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Näin luet sähkölaskua

Laskun ensimmäisen si-
vun oikeasta yläkulmasta 
löydät laskuun ja asiak-
kuuteesi liittyvät tiedot, 
kuten laskun numeron, 
asiakasnumerosi, sopi-
musnumerosi ja käyt-
töpaikan numeron sekä 
osoitteen.

Seuraavaksi laskulla on 
yhteenveto, eli makset-
tava summa, arvonlisä-
veron määrä ja eräpäivä. 
Tarkempi laskun erittely 
löytyy kääntöpuolelta.

Laskun keskellä oleva tila 
on varattu tiedotteille.

Alimmaisena laskulta löydät maksamiseen liittyvät tiedot, kuten 
tilinumeron ja viitenumeron. Tilisiirtolomakkeesta on luovuttu. Jos 
käytät pankin maksupalvelua, voit kirjoittaa pankin vaatimat tie-
dot laskun tyhjään osaan ja toimittaa laskun kuoressa pankkiin.

Keravan Energian 
yhteystiedot löytyvät 
laskun oikeasta alanur-
kasta.
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Minkä ajanjakson sähkönkäyttöä lasku koskee
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Jos asiakas ostaa sekä sähkön myynnin (sähkönmyyntisopimus) että sähkön siirron (sähköverkkosopimus) Kera-
van Energialta, laskutetaan ne samalla laskulla. Ensiksi laskulla esitetään sähkön siirto. Sähkön siirron hintaan ei 
ole tullut muutoksia nyt vallitsevassa energiakriisissä, vaan sen hinta Keravalla on edelleen valtakunnan edullisin-
ta tasoa. 

Siirtoenergia: Ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan asiakkaalle siirretyn sähkön määrä (649,85 kWh), yksikköhinta 
(2,15 snt/kWh) sekä näistä muodostuva toteuma (13,97 e).  

Perusmaksu: Toisella rivillä esitetään perusmaksu (4,50 e). Perusmaksu tulee maksaa, vaikka sähkönkulutusta ei 
olisikaan, sillä se on oikeastaan maksu sähkönkäyttömahdollisuudesta. Perusmaksuilla katetaan sähköverkkoon 
liittyviä kiinteitä kustannuksia, jotka eivät riipu asiakkaiden sähkön kulutuksen määrästä - esimerkiksi sähköver-
kon huoltoa, valvontaa ja ylläpitoa. Perusmaksun suuruus riippuu asiakkaan sulakekoosta.
 
Sähkövero: Kolmannella rivillä ilmoitetaan sähköveron määrä. Kuluttaja-asiakkaat kuuluvat veroluokkaan 1, jonka 
hinta on noin 2,8 snt/kWh. Keravan Energia tilittää verot eteenpäin valtiolle.
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Sähkön siirtomaksujen jälkeen laskulla esitetään sähkönmyyntisopimuksen laskutus, eli asiakkaan käyttämän 
sähkön määrä ja hinta. Ensimmäiseksi ilmoitetaan sen sähkösopimustuotteen nimi, joka asiakkaalla on voimassa 
(Perussähkö yleis). Seuraavaksi eritellään perusmaksu (3,00 e/kk) ja tämän jälkeen varsinainen kulutettu sähkö-
energia (649,85 kWh), sen yksikköhinta (9,89 snt/kWh) ja toteuma (64,27 e).

Sähkön myynnin osuus on se osa sähkölaskusta, jonka hintaan meneillään oleva energiakriisi vaikuttaa. Jos 
asiakkaalla on voimassa määräaikainen sähkösopimus, kuten tässä esimerkissä, pysyy hinta samana sopimuk-
sen voimassaolon ajan. Määräaikaisen sopimuksen tunnistaa siitä, että sen päättymispäivä ilmoitetaan erittelyn 
viimeisellä rivillä. Toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin voi sen sijaan tulla hinnankorotuksia. 

Alimmaisena kerrotaan kuinka asiakkaan 
käyttämä sähkö on tuotettu
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Sopimuksen voimassaolo
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Sekä sähkön siirron että myynnin osuus sisältää arvonlisäveron, jonka Keravan Energia tilittää valtiolle. Hallitus 
on esittänyt sähkön arvonlisäveron alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin. Jos esitetty alennus toteutuu, tulisi 
se voimaan määräaikaisena 1.12.2022-30.4.2023. Tämä muutos tulee päivittymään laskuillemme automaattisesti.


