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Kommenttipuheenvuoro Talouspolitiikan 
arviointineuvoston vuoden 2022 raporttiin: 
Sähkömarkkinoiden roolista

Maria Kopsakangas-Savolainen

vähenemistä tuonnista. Venäjän tuonti on kat-
tanut noin 50 % Suomen sähkön tuonnista. 
Kun tähän yhdistyivät edelleen jatkuvat ongel-
mat Olkiluoto 3:n ydinreaktorin verkkoon kyt-
kemisessä, seurauksena nähtiin loppukesästä 
alkutalveen jatkunut erittäin korkeiden sähkön 
tukkukaupan tuntihintojen periodi. 

Suomi kuuluu Pohjoismaiseen (ja tätä nykyä 
osin eurooppalaiseen) sähkön yhteismarkkina-
alueeseen. Pohjoismaiset sähkömarkkinat on 
jaettu tukku- ja vähittäismarkkinoihin. Vähit-
täis myynnissä sähkönmyyjä myy sähkön loppu-
käyttäjälle, joka voi olla kotitalous, yritys tai 
muu organisaatio. Tukkumarkkinoilla kauppaa 
käyvät tuottajat ja välittäjät (sekä suuret sähkön-
kuluttajat). Sähkön vähittäismyyjä voi tuottaa 
myymänsä sähkön itse tai ostaa sen tukkumark-
kinoilta (Huuki ym. 2021, Energiavirasto 2023). 
Muutokset sähkön tuotantokapasiteetissa ja 
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Talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 
2022 raportti sisälsi erikoisteemana kohtuulli-
sen laajan arvion liittyen ilmastopolitiikkaan. 
Osana ilmastopolitiikkaa raportissa käsitellään 
energiapolitiikkaa ja sen kytkeytymistä laajem-
paan ilmasto- ja talouspolitiikkaan. 

Vuosi 2022 on ollut energiatalouden näkö-
kulmasta hyvin haastava, mutta myös mielen-
kiintoinen. Energiamarkkinoilla keskeisiksi te-
kijöiksi nousivat Euroopan Unionin päästö-
kaupassa määriteltävien päästöoikeuksien hin-
tojen nousu sekä Venäjän Ukrainaan kohdistu-
van hyökkäyssodan vaikutukset energiamark-
kinoihin. Euroopassa sodan vaikutukset nä-
kyivät erityisesti voimakkaasti nousevina kaa-
sun, hiilen ja öljyn hintoina. Tämän seuraukse-
na nähtiin myös hyvin voimakas sähkön hin-
nan nousu. Suomessa sähkön tuonti Venäjältä 
päättyi, joka tarkoitti 1400 MW kapasiteetin 

mailto:maria.kopsakangas-savolainen@syke.fi


16

K A K  1 / 2 0 2 3

sähkön tuotantoon käytettävien primää-
rienergialähteiden hinnoissa heijastuvat sähkön 
tuntihintoihin tilanteessa, jossa tuotanto kapa-
siteetista on niukkuutta ja kysyntä on jäykkää 
(kuten se aivan viime aikoihin asti Pohjoismaissa 
on ollut). Tämä johtuu sähkötukun (Elspot) tun-
timarkkinamekanismista. Elspot-markkinoilla 
koko markkina-alueen kysynnän ja tarjonnan 
tasapaino määrittää systeemihinnan kullekin 
seuraavan päivän tunnille. Suomen aluehinta 
voi poiketa systeemihinnasta, mikäli maiden vä-
linen siirtokapasiteetti rajoittaa sähkön siirtoa 
tuotanto- ja kulutuskohteiden välillä. 

Tuntihinta voi vaihdella voimakkaastikin 
vuorokauden eri tuntien välillä, koska sähkö-
verkossa kulutuksen ja tuotannon tasapainon 

Kuvio 1. Sähkön tuntihinnan muodostuminen vuorokausimarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan tasa-
painopisteessä. Hintaan vaikuttavat olennaisesti viimeisen hyväksytyn teknologian kustannukset ja 
kysynnän joustavuus hinnan suhteen.

tulee säilyä kaikkina ajanhetkinä. Se, kuinka 
voimakkaasti hinnan nousu on heijastunut vä-
hittäishintoihin, riippuu loppukuluttajan säh-
kösopimustyypistä sekä sopimuksen tekemisen 
ajankohdasta. Tämä on asettanut sähkön loppu-
käyttäjät keskenään hyvin erilaiseen asemaan, 
minkä myös arviointineuvosto raportissaan 
huomioi. 

Voimakkaimmin energiakriisi on vaikutta-
nut niihin loppukäyttäjiin, joiden sopimus päät-
tyi tai päätettiin hintojen noustua. Nämä koti-
taloudet joutuivat tekemään uuden sopimuksen 
joko tuntihintasopimuksena tai erittäin korkea-
hintaisena määräaikaisena sopimuksena. Toi-
saalta ne loppukäyttäjät, joilla on ollut voimassa 
ennen kriisiä solmittu edullinen määräaikainen 
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sopimus, eivät ole kärsineet suoraan sähkön 
hinnan noususta. Kotitaloussektorilla erityisen 
hankala tilanne on ollut pienituloisilla kotitalo-
uksilla, joilla on sähkölämmitteinen asunto ja 
jotka ovat joutuneet uusimaan sopimuksensa 
kriisin alettua. Tätä taustaa vasten on varsin ym-
märrettävää, että hallitus on pyrkinyt etsimään 
keinoja tukea kotitalouksia. On kuitenkin to-
dettava, että hallituksen mekanismit korkeiden 
sähkönhintojen aiheuttamien kustannusten tu-
kemiseen näyttävät olleen kokonaisuudessaan 
tehottomia ja tarpeettoman kalliita. Mm. arvon-
lisäveron alennus koski kaikkia kotitalouksia - 
myös siis niitä, joilla oli edullinen sähkösopimus 
tai jotka eivät tulojen mukaan tukea olisi tarvin-
neet. Muita kotitalouksille kohdennettuja tukia 
ovat sähkövähennys, sähkötuki ja sähköhyvitys. 
Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan (Ahlvik 
ym. 2023) tukitoimet kohdistuvat hyvä- ja kes-
kituloisille asuntokunnille, joiden euromääräi-
nen sähkölasku on suuri. Ne eivät kohdistu eri-
tyisen hyvin pienituloisille asuntokunnille, joi-
den sähkömenot suhteessa käytettävissä oleviin 
tuloihin ovat suuret. Talous politiikan arviointi-
neuvosto nostaa perustellusti tämän epäkohdan 
esille raportissaan.   

Talouspolitiikan arviointineuvosto lähestyi 
raportissaan energiapolitiikkaa ymmärrettävästi 
pitkälti Marinin hallituksen asettaman Hiili-
neutraalisuus 2035 -tavoitteen näkökulmasta, ei-
kä vuoden 2022 energiakriisiä käsitelty itsenäise-
nä teemana. Se vaikutti kuitenkin talouteen ener-
giasektoria paljon laajemmin käynnistettyään 
tarjonnasta lähtevän inflaation. Talous politiikan 
arviointineuvoston raportissa mainitaan, että nyt 
olisi hyvä aika tarkastella ja vauhdittaa rakenteel-
lista muutosta. Voidaankin ajatella, että energia-
markkinoiden kriisi nopeuttaa irtikytkentää fos-
siilisista energialähteistä ja vihreää siirtymää. 
Arviointineuvoston raportissa aivan oikein mai-

nitaan, että Suomen ilmasto- ja energiastrategiat 
on rakennettu vähähiilisen sähkön tarjonnan 
odotettuun lisäykseen, joka ei ole toteutunut en-
nustettua tahtia. On kuitenkin huomioitava, että 
tässä tapahtui selkeä käänne vuonna 2022, kun 
tuulivoimakapasiteettia kytkettiin verkkoon en-
nätyksellisen paljon, 2 430 MW, mikä nosti tuu-
livoimakapasiteetin 5 677 MW:iin. Tuulivoiman 
kasvu näyttää edelleen jatkuvan ja jopa kiihty-
vän, sillä rakenteilla on 3 188 MW ja lisäksi suun-
nitteilla hurjat 50 000 MW maatuulivoimaa ja 13 
000 MW merituulivoimaa (Suomen tuulivoi-
mayhdistys 2023).   

Rakenteellista muutosta tarkasteltaessa on 
hyvä huomioida, että Suomen taloutta on perin-
teisesti leimannut energiaintensiivisyys ja alhai-
nen energian käytön tuottavuus, minkä 
Talouspolitiikan arviointineuvostokin nostaa 
esille raportissaan (raportin kuvio 5.4.1). 
Luonnollisesti tähän vaikuttavat maamme si-
jainti, pitkät kuljetusmatkat sekä teollisuuden 
rakenne. On kuitenkin hyvä huomioida, että 
vihreä siirtymä tulee muuttamaan talouden ra-
kenteita, ja olisi tärkeää, että sääntely ja lait tu-
kisivat arvoketjujen pitämistä Suomessa eikä 
päinvastoin. Tähän ilmiöön liittyy myös kierto-
talous kokonaisuudessaan. Huomioitavaa on, 
että energiakäyttö/BKT-yksikkö ei indikaattori-
na palvele muuttuvassa ympäristössä samalla ta-
valla kuin aikaisemmin, mikäli käytetty energia 
on tuotettu puhtaasti ja edullisesti. 

Arviointineuvoston raportissa nostetaan 
esille, että energia-alalla infrastruktuuri-inves-
tointeja tarvitaan sähköverkkoon, voimajohtoi-
hin ja sähköntuotantokapasiteettiin. Kuten ra-
portissa todetaan, näiden investointien toteut-
tamista on hyvä kannustaa hiilen hinnoittelun, 
sääntelyn ja verotuksen avulla. Tärkeää olisi, et-
tä politiikkaohjaus olisi ennustettavaa sekä teol-
lisuuden että kotitalouksien näkökulmasta. □ 
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