
Valtuustoaloite Keravan Energian sähkön myynnin ja tuotannon kustannusten 
sekä hinnoittelun avoimuudesta  

Kohtuuttomasti nousseet sähkölaskut kurjistavat suomalaisia perheitä ja yrityksiä. Erityisen 
haavoittuvassa asemassa ovat pieni- ja keskituloiset sähkölämmitteisessä talossa asuvat ihmiset 
sekä paljon sähköä toiminnassaan käyttävät pk-yritykset, joilla ei ole kohtuullista kiinteähintaista 
sähkösopimusta talven yli.  

Teimme 5.9.2022 24 valtuutetun voimin valtuustoaloitteen Keravan Energian sähkön hinnan 
kohtuullistamiseksi sipoolaisille ja keravalaisille. Sipoon kunta omistaa Keravan Energiasta osuuden 
Keravan kaupungin käyttäessä yhtiössä määräysvaltaa. Aloitteessa esitettiin, että Sipoon kunta 
käynnistää keskustelut Keravan kanssa omistajaohjauksesta Keravan Energiassa siten, että Keravan 
Energia tarjoaisi sähköenergiaa Sipoon ja Keravan asukkaille markkinahintaa oleellisesti 
matalammalla hinnalla.  

Kunnanhallitus antoi 14.11. valtuuston kokouksessa vastauksen aloitteeseen: Sipoon kunnan johto 
on neuvotellut sähkön hinnoittelusta Keravan kaupungin sekä Keravan Energian johdon kanssa. 
Keravan Energia on kertonut ottaneensa käyttöön Paikallissähkösopimuksen, jonka osalta yhtiön 
tuotantoa jyvitetään suojaamaan myyntiä sen sijaan, että tuotanto-osuudelle haettaisiin 
maksimihintaa markkinoilta.   

Paikallissähkö-tuote ei kuitenkaan ole kohtuullinen sähkösopimus omistajakuntien asukkaille. Se 
on 24 kuukauden määräaikainen sopimus ilman mitään irtisanomismahdollisuutta eli erittäin 
ankara sopimus. Paikallissähkön hinta on päiväsähkön osalta 29,00 snt/kWh (ALV 24 %), mikä ei 
heijasta Keravan Energian oman tuotannon kustannuksia eikä sähköfutuurien hintatasoa ensi 
vuodella.  

Erityisen kohtuuton on Keravan Energian Varttisähkösopimus, jollaiseksi yhtiö yksipuoleisesti 
muutti kesällä vanhat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Lukuisat sipoolaiset ja keravalaiset 
ovat pysyneet vuosikymmeniä Keravan Energian asiakkaina juuri toistaiseksi voimassa olevalla 
sopimuksella ja luottaneet paikallisen yhtiön hinnoittelun kohtuullisuuteen. Varttisähkön hinta 
ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle on Yleissähkössä 44,50 snt/kWh (ALV 10 %) ja 
Aikasähkössä päivällä 57,85 snt/kWh (ALV 10 %). Varttisähkösopimuksen hinnat ovat 
huomattavasti korkeammat kuin sähkön futuurihinta ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle ja 
oletettavasti monikertainen Keravan Energian oman tuotannon kustannuksiin. Vertailun vuoksi: 
kaupunkiomisteinen ja samanlaiset tuotantorakenteen energiayhtiö, Porvoon Energia tarjoaa 
porvoolaisille sähköenergiaa toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella hintaan 16,05 
snt/kWh (ALV 10 %).  

Keravan kaupunki Keravan Energian merkittävimpänä omistajana ei ole saadun vastauksen 
mukaan edellyttänyt lisätoimenpiteitä yhtiön tähän saakka tekemiin päätöksiin. Keravan 
kaupungin linjaus on hämmentävä. Esimerkiksi Seinäjoen, Kokkalan ja Vaasan kaupungit ovat 
käyttäneet omistajaohjausta paikallisissa energiayhtiöissä sähköenergian hinnan pitämiseksi 
kohtuullisena kuntalaisilleen. 

Sipoon valtuusto päätti 14.11. äänestyksen jälkeen, että Sipoo jatkaa keskustelua 
omistajaohjauksesta Keravan kaupungin kanssa sähkön hinnan kohtuullistamiseksi. Tämä on 
välttämätöntä.  

Kuten syyskuun valtuustoaloitteessa on todettu, Keravan Energialla on omaa sähkön tuotantoa 
sekä osuuksia suomalaisissa voimalaitoksissa, joiden tuotanto kattaa noin 20-30 prosenttia 



Keravan Energian myymästä kaikesta sähköstä. Tämän tuotannon kustannukset ovat julkisista 
lähteistä saatavien tietojen perusteella murto-osan Keravan Energian toistaiseksi voimassa olevan 
sopimuksen hinnasta. Omaa tuotantoa vasten Keravan Energian on mahdollista myydä sipoolaisille 
ja keravalaisille sähköä markkinahintaakin matalammalla hinnalla. Näin paikallinen energiayhtiö 
voi auttaa osakaskuntien asukkaita sähkökriisin yli sekä samalla vahvistaa mainettaan asukkaiden 
energiayhtiönä ja markkina-asemaansa alueella.  

Vallitsevassa sähkökriisissä julkisessa omistuksessa olevilta sähköyhtiöiltä on vaadittava erityistä 
vastuullisuutta. Vastuullista ei ole, että kaupunkien sähköyhtiöt kuten Tampereen Sähkölaitos ja 
Helen ovat tehneet julkisten perusteella tänä vuonna satumaista tulosta. Keravan Energian 
toimitusjohtaja kertoi Sipoon valtuustossa 14.11., että yhtiö tekee konsernitasolla nollatuloksen. 
Vastausta ei saatu siihen, tekeekö Keravan Energia nimenomaan sähkön tuotannon ja myynnin 
liiketoiminnassa nollatuloksen ja ilman tilinpäätösvarauksia, konsernilainoja, Fennovoiman 
alaskirjauksia jne. 

Julkisessa omistuksessa olevan sähköyhtiön toiminnalta on vaadittava avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä varsinkin vallitsevassa kriisitilanteessa. Sipoolaisilla ja keravalaisilla on oikeus 
tietää, mihin yhtiön hinnoittelu perustuu. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravan Energia julkaisee välittömästi sähkön 
myynnin sekä tuotannon kustannusrakenteen sekä yhtiön sähkönmyynti- ja 
tuotantoliiketoiminnan tuloksen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä sekä tiedot 
siihen, mihin sähkösopimusten hinnoittelu perustuu. 
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