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Jäsenehdotus sähkömarkkinoiden hinnoittelun muutoksesta 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden minis-
terineuvostolle, 

 

että se edistää sähkömarkkinoiden hallinnoinnin ja hinnoittelumekanis-
min muuttamista, niin että Pohjoismaissa halvalla tuotettu puhdas ener-
gia on alueen kuluttajille edullista, ja kallis, likainen sähkö on kallista ai-
noastaan alueella, jossa sitä tuotetaan. 
että se vaikuttaa Pohjoismaiden hallituksiin, niin että ne ryhtyvät neuvot-
telemaan energiasektorin kanssa vahvistaakseen pohjoismaista yhteis-
työtä ja suojellakseen Pohjoismaiden kansalaisia esimerkiksi Saksan 
energiapoliittisten virheiden kustannuksilta. 

 

Taustaa 

Sähkön hinta on saanut kaikkien Pohjoismaiden kansalaisten jakamattoman 
huomion. Sähkön hinnannousu ja uhka sähkön loppumisesta ovat saaneet al-
kunsa Euroopassa koko 2000-luvun ajan harjoitetusta ideologisesti värittyneestä 
energiapolitiikasta, joka oli vallalla myös Pohjoismaissa. 
 
Ydinvoimaloita on suljettu (Ruotsissa ja esimerkiksi Saksassa) tai niitä ei ole 
saatu rakentaa (Suomessa), ja samaan aikaan on lakkautettu useita lämpövoi-
maloita. 
 
Tuulivoiman ja aurinkoenergian käyttöä on lisätty voimakkaasti ilman että olisi 
varmistuttu kotimaisesta perus- ja ohjausenergiasta. On luotettu siihen, että 
sähkö, jota ei synny pimeän, kylmän ja tuulettoman sään aikaan, voidaan tuoda 
naapurimaista tai tuottaa kaasulla, kuten Saksassa ajateltiin. 
 
Tällainen kehitys on tehnyt mahdolliseksi sen, että Venäjä voi käyttää energiaa 
aseena. Suomen ja Ruotsin molemminpuolinen riippuvuus tuontienergiasta on 
hyvä esimerkki lyhytnäköisestä energiapolitiikasta. 
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Vapaa Pohjola ehdottaa, että sähkömarkkinoiden hallinnointia ja hinnoittelume-
kanismia muutetaan, niin että Pohjoismaissa halvalla tuotettu puhdas energia 
on alueen kuluttajille edullista, ja kallis, likainen sähkö on kallista ainoastaan alu-
eella, jossa sitä tuotetaan. 
 
Kuluttajan maksaman hinnan on muodostuttava halvan, puhtaan energian hin-
nasta ja kalliin, likaisen energian hinnasta siinä suhteessa kuin niitä käytetään 
kuluttajan alueella. 
 
Vapaa Pohjola ehdottaa, että Pohjoismaiden hallitukset ryhtyvät neuvottele-
maan energiasektorin kanssa vahvistaakseen pohjoismaista yhteistyötä ja suo-
jellakseen Pohjoismaiden kansalaisia esimerkiksi Saksan energiapoliittisten vir-
heiden kustannuksilta. 
 
EU:n jäseninä olevien Pohjoismaiden hallitusten on yhdessä edistettävä EU-lain-
säädäntöön tehtäviä tarvittavia muutoksia ja tarvittaessa toteutettava ne yksi-
puolisesti. 
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