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Toimivat sähkömarkkinat – keino turvata energian saatavuus 
 
Haastavina taloudellisina aikoina korostuu energiapolitiikan perustehtävä – varmistaa kohtuuhintaisen ja 
vähäpäästöisen sähkön saatavuus. Näin kannustetaan yrityksiä investoimaan, mikä on myönteistä työlli-
syyden ja koko kansantalouden kannalta. Energiainvestointien kannattavuus on Suomessakin heikenty-
nyt ja lisäksi vanhoja lauhdelaitoksia on suljettu, mikä on jo nyt johtanut tiukkoihin tilanteisiin sähkön 
(kohtuuhintaisen) saatavuuden osalta. Tilanne jatkuu kylmien talvijaksojen aikoina kriittisenä vähintään 
Olkiluoto 3:n käynnistymiseen saakka. 
 
Neljäsosa sähköstä tuotetaan tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa joko kaukolämmön tai 
teollisuuden lämmöntuotannon yhteydessä. Sähkön kulutuksen kasvun rajoittaminen ei ole ilmaston 
kannalta enää itseisarvo, kun entistä suurempi osuus sähköstä tuotetaan päästöttömästi. 

Varmistetaan energian riittävyys ja tuotannon kustannustehokkuus 
• Suomessa yritysten kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi tulee turvata varmistamalla energian 

toimitusvarmuus, kilpailukykyiset kustannukset sekä nykyistä suurempi energiaomavaraisuus. 
Mitään vähähiilistä ja kustannustehokasta energiantuotantomuotoa ei saa sulkea pois keinovali-
koimasta. Sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi tehoreservi yhdistettynä kysyntäjoustoon 
on hyvä malli riittävän tuotantokapasiteetin lisänä. Lisäksi on hyvä selvittää huoltovarmuus-
reservin tarve. 

• Uusiutuvan energian edistämisessä EU:n päästökauppaa täydentäisi parhaiten investointi- ja 
demonstraatiotuet yhdistettynä t&k-panostuksiin. Investointituet vääristävät vähiten energia-
markkinoita, koska ovat läpinäkyviä eivätkä vaikuta suoraan energian hintaan. 

• Kotimaisten energiamuotojen ja polttoaineiden saatavuutta on lisättävä erityisesti luvitusproses-
seja nopeuttamalla. Kotimaisten polttoaineiden saatavuudesta on huolehdittava niin, etteivät ne 
korvaudu tuontikivihiilellä. Näin huolehditaan samalla työllisyyden ja kauppataseen vahvistumi-
sesta. Energia- ja ilmastopolitiikka ei saa johtaa vääristymiin raaka-ainemarkkinoilla.  

• Uusiutuvan energian tukimuodot on analysoitava huolellisesti ennen päätöksentekoa. Tuet eivät 
saa kasvattaa yritysten sähkönhankintakustannuksia. Samoin tulee välttää EU:n päästökaupan 
kanssa päällekkäisiä ohjauskeinoja, kuten energiaverotus ja uusiutuvan sähkön syöttötariffijär-
jestelmä. Energiatuet eivät saa vääristä kilpailua markkinoilla tai vaikeuttaa teollisuuden raaka-
ainehankintaa. 

• On myös tärkeä turvata energia- ja resurssitehokkaan yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon 
(kaukolämpö ja -kylmä, teollisuuden prosessihöyry) toimintaedellytykset. Sähkön ja lämmön tuo-
tannossa on hyödynnettävä monipuolisesti eri energialähteitä. 

Tehon riittävyys on varmistettava kaikissa tilanteissa 
• Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla erityisesti talviaikainen tehotilanne on kasvava ongelma. Riit-

tävän tuotantokapasiteetin varmistamiseksi tarvitaan alueellista koordinaatiota pelkän kansalli-
sen politiikan sijaan.  

• Kysyntäpuolelle on kehitettävä vapaaehtoisuuteen perustuvia joustavia ratkaisuja kysyntäjous-
ton, älyverkkojen, sähkön varastoinnin, energiatehokkuuden yms. muodossa. Energia- ja ympä-
ristöteknologian t&k-panostukset sekä demonstrointi- ja pilotointituet ovat tärkeitä älykkäiden 
sähkömarkkinoiden kehittämisessä  ja cleantech-viennin edistämisessä. 

Kevennetään tuotannontekijänä käytettävän energian verotusta 
• Keskeisessä roolissa on myös energiaverotus, jota on nostettu viime vuosina huomattavasti. 

Energia on yrityksille tärkeä tuotannontekijä, minkä vuoksi siihen kohdistuvaa verotusta on tar-
peen keventää. Uusia veroja ja maksuja ei tule ottaa käyttöön ja olemassa olevat kilpailuky-
kysyistä laaditut verotuet on säilytettävä.  

• Palvelujen sähköveroa on alennettava asteittain teollisuuden sähköverotasolle. Nykyisessä 
muodossaan sähkövero syrjii työllistäviä palvelualoja. 

• Päällekkäisen ohjauksen välttämiseksi on luovuttava päästökauppasektorin polttoaineiden hiili-
dioksidiverosta.  


