
Sähkömarkkinat 23.1.2023 ja yleisesti sähkölaskuihin
tarkoitetuista tukimuodoista

Tukea sähkölaskuihin liittyen ja faktaa sähkövähennyksestä:

 Sähkövähennystä voi hakea, jos tammi-huhtikuun sähköenergiakulut ovat
yhteensä yli        2 000 euroa. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia 2 000
euroa ylittävältä osalta.

 Sähkövähennyksessä on kotitalousvähennyksen kanssa yhteinen 100 euron
omavastuu.

 Täysi sähkövähennys on 2 400 euroa, ja sen voi saada, jos tammi-huhtikuun
sähköenergiakulut ovat yhteensä 6 000 euroa.

 Sähkövähennystä saa sähköenergian kuluista, ei sähkön siirrosta.

 Jos arvioi tammi-huhtikuun sähköenergiakulut verokorttihakemukselle, arvio
pitää korjata, kun toteutuneet energiakulut ovat tiedossa. Jos
sähkövähennystiedot haluaa ilmoittaa yhdellä kertaa, uuden verokortin voi
hakea toteutuneiden sähköenergiakulujen perusteella myös huhtikuun
jälkeen.

 OmaVeron verokorttihakemuksessa sähkövähennys ilmoitetaan
kotitalousvähennyksen yhteydessä.

 Jos et maksa veroja niin paljon, että hyötyisit sähkövähennyksestä, kannattaa
hakea Kelan myöntämää sähkötukea. kela.fi/sahkotuki



VERO

Tarkempaa tietoa löydät netistä osoitteesta www.vero.fi/sahkovahennys

Voit saada verotuksessa sähkövähennyksen, jos vakituisen asuntosi sähkölaskut ovat
suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi.
Vähennyksen voi saada vain tammi–huhtikuulta 2023.

Paljonko vähennys on?

Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yhteensä yli 2 000 euroa, voit saada
sähkövähennyksen. Sähkövähennys on 60 % niistä tammi–huhtikuun sähköenergian
kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.

Vähennyksen määrän voi laskea yllä olevasta osoitteesta löytyvällä laskurilla.

 Vähennys on korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden.
Vähennys on siis sähkönkäyttöpaikkakohtainen, ei henkilökohtainen.
Esimerkiksi samassa asunnossa asuvat puolisot voivat saada vähennystä
yhteensä enintään 2 400 euroa.

 Jos sinulla on samanaikaisesti käytössä useampi vakituinen asunto,
vähennys myönnetään vain yhdestä, pääasiallisesta asunnosta. Vapaa-ajan
asunnon sähköenergiakuluista ei saa vähennystä.

 Täyden vähennyksen saat, jos sähköenergian kulut ovat 4 kuukaudelta 6
000 euroa.

 Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100
euron omavastuu. Jos et tee muita kotitalousvähennyksiä, omavastuu
vähennetään sähkövähennyksestä. Sähkövähennys ei vaikuta
kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin tai enimmäismääriin.

 Voit jakaa sähkövähennyksen asuinkumppanisi kanssa, jos olette
molemmat maksaneet sähkökuluja.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/sahkovahennys/sahkovahennyslaskuri/


KELA

KELAn sähkötuesta löytyy tietoa netistä osoitteessa www.kela.fi/sahkotuki

 Ensisijainen tapa on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta.
 Sähkövähennystä ja sähkötukea ei voi saada samaan aikaan. Pienikin määrä

tukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen.
 Sähkötukea voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka. Siksi tammi–huhtikuun

sähköä koskevat laskut kannattaa laittaa talteen.

Kuka voi saada sähkötukea?

Voit saada sähkötukea, jos sähkölaskusi ovat suuret mutta et voi saada verotuksessa
täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen vuoksi. Lue lisää
sähkövähennyksestä Verohallinnon sivuilta.

Kelan maksamaa sähkötukea voi saada vakituisessa käytössä olevan asunnon
sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.–30.4.2023. Tukea voi saada
vain yhden asunnon sähkömenoihin, ja asunnon pitää sijaita Suomessa.

Sähkötukea voi saada sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollisen perusmaksun
kustannuksiin. Tukea ei voi saada sähkönsiirron kustannuksiin eikä mahdollisiin
viivästysmaksuihin.

Tarkista ensin, voitko saada verotuksessa sähkövähennystä

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Voit hakea Kelasta
perustoimeentulotukea, jos kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat eivät riitä
perustoimeentulotuessa huomioitavien menojen maksamiseen. Tällainen meno on
esimerkiksi sähkölasku.

Huomaa, että sähkötukea ei voi saada siihen osaan sähkölaskusta, johon sinulle on
myönnetty perustoimeentulotukea. Jos olet saanut perustoimeentulotukea koko
sähkölaskuun, et voi saada saman laskun perusteella enää sähkötukea.

http://www.kela.fi/sahkotuki


Muu tuki
Mikäli hallituksen esitys toteutuu ehdotetun kaltaisena, kevään aikana
sähkömenoihin olisi mahdollista saada tukea myös sähköhyvityksellä. Hyvityksen on
tarkoitus täydentää Verohallinnon myöntämää sähkövähennystä ja Kelan maksamaa
sähkötukea, eli hyvitys maksettaisiin niiden lisäksi. Sähköhyvitys ei siis vaikuttaisi
sähkövähennykseen tai sähkötukeen.

Sähköyhtiöille on tiedossa ongelmia sähkövähennyksen automatisoinnissa, koska
siirtymäaika on luonnoksen mukaan hyvin lyhyt, eivätkä yhtiöiden käyttämät
järjestelmät ole suunniteltu tähän tarpeeseen, vaan vaativat muutoksia.

Lue lisää www.valtioneuvosto.fi/sahkotuet
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