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ALKUSANAT

Tämä diplomityö on tehty VTT Energian sähkön kysynnän hallinta -ryhmässä opin

näytteeksi Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolle. Kiitok

set työnantajalle mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta tutkimuskohteesta ja miellyttä

västä työympäristöstä.

Työn ohjaajana toimi tutkimusprofessori Seppo Kärkkäinen. Esitän hänelle parhaim

mat kiitokseni neuvoista ja rakentavista ideoista ja näkökulmista. Työn valvojaa pro

fessori Erkki Lakervia kiitän hänen työtäni kohtaan osoittamasta mielenkiinnosta. Tek

nillisen korkeakoulun tutkijaa Pirjo Heineä kiitän varsinkin monista työni ulkoasuun 

liittyvistä neuvoista.

Erikoistutkija Pekka Koposelle VTT:Itä haluan esittää erityiskiitokset monista työhöni 

liittyvistä ohjeista ja kommenteista. Kiitokset myös kaikille muille VTT Energian työn

tekijöille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa työhöni.

Työssä tutkitun asiakaskyselyn teki mahdolliseksi Savon Voima Oy:stä saadut tausta

tiedot. Lausunkin kiitokseni sekä yhtiölle että yhteyshenkilöille myötämielisestä suh

tautumisesta työtäni kohtaan.

Viimeisenä haluan esittää kiitokset vanhemmilleni kannustuksesta ja tuesta, joita usei

den opiskeluvuosien aikana olen saanut sekä siitä kärsivällisyydestä ja luottamuksesta, 

jota he ovat osoittaneet opintojani kohtaan koko opiskeluaikanani.

Espoossa 1.5.1999

Mikko Nieminen
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kaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osal

taan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille.
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1 JOHDANTO

Suomi siirtyi 17.3.1995 annetun ja 1.6.1995 voimaan tulleen sähkömarkkinalain 

(386/1995) myötä sähköhuolto]ärjestelmästä sähkömarkkinoihin, joilla sähkö on kaup

patavaraa kuten muutkin palvelut. Uusi sähkömarkkinalaki kumosi vuodesta 1980 voi

massa olleen sähkölain (319/1979). Sähkömarkkinoiden avautumista oli suunniteltu jo 

koko 1990-luvun ajan. Käytännössä siirtyminen tapahtui muutamassa vaiheessa ja oli 

kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen nopea. /1/, /2/, /3/

Sähkömarkkinauudistuksen syynä oli sähkömarkkinoilla vanhan lainsääsäädännön ai

kana vallinnut puute toimivista markkinoista ja terveestä kilpailusta, jotka taloudessa 

tavallisesti suuntaavat voimavaroja tehokkaaseen käyttöön. Sähkömarkkinoilla oli van

han sähkölain aikana ollut rajoitetusti kilpailua sähkön tuotannossa ja tukkumyynnissä. 

Vähittäismyynti sen sijaan oli toiminut ilman kilpailua. Tuottajat ja myyjät olivat hal

linneet sähköverkkoja ja pystyneet niiden avulla tehokkaasti rajoittamaan muiden pää

syä markkinoilleen. Tällaisilla markkinoilla tuottajan ja myyjän asema oli muodostunut 

hyvin vahvaksi ostajaan nähden. Myyjä oli voinut siirtää toimintansa taloudelliset riskit 

varsin pitkälle asiakkailleen, mikä ei yleensä ole mahdollista yritystoiminnassa. Sähkö

yhtiöt olivat voineet soveltaa markkinahinnoista poikkeavia tariffirakenteita, joilla sub

ventoidaan tiettyjä asiakasryhmiä toisten kustannuksella. Tästä oli aiheutunut lisäkus

tannuksia paikoin esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Myös piiloverotus ja 

vertikaalinen integraatio nähtiin huolestuttavana ongelmana. /2/

Näissä olosuhteissa sähkömarkkinoiden toimintaolosuhteiden kehittämisen lähtökoh

daksi omaksuttiin periaate, että niiden toiminnan tehostamiseksi hyödynnetään mah

dollisimman pitkälle kilpailutalouden kautta saatavia kannustimia. Samalla kuitenkin 

haluttiin turvata yhteiskunnan tarvitsemien sähköpalveluiden saatavuus. Keskeiseksi 

keinoksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi nähtiin sähköverkkojen avaaminen säädös- 

teitse tasapuolisesti kaikkien halukkaiden käyttöön, minkä odotettiin lisäävän asiakkai

den valinnanmahdollisuuksia ja myyjien välistä kilpailua. /2/
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Sähkömarkkinalailla pyrittiin vähentämään kilpailun esteitä ja poistamaan tarpeetonta 

sääntelyä siitä osasta markkinoita, jossa kilpailu on mahdollinen eli sähkön tuotannos

ta, myynnistä ja ulkomaankaupasta. Verkkotoiminta sen sijaan säilytti monopoliluon- 

teensa, koska rinnakkaisten sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti 

järkevää. Kilpailun ja sääntelyn purkamisen on katsottu edesauttavan voimavarojen te

hokasta käyttöä sähköalalla ja sitä kautta tuovan kustannussäästöjä sähkön käyttäjille ja 

kansantaloudelle. /2/, /4/

Monopolitoiminnoiksi jääneille sähkön siirrolle ja jakelulle oli tarkoitus luoda mah

dollisimman selkeät pelisäännöt. Tavoitteena oli, että sähköverkot muodostaisivat 

avoimen markkinapaikan, jonka tulisi palvella tasapuolisesti kaikkia sähkökaupan osa

puolia, niin ostajia kuin myyjiä. Verkkoon liittyminen tehtiin niin helpoksi kuin käy

tännössä mahdollista, jolloin verkkojen välityksellä käytävä sähkökauppa muodostuisi 

helpoksi ja yksinkertaiseksi. Verkkotoiminnassa on kuitenkin esiintynyt ongelmia var

sinkin siirron ja jakelun hinnoittelun osalta. Säännöissä onkin edelleen puutteita ja ke

hittämistarpeita. /2/, /4/

Yleisesti sähkömarkkinalain tavoitteena on parantaa sähkömarkkinoiden toimivuutta ja 

turvata sähköjärjestelmän tehokkuus ja kilpailukykyisyys myös tulevaisuudessa. /2/, /4/

Sähköyhtiöt joutuivat uuden sähkömarkkinalain tultua voimaan aivan uudenlaiseen ti

lanteeseen. Niiden oli kyettävä hankkimaan asiakkaansa uusin keinoin ja pyrittävä erot

tumaan muista sähkön myyjistä. Uudessa markkinatilanteessa pelkkä sähkön myynti ei 

enää riitä, vaan sen ympärille on kehitettävä erilaisia oheistuotteita ja -palveluja.

Tässä työssä on tutkittu sähköyhtiöiden vapaille sähkömarkkinoille kehittämiä tuotteita 

ja palveluita sekä Suomessa että ulkomailla. Työssä on tarkasteltu erityisesti sähköyh

tiöiden kesämökki asiakkaita ja sähköyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota uusia tuotteita 

ja palveluita juuri tälle kohderyhmälle. Lisäksi on selvitetty, mitkä sähköyhtiöiden 

mahdollisesti tarjoamat tuotteet ja palvelut kesämökkiasiakkaita kiinnostavat. Työn tu

loksena on saatu yleiskatsaus sähköyhtiöiden vapaille sähkömarkkinoille tarjoamista 

oheispalveluista ja -tuotteista ja erityiskuvaus tilanteesta yhden tietyn asiakasryhmän
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kannalta. Samoin on saatu selvyyttä siitä, miten sähköyhtiöt ovat reagoineet muuttu

neeseen tilanteeseen ja kilpailuun asiakkaista.

Työssä saatuja tuloksia on mahdollisuus hyödyntää sähköyhtiöiden kehittäessä palve

luitaan ja tuotteitaan alati kiristyvässä kilpailutilanteessa. Lisäksi tuloksia on mahdolli

suus hyödyntää jatkettaessa kehitystyötä edelleen varsinaiseksi kesämökkiasiakkaille 

tarjottavaksi palvelutuotteeksi. Palvelutuotetta pystytään myöhemmin mahdollisesti ke

hittämään ja laajentamaan muitakin asiakasryhmiä koskevaksi.
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2 TAUSTA

2.1 Sähkömarkkinoiden vapautuminen

Sähkömarkkinalaki vapautti sähkömarkkinat ja muutti sähkökaupan rakenteen /5/. Tar

peetonta sääntelyä on poistettu ja kilpailua on lisätty sekä sähkön tuotannossa, myyn

nissä että ulkomaankaupassa /4/. Aluksi (1.11.1995 alkaen) sähkömarkkinalaki koski 

vain suuria asiakkaita, joiden liittymisteho oli vähintään 500 kW /1/. Tällöin kilpailun 

piiriin tuli suunnilleen 1500-2000 suurinta yritystä ja yhteisöä. Vähintään 500 kW:n te

holla sähköä ostavat yritykset ovat lähinnä suurteollisuus- ja pkt-sektorilta /6/. Vuoden 

1997 alussa 500 kW:n tehoraja poistui ja pienemmilläkin sähkönkäyttäjillä oli mahdol

lisuus ostaa sähkönsä vapaasti. Tällöin kuitenkin vielä tunnittainen sähkönmittaus oli 

pakollista ja se vaati useita tuhansia markkoja maksavan tuntienergiamittarin ja siihen 

liittyvien tiedonsiirtoyhteyksien hankkimisen. Vuoden 1998 aikana pienkuluttajien pa

kollisesta tuntimittauksesta luovuttiin ja sähköverkoista tuli markkinapaikka, joka pal

velee tasapuolisesti sähkökaupan osapuolia. Tyyppikäyrämenettely otettiin käyttöön si

ten, että 1.9.1998 sen piiriin tulivat kaikki kotitaloudet mukaan lukien sähkölämmittä- 

jät ja 1.11.1998 myös muut pienkuluttajat, joita ovat pienyritykset, pienet myymälät ja 

palvelualan yritykset, valtaosa maatalousyrityksistä ja sähköistetyt kesämökit /5/. Kal

lista mittalaitetta vastaa pienkuluttajilla neljä erilaista tyyppikuormituskäyrää, joilla ar

vioidaan kuluttajien sähkönkäyttö tunneittain. Näitä arvioita tarvitaan, kun selvitetään 

eri myyjien osuuksia jakeluverkostojen käytöstä. Asiakas ei millään tavoin kärsi tyyp- 

pikäyrämenettelystä, mutta se ei myöskään anna minkäänlaista kannustintakaan esi

merkiksi sähkön säästöön. Kullekin asiakkaalle sovellettavan kuormituskäyrän määrit

telee verkkoyhtiö 111. Pienkuluttajia ovat asiakkaat, joiden pääsulakkeen koko on kor

keintaan 3 * 63 A ja liittymisteho on enintään 45 kW. Pienkuluttajat voivat kuitenkin 

halutessaan hankkia tuntienergiamittarin tiedonsiirtoyhteyksineen. Suuremmilla kulut

tajilla tuntimittaus on edelleen pakollinen ja edellyttää mittarin hankintaa. Tällaisia 

suuria kuluttajia on yhteensä noin 50000-80000 kappaletta /5/. 1.11.1998 alkaen Suo

men kaikki noin 2,9 miljoonaa sähköasiakasta ovat voineet halutessaan kilpailuttaa 

sähkönhankintansa. Pakkoa kilpailuttamiseen ei tosin ole, vaan se perustuu täysin va
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paaehtoisuuteen 16/. Taulukossa 2.1. on esitetty kilpailun vapauttamisen aikataulu Suo

men sähkömarkkinoilla.

Taulukko 2.1. Kilpailun vapauttaminen Suomen sähkömarkkinoilla.

Ajankohta Tapahtuma

1.11.1995 Suuret asiakkaat (yli 500 kW) kilpailun piiriin.

1.1.1997 500 kW tehoraja poistuu. Kaikki saavat ostaa sähkönsä vapaasti.

1.9.1998 Kotitalouksien tyyppikäyrämenettely otetaan käyttöön.

1.11.1998 Muiden pienkuluttajien tyyppikäyrämenettely otetaan käyttöön.

Sähkömarkkinalain tarkoitus on parantaa sähkömarkkinoiden toimivuutta ja siten tur

vata, että Suomen sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmä olisi tehokas ja kilpailu

kykyinen myös tulevaisuudessa. Samalla tavoitteena on valmistaa Suomen sähkömark

kinoita yhdentyviin pohjoismaisiin ja mahdollisesti avautuviin eurooppalaisiin markki

noihin. Kilpailun lisäämisen toivotaan edesauttavan voimavarojen tehokasta käyttöä 

sähköalalla ja luovan kustannussäästöjä kuluttajille ja kansantaloudelle. Tavoitteena on 

myös ympäristön laadun turvaaminen. Uusiutuvan energian markkinoille pääsyä on tar

koitus edesauttaa. Verkkojen avautumisella on pyritty alentamaan markkinoillepääsyn 

kynnystä, millä on pyritty osaltaan edistämään paikallisen voimantuotannon edellytyk

siä. /2/, /4/

Sähkömarkkinalain tavoitteena on myös estää ristiinsubventointi eli kilpailtujen liike

toimintojen tukeminen monopolitoiminnoilla. Tämä on toteutettu siten, että verkonhal

tijan ja sähkönmyyjän on erotettava kirjanpidollisesti verkkotoiminta, sähkön myynti

toiminta ja sähkön tuotantotoiminta toisistaan sekä muista liiketoiminnoista. Sähkön 

tuotantoja myynti ovat vapaata liiketoimintaa. Sähkömarkkinalaissa ja -asetuksessa ei 

ole sähkön tuotantoon liittyviä säännöksiä. Sähkömarkkinalain voimaantulo poisti 

suurten voimalaitosten (vähintään 250 MW) rakentamisen tarveharkinnan sisältävän 

lupamenettelyn. Voimalaitosrakentaminen edellyttää kuitenkin lupia ympäristö-, ydin

energia-, vesi-, rakennus- ja muun lainsäädännön perusteella. Sähkön myynti ei ole lu

vanvaraista, vaan kuka tahansa voi ryhtyä sähkönmyyjäksi. Sen sijaan alueellisesti
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määräävässä markkina-asemassa olevalla sähkönmyyjällä on toimitusvelvollisuus alu

eensa asiakkaille eli myyjän on toimitettava asiakkaan pyytäessä sähköä kohtuulliseen 

hintaan, jos asiakkaalla ei ole muita kilpailukykyisiä hankintamahdollisuuksia. Toimi

tusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille vähittäismyyjillä täytyy olla julkiset säh

köenergian myyntihinnat ja -ehdot. /1/, /4/, /5/

Siirto ja jakelu ovat luonteeltaan monopolistista toimintaa, johon on pyritty asettamaan 

mahdollisimman selkeät pelisäännöt. Verkkopalveluita tarjoavat sähköyhtiöt joutuvat 

hakemaan toimiluvan Sähkömarkkinakeskukselta. Lupa myönnetään, jos luvanhakijal

la on tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edellytykset huolehtia sähköverkkotoi

minnasta. Verkonhaltijalla on liittämisvelvollisuus eli hänellä on velvollisuus pyynnös

tä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa toiminta-alueellaan sijaitsevat 

tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset. Siirtovel- 

vollisuuden mukaan verkonhaltijalla puolestaan on velvollisuus myydä kohtuullista 

korvausta vastaan sähkönsiirtopa!veluja niitä tarvitseville verkkonsa siirtokyvyn rajois

sa. Sähkön siirron ns. pistehinnoittelun mukaisesti käyttäjä voi hankkia tarvitsemansa 

sähkön vapaasti mistä tahansa Suomen alueelta. Käyttäjä maksaa sähkön hinnan ohella 

liittymispisteessään maksun, joka kattaa koko siirtoketjun ilman muita siirtomaksuja. 

Tuottaja voi syöttää sähköä verkkoon samoin periaattein. Verkonhaltijalla on myös ke- 

hittämisvelvollisuus eli velvollisuus ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä 

yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata 

osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. Myös sähkön mittauksesta 

huolehtiminen kuuluu verkonhaltijan tehtäviin. Verkonhaltijan täytyy julkistaa verkko

palveluiden yleiset myyntiehdot, hinnat ja hintojen määräytymisperusteet. Niiden tulee 

noudattaa kohtuullisuutta ja alueellista tasapuolisuutta. Lisäksi verkonhaltijan täytyy 

julkistaa toimintansa tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Näi

tä toimia valvoo Sähkömarkkinakeskus yhdessä Kilpailuviraston ja kuluttajaviran

omaisten kesken. Eriyttämisen täydellinen valvonta saattaa kuitenkin olla hyvin 

vaikeaa. Siirron ja jakelun hinnoittelussa on esiintynyt myös ongelmia. Verkkotoimin

nan säännöissä onkin edelleen puutteita ja kehityspaineita. Kuvassa 2.1. on esitetty pe

rinteisen sähköyhtiön jakautuminen sähkön tuotantoa sekä verkko- ja myyntitoimintaa 

harjoittaviin osiin. /1/, /5/, /7/
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Sähköyhtiö

Tuotantotoi- 
minta (kilpailu)

Verkkotoimin- 
ta (monopoli)

Myyntitoiminta
(kilpailu)

Kuva 2.1. Sähköyhtiön jakautuminen tuotanto-, verkko-ja myyntitoimintaan.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla suurin osa kaupasta käydään kahdenkeskisin sopi

muksin, mutta sähköpörsseillä on myös merkitys neutraaleina kauppapaikkoina. Poh

joismaissa on kaksi sähköpörssiä norjalais-ruotsalainen NordPool ja suomalainen El- 

Ex. Sähköpörssit ovat uusia toimijoita markkinoilla, jotka täydentävät sähkön hankin- 

tamahdollisuuksia. El-Ex -sähköpörssi aloitti toimintansa elokuussa 1996. Siellä voivat 

käydä kauppaa vain sen jäsenet. El-Ex -sähköpörssin jäseninä on sähkön tuottajia, säh

köyhtiöitä sekä teollisuusyrityksiä. Suomessa toimivan El-Ex Sähköpörssi Oy:n omis

tavat Fingrid Oyj (aikaisemmin Suomen Kantaverkko Oyj) ja Svenska Kraftnät. Kesä

kuussa 1998 El-Ex ryhtyi välittämään norjalais-ruotsalaisen NordPoolin sähköpörssi- 

palveluja Suomessa ja Suomi liittyi näinollen pohjoismaiseen sähköpörssiin. El-Ex toi

mii NordPoolin edustajana Suomessa ja tavoite tulevaisuudessa on yhdistää nämä kak

si sähköpörssiä toisiinsa. 151, 111, /8/

Sähkömarkkinoiden vapautuminen on tapahtunut eri maissa eri tahtiin ja myös eri ta

voin. Suomi on ollut sähkömarkkinoiden vapauttamisessa yksi ensimmäisiä maita ja li

säksi vapautuminen on tapahtunut poikkeuksellisen nopeassa tahdissa. Vuoden 1998 

marraskuun alussa vallinneen tilanteen mukaan voidaan jopa sanoa, että Suomi on Eu

roopan pisimmällä sähkömarkkinoiden avautumisessa /6/. Vaikka muista maista saadut 

kokemukset ovatkin olleet hyödyllisiä markkinoiden muutoksia arvioitaessa, niin silti 

nämä tiedot eivät ole olleet suoraan sovellettavissa Suomen markkinoiden ja lähtötilan

teen erilaisuuden vuoksi. Ollessaan sähkömarkkinoiden avaamisen eturivissä Suomi 

joutuu itse huolella miettimään ja rakentamaan oikeat menettelytavat. Muiden maiden 

malleja ja kokemuksia on vain niukalti hyödynnettävissä. 19/
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2.2 Sähköyhtiö

2.2.1 Uusi tilanne

Sähkömarkkinalaki on asettanut sähköyhtiöt uudenlaisen tilanteen eteen. Sähkömarkki

noiden vapautuminen on pakottanut sähköyhtiöt muuttumaan ja kehittämään toiminto

jaan. Muita syitä sähköyhtiöiden muutokselle ja toimintojen kehittämiselle ovat asiak

kaiden ja sähköyhtiöiden omistajien aktivoituminen, teknologian kehittyminen sekä 

muunkin ympäristön muuttuminen. Lisäksi ainakin tuotannon ylikapasiteetti, joka yllä

pitää suurtuottajien aggressiivisuutta markkinoilla, aiheuttaa sähköyhtiöille muutos- ja 

kehittymispaineita. /10/

Suomessa ja muissa vapaan sähkökilpailun maissa on ollut todettavissa seuraavanlai

sia piirteitä:

- Maantieteelliset rajat sähkömarkkinoille poistuvat.

- Asiakkaat valitsevat sähköntoimittajansa pääasiassa yksikköhinnan perusteella ja 

myyjät leikkaavat kustannuksia.

- SPOT-hinta on ratkaiseva. SPOT- eli tilapäiskaupalla tarkoitetaan Suomen sähkö- 

pörssissä tuntisopimuksilla tapahtuvaa kauppa.

- Voittomarginaalit ovat pienet.

- Fuusioiden ja erityyppisten liittoutumien määrä yhtiöiden välillä kasvaa.

- Menestyäkseen markkinoilla on sähköyhtiön tarjottava sopimuksia, jotka houkuttele- 

vat asiakkaita ja toisaalta takaavat yritykselle turvallisen tuoton.

- Yhtiöiden omistajat haluavat yhtiön tuottavan suurempia voittoja.

/11/

On myöskin esitetty näkemyksiä, että sähköalan vapautuminen on tapahtunut Suomes

sa liian nopeasti. Monet sähköyhtiöt eivät pystyneet varautumaan kilpailukykyisiin säh

kön hintoihin, koska riskianalyyseja ei tehty. Sähköyhtiöiden kilpaillessa markkina

osuuksista hinnoillaan, niiden katteet ovat heikentyneet. Menetettyä kannattavuutta on 

hyvin vaikea saada takaisin. /12/
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Sähkömarkkinalaki on on toiminut muutosvoimana sähköyhtiöille /13/. Sähköyhtiöi

den on mietittävä uudelleen liiketoimintastrategiansa /5/. Kilpailun avaaminen on mer

kinnyt sähköyhtiöille sitä, että ne samanaikaisesti pyrkivät säilyttämään vanhat asiak

kaat ja samalla houkuttamaan kilpailijoiden asiakkaita. Uusi lainsäädäntö on vaikutta

nut sähköyhtiöihin siten, että toiset myyvät vain sähköä ja toiset sekä sähköä että verk

kopalveluita. Lisäksi on yhtiöitä, jotka erikoistuvat pelkkään verkkotoimintaan. Jotkut 

yhtiöt saattavat erikoistua palvelemaan vain tiettyjä valittuja asiakasryhmiä. /5/, /14/

Suomessa on yli sata perinteistä sähkönmyyjää ja lisäksi monia alalle tulleita uusia kil

pailijoita /5/. Oleellinen kysymys on, mitkä tekijät tulevat erottelemaan myyjät toisis

taan. Sähkön hinta on merkittävin ja ratkaisevin kilpailukeino. Vapailla markkinoilla 

sähköyhtiöiden väliset hintaerot ovat kuitenkin tasaantuneet. Taulukossa 2.2. on esitet

ty Sähkömarkkinakeskuksen keräämät ja julkaisemat sähköyhtiöiden myynti-, siirto-ja 

kokonaishintojen keskiarvot sekä muutamien yksittäisten sähköyhtiöiden vastaavat 

hinnat 2000 kWh sähköä vuodessa käyttävälle kerrostalohuoneistolle. Hinnat sisältävät 

arvonlisäveron (22 %) ja siirtohinta lisäksi sähköveron (4,175 p/kWh). Hinnat tauluk

koon on kerätty 1.2.1999 vallinneen tilanteen mukaan. /5/, /91, /14/

Taulukko 2.2. Sähköyhtiöiden myynti-, siirto- ja kokonaishintoja 1.2.1999. /5/

Yhtiö Myyntihinta

(p/kWh)

Siirtohinta

(p/kWh)

Kokonais

hinta

(p/kWh)

Keravan Energia Oy 23,8 22,1 (halvin) 45,9 (halvin)

Helsingin Energia 19,4 (halvin) 27,7 47,1

Esse Elektro-Kraft Ab 30,7 48,9 (kallein) 79,6 (kallein)

Enontekiön kunnan sähkölaitos 36,8 (kallein) 38,8 75,6

Keskiarvo 24,5 33,3 57,8
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Sähkön hinta ei ole ainoa kilpailutekijä, vaan sähköyhtiön on löydettävä myös muita 

kilpailijoista erottavia tekijöitä. Toinen erottava tekijä on sähkön tuotantotapa. Kulutta

jalla on mahdollisuus valita sähköyhtiönsä esimerkiksi ympäristökriteereiden perus

teella. Yhtiöiden on myös kiinnitettävä huomiota uusien tuotteiden ja palveluiden ke

hittämiseen, jotta erottuisivat kilpailijoistaan ja pärjäisivät muuttuvilla markkinoilla. 

Oheistuotteet ja -palvelut, jotka liittyvät vähittäismyyntiin muodostavat hyvän mahdol

lisuuden kasvattaa yrityksen tuloja ja ne ovat lisäksi puolustuskeino yhtiöille kiristy

vässä kilpailussa. Kuitenkin sähköyhtiöiden on tunnistettava uhka, jonka muiden alo

jen yritykset voivat luoda tarjotessaan myös tällaisia tuotteita. 19/, /14/, /15/

Aikaisemmin sähköyhtiöiden ei ollut tarpeellista markkinoida itseään voimakkaasti. 

Uusi kilpailutilanne tuo markkinoinnin voimakkaammin mukaan. Mainonta on myös 

keino erottua muistaja tulla huomatuksi asiakkaiden keskuudessa /14/. Sähköyhtiöistä 

lähtevien viestien on todettu kuitenkin olevan liian abstrakteja ja niillä yritetään tavoit

taa liian monta kohderyhmää samanaikaisesti. Siksi vastaanottajalle ei jää viestistä juu

ri mitään konkreettista mieleen. Sähkö on muutenkin asiana - teollisuusyrityksiä lu

kuun ottamatta - arkinen. Siksi sen tuotteistamiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Mai

nonta toimii vain silloin, kun viestin vastaanottajalla on kyky ottaa sanoma vastaan. 

Viestintätulvassa ihminen on kiinnostunut ajankohtaisista ja itselleen merkittävistä 

asioista. Viestinnällisesti hyvätkään ideat eivät toimi, jos niiden takana ei ole helposti 

ymmärrettäviä asioita. /16/

Asiakkaat odottavat sähköyhtiöltä luotettavuutta, alhaisia hintoja, mukautuvaisuutta, 

vastuunalaisuutta, huomiota, nopeita suunnanmuutoksia ja tietoa. Menestyäkseen näis

sä uusissa toimintaolosuhteissa ja tyydyttääkseen asiakkaiden odotukset sähköyhtiön 

on paneuduttava uuden tilanteen asettamiin haasteisiin perusteellisesti. /17/

Kilpailluilla sähkömarkkinoilla menestyksekäs sähköyhtiö toteuttaa mm. seuraavanlai

sia vaatimuksia:

- On valmis käsittelemään lisääntyviä kilpailupaineita.

- On valmis pienempiin marginaaleihin.
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- Kehittää myynnin tukitoimia.

- Keskittyy enemmän asiakkaisiin.

- Tunnistaa ja määrittää liiketoiminta-alat, joissa on suurempi marginaali.

- Kehittää strategioita lisäämään tuottavien asiakkaitten lojaalisuutta.

- Tarjoaa yhdistettyjä energiaratkaisuja.

- Tarjoaa tuotteita hintaan, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

/11/

Vapautuneilla sähkömarkkinoilla tärkein uudistus tavallista sähkönkäyttäjää ajatellen 

on mahdollisuus vapaasti valita keneltä sähkönsä ostaa. Asiakkaiden on huomattu pitä

vän parempana asioida yhtiön kanssa, johon heillä on menestyksellinen suhde jo entuu

destaan. Tämä on luonnollista, koska ihmiset pitävät mukavampana tuttua suhdetta. 

Oma sähköyhtiö mielletään yleensä läheiseksi, luotettavaksi ja turvalliseksi. Tällöin 

asiakas säästyy myös kilpailuttamisen aiheuttamalta vaivannäöltä, muttei välttämättä 

saa myöskään halvinta sähköä eikä mahdollisia oheistuotteita ja -palveluita. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että yritys voisi pitää asiakkaansa, jos liikesuhde ei ole ollut 

tyydyttävä tai yritys ei ole kilpailukykyinen hinnassa ja palveluiden tarjonnassa. /14/, 

/18/

2.2.2 Toimenpiteitä valmistautumisessa asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen /15/

Sähkömarkkinoiden tulevaisuutta leimaa jatkuva kilpailu ja epävarmuus. Tämä merkit

see, että sähköyhtiöiden joukossa on sekä voittajia että häviäjiä. Ollakseen voittajien 

joukossa yhtiön tarvitsee valmistautua huolella.

Sähköyhtiöiden täytyy määritellä mahdollisuutensa uusissa olosuhteissa ja kehittää 

strategiasuunnitelmansa muuttaakseen mahdollisuutensa menestyväksi liiketoiminnak

si. Avain tähän on asiakas ja hänen tarpeensa. Sähköyhtiöiden on määriteltävä, enna

koitava ja kohdattava asiakkaan tarpeet. Näiden toimien avulla sähköyhtiöt pystyvät 

kontrolloimaan kustannuksiaan tehokkaammalla tavalla, parantamaan palvelujen luo

tettavuutta kuluttajalle ja tarjoamaan enemmän oheistuotteita ja -palveluita kuluttajien 

valittavaksi.
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Seuraavanlaisten toimenpiteiden avulla sähköyhtiöt pystyvät valmistautumaan asiak

kaan tarpeisiin ja toteuttamaan ne paremmin kuin ilman minkäänlaista valmistautumis

ta:

Työn uudelleen suunnittelun ja paremman organisoinnin avulla työn tuottavuutta yri

tyksessä voidaan parantaa jopa 25-30 prosenttia. Näin ollen pystytään tarjoamaan 

asiakkaille tuotteita ja palveluita alhaisempaan ja kilpailukykyisempään hintaan.

Kehitetään yrityksen tietojärjestelmiä. Sähköyhtiön toiminnalle on merkityksellistä 

erittäin tehokas tiedonsiirto sähkötaseen ja laskutustietojen pitämiseksi ajan tasalla. 

Sähkömarkkinoilla on satoja toimijoita ja monenlaista tietoa on välitettävänä jatkuvasti 

eri suuntiin. Sähköyhtiöt tarvitsevatkin erittäin tehokkaat tietojärjestelmät, joita voi 

verrata suuruudessa jopa pankkijärjestelmiin. Sähkömarkkinalaki on moninkertaistanut 

energia-alan tiedonsiirtotarpeet. Aikaisemmin yritys tai kotitalous osti vuodesta toiseen 

sähkönsä samalta yhtiöltä korkeintaan pienin hintamuutoksin ja sähköenergia sekä sen 

siirto olivat yhteishinnoiteltuja. Lain tultua voimaan sähkön myyjä voi vaihtua jopa 

useita kertoja vuodessa, mikä lisää tiedonsiirtotarvetta. Samalla tavoin vaikuttavat säh

kön myynnin ja siirron erillishinnoittelu ja hintojen nopeat suuretkin muutokset. Tie

donsiirto alkaa sähkösopimuksen tekemisestä. Sähkön myyntiyhtiön on välitettävä tieto 

sopimuksesta jakeluverkon haltijalle eli sähkön siirtoyhtiölle, joka pitää yllä lain edel

lyttämää taseselvitystä. Tietoa kulkee jatkuvasti myös sähkönkulutuksesta. Samoin las

kutustietoja joudutaan siirtämään yhtiöiden kesken etenkin kun laskutusta ja asiointia 

yritetään keskittää asiakasystävälliseksi. Tiedonsiirron ja käsittelyn on oltava automaat

tista ja kapasiteettia tarvitaan runsaasti /19/. Tehokkaiden ja toimivien tiedonsiirtojär

jestelmien avulla pystytään lisäksi toteuttamaan tai auttamaan esimerkiksi seuraavan

laisia toimia: kuormien hallintaa, automaattista mittarien kaukoluentaa, kuormitustie- 

tojen keräämistä kaukoluentana, reaaliaikaisia tariffeja, DSM:ää (Demand-Side Mana

gement = kysynnän hallinta), varoituksia kuormitushuipuista, puhelinkeskusten toimin

taa jne. Lisäksi yritys voi tuottaa omaan alaansa liittymättömiä tuotteita, kuten esimer

kiksi palo- ja turvallisuuspalveluja.

12



Automaattinen sähkökatkoksien raportointijärjestelmä eliminoi yrityksen tarpeen odot

taa asiakkaiden soittoja löytääkseen sähkökatkot ja selvittääkseen niiden laajuuden. Tä

mä saadaan aikaan asentamalla jänniteilmaisimet tietyille eri tavoin valituille asiak

kaille. Näistä lähtee tieto katkoksista tiedonsiirtoyhteyksiä pitkin takaisin sähköyhti

öön. Sähköyhtiön kenttäkeskuksessa pystytään tämän jälkeen havaitsemaan sähkökat

koksen sijainti ja laajuus. Lisäksi järjestelmä analysoi tietoja sähkökatkoksista ja laskee 

tarvittavia tunnuslukuja. Siihen voidaan vielä asentaa laitteisto, jonka avulla pystytään 

pitämään asiakkaalle menevä jännite vakiona ja varautumaan jännitteen muutoksiin. 

Laitteiston avulla pystytään täten tarjoamaan asiakkaille tietoa ja takaamaan asiakkai

den sähkön laatutaso.

Automaattisen sähkömittarin kaukoluennan käyttöönotto mahdollistaa manuaalisen 

luennan lopettamisen. Lisäksi asiakkaille pystytään tarjoamaan reaaliaikaiseen hinnoit

teluun perustuvat sähkötariffit. Kaksisuuntaisen tiedonsiirtojärjestelmän ja mikropro

sessorin avulla asiakkaat pystyvät reagoimaan sähkönhinnan muutoksiin aktiivisesti. 

Asiakkaat voivat ohjelmoida mikroprosessorin toimimaan itsenäisesti tietyn logiikan 

mukaisesti. Odottamattomien tilanteiden varalle asiakkaat pystyvät kuitenkin säilyttä

mään myös manuaalisen ohjausmahdollisuuden. Näin ollen asiakkaille tarjotaan tilai

suus toteuttaa energiankäyttönsä omien tarpeidensa ja energian hinnan mukaan. Kun 

tiedetään asiakkaiden kuormitus joka hetki, voidaan myös tarkasti laskea jakelumuun- 

tajien kuormitus ja verkoston teho ja jännitehäviöt. Tällöin pystytään muun muassa ar

vioimaan tarvittava muuntajakapasiteetti entistä tarkemmin ja alentamaan kustannuksia 

välttämällä liian suuret investoinnit.

Jakeluteknologia käsittää laitteet, tuotteet ja palvelut, jotka edistävät sähkönjakelun 

kustannusten alentumista ja parantavat luotettavuutta minimoimalla esimerkiksi jännit

teen heilahduksia. Tällaisia ovat esimerkiksi energiaa varastoivat laitteet (mm. paris

tot), elektroniset loistehonkompensaattorit, elektroniset virranrajoittimet ja dynaamiset 

j ännitteenpalauttaj at. Tällaisia laitteita on perinteisesti käytetty tuottamaan hyötyä itse 

sähköyhtiölle, mutta tulevaisuudessa näitä samoja tuotteita markkinoidaan asiakkaille 

täyttämään heidän tarpeensa.
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Hyvin suunniteltujen ja valmisteltujen toimenpiteiden avulla sähköyhtiö varmistaa 

oman markkinaosuutensa muiden sähköyhtiöiden ja uusien kilpailijoiden joukossa ja 

pystyy täyttämään asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

2.3 Sähkön ostajat

Yritysten kannalta sähkömarkkinoiden vapauttaminen vaikuttaa eniten pienten ja 

keskisuurten yritysten sähkönhankinnan ja -hinnan osalta. Ennen markkinoiden va

pauttamista nämä yritykset olivat sidoksissa paikalliseen sähköntoimittaj aan. Suurilla 

yrityksillä on sen sijaan ollut monesti jo ennen markkinoiden vapauttamista mahdolli

suus neuvotella sähkön hinnasta. Lisäksi suurilla yrityksillä on ollut paras sähköoma- 

varaisuus, joka perustuu sekä omien polttoaineiden käyttöön että oman vesivoiman ja 

lauhdevoimaosuuksien omistukseen. Suurilla yrityksillä on ollut myös hyvät valmiudet 

markkinoiden avautumiseen, sillä niiden palveluksessa on tarvittavaa asiantuntemusta 

ja henkilöstä sekä niiden konsemitason energianhallinnon tietojärjestelmät on tavalli

sesti kehitetty jo aiemmin. /3/, /14/

Pienkuluttajilla on ongelmana ollut kalliin tuntimittarin hankinta. Vuonna 1998 tapah

tunut asteittainen siirtyminen tyyppikuormituskäyriin on mahdollistanut kilpailuttami

sen ilman kallista mittaria. Kilpailuttamismahdollisuudesta huolimatta markkinoille ei 

ole syntynyt mitään joukkoryntäystä. Vuoden 1998 loppuun mennessä on sähköyhtiötä 

arvioiden mukaan vaihtanut noin yksi prosentti pienasiakkaista. Tämän arvellaan joh

tuvan siitä, että keskimääräisen kuluttajan sähkön toimittajan vaihtamisesta saama hyö

ty on kuitenkin suhteellisen vähäinen. Myös yhtiöiden väliset hintaerot ovat tasaantu

neet. Suuri osa sähköyhtiöistä on alentanut tai alentamassa hintojaan. Tämän vuoksi 

sähköyhtiön vaihtoa ei pidetä tarpeellisena. Markkinat ovat kuitenkin reagoineet juuri 

siten, kuin viranomaiset olettivat. Yleinen hintataso on laskenut sellaisenkin kuluttajan 

eduksi, joka ei näe syytä osallistua kilpailuun. Uusien sähkösopimusten suhteellinen 

vähäisyys pienkuluttajien keskuudessa ei siis tarkoita sitä, etteikö kilpailu pienkulutta- 

jamarkkinoilla toimisi. Kuvassa 2.2. on esitetty tavallisen pienkuluttajan sähkölaskun 

muodostuminen 1.2.1999 vallinneiden keskimääräisten hintojen perusteella. Lasku 

muodostuu sähköenergiasta, sähköenergian arvonlisäverosta, siirtopalvelusta, siirtopal

velun arvonlisäverosta sekä sähköverosta. /5/, /8/, /9/
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Kuva 2.2. Tavallisen pienkuluttajan sähkölaskun muodostuminen 1.2.1999 valinneiden 
keskimääräisten hintojen perusteella. /5/

Mikäli asiakas ei vaihda sähköntoimittajaa, vanha myyjä jatkaa automaattisesti sähkön 

toimitusta. Sähköntoimittajalla ei ole oikeutta kieltäytyä sähkön toimittamisesta asiak

kaalle ilman, että asiakas on rikkonut sopimusehtoja tai laiminlyönyt vähittäismyyjälle 

tai jakeluverkonhaltijalle tulevia maksuja /1/, /8/. Toimitusvelvollisuuden ansiosta asia

kas on siinä mielessä hyvässä asemassa, ettei hänen tarvitse maksaa sähköstään aina

kaan paikallisen myyjän julkisia tariffihintoja korkeampia hintoja /4/.
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3 TUOTTEISTA JA PALVELUISTA SÄHKÖYHTIÖN MENES

TYSTEKIJÄ

3.1 Sähköyhtiön tarpeet ja mahdollisuudet kehittää tuotteita ja palveluita

Vapailla sähkömarkkinoilla kilpailu kiristyy jatkuvasti. Sähkön myyntihinnat lähenevät 

toisiaan. Sähkönmyynnistä saatavat katteet pienentyvät. Sähköyhtiön onkin etsittävä 

varsinaisen päätoimialansa ulkopuolelta uusia tulonlähteitä. Vapailla markkinoilla säh

köyhtiöt kehittävätkin enenevissä määrin erityyppisiä asiakaspalveluun ja sähkön 

myyntiin liittyviä oheistuotteita ja -palveluita. Tarjottavien tuotteiden ja palveluiden 

avulla on mahdollista paikata varsinaisessa päätoimialassa eli sähkön myynnissä mah

dollisesti syntyviä tulonmenetyksiä ja pitää yrityksen toiminta kannattavana. Palvelui

den tuotteistamisella on tärkeä rooli sähköyhtiöiden toiminnassa kilpailluilla markki

noilla. Tämä on luonnollisesti kaikkien kuluttajien etu, vaikka kaikki asiakkaat eivät 

näitä oheistuotteita ja -palveluita osaa vielä sähköyhtiöltä odottaa ja vaaliakaan. /9/, 

/14/

Oheistuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja markkinoiminen mahdollistaa sähkö

yhtiön erottumisen kilpailijoistaan. Se saa positiivista huomiota ja mainosta asiakkai

den keskuudessa ja julkisuudessa. Tuotteiden ja palveluiden avulla sähköyhtiön on 

myös helpompi saada asiakkaansa kiinnittymään yhtiöön. Asiakkaan on vaikeampi 

“jättää” yhtiö ja siirtyä uuden yhtiön asiakkaaksi, jos yhtiöön on muitakin sidoksia kuin 

pelkkä sähkön osto. Asiakkaat tuntevat saavansa sähköyhtiöltä myös hyvää palvelua. 

Tämä lisää asiakkaiden lojaalisuutta sähköyhtiötä kohtaan.

Asiakkaat eivät näe sähköä. Sitä ei voi myöskään koskettaa. Oheistuotteiden ja -palve

luiden avulla sähköyhtiö yrittää saada sähkön “näkymään” kuluttajille ja saamaan sen 

tuotteeksi tuotteiden joukkoon. Asiakkaille pystytään tarjoamaan silloin jotakin konk

reettistakin /20/.

Uusi sähkömarkkinalaki vaatii sähköyhtiötä eriyttämään sähkön siirron ja jakelun 

muusta liiketoiminnasta. Sähkön siirto-ja jakelutoimintaa harjoittavalla yhtiöllä onkin
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tuotteita ja palveluita kehittäessään ja taijotessaan erilainen tilanne kuin sähkön myyn

tiyhtiöllä.

Verkkotoimintaa harjoittavalla yhtiöllä on asiakkaisiinsa kiinteä pysyvä yhteys sähkö

johtojen kautta. Asiakkaisiin on konkreettinen kosketus ja he sijaitsevat tietyillä tunne

tuilla alueilla. Lisäpalveluiden kehittäminen tarjoaa verkkoyhtiölle mahdollisuuden 

laajentaa ja tukea omaa liiketoimintaansa. Tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä verk

koyhtiö pystyy mahdollisesti lisäämään sähköjohtojen hyötykäyttöä tiedonsiirrossa ja 

palvelujen tarjonnassa.

Verkkoyhtiön markkinointikin on helpommin kohdennettavissa, koska asiakkaiden si

jainti tiedetään tarkalleen. Sähkön jakeluyhtiön henkilökunta on ainakin maaseudulla 

ihmisille tuttua. Se on ollut yhteistyössä asiakkaidensa kanssa monissa tapauksissa 

useita kymmeniä vuosia. Tuttua sähköyhtiötä pidetäänkin turvallisempana palveluiden 

tuottajana. Epävarmuustekijä verkkoyhtiölle voi olla se, mitä mahdollisesti voi sähkö

markkinoiden sääntöjen puitteissa tehdä ja mikä taas on kiellettyä. Ongelmia aiheutta

vat erilaiset tulkinta- ja säännösmuutokset.

Sähkömarkkinalain mahdollistamana asiakkaat voivat vaihtaa sähkön myyntiyhtiötä ja 

se voi sijaita fyysisesti kaukana asiakkaista. Myyjän sijainti voi hämärtyä asiakkaille 

myös erilaisten keskusliikkeiden ja muiden uusien toimijoiden harjoittaessa sähkön- 

myyntiä. Sähkön myyntiyhtiölle onkin jakeluyhtiötä tärkeämpää asiakassuhteiden yllä

pito. Myyntiyhtiön toiminnassa merkittävää onkin kilpailu asiakkaista.

Sähkön myyntiyhtiön asiakkaat eivät välttämättä ole myöskään keskittyneet yhteen 

paikkaan, vaan voivat olla hajallaan. Niinpä myyntiyhtiöllä ei välttämättä ole myös

kään tunnettuvuusetuuksia asiakkaiden keskuudessa. Kaukana asiakkaista sijaitsevan 

sähkön myyntiyhtiön onkin synnytettävä luottamuksensa ja tunnettavuutensa asiakkai

siin muilla keinoin. Sähkön myyntiyhtiöllä ei myöskään ole asiakkaistaan niin hyviä 

tietoja kuin jakeluyhtiöllä.

Sähköyhtiöllä on kuitenkin vain rajalliset resurssit käytettävissä varsinaisen pääliike- 

toiminnan ulkopuolisiin toimintoihin. Heikkoutena voi myös olla puutteet tietoliiken-
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neosaamisessa ja rajalliset mahdollisuudet niiden taitojen kehittämiseen. Toiminta täy

sin uusilla toimialoilla vaatii myös näiden alojen tietoja ja taitoja. Sähköyhtiöllä on 

yleensä varsin vähäinen tuntemus esimerkiksi kiinteistöhuolto- ja vartiointipalveluista. 

Näiden alojen palveluiden tarjoaminen vaatii perehtymistä tai palveluiden hankkimista 

alihankkijoilta.

Sähköyhtiö voi tuotteita ja palveluita kehittäessään tehdä vääriäkin ratkaisuja. Se voi 

esimerkiksi valita palvelumuodon tai tekniikan, joka osoittautuukin huonoksi tai van

henee nopeasti. Tämä kuuluu kuitenkin vapaaseen kilpailuun ja sen vuoksi ratkaisut on 

mietittävä tarkasti. Samoin on tunnistettava uhka, jonka muiden alojen yritykset voivat 

luoda tarjotessaan myös samanlaisia tuotteita ja palveluita.

Kilpailu pakottaa sähkön personoitumaan /21/. Sähköön on yritettävä keksiä markkina- 

imua ja viehätysvoimaa. Sähköyhtiön on saatava tuotteistaan ja palveluistaan asiakkai

ta houkuttelevia ja helposti hyväksyttäviä. Kullekin asiakkaalle on pyrittävä luomaan 

parhaiten sopiva tuotekokonaisuus. /22/

Sähköyhtiön tavoitteena on luoda sähköstä ja siihen liittyvistä oheistuotteista ja -palve

luista merkkituote, josta voi myös pyytää hintaa /22/. Mitä lähemmäksi pienkuluttajia 

kilpailu on ulottunut, sitä enemmän sähkön kauppiaat ovatkin yrittäneet saada näyttä

mään tuotteensa merkkituotteelta /21/.

3.2 Tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessi ja markkinoiden vaatimukset

Kehittäessään asiakkailleen uusia tuotteita ja palveluita sähköyhtiöltä vaaditaan uuden

laista suhtautumista asiakaspalveluun ja vapaaseen kilpailutilanteeseen. Tuotteiden ja 

palvelujen kehittäminen on monivaiheinen prosessi. Kehittämisprosessin tavoitteena 

on määritellä tuotteet ja palvelut, joilla on suurin mahdollisuus menestyä. Kuvassa 3.1. 

on esitetty kehitysprosessin vaiheet. /17/
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1. Idean luominen É

2. Idean seulominen

3. Konsepti kehityksestä ja testauksesta

4. Markkinointistrategian kehittäminen

_____________________ __________________________________

5. Business-analyysi

6. Tuotteen kehitys
'O'

7. Markkinoiden testaus, esim. pilotti

________________________________________________________

8. Mainostus ja myynti

Kuva 3.1. Tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessin vaiheet. /17/

Kehitysprosessi alkaa idealla jostakin asiakkaille mahdollisesti tarjottavasta tuotteesta 

tai palvelusta. Tämän jälkeen idea seulotaan ja sitä pohdiskellaan perusteellisesti. Idean 

seulomiseen kuuluu useita asioita, joita ovat mm. saatavat tulot ja voittopotentiaali, 

asiakkaan tarpeet ja toiveet, kilpailuympäristö, oma osaaminen ja rahalliset- ja työvoi- 

mavaatimukset. Tämän jälkeen luodaan malli tuotteen tai palvelun kehitykselle ja tes

taukselle samoin kuin markkinointistrategialle. Kehitysprosessiin kuuluu lisäksi mark- 

kina-analyysi. Sen avulla analysoidaan, onko kehitettävälle tuotteelle tai palvelulle ky

syntää ja millä hintatasolla. Tässä voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi asiakaskyse
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lyä. Jos markkina-analyysin tulos on tuotteelle tai palvelulle myönteinen, niin kehitys

prosessia jatketaan. Seuraavina vaiheina ovat itse tuotteen kehitys ja testaus esimerkik

si pilotin avulla. Viimeisenä vaiheena kehitysprosessissa on valmiin tuotteen mainostus 

ja myynti asiakkaille.

Kehitettyjen tuotteiden ja palveluiden on kuitenkin toteutettava tiettyjä ehtoja, jotka on 

syytä pitää mielessä uusia tuotteita ja palveluita kehitettäessä:

- Niiden täytyy kohdata asiakkaiden tarpeet.

- Asiakkaiden on oltava lisäksi valmiita maksamaan niistä.

- Uusien tuotteiden on tuotettava yritykselle voittoa.

/23/

3.3 Yleisimmät tuotteet ja palvelut

Sähköyhtiöt ovat sekä Suomessa että ulkomailla kehittäneet erityyppisiä oheistuotteita 

ja -palveluita vapaille sähkömarkkinoille varsin runsaasti. Ne tarjoavat asiakkaille säh

kön myynnin ohella erilaisia ilmaispalveluita. Ilmaispalveluiden lisäksi asiakkaille tar

jotaan maksullisia tuotteita ja palveluita. Ne voivat erota hyvinkin paljon sähköyhtiön 

varsinaisesta päätoimialasta. Seuraavassa on esitelty yleisimpiä sähköyhtiöiden asiak

kailleen tarjoamia tuote-ja palvelutyyppejä.

Useat sähköyhtiöt ovat kehittäneet sähkön myynnin ympärille tuote- ja palvelupakette

ja. Tuote- ja palvelupakettien määrä lisääntyy jatkuvasti ja niitä kohdennetaan tarkem

min eri asiakasryhmille. Tällaisia kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi kotitaloudet, 

maataloudet ja yritykset. Yhtiöiden “paketit” ovat tähän asti olleet hyvin samankaltai

sia toisten yhtiöiden “paketteihin” verrattuna. Vain niiden nimet vaihtelevat. Tavalli

sesti sähköyhtiö ja asiakas tekevät sähkösopimuksen, jossa sovitaan sähkön myynnistä 

ja ostosta sekä myöskin palvelupaketista. Sähköyhtiötä vaihdettaessa joudutaan ensin 

irtisanomaan vanha sähkösopimus. Tämän jälkeen tehdään uuden sähkön myyjän kans

sa uusi sähkösopimus ja solmitaan sähköverkkosopimus paikallisen sähköyhtiön 

(verkonhaltijan) kanssa. Monet sähköyhtiöt taijoavat palvelunaan kaikkien edellä mai

nittujen sopimusasioiden hoitamista asiakkaan puolesta. Tähän tarvitaan kuitenkin
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luonnollisesti asiakkaan allekirjoittama valtuutus esimerkiksi tilauslomakkeella tai kir

jallisessa sopimuksessa /8/. “Pakettiin” kuuluu useasti mahdollisuus valita erilaisia 

vaihtoehtoja sähkölaskun maksuun. Asiakkaat saavat halutessaan valita laskujen erä

päivät ja tiheyden. Sähköyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa 

laskuerien suuruuteen ja kokonaislaskun jakautumiseen eri ajankohdille. Laskutuspal- 

veluihin kuuluu myös mahdollisuus yhdistää useamman sähkönkäyttöpaikan maksut 

yhteen laskuun. Lisäksi “pakettisopimukseen” kuuluu monilla sähköyhtiöillä erilaisia 

kanta-asiakashyvityksiä sekä hyvityksiä sähkön hinnasta toteutuneen sähkönkulutuksen 

mukaisesti

Tuote-ja palvelupakettien eräs yleisimmistä palvelumuodoista on asiakkaiden neuvon

ta, opastus ja erilaiset raportoinnit. Monet sähköyhtiöt ovat perustaneet erityisiä puhe

linpalvelukeskuksia, joista annetaan neuvoja ja opastusta lähes kaikissa sähköön ja 

sähköyhtiöön liittyvissä kysymyksissä. Monissa tapauksissa asiakkaat voivat soittaa 

koko maasta sähköyhtiön palvelunumeroon ilmaiseksi tai pelkän paikallispuhelumak

sun hinnalla. Monet sähköyhtiöt ovat pidentäneet palvelunumeroidensa palveluaikaa 

myös virka-ajan ulkopuolelle ja joillakin yhtiöillä palvelu on ympärivuorokautista. 

Neuvoja ja ohjeita voi saada esimerkiksi järkevästä sähkönkäytöstä, erilaisten kodinko

neiden vaikutuksesta kulutukseen tai vaikkapa vertailua omaan edellisen vuoden kulu

tukseen tai muihin samankaltaisten asiakkaiden kulutukseen. Luonnollisesti puhelin- 

palvelukeskukseen soittamalla voi myös neuvotella ja sopia varsinaisesta sähkösopi- 

muksesta. Tiedotuspalvelulta asiakkaille tarjotaan myös mm. asiakaslehtien, -kirjeiden 

ja Internetin välityksellä. Opastusta ja palvelua tarjotaan lisäksi energiansäästöön liit

tyen. Asiakkaille tarjotaan esimerkiksi kulutusmittareita ja energiansäästölamppuja. 

Nämä voivat olla joko maksullisia tai maksuttomia palveluita.

Asiakkaille tarjotaan myös maksullisia opastus- ja neuvontapalveluita. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi energiakatselmukset sekä yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat ener

giankäytön raportointipalvelut. Näihin palveluihin liittyvät läheisesti ESCO (energy 

service company) -palvelut. ESCO-toiminta tarkoittaa kohteeseen tehtävää investoin

tia, jonka tavoitteena on säästöt energiakustannuksissa. ESCO-investointihanke eroaa 

normaalista investoinnista siinä, että tilaaja maksaa investoinnin vähittäin investoinnin 

avulla kertyvillä säästömarkoilla. ESCO-yritys hoitaa hankkeen rahoituksen itse ja kan-
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taa myös sen onnistumiseen liittyvät riskit /24/. Muita samantyyppisiä palveluita ovat 

erilaisten projektien konsultointi-, suunnittelu-ja valvontapalvelut.

Sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen sähköteknisiä palveluita. Tällaisia voivat olla jon

kin alueen valaistuksen hoito kokonaistoimituksena alkaen suunnittelusta ja rakentami

sesta ja jatkuen valmiin valaistusjärjestelmän sähkön toimittamiseen ja järjestelmän yl

läpitoon. Lisäksi asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi lämpöpumppuja ja LVI 

(lämpö, vesi ja ilmastointi) -laitteistoja. Myös muiden koneiden ja laitteiden myynti, 

vuokraus, huolto ja korjaus kuuluvat monen sähköyhtiön palveluihin. Asiakkaita voi

daan lisäksi auttaa laitteiden ja koneiden rahoituksessa. Sähköyhtiöt suorittavat myös 

sähköasennusten ja -laitteiden määräaikais-, varmennus-ja turvatarkistuksia.

Asiakkaille tarjotaan myös vakuutuksia sähkötapaturmiin ja laitteiden ja koneiden kor

jaustoimintaan liittyen.

Muita palveluita voivat olla kiinteistönhoitoon ja turvallisuuteen liittyvät palvelut. Täl

laisia ovat valvonta- ja hälytyspalvelut.

Erityyppiset sähkön laatupalvelut liittyvät läheisesti itse sähkön myyntiin. Tietyille 

asiakasryhmille voidaan tarjota määrätyt laatuvaatimukset täyttävää sähköä. Lisäksi 

asiakkaille voidaan järjestää laatukatselmuksia. Sähkön toimitusvarmuuteen voidaan 

liittää palveluja. Asiakkaille voidaan tarjota UPS (uninterruptible power supply) -lait

teita. UPS-laitteet on suunniteltu varmistamaan häiriötön sähkönsyöttö kriittisille lait

teille ja järjestelmille, joiden toiminta saattaa häiriytyä ratkaisevasti verkkojännitteen 

huonon laadun tai täydellisen katkeamisen vuoksi. Järjestelmiä, joiden toiminnan tur

vaamiseen UPS-laitteet soveltuvat, ovat mm. tietokoneet, hälytys- ja turvajärjestelmät, 

tietoliikennejärjestelmät ja -laitteet, prosessi-ja mittausjärjestelmät. Sähköyhtiöt voivat 

myös tarjota asiakkailleen vakuutuksia ja korvauksia, jos sähkön laatu tai toimitusvar

muus ei ole sovitun kaltaista.

Sähköä myydään lisäksi jonkin tietyn imagon avulla. Asiakkaille myydään esimerkiksi 

ympäristöperustein tuotettua sähköä. Tällaisella sähköllä on monia nimiä riippuen säh

köyhtiöstä. Yleisesti käytössä olevia nimiä ovat vihreä sähköä, ekosähkö, norppasähkö,
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tuulisähkö ja puusähkö. Vihreä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä eli puu- 

hakkeella, puujätteellä, vanhalla vesivoimalla, tuulella tai aurinkoenergialla. Vihreää 

sähköä sähköyhtiö voi myydä täsmälleen vai sen verran, kuin sitä tuottaa. Vuoden 

päättyessä sähköyhtiö laskee vihreän sähkön taseensa. Vihreää sähköä ostaneiden säh- 

köasiakkaiden todelliset vuosikulutukset lasketaan yhteen, jolloin saadaan selville vih

reän sähkön kokonaiskulutus. Vastaavasti yhtiön sähkön tuotannosta ja hankinnasta 

selvitetään myytävänä olleen vihreän sähkön kokonaismäärä. Jos vihreän sähkön käyt

tö on ylittänyt tuotetun vihreän sähkön määrän, kirjataan erotus tasauksessa tavanomai

seksi sähköksi niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat ylittäneet vihreän sähkön ostosopi

muksessa mainitun sähkönkäyttömäärän. Erotus hinnoitellaan tavanomaisen sähkön ta

voin. Normaalisti vihreä sähkö on hiukan kalliimpaa kuin tavanomainen sähkö. /25/, 

/26/

Hyötysähkö vastaavasti on sähkön ja lämmön tuottamista samassa prosessissa. Kun ta

vallisesti sähköntuotannossa syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, niin yhteistuotannos

sa lämpöenergia otetaan kaukolämmön muodossa talteen. Näin saadaan käytetyn polt

toaineen hyötyaste nostettua normaalista 40-50 prosentista jopa 90 prosenttiin. Näin 

korkea polttoaineen hyötyaste vaikuttaa merkittävästi ilman puhtauteen ja pienentää 

tuotantokustannuksia. /27/
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4 SUOMALAISTEN SÄHKÖYHTIÖIDEN TUOTTEITA JA PAL

VELUITA

4.1 Yleistä

Tekemällä yhteistyötä sekä sähkönhankinnan että -myynnin puolella sähköyhtiöt saavat 

mahdollisesti suuriakin hyötyjä ja säästöjä. Sähköyhtiöt pystyvät toimimalla yhteistyös

sä yhdistämään omia erikoistaitojaan ja -tietojaan. Liittymällä yhteen ketjun jäsenenä 

olevat yritykset kykenevät yhdessä kehittämään sellaisia sähkön käytön tuotteita ja pal

veluita, joita yksittäinen yhtiö ei omilla resursseillaan kykenisi luomaan /28/. Yhteen

liittymä luo yksittäiselle sähköyhtiölle joustoja. Samalla kaikki yhtiöt voivat yhdessä 

kilpailla myös suurista asiakkaista tukkumyyjien sekä isompien sähköyhtiöiden kanssa 

/29/. Paikallisuuden ja alueellisen tunnettavuuden yhdistäminen ketjuuntumisen mu- 

kaantuomaan suuruuteen saattaa olla merkittävä kilpailuvaltti sähköyhtiöille /28/.

Suomessa on syntynyt muutamia sähköyhtiöiden muodostamia ketjuja ja yhteenliitty

miä. Tällaisia ovat mm. Fortum Energiapartnerit, Voimaton Oy, Kymppivoima Oy ja 

Isommus-Energia Oy. Taulukossa 4.1. on esitetty näihin ketjuihin kuuluvat sähköyh

tiöt. Ketjujen jäseninä olevilla sähköyhtiöillä on usein tarjottavanaan asiakkailleen tiet

tyjä yhteisiä tuotteita ja palveluita. Tämän lisäksi monilla yhtiöillä on kuitenkin omia 

erikoistuotteitaan ja -palveluitaan.

Ennusteiden mukaan kilpailun kiristyessä Suomen yli sata sähköyhtiötä ryhmittyvät 

suunnilleen kymmeneksi sähkönhankinta- ja myyntiyhtiöksi. /30/

Seuraavassa on esitelty edellä mainittujen ketjujen asiakkailleen tarjoamia koko ketjul

le yhteisiä tuotteita ja palveluita. Lisäksi on esitetty yksittäisten sekä ketjuihin kuulu

vien että kuulumattomien sähköyhtiöiden omia erikoistuotteita ja -palveluita. Yhteensä 

tarkastelussa on käyty läpi noin seitsemänkymmentä perinteistä suomalaista sähköyh

tiötä. Ensisijaisesti on keskitytty uusiin palveluihin ja tuotteisiin. Eri ketjujen tai sähkö

yhtiöiden samanlaisia palveluja ei ole kuvattu ja esitelty enää uudelleen.
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Taulukko 4.1. Suomalaisten sähköyhtiöiden muodostamia yhteenliittymiä ja ketjuja. /7/

Fortum Ener-

giapartnerit

Voimaton Oy Kymppivoima

Oy

Isommus-

Energia Oy
Forssan Energia Oy,

Imatran Seudun Sähkö

Oy, Joutsenon Energia

Oy, Keski-Suomen Va

lo Oy, Keuruun Sähkö

Oy, Koillis-Satakunnan

Sähkö Oy, Länsivoima

Oyj, Naantalin Energia

Oy, Outokummun Säh

kö Oy, Parikkalan Valo

Oy, Tuusulanjärven

Energia Oy, Fortum Po

wer and Heat Oy

Etelä-Savon Energia

Oy, Etelä-Suomen

Energia Oy, Heinola

Energia Oy,

Hämeenlinnan Energia

Oy, Iitin Sähkö Oy,

Jyväskylän Energia Oy,

Keravan Energia Oy,

Kokemäen Sähkö Oy,

Kotkan Energia Oy,

Kuoreveden Sähkö Oy,

Köyliön-Säkylän Sähkö

Oy, Lammaisten Sähkö

Oy, Lankosken Sähkö

Oy, Leppäkosken

Sähkö Oy, Mäntsälän

Sähkö Oy, Nurmijärven

Sähkö Oy, Oulun Seu

dun Sähkö KOK, Pane-

liankosken Voima Oy,

Porvoon Energia Oy,

Porvoon Seudun Sähkö

Oy, Rauman Energia

Oy, Sallilan Sähkölaitos

Oy, Vakka-Suomen

Voima Oy, Vatajankos-

ken Sähkö Oy, Ääne-

seudun Energia Oy

Keski-Suomen Valo

Oy, Kymenlaakson

Sähköosakeyhtiö, Poh-

jois-Karjalan Sähkö Oy,

Revon Sähkö Oy, Sa

von Voima Oy, Suur-

Savon Sähkö Oy

Koillis-Lapin Sähkö

Oy, Koillis-Pohjan Säh

kö Oy, Rovakaira Oy,

Rovaniemen Energia,

Tornionlaakson Sähkö

Oy
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4.2 Fortum Energiapartnerit

Fortum Oyj on energiaketjun kokonaisosaaja. Se toimittaa sekä sähköä että lämpöä ja 

niiden tuottamiseen ja siirtämiseen liittyviä asiantuntijapalvelulta. Energiaketjun alku

päässä yrityksen palveluihin kuuluu voimalaitosten ja siirtojärjestelmien suunnittelu, 

pääomasijoitukset, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Samoin palveluihin kuluu 

sähköasemien suunnittelu, toteutus ja kunnossapito. Myös muille teollisuuslaitoksille 

tarjotaan käyttö-, kunnossapito-ja asennuspalvelulta.

Fortum Energiapartnereihin kuuluu Fortum Power and Heat Oy ja yksitoista paikallista 

sähköyhtiötä. Fortum Energiapartnerit on aloittanut varsinaisten sähköpalveluittensa 

tuotteistamisen. Sähkön pienkuluttajille on rakennettu Kotisähkö-palvelupaketti ja yri

tysasiakkaille vastaavasti Yrityssähkö-palvelupaketti. Molempien tarkoituksena on teh

dä sähkön ostaminen ja kulutuksen seuraaminen mahdollisimman helpoksi.

Kotisähkön asiakaskunta muodostuu kerrostaloasukkaista, omakotiasukkaista, asunto- 

osakeyhtiöistä sekä pien- ja maatalousyrittäjistä. Kotisähkö on palvelu, jonka asiakas 

voi rakentaa omien tarpeidensa mukaisesti ja valita itse haluamansa erikoispalvelut. 

Fortum Energiapartnerit pyrkivät kehittämään palvelua edelleen.

Asiakas voi valita muun muassa, milloin ja miten maksaa laskunsa. Maksuturvapalvelu 

takaa kotitalousasiakkaille sähkönsaannin ja sähkölaskujen maksamisen myös työttö

myyden tai sairauden yllättäessä. Palveluun voi kytkeä myös muut peruskäyttömenot, 

kuten vuokran, vesi-ja jätelaskun, puhelinlaskun ja jopa öljylaskun. Palvelusta asiakas 

maksaa sähköyhtiölle tietyn suuruisen kuukausittaisen maksun.

Toimitusturvapalvelussa sähköyhtiö ottaa vastuun sähköntoimituksen katkeamisesta. 

Toimitusturva takaa asiakkaalle (kotitalous) 250 markan korvauksen, jos sähköt ovat 

yhtäjaksoisesti poissa yli 12 tuntia.

Tarjottaviin palveluihin kuuluu myös 24 tunnin infonumero paikallispuhelun hinnalla. 

Infonumero auttaa asiakasta kaikissa sähköön liittyvissä kysymyksissä. Sähkönkäyttö- 

raportista asiakas voi puolestaan verrata kulutustaan keskiarvoihin tai aikaisempien
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vuosien kulutukseen. Palveluihin kuuluu lisäksi ympäristöseloste, josta selviää sähkön 

eri tuotantomuotojen osuudet ja niiden ympäristövaikutukset.

Kotitalouksille suunnattuihin palveluihin kuuluu lisäksi pienlaitemyynti sekä huolto ja 

korjaus. Varma-palvelu mahdollistaa kodinkoneiden huolto- ja korjauspalvelun tilaa

misen klo 8-18 välisenä aikana. Huoltokäynti veloitetaan seuraavan sähkölaskun yhtey

dessä. Huoleton-palvelu takaa asiakkaille kolmen tunnin maksuttoman korjauskäynnin 

kerran vuodessa. Palvelu sisältää kodinkoneen korjauksen ja matkakulut. Mahdolliset 

varaosat laskutetaan seuraavan sähkölaskun yhteydessä

Kotisähkö-palveluihin liittyen asiakkaille tarjotaan myös halkopalvelua. Asiakas pys

tyy puhelimella tilaamaan haluamansa määrän halkoja kuivina ja määrämittaisina. Tila

tut halot ja pilkkeet toimitetaan suoraan kotiovelle. Asiakas voi valita jopa haluamansa 

puulajin.

Yrityssähkö taas on palvelua, joka räätälöidään kunkin yrityksen sähkönkäytön mu

kaan. Palveluihin kuuluvat mm. energian käytöstä kertovat asiantuntijapalvelut, 24 tun

nin infonumero, sähkön ympäristöseloste, oma yhteyshenkilö sekä ajankohtaista tietoa 

esimerkiksi Intemet-tietoverkon ja esitteiden avulla. Palveluihin kuuluu asiantuntija- 

käynti, jossa käydään läpi yrityksen energia-asiat pääpiirteissään. Asiantuntija kertoo 

käsityksensä yrityksen energiatilanteesta, antaa vinkkejä mahdollisista säästökohteista 

ja uusista teknologisista mahdollisuuksista. Esiselvityspalvelu varmistaa, että yritys va

litsee edullisimman ja toimivimman lämmitysjärjestelmän tai että uusi laitteisto sovel

tuu käytettävään prosessiin mahdollisimman hyvin. Mittauspalvelut todentavat, toimi

vatko yrityksen ja kiinteistön energiajärjestelmät oikealla tavalla. Mittauspalvelu käsit

tää sähkölämmitykseen, ilmastointiin ja sähköisiin tuotantoprosesseihin liittyvät mit

taukset. Kohteina voivat olla esimerkiksi ilmanvaihdon toiminta, sisäilman laatu, läm- 

mityslaitteiden toiminta, lämpötilatasot, säätöjärjestelmien toiminnan varmistaminen ja 

hyötysuhde-ja toiminta-arvomittaukset. Mittaustuloksista ja mittausten aikana tehdyis

tä muista havainnoista laaditaan raportti johtopäätöksineen ja toimenpide-ehdotuksi- 

neen.
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Fortum Power and Heat Oy:llä on tietoliikenteeseen ja käytönvalvontaan liittyviä tuot

teita. Yritys hoitaa tietoliikennejärjestelmien osa- ja kokonaistoimituksia, voimajohtoi

hin asennettavia optisia tiedonsiirtojärjestelmiä, antenniasennuksia, käytönvalvontajär- 

jestelmien projektinjohtourakoita ja liitäntöjä voimajohtojärjestelmiin. Lisäksi yritys 

tarjoaa erilaisia tietoliikenne- ja käytönvalvontajärjestelmien selvityksiä, kunnossapito

ja ylläpitopalveluita.

Fortum Power and Heat Oy:n tuotteena ovat myös erilaiset mastot ja muut teräsraken

teet alkaen järjestelmien suunnittelusta ja jatkuen toimitukseen ja käyttöönottoon. Tuo

tevalikoima on suuri alkaen erilaisista radiolinkki- ja tukiasemakäyttöön tarkoitetuista 

mastoista, jotka ovat sekä kiinteitä että matkapuhelinverkkoja varten. Lisäksi on monia 

mastomaisia erikoisrakenteita, esimerkiksi savupiippujen tukirakenteita voimalaitoksil

le./28/,/31/

Fortum Energiapartnereihin kuuluva Länsivoima Oyj on tehnyt sopimuksen Suomen 

Omakotiliiton kanssa sähkön myynnistä kotitalouksille. Sopimukseen kuuluu oheispal

veluna mm. energianeuvontayhteistyö. Liiton jäsenille järjestetään esimerkiksi semi

naareja tehokkaasta energiankäytöstä. /32/

Kuopiolainen Oy Energiabitti Ab on kehittänyt järjestelmän, jolla jakeluverkkoyhtiö 

pystyy analysoimaan, kuka on myynyt sähköä, kenelle, mihin kohteisiin ja kuinka pal

jon. Tiedostot menevät Web-palvelimelle, josta asiakkaat voivat omilla tunnuksillaan 

poimia ne Intemet-tietoverkon kautta työasemilleen. /32/, /33/

Oy Energiabitti Ab on toimittanut ensimmäisenä järjestelmän Länsivoima Oyj:lle. Län

sivoima Oyj tarjoaa palveluaan yritysasiakkailleen Voimapuntarin nimellä. Voimapun- 

taripalvelussa asiakas voi Internetin kautta seurata tuntitehoja joko kohteittain tai kaik

kien kohteiden summana. Tietoja voi tarkastella joko vuosi-, kuukausi- tai päivätasolla. 

Vuosiraportissa on graafisesti kuvattu vuorokautiset energiamäärät, joiden lisäksi on il

moitettu minimi-, maksimi- ja keskiarvoja kuukauden ajalta. Kuukausiraportissa on 

puolestaan graafisesti kuvattu tuntitehot ja yöaika (klo 22-07) kuvattu erityisesti tum

memmalla värillä. Lisäksi on ilmoitettu päivittäiset minimi-, maksimi- ja keskiarvot. 

Jaksoraportissa asiakas voi valita halutun alkupäivämäärän sekä raportille että toivotun
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jakson pituuden päivinä. Muuten jaksoraportin tiedot ovat samat kuin kuukausirapor

tissa. Lisäksi voi tarkkailla vuoden sähkönkäyttötietoja. Asiakas saa tietoonsa raportin 

laskutetuista energia- ja markkamääristä viimeiseltä 12 kuukaudelta. Sähkönkäyttöra- 

portissa on eriteltyinä myynti, verkkopalveluja verot. Tarkasteltavat tiedot päivittyvät 

aina päivittäin puhelinluennasta saatavilla mittaustiedoilla. Varsinkin suurasiakkaat 

ovat olleet tyytyväisiä palveluun, koska niiden ei enää tarvitse pitää omia seurantatau

lukolta. Asiakkaat pystyvät optimoimaan sähkönhankintaansa mahdollisimman talou

delliseksi ja toisaalta hakea säästökohteita. Tätä ennen vain muutamat sähkönmyyjät 

ovat tarjonneet suurasiakkailleen mittaustiedoista laadittuja paperiraportteja tai toimit

taneet sähköpostilla tiedostoja. /32/, /33/

Länsivoima Oyj:n tavoitteena on kehittää Voimapuntaria eteenpäin. Kehitteillä on lä

hinnä pienille sähkönkäyttäjille sähkönkäyttöraportit käyttöpaikoista, jotka ovat kuu- 

kausilaskutuksessa, mutta eivät tuntimittauksessa. /32/, /33/

4.3 Voimaton Oy

Voimatori Oy on 37 sähköyhtiön muodostama yhteistyöverkko, joka koostuu Voimato- 

ri-markkinointiketjusta ja sähkönhankintayhteistyötä tekevästä Voimatori Oy:stä.

Voimatori Oy:n sähköenergiatuote on SE-Sinun Energiaasi. SE-tuote on kokonaisval

tainen palvelupaketti, johon sisältyy varsinaisen sähkösopimuksen lisäksi erilaisia tuki

palveluja. SE-tuotepaketti myydään kartonkilaatikossa, joka sisältää pakettiin liittyvät 

palvelut ja laitteet. Voimatori Oy on päätynyt näin konkreettiseen tuotepakettiin, koska 

erilaiset sähkösopimukset ja niihin liittyvät tukituotteet ovat usein vaikeaselkoisia. SE- 

tuotteen ostaja saa kaiken yhdessä paketissa aivan kuten esimerkiksi tietokoneohjelmia 

ostettaessaan.

SE-palvelupaketti rakentuu henkilökohtaisen palvelun ja neuvonnan ympärille. Siihen 

sisältyy sähkösuhde. Asiakkaalla on yhtiössä oma tuttu yhteyshenkilö, jonka tavoittaa 

puhelimella ilmaisen kontaktinumeron kautta. Lisäksi asiakkaille toimitetaan vuosittai

nen raportti, joka sisältää henkilökohtaiset tiedot sähkönkäytöstä. Myös omalla tietoko

neella on mahdollista arvioida sähkönkulutustaan Voimatohtorin-pikatestin avulla. Ha
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lutessaan tarkempaa tietoa kulutuksestaan voi sähköyhtiöön palauttaa tarkemman kyse

lylomakkeen. Sähköyhtiöltä voi myös lainata veloituksetta kulutusmittaria kodin säh

kölaitteiden sähkönkulutuksen tarkastusta varten.

Erilaisten maksuvaihtoehtojen valintamahdollisuus kuuluu luonnollisena osana SE-pal- 

velupakettiin, kuten suurimpaan osaan muidenkin yhtiöiden paketeista. Lisäksi paketin 

mukana saa tiettyjä hyvityksiä.

Erikoistuotteena SE-palvelupaketin mukana asiakas saa ukkossuojaimen, jolla voi suo

jata sähkölaitteet, kuten television tai tietokoneen salamaniskun aiheuttamalta ylijän- 

nitteeltä. Jos vahinko kuitenkin käy, SE-palvelupaketti sisältää kotivakuutuksesta riip

pumattoman erillisen vakuutuksen salamaniskun aiheuttamien laitevaurioiden varalle. 

/34/

Voimatoriketjuun kuuluva Jyväskylän Energia Oy suorittaa sähköasennuksia, sähkö- 

suunnittelua, pienlaitekorjauksia, omakotitalojen lämpösaneerauksia, ATK-kaapeloin- 

teja, maakaapeli- ja muuntamotöitä sekä ulkovalaistuksen suunnittelua ja toteutusta. Se 

toimittaa asiakkailleen myöskin kaukolämpöä sekä suorittaa kaukolämpötyöt, kiinteis

töjen lämpöliittymät sekä lämmönjakolaitteistojen huollot. Lisäksi yhtiö tarjoaa näihin 

liittyen neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Kaapeliverkon kartoitus- ja sijaintipalvelutehtävät kuuluvat myös Jyväskylän Energia 

Oy:n tarjoamiin palveluihin. Yhtiö näyttää veloituksetta omistamiensa johtojen sijain

nin sekä mittaaja valmistaa karttoja asiakkaan omistamista johdoista. /35/

Heinola Energia Oy palvelee asiakasta ensimmäisestä linjanvedosta tontille sisäasen

nuksiin ja sähkön toimitukseen saakka. Yritys myy kanta-asiakkaille sähköä edullisim

min hinnoin. Kanta-asiakkaita ovat kaikki, jotka tekevät Heinola Energia Oy:n kanssa 

kanta-asiakassopimuksen. Kanta-asiakkuus on mahdollista lähes kaikille kotitalouksil

le, maatalouksille ja suurelle osalle pk-yrityksistä. /36/
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Sähköturvallisuuslain tultua voimaan Voimatoriketjuun kuuluvia yhtiöitä on sopinut 

Sähkötarkastus FIMTEKNO Oy:n kanssa lain tarkoittaman tarkastuspalvelun ylläpitä

misestä. /37/

4.4 Kymppivoima Oy

Kymppivoima Oy on kuuden sähköyhtiön omistuksessa oleva yritys, joka vastaa omis

ta] ayhtiöidensä sähkönhankinnasta. Se ostaa vapailta markkinoilta suuria eriä sähköä ja 

myy sitä sekä omistajayhtiöille että markkinoille. Internetin kautta Kymppivoima Oy 

tarjoaa asiakkailleen tarjouspyyntö- ja yhteydenottomahdollisuuden. Tietyille erikois- 

asiakkaille on räätälöity omia palveluja. /38/

Kymppivoiman osakasyhtiö Savon Voima Oy tarjoaa asiakkaille Koti Voimaa, Yritys- 

Voimaa ja TilaVoimaa. Koti Voima on tarkoitettu kotitalouksille, Yritys Voima teolli

suus- ja palveluyrityksille, julkisille laitoksille ja taloyhtiöille ja TilaVoima erityisesti 

maatalousyrittäjille. Palvelut muodostetaan sellaisiksi tuotekokonaisuuksiksi kuin asia

kas haluaa. Yleensä palvelupaketteihin kuitenkin kuuluu neuvontaa ja palvelua palve

lunumerosta ja mahdollisuus valita laskunmaksutapa. Asiakas voi halutessaan maksaa 

vaikka koko vuoden sähkölaskunsa kerralla, jolloin yhtiö antaa kahden prosentin alen

nuksen. Lisäksi palveluihin kuuluu mm. maksuton kotikäynti, joka on henkilökohtai

nen opastus- ja perustarkastuspalvelu. Käynnin yhteyteen voi liittää maksullisia kor

jaus- ja asennustöitä. TilaVoimaan kuuluu erikoispalveluna TilaLaatu-ohjelma, jossa 

seurataan asiakkaan sähkön laatua. Yritys Voimaan kuuluvat osana mittauspalvelut se

kä mittaustietojen jatkojalostus käyttöraporteiksi ja yhteenvedoiksi. /39/

4.5 Helsingin Energia

Helsingin Energian uusi kehitteillä oleva tuote on aluekylmä. Yhtiö tuottaa ja jakaa 

aluekylmää julkisten rakennusten, kuten tavaratalojen, toimistorakennusten ja vastaa

vien kesäaikaiseen jäähdytykseen. Aluekylmää tuotetaan paikallisesti yhden tai useam

man rakennuksen tarpeisiin.
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Aluekylmä tuotetaan käyttäen hyväksi kuuman kaukolämpö veden energiaa jäähdytys- 

tarkoitukseen. Jäähdytyksessä käytettävä kylmä vesi tuotetaan nk. absorptiomenetel- 

mää käyttäen. Aluekylmä on tällä hetkellä Helsingissä koerakentamisvaiheessa. Kuvas

sa 4.1. on esitetty aluekylmän toimitusvaihtoehdot.

Aluekylmon toimitusvaihtoehdot
2) Aluekylmåtøiios kiinteistössä 

Lauhdufus
JjAiuekymäverkxO

Uitiin

dl1 i
Lam ro Kymáióífos

Kouboicmpö
i&uxc onooAloek/imä

Kuva 4.1. Aluekylmän toimitusvaihtoehdot.

Helsingin Energian energiapalveluihin kuuluvat yritys-, mittaus- ja urakointipalvelut. 

Yrityspalveluiden tavoitteena on, että asiakas voi hoitaa kaikki energia-asiansa “yhden 

luukun periaatteella”. Raportointipalvelut on suunniteltu erityisesti yrityksen energian

käytön hallinnan tarpeita ajatellen. Sieltä löytyvät työkalut yrityksen sähköenergian 

käytön ja hankinnan tehostamiseksi sekä kustannusten minimoimiseksi. Mittauspalve- 

luihin kuuluvat sähkön ja kaukolämmön laskutusmittaukset, vapaan sähkökaupan edel

lyttämät mittaukset sekä ala- ja tutkimusmittaukset. Tämän lisäksi mittauspalveluihin 

kuuluvat suunnittelu-, asennus-, kunnossapito-ja kalibrointipalvelut.

Teknisen asiakaspalvelu -yksikön tehtävänä on auttaa asiakasta liittymään turvallisesti 

ja vaivattomasti sähköverkkoon. Tekninen asiakaspalvelu kattaa toimistopalvelut, 

skannauspalvelut, sähköverkkopalvelut ja sähkötarkastuspalvelut. Toimistopalveluihin 

kuuluu asiakkaan opastaminen kaikissa mittarointitilauksiin ja yksittäisiin tehonlisäyk- 

siin liittyvissä asioissa. Toimistopalveluista voi tilata pääkaupunkiseudun suunnittelu
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ja urakointiohjeet. Lisäksi asiakkaan käyttöön tarjotaan yhtiön sähköpiirustusarkistoa. 

Sähkötarkastusvarmennuspalveluja Helsingin Energia tekee 1.-3. luokan sähkölaitteis

toille ja määräaikaistarkastuksia kaikenkokoisille ja -ikäisille sähkölaitteistoille. Käyt- 

töönottotarkastuksia yhtiö tekee pienissä kohteissa sähkötöiden tekijän tueksi. Palve

luihin kuuluvat myös kuntokatselmukset sähkölaitteistojen omistajien ja haltijoiden 

tarpeiden mukaisesti.

Helsingin Energia on ottanut käyttöönsä myös asiakkaiden vakuutusturvan. Yhtiö va

kuuttaa kotitaloudet, kaikki perheenjäsenet mukaan lukien, sähkötapaturman varalta. 

Vakuutusturva on 50 000 markkaa ja se ulottuu myös kesämökkeihin. Vakuutusturva 

koskee Helsingin Energian kanta-asiakkaita, joita käytännössä ovat kaikki nykyiset 

asiakkaat. Heitä on noin 280 000. Vastaavaa palvelua ei ainakaan toistaiseksi ole muil

la yhtiöillä.

Helsingin Energia tarjoaa yhdentoista muun kaupunkisähköyhtiön tavoin myös hyöty- 

sähköä. /27/

4.6 Espoon Sähkö Oyj

Espoon Sähkö Oyj tarjoaa pientalorakentajille ja rakennusyrityksille urakointipalveluja 

kokonaispakettina. Teollisuusasiakkaille tarjotaan verkkojen ja muuntamoiden kunnos

sapitoa ja niihin liittyviä muita töitä, kuten esimerkiksi muuntamopuhdistuksia ja -tar

kastuksia. Kunnille ja yhteisöille on tarjolla puisto- ja katuvalaistuksen rakentamis- ja 

hoitopalveluita. Uutena tuotteena on liike-elämälle tarjottava jouluvalaistus täydellise

nä tuotteena sisältäen suunnittelun ja asennuksen.

Yhtiö tarjoaa lisäksi graafisia kulutusseurantaraportteja, joista asiakas voi seurata kulu

tustaan ja siten vaikuttaa kulutustottumuksiinsa. Laskunmaksuun tarjotaan myös lisä

palveluita. Asiakas voi maksaa esimerkiksi kodin ja kesämökin sähkön samalla laskul

la. Laskutusjaksot ovat myös valinnaiset. Voidaan valita vapaasti laskutusvälit ja erä

päivät. Lisäksi tietyn suuruisista kulutuksista asiakkaalle myönnetään laskuissa erilai

sia asiakashyvityksiä.
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Asiakkaille jaetaan myös tietoa. Puhelinpalvelunumero on voimassa koko maassa pai

kallispuhelumaksun hinnalla ja asiakaslehdessä jaetaan kotitalouksille tietoa neljä ker

taa vuodessa. Lisäksi suuremmille asiakkaille on tarjolla vielä oma lehti. /40/

4.7 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab

Oy Turku Energia tarjoaa pienasiakkailleen mahdollisuuden Intemet-tietoverkon kautta 

arvioida oman sähkönkulutuksensa. Palvelu on nimeltään SähköTohtorin Nettitesti. Li

säksi yritys tarjoaa kotitalouksille ja pienille yrityksille KotiPlus-palvelua. KotiPlus 

tarjoaa asiakkaille monia etuja mm. maksuvaihtoehdoissa ja energian käytön neuvon

nassa ja raportoinnissa. Kotiplus-asiakkaat, jotka ostavat sekä kodin että vapaa-ajan 

asunnon sähkön Turku Energialta, saavat vapaa-ajan asunnon sähkön myyntituotteen 

perusmaksuista 30 prosentin alennuksen.

Yritysasiakkaille Turku Energia tarjoaa ensimmäisenä sähkönmyyjänä Suomessa ja ko

ko maailmassa mahdollisuuden lähes reaaliaikaiseen sähkönkäytön seurantaan ja rapor

tointiin Intemet-tietoverkon välityksellä. R@portteri-nimeä kantava palvelu tarjoaa 

asiakkaille mahdollisuuden seurata toteutunutta sähkönkulutusta vuorokausi-, viikko

ja vuosiraporttien avulla jopa yhden tunnin kulutusjaksoissa.

R@portteri-palvelun avulla sähköasiakkaat eri puolilta Suomea voivat hakea omat säh- 

könkäyttötietonsa Turku Energian mittaustietokannasta helposti joko www-selainohjel- 

man tai sähköpostin välityksellä. Tietojen haun jälkeen asiakas voi muokata tai tulostaa 

omaa sähkönkäyttöään koskevia raportteja, simulointilaskelmia ja kustannuslaskelmia 

r@portteriin liittyvän sovellusohjelman avulla.

R@portteri-palvelun hyödyntäminen edellyttää asiakkaalta ainoastaan sähkömarkki

noilla yleisesti käytössäolevaa tunneittain sähkönkäytön rekisteröivää tiedonkeruulai- 

tetta ja Intemet-yhteyksin varustettua mikrotietokonetta. Turku Energia lukee asiak

kaan sähkönkäyttötiedot joko sähkö- tai puhelinverkon välityksellä kerran vuorokau

dessa aamuyöllä ja tiedot on haettavissa tietokannasta joka päivä noin kello 12 alkaen.
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Liitteessä 1 on esimerkki r@portteri-palvelun kuukausiraportista. /41/

4.8 Kainuun Sähkö Oyj

Kainuun Sähkö Oyj.llä on runsaasti erityyppisiä palveluita ja tuotteita tarjottavana

asiakkailleen varsinaisen sähkön myynnin lisäksi.

- Aurinkopaneelien myynti
- Energiakatselmukset, joissa selvitetään koko kiinteistön energiataloudellisin vaihto

ehtoja saneeraustarve

- Melko-ohjauspalvelu, joka sisältää päälle-ja poisohjauksen. Tätä palvelua voidaan 

käyttää esimerkiksi vapaa-ajan asunnon lämpötilan ohjaukseen kotona-poissa -kytki

men rinnalla
- Neuvontapalvelut, jotka sisältävät neuvoja sähkön-ja energiankäyttöön; sähköturval

lisuuteen ja lämmitysjärjestelmien saneeraukseen liittyvä neuvonta

- Pistelämpömittarin lainaus. “Lämpöpistoolilla” voi tutkia rakennusten lämpövuodot

- Tarkastuspalvelut sähkölaitteistoille

- Tie- ja liikennevalojen asentaminen ja huolto

- Tietoliikenneantennien asentaminen
- Työmaakeskusten vuokraus. Työmaakeskukset sopivat tilapäiseen sähkön taipeeseen 

kohteisiin, joissa ei ole omaa sähköpääkeskusta, esimerkiksi rakennustyömaille ja 

messuille
- UPS-laitteiden myynti ja vuokraus. Katkottomat sähkönsyöttölaitteet varmistavat häi

riöttömän sähkön saannin ja poistavat lyhyiden sähkökatkosten aiheuttamat haitat. 

Suojattavia laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, kassapäätteet, prosessiohjauslaitteet 

ja telejärjestelmät

- Varavoimakoneiden vuokraus yritysten ja kiinteistöyhtiöiden tilapäisen sähköntarpee- 

seen ja suurhäiriötilanteita varten

- Wattivahdin lainaus. Wattivahdilla pystytään mittaamaan pistotulppaliitäntäisten säh

kölaitteiden sähkönkäyttöä

- Ekosähkö

/26/
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4.9 Yhteenveto suomalaisten sähköyhtiöiden oheistuotteista ja -palveluista

Taulukkoon 4.2. on kerätty suomalaisten sähköyhtiöiden tavallisimmin tarjoamat 

oheistuotteet ja -palvelut.

Taulukko 4.2. Suomalaisten sähköyhtiöiden yleisimmät oheistuotteet ja -palvelut.

Oheistuotteet ja -palvelut

Monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja laskunmaksuun

Puhelinneuvonta kaikista sähköyhtiöön liittyvistä asioista

Muut tiedotteet: asiakaskirjeet, -lehdet, Internet

Raportit energiankäytöstä ja -säästöstä sekä paperiversiona että sähköisesti

Energiakatselmukset

Koneiden ja laitteiden lainaus, vuokraus, myynti ja korjaus

Rakentamiseen, korjauksiin ja asennuksiin liittyvät palvelut

Mittaukset: sähkö, lämpö, vesi, kalibrointi ym.

Vakuutukset

Sähkön laatuun liittyvät palvelut

Vihreä sähkö

Hyötysähkö
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5 KOKEMUKSIA ULKOMAILTA

5.1 Yhdysvallat

5.1.1 Tausta ja nykytilanne

Yhdysvaltojen sähkömarkkinoiden vapautumisen uskotaan nopeuttavan sähkömarkki

noiden avautumista kaikkialla maailmassa. Amerikkalaiset sähkömarkkinat on tyyppi

esimerkki jättiläismäisistä energiamarkkinoista. Se mitä amerikkalaisilla markkinoilla 

tapahtuu, voi tapahtua muuallakin maailmassa. Yhdysvalloissa sähköä käytetään vuo

sittain 3400 terawattituntia ja kun mukaan lasketaan myös Kanada nousee määrä jo lä

hes 4000:teen terawattituntiin. /42/

Tähän asti Yhdysvallat on ollut lähinnä esimerkki sähköhuollon suunnitelmataloudelli- 

sesta ohjaamisesta. Amerikkalaisilla riittääkin tekemistä ennen kuin kilpailu toimii te

hokkaasti ja vanhat rakenteet on korvattu uusilla mekanismeilla. Tavoitteena kuitenkin 

on maailman tehokkaimmin toimivat sähkömarkkinat. Tavoite ei kuitenkaan toteudu 

helposti. Vaikka Yhdysvalloissa on vahva vapaaseen kilpailuun kannustava infrastruk

tuuri, on siellä toisaalta vähintään yhtä vahva kuluttajalainsäädäntö. Kuluttajaneuvos

toa vastaava FTC vahtii kuluttajan asemaa lähes institutionaalisesti kilpailua säätele

vien lakien ja kuluttajansuojalakien voimalla. /42/

Osavaltioiden sähköhuolto on yleensä ollut muutaman vertikaalisesti integroituneen 

sähköyhtiön käsissä. Määrällisesti yhtiöitä on kuitenkin paljon, koska osavaltioitakin 

on viisikymmentä. Valtakunnallisesti ala ei ole kovin keskittynyt. Suurin osa Yhdys

valtojen sähkönjakelusta on yksityisten yhtiöiden käsissä. Kaksisataa yksityistä yhtiötä 

hoitaa 75 prosentin osuutta. Kunnallisten sähkölaitosten osuus jakelusta on noin 15 

prosenttia. Näiden noin kahdentuhannen sähkölaitoksen omistajina ovat kunnat, osa

valtiot ja julkisyhteisöt. Kymmenen prosentin osuus jää vielä sähkönkäyttäjien omista

mille osuuskunnille, joita on hieman alle tuhat. /42/
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Sähkömarkkinoiden rakenteiden uudelleenjärjestelyt etenevät Yhdysvalloissa nopeasti. 

Muutoksen jälkeen sähkömarkkinat näyttävät epäilemättä hyvin paljon erilaisemmilta 

kuin nykyään. /43/

Yhdysvalloissa sähkömarkkinoiden avautumisesta päätetään osavaltioissa. Muutoske- 

hityksen kärjessä ovat olleet läntiset ja luoteiset osavaltiot, lähinnä Kalifornia ja New 

Hampshire. Useimmissa osavaltioissa viranomaiset ovat käynnistäneet lainsäädäntö

työn. Samalla sähköalan lainsäädäntöä kerätään yksiin kansiin. Viisi osavaltiota on teh

nyt lainvoimaisen päätöksen sähkömarkkinoiden vapauttamisesta vuonna 1998. Kaksi 

osavaltiota tekee vastaavan päätöksen vuonna 1999 ja kolme vuonna 2000 /42/. Monet 

maaseutuvaltaiset osavaltiot etelässä ja keskilännessä olivat alkujaan hyvin vastahakoi

sia uusille järjestelyille. Ne uskoivat, että markkinoiden vapautuminen nostaisi pienten 

kuluttajien sähkölaskua ja palvelun luotettavuus heikkenisi. Lähes kaikki osavaltiot 

ovat kuitenkin menossa kohti vapaita sähkömarkkinoita /43/.

Lähes kaikki osavaltiot ovat omaksuneet kalifornialaisten kehittämän ISO- 

(Independent System Operator) mallin. Mallissa järjestelmävastaava on riippumaton; 

se ylläpitää säätöreservejä ostamalla sähköä vapailta markkinoilta. Järjestelmävastaava 

ei omista ollenkaan verkkoja. Mikä tahansa osa verkkoa voi olla kauppapaikka, jossa 

myös sähkön loppukäyttäjä voi operoida. ISO-mallia pidetään joustavana varsinkin sil

loin, kun markkina-alueet ovat lähellä toisiaan. Yhteistyössä toimivilla riippumattomil

la järjestelmävastaavilla on periaatteessa mahdollisuus luoda koko Yhdysvaltoja käsit

tävä pistetariffi. ISO-mallia kohtaan on kuitenkin esitetty myös jonkin verran arvoste

lua ja vastustusta. /42/

Amerikkalaisten sähkömarkkinoiden avaaminen ei ole pieni asia. Sekä yksityiset että 

julkiset toimijat puhuvat mielellään “menetetyistä rahoista” (stranded costs) eli kustan

nuksista, jotka ovat syntyneet ennen markkinoiden vapauttamista ja jotka perustuvat 

viranomaisten määräyksiin. Vapailla markkinoilla tällaiset sijoitukset ovat menetettyjä. 

Uudenlainen toimintakaan ei tuo niitä takaisin, vaikka monissa osavaltioissa onkin luo

tu erilaisia siirtymäsäädöksiä. Kaliforniassakin paikalliset sähköyhtiöt saavat vielä kol

men vuoden ajan liittää verkkomaksuun lisän, jolla pystytään maksamaan vanhojen 

epäonnistuneiden investointien kustannuksia. Vapautumisprosessi etenee kuitenkin no
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peasti osavaltiosta toiseen. Samalla yhä suurempi sähkön käyttäjien joukko pääsee kil

pailun piiriin. /42/

Sähköyhtiöt ovat perinteisesti olleet vertikaalisesti integroituneita eli ne ovat tuotta

neet, siirtäneet, jakaneet ja myyneet sähköä. Tämän uskotaan muuttuvan. Siirron ja ja

kelun uskotaan pysyvän säänneltynä ja olevan perinteisten sähköyhtiöorganisaatioiden 

toimintaa. Muiden toimintojen uskotaan muodostuvan vapaasti kilpailluiksi. Sähkön 

tuotannon ja siirron yli maan suurimmille markkinoille hoitavat luultavasti tuotantoyh

tiöt. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelut suorittavat sähkömarkkinointiyhtiöt tai 

energiapalveluyhtiöt. /43/

Yhdysvalloissa sähköyhtiöillä on ollut useita tapoja valmistautumisessa tulevaan kil

pailuun. Sähköyhtiöt ovat yhdistyneet keskenään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Mo

net yhtiöt ovat liittoutuneet myös muiden alojen yritysten kanssa. Tällaisia yhteistyö

kumppaneita ovat telekommunikaatioyritykset, turvallisuusyritykset ja kaasuyhtiöt. 

Tällaisten yhdistymisien ansiosta sähköyhtiö pystyy laajentamaan palvelutarjontaansa 

perinteisten toimialojensa ulkopuolelle. /43/

5.1.2 Sähköyhtiöiden kehittämiä tuotteita ja palveluita

Vaikka Yhdysvalloissa kilpailu sähkömarkkinoilla onkin tähän asti ollut vielä puutteel

lista, niin monet amerikkalaiset sähköyhtiöt ovat kuitenkin olleet jo varsin pitkään in

nokkaita kehittämään itselleen lisätuloja tuovia tuotteita ja palveluita. Taulukoissa 5.1.- 

5.4. on esitelty amerikkalaisten sähköyhtiöiden kehittämiä erilaisia tuotteita ja palvelui

ta. Lisäksi on kuvattu niihin liittyviä erikoispiirteitä ja käytännön toteutustapoja. Tuot

teet ja palvelut on jaoteltu taulukoihin seuraavan ryhmittelyn mukaisesti:

- Sähkönjakeluun ja -mittaukseen liittyvät tuotteet ja palvelut

- Energian toimitukseen ja hallintaan liittyvät tuotteet ja palvelut

- Tietoliikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut

- Muita tuotteita ja palveluita

39



Taulukko 5.1. Sähköyhtiöiden kehittämiä sähkönjakeluun ja -mittaukseen liittyviä tuot

teita ja palveluita Pohjois-Amerikasta. /44/, /45/

Tuote tai palvelu Erityispiirteitä tarjotusta

tuotteesta tai palvelusta

Automaattinen kaukoluettu mittari Kotitalousasiakkaiden sähkömittarin lu

enta tarkkailupisteeltä ilman varsinaisen

mittarin luona käyntiä. Tällöin säästetään

kustannuksia. Tulevaisuudessa mahdolli

suus samoja yhteyksiä käyttäen laajentaa

palvelutarjontaa.

Energiainformaatiopalvelu ja automaatti

nen sähkömittarin kaukoluku

Järjestelmä tarjoaa asiakkaille uusia ja

parempia energiainformaatiopalveluita.

Se sisältää sähkökatkojen selvityksen, päi

vittäisen kulutuksen seurantaa, ym. Palve

lua tarjotaan kaikille asiakasryhmille.

Suunnittelu, asentaminen ja sähkönjakelu- Kohderyhmänä ovat suuret asiakkaat.

systeemin ylläpito ‘‘asiakkaan päässä”

Sähkön laatupalveluita Palvelua tarjotaan asiakkaille, jotka ha

luavat suojella herkkiä sähkölaitteitaan

jännitteen heilahduksilta.
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Taulukko 5.2. Sähköyhtiöiden kehittämiä energian hallintaan ja toimitukseen liittyviä
tuotteita ja palveluita Pohjois-Amerikasta. /44/, /45/

Tuote tai palvelu Erityispiirteitä tarjotusta

tuotteesta tai palvelusta

Interaktiivinen kotienergian hallintasys- Palvelu on tarkoitettu kotitalouksille.

teemi Asiakas vastaanottaa hintasignaalin ener

giayhtiöltä ja automaattinen säädin sää

tää sen mukaan lämmitystä/ilmastointia.

Asiakkaalla säilyy mahdollisuus myöskin

manuaaliseen säätöön. Tavoitteena on

myöskin määritellä, mitä asiakkaat halua

vat ja miten he suhtautuvat ko palveluun.

Yhteistyötä tietoliikenneyrityksen kanssa.

Kaksisuuntainen energian- ja vedenkäyt

töä tarkkaileva systeemi, jossa mukana

Asiakas saa tiedot veden- ja energiankäy

töstään erityiselle TV-kanavalle, PC.lle

myös tietoliikenneyhteys tai puhelimeen. Palvelu on suunnattu koti

talouksille.

Kodin tai yrityksen sisällä tapahtuva

energiankäytön tarkkailu

Ohjelma mahdollistaa asiakkaan tarkkail

la ja hoitaa kotinsa energian kulutusta.

Palvelu on suunnattu kotitalouksille ja

pienille yrityksille.

Yksisuuntainen energiatarkastus Asiakkaille annetaan ohjelman avulla

mahdollisuus määritellä sähkön käyttöään

ja sen tehokkuutta. Ohjelma auttaa asiak

kaita ymmärtämään paremmin sähkölas

kunsa ja kuinka paljon eri laitteet kulutta

vat sähköä. Palvelu on suunnattu kotita

louksille.

Energiatehokkuus ja muita energiapalve- Sopimus tarjoaa energiatarkastuksia, te-

luja hokkuusparannuksia ja ylijäämäenergian

takaisin ostoa. Kesto 20 vuotta.
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Energian hankkimisen hoitaminen koko

naistoimituksena

Hoidetaan suurten (myös kotitalouksia)

asiakkaiden kaikki energia-asiat “yhden

luukun periaatteella ” kokonaistoimitukse

na. Palvelua sekä omalla toimialueella et

tä sen ulkopuolella. Tarjotaan asiakkaille

kustannustehokasta energiaa sekä opti

moidaan ja kontrolloidaan energian käyt

töä.

Sähköntuotantovoimalaitos ja polttoai

neen hoitosopimus

Rakennetaan eräälle yhtiölle 125 MW voi

malaitos kattamaan tulevaisuuden ener-

giatarpeet ja myydään ylijäämä vapailla

markkinoilla.

Alue-energiajärjestelmä Alue-energiajärjestelmä on rakennettu

palvelemaan tietyn kaupunginosan raken-

nusten jäähdytystarpeita.

Kaasun- ja sähkönhallintapalvelut Kohderyhmänä ovat suuret asiakkaat.

Energiatehokkuustuotteita ja -palveluita Laitteita ja niiden ylläpitoa, parantamis

ta,valvontaa, energiatarkastuksia ja ra

hoitusta. Esim. tehokkaampia lamppuja ja

LVI- teknologiaa.

Hinta-analyysipalveluita Yrityksille tarjotaan hintatietoutta ener

giasta.

Integroituja energiapalveluita Tarjotaan joukko omaperäisiä tuotteita ja

palveluita, jotka on suunniteltu lisäämään

energiatehokkuutta ja vähentämään kus

tannuksia. Palvelu on tarkoitettu suurille

asiakkaille.

Energian säästö Tavoitteena suunnitella ja toteuttaa stra

tegia, jolla voidaan vähentää energiakus

tannuksia esim. kouluissa ja muissa julki

sissa rakennuksissa.
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Taulukko 5.3. Sähköyhtiöiden kehittämiä tietoliikenteeseen liittyviä tuotteita ja palve

luita Pohjois-Amerikasta. /44/, /45/

Tuote tai palvelu Erityispiirteitä tarjotusta

tuotteesta tai palvelusta

Yritys, joka tarjoaa sekä energia- että

tietoliikennepalvelut samasta paikasta

Toteutetaan yhteistyönä tietoliikenneyri

tyksen kanssa.

Tietoliikennepalveluiden tarjoaminen op

tisen kuidun välityksellä

Telepalvelut ja lisäksi suunnittelu- ja ra

kennuspalvelulta.

Kaksisuuntainen tietoliikenneyhteys Pilottiprojektissa testataan asiakkaan

PC:n yhdistämistä yrityksen päätietoko-

neeseen puhelinlinjan kautta. Kohteena

ovat kaikki asiakkaat.

Energianhallinta, kaapeli-TV, pääsy In-

ternet-tietoverkkoon ja kotiturvallisuus

Sopimus käsittää palveluiden tarjoamisen

ensisijaisesti julkisille laitoksille.

Tietoliikennepalveluita Kaapeleiden ym. vuokraaminen ja

asennustyöt, myös langaton tiedonsiirto

Kotienergia-, tietoliikenne- ja viihdepal

velut

“Kori palveluita ”, jotka maksetaan yhdel

lä laskulla ja hoidetaan yhden ilmaisen

puhelinnumeron kautta. Yhdistetty satel- 

liittiviihde, langattomat Intemet-palvelut

ym. Palvelu on suunnattu maaseutuasiäk

käille.

Optinen kaapeliverkko, jonka avulla vas

tataan ulkoisen tietoliikenteen tarpeisiin

Lisäksi ylimääräistä kapasiteettia voidaan

myydä ulkopuolisille.

“Seuraavan sukupolven solupuhelin ” Uusi puhelinsysteemi tarjoaa enemmän

ominaisuuksia kuin on nyt saatavilla. Joh

dotonta puhelinta ja palvelua markkinoi

daan vähittäismyymäläketjun kautta. Pal

velua tarjotaan kaikille asiakkaille.

Antennitilan tarjoaminen omista lähetys-

torneista
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Taulukko 5.4. Sähköyhtiöiden kehittämiä muita erityyppisiä tuotteita ja palveluita Poh-

jois-Amerikasta. /44/, /45/

Tuote tai palvelu Erityispiirteitä tarjotusta

tuotteesta tai palvelusta

Polttokennoja Yritys investoi ja valmistaa polttokennoja.

Palvelu on suunnattu kotitalouksille.

Auringosta energiaa veden lämmittämi- Pilottiprojektissa yritetään taloudellisten

seen kiihokkeiden avulla saada asiakkaat asen

tamaan aurinkopaneeleja veden lämmi

tykseen. Kohderyhmänä ovat kotitaloudet.

Geoterminen lämpöpumppu Pilottiprojektissa edistetään geotermistä

lämmitystä ja jäähdytystä. Projektissa on

mukana uusia asuntoja.

Lämpöpumppu- ja vedenlämmitysteknolo- Lämpöpumppuja, lämmönjakojärjestel-

giaa miä, elektroninen veden kuumennusjärjes-

telmä, tiedotusta. Palvelua on suunniteltu

kotitalouksille.

Pienlaitteiden ja koneiden korjauspalvelu 24 h/vrk ja 7 vrk/vko korjauspalvelua.

Palvelu käsittää kuivaajat, liedet, jaakaa-

pit, pesukoneet ja vedenlämmittimet. Asia

kas maksaa asuinhuonekohtaisen kuukau

sittaisen maksun taatakseen luotettavan

reaaliaikaisen korjauksen.

Kaikki kodin turvallisuuspalveluihin ja Tarjotaan turvallisuus- ja palohälytys-

-tuotteisiin liittyvät asiat järjestelmiä ja tarkkailupalveluja. Palvelu

on tarkoitettu kotitalouksille ja pienille

yrityksille.

Investointeja teknologiayrityksiin

44



5.1.3 Esimerkkitapauksia

5.1.3.1 Kehittynyt energiatieto verkosto

Energiayhtiöt kaikkialla Yhdysvalloissa kehittävät uusia informaatioteknologiaan pe

rustuvia palveluita. Tällä tavoin yhtiöt yrittävät erottua kilpailijoistaan, minimoida ku

lujaan asumissektorilla ja lisätä asiakkaiden lojaalisuutta ja tyytyväisyyttä.

CSW Communications Inc. tarjoaa asiakkailleen telekommunikaatiopalveluja. Se käyt

tää laajakaistaista hybridikuituista optista/koaksaalikaapeliverkkoa ja “PowerView” 

yksikköjä tarjotakseen kaksisuuntaiset energianhallintapalvelut yhtiön ja asiakkaan vä

lille. PowerView on patentoitu teknologia, joka käsittää siirtomodulin ja käyttömodulin 

pakattuina “järkevään yksikköön”, joka on kiinnitetty optiseen tai koaksaaliverkkoon 

lähellä asiakasta tai asiakkaan luona. Asiakkaan luona verkko yhdistetään asiakkaan 

tiedonsiirto- ja valvontalaitteeseen, jolloin hän pystyy ohjelmoimaan valvontalaitteensa 

reagoimaan erilaisiin hintasignaaleihin, jotka tulevat energiayhtiöltä. Asiakas kykenee 

kuorman tarkkailu- ja analysointiohjelmiston sekä kaksisuuntaisen tietoliikenneverkon 

avulla saamaan täyden hyödyn automaattisesta mittarinluvusta ja reaaliaikaisesta ener

gian hinnasta.

Asiakas pystyy muuttamaan omaa kulutustaan kalliiden ja halpojen energianhintojen 

mukaan, koska energiayhtiön ja hänen välillään on kaksisuuntainen tiedonsiirtoyhteys 

ja hän saa jatkuvasti reaaliaikaisen tiedon kulloisestakin energian hinnasta. Asiakas nä

kee omalla näyttöruudullaan energian käyttönsä ja energian hinnan tunneittain. Reaali

aikaisesta hinnoittelusta asiakas ymmärtää myös paremmin, kuinka hinnat muodostu

vat. Nämä järjestelmät on suunniteltuja asennettu siksi, että asiakkaat pystyvät tarkkai

lemaan ja analysoimaan energian kulutustaan ja siten hoitamaan sen entistä tehok

kaammin. Energiayhtiöt ovat innokkaita laajentamaan kaksisuuntaiset yhteysverkot 

myös muun kuin oman päätoimialansa käyttöön. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi 

pääsy Intemet-tie to verkkoon, paikalliset ja pitkän matkan puhelinyhteydet ja kaapeli- 

TV.
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Tällaisen yhteyssysteemin avulla on mahdollista tarjota ja saada hyötyä seuraavanlai

sissa toiminnoissa:

- Asiakkaan valvoma energianhallinta

- Tietyn ajanjakson (tunti, vrk, viikko, jne.) energiankäytön tarkkailu, analysointi ja rar 

portoin ti

- Selvitys sähkökatkoista

- Kaukoluettu mittari

- Automatisoitu laskutus

- Etäältä suoritettu päälle/pois kytkeminen

- Sähkön laadun tarkkailu ja analysointi

- Virran suunnan selvitys

- J akeluautomaatio

- Tosiaikainen hinnoittelu ja sen joustavuus

- Yksityiskohtainen laskutus

- Tiedonvaihto ja muu tiedotustoiminta

- Markkina-ja kuormitustutkimus

- Kuormien hallinta

- “Huippujen leikkaus ja laaksojen täyttäminen”

- Reservien vähennys

KUORMITUS

AIKA

Kuva 5.1. “Huippujen leikkaus ja laaksojen täyttäminen
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CSW Communications Inc. on toiminut yhteistyössä monien eri yritysten kanssa esi

merkiksi tuotteen suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa. Yhteistyöyrityksiä 

ovat: First Pacific Network, ISSC, Ericsson, Scientific-Atlanta, Raytheon, Objective 

Systems Itegrators ja American Innovations. Tällaista systeemiä on käytössä kolmessa 

Texasin kaupungissa: Laredossa, Austinissa ja Georgetownissa.

Lisääntyvässä kilpailussa suurimpana riskinä pidetään päätöstä, ettei tällaisia asiakkail

le suunnattuja yhteyksiä ja energianhallintasysteemejä kehitetä. Varsinaisissa laitteissa 

suurimmat riskit tulevat vioista, jotka tulevat riittämättömästä komponenttien yhteen

sopivuudesta, koska järjestelmät ovat usein suljettuja. Lisäksi riippuvuus testaamatto

miin tietoliikenne- ja muihin laitteisiin saattaa aiheuttaa ongelmia. Näihin ongelmiin 

voidaan varautua testaamalla laitteita pilotteina, tarkkailemalla ja arvioimalla järjestel

män toimivuutta, varmistamalla laitevalmistajien takuut ja olemalla valmis vastaamaan 

nopeasti ja tehokkaasti ongelmiin. /44/

5.1.3.2 Vedenlämmittimien vuokraus

Liikeidea pitää sisällään sähköisen vedenlämmittimen vuokrausta. Tällä tavoin saadaan 

ylläpidettyä ja kasvatettua sähkökuormaa. Asiakkaita pystytään sitomaan yritykseen ja 

vähentämään näin riskiä kilpailluilla markkinoilla. Yrityksen asiakkaat eivät ole innos

tuneita vaihtamaan energiantoimittajaansa uuteen, koska joutuisivat samalla luopu

maan vedenlämmittimestään ja korvaamaan sen jollain uudella vaihtoehdolla. Täten 

energiayhtiölle on tarjolla tasapainoinen ja monipuolinen tulonlisäys.

Energiayhtiö palkkaa paikallisen urakoitsijan vaihtamaan asiakkaan vanhan vedenläm

mittimen uuteen ja tehokkaaseen. Lisäksi lämmittimeen voidaan liittää aikaohjaus, jo

ka rajoittaa sen käytön vain halvan energian aikoihin. Sähköyhtiö sitten veloittaa asiak

kaalta pienen kuukausivuokran lisättynä normaaliin sähkölaskuun. Niin kauan kuin 

asiakas maksaa vuokran, hänen ei tarvitse huolehtia lämmittimen ylläpidosta, huollosta 

eikä uusimisesta. Lisäkiihokkeeksi asiakkaalle voidaan luvata alennuksia sähkölaskus

ta. Asiakkaan ei tarvitse tehdä “suurta päätöstä” vedenlämmittimen ostamisesta. Lait

teen toiminnasta ei tarvitse myöskään huolehtia. Jos ilmaantuu ongelmia, soitto yrityk
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sen ilmaiseen numeroon riittää ja yritys hoitaa ongelmat. Vuokrasopimukset tehdään 

yleensä 10-15 vuodeksi.

Energiayhtiö voi myös hankkia urakoitsijan tekemään asennukset tai hoitamaan ylläpi

dosta. Tällöin on kuitenkin sopimuksin varmistuttava siitä, että urakoitsijalla on kun

nolliset laitteet ja riittävä taitotaso. Rahoitukseen voidaan myös käyttää rahoituslaitos

ten apua.

Vaikka vedenlämmittimen vuokraus on alunperin tarkoitettu asumissektorille, niin oh

jelmaa voidaan laajentaa koskemaan myös suurempia teollisuusasiakkaita. /44/

5.1.3.3 Energiapalveluita Internetin kautta

Energiayhtiöt tarjoavat asiakkailleen Intemet-tietoverkon kautta erilaisia palveluja. 

Tällaisia ovat esimerkiksi energiakatselmukset. Nämä palvelut on suunniteltu kaikille, 

joilla on tietokoneja pääsy Internet 4ietoverkkoon.

Chicagolaisella yrityksellä Commonwealth Edisonilla on omat Intemet-sivunsa, joihin 

asiakkaat pääsevät ja voivat tehdä kotinsa energiatarkastuksen. Tarkastus näyttää mah

dolliset säästökohteet. Tällaisia ovat esimerkiksi ylimääräiset eristykset. Ohjelmasta on 

kaksinkertainen hyöty. Ensinnäkin asiakas saa säästöjä ja yrityksen asiakassuhteet pa

ranevat ja yritys saa mainosta. Mahdollisesti voidaan vaikuttaa myöskin sähkökuor- 

mien suuruuteen ja ajalliseen vaihteluun.

Seattlesta kotoisin olevalla ConnexT:lla on ohjelma, jonka avulla asiakkaat ymmärtä

vät paremmin uusia rakenteita sähkömarkkinoilla. Yritys tarjoaa Intemet-verkon kautta 

mittaus- ja laskutuspalveluita sekä raportteja esimerkiksi sähkökatkoksista ja muusta 

energian hallinnasta. Tiedot esitetään reaaliaikaisesti ja näin asiakkailla on mahdolli

suus välittömästi tehdä päätöksiä energian käytöstään. /43/
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5.2 Eurooppa

5.2.1 Tausta

Sähkömarkkinoiden vapauttamisen kärkimaita ovat Euroopassa olleet Iso-Britannia ja 

Norja. Isossa-Britanniassa sähköhuolto yksityistettiin vuonna 1990. Tuloksena syntyi 

valtion ohjailema omintakeinen järjestelmä pooleineen. Pienkuluttajat tulivat kilpailun 

piiriin kuitenkin vasta syyskuun puolivälissä vuonna 1998 ja avaaminen saatetaan lop

puun kesään 1999 mennessä. Norjassa on valittu toisenlainen ratkaisumalli. Vuoden 

1991 alusta voimassa ollut laki vapautti kaupankäynnin sähköllä ja tuottajien keskinäi

nen tilapäiskauppa laajennettiin kaikille avoimeksi sähköpörssiksi. Kotitaloudet ovat 

voineet kilpailuttaa sähkönsä kuormituskäyrien avulla vuodesta 1995. Norjassa sähkö

markkinat eivät ole vieläkään täysin vapaat, sillä esimerkiksi ulkomaisten toimijoiden 

pääsyä sähkömarkkinoille on rajoitettu. Nyttemmin myös Isossa-Britanniassa oltaneen 

siirtymässä alueittain pohjoismaisen järjestelmän kaltaiseen sähkökauppaan. On ha

vaittu, että sikäläinen poolijärjestelmä ei mahdollistanut kahdenkeskistä kauppaa. Se ei 

tuonut tuotantokustannusten vaihtelua kuluttajille näkyväksi. /3/, /6/

EU:n direktiivi alkaa avata sähkömarkkinoita asteittain suurimmassa osassa EU-maita 

vuodesta 1999 alkaen niin, että vuonna 2003 markkinoista on oltava auki vasta kol

masosa. Vuonna 2006 EU tarkastelee saavutettuja tuloksia ja selvittää sähkömarkkina- 

avaamisen jatkon. Taulukossa 5.5. on tiivistelmä EU-maissa vallinneesta sähkömarkki

noiden tilanteesta 20.2.1999. Taulukossa on esitetty kunkin maan avatun osan osuus 

koko markkinoista, markkinoille pääsyn alaraja sekä kilpailun piirissä olevien loppu- 

asiakkaiden lukumäärä. /6/
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Taulukko 5.5. EU- maiden sähkömarkkinoiden tilanne 20.2.1999. /6/

EU-maat Avatun osan

osuus koko
markkinoista

(%)

Markkinoille

pääsyn alaraja

Kilpailun pii

rissä olevien

loppuasiakkai-

den määrä (kpl)

Belgia 33 100 GWh/v 50-60

Espanja 33 5 GWh/v 1900

Hollanti 35 2 MW 650

Irlanti 28

Iso-Britannia 100 Kaikki 26 milj.

Italia 30 30 GWh/v

Itävalta 28 40 GWh/v

Kreikka 23 40 GWh/v

Luxemburg 39 100 GWh/v 6

Portugali 33 9 GWh/v 189

Ranska 26 40 GWh/v 400

Ruotsi 100 Kaikki Kaikki

Saksa 100 Kaikki Kaikki

Suomi 100 Kaikki Kaikki

Tanska 90 100 GWh/v 7

5.2.2 Pohjoismaat

Ruotsissa sähkömarkkinat avattiin vuonna 1996, mutta kotitaloudet ovat edelleen pa

kollisen tuntimittauksen piirissä. Kaikki puolueet ovat kuitenkin päässeet sopimuk

seen, että enintään 25 A:n pääsulakkeen omaavat pienkuluttajat voivat 1.11.1999 kil

pailuttaa sähkön ostonsa ilman tuntirekisteröivää energian mittausta. Päätöksen toteu

tuminen edellyttää, että asiasta tehdään kevään 1999 aikana esitys valtiopäiville. Täl

löin avautuisi pääsy vapaille markkinoille noin 4,7 miljoonalle pienkuluttajalle. Samal-
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la on sovittu, että tuntimittarointipakko poistuu myöhemmin myös enintään 63 A:n 

pääsulakkeet omaavilta sähkönkäyttäjiltä. Tällöin pääsevät kotitalouksien ohella kilpai

lun piiriin myös maataloudet ja pienyrittäjät. Nämä rajat vastaavat Suomessa tehtyjä 

päätöksiä. Perusteluina Ruotsissa onkin sanottu Suomessa ja Norjassa saadut hyvät ko

kemukset. /9/

Monet ruotsalaiset sähköyhtiöt tarjoavat myös eri asiakasryhmille erilaisia tuote- ja 

palvelupaketteja. Gullspång Kraft Ab esimerkiksi tarjoaa asiakkailleen HemEliä ja Jo- 

bEliä eli koti- ja yrityssähköpalvelupaketteja. Niihin kuuluvat mahdollisuus eri maksu- 

vaihtoehtoihin, energia-analyysejä ja neuvontapalveluja. Lisäksi asiakkaille myydään 

sähköturvallisuutta parantavia laitteita. /46/

Sydkraft tarjoaa urakointi-, kunnossapito- ja konsultointipalveluja. Mittauspalveluihin 

kuuluvat erityyppiset mittaukset, mittalaitteiden ylläpito-ja kalibrointipalvelu. Yhtiöllä 

on myös erilaisia tieto- ja telepalveluja. Se myy esimerkiksi matkapuhelimia. Lisäksi 

Sydkraft suunnittelee ja ylläpitää erilaisia valaistussysteemejä, kuten esimerkiksi katu- 

puisto-, teollisuus- ja liikennevaloja. Sydkraft on tuonut markkinoille myös Spektra®- 

tuotepaketin, joka on laaja-alainen tuote ja räätälöity yksittäisen kuluttajan tarpeisiin. 

Sydkraft tarjoaa joukon palveluita, jotka palvelevat asiakkaita siten, että asiakkaat ky

kenevät keskittymään varsinaiseen työtoimintaansa ilman häiriötekijöitä. /47/

Jämtkraft Ab puolestaan myy asiakkailleen energiadiagrammia, josta voi tarkastella 

neljän viimeisen vuoden sähkönkulutustaan. Asiakkailla on mahdollisuus valita myös 

monista eri maksuvaihtoehdoista parhaiten itselleen sopiva. Sähkölämmittäjille on oma 

energiaklubinsa, jonka jäsenet saavat erilaisia jäsenetuja ja -tarjouksia. /48/

Suomenkin sähkömarkkinoilla aktiivisesti toimiva Vattenfall tarjoaa asiakkailleen pal

veluja, jotka liittyvät energianeuvontaan, energiatehokkuuteen, ympäristöanalyyseihin, 

muuhun asiakasneuvontaan ja hallinnollisiin palveluihin. Lisäksi yhtiöllä on erilaisia 

konsultointi ja insinööripalveluja. /49/

Vattenfall tarjoaa asiakkailleen Intenet-pohjaista tietoliikennesysteemiä. Sen avulla 

asiakkaat voivat tarkastaa omalta näyttöpäätteeltään esimerkiksi mittarinlukemansa,
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tietoja laskuistansa ja energiankulutuksestansa. Palvelun nimi on Ebba. Vattenfallin 

suunnitelmissa on laajentaa palveluaan siten, että sen avulla pystytään mm. asiakaskoh

taiseen tietojenvaihtoon sekä yhtiöltä asiakkaalle että toisinpäin. /49/

Tanskassa uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan vuoden 1998 alusta. Lain mukaan yli 

100 GWh:n kuluttajat sekä yli 100 GWh:n jakeluyritykset voivat kilpailuttaa hankinto

jaan. Verkkoon pääsy perustuu neuvottelunvaraiseen menettelyyn. Jakeluyrityksille on 

annettu velvoite ostaa sähköä paikallisilta, pieniltä sähkön ja lämmön yhteistuotantolai- 

toksilta sekä uusiutuvia polttoaineita käyttäviltä laitoksilta. Lisäksi jakeluyrityksen on 

hankittava sähköä jo olemassa olevilta yhteistuotantolaitoksilta, mikäli ne ovat menet

täneet suuria markkinaosuuksia. Tämä investointien “kariutumisen” estämiseksi laadit

tu tuki alenee asteittain vuoteen 2006 mennessä. 19/

5.2.3 Saksa

EU:n sisämarkkinadirektiivin mukaisesti Saksa on uudistanut sähkömarkkinoita koske

vaa lainsäädäntöään. 29.4.1998 voimaantulleessa “Gesetz zur Neuregelung des Ener

giewirtschaftsrechts” -laissa korostetaan erityisesti sähkön ja kaasun toimittamisen var

muutta, ympäristöystävällisyyttä, energian tarkoituksenmukaista ja säästäväistä käyttöä 

sekä yhteiskunnan tarpeiden huomioon ottamista ja uusiutuvien energiamuotojen hyö

dyntämistä.

Loppukäyttäjillä on lakisääteinen pääsy sähköverkkoihin, muutoin se on neuvottelun- 

varainen. Siirtohinnoittelu on etäisyysriippuvaista yli sadan kilometrin siirtoetäisyyksil

lä.

Käytännössä järjestelmien käyttöehtojen on oltava kolmansille osapuolille samanar

voista kuin järjestelmien omistajillekin. Poikkeuksia yleiseen verkkoonpääsyyn voi

daan harkita, mikäli velvoitteen täyttäminen on mahdotonta tai kohtuutonta. Tällöin 

erityistä huomiota kiinnitetään mm. sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja uusiutuviin 

energiavaroihin perustuvaan tuotantoon aiheutuviin vaikutuksiin.
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Julkisena velvoitteena laki määrää sähköyhtiön ostamaan jakelualueellaan olevan 

uusiutuvista energiamuodoista peräisin olevan sähkön tuotannon sekä velvoittaa mak

samaan kunnille toimilupamaksua, joka katsotaan korvaukseksi alueen teiden käyttä

misestä sähköverkkojen sijaintipaikkana. Yleistä sähkönjakelua harjoittavien sähköyh

tiöiden on kirjanpidossaan eriytettävä sähkön tuotanto, suurvoimansiirto, jakeluverkko- 

toiminta sekä muut toiminnot toisistaan myös silloin, kun ne eivät ole yhtiömuotoisia.

Sähkötariffien tulee kunnittain olla julkisia, tasoltaan samoja ja kohtuullisia. Talousmi- 

nisteriö säätelee tariffien rakennetta. /9/

Saksalainen energiayhtiö Bewag tarjoaa asiakkailleen lainattavaksi laitteita, jotka vä

hentävät sähkölaitteiden kulutusta. Näillä laitteilla voidaan esimerkiksi television säh

könkulutusta pienentää sen ollessa “seisontatilassa”. /50/

RWE Energie AG:lla on oma testilaboratorio. Omien tutkimusten lisäksi se tarjoaa 

asiakkailleen erilaisia analyysi-ja mittauspalveluja. Yhtiö tarjoaa myös runsaasti erilai

sia neuvonta- ja informaatiopalveluita. Lisäksi se tarjoaa itse käyttämiään energianhal

linnan tietokoneohjelmia muille energiayhtiöille ja eri energiaviranomaisille. Tarjolla 

on myös yrityksen oman toiminnan pohjalta kehitettyjä mittaus-ja kalibrointipalveluja. 

/51/

5.3 Ulkomaisten tuotteiden ja palveluiden soveltuvuus Suomessa

Eurooppalaisten ja erityisesti ruotsalaisten sähköyhtiöiden tuotteet ja palvelut ovat hy

vin samankaltaisia kuin suomalaistenkin. Monet ruotsalaiset sähköyhtiöt tarjoavat sekä 

kotitalouksille että yrityksille tuote-ja palvelupaketteja, joiden sisältö muistuttaa hyvin 

paljon suomalaisten yhtiöiden “paketteja”. Energiankäyttöön ja muuhun sähköyhtiön 

toimintaan liittyvät neuvonta- ja opastuspalvelut muistuttavat myös hyvin paljon suo

malaisten vastaavia palveluja.

Suomalaisilla sähköyhtiöillä on jonkin verran joidenkin laitteiden vuokraustoimintaa. 

Pohjois-Amerikassa sähköyhtiöillä on tällaista toimintaa kuitenkin laajemmassa mitta

kaavassa. Sähköyhtiöt vuokraavat mm. vedenlämmittimiä ja muita suurempia kodinko-

53



neita asiakkailleen. Tulojen kasvun lisäksi sähköyhtiö saa asiakkaan kiinnittymään yh

tiöön. Isompien laitteiden kohdalla tällaiset vuokrasopimukset voidaan tehdä useiksi 

vuosiksi kerrallaan. Tähän palveluun voi luonnollisesti liittää näiden laitteiden koijaus- 

ja huoltotoimintaa. Lisäksi asiakkaiden sähkönkulutus luonnollisesti kasvaa koneita 

käytettäessä.

Suomalaiset ovat taitavia ja ahkeria Intemet-tietoverkon käyttäjiä. Sähköyhtiöillä on

kin varmasti mahdollisuuksia laajentaa palvelutarjontaansa tätä kautta. Asiakkaille on 

mahdollista tarjota maksuttomia palveluita imago- ja asiakastyytyväisyyssyistä, mutta 

myös maksulliset laajemmat palvelut ovat varmasti mahdollisia toteuttaa. Tällaisia pal

veluja voivat olla laajamittaiset energiakatselmukset ja energiankäytön analyysit.

Tietoliikenteeseen liittyen sähköyhtiöillä on mahdollisuuksia kehittää reaaliaikaista 

hinnoittelujärjestelmää. Tällöin asiakas saisi jatkuvasti sähköyhtiöstä signaalin kullakin 

hetkellä vallitsevasta sähkön hinnasta. Tällöin hän mahdollisesti pystyisi säätelemään 

sähkön käyttöön sen mukaan, onko hinta alhainen vai korkea. Esimerkiksi kotitalouk

sissa pystyttäisiin valitsemaan pyykinpesukoneelle käyttöajankohta, jolloin hinta on al

hainen. Tämä olisi myös sähköyhtiölle hyvä tapa esimerkiksi ohjata tiettyjä kuormituk

sia haluamilleen ajankohdille. Samoja tietoliikenneyhteyksiä voidaan käyttää lisäksi 

esimerkiksi viihdepalveluiden tarjoamiseen.

Suomessa sähköyhtiöt myyvät ekologisesti tuotettua vihreää sähköä. Siihen ei kuiten

kaan liity mitään muuta palvelua tai laitteiden myyntiä. Pohjois-Amerikassa on kehit

teillä hankkeita, joissa sähköyhtiöt myyvät asiakkailleen laitteita ja välineitä, joilla nä

mä pystyvät itse tuottamaan energiaa ekologisesti. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi 

aurinkopaneelit ja geotermiset lämpöpumput.

Pohjois-Amerikassa on sähköyhtiöillä myös asiakkaiden kiinteistöjen turvallisuuteen 

liittyviä palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi murtohälytys- ja palohälytysjärjestelmät. 

Näihin on mahdollista liittää myös muunlaista kiinteistön ja yrityksen hoitoon ja kun

nossapitoon liittyvää palvelua.
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6 MUUTOKSIA VAPAILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

6.1 Uusia keinoja ja kilpailijoita

Sähkömarkkinat ovat viime vuosina olleet kovan muutoksen kourissa. Sähköyhtiöiden 

keskinäisen kilpailun lisäksi mukaan sähkömarkkinoille on tullut täysin uusia sähkö

alan ulkopuolisia toimijoita.

Oheistuotteiden ja -palveluiden kehittämisen lisäksi sähköyhtiöillä on muitakin keinoja 

selviytyä ja parantaa kannattavuuttaan. Useat sähköyhtiöt ovat tehneet sopimuksia säh

köntoimituksesta järjestöjen, liittojen, yhtiöiden ja muiden vastaavien kanssa. Vatten

fall Oy on esimerkiksi solminut yhteistyösopimuksen Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK:n ja Länsivoima Oyj Suomen Omakotiliiton kanssa. Näissä sopi

muksissa sovitaan yleensä sähköntoimituksesta järjestön jäsenille tietyllä hintatasolla 

sekä mahdollisesti joistakin oheispalveluista. /32/, /52/

Monet sähköyhtiöt tekevät yhteistyötä myös muiden alojen toimijoiden kanssa. Kaik

kea ei tarvitse tehdä ja tuottaa itse vaan yhteistyössä muiden alojen osaajien kanssa 

pystytään takaamaan asiakkaille parempi palvelu sekä paremmat ja toimivammat tuot

teet. Sähköyhtiöiden yhteistyökumppaneina on mm. tietoliikennealan ja markkinoinnin 

asiantuntijoita. Tällöin sähköyhtiö pystyy keskittymään paremmin varsinaisen päätoi

mialansa vaatimiin tehtäviin ja toimiin. Tietoliikenneyritys pystyy esimerkiksi hoita

maan osan sähköyhtiön tietojenkäsittelystä sekä lähettämään jopa laskut suoraan asiak

kaille. Tämä merkitsee luonnollisesti huomattavaa rationalisointihyötyä ja suurtuotan

non etuja tällaisen yhtiön kanssa toimiville sähköyhtiöille /19/.

Osoituksena sähkökaupan radikaalista muuttumisesta ovat myös “vierailta aloilta” tul

leet kilpailijat. Sähkönmyynti ja tuotanto on vapaata liiketoimintaa. Sähkön myynti ei 

edellytä toimilupaa, vaan kuka tahansa voi ryhtyä sähkönmyyjäksi /5/. Suomessa aina

kin öljy-yhtiöt ja kaupan keskusliikkeet selvittävät kiivaasti sähkökaupan aloittamisen 

etuja ja haittoja. Tällaisten yhtiöiden etuna ovat jo valmiina olevat laajat asiakasrekis

terit ja laskutusjärjestelmät /53/. Sähkömarkkinoiden vapauduttua kuluttaja voi ostaa
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sähkönsä mistä haluaa. Pienkuluttaja voi mahdollisesti tehdä sähkösopimuksen esimer

kiksi huoltoasemalla ja hetken päästä sopimus astuu voimaan /54/.

Tällaisilla yrityksillä sähkönmyynti on vain “sivutuote”, jota tarjotaan muiden vanho

jen tuotteiden ohella. Nämä yritykset siis myyvät oman alansa tuotteita ja palveluita ja 

sen lisäksi sähköä. Esimerkiksi Kesko suunnittelee sähkökaupan aloittamista. Jos suun

nitelmat toteutuvat, kaupankäynti todennäköisesti yhdistetään К-ryhmän plussa-kort

tiin. Kortin tuomien ostohyvitysten myötä asiakkaat pystyvät puristamaan ostamansa 

sähkön hintaa alas parilla lisäprosentilla. Keskolla on kauppojensa kautta maan kattava 

jakelutie ja osaaminen pienasiakkaille suunnatusta markkinoinnista. Kesko on tehnyt 

taustatyötä ja selvittänyt vaihtoehtoja, joilla voisi olla mukana sähkön kuluttajille suun

natussa myynnissä. Kaupan näkökulmasta sähkö on vain yksi tuote muiden tuotteiden 

joukossa, joita kaupan tulee voida markkinoida kotitalouksille. Keskolla ei ole vielä 

mitään julkaistavia valmiita suunnitelmia ja aikatauluja sähkökaupan aloittamisesta. 

Keskolla ei ole tarkoitus kilpailla sähköyhtiöiden kanssa energian tuottamisessa tai ja

kelussa. Se luultavasti etsii kestävän ja pitkäjänteisen yhteistyökumppanin sähkön 

myyjäksi uuteen palvelumuotoonsa ja itse puolestaan tarjoaa omaa markkinointiosaa- 

mistaan sekä kauppaverkostoaan tässä yhteistyössä. Tällaisesta yhteistyöstä vähittäis

kaupan ja sähköntuottajien on kokemuksia mm. Isosta-Britanniasta. Keskon kiinnostus 

sähkömarkkinoille tulosta heräsi siitä, että se on myös itse erittäin suuri sähkönkäyttä

jä. Kilpailuttamalla sähköostojaan se on saanut aikaan säästöjä, joista sen asiakkaatkin 

voisivat hyötyä. /91, /54/, /55/

Ensimmäisenä sähköalan ulkopuolisena yrityksenä sähkön myynnin Suomessa aloitti 

öljy-yhtiö Shell huhtikuussa 1998. Shell käyttää sähkön myynnin apuna mittavaa ja 

tunnettua huoltamoverkkoa ja tuttuja kontakteja asiakkaisiin. Yhtiö tarjoaa asiakkaille 

mittavaa kokonaisenergiapakettia, joka on suunnattu lähinnä pk-yrityksille. Näin pk- 

yrityksille tarjotaan suurasiakasedut. /54/, /55/

Noijassa, jossa pienkuluttajatkin ovat jo pitkään voineet vapaasti kilpailuttaa myyjään

sä, markkinoille on ilmestynyt erilaisia sähkönmyyjiä sekatavarakaupasta öljy-yhtiöön. 

Nämä sähköalan uudet yrittäjät tarjoavat lukuisan joukon erilaisia tuotteita ja palveluita 

sähkön lisäksi. Statoil muuttui öljy-yhtiöstä energiayhtiöksi otettuaan sähkökaupan
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mukaan liiketoimintaansa. Kesällä 1998 se aloitti myymään sähköä valikoidulle asia

kasryhmälle Ruotsissa ja myöhemmin samana kesänä myös Norjassa. Sähkö on vain 

yksi lisätuote yhtiön aikaisempien tuotteiden ja palveluiden joukossa. /54/, /55/, /56/

VVO-yhtymä Oy on pääasiassa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistamiseen, ra

kennuttamiseen ja hoitamiseen erikoistunut valtakunnallinen konserni. Se tarjoaa 

asiakkailleen asumispalvelulta, joihin kuuluvat vuokra- ja asumisoikeusasunnot sekä 

muut asunnot asukaspalvelutuotteineen. Vuoden 1998 lopussa yhtymä omisti yhteensä 

noin 32000 asuntoa. VVO-yhtymän kiinteistöjen sähkön yhteishankintaa varten on pe

rustettu VVO-sähkö Oy. Se on hakenut yhteistyökumppaneita kilpailuttamalla. Sähkön 

hinnan lisäksi kilpailu koski myös sähkön mittaukseen ja laskutukseen liittyviä palve

luita. Kilpailun tuloksena on syntynyt neljä sopimusta paikallisen sähköntoimittajan 

kanssa. Valtaosaan VVO-yhtymän kiinteistökannasta toimittaa sähkön UPM-Kymme- 

ne Oyj Energia. Sopimuksen mukaan UPM:n vastuualueeseen kuuluu sähkön hankin

nan lisäksi sähkön siirto kiinteistön liittymäpisteeseen saakka. Kiinteistön sisäinen säh

kön siirto, myynti kuluttajalle ja asiakaspalvelu kuuluvat VVO-sähkö Oy:n vastuulle. 

Sopimuksen ehtona on lisäksi, että asiakkaat voivat halutessaan valita ekologisesti tuo

tettua vihreää sähköä. /57/

Sähköalan uusiksi yrittäjiksi voidaan laskea myös sähkön asiantuntijayritykset, jotka 

kilpailuttavat sähkönhankinnan asiakkaan puolesta. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät 

yleensä tunne heidän omasta liiketoiminnastaan eroavaa sähkökauppaa ja siihen liitty

viä erityispiirteitä. Yrityksillä ei myöskään ole varaa uhrata omia resurssejaan hoita

maan sähkön kilpailuttamista. Tällaisia toimia hoitaa sähköalan asiantuntijayritykset. 

Tähän saakka asiantuntijoiden tehtävänä on lähinnä ollut vain sähkön kilpailuttaminen. 

Kilpailuttamiskonsulttien rooli saattaa tulevaisuudessa kuitenkin muuttua myös säh

köön ympättyjen muiden palveluiden tarjoajaksi. Tällöin ne siis kilpailisivat osittain 

myös sähköyhtiöiden kanssa. /20/
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6.2 Tietoliikenne ja tiedonsiirto

Sähköyhtiöiden uudet organisaatiojärjestelyt ja toimintatapojen muutokset vaativat 

myös informaatioteknologian ja tietoliikennetekniikan tehokasta hyödyntämistä. Edis

tyksellinen informaatioteknologia mahdollistaa kattavat tietotekniset palvelut ja takaa 

järjestelmien välisen yhteistoiminnan avoimien rajapintojen kautta. Lisäksi palveluiden 

hyödyntäminen edellyttää hyviä tiedonsiirtoyhteyksiä. /58/

Yleisimmät datasiirtoalueen tuotteet ovat ETSI:n (European Telecommunication Stan

dards Institute) standardoimat GSM- (Global System for Mobile Communications) ja 

TETRA- (Terrestrial Trunked Radio) datasiirtotekniikat. Lisäksi yksittäisiin tarpeisiin 

radiomodeemin käyttö saattaa olla kustannustehokkain vaihtoehto. Myös digitaalisten 

radiotekniikoiden kehitys jatkuu voimakkaana. Muista tiedonsiirtotekniikoista vaikut

tavimpia ovat mm. pienitehoiset radiot, CATV- (Community Antenna Television) ja 

ISDN- (Integrated Services Digital Network) tekniikka, joiden vaikutus tuntuu etenkin 

sähköyhtiön ja kuluttajan välisessä tiedonsiirrossa. Myös kaapelitelevisiojäijestelmiä 

voidaan käyttää. Verkoston hallintaan saattaa joillain alueilla nousta kustannuksiltaan 

järkeväksi satelliittitiedonvälitys. Paikalliset tiedonsiirtopalvelut keskittyvät yhä voi

makkaammin ko. alueella yhteen tarkoituksenmukaisimpaan paikallisväyläratkaisuun. 

Sähköasemilla on valtaamassa alaa LON- (Local Operating Network) pohjainen tie

donsiirtoja valvomotasolla TCP/IP- (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol) 

pohjainen tiedonsiirto on muodostunut vakioratkaisuksi. Ulkoisessa tiedonsiirrossa on 

EDI- (Electronical Data Interchange) eli O VT- (Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto) 

tiedonsiirtomenetelmä. /58/

Tiedonsiirtoon yritetään jatkuvasti kehittää myös uusia menetelmiä. Sähköjohdot me

nevät lähes jokaiseen talouteen, joten kiinnostus niiden hyödyntämiseen kasvaa. Val

miit johdot saattavat mahdollistaa datayhteyden jokaiseen paikkaan, minne sähköjohto 

on asennettu. Tällaisia järjestelmiä kehittävät sekä tietoliikenne- että sähköyhtiöt. Jär

jestelmiä on kehitetty jo useita vuosia. Ongelmia on muodostunut runsaasti. Niitä ovat 

esimerkiksi verkon häiriöt ja muut kohinat. /59/

58



Verkottaminen voidaan helposti toteuttaa mihin tahansa sähköpistokkeeseen. Teoriassa 

jokainen käyttäjä on kytketty sähkömittarin kautta erilliseen alijehdotukseen. Tällöin 

voidaan eristää jokainen segmentti erikseen tietoturvan kasvaessa. Syntyneessä aliver

kossa voidaan työpisteitä siirrellä minne tahansa. Tällöin säästytään kaikenlaisilta jat

kojohdoilta ja lisäasennuksilta. Samaan aliverkkoon voidaan myös osoitteita lisäämällä 

saada tarvittava määrä uusia liittymiä ilman teknisiä muutoksia. /59/

Kaksi suurta teleyhtiötä ovat julkaisseet oman tekniikkansa sähköverkon hyödyntämi

seen. Kanadalainen Northern Telecom ja brittiläinen Norvveb Communications ovat 

kehittäneet yhteystavan, joka on tehokkaampi ja nopeampi kuin perinteiseen puhelin

verkkoon perustuvat järjestelmät. Kehitetylle järjestelmälle luvataan nopeudeksi yksi 

megabitti sekunnissa. Modeemiin verrattuna nopeus on noin 30-kertainen ja ISDN-liit- 

tymään noin 15-kertainen. Tosin on huomattava, että kiinteän verkon kapasiteetti on ja

ettu usean käyttäjän kesken. Yhteyden kustannuksien toivotaan lähitulevaisuudessa 

muodostuvan alhaisemmiksi kuin millä tahansa muilla laajakaistatekniikoilla. Tekniik

ka on tosin vasta kokeiluvaiheessa. /59/

Kehittäjät ovat luoneet oman uudenlaisen siirtotekniikan, joka muuntaa muuntoaseman 

jälkeisen pienjänniteverkon erilliseksi lähiverkoksi. Uusi signaalinmuodostamistapa on 

ratkaissut sähköverkon kohinaongelman. Kehittäjät odottavat tästä siirtotekniikasta 

uutta läpimurtoa. Sen avulla voidaan tarjota kotitalouksille esimerkiksi kiinteä Internet

yhteys edullisesti. Kiinteä hinnoittelu ja nopeus ovat mahdollisia kilpailuvaltteja mui

hin yhteystapoihin verrattuna. Pieneksi hidasteeksi on arveltu kallista verkkosovitinta. 

Sen hinnaksi on arveltu aluksi noin paria tuhatta markkaa normaalin Verkkosovittimen 

maksaessa muutama sata markkaa. /59/

Kuvassa 6.1. on esitetty sähköverkkoa käyttävän Intemet-yhteyden ja muiden palvelui

den toimintaperiaate.
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Kuva 6.1. Sähköverkkoa käyttävän Intemet-yhteyden periaate. /60/

Ongelmana kehitetyssä tekniikassa on, etteivät käytetyt taajuudet täytä standardeja. 

Käytetyt taajuudet ovat niin suuria, että signaali karkaa helposti, jolloin se saattaa ai

heuttaa häiriöitä ja vaaroja ympäristöönsä. Tekniikka toimii parhaiten, kun käytetään 

vaipallisia sähkökaapeleita ja etäisyydet eivät ole pitkiä. Suomessa esteinä tekniikan 

käyttöönotolle ovat vaipattomien kaapelien yleisyys ja usein varsin pitkät etäisyydet. 

Vaipattomasta kaapelista signaali karkaa helpommin. Vielä ratkaisemattomista ongel

mista huolimatta sähköyhtiöt ympäri maailmaa ovat osoittaneet kuitenkin suurta kiin

nostusta tämän uuden järjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uudet tekniikat saatta

vat avata tehokkaan tavan pitää yhteyksiä. Verkoissa voidaan siirtää dataa, liikkuvaa 

kuvaa tai puhetta. Saattaa kuitenkin käydä niin, että uudet mahdollisuudet tulevat kil

pailemaan keskenään ja kuluttajille tarjotaan useita erilaisia mahdollisuuksia tyydyttää 

omat tarpeensa. /59/

Vattenfall kehittää parhaillaan Smart El-Älysähköä, joka tuo toteutuessaan sähkönkäyt

täjille aivan uutta hyötyä. Vattenfall arvioi, että kymmenen vuoden kuluessa kaikki 

yleisimmät elektroniset laitteet kuten kodinkoneet valmistetaan siten, että niitä voidaan 

kauko-ohjata sähköverkon kautta. Älykkäiden kodinkoneiden ja älykkään sähköverkon 

avulla voidaan mm. hoitaa valvonta-, turvallisuus- ja hälytysasioita, ohjata ja valvoa 

kotia ja sen laitteistoja. Älykkäät kodinkoneet mittaavat itse sähkönkulutustaan, jolloin
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käyttäjä saa konkreettista tietoa säästämistä varten. Vattenfall onkin solminut kodinko

nevalmistaja Electroluxin kanssa sopimuksen, jonka puitteissa ne yhdessä pyrkivät no

peuttamaan älysähkön ja älykkäiden kodinkoneiden, kuten jääkaappien, pakastimien 

ym. tuotteiden kehitystä. Osapuolten tarkoituksena on kehittää sähköverkon ja kodin

koneet yhteensovittavaa tekniikkaa, niin että ne voivat kommunikoida keskenään. Vat

tenfall kokeilee myöskin ensimmäisenä Ruotsissa nopeaa Intemet-yhteyttä sähköver

kossaan. Tekniikka on parhaillaan kokeiluvaiheessa. Jos suunnitelmat toteutuvat ja an

tavat kaupallisesti kiinnostavia mahdollisuuksia, voi Vattenfall tarjota Intemet-yhteyk- 

siä taajama-asiakkailleen parin vuoden sisällä /41/. Vastaavanlaisia hankkeita on ke

hitteillä myös muilla sähköyhtiöillä.

Sähkön jakeluverkon tehokkaaseen käyttöön liittyy myös kysymys sähkön laadusta. Lä

hinnä sähköverkkoon liitettävien epälineaaristen kuormien jatkuvasta kasvusta johtuen 

tulee jakelujännitteen laatu lähivuosina useassa tapauksessa olemaan järjestelmän 

suunnittelua ohjaava ja mitoitusta määräävä tekijä. Sähkön laatu edustaa myöskin eräs

tä perustaa tulevaisuudessa sähkötuotteen tuotteistamiselle /58/. Toistaiseksi Suomen 

sähkömarkkinoilla sähkön tekniseen laatuun liittyvät lisäpalvelut ovat olleet lähinnä 

sähkön laadun selvitys-, mittaus- ja raportointipalveluja. Suurille asiakkaille on sähkö

yhtiöissä perinteisesti voitu räätälöidä tapauskohtaisesti lähinnä sähkön toimitusvar

muuteen liittyviä palveluita. Muuten jännitteen ja virran laadun tekniseen muokkaami

seen liittyviä palveluita ei juurikaan ole /61/.
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7 PALVELUTUOTE KESÄMÖKKIASIAKKAILLE

7.1 Tausta

Kesämökkiasiakkaille suunnatun palvelutuotteen kehittämishanke on osa Tekesin eli 

Teknologian kehittämiskeskuksen ja teollisuuden rahoittamaa TESLA-tutkimusohjel- 

man DSM-(Demand Side Management eli kysynnän hallinta) osaprojektia. Tekes on 

käynnistänyt vuosiksi 1998-2002 TESLA-tutkimusohjelman. Se käsittelee informaatio

tekniikkaa sähkönjakelussa ja sen tavoitteena on laajamittaisesti soveltaa tietotekniik

kaa sähkönjakelutoiminnassa ja siten edistää suomalaisen sähköteollisuuden kilpailu

kykyä muuttuvissa olosuhteissa. DSM-osaprojektissa keskitytään sähköyhtiön ja kulut

tajan väliseen tiedonsiirtoon ja sen hyödyntämiseen sekä sähköyhtiöiden että sähkön

käyttäjän näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että perinteinen kysynnän hallinta - kuten 

suora kulutuksen ohjaus - on muuttumassa kilpailluilla sähkömarkkinoilla entistä 

enemmän asiakaslähtöiseen tuotteiden kehittämisen suuntaan. Kehittyneet tiedonsiirto

ratkaisut ja niihin liittyvät kuluttajien päätelaitteet ovat avainasemassa uusien palvelu- 

tuotteiden kehittämisessä. /62/

Palvelutuote kesämökkiasiakkaille -hankkeen tavoitteena on määrittää, onko sähköyh

tiöllä uudessa vapaassa markkinatilanteessa mahdollisuuksia tarjota tietylle asiakasryh

mälle sähkön myynnin ohella joitakin erikoispalveluita ja -tuotteita. Tässä hankkeessa 

kohderyhmäksi on valittu sähköyhtiön kesämökkiasiakkaat. Työssä tutkitaan, millaisia 

lisätuotteita ja -palveluita kesämökkiasiakkaat sähköyhtiöltä haluavat ja toivovat. Li

säksi selvitetään, onko sähköyhtiöllä ylipäätänsä mahdollisuuksia tällaisten lisäpalvelu

jen tarjoamiseen. Hankkeessa tutkitaan, pystyvätkö sähköyhtiöt tarjoamaan palveluita 

ja tuotteita sellaisella hintatasolla, että ne kykenevät haastamaan muut vastaavien pal

veluiden ja tuotteiden tarjoajat. Lisäksi selvitetään, paljonko asiakkaat ovat näistä pal

veluista valmiita maksamaan.

Palvelutuote kesämökkiasiakkaille -hanke lähti liikkeelle TESLA-tutkimusohjelman 

DSM-osaprojektin puitteissa. Hankkeen käynnistäjä oli VTT Energia. VTT Energia ke

räsi mukaan TESLA-tutkimusohjelmassa mukana olevia sähköyhtiöitä. Mukaan tuli
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neljä sähköyhtiötä: Keski-Suomen Valo Oy, Koillis-Pohjan Sähkö Oy, Rovakaira Oy 

ja Savon Voima Oy. Hankkeeseen valittiin sähköyhtiöt lähinnä sen mukaan, että niillä 

on varsinaisella toiminta-alueellaan runsaasti kesämökki asutusta ja niillä oli myös it

sellä intoa ja halua lähteä mukaan tällaiseen kehityshankkeeseen. Näiden sähköyhtiöi

den alueelta uskottiin löytyvän runsaasti potentiaalista ostajakuntaa kehitettävälle pal

velutuotteelle.

7.2 Sähköyhtiön näkökulma palvelutuotteeseen

Uuden palvelutuotteen kehittäminen ja myyminen kesämökki asiakkaille on hyvä rat

kaisu sähköyhtiölle, jolla on paljon kesämökki asutusta toimialueellaan. Sähköyhtiöllä 

on monia syitä lähteä kehittämään uutta palvelutuotetta kesämökkiasiakkaille. Ne ovat 

hyvin samanlaisia kuin sähköyhtiön syyt muidenkin oheistuotteiden ja -palveluiden ke

hittämiseen. Tärkeimpiä ovat luonnollisesti asiakkaiden pitäminen tyytyväisinä sekä 

yhtiön saama taloudellinen hyöty, erottuminen kilpailijoista, positiivinen mainos ja 

muu julkisuus.

Kesämökkiasiakkaat voivat siirtää myös varsinaisen kaupunkiasuntonsa sähkön oston 

yhtiöön, jos huomaavat sen palvelut hyviksi. Sähköyhtiön on mahdollista saada aivan 

uusia asiakkaita. Näinollen uuden palvelutuotteen avulla on mahdollista lisätä myös 

varsinaista sähkön myyntiä. Lisäksi sähkön myyntiä voidaan lisätä kesämökillekin eri

laisten lämmityspalvelutarj ontoj en kautta.

Uusia tuotteita ja palveluita on helpompi tuottaa aluksi suppealle kohderyhmälle. Voi

mavarat ja osaaminen on parempi keskittää alkuvaiheessa tiettyyn asiakasryhmään kuin 

yrittää tuottaa palveluja heti kaikille asiakkaille. Jos tuote tai palvelu osoittautuu toimi

vaksi ja menestyväksi, niin sen tarjoamista voidaan tämän jälkeen laajentaa muillekin 

asiakasryhmille. Tämä periaate sopii hyvin saksalaisen Wolfgang Mewesin kehittä

mään EKS-(erikoistumisen ja kehittymisen strategia) strategiaan, joka on muutamilla 

sähköyhtiöilläkin käytössään.
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EKS-strategian neljä pääperiaatetta ovat:

1. Huippuosaaminen on mahdollista vain erikoistumisen avulla.

2. Panosta kaikki voimasi sinne, missä niillä on suurin vaikutus.

3. Etsi piste, joka takaa voimillesi suurimman tehon.

4. Vain tuottamalla toisille todellista hyötyä, voit auttaa itseäsi.

EKS-strategiaa käyttäneissä yrityksissä ja tapauksissa on havaittu tiettyjä yhteneviä 

piirteitä:

- Omien vahvuuksien löytäminen, potentiaalisen kysynnän testaaminen

- Pieni alkumenestys on käynnistänyt menestyksen ketjureaktion

- Ongelmien keskinäisten yhteyksien johdosta ydinongelman ratkaisu ratkaisee loput

kin vaikeudet

/63/

Samantyyppisiä palveluita kuin kesämökkiasiakkaille voidaan myöhemmin tarjota esi

merkiksi muillekin haja-asutusalueiden ihmisille ja omakotitaloissa asuville. Tällöin ne 

on jo käytännössä testattu ja oikea toimintamalli niiden tuottamiseen löydetty. Mahdol

liset virheet ja ongelmakohdat on havaittu ja pystytty korjaamaan ja poistamaan. Täl

löin pystytään aloittamaan tarjonta suuremmalle asiakasjoukolle.

Olennaista on, ettei kehitettävän palvelutuotteen myymisestä tule sähköyhtiölle paljoa 

lisätyötä eikä -kustannuksia. Niihin ei sähköyhtiöllä ole mahdollisuuksia ja varaa. Sen

sijaan jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja henkilöstöresursseja sähköyhtiö voi käyt

tää palvelutuotteen myynnissä asiakkaille. Sähköyhtiöllä on keskusvalvomossaan hen

kilökuntaa. Valvomoon pystytään mahdollisesti ohjaamaan erilaisia hälytyksiä ja sieltä 

pystytään hoitamaan myöskin ohjauspalvelulta ilman uusia mittavia investointeja. Säh

köyhtiöllä on myös runsaasti tietoa asiakkaistaan ja heidän käyttäytymisestään sähkön- 

kulutustietojen ja niihin liittyvien taustatietojen muodossa. Sähköyhtiö pystyy käyttä

mään valmiina olevia asiakasrekisterejään ja laskutussysteemejään myydessään näitä 

uusia tuotteita ja palveluita. Tämä on samalla myös kilpailuvaltti sähköyhtiölle muita 

samanlaisten tuotteiden ja palveluiden tarjoajia vastaan. Vanhan monopolikulttuurin
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tapojen ei saa kuitenkaan antaa heijastua toimintaan, koska vastassa olevat kilpailijat 

ovat usein tottuneita toimijoita vapailla markkinoilla.

Kesämökin palvelutuotteen suunnittelun alkuvaiheessa voidaan olla hyvinkin avarakat

seisia erilaisille mahdollisuuksille. Kun palvelutuotetta aletaan varsinaisesti kehittää, 

täytyy kuitenkin nopeasti rajata pois sellaiset ehdotukset, joita ei käytännössä tai ilman 

erittäin suuria ponnisteluja ole mahdollista kehittää. Useat kesämökkiasiakkaille suun

nitellut palvelut ovat senkaltaisia, että ne voivat aluksi olla suhteellisen rajattuja, mutta 

niihin voi myöhemmin helpommin liittää muita palveluja.

7.3 Mahdollisia tuotteita

Kesämökki asukkaille mahdollisesti tarjottavat tuotteet voidaan jakaa kolmeen ryh

mään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat erityyppiset turvallisuus- ja hälytyspalvelut. 

Toiseen ryhmään kuuluvat laitteiden, valaistuksen ja lämmityksen ohjauspalvelut. Kol

mannessa ryhmässä ovat kaikki muut mahdolliset palvelut ja tuotteet, joita kesämökki- 

asiakkaille voidaan tarjota. Monet palvelut menevät kuitenkin toistensa kanssa ristiin ja 

tukevat toinen toisiaan. Samoja laiteratkaisuja voidaan hyödyntää useita erilaisia palve

luita tarjottaessa.

7.3.1 Turvallisuuspalvelut

Sähköyhtiön kesämökkiasiakkailleen tarjoamia turvallisuuspalveluja on sekä suoraan 

ihmistä henkilökohtaisesti suojaavat palvelut että varsinaista kesämökkiä ja sen irtai

mistoa suojaavat palvelut. Ilmoitus hälytyksestä voidaan toteuttaa joko paikallisesti 

mökillä ja sen läheisyydessä tapahtuvana tai ilmoitus voidaan siirtää johonkin kauem

mas haluttuun kohteeseen.

Taulukossa 7.1. on esitetty erityyppiset turvallisuus-ja hälytyspalvelut.
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Taulukko 7.1. Sähköyhtiön kesämökkiasiakkaille mahdollisesti tarjoamia turvallisuus- 

ja hälytyspalveluita.

Murto-

suojaus

Ryöstö-

suojaus

Palo-

suojaus

Putki-

vuodot

Pakastin-

ja öljy-

poltinviat

Muut

laiteviat

Sairaus-

kohtauk

set

Paikallinen

hälytys,

esim. siree

nin avulla

Paikallinen

hälytys

Paikallinen

hälytys

Paikallinen

hälytys

Paikallinen

hälytys

Paikallinen

hälytys

Paniikkikyt-

kin, jonka

avulla voi

nopeasti

hälyttää

apua sai

rauskoh

tauksen

sattuessa

Hälytykses

tä ilmoitus

poliisille,

vartiointi

liikkeeseen

ym.

Ilmoitus

haluttuun

kohteeseen

Hälytykses

tä ilmoitus

viranomai

sille tai

muuhun

haluttuun

kohteeseen

Ilmoitus

haluttuun

kohteeseen

Ilmoitus

haluttuun

kohteeseen

Ilmoitus

haluttuun

kohteeseen

Hälytyksen

jälkeen

mahdolli

suus kuun

nella valvot

tua tilaa

Valvotusta

kohteesta

videoval-

vontakuvaa

Liitteessä 2 on katsaus markkinoilla olevista turvallisuuslaitteista ja niiden valmistajis

ta ja maahantuojista.
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7.3.1.1 Elektroniset hälytysjärjestelmät /64/

Elektroninen hälytysjärjestelmä on kokonaisuus, jolla suojataan kiinteistö luvattomalta 

tunkeutumiselta. Sen tarkoituksena on automaattisesti havaita kiinteistöön tunkeutu- 

misyritys tai tunkeutuminen ja tiedottaa siitä taholle, jolla on mahdollisuus ryhtyä tilan

teen vaatimiin toimenpiteisiin. Tällaisia voivat olla vartiointiliike, poliisi, kiinteistön 

omistaja itse tai kiinteistön naapuri.

Elektroninen hälytysjärjestelmä koostuu yleensä erilaisista ilmaisimista, rikosilmoitin- 

keskuksesta sekä hälytyksen siirtojäijestelmästä. Lisäksi järjestelmään saattaa kuulua 

myös paikallishälytin, joka usein on voimakasääninen sireeni tai huomiota herättävästi 

vilkkuva valo.

Elektronisella hälytysjärjestelmällä suoritettava valvonta voidaan sijainnin mukaan ja

kaa seuraaviin ryhmiin:

- Kehävalvonta: Järjestelmä havaitsee kiinteistöä lähestyvän henkilön, ennen kuin hän 

pääsee käsiksi varsinaiseen kiinteistöön, esimerkiksi hänen ylittäessään kiinteistöä 

ympäröivän aidan.
- Kuorivalvonta: Järjestelmä havaitsee henkilön hänen tunkeutuessaan kiinteistön ulko

kuoren läpi.

- Tilavalvonta: Järjestelmä havaitsee henkilön liikkeet kiinteistön sisällä.

- Kohdevalvonta: Järjestelmä havaitsee jonkin tietyn kohteen, esimerkiksi arvokkaan 

taulun tai kassakaapin anastusyrityksen

7.3.1.2 Hälytyssilmukat ja ilmaisimet /64/

Ilmaisimet ovat mekaanisia tai elektronisia komponentteja, jotka sähköisesti ilmaisevat 

sellaisen valvottavan rakenteen tai tilan suhteen tapahtuvan muutoksen, joka voidaan 

suurella todennäköisyydellä tulkita tilaan tunkeutumiseksi. Sähköisiltä ominaisuuksil

taan ilmaisin on kytkin, joka on normaalitilassa kiinni ja esimerkiksi oven avautuessa 

tai ikkunan rikkoutuessa aukeaa. Ilmaisimia on hyvin erityyppisiä riippuen käyttökoh

teesta ja -tarpeesta.
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Seuraavassa on lueteltu erityyppisiä ilmaisimia:

- Runkoääni-ilmaisin

- Tauluilmaisin

- Mikroaaltoilmaisin

- Ultraääni-ilmaisimet

- Infrapuna-valokennopari

- Kuunteleva lasinrikkomisilmaisin ja muut lasinrikkomisilmaisimet

- Ovikytkimet

- Stanniolinauhat

- Suojalangoitukset

- Ilmoituspainikkeet

- Vikakoskettimet

Bmaisimet on ryhmitelty silmukoiksi siten, että yhdessä silmukassa olevat ilmaisimet 

on kytketty sarjaan keskenään. Erityyppisiä silmukoita ovat murtosilmukat, ryöstösil- 

mukat ja sabotaasisilmukat. Murtosilmukoihin kytketään ilmaisimia, jotka havaitsevat 

kiinteistöön tunkeutumisen. Ryöstösilmukoihin kytketään ryöstöilmoituspainikkeet. 

Sabotaasisilmukkaan kytketään sellaiset ilmaisimet, jotka havaitsevat yritykset saattaa 

itse rikosilmoitusjärjestelmä toimintakyvyttömäksi.

Omia silmukoita voidaan muodostaa muita hälytyksiä varten, esimerkiksi tulipalosta il

moittavia savunilmaisijoita voidaan kytkeä silmukaksi. /65/

7.3.1.3 Rikosilmoitinkeskus

Rikosilmoitinkeskus on kiinteistössä sijaitseva, tyypillisesti erittäin tukevaan koteloon 

sijoitettu elektroninen laite, johon on kytketty eri murto-ja ryöstösilmukat. Samaan ko

teloon on yleensä sijoitettu hälytyksen siirtojärjestelmän päätelaite. Rikosilmoitinkes

kus sisältää myös sabotaasisilmukan, joka katkeaa, kun laitteen kuori avataan tai lait

teeseen yritetään muuten tunkeutua. /64/
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Rikosilmoitinkeskuksen tehtävänä on tarkkailla siihen kytkettyjen silmukoiden tilaa ja 

välittää tieto ilmoituksista edelleen paikallishälyttimelle ja mahdollisesti ilmoituksen 

siirtojärjestelmälle. Rikosilmoitinkeskukseen liittyy myös erilaisia käyttölaitteita, joi

den avulla tietyt henkilöt voivat kytkeä keskuksen päälle ja pois. Lisäksi ns. ohituslait- 

teilla voidaan väliaikaisesti ohittaa yksittäisiä silmukoita tai ilmaisimia /64/. Valvonta- 

tiloiksi voidaan määritellä haluttuja silmukoita käyttötarpeen mukaan joko kello- tai 

koodiohjatusti, siten että tietyillä henkilöillä on tietyt liikkumisen oikeudet kiinteistös

sä mahdollisesti myös tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Rikosilmoitinkeskuksen päälle- 

pois -kytkeminen suoritetaan yleensä avaimella, koodinäppäimistöllä, magneettikortilla 

tai kauko-ohjaimella riippuen tarkoitukseen ja käyttöalueeseen soveltuvimman keskus- 

tyypin ominaisuuksista /66/.

7.3.1.4 Ilmoituksen siirtojärjestelmät

Bmoituksen siirto poikkeaa normaalista datansiirrosta siten, että tietojen määrä on vä

häinen, mutta tietojen on ehdottomasti saavuttava perille nopeasti ja ilman virheitä. 

Sen avulla siirretään pääasiassa erilaisia hälytys- ja valvontatietoja. /65/

Hälytyksen siirtoon rikosilmoitinkeskuksesta eteenpäin on tarjolla useita erilaisia tele

teknisiä ratkaisuja, joiden hinta ja turvallisuustaso vaihtelee suuresti. Kaikille järjestel

mille on yhteistä, että rikosilmoitinkeskuksessa tulee olla hälytyksen siirtojärjestelmän 

kanssa yhteensopiva vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä. Tyypillisesti hälytyksestä siir

rettävä tieto on yksinkertainen tapahtumakoodi. /64/

Yksinkertaisin ja edullisin vaihtoehto on ns. robottipuhelin, joka hälytyksen saatuaan 

soittaa valintaista puhelinverkkoa käyttäen ennalta ohjelmoituun puhelinnumeroon. 

Joissakin rikosilmoitinkeskuksissa on sisäänrakennettu robottipuhelin. Robottipuheli- 

men turvallisuus on huono, sillä puhelinlinjan katkaiseminen tai linjan tukkiminen riit

tää estämään hälytyksen siirron /64/. Robottipuhelinta saa joko muutamaan numeroon 

soittavana selväkielisenä tai koodia lähettävänä mallina /67/. Robottipuhelin on hyvä 

kytkeä aina suoraan puhelinlinjaan ja se kytketään aina (mikäli linjalla on rinnakkais-
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puhelimia) linjan ensimmäiseksi puhelimeksi sarjaan muiden puhelinlaitteiden kanssa 

/68/.

Tulevaisuudessa robottipuhelin tulee olemaan monipuolinen viestilaite, joka yhdistet

tynä hälytysjärjestelmään ja tarvittaviin oheislaitteisiin pystyy välittämään eteenpäin 

hälytystietoa, videovalvontakuvaa ja ääntä valvontakohteesta. Sen kautta voi kuunnella 

ja katsoa kohteessa olevia ja keskustella heidän kanssaan sekä ohjata hälytysjärjestel

mää ja sen liitäntöjä (kuten esimerkiksi valaistusta ja saunaa) äänitaajuuspuhelimella 

selväkielisen tulkin avulla. /67/

Huomattavasti turvallisempi ratkaisu on kuitenkin ns. valvotun linjan käyttö. Valvotun 

linjan ominaispiirre on, että sen katkaiseminen pystytään havaitsemaan. Valvottu linja 

vaatii yleensä kiinteän yhteyden, joten se on robottipuhelinta huomattavasti kalliimpi. 

Mikäli kohteessa on kiinteä tietoliikenneyhteys, voidaan sitä usein hyödyntää valvot

tuun linjaan perustuvaan hälytyksensiirtoon. /64/

Mikäli turvallisuutta halutaan edelleen parantaa voidaan hälytyslinjoja kahdentaa. Li

säksi kiinteiden yhteyksien varmennukseksi voidaan käyttää NMT-, GSM- tai langatto

maan radiomodeemitekniikkaan perustuvaa tiedonsiirtoa. /64/

7.3.2 Ohjauspalvelut

Toisen ryhmän mahdollisesti tarjottavista palveluista muodostavat ohjauspalvelut. Oh

jauspalvelulta ovat laitteiden päälle-pois -kytkennät. Tällaisia päälle-pois -kytkettäviä 

laitteita voivat olla esimerkiksi saunan kiuas ja valaistuslaitteet. Lisäksi tällaisesta pro

sessista voi saada ohjausprosessin varmistukseksi palautetiedon, esimerkiksi että kiuas 

lämpenee. Ohjauspalveluissa on myös kauko-ohjaus mahdollisuus. Kauko-ohjauksena 

on mahdollisuus muuttaa asetusarvoja tai mahdollisuus tarkistaa, että asetusarvot ovat 

halutut.

Ohjauspalvelukin voidaan lisäksi katsoa kuuluviksi myös muutamat muut palvelut. 

Näitä ovat lämpötilan ohjaus- ja säätömahdollisuus. Lämmitys kytkeytyy päälle esi

merkiksi vuorokautta ennen kesämökille saapumista. Voidaan myös tarjota valaistusta,
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lämmitystä ja ilmastointia ohjaavia läsnäolotunnistimia, joiden toiminta voi perustua 

esimerkiksi USA:ssa kehitettyyn LonWorks-teknologiaan. LON-järjestelmä on raken- 

nusautomaatioverkko, jonka kautta ohjataan kiinteistön toimintoja. Tiedonsiirtoväylä 

on periaatteessa avoin eli siihen voidaan liittää eri valmistajien laitteita. Äly on hajau

tettu laitekohtaiseksi, jolloin säätömahdollisuudet tarkentuvat eikä keskusyksikköä tar

vita. Esimerkiksi valaistuksensäädössä huonekohtaiset tunnistimet sammuttavat ja sy

tyttävät valot sen mukaan, onko tilassa ihmisiä vai ei. Valon voimakkuus säätyy päi

vänvalon määrän mukaan. Suomessa LON-järjestelmä on suosittu. Se on kuitenkin ai

nakin toistaiseksi vielä verraten kallis pieniin kohteisiin. Muita mahdollisesti käytettä

viä tekniikoita palvelun toteuttamiseen voivat olla esimerkiksi X-10, EHS ja CEBUS. 

/69/

7.3.3 Muut palvelut

Kolmannen ryhmän muodostavat muut mahdolliset palvelut ja tuotteet. Tällaisia voivat 

olla yhteydet erilaisiin viestintäverkkoihin, kuten TV:hen ja Intemet-tietoverkkoon. Li

säksi voi olla mahdollista järjestää yhteyksiä alueen kauppoihin ja muihin yksityisiin 

palveluihin ja jopa eri viranomaisiin.

Muita palveluja voivat olla myös erilaiset varoitukset ja ilmoitukset. Tällainen ilmoitus 

voisi tulla esimerkiksi jätevesikaivon täyttyessä.

Varsinaiseen sähkön myyntiinkin voi liittää erikoispalveluja. Tällainen voi olla hälytys 

haluttuun kohteeseen, kun kesämökin sähkönsyöttö jostakin syystä katkeaa. Näin pys

tytään reagoimaan heti sähkönsyötön katkeamiseen ja ryhtymään tarvittaviin toimenpi

teisiin. Tällöin pystytään mahdollisesti välttämään suuremmat vahingot, jotka sähkön

syötön katkeamisen johdosta saattavat tulla. Esimerkiksi lämmityksen katketessa vesi- 

putket saattavat jäätyä talvella ja aiheuttaa suuria vesivahinkoja rikkoutuessaan. Täl

löin syntyvät taloudelliset vahingot nousevat hyvin suuriksi. Sähkökatkospalveluun 

pystytään lisäksi liittämään esimerkiksi ylimääräisiä ukkossuojauksia.

Toinen erikoistuote varsinaiseen sähkön myyntiin liittyen voi olla erityinen yösähköta- 

riffi kesämökeille. Kesämökeille myydään yöllä sähköä esimerkiksi kello yhden ja vii-
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den välillä erittäin halpaan hintaan. Tähän palveluun voidaan liittää lisäksi suuren mas- 

savaraajan myyntiä tai vuokrausta. Tällaisin toimenpitein voidaan talvisin pitää kesä

mökin peruslämpö yllä. Ongelmana yötariffissa on mittauksen järjestäminen. Mittauk

seen tarvitaan tällöin kaksiaikamittari, jonka hankkiminen tuo asiakkaalle lisäkustan

nuksia.

7.4 Asiakaskysely

7.4.1 Asiakaskyselyn suorittaminen

Asiakaskyselyn avulla saadaan tietoa ihmisten ajatuksista ja mielipiteistä. Ennen varsi

naista tuotteen tai palvelun kehittämistä kartoitetaan, onko suunnitellulle tuotteelle tai 

palvelulle kysyntää. Asiakaskyselyssä pystytään saamaan karkeat arviot tuotteen me

nestymismahdollisuuksista.

Palvelutuote kesämökkiasiakkaille -hankkeessa suoritettiin asiakaskysely ja sen tulos

ten analysointi. Asiakaskyselyn tavoite oli selvittää sähköyhtiöiden kesämökki asiakkai

den yleistä kiinnostusta tiettyihin palveluihin ja valmiutta myöskin maksaa niistä. Tu

losten pohjalta oli tarkoitus myös määritellä, onko joitain tiettyjä palveluita syytä koh

dentaa jollekin tietylle ryhmälle ja joitain toisia taas toiselle. Lisäksi saatavista tausta

tiedoista ja asiakkaiden mielipiteistä ja kommenteista on varmasti hyötyä sähköyhtiölle 

myöhemminkin muissa hankkeissa.

Asiakaskyselyn käytännön suorituksen toteutti asiakaskyselyihin erikoistunut yritys 

I.R.O. Research Oy tutkimustoimisto. Kysely suoritettiin puhelinhaastatteluilla käyttä

en tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää Savon Voima Oy:n kesämökki- 

asiakkailta. Asiakkaat kyselyyn valittiin sähkönkulutuksen mukaan, siten että mukaan 

otettiin vain suurimmat. Kohderyhmäksi valittiin asiakkaat, joiden kesämökin sähkön

kulutus oli edellisenä vuonna ollut yli 3000 kWh:a. Tällaisia asiakkaita oli Savon Voi

ma Oy:n alueella hieman yli 2000 kappaletta. Näiden joukosta kysely suoritettiin satun

naisesti valituille 202 asiakkaalle. Kysymyksiin pyydettiin vastaamaan perheenjäsentä, 

joka pääsääntöisesti vastaa kesämökin sähkönkäyttöön liittyvistä suunnitelmista ja pää

töksistä. Vastaajista 151 oli miehiä ja 51 naisia.
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Kysymykset jakautuivat periaatteessa kolmeen ryhmään. Yhden osan muodostivat vas

taajaa ja hänen elinolosuhteitaan koskevat taustatiedot. Tarjolla olevien palveluiden 

kiinnostavuutta ja asiakkaiden maksuvalmiutta koskevat kysymykset muodostivat toisen 

osan. Kesämökkiä ja sen käyttämistä koskevat kysymykset, joilla voidaan ajatella olevan 

mahdollista selittää palveluiden haluttavuutta tai niiden hylkäämistä, muodostivat kol

mannen osan.

Liitteessä 3 on esitetty kokonaisuudessaan asiakkailta kysytyt kysymykset.

7.4.2 Asiakaskyselyn tulokset

Kyselyn vastaajista vain vajaa prosentti oli alle 30 vuotiaita. Vastaajien lukumäärä kas- 

voi iän mukana siten, että suurin ryhmä oli 50-64 vuotiaat. Nämä muodostivat kaikista 

vastaajista lähes puolet. Vastaajien ikäjakauma heijastaa myös kesämökin omistajien 

ikäjakaumaa. Kuvassa 7.1. on esitetty vastaajien ikäjakauma.

30-39 VUOTTA 
3%

TÄYTTÄNYT 6Í 
VUOTTA 

32%

40-49 VUOTTA 
18%

50-64 VUOTTA 
47%

Kuva 7.1. Asiakaskyselyn vastaajien ikäjakauma.
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Yhden henkilön talouksissa vastaajista asuu viisi prosenttia. 65 prosenttia vastaajista 

asuu kahden henkilön talouksissa ja 26 prosenttia kolmen tai neljän henkilön taloudes

sa. Tätä suurempien talouksien osuus on neljä prosenttia.

Keskimääräinen etäisyys kodista kesämökille on noin 132 km. 68 prosentilla etäisyys 

on alle 100 km. Viidellä prosentilla matkaa mökille on 100-200 km ja 26 prosentilla yli 

200 km. Tästä voidaan päätellä, että kesämökki hankitaan aivan varsinaisen asunnon 

lähiseudulta tai sitten sinne saavutaan suurista asutuskeskuksista yli 200 km:n päästä. 

Vastaajista 66 prosenttia on kotoisin Itä-Suomen läänin alueelta.

36 prosentilla kyselyn vastaajista on myös kodin sähkösopimus Savon Voima Oy:n 

kanssa. Alle sadan kilometrin etäisyydellä kesämökistä asuvista näiden osuus oli luon

nollisesti suurin. Lähes puolella eli 48 prosentilla alle sadan kilometrin etäisyydellä 

mökistä asuvista oli kodinkin sähkösopimus Savon Voima Oy:n kanssa. Yli 200 km:n 

etäisyydellä asuvista vain kahdeksalla prosentilla oli kodin sähkösopimus Savon Voi

ma Oy: n kanssa. Lisäksi peräti kuusi prosenttia näistä ei tiennyt, minkä sähköyhtiön 

kanssa heillä on sähkösopimus. 47 prosenttia vastaajista kiinnosti kotisähkön ja mökki- 

sähkön kytkeminen samaan sähkösopimukseen. Alle 50-vuotiaita ja miehiä tämä mah

dollisuus kiinnosti keskimääräistä enemmän. Sähkösopimusten yhteenkytkemismah- 

dollisuutta monet asiakkaat tiedustelivat myös vapaamuotoisissa mielipiteissä ja kom

menteissa. Lisäksi jonkin verran kysymyksiä esitettiin sähkömarkkinalain mahdollista

masta sähköyhtiöiden kilpailuttamismahdollisuudesta.

Kyselyn kohteet oli valittu sähkönkulutuksen perusteella. Mökeillä onkin varsin run

saasti sähköisiä kodinkoneita ja viihdelaitteita. Jääkaappi, televisio, stereot ja radio 

ovat lähes kaikissa kyselyn kohteina olleissa mökeissä ja muutkin tavallisimmat koneet 

ja laitteet ovat hyvin yleisiä. Kuvassa 7.2. on esitetty verkkovirralla käytettyjen laittei

den yleisyys kyselyn kesämökeissä. Yli sadan kilometrin etäisyydellä kesämökistä asu

villa vastaajilla nämä koneet ja laitteet ovat hieman keskimääräistä useammin olemas

sa.
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Kuva 7.2. Sähkölaitteiden yleisyys kyselyn kesämökeissä.

Puhelinyhteys kesämökille on 96 prosentilla. Kiinteä puhelinlinja on 40 prosentilla ja 

GSM-puhelin on käytössä 67 prosentilla. Mahdollisuudet palveluille, joissa tarvitaan 

näitä yhteyksiä, ovat siis varsin hyvät. Alle 50-vuotiailla on 76 prosentilla GSM-puhelin 

ja 24 prosentilla kiinteä puhelinlinja käytössään. Yli 65-vuotiailla on vastaavasti GSM- 

puhelin 54 prosentilla ja kiinteä puhelinlinjayhteys 57 prosentilla. Suuntauksena näyttää 

siis olevan, että nuoremmat kesämökkiasukkaat ovat luopumassa kiinteän puhelinlinjan 

hankkimisesta mökeilleen ja hankkivat sensijaan yhä useammin GSM-puhelimen.

Kyselyn kesämökeistä 80 prosentilla on pääasiallisena lämmitystapana sähkö ja 18 pro

sentilla sähkö on toissijainen lämmitystäpä. Puulämmitys on pääasiallinen lämmitysmuo- 

to 19 prosentissa mökeistä. Kaikissa mökeissä on sauna. Saunoista 92 prosentissa on 

puukiuas ja 13 prosentissa sähkökiuas. Näinollen markkinat palvelulle, jossa olisi sau

nan kiukaan kauko-ohjausmahdollisuus, ovat suhteellisen pienet.
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Tutkimuksessa selvitettiin kesämökkiasiakkaiden kiinnostusta sähköyhtiön mahdolli

sesti tarjoamiin palveluihin. Kyselyssä esiteltiin lyhyesti palvelu ja kysyttiin, kiinnos

taako tällainen palvelu vastaajaa paljon, hieman tai ei ollenkaan vai onko tällainen pal

velu jo käytössä. Kuvassa 7.3. on esitetty kesämökkiasiakkaiden kiinnostus kyselyssä 

esitettyihin palveluihin. Kiinnostavimpia palveluita olivat murtohälytys- ja palohälytys- 

ilmoitukset haluttuun kohteeseen. Kiinnostusta herätti myös mahdollisuus lämmityksen 

ohjaukseen esimerkiksi siten, että lämmitys kytketään päälle päivää ennen mökille saa

pumista. Murtohälytysilmoituksesta edes jonkin verran kiinnostuneita oli 41 prosenttia 

vastaajista, joista paljon kiinnostuneita oli 17 prosenttia. Muiden palvelujen kohdalla 

oltiin enimmäkseen vain hieman kiinnostuneita. Tämä saattaa johtua siitä, että vastauk

sellaan ihmiset välttelevät sitoutumasta esitettyyn ideaan. Lämmityksen ohjauksesta oli 

kiinnostuneita yhteensä 34 prosenttia ja palohälytysilmoituksesta 29 prosenttia vastaa

jista.

Kiinnostus laiteohjauspalveluihin oli suhteellisen vähäistä. Vain yksitoista prosenttia 

vastaajista ilmoitti olevansa edes hieman kiinnostunut laiteohjauspalveluista. Vastaajat 

eivät ilmaisseet myöskään suurta kiinnostusta palveluihin, joissa saa ilmoituksen laite

vioista, putki vuodoista tai jätevesikaivon täyttymisestä. Yleisestä laitevikailmoitukses- 

ta, josta esimerkkinä mainittiin sähkökatkos ja lämmittimen viat, oli kiinnostuneita yh

teensä 20 prosenttia. Putkivuotoilmoituspalvelusta kiinnostuneita oli kymmenen pro

senttia ja jätevesikaivon täyttymisilmoituspalvelu kiinnosti neljää prosenttia vastaajis

ta. Turvakytkimestä sairauskohtauksien varalle ilmoitti olevansa kiinnostunut 15 pro

senttia vastaajista.

Vastaajat halusivat kesämökeilleen ensisijaisesti perusturvaa tuovia palveluja. Lisäksi 

oltiin kiinnostuneita normaaliin elämiseen huomattavasti vaikuttavan lämmityksen sää

tö- ja ohjausmahdollisuuksista. Tähän saattaa osaltaan olla vaikuttamassa, että nämä 

palvelut ovat ihmisille tutuimpia. Tällöin niistä on helpompi sanoa olevansa kiinnostu

nut ja harkitsevansa niiden hankkimista.
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Kuva 7.3. Kesämökkiasiakkaiden kiinnostus mahdollisesti tarjottaviin palveluihin.

Vastaukset kysymykseen läsnäolotunnistimesta lämmityksen ja valaistuksen säädön apu

na poikkeavat vastauksista kysymyksiin muista palveluista. 17 prosenttia vastaajista on 

ilmoittanut, että heillä on jo sellainen käytössä. He ovat ilmeisesti tarkoittaneet infrapu

natunnistimella varustettua ulkovaloa, joka onkin varsin yleinen monilla kotitalouksilla 

ja mökeillä nykyään. Kysymyksessä oli kuitenkin tarkoitus tiedustella hieman kehitty

neemmästä palvelusta ja tuotteesta. Tällaisen toiminta perustuu lähiverkkoon, jonka 

kautta ohjataan kiinteistön toimintoja.
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Muita palveluja on vastausten mukaan hyvin vähän käytössä. Palohälytinkin on vain 

kahdeksalla prosentilla vastaajista ja muita tiedusteltuja palveluja vain muutamalla 

prosentilla.

Yleisesti ottaen naisista suurempi osa kuin miehistä on kiinnostunut palveluista paljon. 

Kun otetaan mukaan myös hieman kiinnostuneet niin tulokset tasoittuvat ja yhteensä 

edes jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suunnilleen yhtä suuri.

Kyselyn mukaan naiset ovat miehiä enemmän kiinnostuneita lämmityksenohjauspalve- 

luista. 40 prosenttia naisista on kiinnostunut lämmityksen ohjausmahdollisuudesta ja 

miehistä 32 prosenttia. Miehistä 44 prosenttia ja naisista 34 prosenttia on kiinnostunut 

murtohälytyspalveluista. Miehet ovat naisia kiinnostuneempia palveluista, jotka ilmoit

tavat laitevioista.

Miehet ilmoittivat naisia useammin palveluita jo olevan käytössä. Tämä saattaa johtua 

siitä, että naiset eivät välttämättä tiedä kaikista perheen omistamista laitteista.

Alle 50-vuotiaat ovat kiinnostuneempia oikeastaan kaikista kysellyistä palveluista kuin 

vanhemmat. Lämmityksenohjauspalvelussa ja kaikissa turvapalveluissa erot ovat huo

mattavia. Nuoremmat ovat kiinnostuneempia jopa turvakytkimestä, joka on tarkoitettu 

apukeinoksi sairauskohtauksien varalle.

Kodin ja kesämökin välimatkan kasvaessa yli sadaksi kilometriksi kiinnostus muuta

miin turvapalveluihin kasvaa. Kaukana asuvat ovat kiinnostuneempia murtohälytys- ja 

palohälytyspalveluista sekä jonkin verran myös turvakytkimestä. Ohjauspalveluista 

kiinnostuneiden osuus oli suunnilleen yhtä suuri sekä lähellä että kauempana asuvien 

keskuudessa.

Vastaajien mökeistä 22 prosenttiin oli aikaisemmin murtauduttu. Murronkohteeksi jou

tuminen lisäsi hieman kiinnostusta murtosuojauspalveluihin, mutta ei kuitenkaan kovin 

radikaalisti.
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Kyselyssä tiedusteltiin myös kesämökin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin kuinka usein ja 

kuinka pitkiä ajanjaksoja mökillä ollaan eri vuodenaikoina. Tuloksista voidaan kuitenkin 

päätellä, että kesämökin käytöllä on suhteellisen vähäinen merkitys kiinnostukseen pal

veluista sekä halukkuuteen investoida ja maksaa niistä. Palvelut olivat yhtä kiinnostavia 

sekä kesämökkiä paljon että vähemmän käyttäville. Kuvassa 7.4. on esitetty vastaajien 

keskimääräiset käyntikerrat kesämökillä neljännesvuosittain. Alle sadan kilometrin etäi

syydellä mökistä asuvat tekevät eniten käyntikertoja mökille kaikkina vuodenaikoina. 

Käyntijaksojen pituudet taas ovat yli sadan kilometrin etäisyydellä asuvilla yleensä pi

tempiä.

MAALISKUU-
TOUKOKUU

KESÄKUU-
ELOKUU

JOULUKUU-SYYSKUU-
MARRASKUU HELMIKUU

Kuva 7.4. Vastaajien keskimääräiset käyntikerrat kesämökillä eri vuodenaikoina.

Myöskään kesämökillä olevien kodinkoneiden ja viihdelaitteiden määrällä ei ole merkit

tävää vaikutusta kiinnostukseen tarjotuista palveluista. Tosin kaikkien vastaajien kesä

mökit ovat suuria ja niissä on suunnilleen samat koneet ja laitteet, eikä suuria eroavai

suuksia ole mahdollistakaan syntyä.

Tutkimuksen avulla oli tarkoitus saada selville paitsi ohjaus- ja turvallisuuspalvelujen 

kiinnostavuus myös se, minkälaisia hintoja kiinnostuneet vastaajat olisivat palveluista
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valmiita maksamaan. Palvelujen hintoja tutkittiin erityisellä ylärajahintakysymyksellä. 

Ylärajahinnat kysyttiin sekä investointihinnoille että kuukausittaisille käyttökustannuk

sille. Ylärajahinta-kysymyksessä pyydetään vastaajia arvioimaan, mikä heidän mieles

tään olisi tutkittavalle asialle jo liian kallis hinta. Tällä kysymysmuodolla pyrittiin vält

tämään se, että vastaajat omiin toiveisiinsa sekaantuen arvioivat palveluiden hinnat ai

van liian alhaisiksi. Lukuisissa tutkimuksissa on saatu selville, että näin saadaan selvil

le realistisia hintoja.

Vaikka kysymystyyppi sinänsä olisikin tehokas, ei se kuitenkaan voi korjata kohdehen- 

kilöiden mahdollisen puuttuvan hintatietouden aikaansaamia harhoja. Jos vastaajilla ei 

ole käsitystä turvallisuus- ja ohjauspalveluissa käytettävästä teknologiasta, eivät he 

pysty oikeasti arvioimaan palvelujen arvoa. Tällöin he vastatessaan nojautuvat ensisi

jaisesti omaan maksukykyynsä ja -haluunsa arvioidessaan palvelupakettien hintoja. 

Näin onkin varmasti käynyt hintoja kyseltäessä. Investointikustannukset, jotka ovat ta

vallisesti muutamien tuhansien markkojen hintaisia, on yleensä arvioitu alakanttiin. 

Sensijaan kuukausittaiset käyttökustannukset on monesti arvoitu korkeammiksi kuin 

tällä hetkellä markkinoilla olevien vastaavien palveluiden käyttökustannukset. Kuu

kausittaiset käyttökustannukset on ollut helppo sanoa noin sadaksi markaksi ilman tar

kempaa arviota ja miettimistä todellisista kustannuksista.

Palveluiden ylärajahinnat kysyttiin jokaiselta palvelusta kiinnostuneelta vastaajalta aina 

siitä palvelujen kombinaatiosta, josta hän oli ollut kiinnostunut. Taulukossa 7.2. on esi

tetty palveluiden erilaisille kombinaatioille saadut keskimääräiset ylärajahinnat.

Palveluille ja palvelukombinaatiolle saatuihin hintoihin vaikuttaa vielä sekin, että vas

taajat vaihtuivat aina sen mukaan, ketkä olivat olleet mistäkin palvelusta kiinnostunei

ta. Johonkin ryhmään on esimerkiksi voinut valikoitua säästäväisemmin arvioivia kuin 

johonkin toiseen. Kunkin palvelun tai palvelukombinaation halunneiden määrät ovat 

kuitenkin kyselyssä jääneet niin pieniksi, että tällaisillakin asioilla on merkitystä tulok

siin.
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Taulukko 7.2. Kesämökkiasiakkaiden erilaisista palvelukombinaatioista kyselyssä 

ilmoittamat investointien ja kuukausittaisten käyttökustannusten ylärajahinnat.

Palvelut ja palvelu-
kombinaatiot

Investointihinnat

(mk)

Käyttökustannukset

(mk/kk)

Laiteohjaus päälle-pois-

kytkentä

2012 127

Lämmityksen ohjaus (läm

mitys päälle päivää ennen

mökille saapumista)

1624 100

Läsnäolotunnistin lämmi

tyksen ja valaistuksen oh

jaukseen

1474 98

Laiteohjaus ja lämmityksen

ohjaus yhdessä

1923 131

Laiteohjaus, lämmityksen

ohjaus ja läsnäolotunnistin

1872 103

Murtohälytys äänimerkillä

ja haluttuun kohteeseen

1718 114

Palohälytys äänimerkillä

ja haluttuun kohteeseen

1961 112

Ilmoitus muista laitevioista 1819 105

Turvakytkin

sairauskohtauksien varalle

1928 105

Murto- ja palohälytys yh

dessä

1733 113

Murto- ja palohälytys yh

dessä sekä turvakytkinhäly-

tys

1827 134
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Tarkasteltaessa ohjaus- ja turvallisuuspalveluita kahtena ryhmänä sekä näistä palveluis

ta kiinnostuneiden vastaajien halukkuutta investoida niihin, niin pystytään saamaan 

tiettyjä suuntaviivoja. Naiset ovat miehiä valmiimpia panostamaan rahallisesti turvalli- 

suuspalveluihin. Miehet taas panostaisivat enemmän ohjauspalveluihin. Kyselyn vas

taajien talouksista 95 prosentissa oli vähintään kaksi henkilöä. Useimmissa talouksissa 

on siis luultavasti sekä mies että nainen. Näinollen kiinnostusta löytyy useilla mökeillä 

sekä turvallisuus- että ohj auspal veluihin. Nuoremmat vastaajat panostaisivat vanhem

pia enemmän ohjauspalveluihin. Turvallisuuspalveluihin panostettaisiin suunnilleen 

yhtä paljon riippumatta iästä. Yli 200 km:n päässä asuvat olisivat halukkaampia inves

toimaan enemmän sekä ohjaus- että turvallisuuspalveluihin kuin lähempänä asuvat.

Taulukossa 7.3. on esitetty palveluhintojen keskiarvot laskettuna eri vastaajaryhmille. 

Kyseessä on vain palveluista kiinnostuneet vastaajat. Taulukon arvojen voidaan ajatel

la tulkitsevan eri vastaajaryhmien maksuhalukkuuden ilmauksia. Tutkimusaineistona 

oli vain 202 henkilöä ja näistäkin vain pieni osa oli palveluista kiinnostuneita. Näinol

len vastaajia ei voida ryhmitellä yksittäisten palveluiden mukaan, vaan on tyydyttävä 

karkeaan jakoon ohjaus-ja turvallisuuspalveluihin. Taulukon arvoista nähdään, kuinka 

paljon missäkin ryhmässä ollaan valmiita panostamaan tämäntapaisiin palveluihin. 

Tällä saattaa olla merkitystä hankkeen myöhemmissä vaiheissa esimerkiksi kohdennet

taessa tiettyjä palveluja ja niiden markkinointia joihinkin ryhmiin.

Taulukon 7.3. viimeisessä sarakkeessa on esitetty keskiarvotulokset kokonaispaketin 

ylärajahinta-arvioinneista. Sekä ohjaus- että turvallisuuspalveluista kiinnostuneet vas

taajat saivat arvioida ylärajahinnan sellaiselle paketille, joka sisältösi kaikki heitä kiin

nostaneet ohjaus- ja turvallisuuspalvelut yhdessä. Tuloksista kuitenkin näkee, että ko

konaispaketin hinnan arvioiminen on ollut vaikea tehtävä. Tämä näkyy keskiarvohinto

jen suurina heilahteluina ja osittain jopa ristiriitaisina arvoina. Tämän takia taulukon 

7.3. arvojen tarkastelussa kannattaakin kiinnittää päähuomio asiakasryhmien eroihin 

toisiinsa nähden ja jättää absoluuttiset hinta-arvot toissijaiseksi.

82



Taulukko 7.3. Eri vastaajaryhmien valmius panostaa palveluihin.

Asiakasryhmä Ohjauspalvelut

(mk)

Turvallisuus

palvelut (mk)

Kokonaispaket

ti (mk)

Kaikki vähintään

jostain palvelusta

kiinnostuneet

1558 1772 2839

Naiset 1088 2007 2833

Miehet 1653 1698 2841

Alle 50-vuotiaat 1853 1867 3462

50-64-vuotiaat 1450 1675 2500

Yli 65-vuotiaat 1356 1858 1000

Kodin etäisyys mö

kille alle 100 km

1406 1553 2588

Kodin etäisyys mö

kille 100-200 km

2000 1100 1833

Kodin etäisyys mö

kille yli 200 km

1800 2342 3750

Asiakaskyselyssä tiedusteltiin lisäksi, onko kesämökillä ilmennyt joitakin muita kyse

lyssä mainitsematta jääneitä ongelmia, joita sähköisellä kaukovalvonnalla tai ohjauk

sella voitaisiin mahdollisesti auttaa. Seitsemällä prosentilla vastaajien mökeistä oli joi

takin tällaisia ongelmia ilmennyt. Kuitenkaan mitään yhtä yksittäistä ja yleistä ongel

maa ei tullut esiin, vaan ongelmat olivat hyvin henkilökohtaisia. Sähköyhtiön on hyvin 

vaikea lähteä kehittelemään palveluja tällaisten henkilökohtaisten tarpeiden varalle. 

Naiset ja alle 50-vuotiaat vastaajat ilmoittivat muita useammin, että tällaisia ongelmia 

oli ilmaantunut. Kaikilla palveluista kiinnostuneilla ryhmillä oli myös tällaisia muita 

ongelmia ilmennyt tavallista enemmän. Tähän voi luonnollisesti vaikuttaa, että nämä 

henkilöt ovat mökeistään kiinnostuneempia ja haluavat kehittää niitä. Taulukossa 7.4. 

on esitetty kesämökillä ilmenneiden muiden ongelmien yleisyys eri vastaajaryhmissä.
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Taulukko 7.4. Erityyppisten muiden ongelmien yleisyys eri vastaajaryhmillä.

Vastaajaryhmä Ongelmien yleisyys (%)

Nainen 14

Mies 5

Alle 50-vuotiaat 18

50-64-vuotiaat 5

Yli 65-vuotiaat 3

Kodin etäisyys mökille alle 100 km 7

Kodin etäisyys mökille 100-200 km 18

Kodin etäisyys mökille yli 200 km 8

Kaikki vastaajat 7

Vastaajilla oli kyselyn lopussa myös mahdollisuus kertoa ongelmistaan ja mielipiteis

tään sähköyhtiölle vapaassa muodossa. Yleisimmät ongelmat olivat mökillä olleet vesi- 

ja putki vahingot. Lisäksi huolia oli lämmityksen kanssa sekä sähkökatkosten aikana 

pakastinten ja muiden kodinkoneiden kanssa. Monilla oli ollut ukkosvaurioita ja niiden 

varalta haluttiin ukkossuojia.

Sähköyhtiöltä toivottiin myös erityisiä tariffeja yöksi ja tietyille muille ajanjaksoille, 

jolloin sähkön voisi ostaa mökille halvemmalla hinnalla ja hoitaa esimerkiksi mökin 

peruslämmityksen. Luonnollisena toiveena monilla oli pelkkä sähkön hinnan lasku.

Taulukkoon 7.5. on kerätty lyhyt yhteenveto asiakaskyselyn merkittävimmistä tuloksis

ta. Taulukkoon on jaoteltu tulokset ryhmittäin koskien vastaajan taustaa, kesämökkiä ja 

sen käyttöä, kiinnostusta palveluista ja vastaajan vapaamuotoisia mielipiteitä ja kom

mentteja.
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Taulukko 7.5. Asiakaskyselyn merkittävimmät tulokset.

Vastaajan tausta:

- 75 prosenttia miehiä ja 25 prosenttia naisia

- Noin 80 prosenttia yli 50-vuotiaita

- 65 prosenttia asuu kahden henkilön talouksissa

- 66 prosenttia asuu Itä-Suomen läänissä

- 36 prosentilla on kodin sähkösopimus Savon Voima Oy:n kanssa

Kesämökki ja sen käyttö:

- Keskimääräinen etäisyys mökille 132 km

- 96 prosentilla puhelinyhteys kesämökille

- Kesämökeillä runsaasti sähköisiä laitteita

- 80 prosentilla sähkö pääasiallinen lämmitystäpä

- 92 prosentilla puukiuas ja 13 prosentilla sähkökiuas

- 22 prosenttiin mökeistä murtauduttu aiemmin

- kesämökin käytöllä ei suurta merkitystä kiinnostukseen palveluista

Palvelut ja niiden kiinnostavuus:

- Murtohälytysilmoitus kiinnostavin (41 %)

- Palohälytysilmoitus toiseksi kiinnostavin (29%)

- Lämmityksen ohjaus kiinnostavin ohjauspalvelu

- Kiinnostus muista ohjauspalveluista vähäistä

- Naiset kiinnostuneita lämmityksen ohjauksesta ja miehet murtohälytysilmoituksesta

- Palveluihin valmiita investoimaan noin 2000 mk

- Kuukausittaisia käyttökustannuksia valmiita maksamaan noin 100 mk/kk

Avoimet kysymykset:

- Yleisimpiä ongelmia vesi- ja putkivahingot

- Huolia lämmityksen ja sähkökatkosten kanssa

- Monilla ollut ukkosvaurioita ja haluttiin ukkossuojia

- Toivottiin sähkön hinnan laskua (erityinen yötariffi)

- Kiinnostusta kodin ja kesämökin sähkösopimusten yhdistämiseen
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7.5 Hankkeen jatko

Asiakaskyselyn tulokset osoittivat, että kesämökkiasiakkaille suunnatulla palvelutuot

teella on kysyntää, jos tuote valitaan ja kohdennetaan oikein. Hanketta on päätetty tois

taiseksi jatkaa.

Erilaisten hälytysjärjestelmien määrä on kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana 

/70/. Syynä tähän on kasvava rikollisuus ja ihmisten kasvanut tietoisuus erilaisista hä

lytysjärjestelmistä. Aihe on ajankohtainen ja sähköyhtiöllä on hyvät mahdollisuudet 

päästä osalliseksi kasvaneista markkinoista.

Suomessa on kesämökkejä yhteensä yli 400 000 /71/. Kaikissa näissä ei luonnollisesti

kaan ole sähköä. Asiakaskysely suoritettiin asiakkaille, jotka käyttävät mökeillään säh

köä vähintäin 3000 kWh vuodessa. Tämän asiakasryhmän koko on noin 15-20 prosent

tia sähköistettyjen mökkien omistajista. Murtohälytysilmoituspalveluista oli kiinnostu

nut 41 prosenttia vastaajista. Todennäköisesti kyselyn vastaajien mökit ovat isompia ja 

paremmin varusteltuja kuin muiden. He ovat luultavasti myös kiinnostuneempia palve

luista kuin muut. Kuitenkin muidenkin mökkien omistajien joukossa on varmasti pal

veluista kiinnostuneita. Koko Suomen tasolla palveluista kiinnostuneita mökkiläisiä 

voidaan olettaa olevan yhteensä kymmeniätuhansia. Seuraavana vaiheena Palvelutuote 

kesämökkiasiakkaille -hankkeessa on varsinaisen tuotteen yksityiskohtainen suunnitte

lu ja määrittely. Tämän toteuttavat yhdessä VTT ja sähköyhtiöt. Asiakaskyselyn tulos

ten perusteella muokataan tuote, jolla on kiinnostusta kesämökkiasiakkaiden keskuu

dessa. Asiakkaiden on oltava myös valmiita maksamaan sähköyhtiölle tästä tuotteesta. 

Palvelutuotteen käytännön kehityksessä täytyy luonnollisesti olla yhteydessä myös var

sinaisiin laitevalmistajiin ja -myyjiin.

Hankkeen edetessä on kartoitettu jo markkinoilla olevia erilaisia ohjaus- ja turvalli- 

suuspalvelulaitteita ja näiden valmistajia. Mahdollisuudet yhteistyöhön tällaisten laite

valmistajien kanssa selvitetään. Alustavasti on sovittu yhteistyöstä Sonera Oy:n kanssa. 

Tällöin hyödynnettäisiin Soneran tarjoamia tuotteita ja tiedonsiirtovaihtoehtoja. Lähin

nä käytettäisiin Soneran kehittämää SafeNet-palveluverkkoa. Hankkeen eri osapuolten 

täytyy myös sopia sekä rahalliset että muut sitoumukset.
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Hankkeessa toteutetaan ensiksi pilotti. Tässä vaiheessa täytyy luonnollisesti miettiä 

käytännön toteutukset tarkasti. Tällöin on lopullisesti ratkaistava, millaiset laitteet ja 

tekniikat valitaan. Mahdollisuuksia erilaisiin ratkaisuihin on useita ja niistä on valittava 

toimivimmat ja parhaiten toteutettavissa olevat. Pilottikohteeksi on suunniteltu Savon 

Voima Oy:n kesämökkiasiakkaita Nilsiän Tahkovuoren läheltä. Tällä alueella on run

saasti kesämökkejä suhteellisen suppealla alueella. Lisäksi näiden mökkien omistajat 

ovat ostovoimaisia ja alueelta on mahdollista saada yhteistyökumppaneiksi jo valmiina 

olevia organisaatioita esimerkiksi kiinteistöpalveluiden toteuttamisessa. Pilotti on alus

tavasti suunniteltu suhteellisen pienimuotoiseksi ja helposti hallittavaksi.

Jos pilotti osoittautuu toimivaksi ja hankkeen osapuolilla on kiinnostusta, niin tämän 

jälkeen alkaa luonnollisesti palvelutuotteen laajempi valmistus ja markkinointi.

Projektin merkeissä on oltu yhteydessä vakuutusyhtiöihin, joilla myöskin on oma mie

lenkiintonsa tämänkaltaiseen hankkeeseen. Vakuutusyhtiöt ovat luonnollinen sidosryh

mä hankkeessa ja he ovat osoittaneet kiinnostuksensa olla mukana palvelutuotteen ke

hitystyössä. He haluavat luonnollisesti olla mukana hankkeessa, jossa mahdollisesti 

pystytään vähentämään vahingonkorvauskustannuksia. Vuonna 1997 vakuutusyhtiöt 

korvasivat koti- ja maatilavakuutuksista vapaa-ajan asuntoihin tehtyjä murtoja ja var

kauksia yhteensä reilut kolmetuhatta kappaletta. Korvauksia vahingoista maksettiin lä

hes 15 miljoonaa markkaa. Tähän määrään eivät vielä edes sisälly ilkivalta- ja vahin- 

gonkorvaustapaukset, joista usein koituu uhrille vielä enemmän harmia, sillä kaikkea 

omaisuutta ei voi korvata rahassa /70/.

Turvallisuuspalvelujen avulla on mahdollista onnistua vähentämään vahinkoja ja sa

malla vakuutusyhtiöiden maksamat korvaussummat vähenevät. Hankkeen kannalta on 

mielenkiintoista ottaa huomioon myös vakuutusyhtiön näkemys siitä, kuinka paljon ke

sämökkien turvallisuus paranee esimerkiksi ilmoituksen siirtolaitteiden siirtäessä häly

tyksen haluttuun kohteeseen.

Konkreettisia päätöksiä vakuutusyhtiöiden osuudesta hankkeessa ei kuitenkaan olla 

vielä tehty. Hankkeen kannalta on kuitenkin sitä parempi, mitä enemmän osapuolia sen
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toteuttamiseen saadaan mukaan. Ensinnäkin uskottavuus asiakkaiden silmissä paranee 

ja palvelutuotteen hintaa pystytään mahdollisesti laskemaan.

Palvelutuote kesämökkiasiakkaille -hankkeessa on oltava yhteydessä myös viranomai

siin. Turvallisuuslaitteiden on täytettävä tietyt lait ja asetukset. Palohälyttimien on esi

merkiksi toteutettava tietyt sisäministeriön pelastusosaston asettamat vaatimukset.

Kesämökin hälytyslaitteesta tulevaa hälytystä ei voi ohjata suoraan poliisille. Poliisi ei 

myöskään halua toimia hälytysten oikeellisuuden tarkastajana ja käyttää vähäisiä re

surssejaan tällaiseen toimintaan. Kesämökin haltijalla on usein mahdotonta päästä itse 

tarkistamaan kesämökkiä hälytyksen jälkeen. Tähänkin ongelmaan on pyrittävä löytä

mään hyvä ja toimiva ratkaisu. Tarkastuskäynnin kesämökillä voi suorittaa läheisyy

dessä asuva naapuri. Vartiointiliike tai kiinteistöpalveluyritys voivat myöskin tarjota 

tällaisia palveluja /72/. Näiden osuutta hankkeessa ja mahdollista yhteistoimintaa säh

köyhtiön kanssa on pyrittävä kehittämään projektin jatkotoimissa.
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8 TULEVAISUUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kilpailua on sähkömarkkinoilla ollut vasta hyvin lyhyen aikaa. Tulevaisuudessa on ole

tettavaa, että kilpailu vain kovenee. Odotettavissa on lisääntyviä kilpailullisia paineita 

ja yritysten uudelleen organisointeja. Marginaalit varsinaisessa ydinliiketoiminnassa 

tulevat pienemään entisestään. Avoimessa hintakilpailussa eri toimittajien myyntihin

nat luultavasti myös tasoittuvat. Lisää paineita tuovat myös alan ulkopuolelta tulevat 

kilpailijat.

Sähköyhtiön mennessä mukaan avoimille markkinoille sen täytyy ensin selvittää ta

voitteensa ja omat lähtökohtansa. Sen tulee olla valmis muuttamaan radikaalisti perus- 

ajatteluaan, sillä kilpailluilla markkinoilla on kyettävä reagoimaan muuttuviin tilantei

siin täysin eri tavalla kuin monopolitilanteessa. Tilannearviointien ja päätöksien tulee 

olla varmoja ja kaukonäköisiä silloin, kun niitä tarvitaan. Ei välttämättä ole aikaa seu

rata tilanteen kehittymistä, sillä joku toinen voi ehtiä ensin. Kun yhtiön toiminta on te

hostettu mahdollisimman optimaaliseksi ja sen rakenteet ovat selkeästi määriteltyjä ja 

samalla joustavia, se pystyy toimimaan siten, ettei synny turhia päällekkäisyyksiä ja 

viivytyksiä. /29/

Sähköyhtiön tavoitteena tulee olla kehittää kullekin asiakkaalle erityisesti räätälöityjä 

tuotteita ja palveluita. Kypsemmillä markkinoilla on todennäköistä ja myös toivotta

vaa, että asiakkaat itsekin alkavat vaatimaan ylimääräisiä tuote- ja palvelutarjouksia 

sähköyhtiöiltä. Asiakas valitsee tarjouksista sen, mikä tarjoaa halvimman energialas- 

kun ja suurimman mukavuuden ja tuottavuuden. Palveluiden tuotteistaminen voi siis 

olla ratkaiseva tekijä sähköyhtiölle menestyksessä vapailla sähkömarkkinoilla. Teknii

kan kehittyminen mahdollistaa myös sähköyhtiön toiminnan laajentumisen uusiin 

tuotteisiin. Uudesta tekniikasta tulee mahdollisuus kilpailulliseen erilaistumiseen.

Juuri tekniikka saattaa muuttaa myös sähkömarkkinoiden rakennetta tuntuvasti ja no

peammin kuin tällä hetkellä arvellaan. Kuluttajamarkkinoiden on arvioitu tarvitsevan 

aivan uudenlaista sähkötarjontaa. Sähkömarkkinoilla ei vielä ole Microsoftin (tai No
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kian) kaltaista menestystarinaa eli yritystä, joka keksii, mitä uutta sähköpalvelua ilman 

ihminen ei voi olla. On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin tällainen saadaan. /72/

Sähköyhtiöt ovat siis suurien haasteiden edessä ja niiden täytyy toimia jo tänään, sillä 

huomenna se voi olla jo myöhäistä. Sen sijaan hyvin valmistautuneilla yhtiöillä on tu

levaisuudessa todennäköisesti paremmat mahdollisuudet selviytyä kiristyvissä markki

noissa.

Sähkömarkkinoiden muovautuminen kestää luultavasti vielä vuosia, mutta kaiken 

kaikkiaan kilpailun avautumisella on jo ollut hintojen nousua hillitsevä ja palvelun ta

soa parantava sekä toimintoja tehostava vaikutus.
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LIITE 1

KUUKAUSIRAPORTTI

Asiakasnumero 1111
Käyttöpaikkanumero 1111

Pylväiköllä on esitetty sähkönkulutuksenne maaliskuussa 1999 kilowattitunteina (kWh).
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Pvm Päivä Yö Yhteensä Pvm Päivä Yö Yhteensä Pvm Päivä Yö Yhteensä

1.3.99 3329 1580 4909 11.3.99 3486 1656 5142 21.3.99 2728 1061 3789
2.3.99 3466 1497 4963 12.3.99 3179 1407 4586 22.3.99 3474 1611 5085
3.3.99 3532 1646 5178 13.3.99 2864 1087 3951 23.3.99 3512 1549 5061
4.3.99 3559 1792 5351 14.3.99 3487 1273 4760 24.3.99 3490 1622 5112
5.3.99 3287 1228 4515 15.3.99 3498 1686 5184 25.3.99 3467 1520 4987
6.3.99 1963 892 2855 16.3.99 3480 1748 5228 26.3.99 3302 1443 4745
7.3.99 2291 980 3271 17.3.99 3481 1728 5209 27.3.99 2126 867 2993
8.3.99 3610 1681 5291 18.3.99 3569 1787 5356 28.3.99 2818 1004 3822
9.3.99 3531 1578 5109 19.3.99 3119 1294 4413 29.3.99 3389 1719 5108
10.3.99 3572 1563 5135 20.3.99 1692 785 2477 30.3.99 3347 1720 5067

31.3.99 3429 1707 5136

Päiväaika on klo 07:00 - 22:00, yöaika klo 22:00 - 07:00.

Mittauksessa ja raportoinnissa noudatetaan normaaliaikaa läpi vuoden.

Kuukauden energia kilowattitunteina (kWh) jakaantui seuraavasti:
Päivä:99 077 (n.69%) Yö:44 711 (n.31%) Yhteensä: 143 788
Maksimi vrk: 5 356 (18.3.1999) Minimi vrk: 2 477 (20.3.1999) Keskiarvo vrk: 4 638

Kuukauden tuntitehot kilowatteina (kW) jakaantuivat seuraavasti:
Maksimi: 298,8 (14.3.1999 9-10) Minimi: 79,7 (27.3.1999 23-24) Keskiarvo: 193,3
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LIITE 2

HÄLYTIN- JA ILMOITUKSENSIIRTOLAITTEITA, OHJAUS

PALVELUTTA JA NIIDEN TARJOAJIA

L2.1 Sonera Oy

L2.1.1 SafeNet

Sonera Oy toimii yhteistyössä valvonta- ja turva-alan asiantuntijoiden ja laitevalmista

jien, kiinteistövalvonta- ja valvomoyrittäjien sekä alan viranomaisten kanssa. Soneran 

rooli on tuottaa valvonnan tai ohjauksen tarvitsema tietoliikennepalvelu. Kokonaispal

velu syntyy yhteistyössä laite- ja palvelutoimittajien kanssa.

Nykyään kehitetään jatkuvasti uusia valvontajärjestelmiä ja -sovelluksia. Vanhatkin 

järjestelmät halutaan kuitenkin säilyttää. Erityyppisiä valvontajärjestelmiä on kuitenkin 

hallittava yhdellä helppokäyttöisellä valvontaratkaisulla. Kaukovalvonnan uudet tar

peet asettavat tiedonsiirrolle suuria vaatimuksia. Sonera Oy on kehittänyt SafeNet kau

kovalvonnan palveluverkon. SafeNet tarjoaa turva- ja kaukovalvonnan tiedonsiirtoon 

standardoidun ratkaisun, joka pystyy hyödyntämään jo olemassa olevaa tekniikkaa. Se 

mahdollistaa valmiin, varmennetun, kaksisuuntaisen ja koko Suomen kattavan kauko

valvonnan tiedonsiirtoverkon. Kaukovalvonnan ongelmana on ollut standardien puute 

ja toisiaan täydentävien ja varmistavien järjestelmien yhteensovittaminen. Palveluver

kon avulla eri laitevalmistajien ja eri käyttöön tarkoitetut valvontalaitteet voidaan liit

tää samaan SafeNet-palveluun. Valvottavassa kohteessa voi siis olla vanhaa ja uutta eri 

valmistajien tekniikkaa rinnan, sillä SafeNet toimii yhteyksien tekijänä.

SafeNet-palveluverkon tehtävä on sovittaa kohteiden eri järjestelmien tiedonsiirrossa 

käyttämä käsite- ja sanomarakenne yhdenmukaiseksi protokollaksi, jolloin palvelun

tuottajat pystyvät operoimaan yhtenäisen käyttöliittymän kautta kaikkiin kohteisiinsa. 

Protokollan keskeisiä osia ovat yksikäsitteinen, valtakunnallinen osoitenumerointi sekä 

valvontatiedon sanomaluokat kuten hälytys-, mittaus-, ohjaus-, kuva- ja paikannussa-
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nomat. Tietojen ja niihin liittyvien palveluvastuiden perusteella verkko osaa reitittää 

sanomat siten, että palveluntuottajat pääsevät käsiksi omalla vastuullaan oleviin tekni

siin järjestelmiin, eivätkä mihinkään muihin.

SafeNet-verkko rakentuu valvontaliikenneohjairuista - eräänlaisista solmupisteistä - 

jotka on yhdistetty toisiinsa Soneran olemassa olevilla tiedonsiirtoyhteyksillä. Yhteyk

sinä voivat esimerkiksi olla kiinteät FastNet-yhteydet ja X.25- tai TCP/IP-pohjaiset da

tasiirtopalvelut. Valintaista puhelinverkkoa voidaan hyödyntää valintamodeemi- ja 

ISDN-yhteyksillä. SafeNet tukee myös langatonta tiedonsiirtoa. Käytettävissä ovat 

kaikki Soneran radiovalvontajärjestelmät, kuten Mobitex, RVALVE, NMT ja GSM. 

Valvontaliikenneohj äimien välille määritellyt erilaiset yhteydet toimivat toistensa vara- 

yhteyksinä ja varmistavat näin luotettavan tiedonsiirron.

Valvottavan kohteen järjestelmät voidaan liittää palveluverkkoon yhden yhteisen kiin- 

teistöpäätteen ja kulloinkin valittavan tiedonsiirtoyhteyden avulla. Vastaavasti palve

luntuottajien valvomot tms. etähallintajärjestelmät liitetään yhdellä tiedonsiirtoyhtey

dellä verkkoon. Valvomopäätteenä voidaan käyttää SafeNet-palveluverkon omaa 

MARS-päätettä tai verkkoon ohjelmakirjaston avulla sovitettua valvomotietojärjestel- 

mää. SafeNet-valvomoiden välillä voidaan siirtää informaatiota valvomosta toiseen ja 

jakaa valvontavastuita esimerkiksi kellonaikaan sidotusti. Valvontajärjestelmät taltioi

vat kaikki tapahtumatiedot, joita voi myöhemmin tarkastella.

SafeNet-palveluverkon avulla voidaan hallita useita eri järjestelmiä. Valvomossa ei 

enää tarvita useita erilaisia valvomotekniikoita, jonka ansiosta saavutetaan kustannus- 

hyötyä ja helpotetaan merkittävästi valvomohenkilökunnan toimintoja. Palveluverkon 

automaattisten toiminteiden ansiosta informaatiota on mahdollista siirtää nopeasti toi- 

menpidehenkilöille. Erilaiset infopalvelut on sovitettu myöskin samaan valvomoon, 

jolloin saadaan varsinaisen primääritiedon tueksi tukitietoa eri tietokannoista.

Kaukovalvonnan ongelmana on ollut standardien puute ja toisiaan täydentävien ja var

mistavien järjestelmien yhteensovittaminen. Palveluverkon avulla eri laitevalmistajien 

ja eri käyttöön tarkoitetut valvontalaitteet voidaan liittää samaan SafeNet-palveluun.
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Valvottavassa kohteessa voi siis olla vanhaa ja uutta eri valmistajien tekniikkaa rinnan, 

sillä SafeNet toimii yhteyksien tekijänä.

Kuvissa L2.1.-L2.4. on esitelty SafeNet-palveluverkkoa ja sen toimintaa.

Valvottavat
kohteet

Telen (So- /----- ^
neran) SafeNet 
verkko f

Tavoittamis-
palveluValvomot

KuvaL2.1. SafeNet-palveluverkon yleinen toimintaperiaate.
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Käyttäjien tarpeet: Tietoliikennepalvelut: Tarjotut palvelut:

SähkökauppaAsiakas 1

Turvallisuus
Telen
verkko
(fyysiset
yhteydet)

SafeNet \
(palvelualusta, loogiset 
yhteydet) J

Huolto

Asiakas 2

Etähallinta

Asiakas 3
Muut

Kuva L2.2. Energian hallinta osana kokonaispalvelua SafeNet-palveluverkossa.

Kiinteistö-
järjestelmät

Palveluliitännät

SafeNet

] Vaihtoehtoiset 
liitäntäyhteydet

/verkon valv mtaja hallinta 
- monipuolisf t reititykset 

jvitukset- protokolla s

Valvomoyhtey- 
let ja rajapinnat

Palvelut

Valvomot

Kuva L2.3. SafeNet-palveluverkon toiminteet.
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I TCP/IP

I X.25

I Kiinteä yhteys

I Ilmoituksensiirto

I Radioverkot

CISDN

I Yl. puhelinverkko
A

I TCP/IP\штя_—
I Kiinteä yhteys

i

Kuva L2.4. SafeNet palveluverkon tiedonsiirtoyhteyksien tyypit.

L2.1.2 Tele Alert

Tele Alert on tavallisen murtohälyttimen lisäturva. Tavallisen paikallishälyttimen ensi

sijainen tarkoitus on herättää ympäristön huomio. TeleAlertin toiminta perustuu radio- 

modeemiin, joka lähettää hälytystiedot haluttuihin puhelinnumeroihin. Se käyttää 

RVALVE-verkkoa hälytyksen siirrossa. Laite soveltuu sekä liikkuvaan kalustoon että 

kohteisiin, joissa ei ole puhelinlinjaa tai puhelinlinjan katkaisu on potentiaalinen uhka. 

Toiminta-alueena on käytännössä koko Suomi.

Pieni radiomodeemi piilotetaan suojattavaan kohteeseen ja murron tapahtuessa se lä

hettää hälytyksen lähimpään Soneran tukiasemaan, josta tämä hälytystieto ohjataan au

tomaattisesti asiakkaan valitsemiin puhelinnumeroihin. Tele Alert kertoo selväkielisen 

puheviestin hälytyksestä, hälytyksen syystä sekä kohteesta mistä kyseinen hälytys tu

lee. Tele Alert on langaton ja sabotaasiturvallinen, koska laite ei käytä normaaleja pu

helinlinjoja. Järjestelmän verkkoratkaisu on Soneran (TELE) kehittämä ja se on ainut

laatuinen maailmassa.
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TeleAlert-palvelu on Soneran kuukausimaksullisten NMT-, GSM- ja kaukohakuliitty- 

mien asiakkaille tarkoitettu palvelu. Lähtevät hälytykset siirretään välittömästi NMT- 

tai GSM-puhelimeen tai kaukohakulaitteeseen. Hälytystiedot voidaan haluttaessa ohja

ta myös kiinteän lankaverkon puhelimiin ja muiden operaattoreiden matkapuhelinliitty- 

miin.

Palveluiden laajuudessa on eroja. Asiakkaalla on esimerkiksi mahdollisuus valita, 

kuinka moneen pisteeseen hälytykset ohjataan. Lisäksi on mahdollisuus saada tausta- 

varmistus, joka voi soittaa jopa viiteen annettuun puhelinnumeroon, jos hälytys ei ta

voita varsinaista vastaanottajaa.

TeleAlertin avulla voidaan siirtää tiedot esimerkiksi murrosta, tulipalosta, ryöstöstä, 

sairaskohtauksesta, pakastin- ja öljypoltinvioista, vesivuodoista sekä muista laiteviois

ta. Tele Alert pystytään yhdistämään kaikkiin hälytin-ja valvontalaitteisiin.

TeleAlertin hintoja:

- Radiomodeemi noin 1450 mk + antenni noin 150 mk

- Kytkentämaksu noin 100 mk

- Kuukausimaksu noin 35 mk

- Hälytys noin 35 mk

- Testihälytys 1 mk 

/74/, /75/

L2.2 Ñores Oy

Mocoma Talkkari on paristovarmennettu langaton hälytin (radiomodeemi), joka valvoo 

omaisuutta, siirtää tietoja ja on henkilöturvalaite esimerkiksi yksintyöskentelyille. Hä

lytyksessä se käyttää Soneran langatonta valvonta- ja hälytysverkkoa RV AL VEA. Hä

lytyksen voi ohjata haluttuun paikkaan, koti- tai matkapuhelimeen, hakulaitteeseen tai 

vaikka vartiointiliikkeeseen. Mocoma Talkkari ei tarvitse puhelinlinjoja, on sitten ky

seessä jatkuva tai väliaikainen valvonta. /76/
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L2.3 Satel Oy

Satel Oy valmistaa langattomia Satelgate radiomodeemeja, jotka käyttävät RVALVE- 

verkkoa tiedonsiirtoon. Satelgate-tuoteperheeseen kuuluu kuusi erilaista radiomodee- 

mia, joiden ominaisuudet ja toiminnot vaihtelevat tehtäväkohtaisesti. /77/

L2.4 Outel Oy

Outel Oy on kehittänyt Vahtimikko-ilmoituksensiirtopuhelimen, joka siirtää valvotta

vasta kohteesta kymmenen ilmoitustietoa kymmeneen puhelinnumeroon. Ilmoituksen 

siirto voi tapahtua tavallisille puhelimille, matkapuhelimille, hakulaitteille tai suoraan 

valvomoon. Vahtimikko siirtää ilmoituksia puhelinlinjaa käyttäen. Käyttökustannus on 

sama kuin puhelinmaksu. Emoituksensiirtopuhelin liitetään tavalliseen puhelinliitty

mään ja se voidaan kytkeä tavallisen ja matkapuhelimen rinnalle. Vahtimikko voi toi

mia samanaikaisesti useissa valvontatehtävissä siirtäen erilaiset ilmoitustiedot eri vas

taanottajille. Bmoituksensiirtopuhelimeen voidaan rajoituksetta liittää erilaisia ilmaisi

mia, jotka sähköisesti sulkevat tai avaavat siihen kytketyn silmukan. Ulkoisten il

maisinten käskystä soitettavat ilmoitustiedot voivat esimerkiksi olla kiinteistö-, palo-ja 

murtoilmoitusjäijestelmien lähettämiä tietoja tai tietoja Vahtimikko-järjestelmän val

vontatilan muutoksista. Aktivoituminen voi tapahtua myös sähkönsyötön katketessa, 

jolloin laitteisto ilmoittaa akun heikkenemisestä.

Ilmoituksensiirron lisäksi Vahtimikko toimii kauko-ohjausyksikkönä, jonka kautta voi

daan ohjata 2-4 ulkoista laitetta (esim. sauna, valaistus). Vahtimikkoa käytetään epä

säännöllisesti tapahtuviin ohjauksiin, joita ei voida suorittaa paikallisesti vuorokausi- 

tai viikkokellon avulla. Ohjausten päälle- ja poiskytkemiseen tarvitaan äänitaajuuspu- 

helin, matkapuhelin tai Teleservice-ohjelma. Ohjausprosessin käynnistymisen lisävar

mistukseksi Vahtimikon ilmoitustuloihin voidaan kytkeä ilmaisimia, jotka antavat pa

lautetiedon Vahtimikolle (esim. kiuas lämpenee, valo palaa). Vahtimikon kaikki ase

tus- ja ohjaustoiminnot voidaan myöskin tarkastaa samalla tavoin. Vahtimikko-ilmoi- 

tuksensiirtopuhelimella on 4-numeroinen tunnusluku, joka voidaan muuttaa. Tunnuslu

vulla päästään kaukokäyttämään Vahtimikkoa. Oikean tunnusluvun antamisen jälkeen
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näppäillään numerosaijöin halutut toiminnot. Vahtimikon kaukokäyttö toimii samalla 

periaatteella kuin puhelinpankki. Mikäli käyttäjä antaa virheellisen tunnuksen, niin lai

te katkaisee luvattoman puhelun. Laitteen sabotointi puhelinlinjaa varaamalla on estet

ty. /78/

L2.5 Finnet-yhtiöt

Finnet-yhtiöt (paikalliset puhelinyhtiöt) tarjoavat Turvalinja-ilmoituksensiirtoverkkoa 

asiakkailleen. Verkko kattaa koko Suomen ja on ns. valvottu verkko. Turvalinja lähet

tää ilmoituksensiirron poliisille, vartiointiliikkeisiin ja vastaaviin paikkoihin. Turvalin- 

jan siirtoyhteys perustuu jatkuvasti valvottuun tiedonsiirtoyhteyteen.

Finnet-yhtiöt tarjoavat lisäksi robottipuhelimella tapahtuvia ilmoituksensiirtopalvelui- 

ta. Nämä lähettävät ilmoituksen muutamaan haluttuun numeroon. Koteloitu robottipu- 

helin maksaa noin 1200 mk. Lisäksi Finnet-yhtiöt tarjoavat asiakkailleen erilaisia mur

to-ja kiinteistöhälytysjärjestelmiä, jotka sisältävät keskusyksikön, tunnistimia ja ilmai

simia, jne. Näitä pystyy yhdistelemään ja lisäilemään halunsa mukaan.

Yritys tarjoaa myös mahdollisuuden erityyppisiin ohjauspalveluihin, kuten lämpötilan 

säätöön, saunan päälle/poiskytkemiseen. Tällöin pitää kuitenkin olla käytössä kiinteä 

puhelinlinja. /79/

L2.6 Computec Oy

Computec Oy:n säätö- ja valvontatuotteista saa automaatio- ja turvavalvontajäijestel- 

män, joka avulla voi hallita, mitä kiinteistössä, vesihuolto- tai tuotantolaitoksessa ta

pahtuu. Valvontaohjelmiston avulla kaukanakin sijaitsevien kohteiden tarkkailu on 

mahdollista tietokoneen ruudulta yhdestä paikasta. /80/
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L2.7 FSM OY Fonel Security Marketing

FSM OY Fonel Security Marketing on turvallisuuslaitteiden maahantuoja. Rikosilmoi- 

tintuotteisiin kuuluvat seuraavat tuotteet:

- Rikosilmoitinkeskukset: DSC-keskukset ovat kanadalaisia, mutta ovat kehittyneet 

markkinajohtajiksi myös Suomessa. DSC on murtohälytys- ja palovaroitinkeskus, 

mutta voi toimia myös rakennusautomaation ja kulunvalvonnan ohjauskeskuksena. 

DSC-keskuksissa on ominaisuuksia ja mahdollisuuksia erittäin paljon ja näistä voi

daan valita halutut toiminnot.

- Liikeilmaiset, joita on useita erilaisia sisä- ja ulkotiloihin

- Lasinrikkomisilmiaismet: Kuuntelevat lasinrikkomisilmaismet ovat passiivisia tun

nistimia, jotka kuuntelevat tiettyjä taajuuksia, jotka syntyvät lasin rikkoutuessa. Me

kaanisessa lasinrikkomisilmaisimessa on sisäänrakennettu analysaattori. Säätö voi 

tapahtua esimerkiksi antamalla kohteelle malli-isku ja kertomalla iskun olevan 

esimerkiksi 20 prosenttia hälytysraj asta.

- Paloilmaisimet
- Kosteusilmaisimet: Hälyttää joko ylimmän tai alimman asetetun ilmankosteusrajan 

rikkoutuessa. Tällaisia voidaan käyttää esim. tietokonehuoneissa, kasvihuoneissa ja 

arkistoissa. Lisäksi on rakenteiden kosteusilmaisimia.

- Magneettikoskettimet oviin sekä uppo- että pinta-asennuksin.

- Merkinantolaitteet, joihin kuuluu erilaisia sireenejä ja vilkkuja

- Ilmoituksensiirtolaitteet:
1. Visonicin DL-125C-robottipuhelin lähettää puheviestiä ja se voidaan liittää kaikkiin 

DSC-rikosilmoitinkeskuksiin. Viestin pituus on 20 sekuntia. DL-125C-robottipuhe- 

lin soittaa neljään puhelinnumeroon. Soittokertojen ja viestin toistojen määrä voi

daan ohjelmoida vapaasti. Kun DL-125C-robottipuhelin on soittanut yhteyshenki

lölle, hän voi kuunnella valvottua tilaa puhelimen välityksellä. Tästä on suuri hyöty 

hälytyksen aiheellisuuden varmistuksessa ja ennen kaikkea turvapuhelinkäytössä.

2. Tele Alert

DSC-turvajärjestelmäpaketti maksaa noin 2100 markkaa ja lisäksi asennuskustannuk

set. Pakettiin kuuluvat seuraavat tuotteet: Rikosilmoitinjärjestelmä (sis. Robottipuheli-
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men), turvakaappi, käyttönäppäimistö, muuntaja, varavirta-akku, liikeilmaisin, paloil- 

maisin, relekortti ja kosteusilmaisin.

HPY ja monet muutkin yhtiöt tarjoavat myöskin DSC-rikosilmoitinkeskuksia. /68/

L2.8 Alfaline Oy

Yritys on turvatekniikan maahantuoja.

Yritys tarjoaa ELKRON-kiinteistöhälytinjärjestelmiä. Niihin kuuluu erityyppisiä häly- 

tyskeskuksia ja hälytyksensiirtolaitteet. Hälytyksensiirtolaitteina ovat joko RVALVE- 

hälytyksensiirto tai robottipuhelin Robottipuhelin ST 105 NV on kuuteen eri puhelin

numeroon soittava hälytyksensiirtolaite. Hälytysviesti voi olla koodi- tai selväkielinen 

valinnan mukaisesti.

Alfaline Oy tarjoaa myöskin Alfatech Security hälytinjäijestelmiä. /81/

L2.9 Fin-Alert Electronics Oy

Fin-Alert Electronics Oy on turvallisuusalan maahantuontiyhtiö.

Yritys tarjoaa ADEMCO murtohälytysjäijestelmää. ADEMCOm osoitteelliset keskuk

set on toteutettu nykyaikaisella väyläperiaatteella. Väylää ei tarvitse jakaa ryhmiin, 

vaan kaikki osoitteet voidaan sijoittaa vapaasti väylän mihin tahansa kohtaan. Tämä 

merkitsee sitä, että saneerauksen ja laajennusrakentamisen yhteydessä keskuksen paik

ka voidaan melko vaivattomasti muuttaa toiseen tilaan, joko tilapäisesti tai pysyvästi. 

Uusia ilmaisimia voidaan vaivattomasti lisätä väylän mihin tahansa kohtaan. Väylä to

teutetaan kaksilankaperiaatteella(yksi johdinpari). Väylässä kulkee sekä osoiteinfor- 

maatio että käyttöjännite ilmaisimille. Erillisiä osoitepäätteitä ei tarvita, kun käytetään 

ADEMCOm osoitteellisia ilmaisimia. Ilmaisimissa osoitteet valitaan yksinkertaisesti 

DIP-kytkimin ja kyseinen osoite ohjelmoidaan järjestelmän käyttöön. Mitä tahansa 

kosketintietoa voidaan käyttää hälytyksen antajana ja tietenkin voidaan käyttää järjes

telmään kuulumattomia ilmaisimia. Silloin käytetään kaksiparista kaapelointia. Käyttö
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jännite kuljetetaan omassa parissaan ilmaisimille ja osoitetieto annetaan entiseen ta

paan osoitepäätteen avulla ja kuljetetaan toisessa parissa.

Tulevaisuuden tekniikkaa edustaa LON-kenttäväylätekniikka. ADEMCO toteuttaa jo 

nyt järjestelmään LON-tekniikkaa hyödyntävinä ja laajentaa jatkuvasti järjestelmiensä 

ominaisuuksia.

Yritys tarjoaa myöskin FA-90-robottimodeemia, joka pystyy välittämään hälytystiedot 

kahdeksaan puhelinnumeroon. Ohjaukset voidaan myös hoitaa FA-90:llä. Kahdeksan 

kanavan ohjaus voidaan toteuttaa erillisen relekortin avulla. Kaikki ohjelmointi voi

daan toteuttaa puhelinlinjan kautta etäohjelmointina. /82/

L2.10 Kainuun Sähkö Oyj

Yhtiö tarjoaa Melko-ohjauspalvelun, jota voidaan käyttää esim. vapaa-ajanasunnon 

lämpötilan ohjaukseen kotona-poissa -kytkimen rinnalla. Perusmaksu on 22,50 mk/kk 

+ 10 mk/ohjaus. Ohjausmaksu sisältää päälle-pois -ohjauksen. Tätä voidaan käyttää 

vain oman sähkönjakeluverkon alueella. /26/

Melko-ohjauspalvelua tarjoavat myös muutamat muut yhtiöt, esim. Koillis-Pohjan 

Sähkö Oy.
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Taulukko L2.1. Vakuutusyhtiöiden hyväksymiä rikosilmoitusten siirtojärjestelmiä.

Valmistaja tai maahantuoja Järjestelmä

Ame Product Ky Robofon

Computec Oy Comsystem kiint. kytk. valv. järj.

Oy Esmi Ab Esmi

Fin-Alert Electronics Oy Noby

HA-Tuote Asko Aaltonen Alphatronics

Oy Hedengren Ab Hellmertz, Elektronik, Aritech, Antenna, Anten

na, Paradox

Helsingin Puhelin Oy Dacal

Instrumentointi Oy Siirturi 4000

Ñores Oy RVALVE

Outel Oy Vahtimikko

Securo Oy Securo Oy

Saferex Oy Scopetronic

Satel Oy RVALVE

Sondi Oy Datalarm, Tele tran

STW Security Oy Scantronic

Suomen Autodialer Oy Autodialer

Suomen Teollisuuden Vartiointi

Oy

Securitas

Thelen Agency Oy RB-Larm producter

Tmi Mikroservis Infranet, Teletus

/83/
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LIITE 3

ASIAKASKYSELYN KYSYMYKSET

1. Missä kunnassa on taloutenne varsinainen asunto?

2. Kuinka pitkä matka on kotoa kesämökille?

3. Missä yhtiössä on kotinne sähkösopimus? Entä missä kesämökin sähkösopimus?

4. Mitä verkkovirralla toimivia kodinkoneita tai viihdelaitteita kesämökillä käytetään? 

Luetelkaa laitteet yksitellen.
5. Millä mökkiänne pääasiallisesti lämmitetään? Lämmitetäänkö lisäksi jollain muulla 

tavalla?

- Sähköllä

- Öljyllä

- Puilla

6. Miten mökillä lämmitetään käyttövesi?

- Sähköisellä varaajalla

- Öljypolttimella

- Puilla

7. Onko mökkinne saunassa sähkö- vai puukiuas?

8. Onko mökillenne kiinteä puhelinlinja tai käytetäänkö siellä GSM-puhelinta?

- Kiinteä puhelinlinja

- GSM-puhelinta käytetään

- Puhelinta ei käytetä
9. Kuinka usein mökillenne mennään kesäaikana, kesä-heinä-elokuun aikana? Arvioi

kaa suunnilleen, kuinka monta kertaa. Kuinka pitkä aika mökillä ollaan pisimmän 

jakson aikana? Entä kuinka pitkiä ovat muut käyntijaksot keskimäärin?

10. Käydäänkö mökillä syksyllä, syys-loka-marraskuun aikana? (Jos käydään) Kuinka 

usein syksyn aikana keskimäärin kuukaudessa ja kuinka pitkiä käyntijaksot ovat? 

Käydäänkö mökillä talvella joulu-tammi-helmikuun aikana? (Jos käydään) Kuinka 

usein talven aikana keskimäärin kuukaudessa ja kuinka pitkiä käyntijaksot ovat? 

Käydäänkö mökillä keväällä maalis-huhti-toukokuun aikana? (Jos käydään) Kuinka 

usein kevään aikana keskimäärin kuukaudessa ja kuinka pitkiä käyntijaksot ovat?
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11. Nyt luetellaan peräkkäin muutamia kesämökin sähköisiä laiteohjauspalveluita. Sa

nokaa jokaisesta, onko Teillä jo sellainen käytössä tai olisitteko sellaisen saamisesta 

paljon tai hieman kiinnostunut tai ettekö ole lainkaan kiinnostunut.

- Laitteiden päälle-pois -kytkentä kauko-ohjauksena esimerkiksi saunan kiuasta tai 

valaistusta varten
- Lämmityksen ohjaus, esimerkiksi lämmitys päälle päivää ennen mökille saapumis

ta

- Läsnäolotunnistin, jonka avulla pystytään säätämään esimerkiksi lämmitystä ja ul

kovalaistusta

12. (Kysytään niistä ohjauspalveluista, joista vastaaja on kiinnostunut) Te olitte 

kiinnostunut ...ja ... (Palvelut mainitaan), mikä olisi Teidän mielestänne jo liian 

kallis hinta sellaisen palvelupaketin saamisesta?

Entä minkä suuruisia käyttökustannuksia kuukaudessa pitäisitte jo liian kalliina 

näistä palveluista?
13. Nyt luetellaan peräkkäin muutamia kesämökin sähköisiä turvapalvelulta, joissa 

jostain häiriöstä mökillä menisi hälytys johonkin Teidän valitsemaan paikkaan, joko 

kotiin, jollekin lähinaapurille, sähköyhtiöön tai vartiointiliikkeeseen. Sanokaa 

niistäkin, onko Teillä jo sellainen käytössä tai olisitteko sellaisen saamisesta paljon 

tai hieman kiinnostunut tai ettekö ole lainkaan kiinnostunut.

- Murtohälytys äänimerkillä ja hälytyksenä haluttuun paikkaan

- Palohälytys äänimerkillä ja hälytyksenä haluttuun paikkaan

- Ilmoitus putkivuodosta äänimerkillä ja hälytyksenä haluttuun paikkaan

- Ilmoitus mahdollisista muista laitevioista esimerkiksi sähkökatkosta, lämmittimen 

häiriöstä haluttuun paikkaan

- Ilmoitus jätevesikaivon täyttymisestä haluttuun paikkaan

- Turvakytkimen antama hälytys sairauskohtauksen varalta haluttuun paikkaan

14. (Kysytään niistä turvapalveluista, joista vastaaja on kiinnostunut) Te olitte 

kiinnostunut... ja ... (Palvelut mainitaan), mikä olisi Teidän mielestänne jo liian 

kallis hinta sellaisen palvelupaketin saamisesta?

Entä minkä suuruisia käyttökustannuksia kuukaudessa pitäisitte jo liian kalliina 

näistä palveluista?

15. (Kysytään molemmista palveluryhmistä) Te olitte kiinnostunut... ohjauspalveluista
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ja ... turvapalveluista. Jos niistä kaikista tehdään yksi paketti, niin mikä olisi Teidän 

mielestänne jo liian kallis hinta sellaisesta kokonaispaketista?
Entä minkä suuruisia käyttökustannuksia kuukaudessa pitäisitte jo liian kalliina 

tämän kokonaispaketin käytöstä?
16. Onko mökillenne murtauduttu joskus? Entä onko mökillä ilmennyt jotain muita 

sellaisia ongelmia, joita sähköisellä kaukovalvonnalla tai ohjauksella voitaisiin aut

taa? (Jos on ilmennyt) Mitä sellaisia ongelmia?
16. Kiinnostaisiko Teitä kotisähkön ja mökkisähkön kytkeminen samaan sähkösopi- 

mukseen?
17. Tuleeko mieleenne jotain muita tämäntapaista sähköön liittyviä palveluita kesämö

kille, joita voisitte haluta?
18. Tuleeko mieleenne jotain näihin liittyviä asioita, joita haluaisitte sähköyhtiölle ter 

veisinä ilmoittaa?

TAUSTATIEDOT

Vastaaja on... 1. Nainen 2. Mies

Vastaajan ikäryhmä... 1. Alle 30 v. 2. 30-39 v. 3. 40-49v. 4. 50-64 v. 5. Yli 65 v.

Montako henkilöä kuuluu vastaajan talouteen vastaaja mukaanlukien... 1. Yksi henkilö

2. Kaksi henkilöä 3. 3-4 henkilöä 4. Yli 4 henkilöä

Asuinlääni
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