
Aurinkoenergia ja Suomen 
energiastrategia 

- puolustammeko vanhaa vai 
mahdollistammeko uutta?

Satu Hassi

Kansanedustaja

11.10.2016



4 pointtia

• Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire

•Aurinkoenergia ei ole ainoa, mutta sillä on 
merkittävä rooli

•Olemme ison energiamurroksen alussa

•Sillä, miten toimimme, on iso vaikutus 
teknologiseen kilpailukykyymme



Uusi ilmasto- ja energiastrategia valmisteilla

• Ilmasto- ja energiastrategia 2016 valmisteilla työ- ja 
elinkeinoministeriössä, tavoite joulukuu 2016

• Vasta tämän jälkeen linjataan tuleeko uusiutuvalle energialle uutta 
tukijärjestelmää 
• Työryhmä todennut teknologianeutraalin, tarjouskilpailuun perustuvan 

järjestelmän kustannustehokkaaksi

• Vaikuttamistyötä tarvitaan jotta vauhtiin päässyt uusiutuvan energian 
kehitys ei lakkaa ilman tukijärjestelmää!



Uusi ilmasto- ja energiastrategia valmisteilla

• Ministeriön asettamia tavoitteita strategialle:
• Kuinka saavutetaan hallitusohjelman tavoite uusiutuvan energian osuudelle, 

hiilen energiakäytöstä luopumiselle ja tuontiöljyn käytön puolittamiselle?

• Kuinka Suomi täyttää EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet?

• Kuinka energiaunionin tavoitteet saavutetaan? Mm. energiaturvallisuus, 
energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiiliseen talouteen 
siirtyminen ja tutkimus.



GIF saatavilla: http://www.pri.org/stories/2016-05-10/global-warming-gif-shows-how-hot-
earth-has-gotten-over-past-165-years

Vuosi 2016 rikkonut lämpöennätyksiä

http://www.pri.org/stories/2016-05-10/global-warming-gif-shows-how-hot-earth-has-gotten-over-past-165-years


• Heinä- ja elokuu 2016 olivat maapallon mittaushistorian lämpimmät kuukaudet. Arktisella alueella lämpötila 
oli jopa 4 astetta keskimääräistä korkeampi.

• Elokuu oli NOAA:n mukaan 16s perättäinen ennätyslämmin kyseinen kuukausi, NASA:n mukaan 11s.

• Lämpimästä vuodesta syytetty El Niño-ilmiötä, mutta vuosi on lämpimämpi kuin mikään aiempi El Niño
vuosi.



Maiden päästölupaukset yli sen mitä voidaan sallia 
jos ilmastonmuutos pidetään 1,5-2C 

Lähde: Sitra 2016



Keksintöjen yleistyminen nopeutunut



Ledit mahdollistavat uudenlaisen valaistuksen

Lähde: Flexbright: Tekniikka ja talous 30.9.2016, 
muut: Wikimedia commons



Aurinkopaneelit mahdollistavat uusia asioita

Lähde: Tekniikka ja talous 30.9.2016



Puhelinbisnes 25 vuotta sitten

• Paikallispuhelut

• Kaukopuhelut

• Ulkomaanpuhelut

• Matkapuhelut



Puhelin nyt



Massatuotanto -> tuuli- ja aurinkosähkön hinta 
romahtanut

Lähde: Neo Carbon Energy





Uusi ja poistettu sähköntuotanto EU:ssa



Sähköntuotantokapasiteetin muutos EU:ssa 
1995-2015



Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta 
EU-maissa

Lähde: Eurostat



Tuuli- ja aurinkoenergian osuus tuotetusta sähköstä
EU-maissa



Vaihteleva sähköntuotanto muuttaa
sähkömarkkinan



Ostosähkön kulutuskäyrään päiväkuoppa 

Lähde:Reneweconomy



Sähköntuotanto 15.5.2016 Saksassa



Sähkömarkkina perinteisesti



Sähkömarkkina tulevaisuudessa



LUT: Suomen kulutus katettavissa uusiutuvalla 

energialla



Mistä sähköä kun on kylmää ja tyyntä? 



Tulevaisuuden sähkömarkkinan elementtejä

 Pientuottajat, "prosumers”

 Älyverkko

 Superverkko, "sähkövaltatiet"?

 Sähkön "kyläkaupat"

 Varastointi: akut, kemialliset varastot, muut

 Palvelut, joita emme osaa vielä kuvitella



Mitä politiikalta tarvitaan?

• Tahtoa mahdollistaa uusi - vrt vastarinta "markkina on 
pilattu”

• Siltoja uuden teknologian läpimurrolle: 

• syöttötariffi - huutokauppapohjaiseksi?

• verkkoyhtiön velvollisuus ottaa vastaan uusiutuvilla tuotettu sähkö

• Suomella osaamispotentiaalia älyverkkoratkaisuihin -
käytämmekö sen? Kunnallisten energiayhtiöiden rooli?

• Tuntilaskutus ja sähkövero prosentuaaliseksi? (Soininvaaran
ehdotus)





Kiitos!
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