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Energiayhteisöt mukaan 
ilmastoratkaisuihin 
Tapamme tuottaa ja käyttää energiaa ovat mur-
roksessa torjuaksemme ilmastonmuutosta. Tavoit-
teena on nopeuttaa luopumista fossiilisista ener-
gialähteistä korvaamalla niitä yhä tehokkaammin 
myös hajautetulla ja päästöttömällä sähköntuo-
tannolla ja -käytöllä. Energiayhteisöistä on tulossa 
tässä kehityksessä tärkeä osa energiajärjestel-
määmme. Energiayhteisön voi perustaa kuka vain, 
ja niistä on eri malleja eri käyttötarkoituksiin ja 
-kohteisiin.    

Teimme tämän Energiayhteisökäsikirjan Ele-
nian ja VTT:n asiantuntijoiden yhteistyönä ker-
toaksemme selkeästi ja monipuolisesti energiayh-
teisöjen laajentuvista mahdollisuuksista. 

Energiayhteisö jakaa siihen osallistuvien  
kesken sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä. 
Samalla periaatteella energiayhteisö voi jakaa 
myös muita energiaresursseja. Tämä käsikirja ottaa 
kantaa näihin vaihtoehtoihin. 

Tavoitteenamme on tarjota kattavasti tietoa 
erilaisista energiayhteisöistä. Kerromme erilais-
ten jakamismallien tyypillisistä käyttötarkoituk-
sista, nostamme esiin huomioitavia asioita poh-
dintaan energiayhteisöistä ja tarjoamme neuvoja, 
miten energiayhteisön voi perustaa. Liitemateri-
aaliin olemme koonneet esimerkkejä ja yleistä tie-
toa sähköjärjestelmästä.

Toivomme, että Energiayhteisökäsikirja edis-
tää energiayhteisöjen syntyä auttamalla hankkeita 
alkuun ja helpottamalla ratkaisujen määrittelyä 
sekä päätöksentekoa. 

Kiitokset Kiinteistöliitolle, joka oli mukana aut-
tamassa taloyhtiön päätöksentekoa koskevissa 
osissa.

Energiayhteisöllisin terveisin,
Elenia ja VTT
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Mitä yhteisöllinen 
energia tarkoittaa?

1 Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä - Älyverkkotyöryhmän 
loppuraportti, Työ- ja elinkeinoministerion julkaisu 33/2018, saatavilla: 
https://tem.fi/alyverkot. Viittaus tehty 5.10.2020.

Energiayhteisöissä  
hyödynnetään erilaisia 
energiaresursseja yhdessä.

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden tai alueiden 
yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhdessä ener-
giaresursseja, kuten omaa sähkön tuotantoa. 
Nämä yhteisöt ovat yksi jakamistalouden muoto, 
jossa yhteisön jäsenet jakavat energian tuotannon 
ja hankinnan hyötyjä keskenään1. 

Energiayhteisöt mahdollistavat jäsenilleen 
energiankäytön arvovalintoja, tarjoavat jäsenil-
leen taloudellista hyötyä sekä edistävät yhteisölli-
syyttä. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi 
taloyhtiö hyödyntämään omaa aurinkotuotantoa 
tai hankkiakseen sähköä yhdessä. 

Energiayhteisö voi uusiutuvaa energiaa hyö-
dyntämällä tehdä ekologisia ja vastuullisia energia-
valintoja sähkönkäyttäjille, joille se ei aikaisemmin 
ole ollut mahdollista. Aikaisemmin kuluttajilla, jotka 
ovat asuneet taloyhtiössä tai joiden kiinteistö ei ole 
soveltunut sähköntuotantoon, on ollut hyvin rajal-
liset mahdollisuudet tuottaa sähköä itse. Energia-
yhteisöt eri muodoissaan tuovat uusia ratkaisuja 
ja antavat yhä useammille mahdollisuuden ympä-
ristön kannalta kestävämpään sähkönkäyttöön. 

Energiaresurssi voi olla

• Tuotantoyksikkö  
esimerkiksi aurinkopaneeli

• Kulutuskohde  
esimerkiksi lämminvesivaraaja  
tai sähköauto

• Energiavarasto  
esimerkiksi akku  

Lisätietoa liitteessä 1.

Sähköasennuksia saa tehdä vain  
sähköalan ammattilainen.  
Asennuksissa on aina noudatettava  
voimassa olevia standardeja sekä ohjeita.

Energiayhteisön on kuitenkin valintoja teh-
dessään hyvä tarkastella ekologisuutta ja vas-
tuullisuutta laajemmin kuin vain energiantuotan-
non kannalta. Esimerkiksi aurinkosähköntuotanto 
on päästötöntä, mutta aurinkosähköjärjestelmien 
teollisen tuotannon aiheuttamat päästöt vaihtele-
vat. Tällaiset seikat vaikuttavat siihen, miten koko-
naisekologisia valinnat ovat.
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Toinen merkittävä peruste energiayhteisön muo-
dostamiselle on taloudellinen hyöty. Tämäkään ei 
ole aiemmin ollut mahdollista sellaisissa taloyh-
tiöissä tai kiinteistöissä, jotka eivät ole soveltuneet 
sähköntuotantoon. Esimerkiksi kiinteistön sisäi-
set energiayhteisöt parantavat merkittävästi ker-
ros- ja rivitaloyhtiöiden aurinkosähköinvestointien 
kannattavuutta, kun jokainen asukas pääsee hyö-
tymään tuotetusta energiasta täysimääräisesti2.

Kolmas näkökulma energiayhteisöihin on 
yhteisöllisyys, jota yhteiset energiaresurssit luo-
vat. Kun aiemmin yhteisöllistä energiaa on käy-
tetty lähinnä testihankkeissa ja yhteisomisteisissa 
ekokylissä, esimerkiksi Kangasalan ekokylä3, voi 
kiinteistön sisäisen energiayhteisön nyt muodos-
taa lähes jokainen tästä kiinnostunut asunto-osa-
keyhtiö.

Eri energiayhteisömallit soveltuvat eri käyttö-
tarkoituksiin ja kohteisiin. Energiayhteisön voi lain 
määrittämin ehdoin perustaa kuka vaan. Sähkö-
resursseja jakaviin energiayhteisöihin sovelletaan 
sähkömarkkinalainsäädäntöä, joka voi myös kehit-
tyessään muuttua. 

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryh-
män loppuraportissa1 on esitetty kolme erilaista 

energiayhteisötyyppiä ja niiden periaatteelliset 
toimintamallit. Nämä energiayhteisömallit toimivat 
kansallisen energiayhteisölainsäädännön pohjana, 
ja ovat myös tämän käsikirjan perusta. Käytössä 
on moninaisia energiayhteisöihin liittyviä termejä 
ja määritelmiä, joiden käyttö ja tulkinta vielä vaih-
televat. 

Energiayhteisöt voivat jakaa sähköresurssien 
lisäksi samalla periaatteella myös muita energia-
resursseja, esimerkiksi lämmitykseen tai liikkumi-
seen liittyen. Tässä käsikirjassa käsittelemme säh-
köresursseja jakavia energiayhteisöjä.

Keskitymme tässä käsikirjassa energiayhtei-
söihin, jotka ovat Suomen lainsäädännön mukaan 
mahdollisia. Näitä ovat kiinteistön sisäinen ener-
giayhteisö, kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö 
ja hajautettu energiayhteisö. Käsikirjassa ei ole 
mukana esimerkiksi sähköverkon ulkopuolisia 
energiayhteisöjä. Mukana eivät myöskään ole laa-
jemmat verkolliset kiinteistörajat ylittävät energia-
yhteisöt. Ne ovat joissain Euroopan maissa mah-
dollisia4, mutta Suomen lainsäädäntö ei niitä salli. 

2 Aurinkosähköä taloyhtiöiden asukkaille - Mittaushaasteista kohti digi-
taalisia energiayhteisöpalveluja, FinSolar-hankkeen loppuraportti, 
saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8988-1. Viitattu 
5.10.2020. 

3  https://yhteiskyla.net/?page_id=11. Viitattu 5.10.2020.
4 Direktiivi 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

Energiayhteisömallit 

Suomessa vakiintumassa olevia  
yhteisömalleja ovat 
• kiinteistön sisäinen energiayhteisö

• kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö

• hajautettu energiayhteisö. 
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Kiinteistön sisäinen  
energiayhteisö
Taloyhtiöille, kauppakeskuksille,  
kampusalueille
Jakaa sähköä yhden kiinteistön 
alueella. 

Hajautettu  
energiayhteisö
Kaikille kiinnostuneille
Hyödyntää maantieteellisesti 
hajautettuja energiaresursseja. 

Kiinteistörajat ylittävä  
energiayhteisö
Kiinteistöille, joille tuotantolaitoksen toteuttaminen 
ei ole mahdollista, mutta välittömässä läheisyydessä 
sijaitsee sopiva sijoituspaikka
Hyödyntää viereisellä tontilla sijaitsevaa tuotantoa  
tai sähkövarastoa. 

Energiayhteisömallit
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Kiinteistön sisäinen energiayhteisö tarkoittaa 
saman kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryh-
män, esimerkiksi saman tontin, alueella sijaitsevien 
osapuolten ryhmää, jotka muodostavat energia-
yhteisön. Energiayhteisöön kuuluu yleensä vähin-
tään yksi energiantuotantojärjestelmä ja useampi 
kuin yksi energiaa kuluttava jäsen. Esimerkki tästä 
on asunto-osakeyhtiö, joka hankkii aurinkopanee-
lijärjestelmän ja muodostaa energiayhteisön talo-
yhtiön osakkaiden kesken.

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön tuot-
tama ja mahdollisesti varastoima energia jaetaan 
yhteisön jäsenten kesken. Asunto-osakeyhtiössä 
aurinkopaneeleilla tuotettu energia voidaan jakaa 
taloyhtiön osakkaiden kesken ja pienentää näin 
osakkaiden sähkölaskua.

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö liittyy säh-
köverkkoyhtiön sähköverkkoon yhden liittymispis-

teen kautta sähköliittymällä. Sähkön kulutuksen 
osuudesta, jonka energiayhteisön jäsenet ottavat 
jakeluverkon kautta, jäsenet maksavat normaalit 
verkkopalvelumaksut sähköverkkoyhtiölle, ener-
giamaksut sähkönmyyjälle sekä sähköverot val-
tiolle. Näitä maksuja ei peritä sähkön kulutuksesta, 
jonka energiayhteisö tuottaa itse. 

Kiinteistön sisäinen 
energiayhteisö

Kiinteistöryhmä
Saman tahon hallinnassa olevat ja maan-
tieteellisesti toisiinsa rajoittuvat kiinteistöt 
voivat muodostaa sähkömarkkinalain tar-
koittaman kiinteistöä vastaavan kiinteistö-
ryhmän. 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö liittyy sähköverkkoon yhden liittymispisteen kautta. 
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Kiinteistöjen sisäisissä energiayhteisöissä perus-
tavoitteena on mitoittaa sähköntuotantolaitteis-
ton koko siten, että mahdollisimman suuri osa 
tuotetusta sähköstä kuluu yhteisön jäsenten kes-
ken. Jos sähkön tuotanto ylittää kulutuksen, syn-
tyy ylijäämätuotantoa. Mahdollinen ylijäämätuo-
tanto voidaan varastoida paikallisesti tai syöttää 
jakeluverkkoon ja myydä sähkönmyyjälle. Sähkö-
verkkoyhtiön verkkoon syötetystä ylijäämäsäh-
köstä (energiasta) maksetaan verkkopalvelumaksu 
verkkoyhtiön hinnaston mukaisesti. Sähköveroa ei 
ylijäämäsähköstä makseta. 

Ylijäämätuotantoa voi syntyä, kun sähkön tuo-
tanto ja kulutus ajoittuvat eri aikaan. Asunto-osa-
keyhtiössä näin voi tapahtua esimerkiksi kesällä 

päiväsaikaan, kun aurinkopaneeleiden sähköntuo-
tanto on huipussaan, mutta taloyhtiön sähkönku-
lutus on samaan aikaan vähäistä. Jos tuotanto ja 
kulutus kuitenkin ajoittuvat eri aikaan saman mit-
tausjakson sisällä, ne voidaan laskea yhteen säh-
köverkkoyhtiön sähkönmittauksen netotuksessa 
ja hyvityslaskennassa, jolloin ajoittumiserolla ei 
ole merkitystä. 

Netotus ja hyvityslaskenta tulevat valtakun-
nallisesti käyttöön vuoden 2023 aikana, kun ne 
toteutetaan osana valtakunnallista tiedonvaihto-
järjestelmää datahubia. Ennen tätä verkkoyhtiöt 
voivat tarjota hyvityslaskentaa ja netotusta vapaa-
ehtoisina palveluina verkkoalueillaan.

Mittausjakso tarkoittaa ajanjaksoa, jolta 
sähkönkulutus mitataan. Tällä hetkellä mit-
tausjakson pituus on tunti. Tämä käsikirja 
käyttää selvyyden vuoksi myös sähkömark-
kinoiden tasejakso-käsitteen sijaan käsitettä 
mittausjakso.

Hyvityslaskenta tarkoittaa energiayhtei-
sön yhteisten energiaresurssien, kuten tuo-
tantoyksiköiden ja sähkövarastojen säh-
köenergian jakamista yhteisön jäsenille. 
Laskenta perustuu energiayhteisön ilmoit-
tamiin jako-osuuksiin ja summaaminen teh-
dään jokaiselle sähkömarkkinan mittausjak-
solle erikseen. Asiakkaan laskutus perustuu 
hyvityslaskettuun energiaan.  
• Hyvityslaskenta koskee useampaa kuin 

yhtä mittauspistettä kerrallaan. 

• Hyvityslaskenta sisältää mittausjakso- 
ja vaihenetotuksen. 

• Hyvityslaskenta on tullut mahdolliseksi 
asetuksen 1133/2020 tultua voimaan.

Hyvä tietää
Tällä vuosikymmenellä älykkäiden sähkö-
mittarien mittausjakso lyhenee nykyisestä 
tunnista 15 minuuttiin ja mittaustietoa tul-
laan saamaan nykyistä reaaliaikaisemmin.
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Esimerkki itsekäytetyn 
aurinkosähkön arvosta

13 snt/kWh

ALV

sähkövero

siirto

energia

Aurinkosähkön arvo Mittausjaksonetotus
Jos aurinkosähkön käyttää itse, sen arvo on huo-
mattavasti suurempi. Tällöin säästää paitsi sähkö-
energiasta, myös sähkön siirrosta ja veroista.

Vaihenetotus
Vaihenetotus tarkoittaa kolmivaiheisessa sähköjärjestelmässä 
vaihekohtaisten kulutus- ja tuotantoarvojen summaamista siten, 
että samalla ajanhetkellä muodostuu vain yksi mittaustulos. Käy-
tännössä mittausjaksonetotus sisältää myös vaihenetotuksen. 
Nämä netotukset koskevat yksittäistä mittauspistettä ja ovat tul-
leet mahdollisiksi asetuksen 1133/2020 tultua voimaan.

Mittausjaksonetotus tarkoittaa sähkön kulutuksen ja 
tuotannon summaamista sähkömarkkinan mittausjak-
son aikana siten, että tälle jaksolle muodostuu ainoas-
taan yksi sähkönkulutusta tai tuotantoa kuvaava mit-
taustulos, vaikka sähkömittari mittaakin tuotannon ja 
kulutuksen erikseen.

3

3

2

2

1

1Esimerkki myydyn 
aurinkosähkön arvosta

5 snt/kWh

energia

Osto/myynti

- 300 Wh x 0,013 snt/Wh  =  - 3,9 snt
+  300 Wh x 0,005 snt/Wh  =  + 1,5 snt
   - 2,4 snt

12.00

1000 W

800 W

600 W

400 W

200 W

0 W
12.30 13.00

Kulutus

Paneelien  
tuotanto
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Energiayhteisön perustaminen vaatii päätöksen. 
Taloyhtiössä päätöksentekoon vaikuttaa, kat-

sotaanko energiayhteisön perustamisen ja siihen 
liittyvien investointien, mm. aurinkopaneelien, ole-
van tasoltaan tavanomainen vai ei-tavanomainen 
uudistus. Energiayhteisö voidaan toteuttaa joko 
koko taloyhtiön hankkeena, jolloin laissa puhu-
taan paikallisesta energiayhteisöstä, tai yhden tai 
useamman asukkaan omana hankkeena, jolloin 
laissa puhutaan aktiivisten asiakkaiden ryhmästä. 

Hanketyypin - paikallinen energiayhteisö vai 
aktiivisten asiakkaiden ryhmä - lisäksi on päätet-
tävä energiayhteisön mittauksesta vastaavasta 
tahosta. Sähkönmittauksen ja laskutuksen osalta 
kiinteistönsisäiset energiayhteisöt voidaan jakaa 
kahteen päätyyppiin: 
• Sähköverkkoyhtiön mittauksilla toteutettuun 

yhteisöön

• Taloyhtiön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän 
omilla mittauksilla toteutettuun yhteisöön.

Kun hanke toteutetaan sähköverkkoyhtiön mit-
tauksilla, riittää, että taloyhtiö tai aktiivisten asi-
akkaiden ryhmä päättää yhteisön perustamisesta 
viereisen taulukon mukaisesti. Jos hanke toteute-
taan energiayhteisön omilla mittauksilla, on lisäksi 
määrättävä sähkön yhteishankinnasta yhtiöjärjes-
tyksessä. 

Tämä perusohje taloyhtiön päätöksenteosta 
eri tilanteissa on Kiinteistöliiton tulkinnan mukai-
nen.

Energiayhteisön toteutus verkkoyhtiön mit-
tauksilla ennen vuotta 2023 edellyttää, että verk-
koyhtiö tarjoaa vapaaehtoista hyvityslaskentapal-
velua.

  5 Jos päätös voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä, yhtiökokouksen 
päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Asunto-osakeyhtiölaki 6:26 §.

  6 Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi 
tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa anne-
tuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Asunto-osakeyh-
tiölaki 6:27 §.

1. Taloyhtiön  
tavanomaista tasoa 
oleva uudistus

2. Taloyhtiön  
ei-tavanomaista tasoa 
oleva uudistus

3. Aktiivisten  
asiakkaiden ryhmä

Milloin? Aurinkopaneelit mitoite-
taan pääsääntöisesti vain 
taloyhtiön oman sähkön-
kulutuksen (kiinteistö-
sähkö ja asunnot) tarpei-
siin. 

Aurinkopaneelit mitoite-
taan selkeästi taloyhtiön 
oman sähkönkulutuksen 
tarvetta suuremmaksi eli 
ylijäämätuotantoa syntyy 
paljon ja/tai järjestelmä 
sisältää akuston.

Hanketta ja investointeja 
ei toteuteta taloyhtiön 
vaan aktiivisten asiakkai-
den ryhmän nimissä.

Päätös Päätös voidaan tehdä 
yhtiökokouksen enem-
mistöpäätöksellä5.

Toteutuslupa vaatii mää-
räenemmistöpäätöksen6. 
Hankkeeseen osallistuvat 
vain ne osakkaat, jotka 
siihen suostuvat. 

Aktiivisten asiakkaiden 
ryhmän perustamiseen 
liittyvät muutostyöt vaa-
tivat taloyhtiön hyväk-
synnän. Päätös voidaan 
tehdä yhtiökokouksen 
enemmistöpäätöksellä.

Kustannukset 
 ja hyödyt

Kustannus jakautuu kai-
kille osakkaille samoin 
kuin oikeus yhteisön 
tuottamaan hyötyyn. 
Osakkaalla on mahdolli-
suus kieltäytyä hyödystä, 
mutta ei kustannuksista.

Kustannus jakautuu kai-
kille osallistuville osak-
kaille samoin kuin oikeus 
yhteisön tuottamaan hyö-
tyyn. Kustannukset kate-
taan tyypillisesti erillisellä 
vastikkeella ja muut osak-
kaat eivät osallistu niihin. 

Kustannus jakautuu 
ainoastaan aktiivisten 
asiakkaiden ryhmän jäse-
nille, samoin kuin oikeus 
hankkeen tuottamaan 
hyötyyn.

Päätöksenteko energiayhteisön  
muodostamisesta taloyhtiössä
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Kiinteistön sisäinen energiayhteisö voidaan 
toteuttaa joko verkkoyhtiön mittauksilla tai 
energiayhteisön omilla mittauksilla. Suurim-
mat erot näiden välillä liittyvät mittarointiin ja 
laskutukseen.

Energiayhteisö verkkoyhtiön 
mittauksilla

Energiayhteisö yhteisön  
mittauksilla

Energiayhteisön 
mittaukset

Aurinkopaneelit Aurinkopaneelit

Kiinteistösähkö Kiinteistösähkö

Akusto (valinnainen) Akusto (valinnainen)

Liittymispiste 
jakeluverkkoon

Liittymispiste 
jakeluverkkoon

Verkkoyhtiön mittarit

Yhteisön tai palveluntarjoajan mittari

TEKIJÖIDEN TERVEHDYS MITÄ YHTEISÖLLINEN  
ENERGIA TARKOITTAA?

KIINTEISTÖN SISÄINEN  
ENERGIAYHTEISÖ

KIINTEISTÖRAJAT YLITTÄVÄ 
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HAJAUTETTU 
ENERGIAYHTEISÖ LIITTEETLOPUKSI



Energiayhteisökäsikirja 14

Datahub
Datahub on sähkön vähittäismarkki-
noiden keskitetty tiedonvaihtojärjes-
telmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 
3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. 
Datahubin tietoja käyttävät noin 100 
sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyh-
tiötä palvellessaan asiakkaitaan eli säh-
kön käyttäjiä. Datahub on tavoitteena 
saada Suomessa käyttöön vuonna 2022.   
www.ediel.fi/datahub

Energiayhteisön toteutus verkkoyhtiön mittauk-
silla ennen vuotta 2023 edellyttää, että verkkoyh-
tiö tarjoaa vapaaehtoista hyvityslaskentapalvelua.  
Vuodesta 2023 alkaen verkkoyhtiöiden mittauk-
siin perustuva hyvityslaskenta toteutetaan osana 
valtakunnallista tiedonvaihtojärjestelmää (data-
hub), ja on mahdollinen kaikille asiakkaille.

Valtaosassa taloyhtiöitä kiinteistön ja asunto-
jen sähkönmittauksen on jo valmiiksi toteuttanut 
sähköverkkoyhtiö. Tällöin energiayhteisön perus-
taminen ei vaadi mitään muutoksia mittausten 
osalta, vaan seuraavat toimenpiteet riittävät:

 
• Aurinkopaneelit asennetaan paikoilleen ja joh-

dotetaan valitun sähkönmittauksen taakse, 
yleensä kiinteistösähkön mittauksen. Asen-
nuksen tekee tavallisesti aurinkosähköjärjes-
telmän toimittaja tai taloyhtiön sähköasentaja.

• Taloyhtiö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä 
ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle yhteisön perus-
tamisesta. Ilmoituksessa taloyhtiö kertoo, millä 
jakoperusteella syntyvä hyöty jaetaan asunto-

jen kesken. Ilmoitus tehdään esimerkiksi säh-
köverkkoyhtiön www-sivujen kautta.

• Verkkoyhtiö solmii taloyhtiön tai aktiivisten 
asiakkaiden ryhmän kanssa sopimuksen yhtei-
söstä.

• Taloyhtiö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä 
tekee sähkönmyyjänsä kanssa sähkösopimuk-
sen mahdollisen ylijäämäsähkön ostamisesta.

Tämän jälkeen sähköverkkoyhtiö vastaa automaat-
tisesti energiayhteisön tuottaman energian hyvittä-
misestä asukkaiden sähkölaskutuksessa (netotus ja 
hyvityslaskenta), eikä taloyhtiön tai asukkaiden tar-
vitse tehdä mitään. Jokaisella taloyhtiön asukkaalla 
säilyvät henkilökohtaiset sähkö- ja verkkopalvelu-
sopimukset, kuten ennen energiayhteisöäkin.

Hyvityslaskennan jälkeen mahdollisesti jäävä 
ylijäämäsähkö kohdistetaan laskennallisesti halu-
tulle mittaukselle. Kohdistus tehdään esimerkiksi 
kiinteistön sähkönmittaukselle, jolloin taloyhtiön 
sähkönmyyjä ostaa ylijäämäsähkön automaatti-
sesti, ja syntyvä hyöty kohdistuu taloyhtiölle.

Toteutus sähköverkko-
yhtiön mittauksilla
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Esimerkki kiinteistön sisäinen energiayhteisö  
verkkoyhtiön mittauksilla vaihtoehto A

Esimerkki kiinteistön sisäinen energiayhteisö  
verkkoyhtiön mittauksilla vaihtoehto B

Kerrostaloyhtiön muodostama energiayhteisö käyttää tai varastoi aurinkopa-
neeleilla tuotetun sähkön kiinteistön tarpeisiin. Jos tuotanto ylittää kiinteis-
tön tarpeen, jaetaan sähkö yhteisön jäsenille sen ilmoittamien jako-osuuksien 
mukaisesti. Tämä vähentää kunkin jäsenen sähkönhankintaa oman osuuden 
verran. Mikäli jäsenen osuus mittausjaksolla ylittää hänen sähkönkulutuk-
sensa, on hänen sähkönkulutuksensa tuolla mittausjaksolla nolla ja ylijäänyt 
osa tuotanto-osuudesta palautuu yhteisölle myytäväksi sähkömarkkinoille. 
Kaikkien jäsenten ylijäämät mittausjakson aikana lasketaan yhteen ja yhteisö 
myy sen yhtenä kokonaisuutena.

Kerrostaloyhtiön muodostama energiayhteisö käyttää tai varastoi aurinkopa-
neeleilla tuotetun sähkön kiinteistön tarpeisiin. Jos tuotanto ylittää kiinteis-
tön tarpeen, jaetaan sähkö yhteisön jäsenille sen ilmoittamien jako-osuuksien 
mukaisesti. Tämä vähentää kunkin jäsenen sähkönhankintaa oman osuuden 
verran. Mikäli jäsenen osuus mittausjaksolla ylittää hänen sähkönkulutuk-
sensa, on hänen sähkönkulutuksensa tuolla mittausjaksolla nolla ja hänelle 
muodostuu myytävää energiaa. Tämän vuoksi kullakin yhteisön jäsenelle on 
oltava sopimus ylijäämäsähkönmyynnistä sähkönmyyjänsä kanssa. Sähkön-
myyjä hyvittää kullekin jäsenelle sopimuksen mukaisesti ylijäämäsähköstä. 

5B. Vaihtoehtoinen 
ylijäämäsähkön käsittely
Sen sijaan, että hyvityslaskennan ylijää-
mäsähkö kohdistetaan ja myydään kes-
kitetysti kiinteistösähkön mittauksen 
kautta, voidaan asuntokohtainen ylijäämä-
sähkö myydä suoraan myös asunnonhalti-
jan oman sähkösopimuksen kautta. Tämä 
mahdollisuus avautuu, kun hyvityslasken-
tatoteutus siirtyy kansalliseen datahubiin 
vuonna 2023. Tämä edellyttää, että:

• Järjestelystä tehdään erillinen enem-
mistöpäätös yhtiökokouksessa.

• Jokaisella asunnonhaltijalla, myös 
vuokralaisilla, on aina oltava sähköso-
pimus myös ylijäämäsähkön myyn-
nistä.

1. Aurinkopaneelien tuottama sähkö 10 kWh

3. Muu sähkö jaetaan tasan huoneistoille 6 kWh

0,5 kWh 1 kWh

2. Kiinteistö käyttää 
sähköstä 4 kWh

5A. Kiinteistön yhteinen  
ulosmyytävä ylijäämäsähkö 1,5 kWh

4. Kahdelta asunnotaa jää käyttämättä 
sähköä yhteensä 1,5 kWh

5B. Asunnot myyvät sähkön ulos 
yksittäin (1+0,5kWh=)1,5 kWh
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Kiinteistön sisäisen energiayhteisön voi toteut-
taa myös yhteisön omilla mittauksilla. Tällöin säh-
köverkkoyhtiön mittaus on vain kiinteistön liitty-
mispisteestä ja tämän mittauksen takana on koko 
kiinteistön sähkönkäyttö eli sekä kiinteistösähkö 
että asunnot. Tällöin energiayhteisöllä on yksi 
yhteinen sähkönhankintasopimus ja yksi yhteinen 
verkkopalvelusopimus. Energiayhteisö tekee myös 
sopimuksen sähkön myymisestä markkinoille. 
Yksittäiset energiayhteisön jäsenet eivät ole sopi-
mussuhteessa sähköverkkoyhtiön eivätkä sähkön-
myyntiyhtiön kanssa. Kyseessä on aina koko talo-
yhtiön yhteinen energiayhteisö.

Kiinteistö tarvitsee takamittaroinnin, jonka 
avulla seurataan energiayhteisön jäsenten ja kiin-
teistösähkön kulutusta sekä yhteisten sähkön tuo-
tanto- ja varastoresurssien toimintaa. Esimerkiksi 
kerrostalossa mitataan minimissään kunkin asun-
non sähkönkulutus ja kiinteistösähkö. Tarvittaessa 
myös tuotannon ja varaston voi mittaroida erik-
seen. Takamittaroinnista vastaa energiayhteisö 
itse, esimerkiksi palveluntarjoajan avulla. Mittarit 

voivat olla energiayhteisön tai palveluntarjoajan 
omistamia.

Sähköverkkoyhtiö ja sähkönmyyntiyhtiö las-
kuttavat energiayhteisöä liittymispisteessä sijait-
sevan mittauksen perusteella ja saman mittaus-
jakson sisäinen kulutus ja tuotanto netotetaan. 
Energiayhteisö vastaa sisäisestä laskutuksestaan 
ja yhteisten resurssien, tuotannon ja varastoinnin, 
jakamisesta energiayhteisön jäsenille itse. 

Mittaroinnista ja laskutuksesta vastaa taval-
lisesti palveluntarjoaja, joka voi asunto-osakeyh-
tiön tapauksessa olla myös isännöitsijä tai kiinteis-
töhuoltoyhtiö. Sama toimija voi vastata kiinteistön 
kaikesta mittaroinnista, sähkön ja asuntokohtaisen 
vedenmittauksesta, jolloin voi saavuttaa synergia-
etua. Sähkömittareita koskevat samat mittauslai-
telain vaatimukset kuin verkkoyhtiön mittareitakin 
ja taloyhtiö on vastuussa mittareiden vaatimusten 
mukaisuudesta.  

Yhteisten resurssien jakoperusteiden ei ole 
välttämätöntä olla staattisia energiayhteisön omien 
mittauksien tapauksessa kuten verkkoyhtiön mit-

tauksilla toteutettavassa energiayhteisössä, vaan 
jäseniä, jotka käyttävät sähköä yhteisön kannalta 
hyödylliseen aikaan, voi palkita tästä. On kuitenkin 
suositeltavaa, että vastike- tai laskutusperusteet 
ovat helposti ymmärrettävät ja reilut, mikä tarkoit-
taa ainakin alkuvaiheessa staattisia jako-osuuksia.

Tässä energiayhteisötyypissä energiayhtei-
söllä on yksi yhteinen sopimus sähkönmyyjän 
kanssa, jolloin yksittäisellä osakkaalla ei ole mah-
dollisuutta kilpailuttaa sähköntoimittajaansa. Talo-
yhtiöiden osalta sähkön yhteishankinnasta ja säh-
kövastikkeesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. 
Yhtiöjärjestys sitoo osakkaita ja menee nykytul-
kinnan mukaan sähkömarkkinalain edelle. Oikeu-
den ennakkopäätöstä ei asiasta ole. Jos osakas 
vuokraa asunnon, on vuokrasopimuksessa mai-
nittava, että vuokralainen sitoutuu sähkön yhteis-
hankintaan. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii 
kaikkien osakkaiden suostumuksen. 

Toteutus energiayhteisön mittauksilla
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Kenelle?
Taloyhtiöt ovat selkeimpiä kiinteistön sisäisen 
energiayhteisön hyödyntämiskohteita, mutta 
myös muissa yhteyksissä, esimerkiksi kauppakes-
kuksissa tai kampusalueilla, on mahdollista toteut-
taa kiinteistönsisäisiä energiayhteisöjä. Ratkaise-
vaa on, että sekä energiantuotanto että kulutus 
sijaitsevat samalla kiinteistöllä ja ovat liittyneet 
sähköverkkoon saman liittymispisteen kautta.

Sähkön tuotannon rooli
Sähkön tuotanto on keskeinen osa kaikkia ener-
giayhteisöjä. Koska yhteisö muodostuu toimi-
joista, joilla on energian tarve, on yhteisön säh-
köntuotanto perusta koko yhteisölle. Kiinteistön 
sisäisessä energiayhteisössä energia saadaan sekä 
omasta tuotannosta että julkisesta sähköverkosta. 

Tuotannon mitoituksessa on hyvä kiinnittää 
huomiota valitun tuotantomuodon tuotantoja-
kaumaan, eli sekä vuorokauden aikana tapahtu-
vaan että vuodenajan mukaiseen vaihteluun, ja 
pyrkiä suhteuttamaan mitoitus yhteisön energian 
tarpeeseen ja muihin resursseihin. Esimerkiksi jos 
sähköä tarvitaan pääasiassa lämmitykseen ja säh-
köä tuotetaan aurinkosähkönä, on perusteltua, 
ettei tuotantoa mitoiteta koko vuoden suurimman 
tehon tarpeen, talven, mukaan vaan aurinkoisen 

ajan, kesän, sähköntarpeen mukaisesti. Näin var-
mistetaan, että sähkön tarve ja sen tuotanto koh-
taavat mahdollisimman optimaalisesti vuoden-
ajan mukaan. Sähköntuotannon mitoituksella on 
ennen kaikkea vaikutusta pitkän aikavälin, kuten 
vuoden mittaiseen, optimointiin. Varastointi ja 
kulutusjousto puolestaan vastaavat lyhyen aika-
välin, kuten vuorokauden, optimointitarpeeseen.

Sähkön varastoinnin rooli 
Kiinteistön sisäiset energiayhteisöt ovat sähkö-
verkkoon liittyneitä yhteisöjä, jolloin sähkön kulutus 
ja tuotanto voidaan tasapainottaa sähköverkosta 
otettavan sähkön avulla. Näin ollen varastointi ei 
ole välttämätön osa kiinteistön sisäistä energia-
yhteisöä. Se voi kuitenkin tapauskohtaisesti olla 
taloudellisesti kannattavaa tai sen avulla voi tehdä 
arvovalintoja, kuten kasvattaa yhteisön oman 
energiantuotannon käyttöastetta. 

Sähkön varastoinnin hyödyt keskittyvät vuoro-
kausitason sähkönkäytön säätöön eikä varastoin-
nilla voida merkittävästi vaikuttaa eri vuodenaiko-
jen energiantarpeen ja tuotannon suhteeseen.

Kulutusjouston rooli 
Energiankulutus on osa kaikkia energiayhteisöjä. 
Jos yhteisön sähköntuotannon tapa ei mahdollista 

tuotannon säätämistä kulutuksen mukaan, on mah-
dollista ohjata sähkönkulutusta ajankohtiin, jolloin 
tuotanto on suurimmillaan tai se on muutoin järke-
vintä. Joustoa voidaan käyttää niin yhteisön omien 
resurssien optimointiin kuin sähkömarkkinoiden 
tarpeisiin, jolloin yhteisö voi saada taloudellista hyö-
tyä markkinoiden kautta. Omien resurssien opti-
mointi voi tarkoittaa esimerkiksi lämminvesivaraa-
jan ohjaamista päälle, kun yhteisön sähköntuotanto 
on suurimmillaan. Sähkömarkkinoiden mukainen 
kulutuksen ohjaus voi tarkoittaa esimerkiksi kulu-
tuksen ohjaamista pois päältä sähkön kulutushuip-
pujen aikaan, jolloin sähkö on kallista.

Kulutusjousto on ratkaisu ennen kaikkea lyhyen 
aikavälin sähkönkäytön säätöön ja sen avulla har-
voin voidaan tasoittaa vuodenajoista johtuvia säh-
köntarpeen ja tuotannon välisiä vaihteluja.
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Kiinteistörajat ylittävä 
energiayhteisö
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Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö tarkoittaa 
energiayhteisöä, jossa energian tuotanto ja kulu-
tus sijaitsevat eri kiinteistöjen tai kiinteistöryh-
mien sisällä, mutta toistensa välittömässä lähei-
syydessä. Kiinteistörajan ylittävät energiayhteisöt 
on näillä näkymin tulossa mahdolliseksi sähkö-
markkinlain muutoksen myötä. Kiinteistörajat 
ylittävä energiayhteisö on liittynyt sähköverk-
koon yhden liittymispisteen kautta, eikä yhteisö 
muodosta sähkönkäyttöpaikkojen liittymisjoh-

tojen kanssa rengasyhteyttä sähköverkkoon tai 
sähköverkkojen välille. Toiminta muuttuisi luvan-
varaiseksi sähköverkkotoiminnaksi, jos yhteisö 
yhdistäisi vähintään kaksi jakeluverkkoon liitet-
tyä käyttöpaikkaa toisiinsa. Yhteisön tarkoitus on 
mahdollistaa esimerkiksi tuotantolaitoksen raken-
taminen paikkaan, jossa itse sähkönkäyttöpaikan 
kiinteistön alueella ei ole sopivaa paikkaa tuotan-
nolle, mutta sen välittömässä läheisyydessä tämä 
voidaan toteuttaa.  

Kiinteistörajat ylittävä 
energiayhteisö

Kiinteistörajat ylittävän energiayhteisön tuotantoyksikkö tai sähkövarasto sijaitsee toisen kiinteistön 
alueella kuin kulutus. Kokonaisuus liittyy sähköverkkoon yhden liittymispisteen kautta.  
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Kenelle?
Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö sopii esimer-
kiksi haja-asutusalueen kohteisiin, joiden pihapiiri 
tai katto ovat liian varjoisia aurinkosähkön tuo-
tantoon, mutta naapurissa sijaitseva pelto sopisi 
aurinkosähkön tuotantoon mainiosti. Tällöin sähkö 
tuotettaisiin toisen osapuolen hallinnassa ole-
valla alueella ja siirrettäisiin sähkönkäyttäjän kiin-
teistöön erillisellä kaapelilla. Mahdollinen sähkön 
ylijäämätuotanto syötetään sähköverkkoon säh-
könkäyttäjän liittymispisteen kautta. Kiinteistöra-
jat ylittävä energiayhteisö voi muodostua yksittäi-
sestä sähkönkuluttajasta tai kiinteistön sisäisestä 
energiayhteisöstä, jonka sähköntuotantoa sijait-
see toisen kiinteistön alueella.

Sähkön tuotannon rooli
Sähkön tuotanto on keskeinen osa kaikkia energia-
yhteisöjä. Koska yhteisö muodostuu toimijoista, 
joilla on energian tarve, on yhteisön sähköntuo-
tanto perusta koko yhteisölle. Kiinteistörajat ylit-
tävässä energiayhteisössä energia saadaan sekä 
omasta tuotannosta että julkisesta sähköverkosta. 

Tuotannon mitoituksessa on hyvä kiinnittää 
huomiota valitun tuotantomuodon tuotantoja-
kaumaan, eli sekä vuorokauden aikana tapahtu-
vaan että vuodenajan mukaiseen vaihteluun, ja 

pyrkiä suhteuttamaan mitoitus yhteisön energian 
tarpeeseen ja muihin resursseihin. Esimerkiksi jos 
sähköä tarvitaan pääasiassa lämmitykseen ja säh-
köä tuotetaan aurinkosähkönä, on perusteltua, 
ettei tuotantoa mitoiteta koko vuoden suurimman 
tehon tarpeen, talven, mukaan vaan aurinkoisen 
ajan, kesän, sähköntarpeen mukaisesti. Näin var-
mistetaan, että sähkön tarve ja sen tuotanto koh-
taavat mahdollisimman optimaalisesti vuoden-
ajan mukaan. Sähköntuotannon mitoituksella on 
ennen kaikkea vaikutusta pitkän aikavälin, kuten 
vuoden mittaiseen, optimointiin. Varastointi ja 
kulutusjousto puolestaan vastaavat lyhyen aika-
välin, kuten vuorokauden, optimointitarpeeseen.

Sähkön varastoinnin rooli 
Kiinteistörajat ylittävät energiayhteisöt ovat säh-
köverkkoon liittyneitä yhteisöjä, jolloin sähkön 
kulutus ja tuotanto voidaan tasapainottaa säh-
köverkosta otettavan sähkön avulla. Näin ollen 
varastointi ei ole välttämätön osa kiinteistörajat 
ylittävää energiayhteisöä. Se voi kuitenkin tapaus-
kohtaisesti olla taloudellisesti kannattavaa tai sen 
avulla voi tehdä arvovalintoja, kuten kasvattaa 
yhteisön oman energiantuotannon käyttöastetta. 

Sähkön varastoinnin hyödyt keskittyvät vuoro-
kausitason sähkönkäytön säätöön eikä varastoin-

nilla voida merkittävästi vaikuttaa eri vuodenaiko-
jen energiantarpeen ja tuotannon suhteeseen.

Kulutusjouston rooli 
Energiankulutus on osa kaikkia energiayhteisöjä. 
Jos yhteisön sähköntuotannon tapa ei mahdollista 
tuotannon säätämistä kulutuksen mukaan, on mah-
dollista ohjata sähkönkulutusta ajankohtiin, jolloin 
tuotanto on suurimmillaan tai se on muutoin järke-
vintä. Joustoa voidaan käyttää niin yhteisön omien 
resurssien optimointiin kuin sähkömarkkinoiden 
tarpeisiin, jolloin yhteisö voi saada taloudellista hyö-
tyä markkinoiden kautta. Omien resurssien opti-
mointi voi tarkoittaa esimerkiksi lämminvesivaraa-
jan ohjaamista päälle, kun yhteisön sähköntuotanto 
on suurimmillaan. Sähkömarkkinoiden mukainen 
kulutuksen ohjaus voi tarkoittaa esimerkiksi kulu-
tuksen ohjaamista pois päältä sähkön kulutushuip-
pujen aikaan, jolloin sähkö on kallista.

Kulutusjousto on ratkaisu ennen kaikkea lyhyen 
aikavälin sähkönkäytön säätöön ja sen avulla har-
voin voidaan tasoittaa vuodenajoista johtuvia säh-
köntarpeen ja tuotannon välisiä vaihteluja.
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Hajautettu energiayhteisö tarkoittaa energiayhtei-
söä, joka on maantieteellisesti hajautettu ja jonka 
jäsenet voivat sijaita missä tahansa Suomessa. 
Sähkön tuotanto- ja varastointiresurssit voivat täl-
löin sijaita kaikkein otollisimmissa paikoissa, ja niitä 
voidaan hankkia yhteishankintana eri paikoissa 
asuvien jäsenten kesken. Yksinkertaisin esimerkki 
hajautetusta energiayhteisöstä on kuluttaja, joka 
haluaa hyödyntää kesämökillä tuottamaansa aurin-
kosähköä kotonaan. Hajautettu energiayhteisö 
hyödyntää olemassa olevaa sähköverkkoa ja mak-
saa verkkopalvelumaksut ja verot normaalisti. Säh-
köenergiamaksu sen sijaan muuttuu. 

Hajautetun energiayhteisön ideana on yhdis-
tää energiayhteisön jäsenten kulutus ja tuotanto 
samaan kokonaisuuteen, jolloin voidaan hyödyn-
tää yhteisön omatuotanto tehokkaasti ja saada 
etua sähkömarkkinoilla. Lisähyötyä voi saada jous-
tomarkkinoilta. Tuotantoresursseja voi hankkia 
yhteishankintana, jolloin tuotannon yksikkökoko 
on suurempi ja myös investoinnista voi saada etua. 
Esimerkiksi aurinkopaneelikentästä kukin ener-
giayhteisön osakas hankkii itselleen osuuden tai 
tuuliselle paikalle toteutetaan yhteishankintana 
tuulivoimala7. Malli voi perustua myös tuotanto-
resurssien vuokraamiseen8.    

Hajautettu 
energiayhteisö

Hajautetun energiayhteisön jäsenet ovat liittyneet sähköverkkoon eri liittymispisteiden kautta. 

7  Lumituuli on joukkorahoitteinen kuluttajaomisteinen tuulivoimayhtiö. https://www.lumituuli.fi/. Viitattu 5.10.2020.  
8  Mm. Helen ja Tampereen Sähkölaitos vuokraavat aurinkopaneeleja.  

https://www.helen.fi/aurinkopaneelit/aurinkosahko. Viitattu 5.10.2020. 
https://www.sahkolaitos.fi/valoa-ja-virtaa/voimaa-auringosta/aurinkopaneelit-vuokraamalla/. Viitattu 5.10.2020.
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Kaikilla hajautetun energiayhteisön jäsenillä on 
verkkopalvelusopimus paikallisen sähköverkkoyh-
tiön kanssa, ja verkkoyhtiö mittaa kulutuskohteet 
sekä tuotanto- ja varastointiresurssit. Yhteisön 
sisäinen energianjako toteutetaan laskennallisesti 
samaan tapaan kuin aiemmin esitellyn kiinteistön 
sisäisen energiayhteisön hyvityslaskenta. 

Laskenta voidaan toteuttaa sähkönmyyjän 
tietojärjestelmässä tai sen voi toteuttaa erillinen 
palveluntarjoaja tai energiayhteisö itse. Hajaute-
tun energiayhteisön netotus voidaan tehdä millä 
tahansa sähkönmyyjän hyväksymällä ajanjaksolla, 
koska se koskee vain sähköenergiamaksua. Las-
kutuksessa voidaan siis siirtää kesällä tuotettua 
aurinkosähköä käytettäväksi talvella, mikäli säh-
könmyyjä tällaista palvelua tarjoaa. 

Hajautettuihin energiayhteisöihin liittyvät käy-
tännöt eivät ole vielä vakiintuneita, eikä laissa sää-
detä niistä tarkasti, vaan erilaisia palvelumalleja 
voidaan toteuttaa melko vapaasti. Hajautettuihin 
energiayhteisöihin liittyviä palveluja voivat tarjota 
suoraan sähkönmyyjät tai niiden toteutuksesta voi 
vastata myös erillinen palveluntarjoaja, joka voi 
esimerkiksi vastata energiayhteisön kokoamisesta, 
yhteisten resurssien hankinnasta, netotuslasken-

nasta, jäsenten laskutuksesta ja/tai sähkönmyy-
jän kilpailutuksesta. Tyypillinen oletus tämäntyyp-
piselle energiayhteisölle on, että kaikilla yhteisön 
jäsenillä on sama sähkönmyyjä. Mahdollista on, 
että muunkinlaisia malleja syntyy tulevaisuudessa. 

Myös hajautettu energiayhteisö voi toi-
mia joustomarkkinoilla, jos yhteisöllä on ohjatta-
via resursseja kuten sähkövarastoja tai ohjattavaa 
kuormaa. Tällöin voidaan puhua virtuaalivoimalai-
toksesta tai aggregaattoriliiketoiminnasta. Aggre-
gaattorina voi toimia sähkönmyyjä tai erillinen pal-
veluntarjoaja. 

Virtuaalivoimalaitos on järjestelmä, joka 
ohjaa siihen liitettyjä energiaresursseja 
sähkömarkkinatarpeiden mukaisesti. Vir-
tuaalivoimalaitos voi osallistua myös säh-
köjärjestelmän taajuudensäätöön. 

Aggregaattori on toimija, joka kokoaa asi-
akkaidensa sähkön kulutusta, tuotantoa 
sekä varastoja isommaksi virtuaaliseksi 
kokonaisuudeksi.

Hajautetun energiayhteisön jäsenet voivat sijaita eri puolilla Suomea. Yhteisön jäsenyys vaikuttaa vain 
energiamaksuun ja verkkopalvelumaksu ja verot pysyvät ennallaan. 

Sähköntuotanto

Laskennallinen  
energiajako sovitulla 
jakoperusteella ja 
ajanjaksolla.

Sähkönmyyjä laskuttaa  
asiakkaita tämän 
laskennan tuloksen 
perusteella.

Verkkoyhtiö  
laskuttaa asiakkaita 
käyttöpaikkan  
mittauksen perusteella.
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Kenelle?
Hajautettu energiayhteisö sopii tilanteeseen, jossa 
eri paikoissa sijaitsevia kulutuskohteita sekä tuo-
tanto- ja varastointiresursseja halutaan hyödyntää 
kokonaisuutena. Mikäli samalla omistajalla on kiin-
teistöjä eri paikoissa, voidaan hajautetun energia-
yhteisön avulla hyödyntää yhdessä kohteessa tuo-
tettua sähköä muissakin kiinteistöissä, esimerkiksi 
mökin aurinkopaneelien tuotantoa kotona. Tämän 
mallin avulla on myös mahdollista sijoittaa esimer-
kiksi taloyhtiön tuotantoresurssi kauemmas, jos 
kiinteistön omalle tontille tai sen lähiympäristöön 
ei pystytä halutun suuruista tuotantoa rakenta-
maan. Esimerkiksi aurinkopaneelikenttä voidaan 
rakentaa erilliselle, sopivalle alueelle. Hajautettu 
energiayhteisö sopii myös kuluttajille, jotka halua-
vat hankkia tai vuokrata omaa tuotantoa, mutta 
jotka eivät pysty esimerkiksi taloyhtiön vastustuk-
sen vuoksi tekemään hankintaa oman kiinteistön 
alueella. Ratkaisu sopii hyvin myös vuokralla asu-
ville.  

Sähkön tuotannon rooli
Energiantuotannolla on keskeinen osa mitä tahansa 
energiayhteisöä ja tämä pätee myös hajautettujen 
yhteisöjen kohdalla. Koska hajautetun energiayh-
teisön toteutus voi vaihdella merkittävästi, ei tuo-

tantomuodon valintaan ja mitoitukseen voi antaa 
yleispäteviä ohjeita. Ajallisen vaihtelun merkitys 
riippuu siitä, millä jaksolla laskennallinen energian-
jako tehdään ja siitä, millaisia toimintoja energia-
yhteisöllä on eli onko yhteisön päätarkoitus tuot-
taa sähköä jäsentensä käyttöön vai osallistuuko 
yhteisö myös joustomarkkinoille. 

Sähkön varastoinnin rooli
Sähkön varastoinnin avulla voidaan hajautetussa-
kin energiayhteisössä kasvattaa oman energian-
tuotannon käyttöastetta. Koska hajautetussa ener-
giayhteisössä maksetaan verkkopalvelumaksu ja 
verot normaalisti, ei varastointi ole todennäköisesti 
taloudellisesti kannattavaa pelkästään omakäytön 
kasvattamiseksi. Jos yhteisö osallistuu myös jous-
tomarkkinoille, paranee varastoinnin taloudellinen 
kannattavuus ja yhteisön joustokyky kasvaa. 

Kulutusjouston rooli
Kulutusjouston avulla voidaan siirtää kulutusta 
ajankohtiin, jolloin omatuotantoa on paljon tai 
jolloin kulutuksen ohjaus on sähkömarkkinoiden 
näkökulmasta järkevää. Joustoa voidaan käyttää 
niin yhteisön omien resurssien optimointiin kuin 
sähkömarkkinoiden tarpeisiin, jolloin yhteisö voi 
saada taloudellista hyötyä markkinoiden kautta.
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Menestystä  
kestävään kehitykseen
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Energiayhteisöt avaavat koko energiajärjestelmälle 
ja sen käyttäjille kokonaan uusia mahdollisuuk-
sia osallistua entistä kestävämpään sähköntuo-
tantoon ja -kulutukseen. Energiayhteisöt voivat 
toimia monin eri tavoin, ja tämä käsikirja tarjoaa 
perustietoa erilaisista energiayhteisömalleista. 

Käsikirja keskittyy energiayhteisöihin, jotka ovat 
Suomessa jo nyt mahdollisia tai joiden mahdollis-
tamiseksi lainsäädäntö voi uudistua. Lainsäädäntö 

vaikuttaa energiayhteisöjen toteuttamiseen ja kan-
nattavuuteen merkittävästi. Lakimuutokset saatta-
vatkin tulevaisuudessa mahdollistaa myös sellaisia 
energiayhteisöjä, joita tämä käsikirja ei käsittele.  

Energiayhteisöt ovat monilta osin vielä muo-
toutumassa, ja niihin liittyvien palvelujen tarjon-
nan odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Toivo-
tamme menestystä energiayhteisöjen kestävään 
kehitykseen.

Menestystä kestävään 
kehitykseen
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Liitteet
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Elenian kulutusjouston testiprojekti
Tulevaisuudessa sähkön kulutusjoustoa voi hyödyntää dynaamisemmin ja 
reaaliaikaisemmin kuin nykyiset verkkoyhtiön tekniset ratkaisut mahdol-
listavat. Tulevaisuuden ratkaisujen testaamiseksi Elenia toteutti projek-
tin, jossa tutkittiin seuraavan sukupolven älykkäiden sähkömittarien mah-
dollistamaa sähkömarkkinatarpeiden mukaista kulutuksen etäohjausta. 
Lisäksi projektissa selvitettiin tulevaisuuden kehitystarpeita sekä ohjaus-
ten vaikutuksia asiakkaiden asumismukavuuteen.

Hankkeessa Elenia asensi noin 80 testaukseen osallistuneeseen koti-
talouteen uudet älykkäät sähkömittarit, joiden avulla paljon sähköä käyt-
täviä laitteita, sähkölämmitystä ja lämminvesivaraajaa, voitiin ohjata. Kulu-
tusjoustoon tarvittavan teknologian testaukset alkoivat  kesällä 2019 ja 
ne jatkuivat kevääseen 2020. Lähes kaikki asiakkaista kertoivat, etteivät 
kulutuksen testiohjaukset vaikuttaneet asumismukavuuteen. Monet ker-
toivat, että sähkön kulutusjousto oli kuluttajalle helppoa ja huomaama-
tonta.

Elenia jatkaa kulutusjoustoratkaisun, uusien mittalaitteiden ja mit-
tausjärjestelmän kehitystyötä. Tavoitteena on mahdollistaa älykäs kulu-
tusjousto kaikille pienasiakkaille 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tule-
vaisuudessa reaaliaikaisempi ohjaus tuo asiakkaille mahdollisuuden sopia 
sähkönmyyjän tai muun palveluntarjoajan kanssa taloutensa sähkökuor-
mien ohjauksesta siten, että asiakas hyötyy siitä taloudellisesti.

Liite 1: Yhteisön resurssit ja resurssien mitoitus
Tämä käsikirja keskittyy erityisesti sähköenergia-
yhteisöihin, jotka jakavat sähköresursseja. Näitä 
ovat sähköntuotanto, sähkönkulutus ja sähkönva-
rastointi. Energiayhteisöt voivat jakaa myös muita 
energiaresursseja, esimerkkinä lämpöenergiayh-
teisöt.

Energiayhteisön on olennaista tuntea resurs-
sien toiminta eli milloin ja minkä verran ne kulutta-
vat ja tuottavat sähköä. Lisäksi resurssien säädet-
tävyys eli kyky ohjata kulutusta ja/tai tuotantoa 
on tärkeää ottaa huomioon. Erityisen tärkeää tämä 
on verkosta irrotetussa energiayhteisössä.

Sähköjärjestelmässä kulutuksen ja tuotan-
non eli tehotasapainon, on oltava tasa-
painossa koko ajan. Verkkoon liittyneen 
energiayhteisön kohdalla sähköverkko 
huolehtii tästä tasapainosta.

Sähkönmyyjä/ 
Aggregaattori

ELENIA  
Verkkoyhtiö

Asiakas

Sähkömittari
Lämminvesivaraaja

tai varaava
sähkölämmitys

Virtuaalivoimalaitoksen roolit
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Sähkönkulutus ja kulutusjousto
Energiayhteisön jäsenillä on tarve sähkönkulutuk-
seen, joka syntyy esimerkiksi asumisesta tai lii-
ketoiminnan tarpeesta. Osa sähköntarpeesta on 
aikaan sidottua, mikä tarkoittaa, ettei sen ajankoh-
taan voi merkittävästi vaikuttaa. Osa sähköntar-
peesta voidaan siirtää ainakin osittain haluttuun 
ajankohtaan. Tällöin puhutaan kulutusjoustosta. 

Sähkön kulutusjousto tarkoittaa sitä, että säh-
könkulutusta siirretään ajankohtaan, jossa se on 
sähkönkäyttäjän, energiayhteisön tai energiajär-
jestelmän kannalta järkevää. Kulutusta voidaan 
siirtää korkean kulutuksen tunneilta aikoihin, jol-
loin kulutus on vähäistä. Tällaista aikaa on esi-
merkiksi yöaika. Erityisen hyvin kulutusjoustoon 
soveltuvat resurssit, joiden ohjaus ei aiheuta asi-
akkaalle haittaa tai parhaassa tapauksessa asiakas 
ei edes huomaa kulutuksen ohjausta. Esimerkiksi 
lämminvesivaraaja ja varaava sähkölämmitys ovat 
tällaisia ohjattavia sähkökuormia. 

Sähköntuotanto 
Sähköä tuotetaan suurissa tuotantoyksiköissä tai 
hajautetusti pienemmässä mittakaavassa. Sähkön-
tuotanto on perustunut vahvasti fossiilisten polt-
toaineiden käyttöön, mutta yhä enenevissä määrin 
tuotanto on siirtymässä uusiutuviin energiamuo-
toihin kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Merkittä-
vänä erona polttamiseen perustuvan energian-

tuotannon ja esimerkiksi tuuli ja -aurinkovoiman 
välillä on niiden säädettävyys. Polttamalla tuotet-
tua energiaa saadaan käyttöön, kun sille on tarve, 
mutta tuuleen ja aurinkoon perustuvaa energiaa 
on saatavilla silloin, kun sääolot sen mahdollista-
vat. Uusiutuvista energiamuodoista vesivoima on 
poikkeus säädettävyytensä vuoksi. Patoaltaan tai 
muu säädön mahdollistava vesivoima onkin erin-
omainen tapa energiankulutuksen ja tuotannon 

tasapainottamiseen. 
Uusiutuvat sähköntuotantomuodot ovat yleis-

tyneet viime vuosina merkittävästi ja etenkin teol-
lisen mittaluokan tuulivoiman määrä on kasvanut 
Suomessa nopeasti. Samaan aikaan aurinkosäh-
kön pientuotanto on kasvanut vauhdilla. Uusiutu-
van energian suosiota lisää ympäristötietoisuus ja 
uusiutuvan sähkön parantunut taloudellinen kan-
nattavuus. 

Aurinkovoima
Aurinkovoimaa on olemassa muutamien satojen 
wattien pienvoimaloista aina satojen megawattien 
aurinkovoimaloihin. Suomessa yleisimpiä aurinko-
voimaloita ovat kotitalouksien ja yritysten pien-
voimalat. Suuren kokoluokan aurinkosähkölaitok-
set ovat toistaiseksi varsin harvinaisia Suomessa. 
Aurinkovoimaratkaisut ovat todennäköisesti ylei-
sin energiayhteisöjen sähköntuotantoresurssi lähi-
vuosina yhteisöjen yleistyessä.

Tuulivoima
Tuulivoimaloita on olemassa muutamien satojen 
wattien pienvoimaloista aina satojen megawattien 
tuulivoimapuistoihin. Taloudellisesti kannattavinta 
tuulivoiman tuotanto on juuri suuremman mitta-
kaavan voimalaitoksissa. Pienemmän mittakaavan 
tuotanto on Suomessa melko harvinaista. Erilai-
set tuulivoimaratkaisut voivat kuitenkin soveltua 
energiayhteisön tuotantoresursseiksi. 

Vesivoima
Vesivoimaloita on olemassa muutamien satojen 
wattien pienvoimaloista aina satojen megawattien 
voimalaitoksiin. Uusien vesivoimaloiden rakenta-
misen haasteena on sopivien paikkojen vähäisyys. 
Vesivoima sopii energiayhteisön sähköntuotanto-
resurssiksi paikassa, jossa vesivoimantuotanto on 
mahdollista.

Sähkönkulutuksen jousto ajoituksen avulla
Sähkönkulutus tai -tuotanto voi joustaa ajallisesti. Esimerkiksi varaavan sähkölämmityksen voi 
siirtää edullisemman sähköhinnan ajankohtaan asumismukavuudesta tinkimättä.
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Biopolttoaineet
Biopolttoaineet ovat eloperäisestä aineksesta val-
mistettuja polttoaineita. Ne voivat olla olomuodol-
taan kiinteitä, kaasuja tai nestemäisiä. Erilaiset bio-
polttoaineet soveltuvat minkä tahansa kokoluokan 
sähköntuotantoon. Energiayhteisön sähköntuotan-
toresursseina niitä voidaan käyttää monipuolisesti 
erilaisissa ratkaisuissa. Muista uusiutuvista tuotan-
tomuodoista poiketen biopolttoaineiden käyttö 
perustuu palamiseen ja näin ollen sähköntuotan-
non sivutuotteena syntyvää lämpöä on mahdol-
lista hyödyntää myös yhteisön lämmitystarpeisiin. 

Fossiiliset polttoaineet
Fossiilisia polttoaineita ovat öljy, maakaasu ja kivi-
hiili. Ne soveltuvat käytännössä minkä tahansa 
kokoluokan sähköntuotantoon. Fossiilisten polt-
toaineiden käytöstä ollaan energiantuotannossa 
luopumassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
niiden käyttö energiayhteisöjen tuotantoresurs-
sina keskittynee mahdollisiin energiayhteisöjen 
varavoimaratkaisuihin. Myös varavoimaratkaisu-
jen osalta biopolttoaineilla voidaan korvata fossii-
listen polttoaineiden tarve.

Sähkön varastointi
Energiayhteisö voi hyödyntää sähkövarastoja use-
aan tarkoitukseen. Kun sähköntuotanto ja -kulutus 

sijoittuvat eri aikaan, voidaan sähköä varastoida 
käytettäväksi myöhemmin. Näin omatuotantoa 
pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Säh-
kövarastot mahdollistavat myös joustavamman 

ostosähkön käytön siten, että verkosta otetaan 
sähköä silloin, kun se on markkinoilla halvempaa. 
Jos energiayhteisö haluaa osallistua joustomark-
kinoille, lisää sähkövarasto yhteisön joustavuutta 

Akun avulla voidaan käyttää päivällä tuotettu aurinkoenergia illalla. Akkuun varastoidaan sähköä, kun tuo-
tanto ylittää kulutuksen. Varastoitu sähkö käytetään myöhemmin, kun kulutus ylittää tuotannon.

Sähkönkulutuksen jousto akun avulla
Sähkönkulutuksen jouston resurssina voi toimia akusto, jota ladataan ja käytetään tarpeen mukaan.

huomattavasti.  Sähkövarasto voi olla esimerkiksi 
akku tai pumppuvoimalaitos. 

  

Energiayhteisön  
tuotantoresurssien mitoitus
Energiayhteisön tuotantoresurssien tarve riip-
puu yhteisötyypistä ja sen sähköntarpeesta. Kun-
kin yhteisön sähkönkulutuksen pohjalta voidaan 
arvioida muiden resurssien tarvetta. Energiayhtei-
sön resurssien arvioinnin pohjana voi olla talou-
dellinen kannattavuus verrattuna suoraan markki-

noilta hankittavaan sähköön.

Tuotannon sähkövero 
Energiayhteisöjä koskevat samat sähkö-
verovelvoitteet kuin kaikkia sähköntuotta-
jia. Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla 
mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on 
vapautettu kaikista sähköverotuksen vel-
vollisuuksista. 

Yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta 
enintään 800 000 kWh vuodessa tuot-
tavat sähkön pientuottajat joutuvat sen 
sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle 
sähköverovelvollisiksi.

TEKIJÖIDEN TERVEHDYS MITÄ YHTEISÖLLINEN  
ENERGIA TARKOITTAA?

KIINTEISTÖN SISÄINEN  
ENERGIAYHTEISÖ

KIINTEISTÖRAJAT YLITTÄVÄ 
ENERGIAYHTEISÖ

HAJAUTETTU 
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