
Sähkömarkkinat 
2030 
— visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

• Hiilineutraali tulevaisuus • Uusiutuva energia • Turvattu sähkön saanti • Kilpaillut markkinat  
• Monia mahdollisuuksia kuluttajille



Kilpailu turvaa  
muutoksen

Energiantuotannon kustannuksilla ja hiilidioksidi-
päästöillä ei ennen ollut paljoa merkitystä. Sähkön-
tuotanto mukautui sähkönkulutuksen tarpeisiin. 
Voimalat käynnistettiin, kun sähköä tarvittiin lisää. 
Vastaavasti sähköt katkaistiin osalta asiakkaista, jos 
sähköstä uhkasi tulla pulaa. Sähkökatkojen välttämi-
seksi joka maahan rakennettiin varakapasiteettia. 

Tämä muuttuu. Vanhoja hiilivoimaloita poistuu käy-
töstä ja uusiutuvan energian hyödyntäminen säh-
köntuotannossa lisääntyy. Tuulen voimakkuus ja 
auringonpaiste eivät kuitenkaan seuraa sähkön-
käyttäjien mieltymyksiä. Hinta on edullista, kun 
sähköä on runsaasti saatavilla. Kun ei tuule, sähkön 
hinta nousee. Sähköä kannattaa käyttää silloin kun 

sitä on edullisesti tarjolla. Olemmekin siirtymässä 
maailmaan, missä sähkönkäyttäjälle on edullista ot-
taa huomioon tuotannon muutoksia.

Suuret sähkönkäyttäjät voivat jo ajoittaa kulutus-
taan sähkölaskun pienentämiseksi. Pienasiakkaille-
kin tämä on mahdollista lähitulevaisuudessa. 

Vahva siirtoverkko tasaa alueellisia sähköntuotan-
non vaihteluita. Mahdollisuus siirtää sähköä onkin 
tärkein edellytys uusiutuvan tuotannon lisäämiselle.

Pieleen menee, jos markkinasäännöt, siirtoverkko, 
mittaustiedon hyödyntäminen ja sähköasiakkaiden 
tietoisuus eivät kehity samassa tahdissa uusiutu-
van energian tuotannon kanssa.



Miksi markkinalähtöisyys?

• Asiakkaiden tarpeet  
 muutoksen moottorina
• Kansantaloudellinen tehokkuus:  
 resursseja käytetään oikein
• Asiakkaalle valta valita: myyjä,  
 tuote, tuotantotapa jne.
• Hintasignaalit tuotanto- 
 investointien tarpeesta 
• Kysynnän ja tarjonnan tasa- 
 painottaminen
• Voidaan muodostaa yhteis- 
 markkinat yli rajojen

Miten toteutettu?

• Kilpailtu sähkön tuotanto ja  
 sähkönmyynti
• Sähköverkko säännelty markkina- 
 paikka asiakkaille, sähköntuottajille  
 ja sähkökauppiaille
• Toimintojen eriyttäminen
• Läpinäkyvyvyys 
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Sähköverkko  
palveluksessasi 

Siirtoverkot yhdistävät suuria voimalaitoksia, kau-
punkeja ja suurteollisuutta sekä eri maita toisiinsa. 
Jakeluverkot liittävät kotitaloudet ja yritykset siirto-
verkkoon ja osaksi sähkömarkkinoita. 

Riittävän vahvassa sähköverkossa sähkö siirtyy 
edullisimmista ja tehokkaimmista tuotantopaikoista 
sähkönkäyttäjille. 

Siirtoverkkojen suunnittelussa pitää katsoa kauas 
tulevaisuuteen: miten sähkön tuotanto ja kulutus 
sijoittuvat? Verkkojen suunnittelu vie aikaa ja ra-
kentaminen on kallista. 

Verkossa on väistämättä jonkin verran pullonkaulo-
ja eli siirtorajoituksia. Ne rajoittavat ajoittain säh-

kön siirtoa siitä, mitä kysyntä ja tarjonta edellyt-
täisivät. Sähkömarkkina-alue jakautuu merkittävien 
pullonkaulojen kohdilla hinta-alueisiin. Sähkön tuk-
kuhinta on hinta-alueen sisällä aina tiettynä aikana 
sama. 

Suuret hinta-alueet mahdollistavat sähköntuotan-
tokapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen. Ne myös 
lisäävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja kil-
pailua markkinoilla. 

Pieleen menee, jos sähköverkkoa ei rakenneta 
riittävästi ja markkinat pirstoutuvat yhä pienempiin 
kokonaisuuksiin.



Kaavion tiedot LUT

Asiakasrajapinta
• Sähkön muokkaus
• Mittaukset
• Tehon suunnan hallinta
• Kuormien/tuotannon ohjaus
• Kommunikaatio

• Energiamäärän hallinta
• Lataamisen ja purkamisen  
 hallinta
• Kuormituskäyrän hallinta

• Tehonsäätö ja kuormitus- 
 käyrän hallinta
• Turvallisuus ja suojaus
• Sähkön laatu

• Kuormituksen hallinta
• Sähkönlaadun hallinta
• Energiatarpeen hallinta

• Siirtokapasiteetin hyödyn- 
 tämisen maksimointi
• Jatkuvat mittaukset
• Paikallinen säätö verkon  
 tukemiseksi
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Riittävästi sähköä  
– vähemmän päästöjä

Toimivassa markkinamallissa sähkö tuotetaan aina 
edullisimmilla käytettävissä olevilla menetelmil-
lä. Sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan 
perusteella sähkön markkinapaikalla eli sähköpörs-
sissä marginaalihinnoittelun avulla. Muodostuvalla 
hinnalla tuottajat tuottavat juuri sillä hinnalla halu-
tun määrän sähköä. 

Olemme siirtymässä kohti vähäpäästöisempää säh-
köntuotantorakennetta, kun uusiutuvan energian ja 
ydinvoiman hyödyntäminen kasvaa. Päästöoikeuksi-
en hinnannousu sekä uusiutuvan sähköntuotannon 
kustannusten aleneminen vähentävät jatkossa uu-
siutuvan energian tarvitsemaa tukea. 

Tulevaisuudessa sähköntuotantoa ei tueta tai yl-
läpidetä verovaroin vaan investoinnit uuteen tuo-
tantokapasiteettiin rahoitetaan sähköstä saatavilla 
tuloilla. Hiilidioksidipäästöjen hinta ohjaa investoin-
teja vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin. Eurooppa 
ei kuitenkaan yksin voi vastata päästöjen vähentä-
misestä, päästöjen vähentämiseen tarvitaan maail-
manlaajuinen järjestelmä.

Pieleen menee, jos sähkön tuotannon säänte-
ly estää markkinaehtoisten investointien toteutu-
misen, jolloin tuotantokapasiteetin riittävyys olisi 
varmistettava yhteiskunnan tuin. Sääntelystä tulisi 
hyvin monimutkainen.



Kaavion tiedot Eurelectric, Power Choices 2050
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Asiakkaat osallistuvat  
ja päättävät

Vahva siirtoverkko ja laajat hinta-alueet antavat 
mahdollisuuden hyödyntää sähköntuotantokapasi-
teettia tehokkaasti ja edistää kilpailua sähkön tuk-
ku- ja vähittäismarkkinoilla. Samalla hinta-alueella 
toimivat tuottajat kilpailevat keskenään ilman säh-
könsiirron rajoitteita. Vähittäismarkkinoilla sähkö-
kauppiaat saavat tarvitsemansa sähkön tukkumark-
kinoilta ja voivat tarjota monipuolisia sähkötuottei-
ta suurelle joukolle asiakkaita. Kilpailu lisääntyy. 

Asiakkailla on voimaa. Uusien sähkömittareiden ja 
palvelujen avulla asiakkaat ymmärtävät ja hallitse-
vat sähkönkäyttöään ja saavat täyden hyödyn säh-
könkäytön oikeasta ajoittamisesta.

Uusiutuvan energian kasvava tarjonta lisää sähkön 
hinnan tunneittain tapahtuvaa kysynnän ja tarjon-
nan vaihtelua. Kuluttajat vaikuttavat omaan sähkö-
laskuunsa ja edistävät energiantuotannon ympäris-
tötavoitteita käyttämällä tai varastoimalla sähköä 
silloin, kun sitä on runsaasti tarjolla. 

Älykkäät sähköverkot monipuolisine mittauspalve-
luineen mahdollistavat asiakkaiden oman pienimuo-
toisen sähköntuotannon. 

Pieleen menee, jos hintasääntelyllä estetään toi-
miva kilpailu vähittäismarkkinoilla eivätkä asiakkaat 
pääse toimimaan markkinoilla.



Asiakas ottaa sähkönhinnan muutokset huomioon sähkönkulutuksessaan. Siirtämällä kulutusta matalan hin-
nan tunneille ja vähentämällä kulutusta korkean hinnan tunteina esimerkiksi varaavan sähkölämmityksen 
avulla hän pystyy pienentämään sähkökustannuksiaan. Tämä jousto voi tapahtua automaattisin ohjauksin.
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Yhdessä Eurooppa saavuttaa tavoitteet kansallisia 
ratkaisuja paremmin. Toimivat sisämarkkinat ja hy-
vät siirtoyhteydet vähentävät energian saatavuus-
kriisien uhkaa ja tehostavat tuotantoresurssien 
käyttöä. Toimivat sisämarkkinat helpottavat myös 
uusiutuvan energian tuloa markkinoille, kun esimer-
kiksi eri maissa tapahtuvaa tuulivoiman tuotannon 
lisäystä voidaan hyödyntää yli rajojen. 

Yhteiset sähkömarkkinasäännöt ja markkinamal-
li sekä riittävä siirtoverkko luovat edellytykset eu-
rooppalaiselle sähkömarkkinalle. Niillä teollisuus ja 
kotitaloudet parhaiten hyödyntävät Euroopan säh-
köntuotannon resursseja.

Yhteinen markkina edellyttää yhteisiä pelisääntö-
jä, jotka takaavat tasapuolisuuden. EU on laatimassa 

Yhtenäinen Eurooppa

yhteisiä sisämarkkinasääntöjä, jotka perustuvat al-
kuvuodesta 2011 voimaan tulleeseen energian sisä-
markkinalainsäädäntöön. 

EU:n energiapolitiikan kolme perustavoitetta ovat: 
1.  Energian hyvä saatavuus ja toimitusvarmuus 
2.  Resurssien tehokas hyödyntäminen ja tuki  
 EU:n kilpailukyvylle 
3.  Kestävä kehitys, erityisesti tuki ilmastopolitiikan  
 tavoitteille

Pieleen menee, jos yhteisten markkinasääntöjen 
laadinta hidastuu esimerkiksi sääntelyviranomais-
ten, kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien isojen 
näkemyserojen takia taikka jäsenvaltiot jarruttavat 
sääntöjen toimeenpanoa.



Ympäristö ja ilmasto, 
kestävä kehitys

Markkinat,  
kilpailukyky

Toimitus- 
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EU:n energiapolitiikan tavoitteet



Vision toteutumisen edellytyksiä:
- Riittävä sähkönsiirtokapasiteetti
- Eurooppalainen näkökulma siirtoverkon rakentamiseen
- Sähkönkäyttäjien osallistuminen markkinoille
- Vapaa hinnanmuodostus markkinoilla
- Energiamarkkinoiden yhdentyminen
- Ei rakenteellisia esteitä eri tuotantomuotojen markkinoille tulolle

Sähkömarkkinavisio laadittiin tukemaan kehityspolkua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja edistämään eurooppalaisen sähköntuo-
tantokapasiteetin saattamista yritysten ja kotien käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Vision ja sen taustaraportit laati Lappeen-
rannan Teknillinen Yliopisto. Sähkömarkkinavision tilasivat ja projektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsä-
teollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Elfi Oy ja Nord Pool Spot AS. Visioraportti on saatavissa Energiateollisuuden internet-
sivuilta osoitteesta www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050.


