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Kosken markkinaWoiman hinnat 1.1.2022 alkaen (sis. alv 24%) 
 
Kosken markkinaWoima on tuntihintaan perustuva sähkön myyntisopimus. 
 

Kosken markkinaWoima 
 
Perusmaksu  3,95  euroa/kk 
Energia   Nord Poolin tuntihinta + alv 24% + marginaali 
Marginaali   0,40  snt/kWh 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi 
viikkoa niin, että sopimus katkeaa aikaisintaan seuraavaan kuukauden vaihteeseen. 
 
Kosken markkinaWoima -sopimuksessa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Poolin 
sähköpörssissä kullekin käyttötunnille Suomen hinta-alueella. Hinta vahvistuu edellisenä päi-
vänä klo 13:00 kaikille seuraavan vuorokauden tunneille. 
 
Kosken markkinaWoima -sopimuksesta tarkemmin sopimusehdoissa.  
 
Sähkönkäyttöpaikan vuosikulutus voi olla enintään 100 000 kWh. Mikäli vuosikulutus on 
suurempi, pyydä henkilökohtainen tarjous. 
 
 
 
Paneliankosken Voima Oy 
pkvoy.fi 
 
EURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pkvoy.fi 
 

mailto:asiakaspalvelu@pkvoy.fi


   
 HINNASTO  2 (2) 

 
 

§ 
 

Paneliankosken Voima Oy • Mäkiläntie 7, 27430 Panelia • 02 838 6100 • asiakaspalvelu@pkvoy.fi 
Kotipaikka: EURA • Y-tunnus: 0134080-8 

 

 

Kosken markkinaWoima-sopimuksen sopimusehdot 
Kosken markkinaWoima -sopimus on asiakkaan ja Paneliankosken Voima Oy:n välille somittu 
toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus. Sopimus koskee sähkön myyntihinnoitte-
lua. 
 

Sähkön mittaaminen 
Sähkön kulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka toimittaa sopi-
muskohteen kulutustiedot tuntisarjana Paneliankosken Voima Oy:lle. Sopimuksen voimaan-
tulon edellytyksenä on, että asiakkaan sähkönkäyttöpaikka on varustettu tuntimittauslaitteis-
tolla, joka rekisteröi asiakkaan sähkön käytön tunneittain. 
 

Sähkön hinta ja laskutus 
Laskutus tapahtuu kuukausittain seuraavan kuukauden alkupäivinä hyväksytyn tuntisarjan 
ollessa laskutuksen käytettävissä. Hinta muodostuu perustusmaksusta ja energiamaksusta 
marginaalilla. Energiamaksu saadaan kertomalla laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulu-
tus vastaavan tunnin spot-hinnalla, johon on lisätty myyjän marginaali ja arvonlisävero ja las-
kemalla tuntikohtaiset hinnat yhteen. Tuntikohtaisia hintoja ei eritellä sähkölaskulla. 
 
Sähkön siirtomaksu ja energiavero veloitetaan kuten ennenkin mittaustavan edellyttämällä 
hinnoittelulla. 
 

Hinnan ilmoittaminen 
Kosken markkinaWoima -sopimuksessa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Poolin 
sähköpörssissä kullekin käyttötunnille Suomen hinta-alueella. Hinta vahvistuu edellisenä päi-
vänä klo 13:00 kaikille seuraavan vuorokauden tunneille. Keskihinta vaihtuu joka kuukauden 
laskutuksessa johtuen sähköpörssin hinnoittelusta. Paneliankosken Voima Oy ei ole velvolli-
nen tiedottamaan asiakasta hintavaihteluista. Kosken markkinaWoima -sopimuksen hinnan-
vaihtelut eivät ole sellaisia muutoksia, että ne oikeuttaisivat asiakkaan SME 2014 kohdan 
10.9 mukaan irtisanomaan sopimuksen.  
 

Sopimuksen voimassaolo 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi 
viikkoa niin, että sopimus katkeaa aikaisintaan seuraavan kuukauden vaihteeseen. Panelian-
kosken Voima Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta pörssihintaisidonnaista sopimusta sa-
malle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen Kosken markkinaWoima -sopi-
muksen päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12kk. Muilta osin sopimukseen sovelle-
taan erillisiä sähkömyyntiehtoja SME 2014 ja Paneliankosken Voima Oy:n voimassa olevaa 
palvelumaksuhinnastoa.  
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