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Sähköenergian hintoihin korotus 

Kuoreveden Sähkö Oy korottaa sähkön hintaa toistaiseksi voimassa oleviin sähköenergiasopimuksiin 

1.7.2022 alkaen. Korotus koskee sähköenergian hintoja. Joulukuussa 2021 ilmoitetusti ja 1.2.-30.6.2022 

korotetut hinnat eivät näin ollen palaudu vanhalle tasolleen heinäkuun alussa. 

 

Hintojen korottaminen johtuu sähkön hankintakustannusten noususta. Sähköenergian hinnat eivät ole 

alentuneet kevään kuluessa määräaikaisen hinnankorotuksen ilmoitushetkellä joulukuussa 

odottamallamme tavalla. Venäjä aloitti sodan Ukrainassa helmikuussa 2022 ja sen vaikutus energiahintoihin 

on ollut tuntuva. Sähkön pörssihinta on ollut koko vuoden korkealla, tammi-huhtikuussa noin 11 c/kWh, ja 

toukokuussa hinnat ovat nousseet entisestään. Lisäksi Venäjä keskeytti toukokuussa kokonaan sähkön 

toimittamisen Suomeen ja tämä väistämättä näkyy tarjonnan vähentyessä sähkön hinnan nousuna 

Suomessa. Toukokuun viikkojen 18–20/22 keskiarvohinta on ollut 15,6 c/kWh. Iso osa asiakkaidemme 

kulutuksesta ajoittuu päiväaikaan, jolloin hinnat ovat sähköpörssissä keskiarvoa suuremmat ja siten sähkön 

hankintakustannus on pörssin keskiarvohintoja suurempi. 

 

Korotuksen suuruus on tällä hetkellä voimassa oleviin hintoihin verrattuna yleistariffissa ja yösähkötariffin 

päiväaikana 2,95 c/kWh. Yösähkötariffin yöajan hinta nousee 1,00 c/kWh. 
 

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla 

  Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh    4,92 €/kk 

 Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh 12,29 €/kk 

 Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh  24,75 €/kk 
 

Selvyyden vuoksi alla olevassa taulukossa on esitetty korotusten vaikutus tammikuusta 2021 alkaen 

verrattuna hintoihin 2,92 €/kk ja 6,70 c/kWh: 
 

 korotus 1.2.-30.6.2022 lisäkorotus 1.7.2022 alkaen 

rivi- tai kerrostalo, 2000 kWh/a 4,75 €/kk 4,92 €/kk 

omakotitalo, ei sähkölämmitys, 5000 kWh/a 9,38 €/kk 12,29 €/kk 

omakotitalo, sähkölämmitys, 18000 kWh/a 26,18 €/kk 24,75 €/kk 

 

SÄHKÖENERGIAN HINNASTO 1.7.2022 alkaen  

yleistariffi / yksiaikainen sopimus yötariffi / kaksiaikainen sopimus 

kuukausimaksu kulutusmaksu kuukausimaksu kulutusmaksu pvä / yö 

3,92 €/kk 11,90 c/kWh 5,13 €/kk 11,90 c/kWh | 7,99 c/kWh 
 

Kuoreveden Sähkö Oy:n hinnastoista: 

- hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 

- yösähkötariffin päiväaika on klo 07-22 välinen aika Suomen normaaliaikaa (ei siirrytä kesäaikaan) 

 

Tämä on ilmoitus, mikä on sähköntoimitusehtojen mukaan lähetettävä hintoja koskevista muutoksista asiakkaille vähintään 1 kk 

ennen hintojen voimaantuloa ja asiakkailla on jatkuva oikeus päättää sopimuksensa kahden viikon irtisanomisajalla. 


