajaksi rekisteröityneellä sähköntuottajalla vuosituotantoraja kuitenkin ylittyy, pitää

  hänen välittömästi seuraavana kuukautena tämän ylityksen jälkeen antaa veroilmoitus koko

  alkuvuoden tuotannostaan ja suorittaa mahdolliset sähköverot mitä alkuvuonna olisi pitänyt kantaa

Sähköntuotantolaitosten sopimuksissa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia voimassaolevia  

tuotannon liittymisehtoja (TLE14) ja tuotannon verkkopalveluehtoja (TVPE11).
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Energiamaksu

Sähköntuotannon verkkoon annon siirtomaksu

Alv 0 % Alv 24 %

0,070 snt/kWh 0,087 snt/kWh

Mikrotuotanto < 100 kVA

Tuotanto yli 2 MVA

Pientuotanto > 100 kVA - 2 MVA


