
Sähkötuki 2023: mistä kaikkialta sähkölaskuun saa helpotusta? 

https://halvinsähkösopimus.fi/artikkelit/kaikki-sahkotuet-2023/ 

• Sähkön alempi 10 %:n arvonlisävero on voimassa 1.12.2022-30.4.2023 

• Sähkön verovähennys koskee niitä, joiden sähköenergian kulut ovat yli 2 000 euroa 1.1–30.4 
välisenä aikana 

• Sähkötuki on Kelan suoraan maksama tuki, jota voi saada, jos sähkövähennystä ei pysty 
verotuksessa täysimääräisesti hyödyntämään 

• Uusi sähkötuki 2023 kattaa víelä jo julkistettujen tukien ohella osan kotitalouksien sähkölaskusta 

Arvonlisäveron alennus 

Sähkön arvonlisävero laski väliaikaisesti 10 prosenttiin 1.12.2022. Normaali ALV-kanta on 24 %, 

ja se on taas voimassa 1.5.2023 alkaen. Halvemman ALV-kannan aikana niin määräaikaiset kuin 

toistaiseksi voimassa olevat sopimukset laskutetaan normaalia pienemmällä ALVilla. 

ALV:n alennus koskee myös vanhoja halpoja määräaikaisia sähkösopimuksia, joten siitä hyötyy 

ihan jokainen. Myös uudet sopimukset hinnoitellaan halvemman arvonlisäveron mukaan. 

Arvonlisäveron alennus koskee vain sähköenergian osuutta, eikä esimerkiksi sähkönsiirtoa. 

Kiinteän sähkösopimuksen tekevän kannattaa nyt ottaa huomioon, että arvonlisävero nousee 

takaisin 24 prosenttiin 1.5.2023, joten silloin myös sopimuksen hinta kallistuu 

 

Sähkön verovähennys 

Sähkövähennys on verottajan kautta haettava tukimuoto. Se toteutetaan kotitalousvähennyksen 

kaltaisena tukena, ja vähennyksen voi tehdä suoraan verojen osuudesta. 

Sähkövähennystä saa, jos sähköenergian (sähkösopimuksen perusmaksu + kulutusosuus, mutta ei 

siirtoa) kustannukset ALV:n kera nousevat yli 2 000 euroon 1.1.2023-30.4–2023 välisenä aikana. 

Vähennystä saa 60 % tämän ylittävästä osuudesta, mutta kuitenkin maksimissaan 2 400 euroa. 

Verovähennyksen omavastuu on yhteinen 100 euroa kaikkien muiden kotitalousvähennysten 

kanssa. 

Sähkön verovähennys koskee lähinnä työssäkäyviä sähkölämmittäjiä. Heidän kannattaa nyt ottaa 

verovähennys huomioon laskiessaan itselleen sopivinta sähkösopimusta. Verovähennyksen takia 

nyt voi olla fiksua valita sopimus, joka ei lukitse kalliiseen kiinteään hintaan talven jälkeiseksi 

ajaksi. 

Sähkön verovähennystä on haettava oma-aloitteisesti. Voit tehdä tämän jo nyt hakemalla uutta 

verokorttia oman arvioimasi sähkölaskun mukaan. 

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

vahennykset/sahkovahennys/ 
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Kelan sähkötuki 
 

Kelan sähkötukea voi saada, jos ei saa hyödynnettyä sähkön verovähennystä. Myös tämä 

tukimuoto vaatii kuitenkin, että sähköenergian kustannukset nousevat yli 400 euroon kuukaudessa 

tammi-huhtikuussa. 

Sähkötukeen liittyy mainittu 400 euron omavastuu, ja tukea voi saada suoraan 60 % ylittävästä 

sähköenergian osuudesta. Tuen enimmäismäärä puolestaan on 660 euroa kuukaudessa. 

Mikäli Kelan sähkötuki ei riitä kattamaan sähkölaskua, voi viimesijaisena keinona apua olla 

toimeentulotuesta. 

Lisätietoa sähkötuesta Kelan sivuilta. 

 

Uusi sähkötuki 2023 
 

Úusi sähkötuki eli sähköhyvitys hyvitetään automaattisesti tulevalla sähkölaskulla 

sähköyhtiön toimesta. Tukea EI tarvitse erikseen hakea tai pyytää sähköyhtiöltä. 

Hallitus julkisti jo aiemmin sovittujen sähkötukien ohelle vielä uuden väliaikaisen sähkötuen. 

Kertaluonteinen sähkötuki hyvitetään automaattisesti kevään sähkölaskulla suoraan 

sähköyhtiön toimesta, eikä kuluttajan tarvitse hakea sitä mistään. 

Uudessa sähkötuessa on 90 euron omavastuuosuus. Jos kuukauden sähkölasku jää tämän alle, ei 

tukea heru. 90 euron ylittävästä osuudesta puolestaan saa 50 % hyvitystä. Maksimisumma tuessa 

on 700 euroa. 

Sähkötuki maksetaan kahdessa osassa. Näistä ensimmäinen perustuu marras- ja joulukuun 

sähkölaskuihin, ja seuraava tuki puolestaan marras- ja joulukuun sähkönkulutukseen kerrottuna 

tammikuun sähkön hinnalla. 

Tukea ei voi saada ollenkaan, jos sähkösopimus on alle 10c/kWh. 

Sähköhyvitys koskeaa vain sähköenergian osuutta, ei siis sähkönsiirtoa. 

Kertauksena siis: 

• Omavastuu 90e/kk, maksimituki 700e 

• Hyvitetään 50 % 90e/kk ylittävästä sähkölaskusta 

• Tuki jaetaan kahdessa osassa: ensimmäinen näillä näkymin maaliskuussa 

• Tuki perustuu marras- ja joulukuun sähkönkulutukseen, joten kulutusta nyt kasvattamalla ei 

voi saada enempää tukea 

• Ensimmäisessä tukierässä otetaan huomioon vain marras- ja joulukuu, toisessa tukierässä 

myös tammikuun sähkösopimus, jos se on noussut vuodenvaihteen jälkeen 

• Hyvitys koskee vain sähköenergiaa, eikä sähkönsiirtoa 

https://www.kela.fi/sahkotuki

