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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

pohjoismaisesta älysähköverkosta  

Pohjoismaiden pääministerit asettivat vuonna 2010 vihreän kasvun työ-

ryhmän. Se on nostanut esiin muun muassa yhteiset sähkömarkkinat ja 

älysähköverkot talouskasvun luojina ja keinona vastata suuriin ympäris-

tö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin. Yhtenä suurimmista vaikuttimista älyk-

käisiin energiajärjestelmiin siirtymiselle on energiasektorin poliittiset ta-

voitteet, kuten esimerkiksi EU:n ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet. 

  

Älysähköverkot vahvistavat kuluttajien asemaa markkinoilla tarjoamalla 

parempia mahdollisuuksia energiansäästöön ja hintakehityksen seuraami-

seen. Älykkäät sähkömittarit käynnistävät kodinkoneet kuten pesukoneen 

ja astianpesukoneen silloin, kun sähkönkulutus ja -hinta ovat matalimmil-

laan. Pienimuotoinen sähköntuotanto esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman 

sekä bioenergian avulla tarjoaa kuluttajalle enemmän mahdollisuuksia ja 

niin sanotun nettolaskutuksen avulla energian pientuottajat voivat edulli-

sesti liittää kotitaloutensa sähköverkkoihin. Erilaiset energiavarastot voi-

vat lisäksi tasoittaa sähkönhinnan ja -kulutuksen äkillisiä vaihteluja. 

 

Pohjoismaiden pääministerit ovat kehottaneet energia- ja elinkeinominis-

tereitä edistämään joustavaa sähkönkulutusta, pohjoismaista kokemus-

tenvaihtoa sekä koordinoimaan älysähköverkkojen kehittämistä ja toteut-

tamista. Pohjoismaisten sähköalan järjestöjen yhteistyöorganisaatio Nor-

denergi on puolestaan Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteen pohjal-

ta ehdottanut älypalveluja koskevan yhteisen innovaatiostrategian luomis-

ta pohjoismaisille sähkömarkkinoille. 

 

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä tukee aloitetta älypalveluja koske-

van  pohjoismaisen innovaatiostrategian luomisesta pohjoismaisten säh-

kömarkkinoiden kuluttajajoustavuuden edistämiseksi. Keskiryhmän mie-

lestä on välttämätöntä laajentaa työtä siten, että se tuotannon ja sähkö-

kaupan lisäksi kattaa myös kuluttajanäkökulman. Kuluttajalla olisi oltava 

mahdollisuus valita käyttävänsä sähköä eniten silloin, kun se on edulli-

simmillaan. Tulevaisuudessa pohjoismaalaisten tulee pystyä ostamaan 

sähkönsä haluamastaan Pohjoismaasta. On myös oltava mahdollista ottaa 
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huomioon, missä sähkö tuotetaan sekä ympäristön kannalta että yhteis-

kuntatalouden näkökulmasta kannattavasti.  

 

Edellä esitetyn perusteella keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neu-

vosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

 että se syventää pohjoismaista yhteistyötä sähkömarkkinoiden alalla 

vauhdittamalla älysähköverkkojen kehittämistä.  

 

 että se luo kannustimia, jotka rohkaisevat markkinoita edistämään ak-

tiivisesti älykkäitä ratkaisuja. 
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