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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Elinkeinovaliokunta mietintö koskien 

 

Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta älysähköverkosta 

1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se edistää älysähköverkkojen kehittämistä pohjoismaisille 
sähkömarkkinoille pitkäjännitteisellä ja selkeät tavoitteet 
omaavalla yhteistyöllä. 
 
että se kehittää tietoutta kannustimista, jotta markkinoilla voidaan 
aktiivisesti pyrkiä älykkäisiin ratkaisuihin ja tukea yhteiskunnallista 
hyväksyntää.  

 
että se pyrkii EU-yhteistyön puitteissa saamaan aikaan yhteiset 
perussäännöt, standardit ja tekniset vaatimukset sisämarkkinoiden 
turvaamiseksi Pohjoismaiden kuluttajille ja tuottajille, ja että se 
tekee tämän Pohjoismaiden kesken, jos EU:ssa ei kohtuullisen 
ajan kuluessa päästä asiasta yksimielisyyteen. 

2. Taustaa 

Keskiryhmä teki syyskuussa 2012 ehdotuksen älysähköverkkojen 
kehittämistä koskevan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta. 
 
Ehdotuksessaan keskiryhmä viittaa Pohjoismaiden pääministerien vuonna 
2010 asettamaan vihreän kasvun työryhmään. Työryhmä on nostanut 
esiin muun muassa yhteiset sähkömarkkinat ja älysähköverkot 
talouskasvun luojina ja keinona vastata suuriin ympäristö-, ilmasto- ja 
energiahaasteisiin.  
 
Yhtenä suurimmista vaikuttimista älykkäisiin energiajärjestelmiin 
siirtymiselle on energiasektorin poliittiset tavoitteet, kuten esimerkiksi 
EU:n ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet. 
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Älysähköverkot vahvistavat kuluttajien asemaa markkinoilla tarjoamalla 
parempia mahdollisuuksia energiansäästöön ja hintakehityksen 
seuraamiseen. Älykkäät sähkömittarit käynnistävät kodinkoneet kuten 
pesukoneen ja astianpesukoneen silloin, kun sähkönkulutus ja -hinta ovat 
matalimmillaan. Pienimuotoinen sähköntuotanto esimerkiksi aurinko- ja 
tuulivoiman sekä bioenergian avulla tarjoaa kuluttajalle enemmän 
mahdollisuuksia ja niin sanotun nettolaskutuksen avulla energian 
pientuottajat voivat edullisesti liittää kotitaloutensa sähköverkkoihin. 
Erilaiset energiavarastot voivat lisäksi tasoittaa sähkönhinnan ja -
kulutuksen äkillisiä vaihteluita. 
 
Pohjoismaiden pääministerit ovat kehottaneet energia- ja 
elinkeinoministereitä edistämään joustavaa sähkönkulutusta, 
pohjoismaista kokemustenvaihtoa sekä koordinoimaan älysähköverkkojen 
kehittämistä ja toteuttamista. Pohjoismaisten sähköalan järjestöjen 
yhteistyöorganisaatio Nordenergi on puolestaan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston aloitteen pohjalta ehdottanut älypalveluja koskevan 
yhteisen innovaatiostrategian luomista pohjoismaisille sähkömarkkinoille. 
 
Älysähköverkon kehittämistä käsitellään myös uuden pohjoismaisen 
energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelmassa 2014–2017, jonka 
Pohjoismaiden energiaministerit hyväksyivät syksyllä 2013. 
 
Älysähköverkot sisältyvät pohjoismaiseen yhteistyöhön nykyäänkin. 
Esimerkiksi Pohjoismainen energiantutkimus on osallisena yhdessä EU-
hankkeessa. Lisäksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt (TSO:t) ovat 
laatineet pohjoismaisen sähköverkon kehittämissuunnitelman, jossa 
huomioidaan uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvät ongelmat.  
 
Älysähköverkkojen pilottihankkeita on käynnistetty eri puolilla Pohjolaa, 
kuten Bornholmilla ja Gotlannissa1. Bornholmilla yritetään muun muassa 
selvittää sitä, kuinka kuluttajat hyödyntävät energian tai kustannusten 
säästöä koskeva tietoa ja kuinka voidaan varmistaa se, että kuluttajat 
käyttävät saatavilla olevaa tekniikkaa energiankulutuksen ja kustannusten 
vähentämiseksi kodeissa ja teollisuudessa. Gotlannissa tavoitteena on 
muun muassa löytää ratkaisuja siihen, kuinka tuulivoiman osuutta 
voidaan lisätä energiahuollossa vaarantamatta huoltovarmuutta. 

3. Lausunnot 

Ehdotusta ei ole lähetetty viralliselle lausuntokierrokselle, mutta 
epävirallisesti on otettu yhteyttä eri toimijoihin, kuten Pohjoismaiden 
ministerineuvoston sähkömarkkinaryhmään ja Pohjoismaiseen 
energiantutkimukseen. Sähkömarkkinaryhmä on esittänyt kommentteja 
mietintöön. Ryhmä huomauttaa kommenteissaan muun muassa, että 
jäsenehdotuksen nykyiset suositukset eivät tue resurssien järkevää 
käyttöä, joka toisi lisäarvoa alan pohjoismaiseen yhteistyöhön, sillä alan 
tärkeintä työtä tehdään jo sähkömarkkinaryhmän kautta. Lisäksi 
sähkömarkkinaryhmä huomauttaa, että Pohjoismaat eivät voi itse päättää 
älyverkkojen perussäännöistä, standardeista ja teknisistä vaatimuksista, 
vaan sen tulee tapahtua EU:n tasolla.  
 
Pohjoismaisen energiantutkimuksen (NEF) mielestä älysähköverkot voivat 
olla tärkeä työkalu tulevaisuuden energiamalleissa. NEF hallinnoi 
älysähköverkkoja koskevaa EU:n ERA-NET-tutkimushanketta, ja 
älysähköverkot sisältyvät kiinteänä osana moniin NEFin rahoittamiin 
hankkeisiin kuten tuulivoiman laajamittaiseen käyttöönottoon 

                                               
1 Lisätietoa http://www.smartgridgotland.com/eng/index.pab 

 ja http://www.eu-ecogrid.net/. 
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sähköjärjestelmässä, joka on yksi huippututkimusaloitteen ohjelmista. 
NEF hallinnoi myös yhteispohjoismaisia loppukäyttäjämarkkinoita 
koskevaa hanketta, jota energiapolitiikan virkamieskomitea (ÄK-E) 
rahoittaa. NEFin rahoittamien selvitysten perusteella tarvitaan lisätietoa 
taloudellisten edellytysten luomisesta yksityisille investoinneille 
älysähköverkkoihin sekä älyverkkojen käytön yhteiskunnallisen 
hyväksynnän edistämisestä. 

4. Valiokuntien näkemykset 

Elinkeinovaliokunnan sekä ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mielestä 
älysähköverkkojen kehittämistyötä ja siihen liittyvien 
kannustinrakenteiden suunnittelua voidaan tehostaa pohjoismaisen 
yhteistyön kautta. Tärkeintä on uskaltaa asettaa pitkän aikavälin 
tavoitteita ennen kaikkea pohjoismaisella tasolla. Esimerkiksi kotitalouksia 
varten on jo tarjolla teknisiä ratkaisuja, mutta tällaisia laitteita varten 
tarvitaan ehkä yhteisiä standardeja tulevaisuudessa. Bornholmin ja 
Gotlannin pilottihankkeista on saatava esimerkkejä, jotka rohkaisevat 
Pohjoismaita panostamaan yhdessä älyverkkoihin kaikkialla 
Pohjoismaissa.  
 
Valiokuntien mielestä Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee luoda visio 
pitkän aikavälin tavoitteista, jotka ovat tutkimuksen, yhteistyön ja 
toteutuksen pohjana pidemmän ajanjakson aikana. Tekniikkaa ei kehitetä 
pakolla ja kehityssuunta on kaikkea muuta kuin lineaarinen. Tarvitaan 
pitkän aikavälin visio ja kokonaiskehys useammalle yhteistyöhankkeelle, 
joihin osallistetaan kaikki eturyhmät älysähköverkkojen tutkimuksen, 
kehityksen, tuotannon ja sääntelyn tuotteistamiseksi.  
 
Valiokunnat huomioivat, että Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) on jo 
mukana älysähköverkkoja koskevassa työssä. NEFin arvion mukaan 
kysymys on tulevaisuuden energiaratkaisujen tärkeästä osasta, joka voi 
helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa pohjoismaisessa 
energiapaletissa.  
 
Valiokunnat toteavat, että Pohjoismailla on pitkä kokemus 
energiaratkaisuja koskevasta yhteistyöstä ja että Pohjoismaat voivat olla 
mallina muille Euroopan maille, jotka yrittävät myös ottaa käyttöön 
älysähköverkkoja.  
 
Valiokunnat huomauttavat, että kysymys ei ensisijaisesti ole teknisestä 
tehtävästä. Suurimpana haasteena on luoda kannustimia yksityisille 
investoinneille ja saada hyväksyntä kuluttajilta. Tästä ei ole riittävästi 
tietoa. 
 
Valiokunnat haluavat korostaa myös, että on tärkeää sopia 
perussäännöistä, standardeista ja teknisistä vaatimuksista 
sisämarkkinoiden turvaamiseksi kuluttajille ja tuottajille. Tämän tulee 
lähtökohtaisesti tapahtua EU:n tasolla. 
 
Valiokunnat ehdottavatkin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää 
älysähköverkkojen kehittämistä pohjoismaisille sähkömarkkinoille 
pitkäjännitteisellä ja selkeät tavoitteet omaavalla yhteistyöllä. 
Valiokuntien mielestä on välttämätöntä, että tuotantoa ja sähkökauppaa 
koskeva työ kattaa myös kuluttajanäkökulman. Kuluttajalla on oltava 
mahdollisuus valita käyttävänsä sähköä eniten silloin, kun se on 
edullisimmillaan. Tulevaisuudessa pohjoismaalaisten tulee pystyä 
ostamaan sähkönsä haluamastaan Pohjoismaasta. On myös oltava 
mahdollista ottaa huomioon, missä sähkö tuotetaan sekä ympäristön 
kannalta että yhteiskuntatalouden näkökulmasta kannattavasti. 
Valiokunnat haluavat myös tietoa toimenpiteistä, joilla voidaan luoda 
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tarvittavia kannustimia yksityisille investoinneille älysähköverkkoihin. 
Lisäksi valiokunnat peräävät perussääntöjen, standardien ja teknisten 
vaatimusten yhdenmukaistamista, mikä on  toimivien pohjoismaisten 
loppukäyttäjämarkkinoiden edellytys. Yhteisten sääntöjen ja standardien 
on oltava osa alan laajempaa eurooppalaista sääntelyä. 
 
Valiokunnat ovat tyytyväisiä siihen, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 
on sisällyttänyt älysähköverkot pohjoismaisen energiapoliittisen yhteistyön 
toimintaohjelmaan 2014–2017. Toimintaohjelma on hyvin yleinen, ja 
tämän ehdotuksen näkemykset ja suositukset tulee huomioida 
konkreettisia toimia suunniteltaessa.   
 
Elinkeinovaliokunta sekä ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta arvioivat 
sen vuoksi, että alan pohjoismaisesta aloitteesta on hyötyä maille, 
ympäristölle ja tulevaisuuden sähkömarkkinoiden asiakkaille. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se edistää älysähköverkkojen kehittämistä pohjoismaisille 
sähkömarkkinoille pitkäjännitteisellä ja selkeät tavoitteet 
omaavalla yhteistyöllä. 
 
että se kehittää tietoutta kannustimista, jotta markkinoilla voidaan 
aktiivisesti pyrkiä älykkäisiin ratkaisuihin ja tukea yhteiskunnallista 
hyväksyntää.  

 
että se pyrkii EU-yhteistyön puitteissa saamaan aikaan yhteiset 
perussäännöt, standardit ja tekniset vaatimukset sisämarkkinoiden 
turvaamiseksi Pohjoismaiden kuluttajille ja tuottajille, ja että se 
tekee tämän Pohjoismaiden kesken, jos EU:ssa ei kohtuullisen 
ajan kuluessa päästä asiasta yksimielisyyteen. 
 
 

 
Kööpenhaminassa 3 april 2014 

Anders Karlsson (S) 
Arto Pirttilahti (cent) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) ordförande 
Eero Suutari (saml) 
Gunvor Eldegar (A) 
Heidi Nordby Lunde (H) 
Mikkel Dencker (DF) 
 

Ruth Mari Grung (A) 
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 
Steingrímur J. Sigfússon (VG), 
viceordförande 
Tarja Filatov (sd) 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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Liite: 
 
JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta älysähköverkosta  

Pohjoismaiden pääministerit asettivat vuonna 2010 vihreän kasvun 
työryhmän. Työryhmä on nostanut esiin muun muassa yhteiset 
sähkömarkkinat ja älysähköverkot talouskasvun luojina ja keinona vastata 
suuriin ympäristö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin. Yhtenä suurimmista 
vaikuttimista älykkäisiin energiajärjestelmiin siirtymiselle on 
energiasektorin poliittiset tavoitteet, kuten esimerkiksi EU:n ilmasto- ja 
energiatehokkuustavoitteet. 
  
Älysähköverkot vahvistavat kuluttajien asemaa markkinoilla tarjoamalla 
parempia mahdollisuuksia energiansäästöön ja hintakehityksen 
seuraamiseen. Älykkäät sähkömittarit käynnistävät kodinkoneet kuten 
pesukoneen ja astianpesukoneen silloin, kun sähkönkulutus ja -hinta ovat 
matalimmillaan. Pienimuotoinen sähköntuotanto esimerkiksi aurinko- ja 
tuulivoiman sekä bioenergian avulla tarjoaa kuluttajalle enemmän 
mahdollisuuksia ja niin sanotun nettolaskutuksen avulla energian 
pientuottajat voivat edullisesti liittää kotitaloutensa sähköverkkoihin. 
Erilaiset energiavarastot voivat lisäksi tasoittaa sähkönhinnan ja -
kulutuksen äkillisiä vaihteluja. 
 
Pohjoismaiden pääministerit ovat kehottaneet energia- ja 
elinkeinoministereitä edistämään joustavaa sähkönkulutusta, 
pohjoismaista kokemustenvaihtoa sekä koordinoimaan älysähköverkkojen 
kehittämistä ja toteuttamista. Pohjoismaisten sähköalan järjestöjen 
yhteistyöorganisaatio Nordenergi on puolestaan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston aloitteen pohjalta ehdottanut älypalveluja koskevan 
yhteisen innovaatiostrategian luomista pohjoismaisille sähkömarkkinoille. 
 
Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä tukee aloitetta älypalveluja 
koskevan  pohjoismaisen innovaatiostrategian luomisesta pohjoismaisten 
sähkömarkkinoiden kuluttajajoustavuuden edistämiseksi. Keskiryhmän 
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mielestä on välttämätöntä laajentaa työtä siten, että se tuotannon ja 
sähkökaupan lisäksi kattaa myös kuluttajanäkökulman. Kuluttajalla olisi 
oltava mahdollisuus valita käyttävänsä sähköä eniten silloin, kun se on 
edullisimmillaan. Tulevaisuudessa pohjoismaalaisten tulee pystyä 
ostamaan sähkönsä haluamastaan Pohjoismaasta. On myös oltava 
mahdollista ottaa huomioon, missä sähkö tuotetaan sekä ympäristön 
kannalta että yhteiskuntatalouden näkökulmasta kannattavasti.  
 
Edellä esitetyn perusteella keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden 
neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 
 
 että se syventää pohjoismaista yhteistyötä sähkömarkkinoiden alalla 

vauhdittamalla älysähköverkkojen kehittämistä.  
 

 että se luo kannustimia, jotka rohkaisevat markkinoita edistämään 
aktiivisesti älykkäitä ratkaisuja. 

 
 
 
Göteborgissa 26. syyskuuta 2012 

Anders Andersson (kd), vara-
puheenjohtaja 
Anders Eriksson (ÅF) 
Arto Pirttilahti (kesk.) 
Bertel Haarder (V) 
Christer Winbäck (fp) 
Eeva Maria Maijala (kesk.) 
Harry Jansson (ÅC) 
Helgi Abrahamsen (sb) 

Jan Lindholm (mp) 
Jeppe Mikkelsen (RV) 
Åsa Torstensson (c) 
Rigmor Andersen Eide (KrF) 
Satu Haapanen (vihr.) 
Simo Rundgren (kesk.) 
Siv Friðleifsdóttir (F), puheen-
johtaja 
 

 
 
 


