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Jäsenehdotus kaikkien energian vientiä rajoittavien 

ehdotusten hylkäämisestä  

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituk-
sille, 

 

 

että hylätään kaikki ehdotukset, jotka rajoittavat sähkönsiirtoa Pohjois-

maiden välillä tai muualle Eurooppaan, ja vahvistetaan samalla pohjois-

maista energiayhteistyötä. 

 

 

Taustaa 

Venäjän aloittama kansainvälistä oikeutta rikkova hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, Ve-

näjän tapa käyttää kaasua aseena Eurooppaa vastaan ja EU:n vastatoimet Venäjältä 

tuodun kaasun käyttämisen lopettamiseksi ovat johtaneet suuriin energiahaasteisiin 

Euroopan mantereella. Samaan aikaan kriisiä voimistaa historiallinen kuivuus, joka on 

seurausta ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Energiahinnat ovat tämän seu-

rauksena kaikkialla Euroopassa ennätyskorkealla tasolla aikaisempiin vuosiin verrat-

tuna. 

  

Pohjoismaisen energiayhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen Euroopan yhteisen 

energiayhteistyön puitteissa on nykytilanteen takia tärkeämpää kuin koskaan ennen - 

sekä ilmastoystävällisemmän energiajärjestelmän kehityksen nopeuttamisen että te-

hokkaiden venäläisen kaasun käyttämistä rajoittavien sanktioiden nopean käyttöön-

oton kannalta.  

  

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre torjui sähkömarkkinoihin puuttumisen ja sähkön-

viennin rajoittamisen Norjasta muihin maihin heinäkuussa 2022. Kuitenkin kuukautta 

myöhemmin Norjan hallitus on useaan otteeseen ilmoittanut arvioivansa toimenpiteitä, 

niin että sähkönvientiä Norjasta voitaisiin joissakin tilanteissa rajoittaa.  

  

https://e24.no/olje-og-energi/i/nWpxpL/stoere-forsvarer-krafteksporten-han-vil-ikke-ha-makspris-paa-stroem
https://e24.no/olje-og-energi/i/nWpxpL/stoere-forsvarer-krafteksporten-han-vil-ikke-ha-makspris-paa-stroem
https://e24.no/privatoekonomi/i/x8G3xR/disse-stroemtiltakene-vurderer-regjeringen-naa
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Keskiryhmä on erittäin huolissaan tästä ilmeisestä muutoksesta. Ryhmä on sitä mieltä, 

että kyse on vakavasta signaalista, joka todistaa pohjoismaisen energiayhteistyön hei-

kentämisestä. Koronapandemiasta saatujen kokemusten valossa on huolestuttavaa 

huomata, että jälleen katsotaan voitavan rajoittaa pohjoismaista rajat ylittävää yhteis-

työtä. 

  

Kolme kansallista kantaverkkoyhtiötä, Fingrid, Svenska Kraftnät ja Energinet, kirjoitti-

vat 19. elokuuta 2022 Norjan hallitukselle kirjeen, jossa korostettiin, että on tärkeää 

avata rajat sähkön tuonnille ja viennille ja jossa varoitetaan sähköverkkoon tehtävistä 

vientirajoituksista. Yhtiöiden mielestä tällaiset rajoitukset voivat saada muut maat te-

kemään vastaavanlaisia toimia, millä on entistä kielteisemmät vaikutukset sekä poh-

joismaisille että eurooppalaisille sähkömarkkinoille.  

  

Keskiryhmä tukee aloitetta. Ryhmä pyytää siksi Pohjoismaiden hallituksia tiivistämään 

yhteistyötä sähkönjakelun varmistamiseksi ja hylkäämään kaikki maiden välistä säh-

könsiirron rajoittamista koskevat ehdotukset.    
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