
 sotial nesimathoJ

 noitisnarT ygrenE tramS
neekknah  

 ittroparsuuvattukiav

 semmeT imrA
 gnilrhO aniiT

 olasyyH aspmaS

 ITTROPAR + APPUAK
 SUOLAT

-



 ajrasusiakluj notsipoily-otlaA
SUOLAT + APPUAK  3/  1202

neekknah- noitisnarT ygrenE tramS  
 ittroparsuuvattukiav

 semmeT imrA
 gnilrhO aniiT

 olasyyH aspmaS

 otsipoily-otlaA
 uluokaekrokappuaK

  sotial nesimathoJ
 eknah- noitisnarT ygrenE tramS



 ajrasusiakluj notsipoily-otlaA
SUOLAT + APPUAK  3/  1202

 
 © 1202   gnilrhO aniiT ,semmeT imrA

 olasyyH aspmaS
 

 NBSI 4-0330-46-259-879  )fdp( 
 NSSI 2084-9971  )fdp( 

:NBSI:NRU/if.nru//:ptth  4-0330-46-259-879
 

 if.noitisnartygrenetrams.www
 

 yO aifarginU
 iknisleH  1202

 
 aimetakA nemouS - sumiktut nenigetartS

 



 ämletsiviiT
  otlaA 67000 ,00011 LP ,otsipoily-otlaA  if.otlaa.www

 äjikeT
 olasyyH aspmaS & gnilrhO aniiT ,semmeT imrA

 imin nusiakluJ
 noitisnarT ygrenE tramS

 ittroparsuuvattukiav neekknah–

 ajisiakluJ  uluokaekrokappuaK

 ökkiskY  sotial nesimathoJ

 ajraS ajrasusiakluj notsipoily-otlaA  SUOLAT + APPUAK  3/  1202

 alasumiktuT  sumiktutaigrene ,sumiktutoitisnarT

 ileiK  imouS

 ämletsiviiT
aimout neskorrumaigrene nilaabolg tuniktut no )TES( eknah– noitisnarT ygrenE tramS  

-iot ässedyethy naimetakA nemouS .assesimatnekar nuvsak nävätsek nemouS aiskuusillodham
-5102 anisouv tunimiot no eknah amattiohar )NTS( notsovuen neskumiktut nesigetartS navim

 .1202
  

attuuvattukiav atsillannuksiethy aamaasnaakia neekknah-TES naatavuk assitropar ässäT  
teskutukiav netim aj attuuvattukiav tunatnekar no oitrosnokeknah netim ,ätiis niskumotrek  

atsiettaairepatnimiot neekknah ajeppo ätim ,söym naatidhop assitropaR .tävenemli itsesitteerknok  
 .iskesimättihek neduuvattukiav neskumiktutotsipoily itsesiytire äätsiely niisiatiov ätsiönnätyäk aj

  
aattuum ,tönnääs tahnav nämletsejräjaigrene aatsillum akoj ,sorrumaigrene ilaabolg no ässinnyäK  

äkes ,aiktut tullo no etiovatsianokok neekknaH .ajojar nejolaimiot äätriis aj ajeloor nediojimiot  
aimout nes näämätnydöyh aj atsorrum näämäträmmy äiskytiry aj ätiöjiketneskötääp aattua  

,nannimiotekiil ,naigolonket atsorrum tuniktut no oitrosnokeknah nenieteitinoM .aiskuusillodham  
 .nimletenem nylettiheksiethy äkes atsimlukökän nesimippo atsiuliekok aj nisyylana-akkiitilop

  
nediojimiot netsieksek nala-aigrene nedium äkes ,nirotkes nesikluj tunatsivhav no eknah-TES  

noitrosnok-TES .ällöytsutukiavorouv älliviit äkes ,ätöym nissesorpaneerasorrum atsimaaso  
aj -aigrene assesillasnak netuk ,assiessesorpakkiitilop assisitteerknok ädhän naadiov ikläjnedäk  

niniraM ,)usiaK( assamletinnuusotsamli nilävakia näktipiksek ,assaigetartsotsamli  
nediojimiot netsiukuL .ässöyt nökisky- imouS aveliekoK n:KNV äkes assamlejhosutillah  

aapmeia ässeyttääp neekknah tavutsorok assakiitilopotsamli aj -aigrene nemouS atseskutukiav  
n:UE niisiättytiksek naamonisky ätte ,naajis nes teduusillodham tamoul neskorrum nimmevhav  

 .neesimättyät nediettiovlevotsamli neimattesa
  

ätsimyttihek nannimiotekiil naathup aj neduu tynätside no eknah-TES atlaso nämäleonieknilE  
atsamottiliissof alloisiv äteit allamattiotiiv ,ätietse aisillonnillah naigreneoknirua allamaaviar  

.atsiusiaktar atsisuu nedionikkramaigrene aoteit atnoteeuloup allamattout äkes ,ätsömmälokuak  
tavo naathok ajusiaktar aisuu nala-aigrene teskutodo tesiviitisop ,atseskutukiav neekknah naatlasO  

.teenutiositerknok aj teenytnehäl tavo teskymekän nediojimiotanikkram ire äkes ,teenutsivhav  
,nonnatoutnaigrene navutuisuu .mm ,alliolaimiotekiil allisuu alliesu tunavsak no ätnidhekiiL  

nala-aigrene neinom anakia neekknaH .allaras notsuojsutuluk äkes ,neduukkohetaigrene  
atiusiaktar aisuu äkes iskimmesiomihnainnuk teenuttuum tavo ,taigetarts netsytiry netsieksek  

 .iskivatsorok

 tanasniavA  eknahsumiktut ,suuvattukiav ,aneerasorrum ,aigrene avutuisuu ,sorrumaigrenE

 )utteniap( NBSI  )fdp( NBSI  4-0330-46-259-879

 )utteniap( NSSI  )fdp( NSSI  2084-9971

 akkiapusiakluJ  iknisleH  akkiaponiaP  iknisleH  isouV  1202

 äräämuviS  27  nru :NBSI:NRU/fi.nru//:ptth  4-0330-46-259-879





  

 

 

  

Sisältö 

1. Johdanto ............................................................................................................................. 1 

2. Yhteenveto .......................................................................................................................... 5 

2.1. Konkreettisten vaikutusten arviointi tavoitteittain ................................................................ 5 

2.2. Vaikuttavuuden arviointi vaikuttavuusketjun mukaisesti ...................................................... 7 

3. Vaikuttavuuskertomukset ................................................................................................. 15 

3.1. Miten Suomi hyötyy energiamurroksesta? ........................................................................... 16 

3.2. Miten Suomi ohjaa energiamurrosta? .................................................................................. 22 

3.3. Suomi oppii energiapiloteista ja -kokeiluista ........................................................................ 28 

3.4. Yhteiskehittäminen muutoksen ajurina ................................................................................ 34 

3.5. Visio fossiilivapaasta kaukolämmöstä ................................................................................... 39 

3.6. Rakennusten energiatehokkuus ja joustava energiankäyttö ................................................ 44 

3.7. Monitieteisten tutkijanurien edistäminen ............................................................................ 50 

4. Hankkeen julkaisut ........................................................................................................... 55 

 



  

 

 

 1 

1. Johdanto 

Smart Energy Transition –hankkeessa (SET)1 olemme tutkineet globaalin energiamurroksen 
tuomia mahdollisuuksia Suomen kestävän kasvun rakentamisessa. Suomen Akatemian yhtey-
dessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke on toiminut vuo-
sina 2015-2020. 

Tässä raportissa kuvataan SET-hankkeessa aikaansaamaamme yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta kertomuksin siitä, miten hankekonsortiomme rakentanut vaikuttavuutta ja miten vai-
kutukset konkreettisesti ilmenevät. Raportissa pohditaan myös, mitä oppeja hankkeen toi-
mintaperiaatteista ja käytännöistä voitaisiin yleistää erityisesti yliopistotutkimuksen vaikutta-
vuuden kehittämiseksi. 

Hankekonsortiomme lähtökohtana on ollut laadukkaan tieteellisen tutkimusen tekeminen. 
Tässä raportissa kuitenkin keskitymme tarkastelemaan hankkeen yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta, tieteellisen vaikuttavuuden näkyessä erityisen hitaasti. Kansainvälistä tieteellistä vai-
kuttavuutta arvioidaan tavallisesti artikkelien saamilla viittauksilla, joissa on huomattava 
viive. Hankkeen tieteelliset ansiot näkyvät mahdollisesti vasta vuosikymmenien päästä. 

Hankkeen tausta ja lähtökohdat 

Hankkeen alkaessa totesimme, että käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama globaali 
energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä. Tämä ei hankkeen alkaessa vuonna 
2015 ollut Suomessa lainkaan yleisesti hyväksytty käsitys muutoksen suunnasta. Avainkysy-
mykseksi määritelimme, miten Suomi voi saada aikaan kestävää kasvua energiamurrosta hyö-
dyntäen. Hankkeessa lähtökohtamme on ollut, että ilmastonmuutoksen vaatimat päästövä-
hennykset edellyttävät perustavanlaatuisia rakenteellisia muutoksia. Ne muuttavat energian-
tuottajien ja -jakelijoiden liiketoimintaa, avaavat ovia potentiaalisesti erittäin suurille uusille 
vientimarkkinoille ja edellyttävät merkittäviä muutoksia asumisessa, liikkumisessa ja arjen ku-
lutuksessa. Murros mullistaa energiajärjestelmän vanhat säännöt ja siirtää toimialojen rajoja. 
Energiajärjestelmän murros koskettaa meitä kaikkia suoraan sekä välillisesti, ja sitä koskevat 
päätökset edellyttävät asiantuntemusta energia-alaa laajemmalta alueelta. Tähän tarvitaan 
poliitikkojen, julkishallinnon, elinkeinoelämän, tutkijoiden ja kansalaisten yhteistyötä. Mark-
kinoiden muuttuessa radikaalisti päätöksenteon ja kehitystoiminnan pohjaksi tarvitaan uutta 
tutkimustietoa. Tavoitteenamme on ollut tunnistaa uudenlaiset liiketoimintamallit, tuotteet, 
palvelut ja ohjauskeinot, joiden avulla yhteiskunta voi sopeutua murrokseen ja hyötyä siitä 
olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä. 

 

1 SET-Hankekonsortio on koostunut kahdeksasta tutkimuspartnerista, sekä kolmesta sidosryhmäpartnerista: 
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Helsingin yliopiston Kuluttaja-
tutkimuskeskus, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Sussexin yliopiston SPRU-yksikkö, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Teknologian tutkimuskeskus (VTT), 
sekä Motiva, Heureka ja Lappeenrannan kaupunki. 
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Määrittelimme hankkeen alussa seuraavat vaikuttavuustavoitteet. Tiedostimme, että vaikut-
tavuustavoitteita on vaikea määritellä koko hankkeen ajaksi. Ensimmäinen tavoite oli hank-
keen ensimmäisten 2,5 vuoden päätavoite ja kolme seuraavaa laajempia ja yleisempiä. 

1. Keskeisten energia-alan toimijoiden näkemys paranee siitä mikä on globaali teknolo-
giamurros sekä mitkä ovat sen hyödyntämismahdollisuudet Suomessa 

2. Julkishallinto ja yritykset oppivat entistä systemaattisemmin energia-alan kokeiluista 
3. Yritykset hyötyvät hankkeen tutkimustuloksista ja tapahtumista liiketoimintansa ke-

hittämisessä 
4. Julkishallinnon kyky ohjata taloutta teknologiamurroksissa paranee 

Olemme tarttuneet menossa olevaan murrokseen ja pyrkineet tuomaan esiin, miten Suomi 
voi hyötyä älykkään energian ympärille nousevista murrokseen kytkeytyvistä teknologioista. 
Infrastruktuurit ja instituutiot muuttuvat hitaasti. Teknologiamurrosten hallintaan ja epävar-
muuden lievittämiseen on kuitenkin työkaluja. Potentiaalisia muutospolkuja voidaan tunnis-
taa sidosryhmien yhteisen analyysin, visioinnin, kokeilujen ja niistä oppimisen avulla. Näiden 
työkalujen avulla älykkäät energiateknologiat voidaan ohjata tukemaan Suomen vahvuuksia 
ja kykyä tuottaa kestävää kasvua. 

SET-hankkeessa keskeisenä tavoitteenamem on ollut, että hankkeen tuotoksia hyödynnetään 
myös tiedeyhteisöä laajemmin, jotta tutkimustulosten vaikuttavuus ja jatkuvuus on taattu 
myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteiskehittämisen työkaluja hyödyntämällä olemme 
pyrkineet tukemaan yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä, julkishallinnon kykyä ohjata ta-
loutta teknologiamurroksissa sekä vahvistamaan tutkimuksen roolia politiikan teossa. 

Hankkeen vaikuttavuus ja raportin rakenne 

Tässä raportissa tarkastellaan, miten olemme onnistuneet hankkeen vaikuttavuustavoittei-
den täyttämisessä. Hankekonsortion aikaansaaman laadullisen yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden – tai hankkeen osuuden yhteiskunnallisessa kehityksessä – mittaaminen ja osoittami-
nen on haastavaa, koska vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Tässä raportissa lähestytään vaikut-
tavuuden luomista käyttäen perinteistä vaikuttavuusarvioinnin menetelmää, jonka Sitra on 
tehnyt Suomessa tunnetuksi.234 Vaikuttavuusketju koostuu neljästä elementistä: panokset, 
keinot tai tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus. 

 

2 Vedung, E, 1997. Public policy and program evaluation. Routledge. 

3 Bertelsmann Stiftung, 2012. Corporate Citizenship planen und messen mit der iooi-Methode. Ein Leitfaden 
für das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Saatavilla: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fi-
leadmin/files/Leitfaden_CCMessungl.pdf [Vierailtu: 13.4.2020] 

4 Helikoski, J., Humala, H., Kopola, R., Tonteri, A. & Tykkyläinen, A., 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työka-
luja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä 130. Sitra. Saatavilla: https://me-
dia.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf [Vierailtu: 13.4.2020] 
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Kuvio 1 esittää yksinkertaistetun tulkinnan prosessista vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi osana 
monisyisiä verkkoja. Hankekonsortiomme ohella energiakeskusteluun ja -toimintakenttään 
Suomessa ovat vaikuttaneet niin laajemmat toimintaympäristön muutokset kuin lukematon 
määrä muita tekijöitä ja toimijoita. Kuvio 1 havainnollistaa, kuinka ulkopuoliset tekijät (siniset 
nuolet) osaltaan vaikuttavat hankekonsortiomme vaikuttavuustyöhön ja sen hedelmiin 
(oranssit nuolet) sitä enemmän, mitä ylemmäs portaikkoa liikutaan: käytetyistä keinoista toi-
minnan konkreettisiin vaikutuksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

 
Kuvio 1 Vaikuttavuusketju. Muokattu lähteistä Bertelsmann Stiftung, 2012; Helikoski ym., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa yhteenvetoluvussa tarkastelllaan SET-hankkeen alkuperäisiä tavoitteita suh-
teessa aikaansaannoksiin, sekä niiden suhteellista merkitystä laajemmassa yhteiskunnalli-
sessa kehityksessä. Luku kokoaa hankekonsortiomme keskeisen annin tieteeseen perustu-
valle päätöksenteolle sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

STN-hankkeiden vaikuttavuuden tarkastelu  

STN-hankkeiden vaikuttavuusraportoinnin ydin ovat määrälliset tuotosindikaattorit ja laadulliset 
vaikuttavuuskertomukset. Tuotosindikaattorit seuraavat hankkeen tieteellistä, sidosryhmiin ja laa-
jaan yleisöön kohdistuvan toiminnan määrää, kuten akateemisia julkaisuja ja yhteistyöjulkaisuja, 
opetustoimintaa ja jatkohankkeita, järjestettyjä tilaisuuksia, esiintymisiä ja asiantuntijatehtäviä, 
yleistajuisia julkaisuja ja some-aktiivisuutta. Lisäksi kunkin hankekonsortion on luotava kolme tai 
useampi kertomusta, jotka käsittelevät hankkeen keskeisten vaikuttavuustavoitteiden etenemistä 
hankkeen kuluessa. Kertomukset kuvaavat tuotosindikaattoreihin perustuen konsortion toteutta-
mia keinoja kunkin tavoitteen toteuttamiseksi. Kertomukset kuvailevat keinojen avulla saavutettuja 
vaikutuksia, sekä peilaavat tavoitetta yhteiskunnallisen kehityksen nykytilaan, pohtien mitä vielä 
pitäisi tapahtua tavoitteen täyttymiseksi.  
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Jäljempänä pyritään vaikuttavuuskertomuksien avulla valottamaan, kuinka olemme SET-
hankkeessa rakentaneet tätä vaikuttavuutta. Ne ovat toisiaan täydentäviä kertomuksia siitä, 
kuinka hankekonsortiomme on tutkimus- ja vuorovaikutustyön kautta luonut yhteiskunnal-
lista vaikuttavuutta. Ensimmäiset kuusi kertomusta kuvaavat SET-hankkeessa aikaansaa-
maamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Seitsemäs kertomus vaihtaa tarkastelun näkökul-
maa ja siirtyy kuvaamaan, miten hankekonsortiomme on myötävaikuttanut tiedeyhteisön ke-
hitykseen, kehittämällä opetusta ja laadukkaita tutkimusympäristöjä. Täten seitsemäs kerto-
mus keskittyy osoittamaan STN-hankekonsortion merkityksen tiedeyhteisölle ja -politiikalle. 

 

 

 

  

Miten tämä raportti tehtiin? 

SET-hankkeen vaikuttavuusraportti on rakennettu hankkeen vaikuttavuuskertomuksien ja muiden 
julkaisujen, sekä hankkeen tutkijoiden haastattelujen pohjalle. Raportin ovat koonneet Armi Tem-
mes, Tiina Ohrling ja Sampsa Hyysalo. Raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet lisäksi Raimo Lovio, 
Mikael Hildén, Eva Heiskanen, Karoliina Auvinen, Paula Kivimaa, Hanna-Liisa Kangas, Timo Huomo, 
Jenni Happonen sekä Vera Järvenreuna. 

Raportin taustaksi on haastateltu Armi Temmes, Karoliina Auvinen, Paula Kivimaa, Mikael Hildén, 
Jani Lukkarinen, Hanna-Liisa Kangas, Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, Sampsa Hyysalo, Kimmo Ol-
likka, Ala Hasan, Francesco Reda, Oscar Lindholm, Hassam Rehman, Jero Ahola, Samuli Honkapuro, 
Salla Annala, Igor Dukeov, Katja Hynynen, Jani Sillman, Markku Heinonen, Ilkka Räsänen, Sami Pih-
kala, Tapio Koivu sekä Päivi Laitila. 



  

 

 

 5 

2. Yhteenveto 

Smart Energy Transition –hankkeessa kokonaistavoitteenamme on ollut auttaa päätöksente-
kijöitä sekä yrityksiä tunnistamaan, miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta kestävän kas-
vun rakentamisessa. Olemme lähestyneet tavoitteita useiden tutkimussuuntien kautta, mutta 
yhdistävänä tekijänä ovat olleet kestävien murrosten (sustainability transitions) teoriat. 
Olemme tutkineet murrosta teknologian, liiketoiminnan, politiikka-analyysin ja kokeiluista 
oppimisen näkökulmista sekä yhteiskehittelyn menetelmin (Kuvio 2). 

  

Kuvio 2 SET-hankekonsortion tutkimusnäkökulmat transitioteorioiden (Multilevel perspective, MLP) 
valossa. Osahankkeet ovat paneutuneet uusien innovaatiopolkujen (niche) ja hallitsevan toimintamal-
lin (regime) tutkimiseen eri näkökulmista. MLP-kuva: Geels & Schot (2007, s.401).5 

2.1. Konkreettisten vaikutusten arviointi tavoitteittain 

Tavoite 1. Keskeisten energia-alan toimijoiden näkemys paranee siitä, mikä on globaali tek-
nologiamurros sekä mitkä ovat sen hyödyntämismahdollisuudet Suomessa 

Tutkimushankkeelle muodostuu vaikuttavuutta, jos sen käsittelemät aiheet ovat ajankohtai-
sia, sillä on yhteiskunnallista relevanssia ja se saa huomiota toimijoilta, jotka voivat toteuttaa 
hankkeen viitoittamia toimia. Tutkimustyön aikajänne on kuitenkin sellainen, että vaikutukset 

 

5 Geels, F. W., & Schot, J., 2007. Typology of sociotechnical transition pathways. Research policy, 36(3), 399-
417. 
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ilmenevät suhteellisen hitaasti.  Kun jätimme SET-hankkeen rahoitushakemuksen keväällä 
2015, harva vielä puhui energiamurroksesta, mutta monia sen elementtejä oli jo nousemassa 
esiin. Hankekonsortiomme jäsenillä oli ollut käynnissä tutkimushankkeita mm. aurinkoener-
giaan, liikenteeseen, rakennuksiin, kokeiluihin ja transitioteorioihin liittyen. Yhdistämällä ai-
kaisempia töitämme SET-hankkeen aikana tehtyihin tutkimuksiin olemme kyenneet vaikutta-
maan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Osittain hankekonsortiomme ja osittain muiden energia-alan tulevaisuuden suuntaa viitoitta-
neiden tahojen ansiosta, vuonna 2018 valtaosa alan toimijoista puhui energiamurroksesta. 
Yleisen keskustelun voidaan havaita siirtyneen lähemmäs hankekonsortiomme tutkimusten 
pohjalta muodostuneita näkemyksiä. 

Hankkeen jälkimmäisellä puolella olemme pyrkineet nostamaan esiin murroksen Suomelle 
tuomia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, sekä ratkaisuja fossiilivapaalle energiajärjestel-
mälle. Myös nämä viestit ovat hiljalleen saaneet jalansijaa energia-alan toimijoiden keskuu-
dessa. 

Tavoite 2. Julkishallinto ja yritykset oppivat entistä systemaattisemmin energia-alan kokei-
luista 

Olemme vahvistaneet murroksen keskeisten toimijoiden osaamista kokeiluista oppimisen, ar-
vioinnin ja skaalaamisen saralla vuorovaikuttamalla tiiviisti kokeilujen ohjaajien ja rahoitta-
jien, sekä uusia energiaratkaisuja kehittävien yritysten kanssa, kuin myös vuonna 2017 järjes-
tetyn Energiamurrosareenan myötä. Erityisesti Energiakokeilut-tietokantamme on tuonut ko-
keilut kansalaisille näkyviksi, edistänyt kokeilijoiden vertaisoppimista, sekä auttanut julkishal-
lintoa tunnistamaan oppimisen ja arvioinnin tarpeita. Näkemyksemme ovat heijastuneet esi-
merkiksi Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -yksikön toiminnassa ja Motivan Kokei-
lusta skaalaan -projektissa. Olemme myötävaikuttaneet pysyvän energia-alan kokeilutoimin-
nan tuen syntymiseen Motivaan perustetun ja ylläpitämän Kokeilun Paikka -alustan kautta. 

Tämän tavoitteen toteutumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti luvussa 3.3. 

Tavoite 3. Yritykset hyötyvät hankkeen tutkimustuloksista ja tapahtumista liiketoimintansa 
kehittämisessä 

Olemme edistäneet uuden ja puhtaan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa raivaamalla au-
rinkoenergian hallinnollisia esteitä, viitoittamalla tietä kaukolämpövisiolla, sekä tuottamalla 
puolueetonta tietoa energiamarkkinoiden uusista ratkaisuista. Näin olemme vahvistaneet po-
sitiivisia odotuksia energia-alan uusia ratkaisuja kohtaan, ja eri markkinatoimijoiden näke-
mykset ovat lähentyneet ja konkretisoituneet. Olemme myös olleet mukana vaikuttamassa 
useiden alan vakiintuneiden yritysten ja näiden etujärjestöjen näkemyksiin ja ilmastostrate-
gioihin, jotka ovat hankkeen aikana muuttuneet kunnianhimoisemmiksi sekä uusia ratkaisuita 
korostaviksi.  

Olemme edistäneet markkinoiden muodostumista myös ruokkimalla kansalaisten ja kulutta-
jien kiinnostusta uusia energiaratkaisuja kohtaan, hyödyntäen monenlaisia viestintäkanavia 
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ja julkaisutapoja valtakunnan mediasta verkkotietokantoihin ja lautapeleihin. Tällä saralla 
konkreettisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea osoittaa muuten kuin käyttäjiltä saadun positii-
visen palautteen myötä. 

Tämän tavoitteen toteutumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti luvuissa 3.1. ja 3.5. 

Tavoite 4. Julkishallinnon kyky ohjata taloutta teknologiamurroksissa paranee 

Olemme vahvistaneet murroksen tekijöiden ja käytännön toimijoiden osaamista erityisesti 
Energiamurrosareenan myötä, sekä olemalla virkamiesten ja poliitikkojen kanssa tiiviissä vuo-
rovaikutuksessa esimerkiksi lukuisten kuulemisten kautta. Hankekonsortiomme kädenjälki 
voidaan nähdä konkreettisissa politiikkaprosesseissa, kuten kansallisessa energia- ja ilmas-
tostrategiassa, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (Kaisu), Marinin hallitusohjel-
massa sekä VNK:n Kokeileva Suomi -yksikön työssä. Olemme vahvistaneet julkishallinnon toi-
mijoiden ymmärrytä sen suhteen, miten systeemisissä murroksissa yhteiskunnan eri sekto-
reita tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa eri sektorit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Lukuisten tekijöiden vaikutuksesta Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa korostuvat vuonna 
2020 aiempaa vahvemmin murroksen luomat mahdollisuudet sen sijaan, että yksinomaan 
keskityttäisiin EU:n asettamien ilmastovelvoitteiden täyttämiseen. 

Tämän tavoitteen toteutumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti luvuissa 3.2., 3.4. ja 3.6. 

SET on osaltaan vaikuttanut opetukseen sekä monitieteisten tutkijanurien ja tutkimusver-
kostojen kehittymiseen.  

Olemme olleet mukana rakentamassa monitieteisiä tutkimusverkostoja, jotka ovat edesaut-
taneet tutkijoiden uria ja tutkimusympäristön kehittämistä partneriorgansaatioissa. Hank-
keen aikana tapahtuneen tutkijoiden urakehitysen konkreettisia esimerkkejä ovat useiden 
SET-tutkijoiden seniori- ja professoripätevöityminen. Tutkimustuloksemme ovat heijastuneet 
lukuisilla yliopistokursseilla ja hankkeessamme on toteutettu useita harjoitteluja ja opinnäy-
tetöitä. Tämän tavoitteen toteutumista tarkastellaan yksityiskohtaisesti luvussa 3.7. 

2.2. Vaikuttavuuden arviointi vaikuttavuusketjun 
 mukaisesti  

Yksittäisen tutkimushankkeen aikaansaaman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kehityksen 
mittaaminen on haastavaa. Kuvio 3 esittää yhteenvedon vaikutuksista ja vaikutuksista ener-
gia-alalla, joiden luomisessa hankkeellamme on tulkintamme mukaan ollut merkittävä osuus. 
Tiedostamme kuitenkin, että meidän ohellamme energiakeskusteluun ja -toimijakenttään 
Suomessa ovat vaikuttaneet niin laajemmat toimintaympäristön muutokset kuin muut tekijät 
ja toimijat.  Olemme vuorovaikuttaessamme sidosryhmien kanssa yhteiskehittäneet tietoa, 
ajatuksia ja näkemyksiä. Vaikutuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että esimerkiksi 
hankekonsortiomme ehdotusten mukaisia hallitusohjelmakirjauksia ovat esittäneet myös 
muut tahot. 
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Kuvio 3 SET-hankkeen toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus energia-alalla kuvattuna vaikuttavuus-
ketjuna. Muokattu lähteistä Bertelsmann Stiftung, 2012; Helikoski ym., 2018.6 7 

Alla kuvataan, kuinka olemme SET-hankkeessa pyrkineet rakentamaan tiettyjen panosten ja 
keinojen avulla yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Kuvion 3 ensimmäisen, toisen ja neljännen 
portaan mukaisesti. Sen sijaan Kuvion 3 kolmannen portaan vaikutukset ovat kuvattuna suh-
teessa hankkeen vaikuttavuustavoitteisiin edellisessä osiossa 2.1. ”Konkreettisten vaikutus-
ten arviointi tavoitteittain”. 

Panokset  

SET-hankkeen suunnitteluvaiheessa olemme pyrkineet luomaan hyvät lähtökohdat vaikutta-
vuuden rakentamiselle tutkimusaiheen ja partnerien valinnalla. Hankkeen aikana olemme pa-
nostaneet konsortiopartnereiden, sekä muiden tutkimushankkeiden ja tiedon tuottajien väli-
sen yhteistyön edistämiseen.  

 

6 Bertelsmann Stiftung, 2012. Corporate Citizenship planen und messen mit der iooi-Methode. Ein Leitfaden 
für das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Saatavilla: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fi-
leadmin/files/Leitfaden_CCMessungl.pdf [Vierailtu: 13.4.2020] 

7 Helikoski, J., Humala, H., Kopola, R., Tonteri, A. & Tykkyläinen, A., 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työka-
luja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä 130. Sitra. Saatavilla: https://me-
dia.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf [Vierailtu: 13.4.2020] 
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Vaikuttaminen ja viestintä eivät synny itsestään, vaan olemmme käyttäneet siihen aikaa ja 
osaamista. Tämä ei ole ollut yliopiston urajärjestelmässä helppoa. Jotta viestintä olisi suunni-
telmallista, teimme hankkeen alussa viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman, jota päivitettiin 
hankkeen jälkipuoliskolla alkuvuonna 2019. Yhdessä määrittelimme tavoitteet niille muutok-
sille, joita yhteiskunnassa toivottiin tapahtuvan ja muotoilimme niistä pääviestit. 

Kun lähtökohtana on tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, vaikuttavuuden ja 
maineen saavuttamiseen kuluu resursseja, jotka ovat osaksi pois tutkimustyöltä. Ajoittain päi-
vänpolttava energiapolitiikan valmistelu on ollut niin intensiivisessä vaiheessa, että ajankoh-
taisen keskustelun seuraaminen ja ylläpitäminen on vienyt suunniteltua enemmän aikaa tut-
kimustyöltä. 

Vaikuttaminen on vuorovaikutusta. Tiedevaikuttamisessa tieto on syntymässä ja kehitty-
mässä, joten vaikuttamiseen sisältyy paljon ajatusten pallottelua ja jatkoselvitystarpeiden 
tunnistamista. SET-hankkeessa olemme korostaneet, että aktiivista vaikuttamista tehdään 
vain alueilla, joilla konsortiojäsenillä on omaa tutkimusta. 

Tutkimuksen kohdentaminen  

Energiamurros on laaja alue ja laaja-alaisella tutkimushankkeella on vaara jäädä pinnalliseksi. 
Sen vuoksi työstimme vuoden 2016 aikana tutkimussuunnitelmaa täydentävän raportin, joka 
rajasi SET-hankeessa tarkastelemamme teknologiat ja vaikuttamistyömme fokuksen.8 Keskei-
simmiksi energiajärjestelmän muutostrendeiksi nostimme sääriippuvaisen energiantuotan-
non lisääntymisen, hajautetun ja hybridituotannon lisääntymisen, sekä rakennus- ja liikenne-
sektoreiden syvemmän integraation energiajärjestelmään. Teknologiafokukseksi määritte-
limme aurinko- ja tuulienergian, useita eri energianlähteitä hyödyntävät tuotantojärjestel-
mät, konversio- ja varastointiteknologiat (etenkin power-to-heat), litiumakut, power-to-X, ku-
lutusjouston ja älykkään automaation, sekä älykkäät ja nollaenergiarakennukset. Hankkeen 
alkuvuosina osa näistä teknologioista koettiin vielä aika utopistisina. 

Hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2020 voidaan todeta, että energiantuotanto, joka oli ohjel-
massa etenkin hankkeen alkuvaiheissa, on vähitellen siirtynyt tutkimuskohteesta pikemmin-
kin toimintaympäristöä muokkaavaksi tekijäksi. Aurinko- ja tuulivoiman tuotantoa olemme 
tutkittu SET-hankkeen lisäksi myös FinSolar- ja CO2mmunity-hankkeissa, joiden julkaisuja 
olemme toteuttaneet yhteistyössä. Näkökulmat ovat vaihdelleet teknisestä toteutuksesta ja 
kuluttajien kokemuksista uuden toimialan synnyn analyysiin, sekä poliittisten esteiden ja aju-
reiden analyysiin. Olemme julkaisseet akkutoimialan kehityksestä raportin ja akut ovat olleet 
läsnä myös kulutusjousto- ja aurinkoenergiatutkimusten yhteydessä. 

Älykkäisiin nollaenergiarakennuksiin liittyvät tutkimuksemme sähkön ja lämmön kytkennän ja 
varastoinnin saralla rakennus- ja järjestelmätasolla ovat nousseet hyvin merkittävään rooliin 

 

8 Heiskanen, E., Ahonen, T., Airaksinen, M., Jalas, M., Kangas, H-L., Kivimaa, P., Lovio, R. & Temmes, A. 
2017. Delimitation of technologies and impacts in focus in the Smart Energy Transition project. Scoping Paper 
for the Smart Energy Transition project. Saatavilla: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25040 
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SET-hankeessa, sekä Suomen Akatemian rahoittamissa sisarhankkeissa Tripod ja USE, että 
SPRU:n rakennuksiin liittyvässä hankkeessa. Samoin kulutusjousto on ollut merkittävä tutki-
muskohteemme sekä lainsäädäntö- että liiketoimintanäkökulmasta. Yhteenvetona voidaan 
sanoa, että hankkeemme teknologinen fokus on siirtynyt uusiutuvan energian tuotannosta 
vaihtelevuuden hallintaan – kuten vuoden 2017 raportissa jo ennakoimme. Samoin eri ener-
giantuotanto ja -käyttösektoreiden kasvava yhteenkytkeytyminen (kuten energiantuotanto, 
rakennus- ja liikennesektorit) on noussut hankkeessamme tärkeäksi teemaksi. Liikennesektori 
on ollut hankkeessamme hiukan suunniteltua kevyemmin tarkastelun kohteena. 

Vuonna 2015 poliittisella agendalla olivat voimakkaasti läsnä Suomen kestävän kasvun kärjiksi 
määritellyt biotalous, cleantech ja digitalisaatio. Ne näkyvät myös SET:n tutkimussuunnitel-
massa ja rajausraportissa vuodelta 2017. Sittemmin olemme panostaneet cleantechiin ja di-
gitalisaatioon, jotka edelleen ovat energiamurroksessa keskeisiä teemoja. 

Keinot  

SET-hankkeen tutkimustyössä olemme tieteellisen laadun ohella pyrkineet luomaan vaikutta-
vuutta vuorovaikutukseen ja ajankohtaisuuteen panostamalla. Olemme pyrkineet laajasti 
hyödyntämään erilaisia vuorovaikutuskeinoja tutkimustulosten viestimiseksi ja jalkautta-
miseksi sekä tutkimustyön tueksi. Energiamurroksen edetessä olemme uudelleensuunnan-
neet tutkimusteemoja, tarttuen yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön nousseisiin energia-
poliittisiin kysymyksiin. Seuraavat luvut havainnollistavat hankkeemme vuorovaikutustoimien 
ja tuotoksien määrää. 

Olemme esiintyneet tätä kirjoitettaessa 414 julkisessa tai erityisasiantuntijatapahtumassa, 
joiden tavoittama kokonaisyleisö on ollut yli 27 000 henkeä. Lisäksi olemme esiintyneet 34 
televisiolähetyksessä, 23 podcastissa tai radiolähetyksessä ja 58 lehtihaastattelussa. Olemme 
itse järjestäneet 78 tapahtumaa, joihin on osallistunut yhteensä noin 4 700 ihmistä.  

Olemme tuottaneet 77 akateemista vertaisarvioitua julkaisua suunnitellun kolmenkymmenen 
sijaan, joista 17 on Jufo3 ja 21 Jufo2 -julkaisua9, eli noin puolet julkaisuista voi katsoa edusta-
van alansa kärkeä. Myös populaarien julkaisujemme määrä on merkittävä: 37 artikkelia am-
mattilehdissä tavoitellun 20 artikkelin sijaan, 24 politiikkasuositusta suunnitellun kymmenen 
sijaan, sekä 103 blogikirjoitusta. Meillä on yhteensä yli 14 000 seuraajaa twitterissä. 

Hankkeen alussa panostimme suurien seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. 
Suuret tilaisuudet tukivat erityisesti hankkeen alkupuolen päätavoitettamme, eli tietoisuuden 
kasvattamista energiamurroksesta. Sittemmin, murrosnäkökulman vakiintuessa energia-
alalla, olemme suunnanneet huomion konkreettisten alateemojen edistämiseen, jossa tehok-

 

9 Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Kolmi-
portaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan 1 
= perustasoon, 2 = johtavaan tasoon, sekä 3 = korkeimpaan tasoon. 
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kaimmaksi keinoksi katsottiin viestin kohdistaminen valikoituihin ihmisiin. Hankkeen jälkipuo-
liskolla olemmekin keskittyneet pienempien tilaisuuksien järjestämiseen, kuten pyöreän pöy-
dän keskustelut pienemmille, kutsuperusteisille ryhmille ja Smart Energy Talks -tilaisuuksiin. 

Tutkimushankkeille on perinteisesti perustettu johtoryhmiä tai seurantaryhmiä, joiden toivo-
taan edistävän tulosten hyödyntämistä. Alkuperäisessä rahoitushakemuksessa SET-hank-
keelle kuvattiin kolme paneelia (teknologia-, politiikka-, ja käyttäjäpaneeli), joiden ajateltiin 
olevan eräänlaisia koko hankkeen ajan toimivia seurantaryhmiä. Ne eivät sellaisenaan toteu-
tuneet, vaan paneelien sijaan toteutetimme avoimemman sidosryhmärekisterin, aiheittain 
kohdistettuja vuorovaikutustilaisuuksia ja avoimia seminaareja. Ratkaisu oli luultavasti hyvä, 
koska murroksen kuluessa muuttuvat myös ne tahot, jotka hyödyntävät tuloksia. Verkos-
tomme on muodostunut alkuperäistä avoimemmaksi ja vuorovaikutustoimet yhtenäisem-
miksi. Sen sijaan, että olisimme käsitelleet teknologiaa, politiikkaa ja käyttäjyyttä omina ulot-
tuvuuksinaan, lopputulos on tuottanut poikkileikkaavamman lähestymistavan. 

Nykyaikana mikään viesti ei leviä, ellei sitä levitetä sosiaalisessa mediassa. Kirjoitukset lue-
taan, jos ne voi avata linkistä. Olemme aktiivisesti käyneet keskustelua energia-asioista mm. 
keskeisimpänä Uusi energiapolitiikka -ryhmässä Facebookissa. SET-hankkeen lukijamäärät 
Tekniikka & Talous –lehden verkkoartikkelisarjassa ovat teknologiamurrosohjelman hankkei-
den joukossa parhaat. Tähän ovat myötävaikuttaneet ajankohtaiset aiheet ja ahkera some-
viestintämme. 

Dynaamista tutkimusilmiötä, kuten energiamurrosta, tutkittaessa vaikuttavuuden luominen 
vaatii toimintaympäristön kehityksen herkkää seuraamista. Tutkimushankkeessa tulokset ei-
vät synny ”pikatilauksina” päätöksenteon välittömistä tarpeista lähtien, mutta fossiilivapaa 
kaukolämpövisiomme on hyvä esimerkki matkan varrella syntyneiden tulosten hyödyntämi-
sestä, kun tarve tuli vuonna 2017 järjestämämme Energiamurrosareenan yhteydessä voimak-
kaasti esiin. Olemme rakentaneet vision hankkeen matkan varrella syntyneistä tutkimustu-
loksista SET-tutkijoiden poikkitieteellisenä ponnistuksena. Tämän on mahdollistanut STN-ra-
hoituksen joustavuus tutkimuksen sisältösuunnitelmien suhteen. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  

Hankkeen alkupuolen olennaisin viestinnällinen tavoitteemme oli, että tietoisuus käynnissä 
olevasta energiamurroksesta kasvaa. Sittemmin olemme keskittyneet tuomaan esiin murrok-
sen Suomelle tuomia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä ratkaisuja fossiilivapaalle ener-
giajärjestelmälle. SET-hankkeen päättyessä vuonna 2020 voimme todeta saavuttaneemme 
hankekonsortiona huomattavaa näkyvyyttä sekä tietyn statuksen energiakentällä. Keskeiset 
viestimme on pitkälti omaksuttu energia-alalla. 

Mahdollisuutemme osallistua energia- ja ilmastopolitiikasta käytävään keskusteluun ovat 
osoittautuneet ennakoitua suuremmiksi hankkeen tutkijoiden erittäin laajan verkostoitumi-
sen ansiosta. Suuren ja monitieteisen hankekonsortiomme laaja ja toisiaan täydentävä asian-
tuntijuus on mahdollistanut osallistumisen ajankohtaiseen energiakeskusteluun laajalla rinta-
malla, paitsi vertaisarvioitujen tutkimustulostemme, myös aiemman tutkimuksen aihepiirin 
parissa syntyneen asiantuntemuksemme ja alustavien tutkimushavaintojemme pohjalta. 
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Hankekonsortiomme on tavoittanut hyvin näkyvyyttä valtakunnallisessa ja sosiaalisessa me-
diassa, sekä erityisesti energia-alan verkostoissa. SET-hankkeesta on tullut taho, jonka puo-
leen energia-alan toimijat ovat voineet kääntyä kysymyksineen. Olemme olleet kysyttyjä ja 
arvostettuja esiintyjiä niin yritysten, järjestöjen, poliitikkojen kuin viranomaisten tilaisuuk-
sissa. Olemme saaneet kuulemispyyntöjä ja olleet jäseninä useissa asiantuntijaryhmissä ja ko-
miteoissa. Hankekonsortiomme saavuttamasta asemasta kielii myös järjestettyjen tapahtu-
mien tavoittama runsas ja monipuolinen osallistujakunta eri aloilta. Esimerkiksi akateemisiksi 
suunnitelemamme vuosiseminaarit ovat houkutelleet osallistujia myös akateemisen yhteisön 
ulkopuolelta. Toisaalta taas hankkeemme saavuttamasta kiinnostuksesta akateemisen yhtei-
sön parissa kertoo se, että SET:n tutkimuksissa sekä sisäisissä seminaareissa on ollut mukana 
sekä hankkeesta rahoituksensa saavia tutkijoita, että ulkopuolisia tutkijoita, jotka katsovat eri 
tavoin hyötyvänsä yhteisöstä. 

Sidosryhmäpartnerimme ovat monipuolistaneet vuorovaikutus- ja viestintäkanaviamme, kas-
vattaen hankkeen yleisöä sekä vaikuttavuutta. Motivan, Heurekan ja Lappeenrannan kaupun-
gin edustajat katsovat, että SET-hankkeeseen osallistuminen on laajentanut verkostoja, kas-
vattanut ymmärrystä, sekä tukenut ja vahvistanut organisaatioiden omia tavoitteita ja toimin-
taa energiakysymysten parissa. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupungin edustajat ovat toden-
neet, että he ovat kyenneet kehittämään kuntalaisten asiantuntemusta ja osallisuutta osallis-
tumalla SET-hankkeeseen. Blogiemme ja politiikkasuositustemme välityksellä tutkimustietoa 
on voitu sujuvasti välittää Lappeenrannan kaupungin sisällä, sekä edelleen valtakunnan ta-
solla ja EU-yhteistyökuvioihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen elinkaaren aikana vuodesta 2015 vuoteen 2020 energia-ala on muuttunut merkit-
tävästi. Älykäs ja puhdas energialiiketoiminta on kasvussa, mm. tuuli- ja aurinkovoiman, läm-
pöpumppujen, energian varastoinnin, sekä myös orastavan kulutusjoustoliiketoiminnan sa-
ralla. Energiakokeilut ovat tulleet näkyvimmiksi ja yleistyneet, sekä näkemys kokeiluista oppi-
misen ja arvioinnin keskeisyydestä on vahvistunut kokeiluiden järjestäjien keskuudessa. Ra-
kennusten energiatehokkuuden edistämiseen, erityisesti korjausrakentamisen puolella, ol-
laan laatimassa uusia politiikkakeinoja. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan näkökulmat ovat 

SET on edistänyt tietopohjaisen politiikan tekoa Suomessa  

SET on osoittanut kykyä yhteensovittaa tutkimusta ajankohtaisiin politiikkaprosesseihin ja yhteis-
kunnalliseen kehitykseen. SET on luonut uusia vuorovaikutusmenetelmiä ja toimintakentän muu-
toksiin reagoiden kyennyt tuottamaan ajantasaista tietoa. SET on syöttänyt omaan sekä sisar-
hankkeidensa tutkimukseen perustuvia viestejä julkiseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi 
poikkeuksellisella tavalla.  

Täten SET on onnistunut vahvistamaan tietopohjaista päätöksentekoa Suomessa. Tämä näkyy 
osaltaan politiikan tekijöiden ja valmistelijoiden kiinnostuksena hanketta kohtaan: osallistumi-
sina hankkeen tilaisuuksiin sekä esiintymis- ja kuulemispyyntöinä. Sekä laajemmin siinä, miten 
Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan näkökulmien voidaan havaita laajentuneen, kun julkishallin-
non ymmärrys energiamurroksesta, sen poikkisektorisesta luonteesta sekä tuomista mahdolli-
suuksista on kasvanut 



  

 

 

 13 

monipuolistuneet, ja energiamurros huomioidaan politiikan valmistelussa. Tätä myötä jul-
kishallinnon kyky hallita murrosta, sekä tietoperustainen politiikan teko on vahvistunut Suo-
messa.  

Mikään tutkimushanke ei kuitenkaan saa pitkäjänteistä vaikuttamistyötä valmiiksi. SET-hank-
keessa aikaansaamamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus pohjaa osaltaan aiemmille energia-
kysymyksiä käsitteleville hankkeille. Työ jatkuu edelleen uusissa tutkimushankkeissa sekä yh-
teistyökumppaniemme ja sidosryhmien työssä, jossa tärkeinä pitämiämme asioita viedään 
eteenpäin.  

Suomen Akatemian SYKE:n ruoka- ja energiajärjestelmien murroksia vertaileva EE-TRANS-
hanke jatkaa tutkimusta kestävyysmurrosten parissa tunnistaen politiikkakeinoja, joilla voi-
daan edistää institutionaalista disruptioita. Lisäksi IDEALE-hanke tarkastelee energiamurrok-
sen turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. Tutkimukset ja arvioinnit energia- ja ilmastopolitiikan 
keinoista ja toimeenpanosta jatkuvat.10 Tutkimus aurinko- ja tuulienergian, sekä kulutus-
jousto- ja power-to-x -teknologioiden parissa jatkuu LUT:ssa.11 Matalaenergiarakentamisen ja 
energiapositiivisten yhteisöjen tutkimus, sekä agendan vieminen EU- ja kansainväliselle ta-
solle jatkuu VTT:n työssä.12 Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen etenee kansalli-
sella tasolla sekä Motivan että SYKE:n monissa hankkeissa.13 Helsingin yliopiston Kuluttajatut-
kimuskeskuksessa jatketaan tutkimustyötä kuluttajien energiatietoisuuden, sekä kansalaisten 
osallisuuden ja energiamurroksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kokeilukulttuurin ke-

 

10 Esimerkiksi VN-TEAS hanke UUSILMA tarkastelee ilmastolain vaikuttavuuden vahvistamista ja HIISI-hanke 
energia- ja ilmastopoliittisia skenaarioita. 

11 Kuten esimerkiksi kulutusjouston osalta EU Horizon 2020 -hankkeet FleXunity - Scaling-up Power Flexible 
Communities empowered by Blockchain and Artificial Intelligence (2019–2021) ja DOMINOES - Smart Distribu-
tion Grid (2017–2021), sekä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Kiinteistöautomaatioon integroidun 
data-alustan palveluiden käynnistäminen (2019–2021) -hankeessa. 

12 IEA-hanke Annex83 (Positive Energy Buildings); EU Horizon 2020 -hankkeet SPARCS - Sustainable energy 
Posi-tive & zero cARbon CommunitieS (2019–2024) ja EXCESS FleXible user-CEntric Energy poSitive houseS 
(2019-2023), sekä Suomen Akatemia hanke: FlexiB Integration of building flexibility into future energy systems 
(2020-2024). 

13 Ympäristöministeriön hankkeet RESA - Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutosten kansallisen toi-
meenpanon vaikutusten selvitys ja arviointi: Automaatiovelvoite, tekniset järjestelmät sekä lämmitys- ja ilmas-
tointijärjestelmien tarkastukset (2018-2019), TALO - Taloudellisten kannusteiden käyttö vähähiilisen rakenta-
misen ohjauksessa (2019), ja RetroCheck, jossa tuotetaan  vähähiiliseen rakennuskantaan siirtymisen indikaat-
torit, perusura korjausrakentamiselle, korjausrakentamisen etenemissuunnitelma vuosille 2030, 2040 ja 2050 
sekä seurantajärjestelmä korjausrakentamisen seurantaa ja raportointia varten (2019-2020). Motiva toimii ym-
päristöministeriön toimeksiannosta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallisena koordinaattorina 
EU-tasoisessa CA EPBD V toiminnassa (2018-2022), Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin artikloiden 14 ja 
15 mukaisen vaihtoehtoisen menettelyn (lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät) vaikutusarvio NEVA (2018-
2019), Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian 2020-2050 REMPPA koordinointi (2019-2020). Valmis-
telussa Korjausrakentamisen strategian tiekartta (2020-) ja Vaihtoehtoisten lämmitys- ja ilmastointijärjestel-
mien neuvontamenettelyjen neuvontafoorumi.   
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hittäminen kokeiluista oppimista vahvistamalla jatkuu HY:n Kuluttajatutkimuskeskuksen, Mo-
tivan sekä SYKE:n HINKU-verkoston työssä ja sen toteuttamisessa Life Canemure -hankkeessa. 
14 

Useat kaupungit- ja kunnat ovat aktivoituneet ohjaamaan energiamurrosta. Meneillään on 
esimerkiksi useita hankeita ja toimenpideohjelmia, joissa kaupungit etsivät keinoja edistää 
ergiatehokkasta asumista ja rakentamista, sekä monimuotoisten energiajärjestelmien toteut-
tamista.15 Lisäksi Lappeenrannan kaupunki jatkaa kunnianhimoista ilmastotyötään, esimer-
kiksi energiapilottien myötä, joista uusimpana faasimuunnoksiin perustuva energianvarasto 
sekä kaupungin kiinteistöjen virtuaalivoimalaitos. Valtakunnan tasolla jää nähtäväksi, miten 
Marinin hallitusohjelmaan kirjatut SET-hankkeen ja sen sisarhankkeiden suositukset toteutu-
vat käytännössä ja esimerkiksi näkyvät uudistettavassa ilmastolaissa. 

Julkisen ohella myös yksityisellä sektorilla tapahtuu. Puhtaiden ja älykkäiden energiaratkaisui-
den markkinanäkyvät ovat lupaavat, uusiutuvan energian markkinoiden ja ilmastopolitiikan 
merkityksen kasvaessa maailmanlaajuisesti. Suomessa lukuisat uuden energian yritykset, 
edellävijä energiayhtiöt sekä alan etujärjestöt jakavat nyt yhtenäisemmän näkemyksen mur-
roksessa tarvittavista ratkaisuista ja monien strategiat tähtäävät näiden ratkaisujen toteutta-
miseen. Toiminnallaan useat energia-alan yritykset ja etujärjestöt edistävät energiamurrosta 
sekä Suomen hyötymistä siitä.  

  

 

14 Suomen Akatemia -hanke Citizens, everyday life and tensions in the energy transition (ENCIT), sekä 
EU Horizon 2020 -hanke ECO2 - Energy Conscious Consumers. Lisäksi STN -hankehkemukset CELI, jossa kehite-
tään ja levitetään hiilineutraaleja elintapoja asumisessa, liikkumisessa ja työpaikoilla, sekä EFTEC, jossa koke-
musten siirtäminen ja skaalaaminen on tärkeässä roolissa. Motiva ja HY:n Kuluttajatutkimuskeskus ovat toteut-
taneet Euroopan komission Joint Resarch Center:n rahoittaman”Study for Social Innovations, behaviour and 
lifestyle changes in the energy field -selvityksen (2019-2020). 

15 Esimerkiksi 6Aika-hankkeen energiaviisaat kaupungit (EKAT) (2018-2020), Helsingin kaupungin toimenpide-
ohjelma Energiarenesanssi, sekä Helsingissä ja Vantaalla Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke. 
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  STN-hankkeilla on annettavaa tiedepolitiikalle   

SET-hanketta voidaan pitää onnistuneena esimerkkinä yhteiskunnallista vaikuttavuutta aikaan-
saaneesta hankkeesta. SET on edistänyt tutkijoiden ja tiedon verkostojen rakentumista. Näin SET 
on myötävaikuttanut tutkimusperinteiden kehittymiseen ja vahvistanut tiedeyhteisöä. SET-hanke 
on edistänyt tutkijoiden uria, kehittäen erityisesti nuorten tutkijoiden julkaisupätevyyttä, osaa-
mista ja näkyvyyttä asiantuntijoina, sekä monen tutkijan seniori- ja professoripätevöitymistä. 

Monesti tutkimusta moititaan hitaudesta, mutta SET-hanketta voidaan kuvata osana pitkäaikaista 
hankkeiden ketjua, jossa osaaminen rakentuu aiempien ja rinnakkaisten hankkeiden yhteydessä. 
Hankkeen tutkimuskohteita ja resursseja on voitu suunnata uudelleen tarpeen ilmetessä ja ener-
giamurrokseen liittyvien kysymysten eläessä. STN-rahoitusjärjestelmä on mahdollistanut tämän 
joustavuuden.  

SET:n menestys osoittaa, että on kannattavaa panostaa vastaaviin hankekonsortioihin: pitkäkes-
toisiin tutkimushankkeisiin, tutkijoiden vakituisiin yhteistyösuhteisiin, tutkimussuunnitelman jous-
tavuuteen, sekä eri sidosryhmien kanssa laajaan yhteistyö- ja vaikuttamistyöhön, joka vaatii eri-
tyistä ammatillista osaamista, tunnettavuutta ja aikaa. 



  

 

 

 16 

3. Vaikuttavuuskertomukset  

SET-hankkeen neljä ensimmäistä vaikuttavuuskertomusta julkaistiin ensimmäisinä versioi-
naan vuonna 2017. Niiden pohjana käytettiin teknologiamurrosohjelman ohjelmatavoitteita, 
jotka energiamurrosteemaan sovellettuina on kirjattu hankesuunnitelmaan. Näiden lisäksi 
tässä raportissa on kertomukset hankkeessa syntyneestä visiosta puhtaasta lämmitysjärjes-
telmästä, rakennusten energiatehokkuudesta ja laadukkaiden tutkimusympäristöjen kehitty-
misestä. 

3.1. Miten Suomi hyötyy energiamurroksesta? 16 
 

Vaikuttavuustavoite 

SET-hankkeessa kokonaistavoitteenamme on ollut, että keskeisten energia-alan toimijoiden 
näkemys paranee globaalista energiamurroksesta, sekä sen hyödyntämismahdollisuuksista 
Suomessa. Tavoitteenamme on ollut, että yritykset hyötyvät tutkimustuloksistamme ja tapah-
tumistamme liiketoimintansa kehittämisessä. 

Murrosten tiedetään muuttavan alueen yrityskenttää. Yhtäältä on havaittu joidenkin ole-
massa olevien yritysten kärsivän muutoksesta ja uusien, usein pienempien toimijoiden kas-
vattavan liiketoimintaansa. Toisaalta tiedetään, että systeemisissä muutoksissa osa suurista 
yrityksistä menestyy, koska niillä on kyky luoda toimijaverkostoja ja tehdä merkittäviä inves-
tointeja ja yritysostoja murroksessa menestyäkseen. Uudenlaisten verkostojen ja liiketoimin-
tamallien syntyminen on edellytys uusien toimialojen kasvulle.  

Suomi kaipaa uutta liiketoimintaa perinteisten teollisuudenalojen rinnalle. SET-hankkeessa 
tavoitteenamme on ollut luoda hyvä empiirinen kuva Suomen todellisista energiamurrokseen 
liittyvistä vahvuusaloista. Olemme pyrkineet tunnistamaan Suomelle uusia mahdollisuuksia ja 
löytämään keinoja niiden kehittämisen. 

 

16 SET-hankkeen ensimmäinen ja toinen osahanke ovat erityisesti keskittyneet tavoitteen edistämiseen. Ensim-
mäisen osahankkeen parissa on työskennellyt Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Jero Ahola, Samuli 
Honkapuro, Salla Annala, Tero Ahonen, Igor Dukeov, Katja Hynynen, Jukka-Pekka Bergman, Jani Sillman), sekä 
Lappeenrannan kaupunki (Markku Heinonen, Ilkka Räsänen). Lisäksi teknologiaennakointien ja Delfoi-tutki-
muksen ensimmäisen kierroksen toteutuksessa ovat avustaneet Mikko Jalas ja Tatu Marttila, Aalto-yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, sekä Mikko Rask, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus. Toista 
osahanketta ovat toteuttaneet Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu (Raimo Lovio, Armi Temmes, Karoliina Au-
vinen, Salvatore Ruggiero, Jouni Juntunen, Samuli Patala, Meri Jalonen, Allu Pyhälammi, Vera Järvenreuna, 
Tiina Ohrling), sekä VTT (Miimu Airaksinen, Francesco Reda, Ala Hasan, Ari Laitinen, Oscar Lindholm, Hassam 
Rehman, Pekka Tuominen, Riikka Holopainen, Zarrin Fatima, Sami Karjalainen). Lisäksi yritystietokannan ko-
koamisessa ovat avustaneet harjoittelijat Timo Huomo ja Siiri Söyrinki, HY:n Kuluttajatutkimuskeskus. Heureka 
(Sami Pihkala, Tapio Koivu) on osallistunut osahankkeeseen erityisesti Joustatko? -lautapelin toteutuksen ja 
levityksen osalta, sekä Motiva (Irmeli Mikkonen, Päivi Laitila) pelin levityksen osalta. 
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Keinot 

Olemme edesauttaneet suomalaista liiketoimintaa ja sitä tukevaa julkista innovaatio-, teolli-
suus- ja energiapolitiikkaa erityisesti kolmesta lähtökohdasta: 1) tunnistamalla Suomen kan-
nalta potentiaalisimmat energiamurroksen alueet; 2) analysoimalla energiamurrosta edistä-
vien liiketoiminta-alueiden tilannetta, sekä niiden kehittämisen esteitä ja keinoja; ja 3) teke-
mällä aloitteita ja ehdotuksia uusien liiketoimintamallien, sekä niitä tukevien politiikkamallien 
kehittämiseksi. 

Olemme tarkastelleet teknologian kehitystä ja sen vaikutuksia Suomelle. Delfoi-tutkimuksen 
avulla on tunnistettu energiamurroksen keskeisimpiä alueita ja sitä, miten ne vaikuttavat Suo-
messa vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen taustaksi laadimme kahdeksan taustaraporttia 
energiamurroksen eri alueilta. Olemme arvioineet matalaenergiarakentamisen ja siihen liitty-
vän oman energiantuotannon kehitystä ja rakennusten kytkemistä osaksi älykästä energiajär-
jestelmää. Tämän pohjalta olemme mallintaneet vuoteen 2050 tähtäävän vision puhtaasta ja 
älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä (kertomus 3.5.). Olemme tutkineet energian varastoin-
tia (erityisesti lämmön varastoinnin eri vaihtoehdot) ja konversioita (power-to-x ja power-to-
food), sekä kulutusjoustoa. Näitä tarvitaan yhä enemmän vaihtelevan ja sääriippuvaisen uu-
siutuvan energian tuotannon lisääntyessä. Tutkimuksemme puhtaan energian investointitar-
peista osoitti, että investointeja ei niinkään hidasta rahan puute, vaan puute riittävän suurista 
rahoituskelpoisista hankkeista. 

Olemme tutkineet uusien liiketoimintamallien ja ekosysteemien kehittymistä. Olemme koon-
neet ja julkaisseet verkossa uuden energian yritysten tietokannan, joka kattaa yli 250 ener-
giamurroksesta hyötyvää yritystä. Tietokanta konkretisoi energiamurroksesta hyötyvän yri-
tystoiminnan mittakaavaa, luonnetta, sekä potentiaalia. Olemme tehneet tapaustutkimuksia 
markkinoiden kehityksestä esimerkiksi liikenteen palvelujen, sekä sähkö- ja lämpömarkkinoi-
den alueilla. Olemme tutkineet kulutusjoustotoimialan kehitystä sekä lainsäädäntö- että lii-
ketoimintanäkökulmasta. Tulostemme perusteella Suomella on vahvan ICT-osaamisen ja suo-
tuisan sääntely-ympäristön ansiosta hyvät lähtökohdat uusien älykkäiden energiapalvelujen 
vientimaana. 

Olemme vuorovaikuttaneet laajasti alan toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa. Olemme 
järjestäneet useiden satojen osanottajien seminaareja seuraavilla alueilla: liikenne, sähkö-
markkinat, sähkön kulutusjousto, kuluttajien osallistuminen energiamarkkinoihin, sekä puh-
das lämmitys. Lisäksi olemme kertoneet tuloksistamme lukuisissa keskeisten tahojen järjes-
tämissä tilaisuuksissa niin talouden kuin politiikan sektoreilla. Yritysten kanssa olemme vuo-
rovaikuttaneet kutsumalla niiden edustajia omiin tilaisuuksiimme, tutkimalla yritysten liike-
toimintojen kehitystä sekä esittelemällä näkemyksiä yrityksen ja niiden etujärjestöjen tilai-
suuksissa. Olemme pitäneet tietoiskun Suomen mahdollisuuksista hyötyä energiamurrok-
sesta STN:n tapahtumissa 2017, 2018 ja 2019. Näissä olemme korostaneet tarvetta energia- 
ja innovaatiopolitiikan nykyistä suuremmalle yhteispelille, sekä lämmitysjärjestelmän systee-
misen muutoksen potentiaalia. 
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Olemme viestineet tuloksistamme tiedotusvälineissä, mm. tv:ssä, radiossa ja lehdistössä, sekä 
sosiaalisessa mediassa. Olemme julkaisseet laajalle yleisölle ja asiantuntijoille kirjan ”Suomi 
seuraaville sukupolville –Taloudellisten murrosten käsikirja” sekä kehittäneet kulutusjoustoa 
havainnollistavan Joustatko? -lautapelin. Olemme peluuttaneet peliä useissa suurelle yleisölle 
suunnatuissa tapahtumissa ja se on saanut innostuneen vastaanoton. 

 

 

 
SET selvittää muotoutuvan kulutusjoustoalan liiketoimintamahdollisuuksia 

Kulutusjoustoa tarvitaan energiamurroksen toteutumiseen, ja kulutusjouston kysyntä kasvaa maail-
manlaajuisesti tuuli- ja aurinkoenergian yleistyessä. Olemme tutkineet kulutusjoustoalaa ja sen kas-
vuedellytyksiä Suomessa, tavoitteenaan tunnistaa keinoja, joilla voidaan edistää energiamurroksen 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konsortiopartnereidemme yhteistyönä syntynyt tutkimus on 
myös esimerkki hankkeemme mahdollistamasta poikkitieteellisestä ja ajankohtaisesta tutkimus-
työstä, joka rakentuu hankkeen alkupuolen tutkimustyölle. 

SET-hankkeessa olemme tutkineet innovaatioiden syntymistä kansainvälisiin patenttiaineistoihin 
pohjautuen. Alustavien tulosten valossa Suomessa patentoidaan muihin maihin verrattuna paljon 
rakennusten energia- ja älyverkkoteknologiaa, jotka mahdollistavat myös kulutusjouston. Tutki-
joidemme esitellessä näitä havaintoja SET-hankkeen sisäisessä seminaarissa nousi esiin, että tulok-
sia olisi hedelmällistä jatkotarkastella liiketoimintamalli-näkökulmasta. Kulutusjouston merkittävä 
vientipontentiaali oli jo tullut esille delfoi-selvityksessämme ja - tausta-analyyseissämme. Lisäksi ku-
lutusjoustoliiketoiminnan skaalautumiseen liittyvät kysymykset olivat nousseet esille hankkeemme 
aiemmassa tutkimuksessa kulutusjouston sääntely-ympäristön esteistä ja ajureista. Tutkimalla ku-
lutusjouston liiketoimintamalleja voimme selvittää näitä esiin nousseita kysymyksiä ja tunnistaa 
keinoja Suomen kestävän kasvun edistämiseksi. 

Tutkimuksemme kulutusjouston liiketoimintamalleista on toteutettu SYKE:n, Aalto-yliopiston Kaup-
pakorkeakoulun ja LUT:n tutkijoiden yhteistyönä, joiden asiantuntijuus kattaa liiketoimintamallien, 
taloustieteen, politiikan tutkimuksen sekä teknillistä osaamista.  Olemme tarkastelleet aihetta kol-
mesta näkökulmasta: liiketoimintamallit, liiketoiminnan skaalautuminen, sekä kotimarkkinat ja 
vienti. Tutkimusaineistomme on kerätty haastattelemalla yli kahtakymmentä yritystä, jotka kehitti-
vät, pilotoivat tai toteuttivat kulutusjoustoa sähkö- ja/tai kaukolämpömarkkinoilla. Yhteistyömme 
on tuottanut kolme vertaisarvioitua akateemista julkaisua, työpaperin sekä pro gradu -tutkielman. 

Jo ennen artikkelien julkaisua, tutkimusemme on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta ja kyselyitä 
niin kansainvälisen tiedeyhteisön, kuin suomalaisten ministeriöiden edustajien ja yritysten tahoilta. 
Alustavien tulostemme perusteella suomalaiset yritykset ovat kulutusjoustopalveluiden kärkijou-
kossa mukana. Kilpailu Suomen kulutusjoustomarkkinoiden hallinnasta on kuitenkin kovaa. Toimijat 
etsivät paikkaansa muodostuvassa liiketoimintaekosysteemissä, ja monien liiketoimintamallit hake-
vat vielä muotoaan. Kulutusjouston tulevaisuus Suomessa riippuukin paljon siihen liittyvästä sään-
telystä. Mitä laajemman ja avoimemman kulutusjoustomarkkinan sääntely mahdollistaa, sitä valta-
virtaisempi ratkaisu kulutusjousto on energiamarkkinoiden tasapainottamisessa ja sitä suuremmat 
mahdollisuudet suomalaisilla kulutusjoustoyrityksillä on liiketoimintansa kehittämiseen ja vientiin. 



  

 

 

 19 

  
Joustatko? -lautapeli 

Kulutusjousto on energiamurroksen keskeinen käsite, joka koskettaa jokaista sähkön kuluttajaa. Ener-
gia-asioihin sen enempää perehtyneelle, tavalliselle kuluttajalle se on kuitenkin yleensä vieras ja jok-
seenkin vaikeatajuinen käsite. SET-hankkeessa keskeinen tavoitteemme on ollut tehdä energiamurros 
tutuksi paitsi keskeisten energia-alan toimijoiden ja vaikuttajien, myös laajemmin kansalaisten ja ku-
luttajien keskuudessa. Tässä tehtävässä hankkeemme erityinen vahvuus on sidosryhmäpartnerit – ku-
ten tiedekeskus Heureka, jolla on syvällistä osaamista suurelle yleisölle suunnatusta tiedeviestinnästä. 
Päätimme kokeilla Lautapeliä uudenlaisena viestintätapana. Pelin tavoitteena on kasvattaa kulutta-
jien ymmärrystä kulutusjoustosta ja siten parantaa kulutusjoustomarkkinoiden edellytyksiä. 

Pelin idea on toimia hoksautus -työkaluna, joka auttaa pelaajaa oivaltamaan kulutusjouston idean. 
Siispä peli on kertapelattava, ja sitä suunniteltaessa olemme tähdännet erityisesti tapahtuma- ja mes-
sukäyttöön, sekä yksinkertaisuuteen, jotta kaikenikäiset voivat innostua siitä. Kokeilutimme pelin pro-
toversiota muutaman kerran heurekalaisten kesken sekä järjestälämme toimittaja-aamiaisella. Tällöin 
vakuutuimme siitä, että peli on tarkoituksenmukainen ja toimiva hoksautusväline. 

Pelissä perusideana on, että kunkin pelaajan täytyy suorittaa neljä kotitalouden toimintoa, joiden 
energiantarve poikkeaa toisistaan. Pelissä näitä ovat ulkoilu (0), ruoanlaitto (1), kotityöt (2) ja sauna 
(6). Numerot vastaavat karkeasti kyseisiin toimiin tarvittavaa sähkötehoa kilowatteina. Ensin pelaajat 
saavat vapaasti sijoittaa nämä toiminnot neljään eri ajankohtaan klo 17-21 välillä. Peliä pelatessa tu-

lee selvästi esiin, että monet ha-
luavat lämmittää saunaa samaan 
aikaan, jolloin muodostuu myös 
voimakas piikki kokonaissähkön-
kulutuksessa. Tämän jälkeen pe-
laajien on yhdessä pohdittava, mi-
ten kulutusta saataisiin tasoitet-
tua. Yhteispelillä ja omaa toimin-
taa muuttamalla näitä piikkejä 
voidaan tasoittaa huomattavasti, 
esimerkiksi siirtämällä sauno-
mista ja kotitöitä iltapäivän eri 
ajankohtiin. Keskeinen huomio 
pelissä onkin, miten suuri merkitys 
on, kun monta kotitaloutta osallis-
tuu kulutusjoustoon.               

Kuva 1 Joustatko? -lautapeli. Kuva: Allu Pyhälammi  

Olemme jakaneet yli 50 kappaletta peliä erilaisille lähettiläille, jotka peluuttavat niitä tahoillaan. 
Olemme peluuttaneet peliä myös Heurekan tapahtumissa ja muissa yleisötapahtumissa (mm. Educa-
messuilla), sekä useissa sidosryhmätapahtumissa. Peli on kerännyt hyvin positiivista palautetta sekä 
pelaajilta että yhteistyökumppaneilta. Pelin avulla olemme tavoittanett uudenlaista yleisöä ja tuo-
maan energiakysymyksiä esimerkiksi perheiden pariin. Jatkossa peluutus jatkuu muun muassa Heure-
kan tiedeleireillä koululaisten parissa, sekä pelilähettiläiden, kuten Motivan energianeuvojien, toi-
mesta. 
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Konkreettiset vaikutukset 

Vaikutukset yleisiin näkemyksiin ja julkiseen keskusteluun. SET-hankkeen tutkimuskohde 
energiamurros on sellainen, ettei yksittäinen hanke voi saada aikaan selvää mitattavaa muu-
tosta julkisessa keskustelussa. Vaikutusta voidaan kuitenkin tarkastella sen välityksellä, kuinka 
paljon hanke on viestinyt tuloksistaan ja kuinka paljon hankkeen tutkijoiden näkemyksiin koh-
distuu mielenkiintoa. Hankekonsortiomme näkyvyys on ollut hyvä sekä valtakunnan että so-
siaalisessa mediassa ja tutkijamme ovat olleet kysyttyjä puhujia yritysten, järjestöjen, poliitik-
kojen ja viranomaisten tilaisuuksissa. 

Näkemyksemme mukaan julkinen keskustelu energiamurroksesta on muuttunut kesästä 2015 
loppuvuoteen 2020 lähemmäksi hankekonsortiomme näkemyksiä kolmella tavalla: 1) ener-
giamurros on yleisesti hyväksytty tosiasia, 2) positiiviset näkemykset suomalaisten yritysten 
mahdollisuuksista hyötyä energiamurroksesta ovat vahvistuneet ja 3) näkemykset ovat konk-
retisoituneet sen suhteen, mitkä ratkaisut ovat yleensä tärkeitä ja mitkä ovat erityisen tär-
keitä Suomelle. Energiamurrosta toteuttavien yritysten kannalta tämä tarkoittaa, että positii-
viset odotukset alaa kohtaan ovat vahvistuneet, markkinatoimijoiden näkemykset ovat lähen-
tyneet ja konkretisoituneet. Vuonna 2015 yleinen näkemys oli tuotantoteknologiapainottei-
nen ja skeptinen sen suhteen, miten merkittävää yritystoimintaa Suomessa voidaan enää saa-
vuttaa eritoten tuuli- ja aurinkotekniikassa, joissa toimialat olivat jo kansainvälisesti vakiintu-
neet.  

Vuoteen 2020 mennessä ymmärrys energiamurroksesta on laajentunut merkittävästi yhtäältä 
sen suhteen, että tuuli-, aurinko- ja lämpöpumpputeknologiaan liittyvät oheisteknologiat ja 
palvelut avaavat suomalaisille yrityksille merkittäviä näkymiä. Tämä näkyy esimerkiksi ABB:n 
valmistamien taajuusmuuntajien kysynnän kasvussa ja Wärtsilän nopeasti käynnistyvien suur-
ten moottorien tilauksissa tasaamaan vaihtuvatehoista uusiutuvaa tuotantoa. Toisaalta kes-
kustelu on jäsentynyt hankkeemme ydinviestien mukaisesti korostamaan energiamurroksen 
monivaiheisuutta. Murroksen toisen vaiheen – erityisesti kulutusjoustoa, energiatehokkuutta 
ja erilaisten järjestelmien yhteensovittamista koskevan kehityksen – voittajia seulotaan par-
haillaan ja monilla suomalaisyrityksillä on hyvät asemat näiden sovellusten toimittajina. 

Muutokset yritysten toiminnassa. Olemme vuorovaikuttaneet kiinteästi uusista energiarat-
kaisuista hyötyvien yritysten ja näiden etujärjestöjen kanssa, ja toiminta on kasvanut muun 
muassa aurinkoenergian, hukkalämmön hyödyntämisen, kulutusjouston, puhtaan kaukoläm-
mön ja lämpöpumppujen saralla. Läheisiä yhteistyökumppaneitamme ovat olleet esimerkiksi 
Lähienergialiitto ry ja Suomen lämpöpumppuyhdistys ry, jotka ovat pystyneet hyvin edistä-
mään jäsenistönsä toimintaa. Myös perinteisten energiayhtiöiden edunvalvojan Energiateol-
lisuus ry:n viestintä korostaa entistä enemmän energiamurroksen tarpeellisuutta. Yhteis-
työmme yritysten kanssa on ollut monipuolista. Olemme järjestäneet yhdessä tapahtumia, 
vaihtaneet tietoa sekä tehneet yhteistyötä opetuksen parissa, joka on mahdollistanut mm. 
opiskelijaprojekteja. Esimerkiksi aurinkoenergia-alalla olemme edesauttaneet alaa hidasta-
vien hallinnollisten esteiden madaltamista (verotus, tuet ja luvat) ja ottaneet selvitettäväk-
semme havaittuja uusia ongelmakohtia (esimerkiksi kerrostalojen aurinkoratkaisujen pullon-
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kaulat). Kaukolämpöliiketoimintaa harjoittavien yritysten kanssa olemme käyneet perusteel-
lisia keskusteluja kaukolämpövisiomme (kertomus 3.5.) pohjalta, mikä yhdessä poliittisten 
toimien kanssa on jo johtanut vakiintuneiden yritysten strategioiden muutoksiin. 

Vaikutukset markkinoiden muodostumisessa ja kuluttajien kiinnostuksessa. Hankkeemme 
tutkijoiden esitykset ovat saaneet paljon huomiota mediassa ja sitä kautta olemme kokeneet, 
että olemme suoranaisesti jonkin verran olleet jopa luomassa markkinoita. Useat yritykset 
erityisesti aurinkoenergian ja digipalvelujen aloilla ovat sanoneet meille, että käyttävät tuot-
tamaamme puolueetonta aineistoa yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin 
tukena.  

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

SET-hankkeessa tavoitteenamme on ollut auttaa yrityksiä ja päätöksentekijöitä tunnista-
maan, miten Suomi voi hyötyä älykkään energian ympärille nousevista murroksellisista tek-
nologioista. Hankkeen toiminnassa olemme pyrkineet siihen, että yritykset hyötyvät hank-
keen tutkimustuloksista ja tapahtumista liiketoimintansa kehittämisessä. 

SET-hankkeen aikana Suomessa on tultu tietoiseksi energiamurroksesta ja sen eri vaiheista. 
Energia-alan keskeisten toimijoiden voidaan huomata puhuvan murroksesta SET-hankkeen 
termeillä. Fossiilisen energian tuotannolle on alettu nähdä vaihtoehtoja, mikä näkyy mm. kan-
sallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, sekä Sipilän hallituksen kivihiilikieltona ja Marinin 
hallituksen hiilineutraali Suomi 2035 tavoitteena. Yleisen keskustelun painopiste on tästä 
edelleen siirtynyt bioenergian käytön lisäämisestä tarpeeseen sähköistää niin kaukolämpö-
verkkoja, liikennettä kuin teollisuutta. Ajatusmallin muutos heijastuu niin yritysten strategi-
oissa kuin Marinin hallitusohjelmassa. Myös keskustelun energiamurroksen taloudellisista 
mahdollisuuksista voidaan havaita laajentuneen matalan jalostusasteen ”bulkkituotannosta” 
vähitellen Suomen vahvuuksien hyödyntämiseen. Kun vielä vuonna 2014 Suomelle tehtiin 
biotalousstrategia, joka tavoitteli laajaa biomassan käytön lisäämistä, vuonna 2020 keskuste-
lun keskiössä ovat esimerkiksi ICT-pohjaiset kulutusjoustoratkaisut, vihreä elvytys korjausra-
kentamisen avulla, sekä jakamistalouden alustat. 

Energia-alalla on myös monessa mielessä sisäistetty uuden energian tuotteiden ja palveluiden 
potentiaali kestävän kasvun luonnissa.  Suomessa puhtaisiin ja älykkäisiin energiaratkaisuihin 
liittyvä liiketoiminta on kasvussa, muun muassa lämmitysteknologioiden saralla (erityisesti 
lämpöpumput ja uudet lämmitysratkaisut) ja syntymässä olevan kulutusjoustoliiketoiminnan 
myötä. Aurinko- ja tuulivoiman tuotanto ovat kasvussa, ja tuulivoimasta on tullut markkinaeh-
toisesti kannattava vaihtoehto polttamiseen perustuvalle energiantuotannolle. Olemme ol-
leet aktiivisia näillä energiakentän alueilla, mutta on selvää, että hankkeemme ohella alueilla 
vaikuttavat myös lukuisat muut toimijat ja kehityskulut Suomessa ja kansainvälisesti. 

Mitä vielä tarvitaan? 

Suomessa on otettu oikeansuuntaisia askeleita energiamurroksen haasteeseen vastaa-
miseksi. Murroksesta ja sen vaatimista muutoksista sääntelyyn ei ole kuitenkaan Suomessa 
kokonaisvaltaista strategista näkemystä. 
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Suomella on erityisen vahvat mahdollisuudet älykkäiden energiapalveluiden saralla vahvan 
ICT-osaamisen ansiosta. Tämän sääriippuvaisen energiantuotannon kehitystä tukevan toi-
mialan vienti- ja liiketoimintapotentiaalia ei ole ehkä vielä täysin ymmärretty julkishallinnon 
ja valtakunnanpolitiikan tasolla. Murrosta voitaisiin vauhdittaa ja uuden energian liiketoimin-
taedellytyksiä vahvistaa taloudellisten ohjauskeinojen avulla ja sääntely-ympäristöä edelleen 
kehittämällä. 

Myös tutkimus- ja innovaatiotyötä tarvitaan lisää erityisesti power-to-x –teknologioiden ja 
nollaenergiarakentamisen alueella, sekä poikkisektoristen ratkaisujen ja energian varastoin-
nin kehittämiseksi. Power-to-x -teknologioiden tukemiseksi tarvitaan lisäksi synteettisten 
polttoaineiden ja kemikaalien markkinaa tukevaa säätelyä, sekä lisää tuulivoimaa. Tuulivoi-
man kasvua on mahdollista edistää mm. purkamalla tutkaesteitä. 

Energiamurros myös muuttaa energia-alan toimintakenttää huomattavasti. Esimerkiksi ICT-
alan yritykset osin ohjaavat energiamarkkinoita kulutusjouston avulla ja taloyhtiöt toimivat 
energiantuottajina. Ilmasto- ja energiastrategioissa on käsiteltävä energiamurrosta uusia tek-
nologioita laajempana kokonaisuutena, ja esimerkiksi juuri toimijakentän muutokset on huo-
mioitava sääntelyssä. Yhdessä CORE-hankkeen kanssa vuonna 2020 järjestämässämme Kan-
salaisenergia-areenassa on käsitelty tätä energia-alan toimijakentän murrosta taloyhtiöiden 
osalta. 

3.2. Miten Suomi ohjaa energiamurrosta? 17 

Vaikuttavuustavoite 

SET-hankkeessa kokonaistavoitteenamme on ollut, että julkishallinnon kyky ohjata taloutta 
teknologiamurroksissa paranee. Osatavoitteemme on ollut, että energia-ja ilmastopolitiikan 
valmistelu ja toimeenpano ottavat entistä paremmin huomioon etenevän energiamurroksen. 
Toinen osatavoitteemme on ollut parantaa edellytyksiä toteuttaa Suomessa politiikkaa, joka 
tukee kunnianhimoisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja samalla luo edelly-
tyksiä liiketoiminnalle. Näin Suomi voi vahvistaa asemaansa energia- ja ilmastopolitiikan edel-
läkävijänä. 

Yhteiskunnalliset murrokset eivät toteudu itsestään. SET-hankeessa olemme tutkineet miten 
politiikkatoimet tukevat uusia ratkaisuja ja horjuttavat hallitsevia toimintamalleja, jotka yllä-
pitävät esimerkiksi korkeaa energiankulutusta tai fossiilisten energialähteiden käyttöä. 
Olemme myös tarkastelleet mitkä tekijät vaikuttavat politiikkatoimien toimeenpanon tehok-
kuuteen ja vaikuttavuuteen. 

 

17 SET-hankkeen kolmas ja viides osahanke ovat erityisesti keskittyneet tavoitteen edistämiseen. Kolmannen 
osahankkeen parissa ovat työskennelleet SYKE (Mikael Hildén, Hanna-Liisa Kangas, Jani Lukkarinen, Annukka 
Berg, Eeva Primmer, Hanna Mela, Visa Kivisaari, Roosa Atula, Simon Hämäläinen), sekä Sussexin yliopiston 
SPRU-yksikkö (Paula Kivimaa, Philip Johnstone, Karoline Rogge, Chiara Fratini, Andy Stirling).  Viidettä osahan-
keetta ovat toteuttaneet SYKE sekä VATT (Kimmo Ollikka). 
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Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa on perinteisesti toteutettu tarkastelemalla, miten 
Suomi voi saavuttaa EU:ssa ja kansainvälisissä sopimuksissa asetettuja tavoitteita tai velvoit-
teita kasvihuonekaasupäästöjen tai energiatehokkuuden osalta. Olemme SET-hankeessa pyr-
kineet laajentaneet näkökulmaa ja auttanut tunnistamaan mahdollisuuksia, joissa Suomi voi 
tarjota kansainvälisesti merkittävää uutta osaamista sekä innovatiivisia tuotteita ja järjestel-
märatkaisuja.  Olemme tuottaneet tietoa siitä, miten julkinen sektori voi edistää haluttua 
murrosta, jossa siirrytään mahdollisimman nopeasti pois fossiilisista energialähteistä ja jossa 
Suomi hyötyy uusien ratkaisujen kehittämisestä ja kansainvälisestä markkinoinnista. 

Keinot 

Olemme tehneet tieteellisiä analyyseja energia-ja ilmastopolitiikan keinoista, sekä niiden vai-
kutuksista ja haasteista. Tarkastelun kohteeksi olemme valinneet energiamurroksen kannalta 
keskeisiä politiikka-alueita, joissa uudella tutkimukseen perustuvalla tiedolla voidaan vaikut-
taa murroksen kehystämiseen. Näin olemme luoneet tieteellisen perustan vaikuttamisetyöl-
lemme.  

● Politiikka- ja innovaatiotutkimuksen näkökulma energiaratkaisuihin vaikuttavaan poli-
tiikkaan Suomessa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Tanskassa. Tarkastelumme ovat esi-
merkiksi osoittaneet, että vaikka energiamurrokseen liittyviä politiikka-alueita ja poli-
tiikkatoimia on paljon, vain pieni osa on pyrkinyt aktiivisesti horjuttamaan niitä raken-
teita, jotka ylläpitävät energiaintensiivistä ja fossiiliseen energiaan perustuvaa toimin-
taa. Suurin osa sovelletuista politiikkatoimista on eri tavoin tukenut uusiutuvan ener-
gian lisäämistä, mutta energiajärjestelmän perusrakenteisiin ne ovat vaikuttaneet vain 
vähän. Saksan esimerkki näyttää, että energiamurroksella voidaan myös edistää muu-
tosta energiasektorin omistusrakenteissa, kun taas Iso-Britanniassa on päästy samaan 
uusiutuvan energian osuuteen ilman vastaavia muutoksia. Teollisuuspolitiikan rooli 
energiamurroksen edistäjänä on nähty merkittäväksi lähinnä Tanskassa, ja tuulivoi-
man osalta Iso-Britanniassa. 

● Innovaatioiden syntyminen patenttiaineistojen valossa. Tutkimuksemme ovat osoitta-
neet, että suhteessa muihin maihin Suomessa patentoidaan paljon ratkaisuja raken-
nusten energia- ja älyverkkoteknologioissa. Erityisesti sääriippuvaisen energiatuotan-
non kasvu lisää näiden säätelyä mahdollistavien teknologian tarvetta. Sen sijaan pa-
tenttimäärien perusteella Suomi ei ole kovin edistyksellinen uusiutuvien energiatek-
nologioiden tai liikenneratkaisujen saralla. Suomella olisi kuitenkin merkittävä poten-
tiaali kehittää myös näitä ratkaisuja. 

● Kulutusjouston mahdollisuudet ja haasteet sääntelykysymyksenä sekä uutena liiketoi-
minta-alana. Tutkimuksissamme tunnistettiin kulutusjouston haasteita ja vahvuuksia 
Suomessa. Yleisarvio on, että sääntely-ympäristö on hyvä kulutusjouston toteutta-
miseksi, mutta käytännön toimeenpano vaatii mm. standardointia. Suotuisan sään-
tely-ympäristön, sekä vahvan ICT-osaamisen ansiosta Suomessa on kehitteillä paljon 
kulutusjoustoliiketoimintaa.  
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● Energiamarkkinoihin vaikuttavat kehityspolut uusiutuvan energian tuotannon vahvis-
tuessa. Yhdessä BCDC-energia-hankkeen kanssa julkaisimme mallitarkastelun, joka 
osoitti, että ilmastonmuutoksen vesivirtaamia lisäävä vaikutus Ruotsissa ja Norjassa 
näkyy Suomen energiamarkkinoilla ja heikentää ajojärjestyksessä kalliimpien voima-
laitosten kannattavuutta selvästi. Tähän ilmastonmuutoksen heijastevaikutukseen ei 
aikaisemmin ole kiinnitetty huomiota skenaariotarkasteluissa. 

● Lisääntyneen tuulivoiman vaikutukset sähkömarkkinoiden eri markkinapaikoilla Suo-
messa, Tanskassa ja Ruotsissa. Tutkimuksessamme havaittiin, että vaihtelevan tuuli-
voimatuotannon lisääntyminen on kasvattanut hintaeroja vuorokausi- ja päivänsisäis-
ten sähkömarkkinoiden välillä. Sääriippuvaisen tuotannon ollessa vaikeammin ennus-
tettavaa ja kasvattaen tasevirheen riskiä, kehitys näyttää kasvattavan päivänsisäisten 
ja reservimarkkinoiden roolia. 

Olemme paneutuneet politiikan mahdollisuuksiin sekä viestineet tutkimustuloksiamme kes-
kustelemalla eri tahojen kanssa ja osallistumalla julkiseen keskusteluun. Olemme järjestäneet 
yhdessä energia-alan eri toimijoiden kanssa vuorovaikutustilaisuuksia. Tilaisuuksissa olemme 
esitelleet tutkimustuloksia sekä yhdessä kartoittaneet mitkä tekijät, erityisesti politiikkatoi-
met (ml. hiilivoimasta luopuminen), ovat merkityksellisiä energiamurroksen tulevan kehityk-
sen kannalta. Tilaisuuksiimme on osallistunut puhujina mm. ministereitä, keskeisiä energia-
politiikan valmistelusta vastaavia virkamiehiä, energiapolitiikkaan paneutuneita kansanedus-
tajia, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Lisäksi vuonna 2017 järjestämämme energia-
murroareena, jossa politiikkatoimia liitettiin konkreettisiin energia- ja ilmastopolitiikan tavoit-
teisiin, on ollut merkittävänä prosessi politiikkatoimien käsittelyssä (kertomus 3.4.). Olemme 
julkaisseet kohdennettuja politiikka- ja keskustelupapereita ajankohtaisen politiikkavalmiste-
lun tueksi, joista kaksi kohdistettiin vuoden 2019 hallitusneuvotteluihin. Syksyllä 2019 kä-
vimme keskustelemassa useiden eri puolueiden kansanedustajien kanssa (mm. Keskusta, Vih-
reät, Vasemmistoliitto, SDP) jakaen näkemyksiämme energiamurroksesta ja tarvittavista po-
liittisista toimista sen valjastamiseksi. 

Olemme julkaisseet useita kirjoituksia ammattilehdissä, sanomalehdissä, blogeissa ja sosiaa-
lisessa mediassa. Kirjoituksissa on valotettu ajankohtaisia energia- ja ilmastopoliittisia keskus-

teluja tutkimustulosten pohjalta. 
Olemme myös yhdessä muiden 
STN:n energiahankkeiden kanssa 
mahdollistaneet Suomen ensim-
mäisen energiaoopperan, joka 
pyrki taiteen keinoin edistämään 
ymmärrystä energiamurrok-
sesta. Oopperaa on esitetty 
kolme kertaa Helsingissä, kerran 
Lahdessa sekä lisäksi otteita siitä 
on esitetty kolmessa eri tilaisuu-
dessa. 

Kuva 2 Maamme energia -oopperan ensiesitys Savoy-Teatterissa 17.5.2018. Kuva: Pinja Nikki 
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Työssämme on ollut huomattavana etuna yhteistyö STN:n muiden energiahankkeiden (BCDC-
Energia, EL-TRAN) kanssa. Kilpailutilanteita ei ole syntynyt, vaan hankkeet ovat täydentäneet 
toistensa asiantuntemusta yli STN:n ohjelmarajojen.  

 
Päättäjien tiedontarpeita selvitettiin yhteistyössä 

SET-hankkeen alkumetreillä vuonna 2015 kävimme tapaamassa eduskunnan energiaremonttiryhmää 
sekä muutamien ministeriöiden edustajia. Tapaamisilla pyrimme selvittämään, miten voisimme tukea 
ja vaikuttaa energia- ja ilmastopolitiikan valmisteluun. Keskustellessamme niin politiikkojen, virka-
miesten kuin median edustajien kanssa kävi nopeasti selväksi, että elleivät tutkimustulokset ja -viestit 
linkity ajankohtaisiin politiikkaprosesseihin, ei niihin ehditä juuri kiinnittää huomiota. 

Vuoropuhelun myötä erityisesti eduskunnan energiaremonttiryhmä kiinnostui pyrkimyksestämme 
tuoda tutkimukseen perustuvaa tietoa ajankohtaisen politiikan teon tueksi. Ryhmä on noin 40 eri puo-
lueiden kansanedustajasta ja eduskunnan työntekijöistä koostuva verkosto, jonka tavoitteena on li-
sätä kansanedustajien tietoutta energia-alan murroksesta ja tehdä aloitteita murroksen edistämiseksi. 
Toimimme tiiviissä yhteistyössä eduskunnan energiaremonttiryhmän kanssa hallituskaudella 2015-
2019, ja järjestimme useampia tilaisuuksia yhdessä. Voisi sanoa, että yhteistyö johti uudenlaiseen ta-
pahtumakonseptiin, jossa tieteellisten tilaisuuksien teemat ovat virkamiesten ja poliitikkojen tarpeista 
lähteviä. Tilaisuuksien lähtökohtana on lähentää tutkimusta ja politiikan tekoa toisiaan tukevalla ta-
valla. Yhteistyö ja vuoropuhelu eduskunnan energiaryhmän kanssa on auttanut meitä kartoittamaan, 
minkä ajankohtaisten energia- ja ilmastopolitikan teemojen käsittelyn tueksi tarvittaisiin tutkimustie-
toa, sekä avannut väyliä vaikuttaa näihin prosesseihin. 

Loistavana esimerkkinä yhteistyöstämme toimii Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoululla järjestä-
mämme seminaari, joka koostui kahdesta puolipäivän tilaisuudesta. Yhdessä kansanedustajien ja 
avustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella valitsimme ensimmäisen päivän teemaksi ener-
gia-, innovaatio- ja teollisuuspolitikan yhtymäkohdat, ja toisen kivihiilestä luopuminen. Tarkastelimme 
teemoja kansainvälisestä näkökulmasta, vertaillen eri maiden politiikkatoimia. Päivät koostuivat tut-
kijoidemme neljästä vartin mittaisesta esitelmästä, jotka käsittelivät tuoreita tutkimustuloksia linkit-
täen ne virkamiesten ja poliitikkojen pöydällä oleviin päivänpolttaviin kysymyksiin. Jokaisen esitelmän 
jälkeen annettiin tilaa kysymyksille ja avoimelle keskustelulle. Esitykset toimivat myös alustuksena päi-
vän huipentavalla paneelikeskustelulle, jossa tiedon tuottajat ja hyödyntäjät kohtasivat. 

Kaksipäiväiseen tilaisuuteen osallistui yh-
teensä noin 250 ihmistä, mukaan lukien 
ministereitä ja kansanedustajia. Olemme 
järjestäneet yhteistyössä eduskunnan 
energiaremonttiryhmän kanssa suuret se-
minaarit myös liikenne, ja kuluttajien rooli 
energiamurroksessa -teemoilla. Keskuste-
lemalla tiedontarpeista yhdessä vaikutta-
jien kanssa olemme onnistuneet tavoitta-
maan tilaisuuksilla huomattavaa mielen-
kiintoa. 

Kuva 3 SET-hankkeen ja eduskunnan energiaremonttiryhmän Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -
seminaari Helsingissä 20.10.2016. Kuva: Timo Huomo 
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Konkreettiset vaikutukset 

Yhdessä muiden energiakysymyksiä tarkastelevien STN:n energiahankkeiden kanssa olemme 
vaikuttanut julkiseen keskusteluun ja politiikkakeskusteluiden sisältöön tuomalla esiin ener-
giamurrosta ilmiönä. Aktiivinen viestintämme – lukuisat esiintymiset ja kirjoitukset, keskuste-
lut poliittisten vaikuttajien kanssa ja sosiaalisessa mediassa – on parantanut edellytyksiämme 
käydä keskustelua politiikan muotoutumisesta ja painopisteistä.  

Älykäs energiamurros ei toteudu, eivätkä yritysten markkinat kasva, jos poliittinen ohjaus ei 
tue muutosta. Työmme myötä energiamurroksen merkitys ja eteneminen on tiedostettu 
energia- ja ilmastopolitiikan valmistelussa. Hankkeemme asiantuntijoita on kutsuttu kuulta-
vaksi sekä politiikan virkamiesvalmisteluihin että eduskuntakäsittelyihin. Käsityksemme mu-
kaan hankkeellamme on ollut ainakin välillistä vaikutusta vuonna 2016 valmistuneen energia- 
ja ilmastostrategiaan. Strategiassa energiamurrokseen viitataan suoraan ja politiikkalinjauk-
sissa on tiedostettu murroksen merkitys.  Myös keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa 
viitataan liikkumiseen palveluna, älykkäisiin energiatehokkuusratkaisuihin rakennuksissa, ku-
lutusjoustoon ja yleiseen sähköistymiseen. Hankkeemme tutkija oli mukana keskipitkän aika-
välin ilmastostrategian valmistelun sihteeristössä asiantuntijajäsenenä.  Hankkeemme edus-
taja kutsuttiin kuultavaksi hallitusneuvotteluihin toukokuussa 2019, ja Marinin hallitusohjel-
maan tuli useita kirjauksia, jotka perustuvat vahvasti SET:n ja STN-sisarhankkeiden työhön. 
Hallitusohjelman sekä energia- ja ilmastostrategian energiakärkihankkeiden tukiohjelman jat-
kaminen vuosina 2019–2023 60 milj. euro/v on avaus, jolla Suomeen voidaan saada inves-
tointeja innovatiivisiin ratkaisuihin. Lisäksi olemme konkreettisesti tukeneet energian varas-
toinnin kaksinkertaisen verotuksen poistavien säännösten valmistelua.  

Olemme osoittaneet, että tarkastelemalla politiikkatoimia systemaattisesti voidaan luoda ny-
kyistä parempi perusta politiikan valmistelulle. Kehitys on ollut eräillä osa-alueilla hyvin no-
peaa. Esimerkiksi Energiamurrosareenassa esiin nostettu tarve avata lämpömarkkinat eri toi-
mijoille on johtanut hyvin vilkkaaseen keskusteluun ja tarpeeseen tarkastella myös politiikka-
toimia, joilla voidaan tukea kehitystä kohti nykyistä dynaamisempia lämpömarkkinoita. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Hankekonsortiomme kokonaistavoitteena on ollut tuoda energiamurros osaksi yhteiskunnal-
lista keskustelua, sekä tukea julkisen sektorin valmiuksia ohjata murrosta ja valjastaa sen 
mahdollisuuksia.  

Yhdessä muiden energiakysymyksiin ja -politiikkaan paneutuvien STN-tutkimushankkeiden 
kanssa olemme kyenneet kasvattamaan ymmärrystä energiamurroksesta ja nostamaan esiin 
politiikkatoimien merkitystä murroksen hallinnassa. SET-hankkeen aikana energiamurros on 
vakiintunut politiikan toimijoiden puheessa. Murrosajattelu on voimakkaasti läsnä poliitti-
sessa valmistelussa myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. 

Julkinen keskustelu uusiutuvasta energiasta on muodostunut aikaisempaa analyyttisemmaksi 
ja innovaatioita korostavammaksi, kun se perinteisesti on keskittynyt lähes yksinomaan kei-
noihin toteuttaa Suomen EU-velvoitteet. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on vaativa tavoite 
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ilmastoneutraalisuudesta, sekä useita pyrkimyksiä, jotka ovat linjassa myös hankkeemme tut-
kimuksiin perustuvien viestien kanssa, ja jotka nyt etenevät mm. ilmastolain päivittämisessä. 
Nämä ovat avauksia, jotka parantavat Suomen edellytyksiä toimia kansainvälisen energiamur-
roksen eturintamalla. 

Eri maiden energia- ja innovaatiopolitiikkaa vertailevat tutkimuksemme ovat herättäneet 
huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta. Osin odottamaton seuraus on ollut se, että tutki-
mus on lisännyt kiinnostusta Suomeen ja Suomen ratkaisuihin muualla Euroopassa. Tämä on 
luonut uusia vaikutusmahdollisuuksia, joita ei hankkeen suunnittelussa osattu ottaa huomi-
oon. 

Mitä vielä tarvitaan? 

Suomen hyötyminen energiamurroksesta kestävän kasvun rakentamisessa ja asemoituminen 
energia- ja ilmastopolitiikan edelläkävijänä edellyttäisi vielä rohkeampia poliittisia avauksia, 
kuten liikennepuolella Liikennepalvelulain luominen on tehnyt. Politiikan valmistelussa Suo-
men vahvuuksien esiin nostaminen on vielä pitkälti retorista. Vuodelle 2035 asetettu hiilineut-
raaliustavoite on toistaiseksi kunnianhimoinen tavoite, joka on teknisesti toteutettavissa, 
mutta jonka varmistamiseksi puuttuu ohjauskeinoja. 

Tähän asti ohjauksella on ensisijaisesti haettu lyhyen aikavälin selviytymisratkaisuja. Politiikan 
valmistelussa on ryhdyttävä käsittelemään nykyistä syvällisemmin sitä, mitkä Suomessa to-
teutettavat ratkaisut voivat olla Euroopan laajuisesti ja globaalisti skaalautuvia. Poliittisin toi-
min voitaisiin edistää mm. eri uusiutuvan energialähteiden, nollaenergiarakentamiseen ja ku-
lutusjoustoon liittyviä ratkaisuja sekä liiketoiminta- ja vientipotentiaalia. Vuonna 2020 on ko-
rostunut koronakriisin jälkeinen talouden elvyttäminen, jonka on oltava kestävää kasvua tu-
kevaa, jos energia- ja kestävyysmurrosta halutaan toteuttaa. Esimerkiksi korjausrakentami-
nen tarjoaa tähän mahdollisuuksia. 

Käytännön haasteena on se, että niillä, jotka hyötyvät suoraan nykyisistä rakenteista, on erit-
täin vahva asema, mikä näkyy esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden tukien pysyvyy-
tenä. Myös vuonna 2017 hyväksytty laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten 
kompensoimisesta osoittaa, että käytännön poliittiset toimet voivat toimia suoraan vastoin 
asetettuja tavoitteita.  

Vaikuttavuustavoitteen saavuttamiseen liittyy olennaisesti seuranta ja arviointi. Ne menetel-
mät ja lähestymistavat, joita olemme kehittäneet SET-hankkeessa (politiikan intensiteetin ar-
viointi, patenttiaineistojen analysointi, vientiin suuntautuvien energia-alan yritysten menes-
tyksen seuranta, kokeilujen dokumentointi ja arviointi) mahdollistavat nykyistä monipuoli-
sempia tarkasteluja energiamurroksen etenemisestä. Tämä mahdollistaa palautteen anta-
mista politiikkatoimien tarkoituksenmukaisuudesta ja politiikan kehittämistä edelleen. Tämä 
luo mahdollisuuksia vaikuttaa mm. käynnissä olevaan hallituksen ilmastolain uudistamiseen. 
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3.3. Suomi oppii energiapiloteista ja -kokeiluista18 

 Vaikuttavuustavoite 

SET-hankeessa kokonaistavoitteenamme on ollut, että julkishallinto ja yritykset oppivat en-
tistä systemaattisemmin energia-alan kokeiluista. Energia-alan murrosvaiheessa kaikkien osa-
puolten osaamistarve kasvaa. Uudet ratkaisut vaativat ympärilleen uudenlaisten osaajien ver-
koston, kuten järjestelmien suunnittelijoita, asentajia ja huoltomiehiä, osaavia käyttäjiä ja vi-
ranhaltijoita. Pilotit ja kokeilut ovat olennainen vaihe uuden osaamisen kehittämisessä. Osal-
listumalla niihin osapuolet omaksuvat uusia rooleja ja kyvykkyyksiä, jotka leviävät tarkoituk-
sellisen viestinnän sekä tiedon läikkymisen kautta. 

Kun pilotteja ja kokeiluja arvioidaan, myös yhteiskunta oppii valikoimaan parhaita ratkaisuja. 
Lisäksi piloteissa ja kokeiluissa kohdattujen haasteiden kautta nähdään, mitä osaamista yh-
teiskunnastamme puuttuu. Esimerkkejä energiamurrokseen liittyvästä puuttuvasta osaami-
sesta ovat uuden teknologian käyttöympäristöön sovittamiseen ja yhteensovittamiseen, to-
teuttamiseen, käyttöönottoon, viestintään sekä viranomaisohjaukseen liittyvät osaamiset. 

SET-hankeessa olemme tutkineet energia-ja ilmastopilottien, -demonstraatioiden ja –kokei-
lujen (jatkossa lyhyesti, kokeilujen) tuottamia kyvykkyyksiä ja yhteiskunnallista tietämystä. 
Olemme tutkineet kokeiluissa syntynyttä osaamista, sen siirtymistä ja kertymistä. Olemme 
vaikutaneet siihen, että tieto liikkuisi entistä paremmin hankkeiden välillä ja kertyisi parem-
min niiden yli kuntiin, yrityksiin ja valtionhallinnon ohjelmiin. Näin olemme vahvistaneet ener-
giamurroksen vaatimaa osaamis- ja tietopohjaa kaikkialla Suomessa. 

Keinot 

Olemme tutkineet energiamurrokseen liittyviä kokeiluja ja kokeiluista oppimista. Olemme 
tutkineet, miten kokeilut ovat myötävaikuttaneet haluttujen murrosten toteutumiseen, sekä 
miten kokeilujen leviämistä voidaan edistää politiikkatoimilla. 

Olemme koonneet Energiakokeilut-tietopankin, joka kattaa yli sata energiakokeilua. Tieto-
pankki tukee kokeilukulttuurin syntymistä energia-alalla vauhdittamalla tiedon siirtoa ja op-
pimista kokeilujen välillä ja niiden yli. Tietopankin kokeiluista olemme valinneet parikym-
mentä tarkemman tapaustutkimusanalyysin kohteiksi. Tapaustutkimuksissa olemme tutki-
neet, mitä osaamisia kokeiluissa on tarvittu, hyödynnetty ja jäänyt puuttumaan. Sekä, miten 

 

18 SET-hankkeen neljäs osahanke on erityisesti keskittyneet tavoitteen edistämiseen. Neljättä osahanketta on 
toteuttanut Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus (Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, Kaarina Hyvönen, 
Katri Korhonen, Siiri Söyrinki, Jenni Happonen, Liisa Kallio, Nina Kahma, Timo Huomo, Senja Laakso, Mikko 
Rask, Jukka Nordberg, Hanna-Kaisa Erkkilä, Eeva-Lotta Apajalahti), Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (Meri 
Jalonen, Mikko Jalas), sekä Motiva (Päivi Laitila, Irmeli Mikkonen, Leila Timonen). Osahankkeen tutkimustyö-
hön on osallistunut myös SYKE (Jani Lukkarinen Antti Seppälä).  Heureka (Sami Pihkala, Tapio Koivu) on osallis-
tunut osahankkeeseen erityisesti Kokeilula -lautapelin toteutuksen osalta. 
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tietoa siirtyy kokeilujen välillä, miten kokeiluja arvioidaan, miten tietoa kootaan yhteiskunnal-
liseen päätöksentekoon, sekä edellytyksiä kokeilujen skaalaamiselle. Tapaustutkimuksilla 
olemme tukeneet oppimista jo tutkimusvaiheessa, kun olemme haastatelleet niitä varten yh-
teensä paria sataa osallistujaa.  

Havaintojemme perusteella suomalainen energiamurroksen kokeilukenttä on elinvoimainen 
ja monipuolinen. Opittuja asioita siirretään myös jonkin verran kokeilujen välillä. Tieto ongel-
mista liikkuu kuitenkin huonommin. Ongelmat kuitenkin kertovat keskeisistä kehityskoh-
teista, esimerkiksi puutteista ratkaisujen asennusosaamisessa tai lupa- ja viranomaiskäytän-
nöissä. Kokeilutoiminnan paremmalla koordinoinnilla voitaisiin tehokkaammin siirtää ja edel-
leen kehittää kokeiluista opittuja asioita.  

Vaikuttamistyössämme olemme keskittyneet tukemaan oppimista energiakokeiluista. 
Olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä kokeilutoiminnan ohjaajien ja rahoittajien kanssa 
ratkaisuja siihen, miten systemaattista kokeilutoimintaa ja sen arviointia voitaisiin parantaa.  
Olemme järjestäneet vuosittain työpajoja kokeilujen ohjaajille ja rahoittajille (kuten VNK, 
Sitra, ministeriöt, virastot ja kaupungit), joissa on tunnistettu kokeiluista oppimisen esteitä ja 
edellytyksiä. Olemme käyneet alustamassa energiakokeiluista lukuisissa sidosryhmien järjes-
tämissä tilaisuuksissa, joiden yleisönä on ollut kansallisia poliitikkoja ja viranhaltijoita, kuntien 
viranhaltijoita ja päättäjiä, yrityksiä ja elinkeinoelämän etujärjestöjä, tutkijoita sekä tavallisia 
kansalaisia. Olemme käyneet henkilökohtaisesti keskustelemassa hyödyntäjätahojen kanssa 
(VNK, ministeriöt, Business Finland, Energiavirasto, AMK:ien ja ammatillisten oppilaitosten 
yliopettajat, puolueiden koulutusasioista vastaavat), sekä tuoneet projektin asiantuntemusta 
useisiin kehityshankkeisiin ja asiantuntijaryhmiin, kuten Opetushallituksen energia-alan ja ra-
kennetun ympäristön koulutuksen ennakointiryhmiin. 

Olemme järjestäneet eri paikkakunnilla yhteensä kuusi energiakokeilijoiden after work-tilai-
suutta. Tilaisuuksien tarkoituksena on edistää kokemusten, ja erityisesti myös epäonnistumis-
ten jakamista sekä energia-ja ilmastokokeilijoiden verkoston muodostumista. Tilaisuuksissa 
olemme tunnistaneet kokeilujen skaalaamiseen liittyviä rakenteellisia ongelmia ja osaamis-
puutteita. Esimerkkinä voidaan mainita kansallisen ohjeistuksen puute aurinkopaneelien kä-
sittelystä palotarkastuksessa ja sammutustöissä. Huomion pohjalta Motiva käynnisti kehitys-
hankkeen kansallisen ohjeistuksen tekemiseksi ja viestimiseksi. 

Kokeiluista saamme myös tietoa energiamurroksen esteistä ja haasteista. Olemme osallistu-
neet pohtimaan yhdessä julkishallinnon kanssa, miten näitä esteitä voitaisiin ylittää. Esimer-
kiksi olemme tukeneet TEM:n Älyverkkotyöryhmän raportin suositusten toteuttamista kokei-
luista saatujen oppien avulla. Kaupunkien aluekehityksestä vastaavien kanssa olemme pohti-
neet, miten uusien innovatiivisten energiaratkaisujen käyttöönottoa voitaisiin edistää niin 
kaavoitusprosessin kuin rakennusliikkeidenkin näkökulmasta. YM:n KAISU-työryhmässä 
olemme ehdottaneet ”puuttuvia” kokeiluja, joilla kuluttajat saataisiin entistä paremmin mu-
kaan energiamurrosta toteuttamaan. 

Energiakokeilut-tietopankin pohjalta olemme myös kehittäneet kokeilujen järjestäjille ja suu-
relle yleisölle suunnattu Kokeilula –lautapeli. Kokeilula asettaa pelaajat kuntapäättäjän roo-
liin. Tehtävänä on tietyn budjetin raameissa valikoida parinkymmenen eri energiakokeilun 



  

 

 

 30 

joukosta ne kokeilut, joilla kunta voi pienentää hiilidioksipäästöjään kustannustehokkaasti. 
Näin peli havainnollistaa pelaajille kokeilujen ja niistä oppimisen hyötyjä, sekä päätöksente-
koprosessin ulottuvuuksia. Olemme peluuttaneet peliä useissa yleisö- ja sidosryhmätilaisuuk-
sissa. SET-hankkeen päättymisen jälkeen Kokeilulan peluuttaminen jatkuu osana Sähköturval-
lisuuden edistämiskeskus STEK ry:n toimintaa, kuten kouluvierailuissa ja muissa tilaisuuksissa, 
ja sitä on tarkoitus edistää erityisesti yhteistyössä HINKU-verkoston kanssa. 

 
Kokeilujen linkittäminen politiikkaohjelmiin 

Olemme järjestäneet vuosittain kokeilujen ohjaajille ja rahoittajille suunnattuja työpajoja, edis-
tääksemme kokeiluista oppimista tunnistamalla oppimisen edellytyksiä ja esteitä. Kevään 2018 
työpajassamme syntyi konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia kehittämisehdotuksia, kuten kokei-
luista oppimisen linkittäminen politiikkaohjelmien valmisteluun. Lähdimme toteuttamaan ideaa 
TEMin älyverkkotyöryhmän kanssa syksyllä 2018. Älyverkkotyöryhmän tehtävä on ollut selvittää 
ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat mahdollistaa kuluttajien aktiivista osallistu-
mista sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. 

Yhteistyössä älyverkkotyöryhmän kanssa kokeilimme uutta tapaa välittää kokeilujen kokemuksia 
ja oppeja politiikkaohjelmiin. Järjestimme pilottien kuulemisen. Rajasimme tilaisuuden yritysten 
kulutusjoustopilotteihin, joissa haettiin erilaisia sähkön kulutusjoustoratkaisuja uusiin kohteisiin 
kuten kauppakeskuksiin, liiketiloihin, sekä taloyhtiöiden ja kotitalouksien kanssa. Kulutusjoustopi-
lotit osallistuvat Fingridin ylläpitämille sähkönmarkkinapaikoille. Keräsimme seitsemästä pilotista 
etukäteen kuvaukset ja haasttelimme joka pilotin kontaktihenkilöä seuraavista kysymyksistä: 

● Mitä tietoa kulutusjouston mahdollisuuksista pilottinne pyrki tuottamaan? 

● Missä onnistuttiin? 

● Missä ei onnistuttu? 

● Mitä uusia ratkaisuja pilotti tuotti havaittuihin ongelmiin? 

● Miten aiotte jatkaa pilotoitujen ratkaisujen edistämistä? 

● Onko pilotissa tullut esiin lainsäädännöllisiä esteitä kulutusjouston toteuttamiselle? 

Itse kuulemisessa esittelimme ensin haastattelujen tulokset. Sen jälkeen pilotoivien yritysten edus-
tajilla oli tilaisuus kommentoida ja tuoda esiin omia ajatuksiaan. Yhteisessä keskustelussa syntyi 
vielä lisää ajatuksia.  

Kulutusjoustopilotit toivat esiin useita keskeisiä kysymyksiä. Esimerkiksi markkinoiden toimin-
taympäristöön, kuten kysynnän luomiseen, regulaatioon sekä ennustettavuuteen tulisi kiinnittää 
huomiota, kun älyverkkotyöryhmän suosituksia toteutetaan. Pilotit tuovat usein esiin myös asi-
oita, jotka kuuluvat usean eri tahon toimialueelle. Kulutusjoustopiloteissa tällainen asia on kulu-
tusjouston päästövähennysten todentaminen ja huomiointi rakennusten energiasertifioinnissa. 

Älyverkkotyöryhmä oli jo ennen järjestämäämme kuulemistilaisuutta kuullut asiantuntijoina 
useita kulutusjoustopilottien osapuolia ja rahoittajia, jolloin tärkeimpien suositusten taustaksi oli 
jo saatu tietoa. Osallistujat kuitenkin kokivat, että oli hyvä päivittää tietoja ja varmistaa, että ken-
tällä ja politiikassa ollaan samalla aaltopituudella.  
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Energiapioneerien after work 

Keväällä 2018 kokeilujen ohjaajille ja rahoittajille suunnatussa työpajassamme syntyi myös ajatus 
energiakokeiluiden oppien siirtämisestä kokeilijoiden vertaisverkostojen välityksellä ja niiden muodos-
tumista tukemalla. Kehitimme ajatuksen konkreettiseksi konseptiksi Motivan ja Helsingin yliopiston 
opiskelijoiden yhteistyönä Applied Sustainability Science -kurssilla. Energiapioneerien After Work on 
verkostoitumistapahtuma, jossa uuden energian kokeilijat ja toimijat pääsevät jakamaan oppeja ko-
keiluissa kohdatuista erehdyksistä, odottamattomuuksista ja haasteista rennossa ilmapiirissä. Kan-
nustamalla energiakokeilijoita jakamaan onnistumisten lisäksi myös epäonnistumisia voidaan paikan-
taa osaamistarpeita sekä edistää kokeilijoiden kollektiivista oppimista ja yhteistoimintaa – ja sitä 
kautta energiamurrosta. Koska after workeilla halutaan tarjota energiakokeilijoille tilaisuus tavata ja 
vaihtaa ajatuksia toistensa kanssa, osallistujia pyritään kutsumaan eri piireistä: energiaratkaisujen 
käyttäjiä, kehittäjiä, tutkijoita, lupaviranomaisia, opiskelijoita. 

Illat alkavat pienellä tarjoiluilla ja vapaalla seurustelulla. Rento ja miellyttävä tunnelma on keskeinen 
tekijä avoimen ilmapiirin luomisessa, jotta keskustelua syntyisi vaikeammistakin aiheista. Alustaja 
avaa keskustelun ja pyrkii vapauttamaan tunnelmaa ja kannustamaan muita jakamalla omia mokiaan 
ja haasteitaan. Seuraavaksi keskustellaan pienissä pöytäryhmissä, jotka antavat tilaa keskustelulle. 
Afterit tähtäävät epäonnistumisten ja haasteiden jakamisesta kohti oppimista ja innostumista. Siispä 
pöydissä käydään kaksi keskustelukierrosta:  

1) Millaisia epäonnistumisia on kohdattu ja mitä niistä on opittu? 

2) Miten oppeja on hyödynnetty ja miten niitä voisi levittää?  

Pöytätyöskentelyn jälkeen seuraa open mic, jossa voi vapaaehtoisesti jakaa keskusteltuja mokia. Yh-
teiskeskustelussa yhteenvedetään illan tärkeimmät opit ja ratkaisemattomat haasteet, sekä kuinka 
niitä lähdetään levittämään. Jaetut opit ja kommellukset dokumentoidaan anonyymisti ja jaetaan jäl-
kikäteen osallistujille. Ilta päättyy vapaaseen seurusteluun. 

Näin ilta kuljettaa ongelmista 
ratkaisuihin. SET-hankkeen 
puitteissa olemme järjestä-
neet aftereitä ympäri Suo-
mea: Helsingissä, Lappeen-
rannassa, Joensuussa, Porissa 
ja Turussa. Aftereiden välityk-
sellä olemme tunnistaneet uu-
den energian ratkaisuihin liit-
tyviä osaamistarpeita ja esi-
merkiksi puutteita viran-
omaiskäytännöissä. Kerää-
mämme palautteen perus-
teella illat ovat myös sujuneet 
oikein viihtyisästi. 

       Kuva 4 Energiakokeilijoiden After Work Helsingin Tiedekulmassa 8.10.2018. Kuva: Lyydia Aarnisalo 
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Konkreettiset vaikutukset 

Olemme tuoneet kansalaisille näkyväksi, miten paljon uuden energian pilotteja, kokeiluja ja 
demonstraatioita Suomessa on. Tieto kokeiluista on rohkaistu suomalaisia ja lisätty tietä-
mystä uusista energiavaihtoehdoista. Energiakokeilut-tietopankkimme on ollut laajalti esillä 
mediassa ja eri sidosryhmätilaisuuksissa. Tietopankissa on mukana myös kansalaisten ja ku-
luttajien kokeiluja, jotka näin saavat näkyvyyttä ja innostavat muita. Kokeilula-pelillä olemme 
onnistuneesti havainnollistaneet kokeilujen potentiaalia suurelle yleisölle, kun muun muassa 
Heurekassa järjestämämme pelitilaisuudet ovat tavoittaneet hyvin perheitä ja keränneet po-
sitiivista palautetta. 

Työmme myötä energiapilottien ja -kokeilujen järjestäjät ovat aiempaa tietoisempia muiden 
kokeilijoiden tekemistä ratkaisuista, koetuista haasteista ja keinoista ylittää vaikeudet.  Tieto-
pankkimme on herättänyt laajaa kiinnostusta ja useat pilottien ja kokeilujen järjestäjät ovat 
ilmoittautuneet mukaan sivustolle sen julkaisemisen jälkeen. Saamamme palautteen perus-
teella voidaan päätellä, että sivusto auttaa kokeilujen järjestäjiä tunnistamaan, mitä muualla 
Suomessa tehdään ja rahoittajia ja ohjaajia tunnistamaan, mitä aukkoja ja oppimisen ja arvi-
oinnin tarpeita Suomen energiakokeiluissa edelleen on. 

Olemme saavuttaneet hyvän keskusteluyhteyden olennaisten tahojen, kuten eri ministeriöi-
den ja Opetushallituksen kanssa. Kokeilutoiminnan ohjaamisen ja kehittämisen osalta 
olemme tuoneet esiin havaintoa, että tämänhetkinen kokeilukulttuuri painottaa uusia ideoita 
ja innostamalla oppimista. Osallistujat oppivat kokeiluista paljon, ja opittuja asioita on siir-
retty paikasta toiseen. Kokeilut myös voimaannuttavat julkista sektoria uskomaan, että ener-
giamurroksen haasteet ovat ratkaistavissa. Kuitenkin laajamittainen kokeiluista saatujen op-
pien hyödyntäminen edellyttää systemaattista seurantaa, arviointia ja viestintää sekä jatku-
vuutta. Nyt analyyttinen oppiminen kokeilujen yli siitä, mikä toimii missä, milloin ja miksi, ei 
vielä kaikilta osin ole kovinkaan vahvaa ja sitä on jatkossa vahvistettava. Tämä vaatii erityisen 
herkkää otetta arvioijilta, koska innostava ja analyyttinen oppiminen ovat osittain ristiriitaisia 
tavoitteita.  

Tämä näkemyksemme kokeiluista, joka painottaa jatkuvuutta eri kokeilujen yli sekä arvioinnin 
tärkeyttä, on alkanut saada vastakaikua kokeilutoiminnan ohjaajien ja rahoittajien keskuu-
dessa. Tutkimustyömme kokeilujen parissa heijastui vahvasti Sipilän hallitusohjelman kokei-
lukulttuurin kehittämishankkeen toteutuksessa. VNK otti syksyn 2018 teemaksi kokeilujen ar-
vioinnin, ja VNK:n kokeilusta vastaavat ovat toistuvasti viitanneet energiakokeilut-tietopank-
kiimme ja tapaustutkimuksiimme. Motiva vastaa pysyvästä Kokeilun Paikka –toiminnasta ja 
alustasta, ja on sittemmin käynnistänyt Kokeiluista skaalaan projektin, jotka tukevat kokeilu-
toimintaa ja sen kehitystä. Energiakokeilut-tietopankki ja Motivan Kokeilun paikka – toiminta 
on myös huomioitu kansallisessa pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa 2020-
2050. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

SET-hankkeesse kokonaistavoitteenamme on ollut parantaa yritysten, työntekijöiden, jul-
kishallinnon ja kuluttajien valmiutta sopeutua energiamurrosteknologioiden tuomiin muutok-
siin ja riskeihin. Systemaattisen kokeilutoiminnan ja arvioinnin edistämistyömme tukee kiin-
teästi tätä tavoitetta, mm. vahvistamalla julkisen sektorin kykyä tunnistaa uusia osaamistar-
peita. 

Olemme osoittaneet, että energiamurrosta voidaan konkreettisesti vauhdittaa kokeilujen 
avulla, ja erityisesti niitä systemaattisesti seuraamalla. Hankkeen taipaleen aikana energiako-
keilut ovat tulleet näkyvimmiksi ja yleistyneet, kun kokeiluja ja kokeilijoita on tuotu yhteen, 
osaltaan myös SET-hankkeen toimesta. Kokeilijoiden ohjaaja- ja rahoittajatahot ovat tietoisia, 
että murroksen hidasteita ja ajureita on mahdollista kartoittaa kokeiluja arvioimalla ja siirtä-
mällä tietoa kokeilujen välillä. 

Mitä vielä tarvitaan? 

Tarvittava yhteiskunnallinen muutos on mittava ja se kattaa energiajärjestelmän, rakennetun 
ympäristön ja liikenteen. Teknologiamurroksissa myös sellaiset tehtävät, joita ei pidetä perin-
teisesti korkean osaamisen tehtävinä, vaativat tavallista enemmän ja kokonaisvaltaisempaa 
osaamista: uusien ratkaisujen käyttöönotto erilaisissa yhteyksisä edellyttää laaja-alaista ja ko-
konaisvaltaista ymmärrystä. Esimerkiksi sähköasentajien on ymmärrettävä rakennusauto-
maatiota ja kuluttajien on osattava hankkia ja käyttää uudenlaisia sovelluksia. Tarvittavaa 
muutosta ei saada aikaiseksi pelkästään konsortion voimin tai osaamisella: olennaista on yh-
teistyö ministeriöiden ja virastojen, kuten Opetushallituksen kanssa.  

Näkemyksemme – jotka korostavat energiakokeiluista oppimista – ovatkin saavuttaneet ja-
lansijaa keskeisten kokeilujen ohjaajien ja rahoittajien keskuudessa. Ne eivät kuitenkaan ole 
vielä siinä määrin vakiintuneet, jotta olisivat johtaneet ratkaiseviin rakenteellisiin muutoksiin. 
Julkisesti tuettu kokeilutoiminta on edelleen jossain määrin irrallista politiikan valmistelu-
työstä, eikä julkisen sektorin innokkaasti omaksuma kokeilukulttuuri välttämättä tunnista 
kaikkia mahdollisuuksia oppia kaikista kokeiluista ja uuden teknologian käyttöönotosta, jota 
Suomessa tapahtuu. Toisaalta julkishallinnossa on virinnyt 2019-2020 entistä voimakkaampi 
pyrkimys vahvistaa kokeilujen skaalattavuutta. Siksi olemme jatkuvasti etsineet sellaisia käyn-
nissä olevia prosesseja ja ohjelmia, joissa viestimme voidaan kytkeä hallinnon arkipäivään. 
Systemaattisen oppimisen ja arvioinnin edistäminen hyväksyttävällä ja kaikkia asianosaisia 
kunnioittavalla tavalla vaatii herkkyyttä ja pitkäaikaista vuorovaikutusta, joka synnyttää luot-
tamusta. Monivuotinen projekti on tuonut tähän mahdollisuuksia.   

Olemme sitouttaneet olennaiset sidosryhmät, joiden kanssa energia- ja ilmastokokeilujen ar-
viointia ja niistä oppimista edelleen pyritään integroimaan entistä vahvemmin julkisen politii-
kan valmisteluun.  Työmme jatkuu muun muassa Motivan työssä kokeilujen parissa, sekä tu-
levissa tutkimushankkeissa, joissa käytännössä yhdessä julkisen hallinnon toimijoiden kanssa 
demonstroidaan, miten oppimista ja skaalattavuutta voisi vahvistaa. 
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Hallituskaudella 2015-2019 kokeilukulttuuri oli hyvin näkyvä teema ja siksi kokeiluista oppi-
misen kehittämiseen tähtäävä työmme sai hyvän lähdön. Hallituskauden loppua kohti ja 
vuonna 2020 teeman näkyvyyden pieneneminen aiheutti kuitenkin tavoitteelle haasteita. Toi-
saalta ajatukset julkishallinnossa ovat kypsyneet ja kehittyneet, joten entistä analyyttisem-
män kokeilukulttuurin kehittämiselle on hyvät mahdollisuudet jatkossa. 

3.4. Yhteiskehittäminen muutoksen ajurina19 

Vaikuttavuustavoite 

SET-hankkeessa kokonaistavoitteenamme on ollut, että julkishallinnon kyky ohjata taloutta 
teknologiamurroksissa paranee. Olemme toteuttaneet tavoitetta lisäämällä vuorovaikutusta 
yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoiden kesken systeemimuutoksen ymmärtämisessä ja hal-
linnassa. Valitsemalla tarkoituksenmukaisimpia vuorovaikutustapoja sekä luomalla uudenlai-
sia yhteiskehittämisen menetelmiä olemme lisänneet julkishallinnon, asiantuntijoiden, yritys-
ten ja kansalaisten edustajien keskinäistä oppimista energia-alan teknologiamuutoksista ja 
järjestelmän murroksesta.  

Suomessa on aiemmin vastattu energiamurroksen haasteeseen verrattain perinteisin keinoin, 
jotka ovat noudattaneet eri hallinnonalojen ja sektoreiden välisiä jakoja. Käynnissä olevassa 
teknologiamurroksessa menestyminen edellyttää kuitenkin moninaisten järjestelmävaikutus-
ten tunnistamista ja useaa eri alaa koskettavien toimenpiteiden koordinointia. Täten uusien 
monialaisen oppimisen menetelmien tuominen energiamurroksen hallintaan on tarpeen.  

Transitioteorioiden mukaan murrosta voidaan edistää kokoamalla yhteen alan asiantuntijoita 
nk. murrosareenaan luomaan visiota ja siitä johdettuja strategioita. Näiden pohjalta on luotu 
eurooppalainen transition management -menetelmä. Kokoamalla yhteen kansainvälisessä ja 
suomalaisessa tutkimuksessa havaitut parhaat käytännöt ja huomioiden havaitut puutteet, 
päädyimme muokkaamaan menetelmiä Suomeen soveltuvammiksi. 

Keinot 

Olemme edesauttaneet yhteiskunnan eri sektorien toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja op-
pimista luomalla uudenlaisia yhteiskehittämisen menetelmiä. Olemme arvioineet näiden me-
netelmien soveltuvuutta murrosteknologioiden hallintaan ja suomalaiseen kontekstiin. Li-
säksi olemme kokeilleet uudenlaisia vuorovaikutustapoja, kuten useita käyttäjälähtöisiä kes-
kustelu -ja seminaaritilaisuuksia. Tilaisuuksien aiheeksi olemme valinneet energiamurroksen 

 

19 SET-hankkeen kuudes osahanke on erityisesti keskittynyt tavoitteen edistämiseen. Kuudetta osahanketta on 
toteuttanut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Sampsa Hyysalo, Mikko Jalas, Tatu Mart-
tila, Sofi Perikangas, Satu Lähteenoja). Energiamurrosareenan järjestämisessä konsortionjäsenten yhteispanos 
oli merkittävää, mm. Jani Lukkarinen, SYKE, Raimo Lovio, Karoliina Auvinen, Allu Pyhälammi ja Armi Temmes, 
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Mikko Rask, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, Paula Kivimaa, 
Sussexin yliopiston SPRU-yksikkö, sekä Kimmo Ollikka, VATT. 
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teemoja, joita julkishallinnon ja politiikan toimijat ovat nostaneet esiin itselleen tärkeiksi ja 
ajankohtaisiksi. 

Olemme toteuttaneet delfoi-tutkimuksen vuonna 2016 (kertomus 3.1.), jonka tuloksia jatko-
jalostimme uudella työpajamenetelmällä. Työpajassa toimme usean eri alan toimijat pienryh-
miin pohtimaan kyseisten teknologioiden kehittymistä Suomessa vuoteen 2030 asti neljällä 
eri skaalalla: rakennus, kaupunginosa, seutukunta ja Suomi. Tätä jaottelua on myöhemmin 
hyödynnetty rakennusten energiatehokkuuskeskustelussa Iso-Britanniassa. 

Olemme järjestäneet yhdessä Sitran kanssa Energiamurrosareenan – Suomen oloihin räätä-
löidyn version Transition Arena -menetelmästä. Areena kokosi yhteen 23 vaikuttajaa yrityk-
sistä, hallinnosta, eduskunnasta, kunnista ja kaupungeista, kansalaisjärjestöistä, tieteestä, ra-
hoittajista ja kansalaisista. Työskentelyssä määriteltiin virallista energia- ja ilmastostrategiaa 
kunnianhimoisempi strategia vuoteen 2030. Strategian jalkauttamista jäsennettiin muodos-
tamalla kriittisiä muutospolkuja ja nimeämällä tarvittavia toimia yhteiskunnan eri alueilla. 
Työskentelyssä ei haettu yksimielisyyttä vaan yhteneväisyyttä tarvittavasta 2030 vuoden visi-
osta ja siihen johtavista muutospoluista. 

Sittemmin areenoita on toteutettu viisi lisää. Esimerkiksi STN-hankkeet FORBIO, BlueAdapt, 
CORE ja ORSI ovat järjestäneet murrosareenan yhteistyössä ympäristöministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa ja Vaasan kaupunki TransBothnia hankkeessa. Olemme konsul-
toineet ja tukeneet areenoiden järjestämistä. Toteutuksissa on onnistuneesti kokeiltu erilaisia 
variaatioita alkuperäisestä murrosareenan toteutuksesta. Areenat ovat koskeneet useita eri 
yhteiskunnan lohkoja energiasta vesistöjen ja vesivarantojen käyttöön sekä luonnon moni-
muotoisuuden suojelun tukemiseen. Ne ovat myös kohdistuneet eri mittakaavoille valtakun-
nan tasolta alue- ja kaupunkitasolle. Vuonna 2020 toteutetaan kansalaisenergiaa koskeva 
areenaprosessi, jossa menetelmää on kehitetty vertailua ja oppimista tukevaan suuntaan. 

 
Energiamurrosareena 2017 

Vuonna 2017 järjestimme yhteis-
työssä Sitran kanssa Energiamur-
rosareenan. Areenan avulla tarkoi-
tuksenamme oli tunnistaa keinoja 
ja kehittää poikkisektorista tarkas-
telua Suomen 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden täyttämiseksi. 
Kokosimme yhteen 23 suomalai-
sen vaikuttajan ja visionäärin ryh-
män yhteiskunnan eri lohkoilta 
työskentelemään seitsemässä ta-
paamisessa helmi-marraskuussa 
2017. 

Kuva 5 Murrosareena työskentelyä. Kuva: Sofi Perikangas 
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Areenatyöskentely pohjaa hollantilaiseen transition arena –menetelmään. Työskentelyssä edetään ny-
kytilan haasteista ja muutoksen ajureista visioon, sekä muutostavoitteisiin, joilla visio on saavutetta-
vissa. Painopiste on yksityiskohtaisten muutospolkujen luonnostelussa. Olemme kehittäneet menetel-
mää Suomeen soveltuvammaksi mm. lyhentämällä tarkastelun aikajännettä ja osallistujilta vaaditta-
vaa ajankäyttöä. Soveltaminen vaati myös työvälineiden liki täydellistä uudelleensuunnittelua. 

Lopputuloksena muutospolkujen luomisessa käytetään visiotaulua, jolle asetellaan toimia, ’muutos-
askeleita’ ja ’muutoksen mahdollistajia’, polkujen rakentamiseksi ja niiden välisten suhteiden osoitta-
miseksi. Muutosaskeleet toteutettiin magneettisina esistrukturoituina kennoina, joita on helppo liiku-
tella ja joihin on sujuvaa kirjata sisältöjä ja tarvittavia toimia. Kennoja on kaksitoista eri väriä, jotka 
ilmaisevat sitä yhteiskunnallista ulottuvuutta, johon toimella halutaan vaikuttaa (esim. energiantuo-
tanto, liiketoiminta, loppukuluttaja, lainsäädäntö, kokeilu). Niissä on symbolein merkittyjä osa-alueita, 
jotka on huomioitava askelta otettaessa: aikajänne, toimija ja toiminnan taso (kansallisesta yksittäi-
seen kansalaiseen).  Kuusikulmainen kennomuoto auttaa linkittämään toimet useista kulmista toisiin 
toimiin, mahdollistaen monimuotoisten polkujen ja yhteyksien rakentamista.  

Työvälineet kehystävät ja määrittävät osallistujien työskentelyä sekä siitä saatavia tuloksia. Niiden 
suunnittelutyössä oli useita haasteita ratkaistavaksi, jotka edellyttivät yksinkertaisuuden, informatii-
visuuden, joustavuuden sekä fyysisten ja esteettisten ominaisuuksien yhteensovittamista. Työkalujen 
pitää olla nopeasti omaksuttavissa, selkeitä ja yleistajuisia. Muutospolkutyöskentelyn eri ulottuvuuk-
sien ja elementtien tulisi olla helposti tunnistettavissa, jotta ne erottuvat toisistaan myös hektisen työs-
kentelyn keskellä. Välineiden on myös oltava fyysisesti helposti liikuteltavia visiotaululla, ja niitä on 
mahduttava liikuttelemaan samanaikaisesti ainakin neljä ihmistä. Työpajassa tuotetun tiedon on myös 
oltava helposti digitalisoitavissa jatkotyöstöä ja kommentointia varten. Samalla työvälineiden on ky-
ettävä sisällyttämään merkittävä määrä informaatiota ja mahdollistettava uudenlaisia ehdotuksia ja 
avauksia – sekä ohjattava osallistujat punnitsemaan niitä suhteessa todellisuuden reunaehtoihin (ku-
ten sääntely- ja investointiympäristöön, tai kansalaisyhteiskunnan, teknologian ja tutkimuksen kehi-
tykseen). Välineitä ja menettelytapoja ei siis voi täysin ’pelillistää’ vaan osallistujille on jäätävä jousta-
vuutta erilaisten polkujen ja aihealueiden käsittelyyn.  

Energiamurrosareenamme on uudenlainen avaus Suomessa, jossa teknologista muutosta on tähän 
asti lähestytty teknologia kerrallaan etenevien arviointien pohjalta. Yksittäisen toimialan sisällä sys-
teemimurrokseen voidaan vaikuttaa hyvin monenlaisin keinoin. Areenan monialainen tarkastelu mah-
dollistaa näiden keinoja tunnistamisen, joita yksittäisten teknologioiden tarkastelu ei tuo esille. Ener-
giamurrosareena on kehittänyt osallistujien ymmärrystä ja osaamista hiilineutraalin Suomen tavoitte-
lussa, sekä voimaannuttanut toimimaan.  

Areenan tulosten ohella taustalla tekemmä työ 
menetelmäkehityksen parissa on luonut työväli-
neitä, joiden avulla kansallisia ja paikallisia stra-
tegioita ja tavoitteita voidaan konkretisoida, 
jalkauttaa, sekä tuoda laajemman valmistelija- 
ja –päätöksentekijäjoukon pohdittavaksi. Huo-
lellinen suunnittelutyö mahdollistaa paitsi muu-
tospolkujen ja -askelten monimuotoisen tarkas-
telun, epäilemättä lopputuloksesta paistava 
ammattitaito ja panos myös vaikuttavat osallis-
tujien motivaatioon ja sitoutumiseen. 

Kuva 6: Murrosareenatyökalu käytössä. Kuva: Sofi Perikangas 
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Konkreettiset vaikutukset 

Olemme toteuttaneet vuorovaikutteisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
ihannetta siinä, että SET-hankkeessa järjestämistämme tilaisuuksista kolmasosa on lähtenyt 
liikkeelle muiden yhteiskunnallisten toimijoiden aloitteista ja monet ovat olleet lisäksi yh-
dessä järjestettyjä (ks. myös kertomukset 3.1-3.3). Olemme konkretisoineet energiamurrosta 
juuri niiltä osin kuin se on ollut olennaista asianomaisen hetken päätöksentekijöiden ja jul-
kishallinnon tietotarpeisiin. Olemme rakentaneet kaikki monialaista vuorovaikutusta ja oppi-
mista tukevat toimet siten, että ne tukevat verkostoitumista yli toimialojen. 

Yhdistämällä delfoi-asiantuntijaprosessin monialaiseen ja -tasoiseen työpajatyöskentelyyn 
olemme konkretisoineet energiamurroksen systeemisyyttä ja tarvittavien muutostoimien le-
viämistä monille yhteiskunnan lohkoille. Prosessiin ja työpajaan osallistuneilta noin 60 asian-
tuntijalta keräämmme palaute on kauttaaltaan erittäin positiivista. Palautteessa korostuu del-
foihin yhdistetyn työpajan anti eri mittakaavojen ja monialaisten ratkaisujen konkretisoin-
nissa ja siitä oppimisessa.  

Olemme luovuttaneet Energiamurrosareenan loppuraportin “Uusia näkymiä energiamurrok-
sen Suomeen” marraskuussa 2017 ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäselle. Raportti ja työs-
kentelytapa on huomioitu laajalti valtamediassa, poikien mm. kaksi tv-esiintymistä ja artikke-
leita 16 eri sanomalehdessä. Sosiaalisen median osalta prosessi on tuottanut yli 30 blogia, 
sekä vilkasta keskustelua energia-alan keskusteluryhmissä. 

Olemme auttaneet Energiamurrosareenan osallistujia prosessin kuluessa tunnistamaan, mitä 
muualla Suomessa tehdään ja mitä toimia tarvitaan 2030-tavoitteiden täyttämiseksi. Muutos-
polut ovat auttaneet myös osaltaan jäsentämään aukkoja sekä oppimisen ja arvioinnin tar-
peita, joita Suomen energiastrategioissa ja tulevissa energiakokeiluissa edelleen on. Kokonai-
suutena areenatyöskentelyn avulla olemme luoneet välineitä, joiden avulla energia- ja ilmas-
tostrategiaa voidaan konkretisoida ja jalkauttaa, sekä tuoda laajemman valmistelija ja –pää-
töksentekijäjoukon pohdittavaksi. 

Olemme sittemmin jatkaneet areenatyöskentelyn tuloksien ja avainlöydöksien jalkauttamista 
eri yhteyksissä. Moni Energiamurrosareenassa esitetyistä näkemyksistä on löytänyt tiensä 
mm. Marinin hallitusohjelmaan. Areenan suosituksista erityisesti kaukolämpöverkkojen avaa-
minen kilpailulle herätti runsaasta ja moniäänistä keskustelua. Jatkona tälle keskustelulle 
olemme kehittäneet kaukolämpövision (kertomus 3.5.).  

Lisäksi, SET-konsortion sisäisesti, olemme kokeneet Energiamurrosareenan toteuttamisen yh-
teisvoimin kaikkia osahankkeitamme yhdistävänä ja aiempia tuloksiamme kokoavana työnä, 
joka toimi eräänlaisena välietappina hankkeellemme. Tiivis työskentely murrosareenan pa-
rissa myös lähensi konsortiomme sisäisiä suhteita, sekä verkostoja muihin asiantuntijoihin ja 
muutoksentekijöihin. 

Kiinnostus muunnettuun murrosareenaan on osoittautunut suureksi erilaisten strategisten 
prosessien osana. Murrosareenasta on muodostunut monien STN-hankkeiden tapa vuorovai-



  

 

 

 38 

kuttaa ministeriöiden kanssa, ja ministeriöt ovat kokeneet areenatyöskentelyn antoisaksi ta-
vaksi hyödyntää STN-hankkeita. Olemme kehittäneet areenamenetelmästä myös suoraviivai-
semman ”kevytversion” yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Sovellutus on 
suunniteltu erityisesti kaupunki-, kunta- ja maakuntakontekstiin sopivaksi, ja sitä on tarkoitus 
hyödyntää HINKU-maakuntien ja -kuntien tiekarttatyöskentelyssä. Kevytversio eroaa lähtö-
kohdiltaan täysverisestä areenatyöskentelystä, joka uppoutuu syvälle murrosdynamiikkoihin, 
ja vaatii osallistujilta vahvaa asiantuntemusta. Alkuperäiseen areenatyöskentelyyn verrattuna 
kevytversiota voisi luonnehtia pelillisemmäksi prosessiksi, muutospolkujen ollessa osaksi esi-
täytettyjä. Tämä tekee sovellutuksesta helpommin omaksuttavan ja vähentää osallistujilta 
vaadittavaa aikaa, mikä madaltaa prosessiin sitoutumisen kynnystä. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Tarkoituksenamme on ollut vahvistaa julkishallinnon kykyä ohjata taloutta teknologiamurrok-
sissa. Olemme edistäneet tavoitetta tuomalla energiamurroksen keskeisiä sidosryhmiä yh-
teen tutkimaan, soveltamaan ja kehittämään työkaluja, joilla voidaan kehittää Suomen val-
miuksia hallita murrosta, visioida sekä tunnistaa mahdollisia muutospolkuja.  

Monialaisten murrosareenoiden avulla olemme lisänneet vuorovaikutusta yhteiskunnan eri 
sektoreilla vaikuttavien toimijoiden välillä. Tämän ohella niiden avulla olemme vakiinnutta-
neet murrosajattelua julkishallinnon, kuten ministeriöiden edustajien keskuudessa. 

Erityisesti ensimmäinen vuonna 2017 järjestämämme Energiamurrosareena on toiminut uu-
denlaisena keskustelunavauksena energia-alalla. Tuore lähestymistapa on edesauttanut usei-
den kriittisten toimijoiden mahdollisuuksia uudelleen määritellä energia- ja ilmastokeskuste-
lun tavoitteita ja painopisteitä. Areenatyöskentely on laajentanut osallistujiensa ymmärrystä, 
tehden näkyväksi, miten yhteiskunnan eri sektorit linkittyvät toisiinsa murroksessa. Proses-
sissa on tunnistettu sektorikohtaisia toimia, joilla voidaan ohjata systeemimurrosta, ja voi-
mautettu osallistujia toimimaan tahoillaan. Täten areenamenetelmälmän avulla olemme 
osaltamme vahvistaneet keskeisten julkishallinnon, politiikan tekijöiden, yritysten ja kansa-
laisten edustajien osaamista energiamurroksen käsittelemisessä ja hallinnassa.  

Mitä vielä tarvitaan? 

Yhteiskehittämisen mahdollisuudet teknologiamurrosten ennakoinnissa ja suuntaamisessa 
eivät rajaudu murrosareenoihin tai uudenlaisiin työpajakonsepteihin. Tarve monialaiselle op-
pimiselle ja vuorovaikutukselle on laaja ja moninainen. Eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta 
voidaan tukea erilaisilla tavoilla ja vaihtelevalla intensiteetillä tarpeista riippuen. Tätä tuke-
maan voidaan luoda uudenlaisia toimintatapoja ja välineistöjä sekä muokata muissa yhteyk-
sissä jo tuotettuja menetelmiä. Tällaisten järjestelmämuutoksen tukemiseksi luotujen välinei-
den kehitys on yksi muotoilututkimuksen tulevaisuuden suunnista, johon kohdistuu nopeasti 
kasvanut kansainvälinen kiinnostus. Tätä kuvaa hyvin se, että murrosareenatyökalua koskeva 
artikkeli valittiin muotoilun ykköslehden Design Studies -lehden vuoden 2020 viiden parhaan 
artikkelin joukkoon.      
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3.5. Visio fossiilivapaasta kaukolämmöstä20 

Vaikuttavuustavoite 

SET-hankkeessa kokonaistavoitteemme on, että yritykset hyötyvät hankkeen tutkimustulok-
sista ja tapahtumista liiketoimintansa kehittämisessä. Kaukolämpövisiomme tukee tavoitetta 
monipuolistamalla julkista keskustelua fossiilisen energian käytöstä luopumisesta lämmitys-
järjestelmässä sekä ehdottamalla politiikkakeinoja. 

Sipilän hallituksen kivihiilikiellon myötä Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilen energian-
käytöstä 2029 mennessä. Kaukolämpö on Suomessa tärkeä lämmitysenergian muoto. Kauko-
lämpöverkon polttolaitoksissa yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto on parantanut energi-
antuotannon hyötysuhdetta verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Tämä etu ei 
enää riitä ympäristönäkökulmasta, sillä fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava, jo-
ten myöskään kaukolämpöä ei voi tuottaa fossiilisilla polttoaineilla. Kivihiilikielto, ja kysymys, 
onko polttamisesta vapaa lämmitysjärjestelmä ylipäätään mahdollinen, on aiheuttanut run-
saasti julkista keskustelua ja epäilyksiä.  

Kaukolämpövisiomme on vastaus tähän keskusteluun. Vision avulla olemme havainnollista-
neet, kuinka fossiilivapaa kaukolämpö ja -kylmäverkosto on mahdollista toteuttaa lämmitys-
järjestelmän sähköistyksellä.  

Keinot 

Visiomme puhtaasta ja älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä tavoitteena on havainnollistaa, 
miten voidaan saavuttaa fossiilivapaa lämmitysjärjestelmä. Fossiilivapaassa energiajärjestel-
mässä kaukolämpö tuotetaan pääasiassa teollisilla lämpöpumpuilla, joihin lämpö kerätään 
maasta, vedestä, ilmasta sekä erilaisista hukkalämmön lähteistä. Lämpöpumppujen tarvit-
sema sähkö voidaan tuottaa pääasiassa tuulivoimalla. Biopolttovoimalat toimivat kaukoläm-
mön tuotannossa lähinnä huippu- ja varavoimana. Teollisten lämpöpumppujen rinnalla myös 
kiinteistökohtaisilla lämpöpumpuilla on merkittävä rooli rakennusten lämmityksessä ja jääh-
dytyksessä. Sähkötuotannon vaihtelua ja kulutuspiikkejä voidaan tasata lämpövarastoilla, jo-
hon myös kaukolämpöverkko itsessään tarjoaa mahdollisuuksia, kulutusjoustolla ja jousta-
valla varavoimalla. Vision toteutettavuutta on mallinnettu Suomen tulevaisuuden kaupunki-
tason energiajärjestelmässä. 

Olemme rakentaneet vision aiemmalle tutkimustyöllemme SET:ssä matalaenergiarakentami-
sen parissa, täydentäneet sitä energiantuotannon uusilla mahdollisuuksilla, sekä kytkeneet 
rakennukset osaksi älykästä energiajärjestelmää. Lisäksi visio ammentaa tutkimuksestamme 

 

20 Kaukolämpövisio on toteuttu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun (Samuli Rinne), Aalto-yliopis-
ton Kauppakorkeakoulun (Karoliina Auvinen, Salvatore, Ruggiero, Armi Temmes), VTT:n (Francesco Reda) yh-
teistyönä, osana toista osahanketta. SET-hankkeessa on sittemmin jatkettu tutkimustyötä vision tiimoilta VTT:n 
taholta (Francesco Reda, Ari Laitinen, Oscar Lindholm, Hassam Rehman). 
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SET-hankkeessa: energiakokeiluista, murrosareenassa luoduista muutospoluista, sekä tiiviistä 
vuorovaikutuksestamme keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Hankkeen alussa tarkastelimme matalaenergiajärjestelmiä rakennustasolla. Hankkeen ede-
tessä yleinen keskustelu Suomen ilmastotavoitteista ja niiden tueksi tarvittavasta energiapo-
litiikasta on kuitenkin kiihtynyt. Kaupungit ja kunnat ovat päivittäneet ilmastotavoitteitaan ja 
-strategioitaan ja kansallinen kivihiilikielto on noussut ilmastopolitiikan keskustelun keskiöön. 
Vuonna 2017 järjestämässämme Energiamurrosareenassa (kertomus 3.4.) nousi esiin tarve 
avata kaukolämpöverkot isoimmilla kaupunkialueilla. Suositus poiki kiivasta keskustelua ener-
gia-alalla, erityisesti energiayhtiöiden taholta. Havaitsimme että valtakunnanpolitiikan, ilmas-
toaktivistien sekä erityisesti kivihiilestä riippuvaisten alueiden kuntapolitiikoiden ja energia-
yhtiöiden keskuudessa oli voimakas kysyntä visioille sekä ratkaisuille vähähiilikehityksen edis-
tämiseksi. Keskustelussa oli vahvasti läsnä ajatus, ettei Suomella ole muita vaihtoehtoja kivi-
hiilelle kuin bioenergia. Olemme suunnanneet kaukolämpövision tähän keskusteluun. Ideat 
vision taustalla ovat kypsyneet aiemmassa tutkimustyössämme ja kumuloituneet konsor-
tiomme sisäisissä sekä sidosryhmien kanssa käymissämme keskusteluissa. Katsoimme, että 
matalaenergiarakentamisen tarkastelua on tarpeen laajentaa asuinalue- ja kaupunkitasoille. 

Vision synnyssä on siis ollut isossa roolissa paitsi aiempi tutkimus-, myös vuorovaikutus-
työmme. Järjestämämme yleisötapahtumat ja pyöreän pöydän keskustelut pienempien kut-
superusteisten ryhmien kanssa sekä SET-tutkijoilta saatu vertaispalaute ovat olleet avainteki-
jöitä vision luomisprosessissa. Olemme kiertäneet esittelemässä vision luonnosversiota ener-
giayhtiöiden, Energiateollisuus ry:n, kaupunkien ja kuntien edustajille. Osallistaminen on aut-
tanut keskeisiä sidosryhmiä ymmärtämään visiota ja sitouttanut heitä mallin lähtökohtiin ja 
ratkaisuihin. Vuorovaikutuksessa eri tieteen- ja toimialojen edustajilta saamamme palaute, 
virinnyt keskustelu ja esiin nousseet kysymykset, ovat auttaneet meitä vision testaamisessa 
ja jatkokehittämisessä. 

Keskustelupaperin julkaisun jälkeen olemme esitelleet sitä lukuisissa eri tilaisuuksissa niin jul-
kishallinnon ja politiikan, elinkeinoelämän sekä kansalaisjärjestöjen edustajille. Olemme esi-
merkiksi osallistuneet ja vieneet kaukolämpövisioon liittyviä viestejä useisiin kaupunkien ke-
hityshankkeisiin, kuten Making-city Oulu, SmartTampere, MySMARTlife Helsinki ja SPARCS Es-
poo. 

Kaukolämpövisio on julkaistu vuonna 2018 keskustelupaperina. Sittemmin olemme jatkannet 
hankkeessa akateemista tutkimustyötä kaukolämpövision elementtien parissa mm. älykkäi-
den, puhtaiden ja energiaomavaraisten asuinalueiden mallinnuksella ja elinkaarianalyyseillä. 
Olemme tutkineet myös puhtaan lämmitysjärjestelmän instituutio- ja toimijalähtöisiä esteitä 
ja ajureita, perustuen lähes 40 tilaisuuteen, jossa olemme kuulleet sidosryhmiä. 
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Visio fossiilivapaasta kaukolämpöjärjestelmästä 

 

Kuva 7 Fossiilivapaa kaukolämpöjärjestelmä. Kuva: Karoliina Auvinen ja Francesco Reda 

Vision pääkohdat: 

 Vuoteen 2035 mennessä hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää polttamisen mini-
mointia. Nopea siirtymä edellyttää välttämättä systeemistä muutosta: yhtäaikaisia toi-
mia kaukolämmön tuotannossa, sähkön tuotannossa, kaukolämpöverkoissa ja rakennus-
kannassa.  

 Parhaiten kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä energialähteitä, joiden käyttöä Suomessa 
voi lisätä, ovat ympäristö- ja hukkalämpö, geoterminen energia, tuulivoima ja aurin-
koenergia.  

 Tärkein keino vähentää päästöjä on ympäristö- ja hukkalämmön hyödyntäminen teolli-
silla ja kiinteistökohtaisilla lämpöpumpuilla. Samalla on olennaista kasvattaa mm. tuuli-
voiman tuotantoa lämpöpumppujen sähkön käyttöä varten. 

 Rakennusten lämmön ja tehon tarvetta on tärkeää alentaa energiatehokkuutta paranta-
vien toimien ja kulutusjouston avulla. Vaihtelevan uusiutuvan energian sekä ympäristö-
lämmön laajamittainen hyödyntäminen energiajärjestelmässä edellyttää, että lämpö-
pumput kaukolämpöverkoissa ja rakennuskannassa ovat älykkään ohjauksen piirissä. 
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Konkreettiset vaikutukset 

Kaukolämpövisiomme on herättänyt paljon kiinnostusta, saavuttaen näkyvyyttä niin valta-
kunnan mediassa kuin asiantuntijoiden, poliitikkojen, virkamiesten ja energiayhtiöiden pa-
rissa. Olemme olleet kuultavana vision tiimoilta eduskunnan ympäristövaliokunnassa ja halli-
tusohjelmaneuvotteluissa toukokuussa 2019. Olemme saaneet puhujapyyntöjä myös eri puo-
lueiden ilmasto- ja energiaryhmistä. Keväällä 2020 visio on herättänyt edelleen kiinnostusta, 
ja tutkijamme ovat saaneet säännöllisesti puhujapyyntöjä aiheesta alan tilaisuuksiin. 

Kunta- ja kaupunkitasolla, viranomaisilta ja -poliitikoilta saamamme palautteen perusteella 
visio on koettu hyödylliseksi sen viitoittaessa tietä vähähiiliselle lämmitysjärjestelmälle sekä 
kuntien ja kaupunkien hiilineutraaliustavoitteille. Työmme matalaenergiarakentamisen ja 
kaukolämpövision parissa on mahdollistanut SPARCs EU-hankkeen, jonka tavoitteena on ke-
hittää älykkäitä kaupunkeja luoden kestävien, energiapositiivisten ja hiilettömien yhteisöjen 
verkoston. Hankkeeseen osallistuu seitsemän eurooppalaista kaupunkia, kuten Espoo. 

Visiomme on osaltaan vaikuttanut energia-alan asiantuntijoiden keskuudessa käytävään kes-
kusteluun. Asiantuntijoiden puheessa heijastuvat vision keskeisimmät ajatukset, kuten yhteis-
kunnan energiankäyttösektorien sähköistyminen ja yhteen kytkeytyminen, sekä sääriippuvai-
sen uusiutuvan energian tuotannon tasaaminen erilaisilla kulutusjousto- ja energianvaras-
tointiratkaisuilla. Visiomme on myötävaikuttanut näiden näkemysten valtavirtaistumiseen.  

Keskustelusarjat 

Keskusteluyhteymme useiden energiayhtiöiden edustajien kanssa syntyi heti SET-hankkeen alku-
metreillä, ja monet ovat olleet aktiivisesti mukana seminaareissamme ja työpajoissamme. Keskus-
teluyhteyden vahvistuminen kaukolämpövision parissa ei ollut monen yhtiön kanssa itsestään sel-
vää, sillä esityksemme kaukolämpöverkkojen avaamisesta oli ristiriidassa kaukolämpöliiketoimin-
nan kannalta. Useampi yhtiö suhtautui kuitenkin kaukolämpövisioon mahdollisuutena. Jotkut to-
tesivat tämänkaltaisen tutkimustyön ja aiheesta käydyn julkisen keskustelun olevan erittäin tär-
keää, sillä se edistää yrityksen kehitystyötä kivihiilestä luopumiseksi. Kävimme energiayhtiöiden 
edustajien kanssa useita keskusteluja, joissa käsiteltiin vision eri ulottuvuuksia. Tutkijoitamme 
muun muassa kutsuttiin puhujiksi yritysten sisäisiin tilaisuuksiin useaan otteeseen.  

Nämä tapaamisemme mahdollistivat aihepiiriin syventyvää sekä teknisesti yksityiskohtaisempaa 
keskustelua verrattuna yleisötapahtumiin, joissa on pysyteltävä tietyssä määrin yleisemmällä ta-
solla. Keskusteluista kaukolämpöyhtiöiden kanssa on ollut valtava apu tutkimustyössämme, niin 
tietolähteenä kuin näkemysten testaamisessa. Kriittinen, rakentava palaute on tarjonnut sekä 
konkreettista että hiljaista tietoa ja auttanut meitä syvällisemmin ymmärtämään kaukolämpöjär-
jestelmää. Välisemme vuorovaikutus on saattanut myötävaikuttaa myös energiayhtiöiden hiili-
neutraaliustavoitteisiin, joihin pyritään pitkälti sähköistämällä. Vuonna 2020 useampi energiayh-
tiö on avannut kaukolämpöverkkonsa, mutta lämmön hinnoittelu ei ole synnyttänyt tarjontaa. 
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Monet energiayhtiöt ja Energiateollisuus ry ovat suhtautuneet visioon epäilevästi, eikä sitä 
ole hyväksytty sellaisenaan. Meillä on kuitenkin ollut avoin keskusteluyhteys moniin energia-
yhtiöihin jo vision luomisen aikaan, joten näkemyksistä löytyy myös yhteneväisyyksiä. Ener-
gia-alan elinkeinoelämän edustajat, kuten Kaasuyhdistys ry, Energiateollisuus ry, sekä monet 
kaukolämpöyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita visiosta. Olemme pystyneet käsittelemään näke-
myseroja, mikä on rakentanut ymmärrystä osapuolten välillä. Tänä päivänä Suomen suurim-
pien kaukolämpöyhtiöiden strategioissa on hyvin paljon samoja elementtejä kuin kaukoläm-
pövisiossamme, mm. bioenergian potentiaalin rajallisuus sekä siihen investoimisen riskit tie-
dostetaan. Useat kaukolämpöyhtiöt pilotoivat lämpöpumppuja ja -varastoja osana kaukoläm-
pöverkkoa, sekä kehittävät kaukolämmön kulutusjoustoa ja verkon älykkyyttä. Kaukolämpö-
visiomme kädenjälki näkyy myös mm. Business Finlandin Smart Otaniemi –ohjelman keskus-
teluissa sekä aloitteissa, joissa kehitetään puhdasta kaukolämpöverkkoa tukevien teknologi-
oiden liiketoiminnallista ulottuvuutta yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Loimme Fossiilittoman kaukolämmön vision syötteeksi energia- ja ilmastokeskustelussa val-
litsevaan tiettyyn näköalattomuuteen ja kapeakatseiseen tarkasteluun. Alan keskustelua ovat 
toki elävöittäneet myös muut toimijat, mm. muut STN-energiahankkeet ja kansalaisjärjestöt. 
Nyt visiomme keskeiset viestit on pitkälti omaksuttu energia-alan asiantuntijoiden parissa, ja 
muutosta on havaittavissa myös viranomaisten ja yritysten tahoilta. Vaikka visio ei sellaise-
naan ole toteutumassa juuri nyt, se on täyttänyt tavoitteensa osaltaan monipuolistamalla 
alan tulevaisuuden näkymiä.  

Mitä vielä tarvitaan? 

Energiamurroksen hyötyjen tavoittamiseksi sekä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavutta-
miseksi visiossa viitoittamiamme toimia tarvittaisiin välittömästi. Useat avaintoimijat, kuten 
energiayhtiöt, julkishallinto ja poliitikot vaikuttavat kuitenkin toimivan verkkaisemmalla aika-
taululla. Useat kaupungit, kunnat ja kaukolämpöyhtiöt pilotoivat uuden energian ratkaisuja, 
mutta samanaikaisesti tehdään huomattavia siirtymävaiheen investointeja bioenergiaan. 
Nämä investoinnit sitovat lämmitysjärjestelmiä polttamiseen vielä pitkäksi ajaksi.  

Hiilineutraalin kaukolämmön toteutumisen haasteita ovat kaukolämpöyhtiöiden polkuriippu-
vuus, polttamiseen kannustava hintaohjaus sekä asiakkaiden sopimus- ja hinnoittelumallit, 
jotka eivät kannusta rakennusten omistajia esimerkiksi kulutusjoustoon tai hukkalämmön tal-
teenottoon. Kaukolämpöyhtiöiden investointeja ohjaavat verotus, teknologian hankinta- ja 
huoltokustannukset, energialähteiden hinnat, päästökauppa ja omistajat. Kaukolämpöyrityk-
set pyrkivät hankkimaan lämpöä edullisimmista lähteistä, jotka olivat vuonna 2018 bioenergia 
ja turve. Energialähteiden hintoihin vaikutti vuonna 2019 enemmän kansalliset valmisteverot 
kuin EU:n päästökauppa.  

Muutos kohti puhtaita ja älykkäitä energiajärjestelmiä vaatii vielä teknologian kehitystä, 
mutta ennen kaikkea poliittista tahtotilaa. Kaukolämpöyhtiöiden päästöjen vähentäminen on 
erityisesti kaukolämpöyhtiöiden johtajien, yhtiöiden omistajien sekä verotuksesta ja ilmasto-
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politiikasta vastaavien poliitikkojen vastuulla. On luotava taloudellisia kannusteita, jotta puh-
taisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin investoiminen on kannattavaa lyhyemmällä aikavälillä, 
niin kaukolämpöyhtiöille kuin -asiakkaille. Politiikkatoimilla voidaan mahdollistaa yrityksille 
suotuisa investointiympäristö energiamurroksessa ja mahdollistaa muutosta kohti vähähiilisiä 
kaupunkeja ja kuntia. 

Poliittista yhteisymmärrystä ja tahtoa tarvitaan paitsi Suomessa, myös EU- ja kansainvälisellä 
tasolla. Kansainvälisesti yhtenäinen viesti nopeuttaisi uusien energiaratkaisuiden leviämistä, 
sekä pienentäisi kehityskustannuksiin liittyvää riskiä markkina-alueen ollessa laajempi. Jat-
kossa osa hankkeemme tutkijoista jatkaa matalaenergia- ja energiaomavaraisten yhteisöjen 
kehityksen edistämistyötä kansainvälisellä tasolla uusien tutkimushankkeiden myötä.  

3.6. Rakennusten energiatehokkuus ja joustava  
 energiankäyttö21 

Vaikuttavuustavoite 

Hankkeen alkaessa emme olleet sisällyttäneet siihen erityistä vaikuttavuustavoitetta raken-
nusten energiatehokkuuteen. Hankkeen aikana kuitenkin havaitsimme, että rakennusten 
energiatehokkuus ja joustava energiankäyttö liittyvät keskeisesti energiamurrokseen, jolloin 
päädyimme edistämään alueen tutkimusta SET-hankkeessa ja sisarhankkeissa. Rakennusten 
energiatehokkuutta ja energiankäytön joustavuutta lisäämällä voidaan merkittävästi edistää 
Suomen päästötavoitteita. Rakennusten lämmitys aiheuttaa noin viidesosan Suomen nykyi-
sistä hiilidioksidipäästöistä. Lämmitystarpeen vähentämisen ohella, päästöleikkauksia syntyy, 
kun älykkäiden energiateknologioiden ansiosta rakennuksista tulee tärkeä osa energiajärjes-
telmiä energiantuotannon, varastoinnin ja kulutusjouston tarjoajina. Rakennusten energian-
käytön joustavuutta lisäämällä voidaan vähentää päästöintensiivisten huippulämpökeskusten 
käyttöä, sujuvoittaa energiantuotannon rakenteellista muutosta ja eri energiankäyttösekto-
rien yhdistymistä. Tässä kontekstissa erityisesti olemassa olevien rakennusten energiankäyttö 
on keskeisessä asemassa. 

Rakennusten energiakorjaukset ja automaatio tarjoavat paljon mahdollisuuksia päästöjen vä-
hentämiseen, työllisyyteen, palveluinnovaatioihin ja vientiin. Täten tavoitteemme edistää ra-
kennuskannan tehokasta ja joustavaa energiankäyttöä kytkeytyy hankeemme kokonaistavoit-
teeseen edistää julkishallinnon kykyä ohjata taloutta teknologiamurroksissa. SET-hankkeessa 

 

21 Tavoitteen edistämiseksi tutkimustyötä on tehty SYKE:ssä (Hanna-Liisa Kangas, Eeva Primmer, Jani Lukkari-
nen, Annukka Berg, Paula Kivimaa), SPRU:ssa (Paula Kivimaa), Aalto yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulussa (Sampsa Hyysalo, Mikko Jalas, Jouni Juntunen), Helsingin yliopiston Kuluttajatutukimuskeskuksessa 
(Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, Siiri Söyrinki, Timo Huomo), LUT:ssa (Salla Annala), Aalto yliopiston Kauppa-
korkeakoulussa (Salvatore Ruggiero, Tiina Ohrling), sekä VTT:ssä (Miimu Airaksinen, Francesco Reda) yhteis-
työssä Tripod- ja USE-hankkeiden kanssa. Ympäristöministeriön RESA-, TALO - ja RetroCheck -hankkeet (Hanna-
Liisa Kangas, SYKE), sekä NEVA- ja Remppa-hankkeet ja muut rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toi-
meenpanoa edistävät hankkeet (Päivi Laitila, Harri Heinaro ja Kirsi-Maaria Forssell, Motiva) 
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ja rinnakkaishankkeissa olemme tutkineet millä ohjauskeinoilla voidaan vauhdittaa rakennus-
kannan energiatehokkuutta ja uusien energiaratkaisuiden käyttöönottoa uudis- ja korjausra-
kentamisessa, toimien tiiviissä yhteistyössä julkishallinnon ja yritysten kanssa. 

Keinot 

SET-hankeessa osa tutkijoistamme on työskennellyt yhtäaikaisesti hankkeissa, joissa on tut-
kittu rakennuskannan energiankäyttöä kokeilujen, instituutioiden, politiikan, välittäjien, liike-
toimintaekosysteemien, liiketoimintamallien sekä teknologioiden näkökulmasta. Hankkeet 
muodostavat kokonaisuuden, jossa rinnakkaishankkeet ovat keskittyneet murroksen tiettyi-
hin osa-alueisiin, ja SET-hankkeessa olemme tarkastelleet rakennuskannan roolia energia-
murroksessa laajemmin. Yhteispeli on mahdollistanut aiheen monitieteisen tarkastelun, sekä 
kasvattanut tuloksista johdettujen politiikkasuositusten painoarvoa. 

SET-hankkeessa tärkeimpiä yhteistyöhankkeitamme ovat olleet Tripod ja USE. Tripod-hank-
keessa on tutkittu välittäjäorganisaatioiden roolia energiamurroksessa, keskittyen erityisesti 
kotitalouksien energiaratkaisuihin. USE-hankkeessa taas on tarkasteltu liiketoimintaekosys-
teemejä rakennusten energiapalveluiden ympärillä, alueellisten ekosysteemien kehittymistä, 
ja miten rakennusten energiapolitiikka tukee kehitystä. Keskeisiä tutkimusalueita tässä raken-
nusten energiankäytön tutkimuskokonaisuudessa ovat olleet myös hankkeemme tekninen 
tutkimus matalaenergiarakentamisen sekä energiapositiivisten asuinalueiden parissa (kerto-
mukset 3.1. ja 3.5.), kulutusjoustotutkimukset (kertomukset 3.1. ja 3.2.) ja kokeilujen tapaus-
tutkimukset (kertomus 3.3.), joissa olemme tarkastelleet mm. energiaremontti- ja energiapal-
velukokeiluja liikekiinteistöissä ja taloyhtiöissä, yhteistyössä asukkaiden, kiinteistönhuoltajien 
ja omistajien, sekä alan yritysten kanssa.  

Rakennusten puhtaat ja älykkäät energiaratkaisut ovat esimerkiksi ympäristön lämpöä hyö-
dyntäviä lämpöpumppuja, poistoilman ja jäteveden lämmön talteenottoa, aurinkoenergiaa, 
energian varastointia, sisäolosuhteiden seurantaa, kulutusjoustoautomaatiota sekä sähköajo-
neuvojen latauspisteitä. Energiatehokkaassa rakennuksessa on hyvän eristystason rakennus-
vaippa ja energiatehokkaat ikkunat. Laadukkaalla suunnittelulla on myös suuri merkitys, esi-
merkiksi rakennusten ylilämpenemistä voidaan vähentää mm. sopivilla auringonsuojausrat-
kaisuilla.  

Tuloksiemme perusteella julkinen ohjaus toimii verrattain tehokkaasti uudisrakentamisen 
osalta, mutta myös tämän ohjauksen toimeenpanoa tulisi tehostaa ja valvoa paremmin ener-
giamurroksen edistämiseksi. Erityisesti olemassa olevan rakennuskannan parantamiseen pi-
täisi kohdistaa lisää toimenpiteitä. Molemmilla osa-alueilla julkinen politiikka ei ole kannusta-
nut riittävästi uusien energiapalveluiden syntyyn ja laajentamiseen tarvittavassa määrin. Var-
sinkin kotitalouksien ja taloyhtiöiden osalta energiatehokkuuden kehittäminen on hidasta. 
Vaikka energiakorjauksissa (energiatehokkuuden kehittäminen, lämmöntalteenotto, pientuo-
tanto) on suurta säästöpotentiaalia taloyhtiöille, niitä ei toteuteta usein. Haasteina ovat tie-
donhankintaan kuluva aika, palveluntarjonnan hajanaisuus, epäselvä politiikkaympäristö ja 
ratkaisuiden yhteensovittaminen. Suunnittelutyön kustannukset ovat korkeat, eikä energia-
konsultointipalveluita ole juuri saatavilla. Energiakentällä on paljon uusia toimijoita, kokei-
luita ja uutta teknologiaa kehitetään. Uudet ideat ja toimijat eivät kuitenkaan näytä löytävän 
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toisiaan ja laajempia liiketoimintaekosysteemejä ei synny. Laaja, koko energiajärjestelmää 
koskeva muutos edellyttää paitsi uuden teknologian soveltamista, myös esimerkiksi uusien 
toimintamallien ja vuorovaikutussuhteiden rakentamista, sekä toimijakentän muutosta. 

Olemme vuorovaikuttaneet rakennusten energiatehokkuuden kehittämisestä vastaavien ja 
vaikuttavien tahojen, kuten ministeriöiden (YM, TEM), kaupunkien ja kuntien, alan yritysten 
ja etujärjestöjen (Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Lähienergialiitto, Energiateollisuus ry, Rakli 
ry, Safa ry), sekä rakennusten käyttäjien kanssa. Olemme viestineet tutkimustuloksia osallis-
tumalla tilaisuuksiin, sekä yhdessä kehittäneet ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää ener-
giatehokkuutta ja siihen liittyvien palveluiden käyttöönottoa mm. työpajoissa. Sisarhank-
keemme USE tuotti rakennusten energiapalveluihin liittyen vuonna 2019 asiantuntijayleisölle 
suunnatun synteesiraportin, sekä järjesti sidosryhmäseminaarin, jossa oli myös neljästä kan-
sanedustajasta koostuva paneeli keskustelemassa mm. rakennusten energiatehokkuushaas-
teen roolista lähestyvissä eduskuntavaaleissa. Lisäksi yksi vuonna 2017 Energiamurrosaree-
nassamme energiamurroksessa (kertomus 3.4.) kehitetyistä muutospoluista koskee raken-
nusten energiankäytön puolittamista ja vuonna 2020 Kansalaisenergia-areena on pureutunut 
taloyhtiöiden rooliin. Vuoden 2019 hallitusneuvottelujen aikaan julkaisimme useiden STN-
hankkeiden yhteistyönä politiikkapaperin ”Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten puhtaisiin 
energiaratkaisuihin”. Olemme viestineet tuloksia myös SET-hankkeen syksyllä 2019 järjestä-
missä eduskuntapuoluiden tapaamisissa. Lisäksi yksi hankkeemme tutkijoista on osallistunut 
ympäristöministeriön työhön uusien ohjauskeinojen kehittämiseksi.   

Olemme julkaisseet myös useita alan toimijoille ja suurelle yleisölle suunnattuja blogikirjoi-
tuksia, joita on julkaistu esimerkiksi Tekniikka & Talous -lehdessä. Olemme viestineet mm. 
uusien älykkäiden energiaratkaisuiden potentiaalista parantaa asumisviihtyvyyttä ja sisäil-
manlaatua. Olemme pyrkineet näin purkamaan harhaluuloja mm. siitä, että energiatehok-
kuus tai kulutusjousto vaatisivat kuluttajilta kompromisseja tai uhrauksia. Tähän liittyen 
olemme luoneet yhteistyössä muiden STN-energiahankkeiden ja viestintätoiminto Ellun ka-
nojen kanssa Ratkaisutori-tapahtuman, jonka teemaksi valikoitiin lämmitykseen ja rakennus-
ten energianhankintaa koskevat myytit. 
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Konkreettiset vaikutukset 

Hankkeen aikana olemme vakiinnuttaneet yhteistyösuhteita alan keskeisten sidosryhmien, 
kuten yllä mainittujen ministeriöiden edustajien, sekä energia- ja rakennusalan yritysten ja 
etujärjestöjen kanssa. Rakennusten energiatehokkuuden ja -käytön toimintakenttä, sekä si-
dosryhmäverkosto on laaja, mutta alan yritykset eivät kuitenkaan toistaiseksi ole järjestäyty-
neet energiakorjausten tai -palveluiden suhteen. Yhteistyömme STN-hankkeiden ja keskeis-
ten sidosryhmien kanssa on paitsi mahdollistanut molemminpuolista tiedonvaihtoa, myös 
osaltaan edesauttanut toimijaverkoston syntymistä rakennusten älykkään energiankäytön 
ympärille. 

STN-hankkeiden politiikkapaperi: Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten puhtaisiin 
energiaratkaisuihin 

Toukokuussa 2019 julkaisimme yhteistyössä STN-sisarhankkeidensa kanssa hallitusneuvotteluihin 
kohdistetun politiikkapaperin, joka ehdottaa konkreettisia keinoja rakennusten puhtaiden energia-
ratkaisujen vauhdittamiseksi. Keskeinen osa hankeemme vaikuttavuus- ja viestintäsuunnitelmaa 
on ollut kohdistaa politiikkapaperit ajankohtaisiin politiikkaprosesseihin. Ajankohtaisuudella 
olemme pyrkineet ehdotuksien mahdollisimman suureen merkityksellisyyteen ja käyttökelpoisuu-
teen. Halusimme koota julkaisun STN-hankkeiden yhteistyönä, mahdollisimman laajan asiantunti-
juuden tavoittamiseksi sekä viestin painoarvon kasvattamiseksi. Johdollamme STN-hankkeiden kes-
keiset tulokset ja ehdotukset rakennusten puhtaiden energiaratkaisuiden edistämiseksi koottiin po-
litiikkapaperiksi. Politiikkapaperin allekirjoitti lähes 50 alaan erikoistunutta tutkijaa BCDC, EL-TRAN, 
WISE, SÄVÄYS ja CORE -hankkeista. Julkaisun myötä SET-hankkeen edustaja kutsuttiin kuultavaksi 
hallitusneuvotteluihin toukokuussa 2019. 

Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu useita linjauksia, jotka vastaavat yhteisen politiikkapape-
rimme ehdotuksia. Hallituksen tavoitteina ovat taloyhtiöiden ja kotitalouksien uudet energia-avus-
tukset, öljylämmityksestä luopuminen, laajamittaisten kortteleiden ja alueiden peruskorjaus- ja 
energiatehokkuushankkeiden edistäminen, rakennusalan vähähiili-tiekartta, sekä rakennusalan 
täydennyskoulutuksen lisääminen energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi ja riippumatto-
maan rakennusalan tutkimukseen panostaminen.  Nämä kaikki ovat linjassa ehdotustemme ja 
ydinviestiemme kanssa. Näistä kirjauksista energia-avustukset on jo toimeenpantu: vuoden 2020 
alusta alkaen toteutettaviin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin on voi-
nut hakea uutta energia-avustusta. 

Politiikkapaperin avulla aikaansaadut konkreettiset vaikutukset ovat oiva esimerkki tuloksellisesta 
moni- ja poikkitieteellisestä vaikuttamistyöstä. Hallitusohjelman kirjauksilla on potentiaalia suu-
resti edistää Suomen rakennuskannan energiatehokkuutta ja päästövähennystavoitteiden saavut-
tamista. Nyt onkin keskeistä varmistaa niiden toimeenpano. Osa SET-hankkeen tutkijoista jatkaa 
näiden tavoitteiden eteenpäin viemistä ympäristöministeriön hankkeissa, joiden tarkoituksena on 
kehittää Suomen energiatehokkuuspolitiikkaa ja sen toimeenpanoa. 
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Tiedeyhteisön osalta, tutkimusyhteistyömme SET sekä Tripod ja USE -hankkeiden välillä on 
edesauttanut yhteiskuntatieteellisen osaamisen kehittymistä rakennusten energiatehok-
kuusteeman saralla. Suomen rakennusten energiatehokkuuden edistäminen toiminut myös 
yhtenä esimerkkinä systeemisen muutoksen tutkimusta Euroopan ympäristövirastolle synte-
tisoivassa raportissa, joka on julkaistu vuonna 2019. 

Monet SET-hankeessa ja sen sisarhankkeissa ajamistamme politiikkasuosituksista ovat pääty-
neet Marinin hallitusohjelmaan. Tätä kirjoittaessa, hallitusohjelman tavoitteista energia-avus-
tukset on jo toimeenpantu, ja niitä on mahdollista hyödyntää niin asuinrakennusten energia-
remonttien suunnittelu- kuin toteutuskustannuksiin. Energia-avustukset ovat jo elävöittäneet 
markkinoita, mm. lämmöntalteenottoratkaisuiden kysyntä on kasvanut. Lisääntyvän kysyn-
nän myötä myös energiapalveluiden tarjonta todennäköisesti lisääntyy. Eräs hankkeemme 
tutkija on koordinoinut YM:n politiikan uudistushankkeita RESA, Retrocheck, ja TALO, joissa 
on selvitetty päivitetyn rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa, vähähiilisen 
rakentamisen taloudellisia kannustimia, ja korjausrakentamisen vähähiilisyysstrategian ta-
voitteita. Hankkeet ovat olleet erittäin keskeisiä prosesseja hankkeemme ja rinnakkaishank-
keidemme tutkimustulosten jalkauttamisessa päätöksentekoon.  

SET-hankkeen aikana energiapolitiikan ja julkisen keskustelun näkökulmat ovat laajentuneet 
energiantuotannosta kattamaan myös energiatehokkuuspolitiikan, joka aikaisemmin jäi ”tuu-
livoima, ydinvoima ja bioenergia” –keskustelun varjoon. Suomen energiatehokkuuspolitiikan 
kehitys on SET-hanketta pitkäaikaisempi kehityskulku. Vuosina 2007-2012 siirryttiin U-arvon 
käytöstä E-lukuun, ja samalla rakennuksen eristystason ja lämpöhäviöiden tarkastelusta sen 
kokonaisenergiakulutuksen tarkasteluun. Olemme vieneet kehitystä eteenpäin tuottamalla 
sääntelyn taustaksi lisätietoa rakennusten energiatehokkuudesta ja kytkemisestä osaksi tule-
vaisuuden älykästä energiajärjestelmää, sekä keinoista kehityksen edistämiseksi. Kokonaisuu-
dessaan kehitys mahdollistaa energiatehokkuuden kokonaisvaltaisemman ja todenmukai-
semman tarkastelun, ja edelleen myös kunnianhimoisemmat rakennusten energiatehokkuus-
tavoitteet sekä -ohjauksen. Työmme on osaltaan kasvattanut poliittisten päättäjien ymmär-
rystä rakennusten energiaratkaisujen mahdollisuuksista, hyödyistä ja keinoista niiden saavut-
tamiseksi.  

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

SET-hankkeessa tavoitteenamme on ollut edesauttaa julkishallinnon kykyä ohjata energia-
murrosta ja puhtaiden energiaratkaisujen liiketoimintamahdollisuuksia edistämällä rakennus-
kannan tehokasta ja joustavaa energiankäyttöä. Suomessa politiikkaohjaus on vahvaa uudis-
rakentamisen energiatehokkuuden saralla. Myös korjausrakentamisen ja älykkäiden energi-
anhallintapalveluiden käyttöönoton osalta tilanne on kehittymässä. 

Tehokkaimpia keinoja edistää rakennusten energiatehokkuutta ovat vähäpäästöinen lämmi-
tysjärjestelmä, lämmön talteenoton tehostaminen, ympäristön uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntäminen ja älykäs kulutuksen ohjaus. Muutokset eri lämmitysmuotojen markkinoilla 
ovat johtaneet siihen, että maalämmön ja lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuus on 
parantunut. Nykyisin esimerkiksi monien kerrostalojen on kannattavaa vaihtaa kaukoläm-
möstä maalämpöön. Energiayhteisöt sallivan lainsäädäntömuutoksen myötä taloyhtiöiden on 
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järkevää investoida aurinkoenergiaan. Energiakorjauksissa on taloudellista potentiaalia, ja li-
säksi niihin kannustetaan uudella energia-avustuksella, jonka säätämiseen olemme osal-
tamme vaikuttaneet. 

Myös kaupunki- ja kuntapolitiikan saralla on tapahtumassa heräämistä. Kaupungit ovat alka-
neet ottaa entistä aktiivisempaa roolia palveluiden ja käyttäjien yhdistäjänä, tukien paikallis-
ten liiketoimintaekosysteemien muodostumista. Kehitys parantaa kiinteistön omistajien, ku-
ten taloyhtiöiden, mahdollisuuksia toteuttaa energiaremontteja. Olemme osaltamme lisän-
neet tietopohjaa tukemaan tätä kiinnostusta, mm. Lappeenrannan kaupungin osallistumisen 
kautta sekä Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa käydyn tiedonvaihdon avulla. 

Systeemistä murrosta voidaan edistää määrätietoisella politiikkaohjauksella, joka tarkastelee 
energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Hankkeemme aikana näke-
mykset energiatehokkuuden roolista ja luonteesta osana ilmasto- ja energiapolitiikkaa ovat 
monipuolistuneet julkisessa keskustelussa ja politiikassa. Murrosajattelu on vakiintumassa 
energiatehokkuuspolitiikassa, mikä näkyy mm. Marinin hallitusohjelman painopisteissä ver-
rattuna edeltäviin hallituksiin ja uudenlaisen politiikan toimeenpanossa. Tämä politiikkanäke-
mysten kehitys edistää markkinoiden syntymistä, yritysten liiketoiminta- ja vientimahdolli-
suuksia, työllisyyttä, sekä Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. 

Mitä vielä tarvitaan? 

Rakennuskanta uudistuu nykyvauhdilla vain noin 1-2 % vuodessa, joten erityisesti olemassa 
olevan rakennuskannan aiheuttamia päästöjä on pienennettävä määrätietoisesti ilmastota-
voitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisut tähän ovat valmiina: olemassa olevia rakennuksia voi-
daan saneerata energiatehokkuudeltaan jopa laadukkaiden uusien rakennusten veroisiksi, ja 
elinkaarikustannusten näkökulmasta tarkasteltuna tämä voi myös olla edullinen vaihtoehto. 
Markkinaehtoinen kehitys ei kuitenkaan ole tarpeeksi nopeaa. Murroksen edistämiseksi tar-
vitaan poliittista ohjausta: sääntelyllä voidaan luoda kysyntää ja avustukset sekä neuvonta ja 
viestintä ovat tärkeitä energiaratkaisujen toteuttamiseksi sekä valtakunnan että kaupunki- ja 
kuntatasolla. Näiden toimenpiteiden tehokas ja toimiva toimeenpano on avainedellytys. Vuo-
siksi 2020-2022 päätetty energia-avustus on hyvä alku tässä, mutta avustuksen tulisi olla pi-
dempiaikainen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja markkinoiden ennustettavuuden paranta-
miseksi. 

Korjausrakentamisen energiamääräyksissä voitaisiin entistä selvemmin asettaa ehtoja ener-
giatehokkuuden parantamisesta. Rakentamismääräyksillä määritellään ja yhdenmukaiste-
taan rakennusten teknisten järjestelmien suunnitteluvaatimukset. Suunnitteluvaiheessa luo-
daan perusta lämmityksen hybridijärjestelmien, automaation, sähköjärjestelmien ja älykkäi-
den energiaratkaisujen laadukkaalle toteutukselle, käytölle ja ylläpidolle. 

Energiapalveluiden käyttöönoton haasteet ovat usein tiedon puutteessa oikeiden teknologi-
oiden valinnassa. Tähän tarvitaan sekä palveluinnovaatioita että kuluttajien hankintoja tuke-
via välittäjätoimijoita. Vaikka energiapolitiikan fokus on laajentunut, yleisesti innovaatiopoli-
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tiikka on vielä keskittynyt teknologiaan, jättäen palvelut vähemmällä huomiolle. Yksi osa ener-
giamurrosta tukevaa innovaatiopolitiikkaa onkin keskittyä tukemaan palveluinnovaatioita ja 
kokeiluja sekä näiden skaalausta.  

Kaupunki- ja kuntatason toimijoilla on keskeinen rooli välittäjinä matalaenergiarakentamisen 
ja energiapalveluiden käyttöönoton edistämisessä. Liiketoiminta- ja alueellisten ekosystee-
mien syntyminen vaatii koordinaatiota: tiedonsaantia on edistettävä siitä, mitkä ratkaisut so-
pivat taloyhtiön olosuhteisiin ja mitkä markkinatoimijat toteuttavat niitä. Energianeuvonnan 
ja kaupallisten toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä voidaan helpottaa mm. taloyhtiöiden sel-
vitystyötä, esim. sertifioidut energiakonsultit, esimerkkiprojektit, tarjouskoonnit. Motiva 
edistää monipuolisesti rakennusten energiatehokkuuden parantamista, korjausrakentamisen 
strategian käytäntöönpanoa ja kokoaa esimerkkejä hyvistä, toteutetuista käytännöistä toi-
mintojen skaalaamiseksi. Lisäksi yksi hankkeemme tutkija on mukana Energiaviisaat kaupun-
git -hankkeen ohjausryhmässä, johon osallistuu Suomen kuusi suurinta kaupunkia. Ohjelma 
pyrkii edistämään uusien, rakennusten älykästä energiankäyttöä edistävien ratkaisujen, kuten 
kulutusjouston ja energiavarastojen, käyttöönottoa. 

3.7. Monitieteisten tutkijanurien edistäminen  

Vaikuttavuustavoite 

STN-hankkeiden tarkoitus on monitieteisen tutkimuksen keinoin etsiä ratkaisuja yhteiskun-
nallisiin haasteisiin.  Samanaikaisesti yliopistotutkimuksen odotetaan täyttävän akateemiset 
tavoitteensa julkaisemisen ja opetuksen kehittämisen kautta, mutta myös entistä laaduk-
kaampien tutkimusympäristöjen kehittämisen kautta. Tässä kertomuksessa kuvataan, miten 
olemme SET-hankkeessa osallistuneet monitieteisten tutkimusverkostojen rakentamiseen, 
jotka ovat edesauttaneet tutkijoiden uria ja tutkimusympäristöjen kehittämistä partnerior-
gansaatioissa.  

Keinot 

SET-hankkeessa olemme pyrkineet edistämään osallistuvien tutkijoiden valmiuksia erityisesti 
monitieteiseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan tutkimukseen. Keskeisiä keinojamme ovat 
olleet konsortion partnerien valinta aiemmin tehdyn yhteistyön pohjalta, hankkeen sisäisen 
ja välisen yhteistyön edistäminen sekä akateemisen tutkimuksen ja vaikuttamistyön yhtymä-
kohtien luominen ja hyödyntäminen.  

Laadukkaiden tutkimusympäristöjen syntyminen edellyttää jatkuvuutta. Isossa konsortiossa 
on hyötyä, jos osa partnereista on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin, ja riittävän pitkäkestoiset 
hankekokonaisuudet ja pysyvämmät tutkimusryhmät ovat tutkimusympäristön kehityksen 
kannalta tärkeitä. Tutkimushankkeen suunnitelmaa arvioitaessa arvioidaan suunnitelman li-
säksi partnereiden aikaisempi akateeminen tuotanto. Tässä keskeisessä asemassa ovat part-
neriorganisaatioissa olevat senioritutkijat, jotka SET-hankkeessa olivat kaikki tehneet moni-
tieteistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Hankkeemme toimijoista eritoten 
Raimo Lovio, Eva Heiskanen, Karoliina Auvinen, Mikael Hildén, Jero Ahola ovat jo vuosia olleet 
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tunnettuja ja kysyttyjä asiantuntijoita energia- ja ilmastoasioissa. Senioritutkijoiden osaami-
nen on edistänyt myös hankkeemme muiden tutkijoiden kehittymistä yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa. Hankkeemme tutkimusryhmissä työskenteli alussa yli kymmenen tohtoria, 
joista moni toimi post doc -tutkijana sekä kourallinen tohtoriopiskelijoita. Hankkeen edetessä 
olemme palkanneet lisää post doc-tutkijoita. 

Jotta syntyisi asiantuntijuutta ajankohtaisista aiheista olemme SET-hankkeessa akateemisen 
laadun lisäksi varmistaneet soveltavan tutkimuksen osuuden. Pääasiassa se on varmistettu 
valtion tutkimuslaitosten kuten SYKE, VTT ja VATT kautta. Eräillä tutkijoillamme on myös yri-
tyskokemusta. Hankkeemme painopiste on ollut Suomessa, mutta Sussexin yliopiston Science 
Policy Research Unit (SPRU) on mahdollistanut vertailututkimukset energiamurroksen etene-
misestä eri maissa. Näiden analysointi suhteessa suomalaiseen energiamurrokseen on tuonut 
hankkeeseemme tärkeän osaamispanoksen ja uusia näkökulmia tutkimukseen. Tämä on ollut 
mahdollista STN-rahoitusmallin salliessa kansainväliset tutkimuspartnerit.  

Tutkijoiden aiemmasta yhteistyöstä huolimatta olemme panostaneet yhteisön syntymiseen. 
SET-hankkeessa olemme luoneet perinteen kuukausittaisista perjantaiseminaareista, joissa 
eri partnerit vuorollaan kertovat töistään. Lisäksi seminaareissa olemme käyneet ohjattuja 
keskusteluja tulevaisuudesta, vaikuttamisesta ja opitun hyödyntämisestä. Olemme tavoitta-
neet perjantaiseminaareihin hyvin keskustelevan ilmapiirin, mikä on luonut mahdollisuuksia 
partnereiden välisen yhteistyön kehittymiseen ja nuorempien tutkijoiden oppimiseen. Hank-
keessamme kaikkien yhteisiä ponnistuksia ovat olleet ensimmäisen vuoden Delfoi-kierros työ-
pajoineen, sekä erityisesti vuoden 2017 Energiamurrosareena. Pienempiä yhteistyökuvioita 
on syntynyt vähitellen. 

Yhteistyö Strategisen tutkimuksen neuvoston toisten energiahankkeiden kanssa (BCDC-Ener-
gia ja EL-TRAN) on ollut meille merkityksellistä erityisesti vuorovaikutuksen alueella. Kansain-
välinen verkostoituminen on tarpeellista tutkimushankkeissa niin tietopohjan kuin varsinkin 
akateemisen näkyvyyden osalta. SET-hankkeen tärkein yhteinen kansainvälinen verkosto on 
STRN (Sustainability Transitions Research Network), jonka puitteissa olemme osallistuneet 
konferensseihin ja järjestäneet vierailuseminaareja. 

SET-hankkeelta, kuten muiltakin STN-hankkeilta odotetaan tutkimustulosten yleistajuista-
mista yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Blogit, lehtijutut ja politiikkasuosi-
tukset edellyttävät oman kirjoittamisprosessinsa, joka poikkeaa akateemisesta kirjoittami-
sesta. Esiintymiskutsuja on otettava vastaan, ja esitykset valmisteltava huolellisesti. SET-hank-
keessa osa tutkijoistamme on keskittynyt pääosiin akateemiseen julkaisemiseen, ja osa enem-
män vaikuttamiseen. Työnjaossa olemme otettaneet huomioon sekä ihmisten henkilökohtai-
set kiinnostuksen kohteet ja osaamisen, että kunkin tutkijan uran kannalta tärkeät tekijät. 
SET-hankeessa olemme myös tukeneet tutkijoiden vaikuttamistyötä, esimerkiksi auttamalla 
tapahtumien järjestämisessä, sekä seuraamalla ajankohtaisia politiikkaprosesseja ja tietotar-
peita ja kokoamalla SET-tutkijoita yhteisponnistuksiin, kuten kirjoittamaan politiikkapape-
reita. Tämä on mahdollistanut tutkijoiden kehittymisen myös vaikuttamisen alueella. 

Siltoja vaikuttamis- ja tutkimustyön välillä on muodostunut myös erilaisista yhteiskehittämis-
tapahtumista, kuten järjestämissämme yhteiskehittämistyöpajoista. Suurin näistä on ollut 
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Energiamurrosareena, mutta olemme järjestäneet myös esimerkiksi useita kokeiluihin liitty-
viä työpajoja. 

Konkreettiset vaikutukset 

Hankekonsortiomme vaikutusta tiedeyhteisön kehitykselle ilmentävät konkreettisesti hank-
keen tuottamat akateemiset julkaisut sekä hankkeemme tutkijoiden urakehitys. SET-hank-
keessa olemme myös vaikuttaneet energia-alan muiden tutkimushankkeiden, tutkijoiden ja 
tiedon verkottumiseen yli hanke- ja organisaatiorajojen. 

Tulosten julkaiseminen akateemisilla foorumeilla on keskeinen tutkijoiden arviointikeino yk-
sittäisen tutkijanuran kannalta, mutta myös tutkimushankkeiden ketjun jatkuvuuden kan-
nalta. SET-hankkeen puolimatkassa elokuussa 2017 olimme julkaisseet yhteensä 20 vertaisar-
vioitua julkaisua, joista 7 Jufo2 ja 2 Jufo3 -luokissa. Hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla 
olemme sittemmin julkaisseet 57 vertaisarvioitua artikkelia lisää, joista 14 Jufo2, ja 14 Jufo3 
luokassa, eli alojensa johtavissa lehdissä. Useat senioritutkijat ovat ottaneet nuorempia tut-
kijoita mukaan kirjoitusprosesseihin ja siten edistäneet osaamisen kehittymistä. Hankkees-
samme julkaistuista 77 vertaisarvioiduista julkaisuista noin puolet on tuotettu professorien ja 
post doc-tutkijoiden tai tohtoriopiskelijoiden yhteistyönä.  

SET-hankkeeseen osallistuminen on tukenut monen tutkijan urakehitystä. Hankkeen aikana 
SET-tutkijoista mm. Sampsa Hyysalolle on myönnetty taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
täysprofessuuri, sekä Samuli Honkapurolle LUT:n ja Karoline Roggelle Sussexin yliopiston pro-
fessuurit. Paula Kivimaa on nimetty SYKE:n tutkijaprofessoriksi, sekä Jouni Juntunen kauppa-
korkeakoulun työelämäprofessoriksi. Hankkeessamme on työskennellyt useita uransa alussa 
olevia tutkijoita, joiden asema asiantuntijana on vakiintunut osaltaan hankekonsortiona ta-
voittavamme näkyvyyden myötä. Lisäksi hankkeemme rahoituksella on väitellyt kolme tohto-
ria, valmistunut kaksikymmentä maisteritutkielmaa, sekä työskennellyt useita maisteriopis-
kelijoita harjoittelijoina. SET-hankkeessa olemme vahvistaneet alan opetusta Aalto-yliopis-
tossa, Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa sekä uusien 
kurssien muodossa, että yksittäisinä luentoina ja opiskelijaprojekteina vanhoilla kursseilla ja 
täydennyskoulutuksessa.  

SET-hankeessa olemme osaltamme vaikuttaneet laajemman energiatutkijoiden verkoston ke-
hittymiseen. Monet tutkijamme ovat tehneet yli vuosikymmenen yhteistyötä eri hankkeissa 
ja erilaisilla konsortiokokoonpanoilla. Vahvat pitkäjänteiset yhteistyösuhteet kasvattavat kol-
legoiden ajattelun ja osaamisen tuntemusta, mikä mahdollistaa pitkäjänteistä tutkimustyötä 
hankkeesta toiseen. Hankkeen aikana useat tutkijamme ovat työskennelleet samanaikaisesti 
muissa energiamurrostematiikkaa tarkastelevissa hankkeissa. Näistä mainittakoon esimer-
kiksi murroksen välittäjiä tutkiva Tripod, energiatehokkuutta ja energiapalveluita tarkasteleva 
USE, aurinkoenergiaa ja energiayhteisöjä tutkivat Finsolar ja CO2mmunity, sekä energiamur-
rosteknologioihin keskittyvät Neocarbon, Neocarbon food, Greenflex ja Soletair. Hankkeet 
ovat limittyneet ja syöttäneet toisiinsa muodostaen tiedon ja tutkijoiden verkostoja yli han-
kerajojen.  
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Nämä energiakysymyksiä tarkastelevat hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jossa SET-
hankkeessa olemme tarkastelleet energiamurrosta laajemmin, rinnakkaishankkeiden keskit-
tyessä murroksen tiettyihin osa-alueisiin.  Hankkeiden verkottumista kuvaa myös, miten SET-
hankkeen puitteissa julkaisemistamme yli viidestäkymmenestä akateemisesta artikkelista 
merkittävä osuus on saanut rahoitusta myös muista hankkeista. Hankkeellemme on tässä 
energiamurrosta tutkivien hankkeiden verkostossa muodostunut rooli yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden kanavana, jonka keskeisenä tehtävänä on viedä eteenpäin tutkimuksessa havait-
tuja kestävän kasvun prosesseja. Tämän hankkeiden verkostoitumisen voidaan katsoa kasvat-
taneen energiamurrostutkimuksen kokonaisvaikuttavuutta.  

Vaikka vaikuttamisen ja tieteellisen työn yhdistäminen toisiaan tukeviksi prosesseiksi on haas-
tavaa, niin toisaalta ne tukevat toisiaan. Vuorovaikutus keskeisten sidosryhmien kanssa on 
auttanut meitä tunnistamaan yhteiskunnallisia tietotarpeita, tarjonnut kriittistä palautetta, 
sekä syventänyt ymmärrystä kontekstista, jossa tietoa hyödynnetään. Vuorovaikutustilanteet 
ovat tarjonneet myös mahdollisuuksia syöttää omia tuloksiamme energia-alan keskeisten toi-
mijoiden ja vaikuttajien prosesseihin. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

SET-hankkeessa olemme edistäneet monitieteisten ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 
pyrkivien tutkijanurien ja tutkimusverkostojen rakentumista ja hyväksyttävyyttä Suomessa. 
Perinteisillä ainelaitoksilla tutkijoiden uramittareina on käytetty oman alan lehdissä julkaise-
mista ja monitieteinen tutkimus nähdään usein väliaikaisena ja laitoksen profiilille toissijai-
sena toimintana. Hankkeessamme syntyneet laadukkaat monitieteiset julkaisut, merkittävä 
rahoitusmäärä ja yhteiskunnallinen näkyvyys ovat edesauttaneet monitieteisemmän tutki-
muksen hyväksyttävyyttä osallistuneilla laitoksilla. Tämä todentuu yllä mainittujen useiden 
senioritutkijoien urakehityksen kautta sekä tutkimusryhmien kehityksen kautta.  

SET-partneriorganisaatioista Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa profes-
sori Sampsa Hyysalon johdolla toimii yhteiskehittelyn tutkimusryhmä INUSE, jonka molemmat 
professorit Hyysalo ja Juntunen, sekä yksi neljästä tutkijatohtorista ja yksi kuudesta tohto-
riopiskelijasta on toiminut SET-hankkeessa. Ryhmä on tiiviisti linkittynyt kestävän muotoilun 
tutkimusryhmään NODUSiin, josta SET-hankkeessa on toiminut professori Mikko Jalas. Jalas 
on jatkanut SET-hankkeessa kehitettyä tutkimusta julkisen vallan ohjauskeinoja käsittelevässä 
ORSI STN-hankkeessa sekä EIT Climate KICin rahoittamissa biohiilen käyttöön ja hiilinieluihin 
liittyvissä hankkeissa.  

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa SET-hanke on tuonut yhteen energia- ja il-
mastokysymyksistä kiinnostuneita tutkijoita ja opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskeli-
joita. Muutaman rinnakkaishankkeen myötä syntyi muutaman senioritutkijan, post docin ja 
usean maisteriopiskelijan yhteisö, joka on tuottanut työelämään osaavia ja uuteen suuntau-
tuvia tekijöitä. SET-teemat jatkuvat Citizens in the Energy Transition -akatemiahankkeen sekä 
useiden kansalaisiin ja energiamurrokseen liittyvien jatkohankkeiden parissa. 
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Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), innovaatioiden ja energiatransitioiden tutkimusta on 
lisätty palkkaamalla aiheeseen keskittyvän tutkimusprofessorin sekä suuntaamalla tutki-
musta aihepiiriin. SYKE toteuttaa laajaa Life-Carbon Neutral Municipalities and Regions (Ca-
nemure), jossa toteutetaan kokeiluja ja viedään käytäntöön energiamurrokseen tähtääviä rat-
kaisuja. Nämä hankkeet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia tutkijoille, jotka suuntautuvat 
energiamurrosten edistämiseen ja analysointiin. SET-hankkeen tuloksia ja ajattelua on myös 
hyödynnetty suoraan energia- ja ilmastopolitiikkaa palvelevissa VN-TEAS hankkeissa kuten 
UUSILMA ja HIISI. 

Tutkimus jatkuu hyvin aktiivisena LUT-yliopistossa etenkin Power-to-x -tutkimuksen saralla, 
sekä VTT:llä, jossa rakennusten ja alueiden energiaratkaisujen asiantuntemus on vahvaa.  

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoululla energiamurrosten tutkimus on ollut vahvaa kymme-
nen vuoden ajan, mutta pysyvämmissä asemissa olevien senioritutkijoiden eläköityessä tule-
vaisuus on epävarma. 
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4. Hankkeen julkaisut  

Akateemiset julkaisut 

*** Julkaisufoorumi-luokka (JuFo) 3 = korkein taso  
** Julkaisufoorumi-luokka (JuFo) 2 = johtava taso 
* Julkaisufoorumi-luokka (JuFo) 1 = perustaso 
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