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Hyvä Olavi Tupamäki, 

Kiitos sähkölaskujen tasaerälaskutusta koskevasta palautteestanne.  

Sähkölaskujen maksutapoja koskevan muutoksen aiheuttaneet säännökset ovat tulleet voimaan jo 
1.9.2013 uuden sähkömarkkinalain myötä.  

Ministeriössäni on ollut hyvin tiedossa uuden sähkömarkkinalain 57 ja 69 §:ien sähkölaskujen 
maksutapoja koskeva epäselvyys. Edellisen eduskunnan vuonna 2013 käsittelemään 
sähkömarkkinalakia koskevaan hallituksen esitykseen 20/2013 sisältyi ehdotus, jolla sähkön 
jakelijat ja vähittäismyyjät olisi velvoitettu tarjoamaan asiakkailleen myös tasaerämaksutapaa. 
Eduskunta kuitenkin päätti poistaa kyseisen virkkeen ehdotetusta sähkömarkkinalaista 
talousvaliokunnan antaman mietinnön mukaisesti. Vastaavat säännökset olivat uudelleen 
eduskunnan ja talousvaliokunnan käsiteltävänä vuonna 2014 energiatehokkuusdirektiiviin liittyvän 
hallituksen esityksen 182/2014 yhteydessä. Tässäkään tapauksessa eduskunta ei sisällyttänyt 
selvennystä lakitekstiin. Ministeriön virkamiehiltä saamani tiedon perusteella asian ratkaisseella 
talousvaliokunnalla on ollut käytössään ratkaisujensa taustaksi täsmälliset tiedot kyseisiä 
säännöksiä koskevien tulkintaongelmien ratkaisemiseksi. 

Talousvaliokunta on mietinnössään vuonna 2013 perustellut ratkaisuaan poistaa 
tasaerälaskutusvaatimus laista, koska laskutusjakson toteutuneeseen kulutukseen perustuva 
laskutus ajantasaiseen sähkönkulutuksen seurantamahdollisuuteen liitettynä tukee hyvin mm. 
energian säästölle ja energiatehokkuuden lisäämiselle asetettuja tavoitteita.  

Hallituksen esittämän tasaerälaskutuksen poistamista valiokunta perusteli mm. siten, että 
pakollinen tasalaskutus saattaa edellyttää merkittäviä investointeja sähköyhtiöiden tietojärjestelmiin 
ja aiheuttaa hyötyynsä nähden suhteettomia kustannuksia. Valiokunta myös totesi, että 
tasalaskutusta käyttäviä asiakkaita on suhteellisen vähän ja heidän tarpeensa voidaan ottaa 
huomioon muillakin tavoin. 

Talousvaliokunnan ratkaisulleen esittämät perustelut ovat edelleen ajankohtaisia. Sen lisäksi 
sähköyhtiöt ovat menneen 2,5 vuoden aikana luopuneet vuonna 2013 vielä käytössä olleista 
vanhoista laskutusjärjestelmistään. Tässä tilanteessa tasaerälaskutuksen käyttöönotto maksaisi 
enemmän kuin vuoden 2013 tilanteessa. Tarve energiatehokkuuden ja kysynnänjouston 
tehostamiseen sähköjärjestelmässä ovat entistä ajankohtaisempia. 

Juha Sipilän hallituksen ohjelman kantavana linjana on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 
yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen kaikessa päätöksenteossa. Ohjelman mukaan 
teollisuuden kustannuksia ei vaalikauden aikana lisätä hallituksen toimesta. EU-säännösten, kuten 
tässä tapauksessa sähkömarkkinadirektiivin, toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta 
lisäsääntelystä. 

Ystävällisin terveisin ja hyvää joulunodotusta, 

Olli Rehn 
elinkeinoministeri 


