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ENERGIAMURROKSEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN SUOMEN
VAHVUUSALOILLA JA NIIHIN LIITTYVIEN LIIKETOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMISEN
TUKEMINEN YHDESSÄ ALAN TOIMIJOIDEN KANSSA
Hankkeen nimi ja lyhenne: Smart Energy Transition SET
Konsortiojohtaja: Armi Temmes
1. Vaikuttavuustavoite
Onko kyseessä a) konsortion kokonaisvaikuttavuutta vai b) rajatumpaa vaikuttavuutta kuvaava kertomus? Mikäli
kyse on vaihtoehdosta b), esitä ja perustele sen asema konsortion työn ja tavoitteiden kokonaisuudessa ja esitä
lyhyt kuvaus tavoitteen tutkimuksellisesta ja yhteiskunnallisesta taustasta.

Tavoite: SET hankkeen osahankkeiden 1 ja 2 tärkeimpänä vaikuttavuustavoitteena on energiamurroksen
hyödyntämismahdollisuuksien tunnistaminen Suomen vahvuusaloilla ja niihin liittyvien
liiketoimintamallien kehittämisen tukeminen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tämä on yksi konsortion
neljästä vaikuttavuustavoitteesta.
Tarkastelutasot: Edesautetaan suomalaista liiketoimintaa ja sitä tukevaa julkista innovaatio-, teollisuusja energiapolitiikkaa
(1) tunnistamalla kaikkein potentiaalisimmat energiamurroksen alueet, jotka voivat synnyttää Suomeen
kasvua,
(2) analysoimalla energiamurrosta edistävien liiketoiminta-alueiden tilannetta ja niiden kehittämisen
esteitä ja keinoja ja
(3) tekemällä aloitteita ja ehdotuksia uusien liiketoimintamallien ja niitä tukevien politiikkamallien
kehittämiseksi.
Tavoitteen tutkimuksellinen tausta: Murrosten tiedetään muuttavan alueen yrityskenttää. Yhtäältä on
havaittu olemassa olevien yritysten kärsivän muutoksesta ja uusien, usein pienempien toimijoiden
kasvattavan liiketoimintaansa. Toisaalta tiedetään, että systeemisissä muutoksissa suuret yritykset
menestyvät, koska niillä on kyky luoda toimijaverkostoja. Uudenlaisten verkostojen syntyminen on
edellytys uusien toimialojen kasvulle. Suomen kasvukärjiksi on määritelty biotalous, cleantech ja
digitalisaatio, mutta niiden käsitteistö on epämääräinen ja suhde energiamurrokseen epäselvä. SEThankkeessa tavoitteena on luoda hyvä empiirinen kuva Suomen todellisista energiamurrokseen liittyvistä
vahvuusaloista.
Tavoitteen yhteiskunnallinen tausta: Vaikka Suomen talous on pitkän heikon kauden jälkeen
kääntynyt nousuun, niin uusia liiketoimintoja kaivataan perinteisten teollisuudenalojen rinnalle. SET
pyrkii tunnistamaan Suomelle uusia mahdollisuuksia ja löytämään niiden kehittämisen keinoja.

2. Mitä ohjelman tavoitetta vaikuttavuuskertomus käsittelee?
 A. How is smart energy manifested in Finland and what are its potential benefits?
3. Keinot
Kerro toimenpiteistä, joita kyseisen vaikuttavuustavoitteen saavuttamiseksi on toteutettu. Keinoja voivat olla
esimerkiksi vuorovaikutustyö, yhteistyökumppaneita osallistavat työskentelytavat, tapahtumat, esiintymiset, opetus,
asiantuntijatehtävät, kansainvälinen yhteistyö, yrityspilotit jne.

Teknologian kehitystä tarkastelevat selvitykset SET-hankkeessa keskittyvät:
1. Tunnistamaan energiamurroksen tärkeimpiä alueita ja sitä, miten ne vaikuttavat Suomessa
vuoteen 2030 mennessä. Delphoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen taustamateriaaliksi
projekti laati 8 taustaraporttia energiamurroksen eri alueilta. Delphoi-tutkimuksen toinen vaihe
on alkamassa syksyllä 2019.
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2. Arvioimaan matalaenergiarakentamisen ja siihen liittyvän oman energiantuotannon kehitystä ja
rakennusten kytkemistä osaksi älykästä energiajärjestelmää. Tämän pohjalta laadittiin vuoteen
2050 tähtäävä visio puhtaasta ja älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä ja mallinnettiin sen
toteutettavuutta Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmässä..
3. Tutkimaan energian varastointia (erityisesti lämmön varastoinnin eri vaihtoehdot) ja
konversioita (Power-to-X ja Power-to-food) sekä kysyntäjoustoa. Näitä tarvitaan yhä enemmän
vaihtelevan ja sääriippuvaisen uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä.
Uusien liiketoimintojen syntyä tarkastellaan seuraavilla alueilla:
4. Olemme koonneet ja julkaisseet verkossa (www.energiamurros.fi) yritystietokannan (yli 250
yritystä) yrityksistä, jotka hyötyvät energiamurroksesta.
5. Teemme case-selvityksiä markkinoiden kehityksestä esimerkiksi liikenteen palvelujen sekä
sähkö- ja lämpömarkkinoiden alueilla.
6. Tutkimme uusien liiketoimintamallien ja ekosysteemien kehittymistä erityisesti älykkäiden
energiapalveluiden alueella.
SET informoi laajasti alan toimijoita ja päätöksentekijöitä tutkimuksistaan
7. Olemme järjestäneet tähän mennessä omia suuria seminaareja seuraavilla alueilla: liikenne,
sähkömarkkinat, sähkön kysyntäjousto, kuluttajien osallistuminen energiamarkkinoihin,
lämmitysjärjestelmän kausivaihtelut.
8. Olemme pitäneet tietoiskun Suomen mahdollisuuksista hyötyä energiamurroksesta STN:n
tapahtumissa 2017, 2018 ja 2019. Näissä olemme korostaneet tarvetta energia- ja
innovaatiopolitiikan nykyistä suuremman yhteispelin tarvetta sekä lämmitysjärjestelmän
muutoksen potentiaalia.
9. Olemme osallistuneet esitelmin ja puheenvuoroin valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategian
valmisteluun vuonna 2017, ilmastoneuvottelujen Talanoa-tilaisuuksiin vuonna 2018, sekä olleet
kuultavana vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa.
10. Olemme olleet vuorovaikutuksessa yritysten kanssa kutsumalla yritysten edustajia omiin
tilaisuuksiin, tutkimalla yritysten liiketoimintojen kehitystä sekä esittelemällä näkemyksiä
yrityksille ja niiden järjestöille niiden järjestämissä tilaisuuksissa (mm. Fortum, Oilon, Uponor,
Taaleri, Holdix, EQ, Helen, Green Energy Finland, Sweco, Energiamessut, Energiateollisuus ry,
Lähienergialiitto ry, Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry, Bioenergia ry).
11. Olemme kertoneet tuloksistamme lukuisissa keskeisten tahojen järjestämissä tilaisuuksissa niin
talouden kuin politiikan sektoreilla sekä kertoneet tutkimuksen tuloksista laajemmin mm. tv:n,
radion ja lehdistön kautta.
12. Olemme julkaisseet laajalle yleisölle ja asiantuntijoille kirjan ”Suomi seuraaville sukupolville –
Taloudellisten murrosten käsikirja” (Into Kustannus Oy 2017).

4. Havainnot konkreettiset vaikutuksista
Kuvaa ja reflektoi niitä muutoksia yhteiskunnassa, joiden aikaansaamiseen hanke on myötävaikuttanut tai jotka
hanke on saanut aikaan edellä esitetyillä toimillaan. Niitä voivat olla esimerkiksi vaikuttavuuden aikaansaamiseksi
keskeisten henkilöiden tai instituutioiden omaksumat uudet näkemykset, julkisen tai rajatumman keskustelun
pohjalta syntyneet muutokset toiminnassa, muutokset toiminnassa, käyttäytymisessä tai intresseissä, vaikutukset
lainvalmisteluun tai strategioihin, uudet opetussisällöt, liiketoimintamallit, tuotteet, jne.

Yleiset näkemykset ja julkinen keskustelu: SET-hankkeen tutkimuskohde energiamurros on sellainen,
ettei yksittäinen hanke voi saada aikaan selvää mitattavaa muutosta yleisessä julkisessa keskustelussa.
Vaikutusta voidaan kuitenkin indikoida sillä, kuinka paljon hanke on viestinyt tuloksistaan ja kuinka
paljon hankkeen tutkijoiden näkemyksiin kohdistuu mielenkiintoa. Indikaattorityökirjan perusteella
voidaan sanoa, että hankkeen tutkijoiden näkyvyys julkisessa keskustelussa on ollut hyvä: hankkeen
omiin tilaisuuksiin on osallistunut yli 3500 henkilöä, hankkeen tutkijat ovat puhuneet tilaisuuksissa
joiden yhteenlaskettu osanottajamäärä on noin 20 000, tutkijat ovat esiintyneet TV:ssä, radiossa,
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lehdissä. Hankkeella ja sen tutkijoilla on yli 15000 seuraajaa Twitterissä. Näkemyksemme mukaan
julkinen keskustelu energiamurroksesta on muuttunut kesästä 2015 loppuvuoteen 2018 lähemmäksi
SET-hankkeen tutkijoiden näkemyksiä kolmella tavalla: 1) tietoisuus energiamurroksesta on lisääntynyt,
2) positiiviset näkemykset suomalaisten yritysten mahdollisuuksista hyötyä energiamurroksesta ovat
vahvistuneet ja 3) näkemykset ovat konkretisoituneet sen suhteen mitkä ratkaisut ovat yleensä tärkeitä ja
mitkä ovat erityisen tärkeitä Suomelle. Energiamurrosta toteuttavien yritysten kannalta tämä tarkoittaa,
että positiiviset odotukset alaa kohtaan ovat vahvistuneet, markkinanäkemykset ovat lähentyneet ja
konkretisoituneet.
Vaikutukset julkisessa politiikassa: Älykäs energiamurros ei toteudu eivätkä yritysten markkinat
kasva, jos poliittinen ohjaus ei tue muutosta. Käsityksemme mukaan hankkeellamme on ollut ainakin
välillistä vaikutusta vuonna 2016 valmistuneen energia- ja ilmastostrategian tuloksiin monilta osin.
Vuoden 2018 kuluessa poliittista keskustelua sävyttää ajatus kunnianhimon tason edelleen nostamisesta
kohti ilmastoneutraaliutta. Vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta etenkin kaukolämpövisiomme on
herättänyt paljon kiinnostusta ja olimme kuultavana hallitusohjelmaneuvotteluissa toukokuussa 2019.
Lisäksi olemme konkreettisesti tukeneet energian varastoinnin kaksinkertaisen verotuksen poistavien
säännösten valmistelua.
Muutokset yritysten toiminnassa: SET hanke on vuorovaikuttanut lukuisten yritysten kanssa.
Esimerkiksi aurinkoenergia-alalla SET-hankkeen tutkijat ovat edesauttaneet alaa hidastavien
hallinnollisten esteiden madaltamista (verotus, tuet ja luvat) ja ottaneet selvitettäväkseen havaittuja uusia
ongelmakohtia (esimerkiksi kerrostalojen aurinkoratkaisut). Kaukolämpöliiketoimintaa harjoittavien
yritysten kanssa on käyty perusteellisia keskusteluja SET-hankkeen kaukolämpövision pohjalta mikä on
tukenut vakiintuneiden yritysten strategisia pohdintoja hiilikiellon aiheuttaman uusiutumistarpeen
yhteydessä.
Vaikutukset markkinoiden muodostumisessa ja kuluttajien kiinnostuksessa: SET-hankkeen
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 tuottamaamme puolueetonta aineistoa
yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin tukena.
Vaikutukset tutkimuksessa ja opetuksessa: SET-hanke on vahvistanut alan opetusta Aaltoyliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä uusien kurssien
muodossa että yksittäisinä luentoina ja opiskelijaprojekteina vanhoilla kursseilla sekä
täydennyskoulutuksessa.

5. Tavoiteltu vaikuttavuus ja konsortion saavutukset tällä hetkellä
Pohdi nykytilannetta suhteessa hankkeen käsitykseen tarvittavasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mitä on jo
saavutettu? Miten tästä eteenpäin?

Mitä tarvitaan lisää: SET-hankkeessa on jatkossa luotava vielä konkreettisemmin kuvaa nykyisestä
tilanteesta ja Suomelle tarjoutuvista mahdollisuuksista. Työ on aloitettu ja yritystietokanta on tässä
keskeinen väline. Tavoitteena on osoittaa suomalaisen energiateknologialiiketoiminnan vahvuudet ja
edistämismahdollisuudet siten, että asia konkretisoituu ja saa nykyistä selvemmän hahmon.
Epäonnistumiset ja korjausliikkeet: Vaikuttaminen edellyttää oikea-aikaisuutta ja riittävän
konkreettisen tiedon tuottamista. Tutkimus jää helposti jälkeen käytännön aikatauluista ja siksi tulevien
tapahtumien nykyistä parempi ennakointi ja tutkimuksen suuntaaminen ajoissa käsillä oleviin
kysymyksiin riittävän täsmällisesti on vaikuttamistyömme kehittämisen keskeinen kysymys. Pohdimme
siksi jo nyt millaista tietoa olisi hyvä tarjota hyvissä ajoin vuosina 2018 – 2020 ajatellen yritysten
liiketoiminnan kehittämistarpeita, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen etenemistä, EU:n
energialinjauksia, tulevia eduskuntavaaleja ja uutta hallitusohjelmaa.
Mitä on opittu: Suomessa on toistaiseksi vastattu energiamurroksen haasteeseen verrattain perinteisin
keinoin. Muutokset ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta ehkä vielä vähäisiä. Tutkimushankkeessa tulokset
eivät synny ”pikatilauksina” päätöksenteon välittömistä tarpeista lähtien, mutta kaukolämpövisiomme on
hyvä esimerkki matkan varrella syntyneiden tulosten hyödyntämisestä kun tarve tuli
Energiamurrosareenan yhteydessä voimakkaasti esiin.
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6. Tahattomat vaikutukset ja muutokset konsortion toimintatavoissa
Kuvaile muita havaittuja vaikutuksia ja yllättäviä seurauksia, joita hanke on kohdannut. Kerro niin saavutuksista,
esteistä, epäonnistumisistakin, sekä tarpeista suunnata vuorovaikutustoimia uudella tavalla. Mitä korjausliikkeitä
on tehty? Mitä on opittu?

Positiiviset: Yritysten, järjestöjen, poliitikkojen ja viranomaisten kiinnostus aiheeseen on kasvanut
ennakoitua suuremmaksi, on tullut paljon pyyntöjä osallistua eri tilaisuuksiin. Tämä on osin tosin syönyt
resursseja pitkäjänteiseltä työltä.
Negatiiviset: Julkisessa keskustelussa on paljon esillä ns. päivystävät dosentit. Joissakin tapauksissa on
syntynyt tunne, että vaikuttamistyössä kohteena olevat viranomaistahot saattavat kokea joskus hankkeen
tällaisena ulkopuolisena asioita monimutkaistavana toimijatahona. Korkea asiantuntemus on ainoa
mahdollisuus vastata tällaiseen potentiaaliseen kritiikkiin.

7. Vaikuttavuuden saavuttamiseksi tehty tutkimustyö
Luetteloi vaikuttavuustavoitteen toteutumista tukevat keskeiset tutkimustulokset ja julkaisut. Voit kertoa lyhyesti,
millä tavoin konsortio on uudistanut tutkimustyön tekemistä tulosten saavuttamiseksi (esim. monitieteisyys,
metodologia, tutkimuksen toteutustavat)?

Teknologiaraportit löytyvät SET-hankkeen verkkosivulta:
http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/publications/ (teknologiaraportit)
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