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Energiahuolto epävakaina aikoina

Kuinka Pohjoismaat hoitavat nykyisen energiakriisin tuomat 
haasteet? 

Euroopassa on energiakriisi, joka on myös kaikissa Pohjoismaissa päivän-
polttava aihe. Turvallisuuspoliittinen tilanne, ja erityisesti Venäjän hyök-
kääys Ukrainaan, on yksi kriisin ensisijaisista syistä.

Pohjolalla on edessään ”trilemma”, sillä energian toimitusvarmuus,  
kestävyys ja energian hinta ovat osa samaa kokonaisuutta. Pohjois-
maisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa energian huoltovarmuutta 
Pohjolassa sekä varmistaa kestävän ja taloudellisesti oikeudenmukaisen 
energian saanti kansalaisille vision tavoitteiden hengessä Pohjolasta 
maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.

Teemaistunnon keskusteluissa on tarkoituksena käsitellä Pohjolan mah-
dollisuuksia vastata niihin haasteisiin, joita energiahuolto tuo epävakaina 
aikoina.

Asiantuntijoiden alustukset ja keskustelu

• Bryndís Haraldsdóttir, Islannin valtuuskunnan johtaja,  
Pohjoismaiden neuvosto

• Johdanto: Jorodd Asphjell, Pohjoismaiden neuvoston presidentti 

• Terje Aasland, Norjan öljy- ja energiaministeri

• Halla Hrund Logadóttir, johtaja, National Energy Authority of  
Iceland (Orkustofnun)

• Jarand Rystad, toimitusjohtaja, Rystad Energy analyse- og  
rådgivningsselskap

• Pohjoismaisen energiantutkimuksen (NEF) rapportti, Klaus Skytte, 
Pohjoismaisen energiantutkimuksen johtaja

12.30–13.30

Tiistai 14. maaliskuuta
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13.45–15.00

15.30–18.00

Paneelikeskustelu

• Halla Hrund Logadóttir, johtaja, Islannin energiahuolto

• Klaus Skytte ja Ola Elvestuen, Kestävä Pohjola -valiokunnan pu-
heenjohtaja

• Moderaattori: Bogi Ágústsson, toimittaja (IS)

Tauko

Yleiskokouksen ajankohtaiskeskustelu

• Helge Orten, Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti

• Guðlaugur Þór Þórðarson, Islannin ympäristö-, energia- ja ilmasto-
ministeri

Tutustumiskäynti geotermisen voimalaitokseen, Hellisheiðar-
virkjun

13.30–13.45
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Pohjoismaita on kohdannut energiakriisi vailla vertaa. Kor-
keat kuluttajahinnat ovat yksi nykytilanteen mukanaan tuo-
mista vaikutuksista. Erilaisia kriisintorjuntajärjestelmiä tilan-
teen korjaamiseksi on otettu käyttöön sekä EU:n tasolla että 
kansallisesti. Manner-Euroopasta ja Venäjän hyökkäyksestä 
juontuvilla seurannaisvaikutuksilla on hyvin suuri merkitys 
kriisissä. Viime vuosien rakenteellisilla muutoksilla on myös 
suuri vaikutus tilanteeseen. Yleisesti energiamarkkinoiden ja 
erityisesti sähkömarkkinoiden kriisit voivat vaikuttaa tulevien 
vuosien huoltovarmuuteen. Pohjoismaisen energiayhteistyön 
kehittämisen merkitys on suurempi kuin koskaan.

Raportissa on annettu suosituksia päätöksentekijöille niin kansal-
lisesti kuin Pohjoismaiden, EU:n ja kansainvälisellä tasolla siitä, mi-
ten nk. ”energiatrilemmaa” voidaan käsitellä 
– kuinka huoltovarmuutta lisätään samalla 
kun varmistetaan taloudellisesti ja sosi-
aalisesti kestävä energiasiirtymä. 
Raportissa analysoidaan energiakriisin 
taustalla olevia tekijöitä ja Pohjoismai-
den alttiutta niille sekä pohjoismaisten 
energiajärjestelmien tulevaisuuden 
riskejä, jotta voidaan päättää 
riittävistä torjuntatoimista. Tä-
hän sisältyvät kyberturvallisuus, 
geopoliittiset uhat ja inflaatio. 

Suositusten avulla voidaan jakaa tietoa kansalliseen poliittiseen päätök-
sentekoon ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä. Tarvitaan lisäanalyyse-
jä, jotta voidaan päättää, kuinka jokainen suositus voidaan tai kuinka se 
pitää panna täytäntöön perusteellisen vaikutustenarvioinnin pohjalta joka 
maassa. Erityistä huomiota kiinnitetään sähkön huoltovarmuuteen, minkä 
jälkeen priorisoidaan taloudellinen oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Suosi-
tuksissa keskitytään yhteispohjoismaisiin energiamarkkinoihin – erityisesti 
sähköjärjestelmiin. Maakaasua ja kaukolämpöä ei ole otettu samassa mää-
rin huomioon, sillä ne eivät ole sähköjärjestelmien tavoin yhteenliitettyjä.

Raportin yhteenveto: 
Pohjoismainen energia- 
trilemma, tekijänä  
Pohjoismainen energian-
tutkimus
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Suositukset pohjoismaiden tasolla
Pohjoismaiden tulee kehittää edelleen pohjoismaisia energiajärjestelmiä 
ja vahvistaa Pohjolan huoltovarmuutta, jotta vision mukainen Pohjola 
maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuoteen 2030 
mennessä toteutuu. Pohjoismaiden energiajärjestelmät ovat erilaisia, 
mutta niillä on myös paljon yhteistä. Synergiaa (pohjoismaista hyötyä) 
saadaan lisäämällä yhteistyötä. Yhdessä pystymme ylläpitämään kor-
keaa huoltovarmuutta ja sosiaalisesti kestäviä energiajärjestelmiä.
Meidän on huolehdittava energiajärjestelmiemme kriisinkestävyydestä 
(resilienssistä) ulkoisia vaikutuksia vastaan. Myös siitä, että vihreä siirty-
mä toteutuu niin sujuvasti ja osallistavasti kuin mahdollista.

Pohjoismaisittain kolme tärkeintä suositusta:

• Pohjoismaisen infrastruktuurin vahvistaminen:Pohjoismainen ener-
giansiirron ja -varastoinnin koordinointi saattaa olla tarpeellinen 
toimi. Sektorikytkentä, Power2X ja energiainfrastruktuurin lisära-
kentaminen muille energiamuodoille (vektoreille) kuin sähkölle on 
tulevaisuudessa myös tarpeen, jotta voidaan varmistaa uusiutuvi-
en energiamuotojen kytkeminen toisiinsa ja huoltovarmuus.

• Luvitusprosessien nopeuttaminen: Rakenteelliset toimet ovat 
tarpeen energialaitosten ja infrastruktuurin luvitusprosesseissa. 
Voimme oppia paljon keräämällä hyviä esimerkkejä elinkeinoelä-
män, kuntien ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä prosessin 
nopeuttamiseksi.
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• Yleisen hyväksyttävyyden varmistaminen:Energiasiirtymän ”so-
siaalisen kestävyyden” tulee olla keskeinen poliittinen prioriteetti, 
jotka toteutetaan julkisilla osallistamistoimilla, tiedotuskampan-
joilla ja digitaalisilla työkaluilla, kun varmistetaan uuden ener-
giainfrastruktuurin hyväksyttävyys.

Liite (lukuja)

Kriisin taustatekijät, varautuminen ja kriisiin vastaaminen
Energiakriisin taustatekijät – ”täydellinen myrsky” nostavat energian 
hintaa ja aiheuttavat sähköntoimituskatkoja.

Varautuminen – maiden välillä on huomattavia eroja siinä, miten ne al-
tistuvat tunnistetuille taustatekijöille
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Kriisiin vastaaminen – Pohjoismaat ovat ottaneet käyttöön monenlaisia 
toimia kriisin hoitamiseksi ja kuluttajien taloudelliseksi tukemiseksi

Riskit ja torjuntatoimet
Riskit ja toimet – riskinarviointi yhdistettynä gap-analyysiin pohjoismais-
ten suositusten antamiseksi
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EU:n toimet energiakriisin torjumiseksi

Eurooppalaisesta näkökulmasta Venäjän perusteeton sotilaallinen hyök-
käys Ukrainaan ja kaasutoimitusten käyttäminen aseena ovat johtaneet 
ennennäkemättömään energiakriisiin. Energian hinta on noussut voimak-
kaasti ja hankaloittanut huomattavasti ihmisten elämää, heti pandemi-
avuosien perään juuri, kun talouden elpyminen oli käynnistymässä. EU:ssa 
ihmiset odottavat tuloksia ja EU onkin ryhtynyt voimakkaisiin toimiin 
ratkaistakseen energiakriisiin mukanaan tuomat turvallisuusongelmat.

Venäjän energiantoimitukset EU:n alueelle ovat vähentyneet huomatta-
vasti – viime vuoden 45 prosentista ne laskivat 14 prosenttiin syyskuussa 
2022 – ja EU on onnistunut paitsi löytämään vaihtoehtoisia toimittajia, 
myös vähentämään kysyntää toimitusten loppumisen tasapainottami-
seksi. EU on myös työstänyt aktiivisesti toimia, joilla vähennetään mark-
kinavolatiliteettia ja autetaan ihmisiä ja yrityksiä, kun energiasektorin 
suuria tuottoja ohjataan eteenpäin. Tulevien talvien huoltovarmuuden 
takaamiseksi EU on ottanut käyttöön kaasun varastoinnin minimivaati-
mukset ja asettanut tavoitteeksi kaasun kysynnän vähentämisen 15 pro-
sentilla tasapainottaakseen tarjonnan ja kysynnän välistä eroa. Energian 
säästäminen ja varastojen täydentäminen on komission mukaan ollut 
tuloksellista tähän mennessä. 

Toukokuussa 2022 hyväksyttiin ”RepowerEU-suunnitelma”, jonka avulla 
irtaudutaan venäläisisitä fosiiilisista polttoaineista mahdollisimman no-
peasti. Syyskuussa 2022 hyväksyttiin uusia toimia, joilla energian kysyn-
tää vähennetään ja energiasektorin tuottoja käytetään kansalaisten ja 
elinkeinoelämän tukemiseen. Komissio ehdotti 18. lokakuuta 2022 uusia 
toimia, jotka kohdennetaan yhteisiin kaasuhankintoihin, hintakattomeka-
nismeihin, infrastruktuurin avoimeen käyttöön, EU-maiden keskinäiseen 
solidarisuuteen ja kysynnän hallintaan. Toimien tarkoituksena on luoda 
lisävakautta energiamarkkinaan.

EU on asettanut tärkeitä tavoitteita, kuten vaatimuksen sähkönkysynnän 
5 %:n alentamisesta hinnan ollessa korkeimmillaan, kaasunkysynnän 15 
%:n alentamistavoitteen ja eurooppalailta kaasuntoimittajilta edellytet-

Pohjoismaiden neuvoston 
sihteeristön kokoamaa 
taustatietoa
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tävän 92 %:n tasovaatimuksen kaasun hankinnan monipuolistamisesta.
EU on tehnyt yhteistyötä monta kuukautta kansainvälisten kumppanei-
den kanssa monipuolistaakseen toimituksia ja on varmistanut ennätyk-
sellisen korkean nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnin sekä kasvattanut 
putkikaasun toimituksia. 

Neuvottelutuloksia ovat muun muassa:
• Kolmikantainen yhteisymmärryspöytäkirja EU:n, Egyptin ja Israelin 

kanssa maakaasun toimituksista EU:hun.

• Yhteisymmärryspöytäkirja Azerbaidžanin kanssa strategisesta 
kumppanuudesta energia-alalla.

• USA:n sitoumus vähintään 15 miljardin kuutiometrin LNG:n lisätoi-
mituksista kuluvana vuonna.

Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana LNG:n tuonti muualta kuin 
Venäjältä kasvoi 19 miljardia kuutiometriä edellisen vuoden vastaavaan 
kauteen verrattuna. Putkikaasun tuonti Norjasta, Azerbaidžanista, Isos-
ta-Britanniasta ja Pohjois-Afrikasta kasvoi 14 miljardilla kuutiometrillä.

Vähentääkseen EU:lle koituvia riskejä ja kustannuksia toimituskatkosten 
yhteydessä komissio on hyväksynyt suunnitelman, jolla se auttaa EU-mai-
ta pienentämään kysyntää. Suunnitelman tarkoituksena on siirtää 
kysyntä kaasusta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kannustaa kulutuksen 
vähentämiseen ja mahdollistaa unionin tasolla annettava varoitus, jolla 
pakotetaan EU-maat vähentämään kaasunkulutustaan. Suunnitelmasta 
on jo syntynyt tuloksia, sillä kaasunkulutus on laskenut noin 15 prosenttia 
ja johtanut venäläisen putkikaasutoimitusten vähenemiseen 40 prosen-
tista yhdeksään prosenttiin. Lisäksi komissiolla on mahdollisuus hyväksyä 
tilapäiset valtiontuet erityisiin avustustoimiin osana kriisimekanismia, 
jota käytettiin muun muassa koronapandemian aikana.


