
SÄHKÖTUKI JA SÄHKÖVÄHENNYS 
KOTITALOUKSILLE 

Sähkön hinnan voimakkaan nousun takia vuonna 2023 on mahdollista saada 
apua sähkömenoihin. 
 
Ensisijainen tapa on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta.  
 
Jos kotitaloudelle ei kerry veroja pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi 
hakea sähkötukea.  
 
Sähkövähennystä ja sähkötukea ei voi saada samaan aikaan. Pienikin määrä 
tukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen. 

 
SÄHKÖVÄHENNYS 
 
Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yhteensä yli 2 000 euroa, voit 
saada sähkövähennyksen. Sähkövähennys on 60 % niistä tammi–
huhtikuun sähköenergian kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa. 
 
Laske vähennyksen määrä laskurilla 
 
Vähennys on korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. 
Vähennys on siis sähkönkäyttöpaikkakohtainen, ei henkilökohtainen. 
Esimerkiksi samassa asunnossa asuvat puolisot voivat saada vähennystä 
yhteensä enintään 2 400 euroa. 
 
Jos sinulla on samanaikaisesti käytössä useampi vakituinen asunto, 
vähennys myönnetään vain yhdestä, pääasiallisesta asunnosta. Vapaa-
ajan asunnon sähköenergiakuluista ei saa vähennystä. 
Täyden vähennyksen saat, jos sähköenergian kulut ovat 4 kuukaudelta 6 000 
euroa. 

 
Esimerkki: Vakituisen asuntosi sähköenergialaskut ovat yhteensä 3 000 euroa tammi–

huhtikuussa 2023 käytetystä sähköstä. Sähkövähennys lasketaan siitä sähköenergian 
arvonlisäverollisesta hinnasta, joka ylittää 2 000 euron rajan eli tässä tapauksessa 1 000 
eurosta. Vähennys on 60 % x 1 000 e = 600 e.  
Jos et tee muuta kotitalousvähennystä, 600 eurosta menee ensin 100 euron omavastuu. 
Saat sähkövähennystä 500 euroa. 

 

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


Toimi näin, kun haet sähkövähennystä 

1. TARKISTA SÄHKÖLASKUSI 

Laske yhteen 4 kuukauden sähköenergian kulut ajalta 1.1.–30.4.2023. 
Maksuajankohdalla ei ole merkitystä, kunhan se on vuonna 2023.   

Jos et ole vielä saanut tammi-huhtikuun laskuja, voit arvioida 4 kuukauden 
kulut viimeisimmän sähkölaskusi perusteella. 

Laske kuluihin sähköenergian arvonlisäverollinen 
hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Sähkönsiirrosta ei voi saada 
sähkövähennystä, joten älä laske sähkönsiirron perusmaksua äläkä muita 
sähkönsiirtokuluja mukaan. Selvitä tarvittaessa sähköyhtiösi kanssa, mitä eri 
maksut laskullasi tarkoittavat. 

Huom. Vähennys lasketaan tammi–huhtikuun aikana käytetystä sähköstä. 
Älä laske kuluihin joulukuun sähkölaskua, vaikka laskun maksupäivä olisikin 
tammikuun puolella. Toisaalta lisää huhtikuun lasku, vaikka laskun 
maksupäivä olisikin toukokuussa.  

Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa, voit saada 
sähkövähennystä. 

 

2. HAE VÄHENNYS VEROKORTILLE 

Saat vähennyksestä hyödyn jo vuoden 2023 aikana, kun ilmoitat 
vähennyksen verokortillesi. Silloin veroprosenttisi pienenee loppuvuodeksi. 

Kun muutat verokorttia alkuvuonna 2023 

Voit tehdä verokorttimuutoksen arvioimalla 4 kuukauden sähköenergian kulut 
heti 1.1.2023.  

Kun tiedät myöhemmin toteutuneet sähköenergiakulut, tee vielä uusi 
verokorttimuutos, jossa korjaat aiemmin tekemäsi arvion. Silloin veron määrä 
on mahdollisimman oikea, etkä joudu maksamaan mahdollisia mätkyjä 
jälkikäteen, jos sähkökulut ovatkin arvioitua pienemmät. Korjaa toteutuneet 
energiakulut viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen vuoden 2024 
keväällä.  

Kun muutat verokorttia myöhemmin vuoden 2023 aikana 

Voit tehdä verokorttimuutoksen myös myöhemmin vuoden 2023 aikana, kun 
olet saanut alkuvuoden sähkölaskut eli tiedät jo tammi-huhtikuun 



sähköenergiakulut. Silloin voit tehdä verokorttimuutoksen toteutuneiden 
sähköenergiakulujen mukaan.  

Näin haet sähkövähennystä OmaVerossa 

Katso muut tavat muuttaa verokorttia 

 

3. TARKISTA JA TÄYDENNÄ ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 
KEVÄÄLLÄ 2024 

Jos olet tehnyt verokorttimuutoksen vuoden 2023 aikana ja hakenut 
sähkövähennystä, vähennys näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista 
ja korjaa veroilmoitusta tarvittaessa. 

Jos et ole ilmoittanut vähennystä verokortille, lisää vähennys 
veroilmoitukselle. Vähennys otetaan huomioon verotuspäätöksessäsi, jonka 
saat lokakuun loppuun mennessä. 

 

 
SÄHKÖTUKI 
 
Voit saada sähkötukea, jos sähkölaskusi ovat suuret, mutta et voi saada 
verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen 
vuoksi. 
 
Kelan maksamaa sähkötukea voi saada vakituisessa käytössä olevan 
asunnon sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.–
30.4.2023. Tukea voi saada vain yhden asunnon sähkömenoihin, ja asunnon 
pitää sijaita Suomessa. 
 
Sähkötukea voi saada sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollisen 
perusmaksun kustannuksiin. Tukea ei voi saada sähkönsiirron kustannuksiin 
eikä mahdollisiin viivästysmaksuihin. 

Sähkötuessa on omavastuu 400 e/kk. Tuen määrä on 60 % niistä 

sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun. Enintään sähkötukea 

voi saada 660 e/kk. Enimmäismäärän sähkötukea saa siis silloin, jos 

sähköenergiamenot ovat 1 500 e/kk tai enemmän. Pienin maksettava 

sähkötuki on lain mukaan 5 e/kk. Sähkötuki on veroton, eikä se vaikuta 

muihin hakijan saamiin etuuksiin.  

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/n%C3%A4in-ilmoitat-v%C3%A4hennyksi%C3%A4-omaverossa/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/


Sähkötukea voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka. Tammi–huhtikuun 

sähköä koskevat laskut kannattaa laittaa maksamisen jälkeen talteen, sillä 

lasku tarvitaan tukihakemuksen liitteeksi 

Koko vuoden 2023 tuloverojen ja tammi–huhtikuun sähkömenojen määrän 

arvioiminen etukäteen voi olla hankalaa. On hyvä tietää, että sähkötukea voi 

hakea vuoden 2023 loppuun saakka. Tammi–huhtikuun sähköä koskevat 

laskut kannattaa laittaa maksamisen jälkeen talteen, sillä lasku tarvitaan 

tukihakemuksen liitteeksi. 

OmaKelassa hakemuksen voi toimittaa 12.1.2023 alkaen. Hakulomake ja 

ohjeet löytyvät seuraavan linkin kautta: 

Näin haet väliaikaista sähkötukea | Henkilöasiakkaat | Kela 

 

Lisätietoja asiakkaille 

• Väliaikainen sähkötuki (kela.fi) 
• Sähkövähennys (vero.fi) 
• Veroprosenttilaskuri (vero.fi) 
• Vinkkejä sähkön säästämiseen (astettaalemmas.fi) 

  

 

https://www.kela.fi/sahkotuki-nain-haet
https://www.kela.fi/sahkotuki
https://www.vero.fi/sahkovahennys
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/veroprosenttilaskuri/
https://www.astettaalemmas.fi/

