SÄHKÖN SIIRTO- JA PALVELUHINNASTO
JE-Siirto Oy

JE-Siirto Oy vastaa sähkön siirtopalvelusta. Siirtoyhtiön tehtävä on siirtää voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa sähkön tapaan, mutta siirtohinnoittelun
kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Siirtoyhtiölle maksettavan siirtomaksun
lisäksi sähkön siirtolaskulla peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu
sekä arvonlisävero.

JE-Siirto Oy toimii verkonhaltijana Jyväskylän kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön siirron asiakkaita. Toimintaan kuuluvat sähköverkon suunnittelu,
rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus
ja muut sähkön siirtoon tarvittavat tehtävät.JE-Siirto Oy on Jyväskylän kaupungin
omistaman Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiö.

SIIRTOHINNASTO
1.1.2018 alkaen • Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

YKSITYIS- JA YRITYSASIAKKAILLE
YLEISSIIRTO 5

Mittarin etusulake

Siirto alv 24 %

Perusmaksu €/kk

1x25-35 A

3,34

3x25 A

5,41

Energiamaksu snt/kWh

2,62

YRITYSASIAKKAILLE
PIENTEHOSIIRTO 1-AIKAINEN

Siirto alv 24 %

Perusmaksu €/kk

154,17

Tehomaksu €/kW,kk

2,28

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,83

Energiamaksu snt/kWh

1,51

YLEISSIIRTO

Mittarin etusulake

Siirto alv 24 %

Perusmaksu €/kk

1x25-35 A

6,29

3x25 A

10,22

3x35 A

18,07

3x50 A

31,83

PIENTEHOSIIRTO 2-AIKAINEN

Siirto alv 24 %

3x63 A

42,53

Perusmaksu €/kk

154,17

3x80 A

59,45

Tehomaksu €/kW,kk

2,28

3x100 A

80,69

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,83

2,62

Energiamaksu talviarki snt/kWh

2,19

Energiamaksu muu aika snt/kWh

1,28

TEHOSIIRTO 1-AIKAINEN 20 kV

Siirto alv 24 %

Perusmaksu €/kk

154,17

Tehomaksu €/kW,kk

2,28

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,83

Energiamaksu snt/kWh

1,25

Energiamaksu snt/kWh

Yleissiirrosta päivä-yö -aikajaotuksella peritään yhdellä eurolla
korotettua perusmaksua. Päiväaika on klo 07−22 ympäri vuoden.

KAUSISIIRTO

Mittarin etusulake

Siirto alv 24 %

Perusmaksu €/kk

3x25 A

25,36

3x35 A

45,47

3x50 A

79,00

3x63 A

112,21

3x80 A

158,01

3x100 A

205,27

TEHOSIIRTO 2-AIKAINEN 20 kV

Siirto alv 24 %

3x125 A

250,70

Perusmaksu €/kk

154,17

3x160 A

329,80

Tehomaksu €/kW,kk

2,28

3x200 A

427,91

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,83

544,24

Energiamaksu talviarki snt/kWh

2,03

Energiamaksu muu aika snt/kWh

1,08

VUOSISIIRTO

Siirto alv 24 %

Energiamaksu snt/kWh

5,05

3x250 A
Energiamaksu
talviarki snt/kWh

2,60

Energiamaksu muu
aika snt/kWh

1,46

SÄHKÖVERO
Veroluokka I:

2,79372 snt/kWh (alv 24 %)

Veroluokka II:

0,87172 snt/kWh (alv 24 %)
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Yksityisasiakkaille soveltuvat siirtotuotteet ovat yleis- ja kausisiirto.

ELÄMÄÄ
VARTEN.

MUUT EHDOT JA RAJAUKSET

KIIREELLISET ASIAKKAAN
LAITTEISIIN KOHDISTUVAT TYÖT

• Tätä hinnastoa sovelletaan JE-Siirto Oy:n vastuualueella.

(Sisältää matkat työkohteeseen ja työn)

• Tuotteen vaihto on sallittu 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen.
• Siirron energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassaolevat sähköverot
arvonlisäveroineen.
• Kausisiirron ja 2-aikaisten tehosiirtojen aikajako on
Talviarkipäivä: 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22
Talvikausi: 1.11.–31.3.
• Yleissiirto 5 -tuote on tarkoitettu vain niille 1x25/35 A ja 3x25 A
käyttöpaikoille, jotka ovat vähintään viiden käyttöpaikan liittymässä.

Päivähinta klo 8–16

175 €

Arki-ilta, yö, lauantai

235 €

Sunnuntai ja pyhä

320 €

MITTALAITTEIDEN ASENNUSPALVELUT

• Tehosiirron laskutuspätöteho määräytyy liukuvasti viimeisimmän 12
kuukauden suurimman kuukausihuipputehon mukaan.

alv 24 %

alv 24 %

Veloitetaan mikäli tuotteenmuutos aiheuttaa mittalaitteen vaihdon tai
on asiakkaan toivoma mittalaitteen vaihto. Hinta on mittarikohtainen.

• Loistehon ilmaisosuus on sulakepohjaisissa hinnastoissa 40 %
mittarin etusulakkeen määrittämästä nimellistehosta.

Mittarin asennus / siirtäminen max 63A
(ei sisällä sähkön katkaisua liittymästä)

• Loistehosta laskutetaan tehohinnaston yksikköhinnan mukaisesti.

Mittarin siirtäminen max 63 A (sis.

120 €

• Tehosiirtojen kuukauden loistehohuipusta on ilmaista 25 %
saman kuukauden pätötehohuipusta laskien.

sähkön katkaisun liittymästä)

• Loistehon ylituotantoa ei sallita.

Virtamuuntajamittarin asennus / siirtäminen

340 €

• Vuosisiirto on mittaamatonta sähkönsiirtoa tasaisella kulutuksella.

Mittarin tarkastus, virherajan sisällä pysyvä (sis.

300 €

• Sähköenergian mittalaitteiden kustannukset sisältyvät siirtohintoihin.

180 €

mittarin vaihdon, mittalaitteen tarkistuksen ja toimistokulut)

PALVELUHINNASTO

Turha käynti työkohteessa

100 €/
kerta

1.7.2018 alkaen • Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

Mittarin uudelleen ohjelmointi

150 €/
kerta

Mittarin poisto

120 €

PALVELUT Á 8,00 €

alv 24 %

• Toimistomaksu / kpl (ylimääräiset tiliotteet, laskujäljennökset, muut
tulosteet, ylimääräisen maksun palautus ja ylimääräinen tasauslasku)

PALVELUT Á 16,00 €

alv 24 %

• Ylimääräinen mittarinluku asiakkaan erillisestä tilauksesta
• Tuotteen muutos, joka ei edellytä käyntiä paikan päällä

PALVELUT Á 60,00 €

alv 24 %

alv 24 %

• Kiireellinen sähkön kytkentä työaikana (kytkentä suoritetaan
tilauspäivänä, jos tilaus on tehty arkipäivänä klo 12 mennessä)
• Jälleenkytkentä maksamattoman laskun vuoksi (työaikana)

PALVELUT Á 171,00 €

• 250 A ja sitä pienemmillä liittymillä ylläpitomaksu on 50 % liittymän
pääsulaketta vastaavan yleissiirtotuotteen perusmaksusta
• Yli 250 A liittymillä peritään tehosiirron perusmaksu

MUUT PALVELUT

Minimiveloitus tuntipohjaisissa töissä yksi tunti.
• Tuntiveloitushinta (tavanomaiset työt)
• Energiankäytön ja asiakastietojen selvittäminen / tunti
• Sähkönkäyttöraportti / käyttöpaikka
• Liittymäkohtainen sähkönkäyttöraportti
• Sähkönkatkaisu maksamattoman laskun vuoksi

PALVELUT Á 74,00 €

KÄYTTÄMÄTTÖMÄN LIITTYMÄN YLLÄPITO

alv 24 %

• Kiireellinen sähkön kytkentä päivystystyönä (kytkentä
suoritetaan päivystystyönä vuorokauden kuluessa, jos
tilaus on tehty viikonloppuna tai arkena klo 12 jälkeen)
• Työajan (8–16) ulkopuoliset kytkennät riippumatta siitä, tilataanko
ne etukäteen tai heti
Sähkön kytkentä on maksuton, jos sitä ei tilata kiireellisenä.
Tällöin kytkentä suoritetaan viimeistään kahden seuraavan
arkipäivän kuluessa tilauspäivästä lukien.
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Mittauspulssin anto mittalaitteelta asiakkaan laitteisiin
Sähköveron erittelymittaus (kahden etäluettavissa
olevan eri veroluokan mittauskohde))

4,00 €/kk
6 €/kk

Mittauspulssin kytkentä asiakkaan laitteisiin

120 €/
kerta

Sähkön katkaisu- ja kytkentä liittymästä
(pienjänniteliittymät)

120 €/
kerta

Asiakkaan valtuuttaman osapuolen lisääminen
järjestelmään tuntimittaustietojen lähettämiseksi

75 €/kerta

Tilapäissähkön kytkentä, mittarointi ja poisto max 63 A

350€/kpl

SÄHKÖVEROMUUTOSTEN SELVITYS
Sähköverojen oikaisukäsittely asiakkaan tilauksesta

alv 24 %

240 €/
kerta

SAATAVIEN VALVONTA- JA VIIVÄSTYSMAKSUT
Näistä toimenpiteistä ei peritä arvolisäveroa.
Maksumuistutuksen lähettäminen

5€

Katkaisuilmoituksen lähettäminen
(perintätoimiston hinnan mukaisesti)
Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.
MISTÄ SÄHKÖLASKUSI MUODOSTUU?
Sähkölaskusi muodostuu kolmesta keskenään melko samankokoisesta osasta,
jotka ovat sähkönmyynnin osuus, sähkönsiirron osuus sekä verot. Sähkönsiirron
osuuden laskuttaa siirtoyhtiö, jonka jakeluverkkoalueella kiinteistösi sijaitsee.
Sähkönmyynnin osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa haluamaltasi yhtiötä. Laskuttaja
voi siten olla eri yhtiö kuin siirtolaskulla. Sähkövero peritään siirtolaskulla osana
energiamaksua. Arvonlisävero peritään tuotehinnoista ja sähköverosta. ELÄMÄÄ
VARTEN.

