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Työn tavoite 

Laaditaan ATY:lle selkeä road map toimenpiteineen toiminnan kehittämiseksi. Sisältönä ovat:  

a) yhdistyksen keskeisten tavoitteiden määrittely (miksi yhdistys on olemassa)

b) yhdistyksen vaikuttavan toimintatavan määrittely (keinot, kohteet)



MIKSI KIINNOSTUA?



Edunvalvonnan perusviestit - miksi aurinkovoimaa?

Kasvava

Turvallinen

Kilpailukykyinen

Kotimainen

KULUTTAJA-
KESKEINEN



KASVAVA

• Vuosittain asennettu aurinkosähkökapasiteetti kaksinkertaistui yksin vuonna 2015.

• IEAn arviot uusiutuvien energialähteiden potentiaalista nousussa. 

• Globaali murros: asennuksessa paraikaa 500 000 aurinkopaneelia/päivä. 

• Kasvava myös pohjoismaissa. 

• Aurinkosähkön haasteet liittyvät tuotantomäärän vaihtelevuuteen – tämän ongelman 
ratkaiseminen mullistaa energiamarkkinat lopullisesti. 

= MURROS ON JO TÄÄLLÄ.

SUOMI VOI OMILLA TOIMILLAAN PÄÄTTÄÄ ONKO SE MURROKSESSA
MUKANA VAI EI.



KILPAILUKYKYINEN

• Aurinkosähkön hinta putoaa globaalisti 25% seuraavan viiden vuoden aikana (IEA).

• Vuosien 2008-14 aikana kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmien hinnat pudonneet jopa yli 
60%. 

• Aurinkosähkö kilpailukykyistä myös Suomessa (ks. Tanska). Tuotanto käytännössä päästötöntä 
ja energia ilmaista. 

• Aurinkolämmön merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa koko ajan (mm. käyttöveden 
lämmitys)

• Laitteistot ovat pitkäikäisiä. 

• Suomen sääoloissa toimivat järjestelmät: skaalattavat ratkaisut globaaleihin ongelmiin ja 
osaaminen kansainvälisille markkinoille.

= TEKNOLOGIA KEHITTYY ENTISESTÄÄN JA AURINKOSÄHKÖSTÄ TULEE YHÄ
EDULLISEMPAA. KAPASITEETIN LISÄYS SUOMESSA TUKEE YHTEISKUNNAN
YLEISEMPIÄ SÄÄSTÖ- JA KILPAILUKYKYTAVOITTEITA.



TURVALLINEN

• Suomi ja suomalaiset kotitaloudet ovat tällä hetkellä voimakkaasti riippuvainen 
tuontienergiasta. 

• Sähköntuotannon hajauttaminen lisää erityisesti paikallista energiaturvallisuutta.

• Aurinkosähkön tuotanto on huoltovarmuusnäkökulmasta turvallista, koska se on hajautettua, 
paikallista, polttoaineen saantia ei voida häiritä ja teknologiaa on saatavissa kotimaasta. 
Sähköntuotanto itsessään on riskitöntä. 

= KAPASITEETIN LISÄYS PARANTAA HUOLTOVARMUUTTA JA VÄHENTÄÄ SÄHKÖN

TUONTIA. ERITYISESTI KOTITALOUKSIEN SÄHKÖNSAANTIA JA SITEN RISKIEN

HALLINTAA VOIDAAN PARANTAA.



KOTIMAINEN

• Aurinkosähköön panostaminen on kotiinpäin. Markkina kasvaa nopeasti. 

• Investointien kotimaisuusaste vaihtelee 50%:sta yli 70%iin. 

• Kotimaista työtä syntyy suunnitteluun, asennukseen ja maanrakennukseen. 

• Hajautettu tuotantomuoto tarkoittaa työpaikkojen syntyä myös työttömyydestä kärsiville 
alueille, joilla investointeja on vain vähän. 

= AURINKOSÄHKÖÖN PANOSTAMINEN LUO TYÖTÄ PAITSI ITSE ALALLE, TUKEE

MYÖS MUUTA TEOLLISUUTTA SEKÄ PALVELUITA SUOMESSA.



EROTTAVA TEKIJÄ: Aurinkosähkö kuluttajan asialla

KULUTTAJA KESKIÖÖN AURINKOSÄHKÖN AVULLA

• Energiajärjestelmän ja markkinoiden kiinnostavin murros tapahtuu kuluttajien toimesta. 
Kuluttajat energiamurroksen keskiössä – pääpaino muutoksessa siirtyy voimalaitoksista 
energian kuluttajiin.

• Energiayhtiöt tunnistavat muutoksen, mutta mukautuminen siihen on hidasta. 

• Digitalisaation myötä eri energialähteiden yhdistely mahdollista, haluttu palvelu saadaan 
parhaalla hinnalla  järkevä ja kestävä energiankulutus helppoa. 

• Kuluttajien arvot tärkeitä  ekologinen kestävyys korostuu. 

• Aurinkosähkö mahdollistaa joustavuuden, helpottaa ”parhaan hinnan” löytämistä sekä yhä 
useamman kuluttajan osallistumisen myös tuotantoon.   

= AURINKOSÄHKÖ TOIMII LUONTAISESTI JA LÄHTÖKOHTAISESTI UUDENLAISELLA
MARKKINALLA.



Yhteenveto: miksi aurinkosähkön edistäminen on 
yhteiskunnallisesti tärkeää ?

Aurinkosähkön tuotannon lisääminen Suomessa vastaa: 

- taloudellisiin haasteisiin (hinnan kehitys tuotannon lisääntyessä)

- ilmastohaasteeseen (yhteiskunnan sähköistyminen jatkuu – energia on tuotettava puhtaasti)

- turvallisuushaasteeseen (on kotimaista, hajautettua ja riskitöntä)



MITÄ ON TEHTÄVÄ? 
Keskeiset tavoitteet tuleville vuosille



Tavoitteet järjestykseen

• ATY tuntematon toimija ilman resursseja, ala ja sen potentiaali heikosti tunnettu keskeisten 
vaikuttajien piirissä. 

• Ensimmäinen tavoite: puheoikeuden varmistaminen 

• Välineet: edustavuus, tavoitteenasettelu ja tukevat faktat, verkostoituminen

• Tätä kautta aseman saavuttaminen sekä valmisteluun osallistuminen. 

• Toinen tavoite: tietoisuuden synnyttäminen

• Välineet: tehokas tutkittuun tietoon perustuva viestintä, tarinoiden kertominen sekä oikeat 
sidosryhmät.

• Tätä kautta osaksi laajempaa julkista keskustelua vakavasti otettavana vaihtoehtona. 

• Kolmas tavoite: mobilisaatio

• Välineet: Koalition kärkeen – sähkön kuluttajat, teollisuus

• Tätä kautta poliittista painostusvoimaa ja tukea tavoitteille. 



Tavoitteenasettelun pohjaa

• Aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta edelleen marginaalinen. 

• Murros kuitenkin nopea ja käynnissä  globaalisti  investoinnit kasvavat rajusti. 

• Siksi kansalliset markkinat tärkeää säilyttää kiinnostavina uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvien hankkeiden kehittämiselle (aurinko, tuuli). 

• Kyseessä on paitsi oma energiansaantimme ja sen kestävyys, myös suomalaisen teknologian 
ja osaamisen kehittäminen tulevaisuuden vientiä varten. 

• Energiayhtiöiden merkitys tärkeä. 



Yhdistyksen keskeinen edunvalvonta-agenda

• Uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden nostaminen mahdollisimman korkealle 
numeerinen tavoite seuraavaan hallitusohjelmaan  energia- ja ilmastostrategiaan.

• Päästökaupan tehostaminen, jotta energiamurros voi nopeutua.

• Kannustimet valtiolta ja kunnilta, jotka tukevat siirtymistä älykkääseen sähkömarkkinaan. 

• Pientuotannon potentiaalin realisoiminen kiinteistöissä mm. luvitusmenettelyä keventämällä 
ja yhtenäistämällä kuntien rakennustoimen määräyksiä.  

• Energiakärkihankkeiden tukiohjelman jatko, investointeja tukevien rahoitusmallien 
säilyttäminen keinovalikoimassa.



Kyettävä vastaamaan kritiikkiin:

• Aurinkoenergia vielä kaukana tyydyttää Suomen energiatarvetta

• Aurinkoenergia tarvitsee yhteiskunnan tuntuvaa tukea lyödäkseen itsensä läpi (vrt. Nykyinen 
tuulivoiman syöttötariffi)

• Paneeleiden massatuotannossa Kiina ajanut Euroopan ohi

• Paneelien hyötysuhde on heikko

• Saksan esimerkki: energiaköyhyys (2 miljoonaa ihmistä ei voi maksaa omaa sähkölaskuansa, 
taustalla massiiviset uusiutuvien tuet)

• Vaihtelevan tuotannon haasteet: kohti kapasiteettimarkkinoita, jolloin  vaikeimmillaan 
tuetaan yhteiskunnan varoilla kaikkea energiantuotantoa

• Tarvitaan vahva sähköverkko ja ratkaisuja varastointiin, jotta ylletään suurempaan 
mittakaavaan

• Kausivaihtelu: Suomessa 6 kk – päiväntasaajalla 12 h.

• Paneeleihin tarvittavan piin (toiseksi yleisin alkuaine maaperässä) mahdolliset ongelmat, kun 
tarve kasvaa (tämä siis joskus eteen tuleva ongelma)



Yhteenveto

• Kerrottava tarina aurinkosähkön 
potentiaalista ja luotava oikeutus puhua. 

• Kirjoitettava konkreettinen edunvalvonta-
agenda  tavoitteet sekä vastataan 
kritiikkiin. 

• Luodaan toimintatavat ja organisaatio. 

• Luodaan koalitio. 

• Aloitetaan vaikuttava edunvalvonta. 

JulkisuusJulkisuus

Asiantunte-
mus

Asiantunte-
mus

VAIKUTTAJAVAIKUTTAJA

Mobilisaa-
tio

Mobilisaa-
tio




