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Sähkön kysyntäjouston kasvu  
edellyttää hintakannustimia ja  
rakentamisen ohjausta

Kysyntäjouston kasvu edellyttää vahvempia taloudellisia kannustimia ja normioh-

jausta. Kysyntäjoustolla parannetaan kustannustehokkaasti koko sähköjärjestelmän 

resurssitehokkuutta ja luotettavuutta. Kysyntäjousto mahdollistaa vaihtelevan uusiutu-

van energiantuotannon lisäämisen ja vähentää säätövoiman tarvetta. Kysyntäjoustosta 

hyötyvät kaikki sähkön käyttäjät. Suomi on globaali edelläkävijä kysyntäjoustossa.  

 

Suomessa on yli 570 000 sähkölämmitteistä rakennusta1. Niiden tehontarve on suurempi kuin 

Suomen ydinvoimaloiden teho. Sähkölämmitteisten talojen sähköntarve joustaa helposti au-

tomaation avulla, joten niiden kysyntäjoustopotentiaali on merkittävä.  

 

 

Kuva 1. Automaatioon perustuvassa kysyntäjoustossa kuluttajan aktiivisuutta tarvitaan lä-

hinnä hankintapäätöksessä ja etäohjauksessa. Sähkön kysyntäjoustoon sopivia laitteita 

ovat esimerkiksi lämminvesivaraajat, lämpöpumput, jäähdytys- ja kylmälaitteet sekä sähkö-

autot. 
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Kysyntäjouston avulla sähkön hinta laskee sekä tuuli- ja 

aurinkovoiman vaihtelua voidaan hallita 

Sään mukaan vaihteleva tuuli- ja aurinkovoima sekä joustamaton ydinvoima ovat kasvussa. 

Jotta sähköjärjestelmän tehotasapainoa voidaan ylläpitää, tarvitaan sähkönkulutuksen oh-

jausta eli kysyntäjoustoa. Sähköjärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen tulee olla joka hetki 

tasapainossa. Huippukuormitustilanteessa kysyntäjoustolla voidaan turvata tehon riittävyys. 

Kysyntäjoustoa kehittämällä voidaan välttää kalliita investointeja voimalaitoksiin, joita käyte-

tään ainoastaan säätökapasiteettina.2  

 

 

Kuva 2. Sähkön markkinahinta muodostuu osto- ja myyntitarjousten perusteella kalleimman 

tuotantomuodon muuttuvien kustannusten mukaan. Tuuli- ja aurinkovoiman muuttuvat tuo-

tantokustannukset ovat sähkömarkkinoilla hyvin alhaiset. Kun kysyntä pienentyy jouston 

avulla sekä tuuli- ja aurinkovoima lisääntyy, hinta laskee kaikilla sähkön käyttäjillä.3 Kysyn-

täjouston avulla voidaan vähentää mm. saastuttavien, pelkkää sähköä tuottavien hiililauhde-

voimalaitosten käyttöä säätövoimana.  

 

Kysyntäjouston lisäämiseksi tarvitaan hintakannustimia 

Sähkön käyttäjillä tulisi olla taloudellinen kannuste toimia siten, että järjestelmän resurssite-

hokkuus paranee. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan suurin osa sähkönkäyttäjistä kuluttaa sähköä 

kiinteähintaisilla sopimuksilla huipputehon tarpeen aikana ilman kustannusseuraamuksia. Li-

säksi ne kuluttajat, jotka joustavat saavat kysyntäjoustosta hyvin vaatimattoman osan siitä 

taloudellisesta hyödystä, joka kysyntäjoustolla saavutetaan koko sähköjärjestelmän tasolla4. 
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Sähkön loppukäyttäjähintojen tulisi paremmin vastata sähköjärjestelmän todellisia kustannuk-

sia. Sähkönsiirron hinnoittelun on oltava kohtuullista ja kustannusvastaavaa5 niiden kustan-

nussäästöjen suhteen, joita verkoissa on saavutettu kysyntäpuolen ja kysynnänohjaustoimen-

piteillä ja hajautetulla tuotannolla6. Verkonhaltijan on myös pyrittävä edistämään asiak-

kaidensa tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuk-

sien hyödyntämistä7. Käytännössä tämä edellyttää nykyistä dynaamisempaa hinnoittelua 

sekä teho- tai kapasiteettimaksuja.  

 

Siirron, sähköenergian ja sähköverojen hinnoittelumalleja tulisi uudistaa toimialan ja 

päättäjien yhteistyöllä niin, että hinnoittelu edistää kysyntäjoustoa, energia- ja tehote-

hokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa. Esimerkiksi sähköverotuksen osalta olisi tar-

peen selvittää, voisiko veron taso olla korkeampi niille, jotka eivät ole mukana kysyntäjous-

tossa ja alhaisempi niille, jotka pienentävät tehoaan huippukulutuksen aikaan. 

 

Kysyntäjouston eteneminen edellyttää rakentamisen ohjausta 

Rakentamisessa energiatehokkuuden rinnalla tulee tavoitella tehotehokkuutta ja ky-

syntäjoustoa edistävää sähkösuunnittelua. Erityisesti tulisi pyrkiä pienentämään rakennus-

ten huipputehon tarvetta nykyisestä. Sähkötehon hallinnan tulisi siksi olla ympäristöministe-

riön rakentamismääräyksissä vahvasti mukana. Sähkötehon tarvetta voidaan vähentää mm. 

rajoittamalla laitteiden maksimitehoa kuten ympäristöministeriön asetusluonnoksessa8 on esi-

tetty. Yksittäisten laitteiden tehon rajoittamisen sijaan olisi kuitenkin tärkeämpää hallita raken-

nusten sähkötehon tarvetta ja kuormien ohjausta kokonaisuutena.  

 

Rakennusten sähkökuormien tulisi olla on nykyistä helpommin säädettävissä ja ohjattavissa. 

Rakentamista koskevia suunnitelmia ja selvityksiä koskevaan ohjeeseen9 tulisi sisällyttää säh-

kösuunnitteluvaatimus, joka mahdollistaa rakennusten tehonhallinnan ja sähkökuormien oh-

jauksen. Kysyntäjouston tarvitsemat suunnittelu- ja ohjausratkaisut voidaan toteuttaa kaikista 

kustannustehokkaimmin uudisrakennusvaiheessa tai saneerausten yhteydessä.  

 

Yhteenveto: Kansalaiset ja yritykset hyötyvät taloudellisesti 

kysyntäjoustosta, mutta kasvu edellyttää lisää ohjauskeinoja 

 

Kysyntäjoustolla voidaan pienentää kustannuksia, parantaa energiajärjestelmän luotetta-

vuutta, edistää uusiutuvan energian integrointia sekä vahvistaa kuluttajien roolia sähkömark-

kinoilla. Suomi on globaali edelläkävijä kysyntäjoustoa mahdollistavassa infrastruktuurissa. 

On kansainvälisesti ainutlaatuista, että sähkömarkkinoiden taseselvitys tehdään Suomessa 

perustuen todellisiin etäluettavien sähkömittarien tuntimittaustietoihin, mikä mahdollistaa asi-

akkaille sähkön ostamisen sähköpörssin hintojen mukaan. Suomessa on merkittävästi teolli-

suutta, joka kehittää kysyntäjouston ja älykkäiden verkkojen laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. 

Toimivat kotimarkkinat edistävät vientiliiketoimintaa. Globaalisti kysyntäjoustossa on valtava 

liiketoimintapotentiaali.10 Kysyntäjoustoa voidaan edistää informaatiolla, sääntelyn kehittämi-

sellä sekä järjestelmien ja prosessien yhtenäistämisellä11. 
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