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Älyverkkoforum / 1. kokous
Aika:

19.9.2019 klo 09.30-12.00

Paikka:

Energiavirasto,
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Neuvotteluhuone Megawatti

Osallistujat:

Paananen Antti (Energiavirasto, pj), Saajo Veli-Pekka (Energiavirasto), Säntti Jori
(Energiavirasto, sihteeri), Taipale Olli (Energiavirasto), Lehtinen Suvi (Energiavirasto), Suni
Mervi (Energiavirasto, Paikalla kohdan 8. ajan), Hautakangas Elina (TEM), Savolainen Kaija
(Omakotiliitto), Lindroos Risto (Fingrid), Heinimäki Riina (ET), Lehto Ina (ET), Kuokkanen
Pasi (ElFi), Almgren Matts (Kiinteistöliitto), Silokoski Marko (Paikallisvoima), Nykänen Jari
(Paikallisvoima), Kaakkola Jukka (KKV)

Kokousmuistio
1. Asialistan hyväksyminen

•

Asialista hyväksyttiin

2. Osallistujien esittäytyminen
3. Tehtävät ja tavoitteet

•
•

•
•

Virasto on tehnyt asettamispäätöksen kahden vuoden määräaikaisesta älyverkkofoorumista.
Forumin tavoitteet ovat seuraavat:
o Tukea puhtaan energian paketin ja älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanoa
erityisesti kulutusjouston, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien ja energiayhteisöjen osalta
o Käydä vuoropuhelua verkkoyhtiöiden sääntelymallin kehittämisestä siten, että sillä
edistetään kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kulutusjouston tehokasta hyödyntämistä
verkkotoiminnassa, kansalaisten energiayhteisöjä sekä asiakaskeskeistä
vähittäismarkkinamallia
o Kartoittaa ja jakaa kokemuksia toimintamalleista ja parhaista käytännöistä puhtaan
energian paketin ja älyverkkovision tavoitteiden saavuttamiseksi
Forum pyrkii laatimaan konkreettisia näkemyksiä siitä, mitä säädöksiin tulisi kirjoittaa tavoitteiden
saavuttamiseksi. Forum tuottaa työsuunnitelman mukaisesti useita yksittäisiä teemakohtaisia
papereita.
Forum raportoi työstään ja näkemyksistään Energiavirastolle. Energiavirasto puolestaan laatii
Forumista saatujen näkemysten pohjalta TEM:lle viraston esitykset tarvittavista säädösmuutoksista.
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•
•
•

•

Todettiin, että erityishuomiota tulisi antaa sille, että käsiteltävät asiat ovat isoja kokonaisuuksia,
jotka ovat usein linkittyneitä toisiinsa. Pelkkä säädöksiin keskittyminen ei riitä, vaan samalla on
pohdittava niiden käytännön toteuttamista.
Forumin työn tausta-aineistona käytetään puhtaan energian paketin sähkömarkkinadirektiiviä,
sähkökauppa-asetusta, sekä Älyverkkotyöryhmän loppuraporttia ja älyverkkovisiota
Älyverkkofoorumin aiheet on jaettu kuuteen pääteemaan
o Jakeluverkkojen uudet tehtävät
o Itsenäiset aggregaattorit
o Kansalaisten energiayhteisöt
o Mittarointi ja tiedonvaihto
o Asiakaskeskeinen vähittäismarkkinamalli
o Uudet toimintamallit ja -tavat
Älyverkkotyöryhmän aiemmin luoma älyverkkovisio korostaa asiakkaan keskeistä roolia. Todettiin,
että tämä on Forumin työssä poikkileikkaava teema ja erityishuomiota tulee antaa sille, että
käytännön Forumin pohdinnoissa tarkastellaan asioita asiakkaiden kannalta.

4. TEM:n lainsäädäntösuunnitelma

•
•

TEM esitteli lainsäädäntösuunnitelmaansa 2019-2023 keskeisistä lainsäädäntöhankkeista.
Älyverkkoforumin työ linkittyy monelta osin TEM:n lainsäädäntösuunnitelman hankkeisiin.
Älyverkkoforumin kannalta olennaisimmat ovat
o HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Talvipaketti)
suunniteltu annettavaksi Q3/2020.
o Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntelyä
koskeva HE suunniteltu annettavaksi Q2/2021

5. Älyverkkoforumin työsuunnitelma

•
•
•

Forumin työohjelma esiteltiin ja hyväksyttiin.
o Aggregointi sekä energiayhteisöt herättivät paljon keskustelua jo tässä vaiheessa.
Työsuunnitelma sekä säädösehdotusten antamisaikataulut käytiin läpi.
Forum päätti, että varsinaisia konsulttiselvityksiä ei aikataulusyistä tehdä. Tämän sijaan forumiin
voidaan kutsua eri alojen substanssiasiantuntijoita tarpeen mukaan Forumin kuultavaksi. Forum
keskusteli mahdollisista myöhempiin kokouksiin kuultaviksi kutsuttavista henkilöistä.

6. Kokousaikataulu

•
•

Suunnitelma kokousten aikataulusta käytiin läpi teemoittain.
Seuraavat kokoukset pidetään 4.11 klo 13-16 ja 25.11.2019 klo 13-16.

7. Älyverkkoforumin kokousmateriaalin julkaiseminen

•
•

Forum päätti, että kokousmateriaali sekä -muistiot julkaistaan kokousten jälkeen. Tätä varten
Energiavirasto luo nettisivuilleen osion, johon materiaalit lisätään julkisesti saataville.
Motivan kulutusjoustoon liittyville internet-sivuille pyydetään lisäämään linkki Älyverkkofoorumin
materiaaleihin.

Muistio

3 (3)

11.9.2019

8. Kulutusjoustoviestintä -hanke

•
•
•
•

Energiaviraston Mervi Suni esitteli kulutusjoustoviestintähanketta, joka toteutetaan Motivan
kanssa yhteistyössä.
Kulutusjoustoviestintää toteutetaan älyverkkotyöryhmän viestintäryhmän tuotosten pohjalta.
Motiva organisoi työpajoja ja kokouksia, sekä toteuttaa kulutusjoustoviestintäprojektin.
Viestintähankkeesta pidetään tilannekatsauksia säännöllisesti Älyverkkofoorumin kokouksissa.
Hankkeen vaikuttavuus, laajuus ja resurssit herättivät keskustelua.

9. Muut asiat

•

Ei muita asioita

10.Kokouksen päättäminen

