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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET
AMK

Ammattikorkeakoulu
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European Comission (Euroopan komissio)
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ELY

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EU

Euroopan unioni

HE

Hallituksen esitys

HICP

Harmonised Index of Consumer Price (harmonisoitu kuluttajahintaindeksi)

ICT

Information and Communication Technology (tieto- ja viestintätekniikka)

IEA

International Energy Agency (kansainvälinen energiajärjestö)

IoT

Internet of things (asioiden internet)

KJ

Keskijännite

LUT

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT

LVI

Lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö

MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki

PEST

Sanalyhenne sanoista political, economic, social ja technology

PESTELE

Sanalyhenne sanoista political, economic, social, technology, environmental, legal ja ethical

PJ
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SAIDI

System Average Interruption Duration Index (sähköverkkojen luotettavuus indeksi)

SET

Smart Energy Transition
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Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry.
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SVT
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United Nations / Yhdistyneet kansakunnat
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Viestintäministeriö

VN

Valtioneuvosto

YAMK

Ylempiammattikorkeakoulu
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1

JOHDANTO

Euroopan unionin strategiassa vuosille 2019–2024 on määritetty neljä keskeistä tavoitetta, jotka
tulevat osaltaan muokkaamaan ja määrittämään uudelleen monia yritystoimintaan keskeisesti
liittyviä asioita. Unionin neljä tavoitetta ovat: suojella unionin kansalaisten vapautta, kehittää
vahva ja elinvoimainen talous, pyrkiä hiilineutraaliin vihreitä arvoja vaalivaan oikeudenmukaiseen Eurooppaan ja ajaa unionin etuja sekä arvoja kansainvälisellä kentällä (EU, 2020a). Sähkösuunnitteluun liittyen erityisesti rakentamiseen ja vihreään energiatuotantoon liittyvät tavoitteet ovat erityisen mielenkiintoisia ja niiden lähempi tarkastelu on tarpeellista yrityksen toiminnan kannalta.
Euroopan unionin yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää unionin alueella syntyviä päästöjä
ja hillitä ilmastonmuutosta. Unioni on säätänyt useita direktiivejä, joilla jäsenvaltioita pyritään
ohjaamaan kohti uusiutuvien energiamuotojen laajamittaista käyttöönottoa, vähentämään teollisuuden ja liikenteen päästöjä sekä parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Energiamurros on sähkömarkkinoita vahvasti muovaava ilmiö, joka vaikuttaa jokaiseen sähköverkon
osaan. Murroksena taustalla on hyvin vahvasti asetetut ympäristötavoitteet ja taisteluilmastonmuutosta vastaan. Energiamurros on laaja termi, jonka alle voidaan listata suuri joukko erilaisia
pienempiä ja suurempia kokonaisuuksia. Uudet energiantuotannon muodot aiheuttavat vääjäämättä muutoksia myös sähkönjakeluverkolle ja sitä kautta aikanaan myös rakennusten sähkösuunnittelulle. Sähkösuunnitteluyritysten tulee pystyä ennakoimaan näitä mahdollisia muutoksia suunnitteluperiaatteisiin riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta yritys pystyy kehittämään
yrityksen työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa vastaamaan tulevaisuuden haasteita.
Valtiovarainministeriö on keväällä 2020 asettanut digitalisaation edistämisen ohjelman, jonka
tarkoituksena on edistää julkishallinnon digitaalisten palveluiden tuottamista ja kehittää julkishallinnon teknistä kyvykkyyttä. Ohjelman taustalla on Suomen hallituksen asettama tavoite,
että Suomi tunnetaan maailmalla edelläkävijänä digitalisaation saralla. (VM, 2020d) Digitalisaation myötä tietomallipohjainen suunnittelu vahvistaa asemiaan rakennusalan keskeisenä menetelmänä. Erilaiset sähköiset huoltokirjat ja elinkaarenhallintaan liittyvät tuotteistukset kasvattavat myös markkinaosuuttaan. Nämä asettavat yrityksen henkilöstön osaamiselle uusia pätevyysvaatimuksia ja osaltaan saattaa tiukentaa etenkin Pk-yritysten asemaa markkinoilla.
Rakennetun omaisuuden tila -raportissa mainitaan, että Suomen kansallisvarallisuudesta jopa
83 % on sitoutunut kiinteistöihin ja infratekniikkaan, BKT:hen suhteutettuna tämä vastaa noin

6

15 %. Raportin mukaan ala työllistää suomessa noin joka viidennen työikäisen henkilön joko
suoraan tai välillisesti. Kiinteistö- ja rakentamisalan energiankulutus on noin kolmannes kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta. (ROTI, 2019) Edellä oleva huomioituna voidaan puhua
Suomen mittakaavassa merkittävästä toimialasta. Suuri sitoutunut pääoma alaan tarkoittaa yrityksen näkökulmasta myös erittäin kilpailtua markkinaa. Menestyäkseen markkinoilla yrityksen on kehitettävä jatkuvasti omaa toimintaansa, tunnettava markkinoita ja kilpailijoiden toimintaa sekä toimintaympäristöä, jossa yritys toimii.
Toimintaympäristön tunteminen vaatii yritykseltä laaja-alaista ymmärrystä ympäröivästä kentästä ja sen tuomista haasteista sekä mahdollisuuksista. Nykypäivänä yritystoimintaan vaikuttavia tekijöitä on yhä enenevässä määrin. Tavallisten tekijöiden kuten talouden ja teknologian
lisäksi mukaan on tullut poliittisia, eettisiä, sosiaalisia ja ympäristöä koskevia tekijöitä, joita
yrityksen tulee toiminnassaan huomioida.
1.1

Työn tausta ja tavoite

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy on Suomen johtavia sähkötekniseen suunnitteluun erikoistuneita toimistoja. Yritys tarjoaa sähkö-, tele- ja turvasuunnittelupalveluiden lisäksi erilaisia kuntokartoitus-, lämpökuvaus- ja järjestelmäintegraatiopalveluita. Suunnittelupalvelut kattavat kaiken tyyppiset rakennukset niin uudis- kuin perusparannushankkeissa. Yritys on perheomistuksessa ja työllistää keskimäärin noin 30 henkilöä Helsingissä ja Kuopiossa.
Yritys on käynnistänyt markkinoinnin kehittämiseen liittyvän hankkeen, jonka lopputuloksena
syntyy päivitetty markkinointisuunnitelma. Onnistunut markkinointi vaatii kuitenkin laajaa toimintaympäristön, kilpailijoiden ja markkinoiden ymmärtämistä. Markkinat voivat muuttua nopealla aikataululla, kilpailijoita saattaa poistua tai tulla markkinoille ja toimintaympäristössä
saattaa tapahtua suuria muutoksia esimerkiksi poliittisten päätösten seurauksena. Edellä mainittuja tekijöitä voidaan tarkastella erilaisten analyysi- ja tutkimusmenetelmien kautta. Yhdessä
ympäristö-, markkina-, kilpailija- ja yritysanalyysit muodostavat lähtökohta-analyysin, joka
toimii strategiatyön pohjana.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella toimintaympäristöä muokkaavia muutostekijöitä sähkösuunnitteluun keskittyvän yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on
muodostaa perusteltu näkemys sähkösuunnitteluyrityksen toimintaympäristöstä ja muutoksista
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seuraavien viiden vuoden aikana. Tutkimus muodostaa kokonaisuutena toimintaympäristöanalyysin yrityksen käyttöön.
1.2

Tutkimuskysymykset ja rajaukset

Edellisessä luvussa esitellyn tutkimuksen tavoitteen pohjalta tutkimukselle on asetettu seuraavat tutkimuskysymykset:
-

Mitä toimintaympäristöön liittyviä riskejä yrityksellä on?
Mitä toimintaympäristöön liittyviä mahdollisuuksia yrityksellä on?
Mitä muutoksia sähkösuunnitteluun on odotettavissa seuraavien viiden vuoden aikana?
Mitkä ovat tämän hetken ja seuraavan viiden vuoden megatrendit?

Tutkimuksessa tarkastellaan toimintaympäristöä Suomessa. Toimintaympäristö muodostuu
tänä päivänä globaalisti, joka osaltaan vaatii tarkastelemaan toimintaympäristöä myös Suomea
laajemmassa mittakaavassa. Tutkimuksessa käsitellään soveltuvin osin tilannetta Suomessa,
mutta tiettyjen ilmiöiden ja vaikutusten osalta tarkastelu täytyy ulottaa vähintään Euroopan
unionin tasolle. Talouden osalta tarkastelussa otetaan huomioon myös maailmantalouteen liittyviä odotuksia. Tutkimuksessa käy kunkin muutostekijän tarkastelun yhteydessä ilmi, missä
mittakaavassa ilmiötä tarkastellaan.
Toimintaympäristöä pyritään tutkimuksessa tarkastelemaan mahdollisimman laajasti, jotta toimintaympäristöstä voidaan muodostaa riittävän laaja-alainen näkemys ja tehdä perusteltuja
odotuksia tulevasta kehityksestä. Osa muutostekijöistä on sellaisia, että niitä täytyy tarkastella
hyvin laajasti, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva ja osa muutostekijöistä saattaa olla hyvin
tiukasti rajattuja. Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan
toimintaympäristöä ja muut lähtökohta-analyysin tekijät on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
On kuitenkin syytä huomata, että osa tekijöistä voidaan lukea hyvin myös jonkin muun lähtökohta-analyysin osa-analyysin alle ja yksikäsitteistä jakoa ei välttämättä ole aina mahdollista
tehdä. Tämän lisäksi on syytä nostaa esille se seikka, että muutostekijöiden lukumäärä on lähes
rajaton ja tarkastelun laajuutta on mahdollista säädellä keskittymällä esimerkiksi vain tietyn
aihekokonaisuuden muutostekijöihin. Tämän tutkimuksen osalta on tehty valinta, että tarkastellaan useampaa muutostekijää usean aihealueen alla, jotta toimintaympäristö on mahdollista
muodostaa laajempi kokonaiskuva.
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1.3

Tutkimusmenetelmät

Tämä tutkimus on toteutettu kirjallisuustutkimuksena. Tutkimuksen tietoaineisto koostuu laajasti erilaisista toimintaympäristöä käsittelevistä julkaisuista eri aihealueet huomioiden. Tietoaineistoa on tutkimusta varten hankittu Euroopan unionin, Suomen valtion julkaisuista ja virallisista tilastotiedoista. Tämän lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään laajasti yliopistojen tuottamaa tutkimustietoa ja muuta lähdekirjallisuutta. Tutkimuksen tausta-aineistona on käytetty lisäksi erilaisten sidosryhmien julkaisuja sekä hyödynnetty soveltuvin osin toimeksiantajan sisäistä tietoa ja näkemystä toimintaympäristöstä.
1.4

Työn rakenne

Tutkimus koostuu yhteensä kahdeksasta luvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatellaan aiheeseen. Johdanto-osuudessa tehdään myös tutkimukseen liittyvät rajaukset. Toisessa luvussa
esitellään lyhyesti tämänhetkinen sähkösuunnitteluyrityksen toimintaympäristö, jota vasten tutkimuksessa havaittuja tekijöitä myöhemmin verrataan tai niiden vaikutusta arvioidaan.
Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi mistä eri tietolähteistä tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa on syytä hakea sekä esitellään tutkimusmenetelmäksi valittu tutkimusviitekehys
ja menetelmän erilaiset variaatiot.
Luvuissa 4.–7. käsitellään tutkimukseen valituttaja muutostekijöitä ja näiden vaikutuksia. Tarkastelu aloitetaan teknologisista tekijöistä luvussa 4. Tämän jälkeen paino siirrettään talouden
käsittelyyn luvussa 5., jossa luodaan kuva talouden tämän hetken tilanteesta sekä tulevista odotuksista. Luvussa 6. siirrytään käsittelemään poliittisia ja säädösperusteisia muutostekijöitä.
Viimeisessä muutostekijöitä koskevassa luvussa 7. käsitellään sosiaalisia, ekologisia ja eettisiä
muutostekijöitä. Tutkimuksen lopussa luvussa 8. tehdään johtopäätökset, vastataan tutkimuskysymyksiin ja tehdään yhteenveto.
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2

SÄHKÖSUUNNITTELUYRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Luku on kirjoitettu tämän tutkimuksen taustalla olevan yrityksen toimitusjohtajan kanssa käydyn haastattelun (Yrjönen, 2021a) ja tutkijan oman näkemyksen pohjalta. Markkinoiden kokoon tai kilpailijoiden lukumääriin liittyviä tietoja on saatu sidosryhmien ja muiden palveluiden
kautta ja näiden osalta esitetään normaalisti tietoon liittyvä lähdeviittaus. Luvussa esitettyä niin
kutsuttua lähtötilannetta käytetään myöhemmin hyväksi tutkimuksessa, kun arvioidaan yksittäisen muutostekijän vaikutusta yrityksen toimintaympäristöön.
Jokaisen luvun lopuksi tehdään lukukohtaiset johtopäätökset ja kootaan tulokset yhteenvetotaulukkoon. Taulukossa 1. on esitetty esimerkki siitä, miten yhteenvetotaulukko muodostuu.
Taulukon tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle yhdellä katsauksella sitä, miten käsitelty
muutostekijä liittyy tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Johtopäätöksissä jokaista
tekijää arvioidaan sanallisesti ja yhteenvetotaulukon rooli on toimia havainnollistavana tekijänä. Luku-sarake kertoo minkä luvun muutostekijästä on kyse ja muutostekijällä viitataan lyhyesti käsiteltävään tekijään. Sarakkeilla mahdollisuus, uhka, muuttaa suunnittelua ja megatrendi viitataan asetettuihin neljään tutkimuskysymykseen.
Taulukko 1. Yhteenvetotaulukon esimerkki ja merkintöihin liittyvät selitteet.

Luku
1.1
1.2

Muutostekijä
Muutostekijä 1
Muutostekijä 2

Mahdollisuus
+
-

Uhka
+
+/-

Muuttaa suunnittelua
+
+

Megatrendi
+
-

+ = liittyy tai vastaa tutkimuskysymykseen
+/- = liittyy tai vastaa osittain tutkimuskysymykseen
- = ei liity tai vastaa tutkimuskysymykseen

2.1

Sähkösuunnittelumarkkinat

SKOL:n julkaisemien vuosittaisten tilastojen perusteella SKOL jäsenyritysten vuoden 2019 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,1 mrd. euroa (SKOL, 2021a). Kuvassa 1. on esitetty liikevaihdon jakautuminen teollisuuden, talonrakennuksen ja yhdyskuntatekniikan välillä. Kuvassa
2. on esitetty edelleen talonrakennus sektorin jakautuminen toimialoihin ja toimialan liikevaihdon suuruus.
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Yhdyskunta
23 %
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johdon
konsultoinnin)
40 %

Talonrakennus
37 %

Liikevaihto, M€

Kuva 1.

SKOL-jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 jaoteltuna sektoreittain ja sektorin prosenttiosuu sekä liikevaihdon määrä (muokattu (SKOL, 2021a).
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Kuva 2.

Talonrakennus-sektorin toimialakohtainen liikevaihto (muokattu (SKOL, 2021a).

Sähkö- ja teletekniikan liikevaihto oli SKOL-tilastojen perusteella noin 80 miljoonaa euroa
vuonna 2019, joka on kokonaisliikevaihtoon 2,1 mrd. euroa suhteutettuna noin 4 %. Tilastojen
perusteella SKOL-jäsenyritykset työllistivät vuonna 2019 noin 19 500 henkeä ja keskimääräinen vuosilaskutus työntekijää kohden oli noin 110 tuhatta euroa (SKOL, 2021a). SKOLtilastojen osalta on todettava, että vuoden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen siitä syystä, että jäsenyrityksissä on saattanut tapahtua muutoksia esimerkiksi yritysostojen
kautta. Vuoden 2019 tilastoista saa kuitenkin suuntaa antavan kuvan toimialan koosta ja työllisyysvaikutuksesta. Tutkimuksen tavoitteena ei ole laatia markkina-analyysiä, joten tästä syystä
edellä mainittu tarkkuus on tutkimuksen kannalta riittävä.
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Asiakastieto Oy:n Yritysfiltteri Pro -palvelun kautta tehdyn tiedonhaun perusteella Suomessa
toimii noin tuhat yritystä, jotka ovat listanneet TOL 2008 -toimialaluokittelun mukaiseksi toimialaksi sähköteknisen suunnittelun (Asiakastieto, 2021a). Asiakastieto luovutti tutkimusta
varten tutkijalle käyttöön määräajaksi demotunnuksen, jolla on luotu liitteessä 1. esitetty kohderyhmäraportti, johon jäljempänä esiteltävät luvut perustuvat. Selvästi suurin osa raportin yrityksistä on yritysmuodoltaan joko osakeyhtiö (noin. 61,5 %) tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
(32,3 %). Tietojen perusteella alle viiden hengen yrityksiä on näistä noin tuhannesta yrityksestä
lähes 84 % (835 kpl) ja yli 50 hengen yrityksiä vain 0,7 % (7 kpl). Henkilöstön lukumäärä oli
listattu tuntemattomaksi 7,1 % yrityksistä (71 kpl).
Kun siirrytään tarkastelemaan listauksen yrityksiä liikevaihdon perusteella, huomataan että
seitsemän kymmenestä yrityksestä kuuluu liikevaihdoltaan alle 200 tuhannen euron luokkaan.
Mikäli tarkastellaan yrityksiä, joiden liikevaihto jää alle miljoonaan, prosenttiosuus kasvaa 86,4
prosenttiin. Tieto liikevaihtoluokasta puuttuu 77 yritykseltä (7,7 %). Liikevaihtoluokassa 1–10
miljoonaa on yhteensä 53 yritystä (5,3 %). Neljä yritystä sijoittuu luokkaan 10–20 miljoonaa ja
näitä suurempia yrityksiä on listattuna kaksi: yksi 20–50 miljoonan luokassa oleva yritys ja yksi
50–100 miljoonaa luokassa oleva yritys. Neljä suurinta kuntaa ovat tietojen perusteella Helsinki
(94 kpl), Tampere (65 kpl), Espoo (59 kpl) ja Oulu (46 kpl). Mikäli tarkastellaan maakuntien
tilannetta, on Uusimaa selvästi suurin (293 kpl) ja Pirkanmaa toiseksi suurin (142 kpl).
Tutkijalla ei ollut saatavilla laskentamallia siitä, miten raportissa esitetty riskiluokka muodostuu. Kokonaiskuvan kannalta on kuitenkin syytä esitellä raportissa mainittu riskiluokka yleisellä tasolla. Asiakastiedon käytössä olevat luvut perustuvat vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin,
joista voidaan luotettavasti johtaa tiettyjä laskennassa käytettyjä tunnuslukuja, ja tämän osalta
voidaan riittävän luotettavasti käyttää lukuja yleiskuvan luomiseksi. Noin puolet (504 kpl) listatuista yrityksistä kuuluvat riskiluokkaan vahvat yritykset ja noin 35,6 % (356 kpl) keskitason
yrityksiin. Riskialttiita yrityksiä on noin 50 kappaletta ja luokittelemattomia yrityksiä 85 kpl.
2.2

Toimintaympäristö

Sähkösuunnittelumarkkinoiden voidaan nähdä olevan murroksessa usean eri tekijän vaikutuksesta: rakentamiseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia ja vaatimuksia sekä trendistä, jossa isot
yritykset ostavat pienempiä toimijoita saavuttaakseen kasvua, vahvistaakseen oman yrityksen
asemaa tai poistaakseen kilpailua (Yrjönen, 2021a; ROTI, 2021; Äyräväinen, 2020; Sitowise
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2020). Erilaiset projekti- ja urakkamuodot muovaavat tällä hetkellä voimakkaasti suunnittelualaa ja yhä useammalla pienellä toimijalla on haasteitä pärjätä kilpailussa, jossa tarjouskilpailuun osallistuvan odotetaan tarjoavan koko talotekniikkasuunnittelu (TATE) yhtenä kokonaisuutena. Myös erilaiset allianssi- ja kumppanuushankkeet ovat yleistymässä, mikä osaltaan tiivistää yhteistyötä toimijoiden välillä.
Muuttuva suunnittelukenttä vaatii osaltaan sen, että yritys panostaa vahvasti omaan osaamiseen
ja ennen kaikkea tunnistaa ne kilpailutekijät ja markkinat, joilla sen kannattaa toimia. Pienillä
suunnittelutoimistoilla yrityksen maine, henkilöstön osaaminen ja laatutekijät korostuvat entisestään. Alan kova kilpailu ajaa vääjäämättä myös tilanteeseen, jossa kilpailu osaavasta henkilöstöstä kiristyy, jolloin yrityksen pitää pystyä vastaamaan myös työvoimaan liittyviin haasteisiin. Kilpailussa henkilökunnasta voidaan nähdä korostuvan erilaiset viihtyvyyteen liittyvät tekijät kuten hyvä työilmapiiri, osaamista vastaavat ja toisaalta kehittävät työtehtävät sekä modernit työvälineet. Myös tiimityön merkityksen voidaan nähdä korostuvan sillä etenkin vuonna
2020 alkanut maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia siirsi useat toimistot joko osittain tai täysin etätyöhön. Tällainen nopea ja yllättävä tekijä saattaa olla hyvin ratkaisevassa asemassa, kun
yritykset kilpailevat keskenään toimeksiannoista tai työntekijöistä. Mikäli tekninen osaaminen
tai laitteistot ja ohjelmistot eivät ole ajan tasalla, saattaa esimeriksi etätyön tarjoaminen olla
täysin mahdotonta yritykselle, jolloin saatetaan ajautua pahimmassa tapauksessa tilanteeseen,
jossa sovittuja projekteja ei pystytä toteuttamaan tai henkilöstö vaihtaa sellaisen yrityksen palvelukseen, joka pystyy tarjoamaan toimivan työympäristön. Etätyö vaikuttaa jäävän pysyväksi
tavaksi tehdä töitä tavanomaisen toimistotyöskentelyn rinnalle, vaikka osa yrityksistä saattaakin palata työtapoihin, joita noudatettiin ennen pandemian alkua.
Työntekijämarkkinoilla kilpaillessa myös vapaa-aikaan liittyvät tekijät nousevat yhä useammin
yhä tärkeämpään rooliin ja työntekijät vaativat työn ja vapaa-ajan saumatonta yhdistämistä.
Tähän yritykset pystyvät vastaamaan esimerkiksi joustavilla työajoilla ja tarjoamalla edellytykset työntekoon ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä vaatii yrityksen tietoverkoilta ja käytössä
olevilta palveluilta kapasiteettiä, tietoturvaa ja käytettävyyttä, mikä osaltaan korostaan pilvipalvelujen roolia, sillä nämä palvelut ovat saatavilla ajasta tai paikasta riippumatta. Kaikkien edellä
mainittujen tekijöiden ohella yrityksen tulee tarjota myös oikeudenmukainen ja kannustava
palkkaus työntekijälle. Työntekijälle tarjottavien etuuksien voidaan nähdä myös olevan keskeisessä roolissa, kun yrityksen henkilöstöä pyritään sitouttamaan yritykseen ja kasvattamaan hen-
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kilöstön tyytyväisyyttä. Tavanomaisten etujen kuten lounas, puhelin tai autoetu ohella henkilöstöä voidaan palkita erilaisten tulospalkkiojärjestelmien avulla. Avainhenkilöt voidaan sitouttaa yritykseen esimerkiksi tarjoamalla heille osakkuutta.
Vaikka kilpailu on paikoitellen kovaa, on pienellä yrityksellä käytössään myös sellaisia kilpailutekijöitä, joita isot suunnittelutoimistot eivät välttämättä pysty tarjoamaan. Pieni yritys saatetaan nähdä ketteränä organisaationa verrattuna suureen monialakonserniin nähden. Toisaalta
pieni yritys voidaan myös kokea liian pieneksi toimijaksi, joka saattaa osaltaan haitata yritystä
tarjouskilpailussa isompia vastaan. Yleisenä kilpailukeinona voidaan nostaa esille esimeriksi
digitalisaation hyödyntäminen ja se hyödyntääkö yritys uutta teknologiaa edelläkävijänä ja toimialan suunnannäyttäjänä vai tyytyykö yritys ottamaan uudet teknologiat käyttöön vasta, kun
tilaaja tätä edellyttää. Yhtenä suuntauksena voidaan nähdä myös markkinoinnin siirtymisen yhä
vahvemmin eri sosiaalisen median kanaviin, joka osaltaan vaatii yritykseltä uudenlaista ajattelua ja vanhojen toimintatapojen muokkaamista.
Sekä Euroopan unionin että Suomen hallituksen ympäristötavoitteet ja yhä tiukentuvat ympäristömääräykset ajavat suunnittelua yhä energiatehokkaampaan suuntaan. Erilaisten ympäristöja laatusertifikaattien merkitys saattaa korostua tulevaisuudessa esimerkiksi kilpailutekijänä,
kun pystytään osoittamaan toisen yrityksen tai yhteisön toimesta, että yritys pystyy tuottamaan
tiettyjen rajaehtojen puitteissa laadukkaita suunnitelmia tilaajalle ja toimimaan tilaajan ympäristötavoitteiden mukaisesti. Tulevaisuudessa voidaan nähdä, että tietyn toimintamallin valinneet toimijat saattavat aloittaa kieltäytymisen isoistakin hankkeista, jos hankkeet eivät täytä
riittävän hyvin energiatehokkuudelle asetettuja vaatimuksia eli toisin sanoen suunniteltaisiin
yrityksen arvojen vastaisia ratkaisuja. Tämä saattaa asettaa pienet toimijat vaikeaan asemaan,
sillä toimijoilla ei välttämättä ole taloudellisesti varaa olla kieltäytymättä projekteista. Toisaalta
kieltäytyminen saattaa toimia myös mainetta parantavana tekijänä ja tätä kautta nostaa yrityksen profiilia asiakkaiden näkökulmasta tarkasteltuna.
2.3

Toimintaympäristöanalyysin rooli yrityksen strategiatyössä

Strategiatyö määrittää hyvin pitkälti sen, miten yritys menestyy toiminnassaan. Menestyksekäs
toiminta vaatii lukuisten ilmiöiden ja asioiden tuntemista. Näiden pohjalta yrityksen on tehtävä
oikeita valintoja perustellusti oikeaan aikaan. Strategiantyön pohjana toimii lähtökohta-analyysi, joka muodostuu toimintaympäristön, markkinoiden, kilpailijoiden ja yrityksen itsensä
ymmärtämisestä. Etenkin toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja rajoitteiden sekä
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markkinoiden trendien ymmärtäminen korostuu yrityksen tulevaisuutta koskevissa valinnoissa.
Tutkimuksen rajauksen mukaisesti markkina-, kilpailija- ja yritysanalyysejä ei toteuteta, vaikka
näillä onkin kiistatta erittäin tärkeä rooli onnistuneen strategian taustalla.
Toimintaympäristön ymmärtämisen kohdalla yrityksen tulee ymmärtää laajasti eri teknologioiden tuomia mahdollisuuksia, tunnistaa maailmalla vaikuttavat trendit, tuntea paikalliset lainsäädännön asettamat velvoitteet, ymmärtää sosiaalisen käyttäytymisen vaikutukset toimintaan
ja lukuisia muita tekijöitä. Markkinoiden tuntemisessa tärkeintä on tunnistaa sellaiset markkinat, joilla yrityksen kannattaa kilpailla, ja joille yritys pystyy tarjoamaan sellaista tuotetta tai
palvelua, jolle on aitoa kysyntää. Kuten toimintaympäristön kohdalla, myös markkinoiden
osalta tulee pystyä tunnistamaan markkinoihin vaikuttavat trendit ja asiakkaiden vaatimukset
sekä niissä tapahtuvat muutokset.
On helppo todeta, että yksittäinen osa-analyysi antaa arvokasta tietoa, mutta ei välttämättä vielä
yksin tuo riittävästi tietoa kokonaiskuvan rakentamiseksi. Analyysejä laadittaessa tulee ymmärtää, että saatu lopputulos on analyysin laatijan näkemys tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Erilaisilla lähtöoletuksilla saadaan todennäköisesti hieman erilaisia tuloksia. Kyse on ennen kaikkea siitä, mitä tekijöitä yritys näkee keskeiseksi omassa toiminnassaan.
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3
3.1

TUTKIMUKSEN TIETOLÄHTEET JA VIITEKEHYSMENETELMÄ
Tietolähteet

Lähdekritiikillä on tieteellisessä työssä korostunut rooli, kun arvioidaan työn luotettavuutta, sisältöä tai paikkansapitävyyttä (LUT LibGuides, 2020). Tietoa on nykyään saatavilla käytännössä katsoen rajattomasti ja monessa julkaisukanavassa tiedon sisältöä, luotettavuutta tai paikkansapitävyyttä arvioidaan vain vähän tai ei ollenkaan. Edellä mainituista voidaan nostaa esimerkiksi eri sosiaalisen median palvelut sekä internetin keskustelupalstat. Näissä tietoa jaetaan
äärimmäisen paljon, mutta hyvin harvoin tiedon alkuperä on merkitty väitteeseen tai mielipiteeseen. Tämä johtaa helposti siihen, että tietoa esitetään paikkansa pitävänä, mutta tarkemman
tarkastelun perusteella väite voidaan kumota joko osittain tai täysin. Väärän tiedon julkaisu voi
olla tahatonta, mutta myös täysin suunniteltua toimintaa. Suunnitelmallisen toiminnan osalta
puhutaan informaatiovaikuttamisesta, jota ei kuitenkaan tämän työn puitteissa tulla tarkastelemaan.
Tieteellisen lähteen ja yleistajuisen eli niin sanotun populaarilähteen välinen ero on tärkeä ymmärtää. Tutkimukset perustetaan tieteellisen tiedon varaan, mutta tietyissä kohdin voidaan hyödyntää myös populäärilähteestä saatua tietoa, jos tieto on arvioitu luotettavaksi. Tutkimuksessa
tieto pyritään hankkimaan alkuperäisestä tiedonlähteestä eli primäärilähteestä. Toissijaisten
lähteiden eli sekundäärilähteiden käyttöä pyritään välttämään. Sekundäärilähteellä tarkoitetaan
esimerkiksi tilannetta, jossa tutkimukseen viitataan tutkimuksesta kertovan artikkelin kautta.
Tieteellisiä julkaisuja kutsutaan yleensä tieteellisiksi lehdiksi (engl. journal) ja populäärisiä julkaisuja aikakausilehdiksi (engl. magazine). Sanomalehdet (engl. newspaper) luetaan yleisesti
populääri julkaisuihin ja tietyn ammattialan lehdet (engl. journal) taas tieteellisten julkaisujen
alle (LUT LibGuides, 2020).
LAB informaatiolukutaidon perusteiden alla käsitellään suositeltuja lähteitä. Näiden alle on luettu muun muassa tutkimustietoa sisältävät tieteelliset julkaisut, ammattijulkaisut, viranomaisen julkaisut ja alaan liittyvät standardit sekä tilastot (LUT LibGuides, 2020). Tiedonlähteen
arviointikriteereitä on useita, mutta pääsääntönä voidaan pitää, että kirjoituksen osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä: luotettavuutta, sisältöä ja relevanttiutta. Tiedon luotettavuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen objektiivisuuteen ja siihen onko tieto tutkittua. Tämän lisäksi tarkastellaan käytettyjä lähteitä sekä sitä onko tutkimus vertaisarvioitu. Sisällön
osalta arvioidaan tutkimuksen taustaa ja rahoittajia, sillä näillä voi olla vaikutusta tutkimuksen
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lopputulokseen. Sisällön osalta on syytä arvioida tiedon näkökulmaa sekä uutuusarvoa. Relevanttiuden osalta uusimman tiedon löytää pääsääntöisesti alan tieteellisistä julkaisuista. Kirjallisuuskatsauksessa myös vanhemmat tutkimukset katsotaan relevanteiksi. Taulukossa 2. havainnollistetaan tietolähteen luotettavuuden arviointia muutaman esimerkkitapauksen osalta.
Taulukko 2. Esimerkki tietolähteen arvioinnista (muokattu (LUT LibGuides, 2020).
Tiedon lähde

Tiedon alkuperä

Tiedon vaikuttavuus

Uutislehden pääkirjoitus

Päätoimittajan näkemys tietystä

Yksittäisen henkilön mielipide tai

aiheesta, jolla pyritään mahdolli-

näkemys asiaan, yleensä kirjoittaja

sesti vaikuttamaan yleiseen mieli-

ei ole alan asiantuntija

piteeseen
Mielipidekirjoitus alan lehdessä

Käsiteltävän aiheen johtava asian-

Kirjoittaja on alan asiantuntija,

tuntija kerto oman näkemyksen

mutta kirjoitus edustaa kirjoittajan

käsiteltävään aiheeseen tarkoituk-

näkemystä aiheeseen

sena taustoittaa tai perustella tehtyjä päätöksiä
Alaa keskeisesti käsittelevä kirjoi-

Kirjoittaja tai kirjoittajat ovat

Teos tarjoaa erittäin laajan näke-

tettu kirja

alalla tunnustettuja vaikuttajia,

myksen aiheesta ja saattaa sisältää

joilla on vahva asiantuntijuus ja/tai

myös aiheeseen liittymätöntä tie-

professorin virka

toa

Tietolähteenä Euroopan unionilla on merkittävä rooli. Unionilla on keskeinen rooli Euroopan
poliittisen ja taloudellisen toiminnan ohjauksessa. Euroopan unionilla on lukuisia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon, linjanvetoihin ja talouspolitiikkaan unionin talousalueella (Fontaine,
2017). Päätöksenteko unionissa on hajautettu useaan eri toimielimeen seuraavasti:
-

Euroopan parlamentti
Eurooppa-neuvosto
Neuvosto
Euroopan komissio
Unionin tuomioistuin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan investointipankki.
Euroopan asiaoikeusasiamies.

Edellä lueteltujen toimielimien välillä päätäntävalta jakautuu hyvin monitahoisesti toimielimien välillä. Eurooppa-neuvosto määrittelee yleiset poliittiset painopisteet ilman lainsäädäntövaltaa. Euroopan unionin lainsäädäntötyö on jaettu Euroopan parlamentille, Euroopan unionin
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neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Edellä luetellut toimielimet vastaavat politiikan ja lainsäädännön laatimisesta ja niihin liittyvästä lainsäädäntöjärjestyksestä. Komissio tekee lainsäädäntöön liittyvät säädösehdotukset ja parlamentti yhdessä neuvoston kanssa hyväksyy ehdotukset. Lainsäädännön täytäntöönpanoa toteuttaa komissio yhdessä EU:n jäsenmaiden kanssa. Komission tehtävänä on valvoa täytäntöönpanoa. (EU, 2020b) Muita toimintaan keskeisesti liittyviä toimielimiä ovat unionin tuomioistuin, jonka tehtävänä on valvoa unionin lainsäädännön
noudattamista. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tarkastaa unionin toiminnan taloushallintoa. EU:n perussopimus määrittää tarkemmin kunkin toimielimen vastuualueet ja valtuudet (EU, 2020b)
Unionilla on käytössään useita velvoittavuudeltaan erilaisia keinoja ilmaista tahtotila: asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja lausunnot. Asetukset ovat luonteeltaan pakottavia säädöksiä ja ovat sellaisenaan jäsenvaltioita sitovia eli yksittäinen jäsenvaltio ei voi poiketa säädöksestä omalla lainsäädännöllään. EU:n asettamat direktiivit ovat jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ohjaavia säädöksiä. Direktiivi asettaa tietyn vaatimustason, joka on vähintään täytettävä
jäsenvaltion kansallisella lainsäädännöllä. Asetukseen nähden jäsenvaltio voi säätää kansalliset
säädökset haluamallaan tavalla, kun direktiivin vähimmäisvaatimus täytyy. Unionin tekemät
päätökset eroavat asetuksista ja direktiiveistä sillä, että niitä ei ole kohdistettu suoraan kaikille
jäsenvaltioille, vaan ne voidaan kohdistaa yksittäiseen jäsenvaltioon tai yritykseen. Päätökset
sitovat niitä tahoja, joita päätös koskee. Unioni voi antaa myös suosituksia, joilla ei ole juridista
velvoittavuutta. Suosituksia voidaan antaa toimielinten tekemien ehdotusten mukaan siten, että
suosituksen kohteelle ei aiheudu oikeudellisia velvoitteita suosituksen huomiotta jättämisestä.
Lausuntojen avulla unionin keskeiset toimielimet voivat ilmaista kantansa johonkin asiaan.
Lausunnoilla ei ole oikeudellisia seuraamuksia. (EU, 2020c)
Euroopan unionin tavoin Suomen valtion päätäntävalta on jakautunut lukuisiin eri toimielimiin.
Suomessa valtion toimintaa ohjaa valtiosääntö, joka tarkoittaa niitä oikeudellisia sääntöjä, joita
valtion ja toimielimien päätöksenteossa noudatetaan. Suomen valtioneuvosto on nykyisin jaettu
12 ministeriöön. Taulukossa 3. on esitetty ministeriöt, käytetty lyhenne sekä keskeiset vastuualueet (VN, 2020a).
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Taulukko 3. Ministeriöt ja ministeriöiden vastuualueet (VN, 2020a).

Ministeriö

Lyhenne Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia

VNK

Ulkoministeriö

UM

Oikeusministeriö

OM

Sisäministeriö

SM

Puolustusministeriö

PLM

Valtiovarainministeriö

VM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM

Maa- ja metsätalousministeriö

MMM

Liikenne- ja viestintäministeriö

LVM

Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM

Ympäristöministeriö

YM

Palvelut valtioneuvostolle, valtion omistajaohjaus,
poikkihallinnollinen yhteistyö ja Suomen EU-politiikka
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja
kehitysyhteistyö
Perusoikeudet, rikos ja rangaistus, oikeusturva,
lainvalmistelun kehittäminen
Poliisiasiat, pelastustoimi, rajaturvallisuus,
maahanmuutto ja siviilikriisinhallinta
Kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta,
vapaaehtoinen maanpuolustus, puolustusmateriaalia
ja puolustusteollisuus, sotilaallinen kriisinhallinta
Talouspolitiikka, talousnäkymät, verotus,
rahoitusmarkkinat, hallintopolitiikka, kunta-asiat,
julkishallinnon ICT
Varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus,
korkeakoulutus ja tiede, liikunta, kulttuuri,
tekijänoikeudet, kirkollisasiat, nuoriso
Ruoka ja maatalous, eläimet ja kasvit, metsät, vesi,
luonto ja ilmasto, maanmittaus
Palvelumarkkinat, tietovarannot ja digitalisaatio,
automaatio ja tietoturva, liikenne- ja tietoverkot
Yritykset, yritysrahoitus, energia, kilpailu ja
kuluttajat, työelämä
Hyvinvoinnin edistäminen, sosiaali- ja
terveyspalvelut, toimeentulo, työelämä, tasa-arvo, EU
ja kansainväliset asiat, vakuutusasiat, rahoitus ja
avustukset
Ilmasto, luonto- ja vedet, rakentaminen ja
maankäyttö, asuminen, hallituksen ilmastopolitiikka,
kiertotalous

Suomessa on lukuisia virastoja, jotka myöntävä erilaisia toiminnanharjoittamiseen liittyviä lupia, valvovat toiminnanharjoittamista, antavat määräyksiä, tietoa ja ohjausta. Valtiokonttorin
sivuilla saatavilla olevan listauksen perusteella tutkimuksen kannalta keskeisiä tietolähteitä voivat olla:
-

Verohallinto
Tilastokeskus
Aluehallintovirastot
Maanmittauslaitos
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Patentti- ja rekisterihallitus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Energiavirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
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-

Säteilyturvakeskus
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Suomen ympäristökeskus
Puolustushallinnon rakennuslaitos (yhdistymässä Senaatti kiinteistöihin). (Valtiokonttori, 2020a)

Virastojen lisäksi valtiolla on joko täysin valtion omistamia tai osittain omistamia yhtiöitä ja
liikelaitoksia. Valtiolla on suoria osakeomistukia neljään yhtiöön sekä valtion sijoitusyhtiö Solidiumin kautta lukuisiin muihin yhtiöihin (VN, 2020a). Tutkimuksen kannalta valtion osittain
omistamista yhtiöistä Fortum ja Neste tarjoavat tietoa energiamarkkinoiden tilanteesta ja kehityssuunnasta, sekä välillisesti tietoa valtion tavoitteista liittyen energiamarkkinoihin. Valtion
omistajaohjaus määrittää edellä luetelluissa yhtiöissä yhtiön toimintaa ja tehtäviä investointipäätöksiä. Valtiolla on omistusosuuksia lisäksi lukuisista kaupallisesti toimivista listaamattomista yrityksistä. Tutkimuksen kannalta näistä keskisimpiä ovat Fingrid, Gasum ja Motiva.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa Suomen kantaverkon kehittämisestä ja yhtiö tuottaa kantaverkon kehittämiseen liittyviä julkaisuja. Gasum toimii energiamarkkinoilla ja vaikka keskeinen
tuote ei suoraan liity sähkönjakeluun, on yhtiön julkaisuista mahdollista löytää tietoa energiamarkkinoiden toimintaan ja kehityssuuntiin liittyen. Motiva taas tuottaa kestävän kehityksen
asiantuntijapalveluita yhtiön sidosryhmille. Eduskunnan alaisuudessa toimiva kehitysrahasto
Sitra julkaisee ja rahoittaa tutkimusta sekä yrityksiä. Sitran julkaisuiden kautta on mahdollista
saada tietoa Suomessa vaikuttavista ilmiöistä ja kehityssuunnista yhdessä muiden tietolähteiden
kanssa.
Yliopistojen tekemällä tutkimuksella on tärkeä rooli nykypäivän yhteiskunnassa ja yrityksen
toiminnassa. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa nykypäivänä vaikuttavista ilmiöistä sekä kehitetään uusia innovaatioita, jotka parantavat yrityksen toimintaedellytyksiä.
Rahoituslaitoksia on useita erityyppisiä: Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki, liikepankit,
talletuspankit, muut luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Suomen Pankin sivuilta saatavan
listauksen mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä noin 230 kotimaista rahoituslaitosta (Suomen
Pankki, 2020). Tämän lisäksi Suomen markkinoilla toimii lukuisia ulkomaisia rahoituslaitoksia. Yrityksen näkökulmasta rahoituslaitoksilla on erittäin keskeinen rooli yritystoiminnassa.
Rahoituslaitosten avulla saatavat luotot toimivat toiminnan pohjana.
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Muut yritykset tuovat yritykselle arvokasta tietoa oman toimialan markkinatilanteesta. Yritysten julkiset tilinpäätöstiedot on laadittu tiettyjen normien puitteissa ja ovat täten vertailukelpoisia keskenään (Ikäheimo et al., 2019). Vertailemalla tilinpäätöstietoja yrityksen on mahdollista
arvioida kilpailijoiden taloudellista tilannetta ja tehdä johtopäätöksiä kilpailijoiden kustannusrakenteesta tiettyjen tunnuslukujen perusteella. Tilinpäätöksen sisällöstä taseen tehtävänä on
kertoa yrityksen taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä, tuloslaskelman tilikauden tuottojen ja kulujen määrästä sekä niiden pohjalta muodostuvan voiton tai tappion suuruus ja liitetiedostojen täydentää tilinpäätöksen tietoja (Ikäheimo et al., 2019). Julkisesti noteeratut yritykset
ja muut sellaiset yritykset, joita ei ole vapautettu, joutuvat lisäksi liittämään toimintakertomuksen osaksi tilinpäätöstä (ikäheimo et al., 2019).
Tilinpäätöstietojen lisäksi yritykset voivat tuottaa vapaamuotoisempaa tietoa omille sidosryhmilleen. Näiden tietojen osalta julkaisun muotoa ei määrää säädökset, vaan kyseessä on vapaaehtoisuuteen perustuva julkaisu. Myös näitä julkaisuja voidaan käyttää tietolähteenä, kun on
arvioitu riittävästi tiedon luotettavuutta ja mitä julkaisija pyrkii tiedon julkaisulla saavuttamaan.
Tutkimuksessa sidosryhmillä tarkoitetaan erilaisia yhteistyökumppaneita, etujärjestöjä ja koulutuspalveluita tuottavia yhteistyötahoja. Sidosryhmät tuottavat paljon erilaista tietoa markkinoista erilaisten tilastojen ja raporttien muodossa. Julkaisujen hyvänä puolena voidaan pitää
sitä, että julkaisut perustuvat pääsääntöisesti todellisiin markkinoilta saatuihin tunnuslukuihin.
Sidosryhmien tuottaman tiedon taustalla saattaa kuitenkin mahdollisesti olla monitahoisia vaikuttimia ja näitä vaikuttumia on aina syytä arvioida kunkin julkaisun kohdalla erikseen, kun
arvioidaan tiedon luotettavuutta. Tutkimuksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä voivat olla:
3.2

Rakennusteollisuus RT Oy
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakentamisen laatu RALA ry
SKOL ry
Insinööriliitto ry
Tekniikan akateemiset ry
Sähköinfo Oy
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
RAKLI ry

PEST-viitekehys ja viitekehyksen eri variaatiot

Viitekehyksen nimi on sanalyhenne englanninkielisistä sanoista political, environmental, social
ja technological. Viitekehyksen tarkoituksena on jäsentää organisaation ulkopuolelta tulevia
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muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia (Sammut-Bonnici et al., 2017). Ulkopuoliset tekijät ovat
yleensä sellaisia, joihin yritys ei pysty suoraan vaikuttamaan ja tästä syystä tekijöiden vaikutusta yrityksen toimintaan on tarpeen arvioida. Kuvassa 3. on esitetty PEST-menetelmän eri
variaatiot ja variaation sisältämät tekijät.

PEST
•poliittiset
•taloudelliset
•sosiaaliset
•teknologiset

Kuva 3.

PESTEL
•poliittiset
•taloudelliset
•sosiaaliset
•teknologiset
•ekologiset
•lailliset

PESTELE
•poliittiset
•taloudelliset
•sosiaaliset
•teknologiset
•ekologiset
•lailliset
•eettiset

STEEPLED
•poliittiset,
•taloudelliset
•sosiaaliset
•teknologiset
•ekologiset
•lailliset
•eettiset
•demograafiset

PEST-viitekehyksen eri variaatiot (Sammut-Bonnici et al., 2017).

Kuvasta on helposti nähtävissä, että PEST-variaatio tuottaa suppeimman analyysin, kun
STEEPLED-variaatio taas laajimman. PEST-menetelmää tai jotain sen variaatoista voidaan soveltaa aina, kun pyritään kartoittamaan tuotteen, palvelun, kumppanuuden tai yrityksen sisäisen
osaston toimintaedellytyksiä tai kehitysmahdollisuuksia (Sammut-Bonnici et. al., 2017). PESTmenetelmällä voidaan tuottaa tarpeellista tietoa lähtötiedoksi muita analysointityökaluja kuten
SWOT-analyysia tai Porterin kilpailumallia varten.
Toimintaympäristöön vaikuttaa pääsääntöisesti suuri määrä eri tekijöitä ja analyysia laadittaessa on tunnistettava sellaiset tekijät, jotka ovat toiminnan kannalta keskeisiä. Edellä mainitut
päätekijät ovat jaettavissa pienemmiksi osatekijöiksi. Osatekijöiksi voidaan kunkin pääkohdan
alla valita käytännössä mikä tahansa yksittäinen tekijä.
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Poliittisten tekijöiden tarkastelun keskiössä on valtio ja valtion toimintaan liittyvät prosessit.
Keskeistä on tarkastella voimassa olevien säädösten laajuutta ja velvoittavuutta toiminnan näkökulmasta, valtion harjoittamaa talouspolitiikkaa ja sen ennustettavuutta sekä hallinnon muodostumista, päätöksentekoprosessia ja valtasuhteita. Poliittisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:
-

hallinnon käytännöt
hallintokausi ja vallanvaihtoprosessi
kaupankäyntiin liittyvät käytännöt
kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö ja valuutta
regulaation rakenne ja siihen liittyvät prosessit
rahoitus, avustukset, aloitteet
finanssi-, talous-, ja verotuspolitiikka
kansalliset aloitteet yrityksiin liittyen
suunnittelu, luvat ja lisenssit
hallinnon läpinäkyvyys ja korruptio
hallinnon tuki tietyn alan yrityksille
hallinnon pysyvyys ja vakaus
median vapaus. (Sammut-Bonnici et al. 2017; PESTEL-Analysis, 2020)

Poliittisten tekijöiden alle on listattu useita talouteen vaikuttavia tekijöitä. Tämä osoittaa, että
monet tekijät vaikuttavat toisiinsa ja voivat olla samanaikaisesti usean eri osa-alueen alla. Poliittiset tekijät määrittävät taloudelle vain tietyt reunaehdot, ja lopulliset taloudelliset päätökset
tekee yritys näiden reunaehtojen rajoissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeä ymmärtää verotukseen liittyvät rajoitteet ja käytännöt, paikallisen talouden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä, maailmantalouden trendejä ja markkinoiden toimintaa. Taloudellisia tekijöitä
voivat olla esimeriksi:
-

paikallinen talous
kansainvälinen talous
talouden trendit
inflaatio
yritysverotus
tuotteiden ja palveluiden verotus
talouden syklisyys
markkinoiden ja vaihdannan syklisyys
tuotteen tai palvelun jakelukanavat ja markkinoille pääsy
GDP, kuluttajan ostovoiman vaikutus
korko- ja vaihdantakustannukset
työttömyys- ja työllisyysaste, työvoiman saatavuus
työvoimakustannukset
luottojen saatavuus (yritysrahoitus). (Sammut-Bonnici et al., 2017; PESTELAnalysis, 2020)

Kuluttajan käyttäytymisen ja kulutustottumuksien ymmärtäminen on yritykselle keskeistä, kun
suunnitellaan tai kehitetään olemassa olevaa tuotetta tai palvelua. (Sammut-Bonnici et al.,
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2017). YK:n The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) -ihmisoikeussopimus (UN,
2020) määrää tietyt perusoikeudet jokaiselle ihmiselle. Ihmisoikeussopimuksesta huolimatta,
tietyissä toimintaympäristöissä saattaa kuitenkin tulla arvioitavaksi myös sopimuksen alaisia
tekijöitä. Sosiaalisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:
-

demograafiset tekijät
psykograafiset tekijät
kuluttajan brändihavainnointi ja -tunnistuskyky
kuluttajan kulutuskäyttäytyminen
mainonnan tehokkuus ja vaikuttavuus
vaikuttajat ("influencer") ja roolimallit
rotuun, etniseen taustaan tai uskonnollisuuteen liittyvät tekijät
perhesuhteet
saman sukupuolen avioliitot
ikääntyvä väestö
väestönkasvu
väestön terveys ja tietoisuus terveydestä
koulutuksen taso
syntyvyys. (Sammut-Bonnici et al., 2017; PESTEL-Analysis, 2020)

Teknologia on jatkuvassa kehityksessä, joka osaltaan luo painetta tunnistaa kehityssuunnat ja
lupaavat teknologiat riittävän aikaisessa vaiheessa. Uudet innovaatiot, ohjelmat tai tekniikat
saattavat muovata toimialaa erittäin laajasti ja nopeassa aikataulussa. Teknologisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:
-

uudet materiaalit, koneet, ohjelmistot ja toimintamuodot
innovaatiot valmistusprosessissa, elektroniikka teollisuudessa tai mekaniikka prosesseissa
uudet jakelukanavat esim. internetkaupat
innovaation pohjalta kehitetty uusi hinnoittelumalli
teknologisen kehityksen vaikutus tuotteen tai palvelun muotoiluun, tuotantoon,
jakeluun, hinnoitteluun tai kulutukseen
verkkoon siirtyneen kulutuksen kasvu
yritystoiminnan ja IT:n välisen integraation kasvu
muutokset tekniseen infrastruktuuriin
muutokset viestintäteknologiaan. (Sammut-Bonnici et al., 2017; PESTELAnalysis, 2020)

Toimintaympäristöön liittyy nykyisin lukuisia ympäristöä koskevia tekijöitä. Euroopan unionin
asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi ovat unionin alueella keskeisiä muutostekijöitä. Kuluttajien kasvanut tietoisuus eettisistä toimintatavoista ja asenteet vihreitä arvoja kohtaan siirtää yritykselle painetta noudattaa
näitä muuttuneita vaatimuksia. Ympäristöön liittyviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi:
-

ympäristöön liittyvien ongelmien medianäkyvyyden kasvu
ilmastonmuutos
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-

ilmastonlämpeneminen
saasteet
ei valtiollisten toimijoiden toimet ympäristön suojelemiseksi
kuluttajien asenne vihreitä arvoja kohtaan. (Sammut-Bonnici et al., 2017;
PESTEL-Analysis, 2020)

Toiminnanharjoittamista sääntelee lukuisat kansainväliset ja kansalliset lait ja asetukset. Yrityksen on tunnettavat laajasti erilaisia säädöksiä ja osattava soveltaa näitä säädöksiä oikein
omassa toiminnassaan. Lainsäädäntö on aina pakottavaa ja väärästä menettelystä on yleensä
seurauksena sanktio. Lainsäädännöllisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi:
-

kaupankäynnin sääntelyn lisääminen / purkaminen
kilpailun sääntely
kartellit ja kartelleihin liittyvä regulaatio
syrjintään liittyvä regulaatio
tekijänoikeudet ja patentit
tiedon käsittelyyn ja säilytykseen liittyvät lait ja asetukset
EU:n henkilötietojen käsittelyyn liittyvä GDPR-asetus
työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä regulaatio. (Sammut-Bonnici
et al., 2017; PESTEL-Analysis, 2020)
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4
4.1

TEKNOLOGISET MUUTOSTEKIJÄT
Energiamurros

Mikäli energiamurrosta tarkastellaan käsitteenä, se voidaan ymmärtää globaaliksi ilmiöksi, joka
aiheuttaa muutoksia energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmiin (Ohrling et al., 2021a). Energiamurrosta voidaan pitää myös yhtenä tällä hetkellä vaikuttavista megatrendeistä etenkin energiaalalla (Ohrling et al., 2021a; Hyysalo et al., 2017a). Suomi on sitoutunut useiden eri sopimusten
kautta edistämään uusiutuvan energian tuotantoa sekä luopumaan asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Etenkin Euroopan unionin asettamat ympäristötavoitteet ja hiilineutraaliuteen tähtäävä politiikka ovat keskeisessä roolissa, kun jäsenvaltiot pyrkivät täyttämään osaltaan
yhä tiukentuvia vaatimuksia. Suomen hallitus on hallitusohjelmassaan (VN, 2019a) sitoutunut
politiikkaan, jolla Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Euroopan unionin
ja Suomen valtion ympäristöpolitiikan tavoitteita käsitellään tarkemmin luvussa 6. Näiden tavoitteiden kautta nykyiseen energiatuotantoon ja -kulutukseen kohdistuu kuitenkin yhä suurempi paine viedä läpi muutoksia, joilla ympäristölle haitallisia tuotantotapoja karsitaan ja energiankulutusta vähennetään tai tehostetaan.
Suomessa energiamurrosta ja murroksen tuomia haasteita sekä potentiaalisia uusia liiketoiminta-alueita tutkittiin 2015–2020 välillä esimerkiksi Smart Energy Transition (SET) -hankkeen kautta. Hanketta rahoitettiin Suomen Akateemisen Strategisen Tutkimuksen neuvoston
toimesta (SET, 2020a). Hankkeen lähtökohtana oli olettamus, että energiamurros vaikuttaa
myös Suomeen sillä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii suuria muutoksia energiaalalla. SET-hankkeen alla julkaistiin lähes 70 vertaisarvioitua tutkimusta (SET, 2020a).
SET-hankkeen Murrosareena loppuraportissa nostetaan esiin kahdeksan muutospolkua sekä arvioidaan näiden vaikutuksia (Hyysalo et al., 2017a). Raportissa esitetyt muutospolut vuodelle
2030 ovat seuraavat:
-

kivihiilestä luopuminen
kysyntäjouston piirissä olevien asiakkaiden määrän nosto 2000 MW (sähköasiakkaat)
kysyntäjouston piirissä olevien asiakkaiden määrän nosto 2000 MW (kaukolämpö)
rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen
energiankulutuksen vähentäminen 15 % perustuen käyttäytymisen muutokseen
vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien kulkuneuvojen lukumäärän nosto 750
tuhanteen
ajosuoritusten vähentäminen 10 % perustuen liikennepalveluihin
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-

puhtaan ja älykkään energiateknologian viennin moninkertaistaminen. (Hyysalo
et al., 2017a)

Näistä muutospoluista lähes kaikki koskettavat myös sähkösuunnitteluryitystä ainakin jossain
määrin. Sähkön kulutusjoustoa käsitellään tarkemmin luvussa 4.3, sähköistä liikennettä luvussa
4.4 ja rakennusten energiatehokkuutta ja älykkäitä rakennuksia luvussa 4.5. Erityisesti energiankulutukseen liittyvät tavoitteet ja kuluttajan kulutustottumuksien muuttaminen ovat mielenkiintoisia, sillä sähkösuunnittelijalla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi tilaajaan
näkemykseen, kun mietitään erilaisia suunnitteluratkaisuja. Keskustelussa Yrjösen (Yrjönen,
2021a) kanssa nousi esille myös se, että tulevaisuudessa energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen korostuu: yrityksien on tehtävä linjavetoja sen suhteen, minkälaisia ratkaisuja yritys tarjoaa ja osallistuuko yritys esimerkiksi heikon energiatehokkuuden omaavien ratkaisujen suunnitteluun enää ollenkaan ja kieltäydytäänkö tällaisista hankkeista vedoten edellä mainittuun
heikkoon energiatehokkuuteen.
Tällaiset äärimmäiset linjavedot saattavat olla pienille toimijoille haastavia sillä tilauskanta ei
välttämättä tarjoa mahdollisuutta kieltäytyä projekteista. Hankkeista kieltäytyminen saattaa
johtaa vakaviin talousvaikeuksiin työkannan heikentyessä. Isoille toimijoille linjaveto saattaa
olla helpompi, ainakin jos tilannetta tarkastellaan taloudellisesta näkökulmasta, mutta myös
suuret toimijat voivat kohdata haasteita tämän osalta. Suurilla yrityksillä saattaa suuresta resurssimäärästä huolimatta puuttua tietyn hyvin yksilöllisen asian suunnittelusta tarvittava suunnitteluosaaminen tai sillä ei ole riittäviä referenssikohteita, jolloin näitä ratkaisuja ei pystytä
uskottavasti tarjoamaan tilaajalle.
Energiamurroksen vaikutuksia energia-alan työvoiman koulutukseen, osaamiseen ja lukumääriin on tutkittu esimerkiksi Ohrling et al. julkaisemassa raportissa (Ohrling et al., 2021a.). Raportin johtopäätöksistä käy ilmi, että energiamurroksen nopea kehitys saattaa joidenkin perinteisen koulutuksen saaneiden ammattilaisten kohdalla tarkoittaa sitä, että uusimpia energiatehokkaita ratkaisuja ei osata tarjota tilaajalle tai näiden suunnittelussa tai käyttöönotossa ilmenee
merkittäviä puutteita, joiden takia ratkaisuista ei saada täyttä hyötyä. Johtopäätöksissä nostetaan esille seuraavat muutosta rajoittavat tekijät:
-

Puutteellisen osaamisen takia syntyy laatukustannuksia tai virheitä, joista pahimmassa tapauksessa kärsii koko toimialan maine.
Puutteellinen kokonaisnäkemys saattaa johtaa siihen, että tarjotut ratkaisut eivät
ole kustannustehokkaita ja täyttä potentiaalia ei saada hyödynnettyä.
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-

Ratkaisujen kehittyessä yhä useammalle toimijalle syntyy tarve ymmärtää tekniikkaa yhä laajemmassa mittakaavassa ts. osaamisvaatimus kasvaa.
Tämän hetken työelämän tarpeesta on saatavilla vajavaisia tietoja, mikä saattaa
näkyä osaajien puutteena erityisesti aurinkosähkö, tuulivoima ja lämpöpumppujen
osaamisalalla. (Ohrling et al., 2021a)

Kuvassa 4. on esitetty Tilastokeskuksen kuvaaja sähkön tuotannosta eri energialähteittäin vuosien 2000 ja 2019 välisenä aikana. Kuvasta on helposti havaittavissa energiamurrokseen liittyvä
trendi, jossa fossiilisten polttoaineiden tuotanto vähenee yhä kiihtyvällä tahdilla. Suomessa kulutetusta energiasta tuotetaan Suomessa noin 77 % ja loppu katetaan nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta (SVT, 2019a). Suomessa vuonna 2019 sähköä tuotettiin 66 TWh,
josta lähes puolet tuotettiin uusituvalla energiamuodolla (47 %) (SVT, 2019a). Kun tarkastellaan edellä mainitun vuoden uusiutuvalla energiamuodolla tuotetun energian jakautumista eri
tuotantomuotoihin, huomataan, että vesivoiman osuus on selvästi suurin noin 12 200 GWh.,
tuulivoiman noin 6000 GWh ja aurinkosähkön vain 147 GWh (SVT, 2019a). Aurinkosähköjärjestelmien osalta tuotanto on tilastojen valossa vielä melko pienimuotoista, mutta osuus kasvaa
voimakkaasti.

Kuva 4.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000–2019 (SVT, 2019a).

Aurinkosähköjärjestelmiin liittyvien kokonaiskustannusten odotetaan puolittuvan vuoteen
2050 mennessä (Ahonen et al., 2017). Lähitulevaisuudessa järjestelmien määrän odotetaan kasvavan juuri alenevan hankintakustannuksen ja erilaisten kehittyvien akkuratkaisujen ansiosta.
Yhtenä kasvua merkittävästi lisäävänä tekijänä nähdään globaalin sähkönkulutuksen kasvu ja
sähköautojen määrän lisääntyminen. Vuonna 2015 arvioitiin, että Suomessa oli noin 10 MW
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aurinkosähkökapasiteettia vuotuisen kasvun ollessa noin 5 MW (Ahonen et al., 2017a; IEA,
2016). Aurinkosähköjärjestelmissä 10 MW kapasiteetin lasketaan tuottavan energiaa vuositasolla noin 8 GWh (Ahonen et al., 2017a). Vuoden 2020 lopussa Suomessa arvioitiin olevan
noin 235 MW aurinkosähkökapasiteettia, joka tarkoitti edelliseen vuoteen nähden noin 17,5 %
kasvua (200 MW vuonna 2019). (Alm, 2020)
Tutkimuksessa on laskettu, että vuonna 2015 yhden kWh tuottaminen aurinkosähköjärjestelmällä maksoi keskimäärin noin 8 snt/kWh, jos ei huomioida huolto- ja käyttökustannuksia tai
pääomalle asetettua tuottovaatimusta. Edellä lueteltujen kustannusten kanssa yhden kWh tuottaminen maksoi noin 11 snt. Vuoden 2030 tilanteessa kustannuksen odotetaan olevan noin 5
snt/kWh ilman muita kustannuksia tai noin 7 snt/kWh, jos huomioidaan muut kustannukset.
(Ahonen et al., 2017a) Suomessa aurinkosähköjärjestelmät on pääsääntöisesti suunniteltu esimerkiksi tuotantolaitoksen sähkönkulutuksen mukaan ja tuotannolla pyritään ensisijaisesti
alentamaan sähköverkosta ostetun energian määrää. Yhtenä rajoittavana tekijänä tutkimuksessa
nostetaan esille seikka, että Suomessa ei ole käytössä nettomittarointia tai syöttötariffia, joka
kannustaisi energian myymiseen. (Ahonen et al., 2017a) Kuvassa 5. on esitetty Tilastokeskuksen kuvaaja sähkön energiahinnoista.

Kuva 5.

Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin vuosina 2008–2020 (SVT, 2020d).

Kuvasta voidaan huomata, että kuluttajan hinnassa on selviä eroja riippuen siitä, minkä tyyppisestä kuluttajasta on kyse. Keskisuurella teollisuusasiakkaalla energian hinta oli noin 10
snt/kWh vuonna 2020, kun kalleimman asiakasryhmän kohdalla hinta oli hieman yli 20
snt/kWh. Aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun energian hinnan laskiessa, investoinnin voidaan
nähdä muuttuvan kannattavaksi yhä useammalla asiakasryhmällä ainakin, jos tarkasteluperusteena on tuotantohinta ja verkosta ostetun energian hinta.
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4.2

Sähkön toimitusvarmuus

Suomessa verkkoyhtiöille on asetettu Sähkömarkkinalailla 588/2013 vaatimuksia sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Lain tarkoituksena on turvata toimitusvarmuus, varmistaa kilpailukykyinen sähkönhinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet loppukäyttäjälle. Eduskunta teki
vuonna 2013 päätöksen, jolla määriteltiin, että sen hetkinen sähkönjakelun keskeytystaso on
tulevaisuudessa sietämätön (Partanen, 2018.) Päätöksen seurauksena sähkömarkkinalakia muutettiin ja lakiin lisättiin velvoitteita ja seuraamusmaksuja korotettiin. Verkkoyhtiön asiakkaista
100 % tulee olla toimitusvarman verkon piirissä joko vuoden 2028 tai 2036 loppuun mennessä
(Sähkömarkkinalaki 588/2013; Partanen, 2018). Jälkimmäinen siirtymäaikasäädöksellä määritelty takaraja voidaan myöntää verkkoyhtiölle vain erityisen painavista syistä. Yksitoista verkkoyhtiötä on hakenut Energiavirastolta pidennystä siirtoajalle, ja virasto on hyväksynyt näistä
hakemuksista viisi ja myöntänyt lyhyemmän siirtymisjakson kahdelle verkkoyhtiölle (Partanen, 2018).
Partasen mukaan sähkönjakeluverkoista pääosa on rakennettu vuosien 1950 ja 1970 välillä ja
verkot ovat uusimisiässä (Partanen, 2018). Siirtoverkkoihin kohdistuu investointipainetta toimitusvarmuusvaatimuksien lisäksi myös verkkojen teknisestä käyttöiästä. Toimitusvarmuus
vaatimukset aiheuttavat usealla verkkoyhtiölle lisäinvestointeja ennenaikaisten komponenttien
uusimisen ja lisääntyneiden kunnossapitokustannusten takia (Partanen, 2018a; Partanen et al.,
2020).
Sähköverkkoliiketoimintaan liittyy useita riskejä, vaikka kuluttaja saattaisikin mieltää liiketoiminnan lähes riskittömäksi. Kuten Partanen et al. nostavat asiantuntijaraportissaan esille, niin
sähköverkkoliiketoimintaan voidaan katsoa liittyvän useita erilaisia riskejä. Investoinnit sitovat
verkkoyhtiön omaa ja vierasta pääomaa hyvin pitkällä aikajänteellä (40–60 vuotta). Pitkä investointiaika tarkoittaa sitä, että verkkoliiketoimintaan liittyvä sääntely saattaa muuttua tarkastelujaksolla useasti (Partanen et al., 2020). Verkkoyhtiön verkkoon sitoutunut pääoma palautuu
vuosittaisten tasapoistojen kautta (Partanen et al., 2020), jolloin muutokset sääntelyssä voivat
muuttaa myös tasapoistojen tai sallitun tuoton määräytymistä. Myös ns. taantuvat alueet aiheuttavat yhtiölle merkittäviä riskejä, sillä näillä alueilla saatetaan joutua tilanteeseen, jossa alueen
kuluttajat häviävät kokonaan, jolloin verkko saatetaan purkaa ennenaikaisesti, joka tarkoittaa
pääoman menetystä (Partanen et al., 2020). Yhtenä riskinä Partanen et al. nostavat esille myös
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Energiaviraston yksikköhinnat ja niihin liittyvät päivitykset. Mikäli yksikköhinnat laskevat investointijakson aikana, osa aiemmin tehdyistä investoinneista ei palaudu täysimääräisenä (Partanen et al., 2020).
Lassila et al. nostavat tutkimusraportissaan esille vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuusvaatimus. Tavanomaisen verkkoyhtiön tekemän investoinnin rinnalle nostetaan toimitusvarmuuden turvaaminen ostopalveluna tai sopimuksena kuluttajan kanssa (Lassila et al., 2020).
Palvelumuotoisenaratkaisuna verkkoyhtiö ostaa toimitusvarmuuden ostopalveluna joltain toiselta yritykseltä, ja varmistaa täten toimitusvarmuuden toteutumisen (Lassila et al., 2020). Tällöin verkkoyhtiö pystyy tarvittaessa siirtämään investointia tulevaisuuteen ja saamaan lisäaikaa
tarvittavan investointipäätöksen tai -suunnitelman laadintaa varten. Sopimusvaihtoehdossa
verkkoyhtiö sopii kuluttajan kanssa, että toimitusvarmuus ei välttämättä toteudu lain mukaan,
mutta kuluttaja saa korvauksen ja varmistaa osaltaan itse sähkön saannin vikatilanteessa (Lassila et al., 2020). Tässä vaihtoehdossa Lassila et al. nostavat esille seikan, että sopimuksen on
oltava molempia osapuolia taloudellisesti hyödyttävä.
Sellaisen sähkösuunnitteluyrityksen näkökulmasta, joka ei osallistu sähkönsiirto- tai -jakeluverkkojen suunnitteluun, toimitusvarmuusvaatimusten kiristymisellä ei ole suoraa vaikutusta
yrityksen suunnittelutoimintaan. Verkkoyhtiöille toimitusvarmuusvaatimukset aiheuttavat taas
merkittäviä haasteita etenkin sellaisten yhtiöiden osalta, joilla verkosto on pääosin avojohtoa,
johtopituudet ovat pitkiä ja asiakasmäärä vähäinen johtolähdöllä.
4.3

Hajautettu sähköntuotanto, kysyntäjousto ja energiavarastot

Keskitetty energiatuotanto on edelleen hallitseva tuotantomuoto, mutta hajautettu tuotanto kasvaa voimakkaasti. Hajautetun tuotannon avulla voidaan vastata osittain ilmastomuutoksen asettamiin haasteisiin ja parantaa energian saatavuutta tai toimitusvarmuutta (Varho et al., 2015).
Hajautetulla tuotannolla voidaan katsoa olevan tärkeä rooli, kun Suomi pyrkii kasvattamaan
energiaomavaraisuutta (Ruggiero et al., 2015). Hajautetun tuotannon yleistyessä syntyy yhä
enemmän asiakkaita, jotka toimivat energiankuluttajina mutta myös energiantuottajina (engl.
prosumers). Suomessa hajautettu tuotanto nähdään muodostuvan pääasiassa lämpöpumpuista
ja aurinkosähköjärjestelmistä (Ruggiero et al., 2015). Ruggiero et al. mukaan hajautettu tuotanto tarjoaa paikallisille yrityksille ja yhteisöille uusia liiketoiminta mahdollisuuksia.
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Paneelitutkimuksen (Ruggiero et al., 2015), joka toteutettiin vuonna 2013, asiantuntijat arvioivat, että hajautettu pientuotanto lisääntyy voimakkaasti etenkin kotitalouksien, maatilojen ja
pienten yritysten keskuudessa. Myös erilaisten yhdistelmätuotantomuotojen odotettiin kasvavan voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. (Ruggiero et al., 2015). Paneeli odotti myös, että
nykyisen energiaostojärjestelmän rinnalle syntyy liiketoimintaa, jolla hajautettua pientuotantoa
on mahdollista ostaa. Yleisen mielipiteen ja hajautetun tuotannon hyväksyttävyyden paneeli
(Ruggiero et al., 2015) odotti kasvavan myös merkittävästi vuoteen 2025 mennessä.
Varho et al. tekemässä tutkimuksessa on tarkasteltu uusiutuvan energian kasvua rajoittavia tekijöitä. Uusiutuvan energiantuotannolle lisääntymiselle tutkimuksessa esitetään seuraavia haasteita:
-

Vaikeus löytää luotettavaa informaatiota uusiutuvaan energiaan liittyen.
Teknisten järjestelmien heikko kannattavuus ja haasteet energian myynnissä, kun
energiantuotanto on pienimuotoista.
Ammattilaisten vähyys: myyntiorganisaatioilta puuttuu ammattitaitoa ja asiantuntevia asennuspalveluita on markkinoilla vähän tai niiden löytäminen on haastavaa.
(Varho et al., 2015)

Uusien sovellusten ja viennin osalta tutkimuksessa havaittiin seuraavat haasteet:
-

Uusiutuvaan energiaan liittyvien poliittisten tavoitteiden ennustettavuuteen liittyy
paljon epävarmuutta.
Heikko kysyntä ts. ostajilla on vähän kiinnostusta uusia ratkaisuja kohtaan.
Yritysten välisen yhteistyön puute.
Tuotekehitykseen tehtävien investointien heikko taso.
Tuotantojärjestelmien korkea hinta.
Yrityskonseptien alikehittyneisyys ts. konseptit ovat puutteellisia tai heikkoja.
(Varho et al., 2015)

Sähkönkulutus on yleensä hyvin jaksottaista ja kulutus ajoittuu tietyille ajanhetkille vuorokaudessa ja on hyvin riippuvainen sääolosuhteista sekä vuodenajasta. Hajautetun tuotannon lisääntyessä myös vaihtelut niin tuotannossa kuin kulutuksessa tulevat todennäköisesti lisääntymään
(Marttila et al., 2017a). Näihin vaihteluihin voidaan vastata esimerkiksi hyödyntämällä sähkön
kysyntäjoustoa, jolla pyritään tasaamaan kulutuspiikkejä tai energiavarastoja, joihin voidaan
varastoida hajautetun energiatuotannon ylituotanto. Huippukulutuksen kuormitustilannetta voidaan tasata hyödyntämällä juuri kysyntäjoustoa, jolloin kulutus siirretään korkean ja kalliin kulutushetken sijasta sellaiseen hetkeen, jolloin kulutus on vähäisempää ja edullisempaa (Siano,
2014). Kulutusta voidaan ohjata myös asettamalla rajoituksia kulutukselle tai säätämällä erilaisia kulutustekijöitä kuten lämmitystä tai valaistusta (Siano, 2014). SET-hankkeen murrosareenapolku nro 2:n loppuraportissa (Marttila et al., 2017a) todetaan tuotannon ja kulutuksen
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vaihtelevuuden asettavan haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa vain energialla käydään
kauppaa. Kysyntäjouston nähdään tämän raportin valossa olevan yksi tapa varmistaa se, että
nykyinen markkinamalli toimii myös jatkossa. Raportissa esitetään lisäksi, että kysyntäjouston
tulee olla kaikkia markkinaosapuolia hyödyttävä kokonaisuus ja hyödyt eivät voi keskittyä vain
yhdelle markkinaosapuolelle.
SET-hankkeen mukaan loppukuluttajien kulutuspotentiaalista on mahdollista saada merkittävä
osa kysyntäjouston piiriin vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen loppuraportissa (Marttila et al.,
2017a) esitetään, että teollisuudesta olisi saatavilla uutta potentiaalia noin 1000 MW sekä erityyppisistä asuinrakennuksista noin 1000 MW. Teollisuudessa erityisesti etähallittavissa moottoreissa ja taajuusmuuttajissa nähdään olevan joustopotentiaalia (Marttila et al., 2017a). Tämän
lisäksi myös teollisuudessa käytössä olevat jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmät on mahdollista
liittää kysyntäjouston piiriin. Pienkuluttajilla ja -tuottajilla on merkittävä potentiaali osana kysyntäjoustossa. Myös erilaiset uudet energiapalvelut ja liiketoiminta-alat ovat tärkeässä roolissa, kun kuluttajia pyritään aktivoimaan osaksi kysyntäjoustoa (Marttila et al., 2017a).
Perinteinen kysyntäjousto nähdään häiriöreservinä, jonka muodostaa esimerkiksi tätä varten rakennetut voimalaitokset tai suurten teollisuuslaitosten kuormat, joita on mahdollista säätää tarpeen mukaan (Ahonen et al., 2017b). SET-hankkeen Delfoi-kyselytutkimuksen tuloksista
(Ahonen et al., 2017b) on havaittavissa, että erilaisia automaattisia kysyntäjärjestelmiä sekä
älykkäitä ohjausratkaisuja pidetään sellaisina tuotteina, joilla nähdään olevan hyvä vientipotentiaali. Kotitalouksien ja taloyhtiöiden kysyntäjouston kohdalla nähdään vielä haasteita sen
osalta, että ei ole riittävästi sellaisia liiketoimintamalleja ja palveluita, jotka hyödyttäisivät näitä
asiakasryhmiä (Ahonen et al., 2017b; Annala 2015)
Tutkimuksen mukaan kysyntäjouston nähdään kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi (Ahonen et al., 2017b). SET-hankkeessa tehdyn Delfoi-kyselytutkimuksen (Ahonen et al., 2017b)
mukaan 50 % vastaajista arvioi kysyntäjoustolla olevan tulevaisuudessa paljon merkitystä ja
vielä noin 20 %, että kysyntäjoustolla on erittäin paljon merkitystä. Tutkimuksen mukaan 76
% vastaajista arvioi, että tulevaisuudessa kysyntäjouston piirissä on 10–40 % tehosta suhteessa
huipputehoon (Ahonen et al., 2017b).
Raportissa nostetaan esille seuraavia tekijöitä, joiden avulla kysyntäjoustoa on mahdollista
edistää:
-

Energiankäyttöön liittyvän datan avaaminen julkiseksi.
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-

Helposti saatavilla olevien ja ymmärrettävien palveluiden tuominen markkinoille
(etenkin kuluttajille).
Regulaation uudistaminen siten, että hankintoja on helpompi tehdä ja laitteiden
ohjausratkaisuja olisi mahdollista hyödyntää kysyntäjoustossa.
Automaatiosuunnittelun tehostaminen regulaation keinoin (sähkökeskuksiin tehtävät tilavaraukset laitteita varten jne.).
Laitteiden ja järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen (standardit).
Erilaisten tukien kohdistaminen vahvemmin sellaisiin ratkaisuihin, jotka edistävät
kysyntäjoustoa.
Julkisen sektorin investoinnit kysyntäjoustoon ja esimerkkinä toimiminen. (Ahonen et al., 2017b)

Ahonen et al. nostavat raportissaan esille, että vaikka kysyntäjouston voidaan nähdä linkittyvän
vahvasti uusiutuvaan energiaan ja digitalisaatioon, tarjoaa se näille aloille myös potentiaalisia
liiketoimintamahdollisuuksia (Ahonen et al., 2017b). Kyselytutkimuksessa havaittiin, että investointihalukkuus on merkittävä kysyntäjoustoa hidastava tekijä, joka johtuu osittain alhaisesta energianhinnasta pohjoismaissa. Investointihalukkuutta voidaan pyrkiä kasvattamaan esimerkiksi parantamalla tiedonsaantia liittyen kiinteistön tuottomahdollisuuksiin, kun kysyntäjoustoa hyödynnetään. (Ahonen et al., 2017b)
Kulutusjouston käytöstä voidaan nostaa esimerkiksi S-ryhmän ja usean muun organisaation
kanssa toteutettu päivittäistavarakaupan pilottihanke. Hankkeessa tutkittiin aurinkopaneelien,
maalämmön ja älykkään ohjauksen vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen. Keskeisenä
tuloksena voidaan nostaa esille merkittävä kustannussäästö parantuneen energiatehokkuuden
seurauksena. Tavanomaisen päivittäistavarakaupan energiatehokkuus on noin 600 kWh/m2. Pilottihankkeen rakennuksen energiatehokkuus oli vain 240 kWh/m2, joka tarkoitti noin 180 tuhannen euron vuosittaista säästöä yritykselle (Söyrinki et al., 2018).
Sähköjärjestelmälle on ominaista, että jokaisena hetkenä järjestelmässä tulee vallita tasapaino
tuotannon ja kulutuksen välillä (Annala et al., 2016a). Perinteisesti tätä tasapainoa on säädetty
mukauttamalla sähköntuotanto vaihtelevaan kulutukseen sekä hyödyntämällä Pohjoismaiden,
Venäjän ja Baltian välillä olevia siirtoverkkoja (energian osto tai myynti). Toukokuun 2015 ja
2016 välisenä aikana pienin sähköverkossa ollut kuorma oli 5200 MW ja suurin 15200 MW
(Annala et al., 2016a), jolloin ero suurimman ja pienimmän kuorman välillä on merkittävä.
Tulevaisuudessa sähkön kysyntään odotetaan vaikuttavan etenkin liikenteen sähköistyminen
(Annala et al., 2016a). Lisääntyvä pientuotanto ja tämän tuotannon suuri vaihtelu aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita sähköverkon tehotasapainon hallintaan ja kysyntäpuolen odotetaankin
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osallistuvan kysyntäjoustoon yhä vahvemmin tulevaisuudessa (Annala et al., 2016a). Ydinvoiman lisääntyminen vähentää osaltaan sähköverkon joustokykyä, sillä tuotannolle on ominaista,
että tuotanto pysyy vakiotehoisena. Sähköjärjestelmästä on poistunut samalla sellaista säätökykyistä tuotantoa, jolla tehotasapainoa voitaisiin hallita (Annala et al., 2016a). Tämän nähdään
johtuvan alhaisen marginaalikustannuksen omaavan uusiutuvan energiatuotannon lisääntymisestä ja hintatasoon epävarmuuden takia (Annala et al., 2016a).
SET-hankkeen tutkimuksessa suoritetun kyselytutkimuksen mukaan lähes 80 % pitää melko tai
erittäin todennäköisenä sitä, että energiajärjestelmät muuttuvat sähköperusteiseksi ja noin 40 %
tätä ilmiötä melko toivottavana ja 28 % erittäin toivottavan ilmiönä (Annala et al., 2016a). Samassa kyselytutkimuksessa sähkömarkkinoiden laskutusperustetta koskevan väitteen kohdalla
40 % vastaajista piti erittäin todennäköisenä ja 33 % melko todennäköisenä, että tulevaisuudessa laskutusperusteena on huipputehon tarve (Annala et al., 2016a). Kun samaa väitettä arvioitiin toivottavuuden osalta, 60 % vastaajista piti huipputehon tarvetta laskutusperusteena
melko tai erittäin toivottavana asiana (Annala et al., 2016a).
Energiamurrokseen liittyvänä haasteena voidaan nähdä toimivien ja kustannustehokkaiden
energiavarastointitapojen löytäminen (Ahonen et al., 2017b). Akkuvarastot nähdään soveltuvakasi parhaiten lyhytaikaiseen energianvarastointiin ja sähköverkon tasapainon hallintaan. (Ahonen et al., 2017b) Ahonen et al. esittävät raportissaan tähän ratkaisuksi esimerkiksi sähkö- ja
kaasutuotannon yhdistämisen siten, että ylimääräistä sähköenergiaa käytettäisiin vedyn ja maakaasun tuotantoon. (Ahonen et al., 2017b)
Annala et al. nostavat esille, että joustavan tuotannon ja energiaan liittyvän kaupankäynnin
ohella on syytä tarkastella energiavarastojen roolia osana tehotasapainon hallintaa (Annala et
al., 2017b). Energiaa varastoimalla tuotettu energia on mahdollista kuluttaa toisena ajanhetkenä. Sähköenergia on mahdollista varastoida akkuihin, mekaanisiin varastoihin tai polttoaineeksi (Honkapuro et al., 2020). Käytetystä teknologiasta riippuen akkuvarannon koko vaihtelee muutamista kilowateista gigawattiluokkaan (Honkapuro et al., 2020; IRENA 2017). Pumppuvoimalaitokset ovat tutkimuksen mukaan yleisin varastointimuoto sähköjärjestelmässä (Annala et al., 2016a). Annala et al. viittaavat akkujen hinnan olleen vuonna 2016 noin 500 €/kWh
perustuen kahteen eri lähteeseen. Arvioihin perustuen hinnan odotetaan kuitenkin laskevan noin
200 €/kWh, jota voidaan pitää kilpailukykyisenä (Annala et al., 2016a). Akkuvarastojen kehitystä hidastavana tekijänä voidaan tällä hetkellä nähdä edellä esitetty melko korkea hinta (Tikka
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et al., 2018). Tikka et al. nostavat asiantuntija raportissaan seuraavat akkuvarastojen tarjoamat
hyödyt tavanomaiseen sähköverkon tasapainon hallintaan nähden seuraavasti:
-

toiminta sekä varastona että energialähteenä verkkoon päin
reagoi nopeasti ja tarkasti ohjaukseen
järjestelmään liittyvä tehoelektroniikka mahdollistaa reaktiivisen tehon syöttämisen verkkoon
suhteellisen korkea hyötysuhde. (Tikka et al., 2018)

Yleisesti akustoista saatujen rahallisten hyötyjen voidaan katsoa olevan vahvasti sidoksissa kuluttajan kuormitusmalliin ja siihen, kuinka usein lataus-purkaus-sykli suoritetaan (Lassila et al.,
2012). Hyötyjen avulla on kuitenkin mahdollista vähentää energiasta aiheutuvia siirtomaksuja,
mutta tämä vaatii sen, että järjestelmä on mitoitettu oikein ja sisältää riittävästi älykkäitä komponentteja (Lassila et al., 2012). Akkuvarastoista voidaan nostaa muutamia esimerkkejä perustuen Tikka et al. julkaisuun. Helen otti käyttöön vuonna 2016 kyseisen ajanhetken suurimman
energiavaraston Helsingin Suvilahdessa. Varaston nimellisteho oli 1,2 MW / 600 kWh.
LUT:ssa otettiin niin ikään samana vuonna käyttöön 188 kW / 132 kWh järjestelmä. (Tikka et
al., 2018).
4.4

Sähköinen liikenne

Suomessa tehdään henkeä kohden keskimäärin 2,7 matkaa vuorokaudessa, matkan keskipituuden ollen 41 kilometriä. Henkilöautoilla tehdyt matkat käsittävät 59 % matkoista ja 76 % matkustetuista kilometreistä. Julkisen liikenteen osuus matkoista on 8 %, kävelyn 22 % ja pyöräilyn
8 %. Ja vastaavasti kilometrien perusteella tarkasteltuna edellä mainitussa järjestyksessä 14 %,
2 % ja 2 %. (Andersson et al., 2020) Sovacool et al. nostavat tutkimuksessaan esille erilaisia
liikenteen kohtaamia haasteita perustuen kyselytutkimukseen. Useimmin esiin nostettu haaste
oli fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvat epäjohdonmukaiset käytännöt ja fossiilisten polttoaineiden hyväksyttävyys valtiovallan harjoittamassa politiikassa. (Sovacool et al., 2018). Pitkät
välimatkat nostivat esille noin 17 % vastaajista, heikon julkisen liikenteen tason noin 16 % ja
liikenneruuhkat noin 15 % (Sovacool et al., 2018). Pitkien välimatkojen osalta haaste on suuri
etenkin sähköautoille, joiden akkukapasiteetti mahdollistaa ainakin toistaiseksi vielä polttomoottoriautoa lyhyemmän toimintasäteen.
LVM:n toimenpideohjelmassa liittyen liikenteen hiilineutraaliuteen nostetaan esille kolme erilaista tapaa vähentää liikenteen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Nämä keinot ovat:
-

Vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen suoritetta (kilometrejä) ja parantamalla liikennejärjestelmän energiatehokkuutta.
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-

Siirtyminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin liikennemuotoihin (esimerkiksi sähköautot).
Käyttöönottamalla yhä vähäpäästöisempiä tai uusiutuvia polttoaineita. (Särkijärvi
et al., 2018)

LVM:n tavoitteena on toimenpideohjelman perusteella kääntää ajosuoritteen määrä laskuun
vuoteen 2025 mennessä, joka tarkoittaa sitä, että raide- ja linja-autoliikenteen sekä kävelyn- ja
pyöräilyn tulee kasvaa voimakkaasti ja kaksinkertaistua vuoteen 2045 mennessä (Särkijärvi et
al., 2018). Tavaraliikenteen osalta toimenpideohjelma odottaa liikennesuoritteen kasvavan vain
vähän sillä erilaiset energiatehokkaat liikenneratkaisut yleistyvät (Särkijärvi et al., 2018). Toimenpideohjelmassa nostetaan esille, että liikennesuoritteen vähentämisellä ja erilaisten biopolttoaineiden avulla saatavat vähennykset ovat hyvin rajallisia, joten päästötavoitteet tulisi saavuttaa ensisijaisesti liikennevälineiden uusimisen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvokannan
tulisi uudistua nykyistä selvästi nopeammin ja että vähä- tai nollapäästöisten ajoneuvojen osuus
kasvaa 100 % vuoteen 2045 mennessä nykyisestä muutaman prosentin osuudesta (Särkijärvi et
al., 2018).
Taulukossa 4. on esitetty Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen tiedoista koostettu taulukko,
jossa esitetään käyttövoimaan perustuen autojen ensirekisteröintitieto vuosittain 2015–2020.
Bensiiniautojen osalta rekisteröintien määrässä on selvästi eniten vaihtelua, mutta viimeisten
vuosien aikana trendi on ollut aavistuksen laskeva ja esimerkiksi vuoden 2019 ja 2020 välillä
on suuri ero, jota saattaa osittain selittää maailmalla vallinnut Covid-19-pandemia, mutta laskua
varmasti vauhdittaa osaltaan yhä yleistyvät sähkö- ja hybridiautot. Diesel-autojen osalta trendi
on tilaston valossa ollut laskeva vuodesta 2016 lähtien ja ensirekisteröintien määrä vaikuttaa
vähenevän yhä kiihtyvällä tahdilla. Sähköautojen osalta vuosien 2016–2020 välillä ensirekisteröintien määrä on lähes tuplaantunut joka vuosi edelliseen vuoteen nähden. Samanlainen trendi
on myös bensiinihybridiautoilla. Myös dieselhybridien kohdalla lukumäärä on kasvanut tarkastelujaksolla, mutta ei läheskään yhtä voimakkaasti kuin sähkö- tai bensiinihybrideillä.

37

Taulukko 4. Autojen ensirekisteröinnit vuosien 2015–2020 välisenä aikana käyttövoiman mukaan jaoteltuna (Tilastokeskus, 2021a).
Käyttövoima

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bensiini

69199

78094

79165

84936

82669

63294

Diesel

53297

56596

55303

48453

40605

30026

Sähkö

287

292

555

823

1995

4404

Bensiini/Sähkö (ladattava hybridi)

399

1118

2405

4801

5809

12832

Diesel/Sähkö (ladattava hybridi)

15

93

154

142

161

439

Maakaasu

23

49

105

236

2240

1956

Bensiini/Maakaasu

153

151

387

992

8

0

LVM:n toimenpideohjelmassa on asetettu tavoite, että vuonna 2030 mennessä Suomessa on
noin 670 tuhatta sähköautoa ja noin 130 tuhatta kaasuautoa. Vuoteen 2045 mennessä sähköautoja odotetaan olevan jo lähes 2 miljoonaa ja kaasuautoja noin 250 tuhatta. Edellä olevan autojen lukumäärää koskevan tavoitteen ohella, ministeriön toimenpideohjelmassa on asetettu tavoite, että 30 % kaikesta nestemäisestä polttoaineesta on biopolttoainetta vuonna 2030 ja 100
% vuonna 2045. (Särkijärvi et al., 2018) Sähköautojen lukumääriin liittyvissä ennusteissa on
selvästi eroja riippuen mitä raporttia kulloinkin käytetään. Esimerkiksi Fossiilittoman liikenteen tiekartta -raportissa sähköautojen lukumäärän oletetaan olevan 250 tuhatta vuonna 2030
(Andersson et al., 2020).
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa, jossa esitetään vähähiiliset tiekartat vuodelle 2035 arvioidaan yhteiskunnan sähköistymisen vaikutuksia energiankulutukseen. Yhteiskunnan sähköistymisen ennakoidaan kasvattavan teollisuuden energiankulutusta 100 % ja Suomen kokonaiskulutusta 50 % vuoteen 2050 mennessä (Paloneva et al., 2021). Mikäli tavoitetasona käytetään Andersson et al. raportissa (Andersson et al., 2020) esitettyä 250 tuhatta sähköautoa vuonna 2030, näiden autojen vaikutus sähkönkulutukseen arvioidaan olevan noin 1 % (1
TWh), ja mikäli Suomen koko autokanta muutetaan sähköautoiksi, noin 10 % (9–10 TWh).
Paloneva et al. raportin perusteella sähköverkkoihin kohdistuu merkittäviä investointipaineita,
kun vähäpäästöistä energiatuotannon osuutta pyritään kasvattamaan ja varmistamaan sähköntoimitusvarmuus (Paloneva et al., 2021). Raportissa esitetään, että liikenteeseen tulisi kohdistaa
7,4–13,4 mrd. euron investoinnit vuosien 2015–2050 välisenä aikana (Paloneva et al., 2021).
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Edellä mainitusta investoinneista noin puolet (5–10 mrd. €) kohdistuisi erilaisiin raidehankkeisiin, 2–3 mrd. euroa nykyisen tie- ja raideinfratekniikan välttämättömään kunnostukseen ja noin
400 miljoonaa euroa raideliikenteen sähköistykseen (Paloneva et al., 2021).
Mellinger et al. nostavat tutkimuksessaan esille termin ”range anxiety”, jolla tarkoitetaan sähköautojen rajallista toimintasädettä (Mellinger et al., 2018). Sähköautojen toimintasäteeseen
liittyen haasteena on se, että pystytäänkö kaikki suunnitellut matkat tekemään sähköautolla ilman, että latausaseman takia tarvitsee tehdä kiertomatka. Tämän nähdään olevan haaste siitä
huolimatta, että markkinoille on tullut yhä enemmän pidemmän toimintamatkan omaavia sähköautoja. (Mellinger et al., 2018) Tutkimuksen mukaan Suomessa 95 % matkoista on kuitenkin
mahdollista tehdä sähköautoilla ja mikäli latausinfrastruktuuria kehitetään järkevästi osuus voi
olla jopa 99 % (Mellinger et al., 2018). Edellä oleva lähes 100 % kattavuus vaatii tuekseen
myös sen, että suuren toimintasäteen omaavia sähköautoja tulee markkinoille yhä enemmän.
Mellinger et al. viittaavat tutkimuksessaan Pearre et al. tekemään tutkimukseen, jonka perusteella joka kymmenes auto voitaisiin vaihtaa suoraan sähköautoon, sillä näiden autojen päivittäin kulkema matka oli alle 160 kilometriä. Ja edelleen Pearre et al. tutkimukseen viitaten, Mellinger et al. nostavat esille, että pienillä käyttötapaan liittyvillä muutoksilla 32 % autoista voitaisiin vaihtaa lyhyen toimintasäteen omaaviin sähköautoihin.
Lin et al. tutkivat latausasemien vaikutusta sähköautojen myyntiin. Tarkasteltavat skenaariot
olivat, että latausaseman tyyppi muutetaan kotona, työpaikalla tai yleisessä tilassa. Tutkimuksen mukaan sähköautojen myynnin osalta suurempi vaikutus oli, kun kodin latausasema muutetaan tyypin 2 mukaiseksi latausasemaksi (alle 7,4 kW) kuin että työpaikan tai julkisen tilan
asema muutetaan pikalatausasemaksi (alle 50 kW). (Lin et al., 2011) Mellinger et al. viittaavat
vielä saksankieliseen raporttiin (Wietchel et al., 2013), että 3,7 kW latausasema olisi suurimman osan ajasta riittävä, mutta myös esittävät eriävän mielipiteen tai kysymyksen tämän riittävyydestä tulevaisuudessa.
LVM:n raportin (Andersson et al., 2020) mukaan 90 % sähköautojen latauksista tehdään kotona
tai työpaikalla. Julkisen latausinfrastruktuurin osalta Suomessa oli arviolta noin 1100 julkista
latauspaikkaa, jotka käsittivät noin 3500 latausasemaa (Andersson et al., 2020). Julkisten latausasemien lukumäärä suhteessa sähköautojen määrään jäi hieman EU:n jakeluinfradirektiivin
suosituksesta suhdeluvun ollessa 1:11, kun direktiivin suositus on 1:10 (Andersson et al., 2020).
Julkisia pikalatauspaikkoja oli vuonna 2020 arviolta noin 240 kappaletta, jotka käsittivät noin
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300 latausasemaa. Jakeludirektiiviin nähden pikalatausasemien määrä ylitti direktiivin suosituksen selvästi suhdeluvun ollessa 1:21 (direktiivin suositus 1:100). (Andersson et al., 2020a)
Hallituksen esityksessä HE 23/2020 vp esitettiin uutta lakia latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä. Eduskunta hyväksyi esityksen perusteella lain Rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä
ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020. Lain mukaan:
” Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan
ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius - - jos kyse on sellaisesta
uudesta rakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n
mukainen rakennuslupa.” (Laki 733/2020).
Lain 5 §:ssä rakennuksien, jossa on enemmän kuin 10 pysäköintipaikkaa ja joita ei suunnitella
asuinkäyttöön, yhteyteen tulee asentaa yksi suuritehoinen latausasema tai vaihtoehtoisesti:
-

yksi normaalitehoinen latausasema, jos pysäköintipaikkoja on 11–50
kaksi normaalitehoista latausasemaa, jos pysäköintipaikkoja on 51–100
kolme normaalitehoista latausasemaa, jos pysäköintipaikkoja on yli 100. (Laki
733/2020)

Edellä mainitun ohella 5 §:n neljännessä momentissa säädetään, että:
”Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin
niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan
asennetaan latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaatimuksen.” (Laki 733/2020)
Edellä mainitut lain vaatimukset koskevat pysäköintipaikkoja, jotka sijaitsevat rakennuksen
kiinteistöllä tai rakennuksessa. Lain 6 §:ssä säädetään edellä luetut vaatimukset koskemaan
myös sellaisia rakennuksia, joihin kohdistuu laajamittainen korjaus ja jolle haetaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Lain 7 §:ssä määrätään lisäksi, että:
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”Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että sellaisessa käytössä olevassa muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa rakennuksessa tai kiinteistöllä, on asennettuna vähintään yksi latauspiste viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.” (Laki 733/2020)
Lain 8 §:ssä asetetaan velvoitteita pysäköintitaloille. Vaatimus on, että jokainen pysäköintipaikka tulee varustaa latauspistevarauksella, jotta latauspiste voidaan myöhemmin tarvittaessa
asentaa. Vastaava vaatimus koskee myös sellaisia korjaushankkeita, joihin sovelletaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Lain 9 §:ssä määrätään latauspisteitä koskevista asioista. Vaatimuksena on, että laitteet ovat direktiivin 2014/94/EU mukaisia normaalitai suuritehoisialatauspisteitä. Latauspistevarauksen osalta vaatimuksena on, että paikalle voidaan asentaa edellä esitetyn direktiivin mukainen latauspiste.
4.5

Älykkäät sähköverkot ja rakennukset

Älykkään sähköverkon käsite on hyvin monitahoinen ja se voidaan ymmärtää hyvin eri tavalla
riippuen missä asiayhteydessä termiä käytetään. Keskeisenä on kuitenkin, että kun puhutaan
älykkäästä verkosta tai rakennuksesta, tarkasteltava asia sisältää älykkäitä ohjausjärjestelmiä ja
teknologiaa, jonka avulla mahdollistetaan tehokas tiedon vaihto ja toiminta eri järjestelmien
välillä (Lawrence et al., 2016). Lisäksi on syytä nostaa esille, että edellisessä luvussa käsitellyt
asiat liittyvät osaltaan vahvasti älykkäisiin verkkoihin ja toimivat ns. osakomponentteina älykkäässä sähköverkossa. Lawerence et al. esittävät tutkimuksessaan vastauksen kysymykseen,
mikä on oikea mittakaava, kun puhutaan älykkäistä sähköverkoista. Tutkijat esittävät, että laajuus voidaan jakaa karkeasti kuuteen eri tasoon seuraavasti:
-

yksittäinen laite tai järjestelmä rakennuksessa
yksittäinen rakennus
nano grid tai mikro grid (esim. yliopisto on nano grid ja kaupunki on mikro grid)
systeemi (esim. tietty alue tai operaattori)
kansallinen järjestelmä
maanosa tai maailmanlaajuinen järjestelmä (Lawrene et al., 2016).

Tavanomainen sähköverkko mielletään yleensä sellaiseksi, että energia tuotetaan keskitetysti
voimalaitoksilla, josta energia siirretään siirto- ja jakeluverkkoja pitkin loppukuluttajalle, joka
suorittaa maksun kulutetusta energiasta. Älykäs ja tavanomainen verkko on kuvattu rinnakkain
kuvassa 6. Havainnollistavan kuvan osalta on hyödynnetty verkossa vapaasti saatavilla olevaa
kuvaa, jonka tietojen paikkansa pitävyys on varmistettu muun muassa lähteiden (CamarinhaMatos, 2016; Siano, 2014; Verbong et al., 2013; Järventausta et al., 2010) perusteella.
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Kuva 6.

Tavanomainen ja älykäs sähköverkko kuvattuna rinnakkain (Kuva: Bartz/Stockmar / CC BY-SA 4.0)

Lawrence et al. käsittelevät artikkelissaan myös älykkäiden verkkojen luotettavuutta tietoturvan
näkökulmasta. Tutkijat esittävät, että vaikka verkko olisi suojattu nykyisillä suojausmenetelmillä, on silti vaarana, että verkko altistuu ulkopuoliselle hyökkäykselle (Lawrence et al.,
2016). Kun älykkääseen verkkoon liittyy yhä useampi operaattori, kasvaa samalla liityntäpisteiden lukumäärä verkkoon, joka hyökkäyksien näkökulmasta tarkoittaa potentiaalista murtautumispistettä (Lawrence et al., 2016). Vastauksena tähän haasteeseen tutkijat nostavat esille
riskienhallinnan merkityksen ja sen, että verkon potentiaaliset riskipaikat tunnistetaan (Lawrence et al., 2016).
Vaikka edellä käsiteltiin lyhyesti älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviä tietoturva haasteita, on
älykkäillä verkoilla kuitenkin huomattavia etuja. Yhtenä etuna tutkijat ovat nostaneet sen, että
kun uudet energiatuotanto muodot yleistyvät ja tuotanto tapahtuu lähellä kulutusta, vähentää se
verkossa aiheutuvia siirtohäviöitä (Lawrence et al., 2016). Riippuen verkon muusta kulutuksesta, tämän johdosta saattaa syntyä tilanne, että uusia siirtojohtoja ei välttämättä tarvitse rakentaa (Lawrence et al., 2016). Älykkään sähköverkon tuomista hyödyistä on nostettu IEA:n
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raportissa (IEA, 2020a) italialainen verkkoyhtiö Enel, jonka 10 vuoden aikajänteellä tehdyt investoinnit digitalisaatioon alensivat merkittävästi sähköverkon kokemia keskeytyksiä (SAIDI,
System Average Interuption Duration Index). Tällä sähköverkon luotettavuusindeksillä tarkasteltuna verkkojen keskeytysaika väheni 10 vuoden aikana jopa 65 %. Esimerkissä todetaan lisäksi, että yhtiö investoi noin kolmanneksen vuotuisesta investointibudjetista digitaaliseen tekniikkaan (IEA, 2020a).
Vuonna 2019 älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät maailmanlaajuiset markkinat olivat noin
275 mrd. dollaria (IEA, 2020a). Kokonaisinvestoinnit sähköverkkoon laskivat IEA:n tietojen
perusteella hieman vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna, mutta vastaavasti erilaiset älykkäät
verkkokomponentit ja latausjärjestelmät kasvattivat hieman osuuttaan. Euroopan osuus näistä
investoinneista on noin 50 mrd. dollaria (IEA, 2020a). Euroopan unioni julkaisee muutaman
vuoden välein katsauksen liittyen älykkäiden sähköverkkoihin liittyvien hankkeiden lukumääristä sekä muuta projekteihin liittyvää tietoa. Edellinen katsaus on julkaistu vuonna 2017 ja
tämän perusteella älykkäisiin sähköverkkoihin kohdistui noin 5 mrd. euron investoinnit (Gangale et al., 2017). Keskimääräinen hankkeen kesto oli raportin perusteella noin 30 kuukautta ja
investoinnin arvo noin 5,8 miljoonaa euroa. (Gangale et al., 2017). Eniten investointeja älykkäisiin sähköverkkoihin tehtiin vuonna 2017 Tanskassa, Yhdistyneissä Kuningaskunnissa ja
Ranskassa (Gangale et al., 2017). Kuvassa 7. on esitetty IEA:n tietojen perusteella laadittu
kuvaaja sähköverkkoon kohdistuneista investoinneista maailman laajuisesti. Älykkäiden sähköverkkojen investoinnit olivat maailmanlaajuisesti noin 18 mrd. dollaria vuonna 2019.
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Share from digital grid infrastructure (Osuus digitaalisesta
verkkoinfrastruktuurista)
EV chargers (Sähköautojen latauspisteet)
Smart grid infrastructure (Smart grid infrastruktuuri)
Smart meters (Älykkäät mittarit)
Power equipment (Laitteet)

Kuva 7.

Investoinnit Smart Grid -teknologiaan jaoteltuna eri teknologoihin vuosina 2014–2019 (muokattu
(IEA, 2020a).
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Smart Energy Transition -hankkeen muutospolku numero neljän loppuraportissa käsitellään
energiatehokkaita rakennuksia. Suomen energiankulutuksesta suuri osa syntyy rakennuksista
(Kivimaa et al., 2017). Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä rooli. Vanhan rakennuskannan osalta lämmitysenergia on selvästi määräävä
tekijä, kun tarkastellaan rakennuksen energiatehokkuutta (Kivimaa et al., 2017). Uudisrakennusten osalta sähkön, lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen osuudet ovat lähes yhtä suuret
(Kivimaa et al., 2017). Energiatehokkuutta voidaan parantaa usealla eri tavalla esimerkiksi valitsemalla sellaista talotekniikkaa, joka on energiatehokasta tai lisäämällä rakennuksen automaatiota. SET-hankkeen muutospolku numero neljän loppuraportissa esitetään, että rakennusten nettoenergiakulutus olisi mahdollista puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta tämä vaatii
nopeita toimia ja etenkin korjausrakentamisen huomioimista (Kivimaa et al., 2017). Tämän lisäksi nostetaan esille, että muutos tarvitsee esimerkkejä. Valtiolla ja suurilla kiinteistöomistajilla nähdään olevan tärkeä rooli esimerkin ja suunnannäyttäjinä (Kivimaa et al., 2017). Energiatehokkaisiin rakennuksiin kohdistuu Työ- ja elinkeinoministeriön raportin perusteella 10–
20 mrd.€ investointipaine vuosien 2015 ja 2050 välillä, jolla rakennuskanta pyritään muuttamaan energiatehokkaaksi ja vähäpäästöiseksi (Paloneva et al., 2021).
Kuvassa 8. on esitetty pelkistettynä älykäs rakennus ja rakennuksen liitynnät muihin järjestelmiin sekä tiedon kulkusuunta. Kuvasta voidaan huomata, että älykkääseen rakennukseen liittyy
lukuisia eri toimintoja, joiden avulla kerätään tietoa, annetaan ohjausmäärityksiä tai suoritetaan
varsinaisia ohjauksia. Kuvasta voidaan tehdä myös johtopäätös, että toimivan kokonaisuuden
aikaansaamiseksi tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä eri osa-alueista ja käytössä olevasta teknologioista.
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Kuva 8.

Älykäs rakennus, muokattu lähteistä (muokattu (Lawrence et al., 2016; Kolokotsa et al., 2011).

Laissa rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla
sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020 kolmannessa luvussa säädetään rakennusten
automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä asioista. Luvun kolme 11 §:ssä säädetään, että rakennukset, joita ei suunnitella asuinkäyttöön ja rakentamiseen on haettava rakennuslupaa, suunnitellaan ja asennetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmä, jos:
”- - lämmitysjärjestelmän tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia, ja rakennukseen, jonka ilmastointijärjestelmän tai yhdistetyn ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia.” (Laki
733/2020)
Kolmannen luvun 12 §:ssä säädetään edellä kuvattu vaatimus koskemaan myös korjausrakentamista ja muutostöitä, jos rakentamiselle vaaditaan rakennuslupa ja rakennus ei ole suunniteltu
asuinkäyttöön. 13 §:ssä säädetään edelleen yllä kuvattu vaatimus, vaikka rakennukseen ei kohdistuisikaan korjausrakentamista tai muutostöitä. Vaatimukselle on asetettu takarajaksi
31.12.2024. 14 §:ssä säädetään vaatimukset, joihin automaatio- ja ohjausjärjestelmän kyettävä
seuraavasti:
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”1) jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian käyttöä sekä mahdollistamaan käytön mukauttaminen;
2) tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen energiatehokkuudesta, havaitsemaan rakennuksen teknisten järjestelmien tehokkuuden heikkeneminen ja ilmoittamaan tiloista tai
rakennuksen teknisestä hallinnoinnista vastaavalle henkilölle energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä mahdollisuuksista; ja
3) mahdollistamaan viestintä toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen teknisten järjestelmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden kanssa sekä yhteentoimivuus rakennuksen teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmistajakohtaisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.” (Laki 733/2020)
Kolmannen luvun 15 §:ssä säädetään niistä poikkeuksista, joissa automaatio- ja ohjausjärjestelmää ei tarvitse rakentaa. Automaatio- ja ohjausjärjestelmä voidaan jättää asentamatta, jos
järjestelmää ei voida teknisesti toteuttaa tai se ei ole taloudellisesti kannattava, lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmää ei voida ohjata automaatiolla tai vaatimukset voidaan täyttää usean järjestelmän kokonaisuudella.
4.6

Teknologian sulautuminen kaikkeen

Sitran Megatrendit 2020 -julkaisussa nostetaan esiin teknologian sulautuminen kaikkeen, jonka
nähdään olevan yksi tällä vaikuttava megatrendi (Dufva, 2020a). Suuntaus on helposti havaittavissa ympäröivässä maailmassa, sillä yhä useampi asia on kytkeytynyt teknologiaan ja tietoverkkoon aina pienistä kodinkoneista suuriin teollisuuslaitoksiin. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös ilmiöstä Internet of Things (IoT). Kuten Sitran julkaisussa todetaan, niin teknologia
kehittyy nykypäivänä äärimmäisen nopeasti ja muuttaa osaltaan toimintatapoja. Automatisaatio
on kasvattanut osuuttaan ja yhä useampi asia on automatisoitu tai pyritään automatisoimaan ja
tuotantoa on mahdollista hajauttaa laajalle alueelle tai eri maanosiin (Dufva, 2020a). Teknologiassa tapahtuvat muutokset edellyttävät nykyisten toimintatapojen ja ajatusmallien muuttamista, jotta teknologian kaikki hyödyt pystytään ottamaan käyttöön. Teknologian kehittyessä
hurjaa vauhtia, korostuu myös ihmisten taidot teknologiaan liittyen. Dufvan näkemyksen mukaan uudenlaisten teknologiataitojen haltuunotto on tärkeässä asemassa, kun yhä useampi palvelu siirtyy digitaaliseen muotoon.
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Dufva nostaa esille myös tekoälyn ja digitalisaation toisen tulemisen. Tekoälyn avulla voidaan
toteuttaa esimerkiksi itseajavia autoja, käyttäjälle räätälöityjä mainoksia tai koneoppimisen ja puheen avulla toteuttavia sovellutuksia (Dufva, 2020a). Lisääntyvä tekoäly aiheuttaa haasteita
tiedonläpinäkyvyyden ja vastuun osalta, kun käytetyille algoritmeille annetaan yhä enemmän
oikeuksia ja päätäntävaltaa. Digitalisaatio on jo osa päivittäistä elämää ja digitalisaation toisella
tulemisella tarkoitetaan enemmänkin tulevaisuudessa odotettavissa olevia sovellutuksia. Dufvan näkemyksen mukaan lyhyellä aikavälillä kiinnostavia kehityssuuntia ovat erilaiset virtuaalisen todellisuuteen perustuvat sovellukset, ääni- ja eleohjaukseen perustuvat sovellutukset ja
energiatehokkuuden korostuminen. Pitkällä aikavälillä Dufva näkee, että erilaiset lohkoketjujen
päälle rakennetut palvelut nostavat profiiliaan ja kvanttitietokoneet yleistyvät.
Erilaisten terveysteknologioiden nähdään myös kasvattavan osuuttaan markkinoilla (Dufva,
2020a). Kehittyvä terveysteknologia avaa mahdollisuuksia terveyden ennaltaehkäisevään hoitoon. Toisaalta yhä suurempi määrä tietoa ihmisestä aiheuttaa myös haasteita tietoturvan ja yksilönvapauden näkökulmasta, sillä teknologia ja näihin usein liittyvät palvelut ovat yritysten
omaisuutta, jolloin yrityksellä on todennäköisesti mahdollisuus tavalla tai toisella hyödyntää
käyttäjästä saatua tietoa esimeriksi myymällä tieto toiselle taholle.
Dufva nostaa esille erilaisten ohjelmoitujen organismien lisääntymisen tuotannossa. Tällä tarkoitetaan erilaisia geneettisesti muokattujen tai synteettisen biologian avulla luotujen organismien muokkaamista haluttuun suuntaan (Dufva, 2020a). Sovellutuksista Dufva on nostanut
esille esimeriksi muokatun hiivan hyödyntämisen silkin valmistuksessa tai polttoaineen valmistuksen sinilevästä. Sovellutuksia voidaan hyödyntää laajasti ruuantuotannossa, kemiantekniikassa, rakentamisessa ja lääketeollisuudessa (Dufva, 2020a).
Dufva mainitsee, että uusiutuvan energian hinta odotetaan laskevan merkittävästi lähivuosina.
Raportissa nostetaan esille myös erilaisten energiavarastojen nopea kehittyminen. Dufvan mukaan uusiutuva energia on jo paikoin edullisempi vaihtoehto kuin tavanomainen fossiiliseen
polttoaineeseen perustuva tuotanto. Yhä lisääntyvän pientuottajien määrän Dufva näkee muuttavan energiatuotantoa yhä hajaantuneemmaksi.
Teknologiaan liittyvinä jännitteinä Dufva näkee yritysten ja valtion roolin teknologiasta päättävänä tahona, tekoälyyn liittyvät haasteet, teknologian tuomat uhat ja mahdollisuudet sekä teknologian saatavuuden. Teknologian kehitykseen liittyvän vastakkainasettelun Dufva näkee
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muodostuvan siitä, että mikä taho on oikea päättämään siitä, miten kehitettyä teknologiaa hyödynnetään: hyödyntääkö teknologiaa yritys, valtio, yhteisö vai kaikki edellä mainitut yhdessä.
Dufvan näkemyksen mukaan tekoälyn osalta on menossa kilpailu yritysten ja valtioiden välillä:
mikä tahoista onnistuu hyödyntämään jatkuvasti kasvavaa tiedon määrää parhaiten. Tekoälyn
kehitys kasvattaa patenttien ja infrastruktuurin merkitystä. Teknologian kehityksen myötä teknologia kytkeytyy yhä vahvemmin osaksi geopolitiikkaa (Dufva, 2020a).
Teknologia voi tehostaa yhteiskunnan siirtymistä kestävämpään suuntaan tai toisaalta myös olla
este kestävälle yhteiskunnalle (Dufva, 2020a). Teknologian kehityksen myötä energiantarve
kasvaa, joka taas osaltaan on ristiriidassa yhä tiukentuvien ilmastotavoitteiden kanssa. Dufvan
näkemyksen mukaan riippuvuus teknologiasta saattaa vähentää hyvinvointia. Teknologian nopean kehityksen myötä on syntynyt useita eri lailla teknologiaa käyttäviä ryhmiä ja yksi ratkaisu
ei välttämättä enää sovi kaikille.
4.7

Johtopäätökset

Energiamurroksen osalta puhutaan laajasta kokonaisuudesta, joka käsittää käytännössä katsoen
kaikki luvussa 4. käsiteltävät muutostekijät. Murroksen seurauksena moni nykyinen sähkösuunnitteluun liittyvä käytäntö on muuttumassa tai on jo muuttunut ainakin osittain. Energiamurros
voidaan nähdä samanaikaisesti mahdollisuutena, uhkana, suunnittelua muuttavana tekijänä ja
megatrendinä, joten muutostekijä liittyy vahvasti kaikkiin tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Energiamurrosta tarkasteltaessa on syytä huomata, että murrokseen useita erilaisia kasvuskenaarioita ja riippuen tarkasteltavasta skenaariosta, tulokset voivat erota hyvinkin
paljon toisistaan.
Sähköntoimitusvarmuus on hyvin vahvasti sähköverkkoyhtiöitä koskettava muutostekijä, jolla
on suuria vaikutuksia näiden yhtiöiden toimintaan. Sähkösuunnitteluyrityksen osalta toimitusvarmuusvaatimusten muutokset eivät suoraan aiheuta uhkaa tai mahdollisuuksia yritystoiminnalle, mutta verkkoyhtiöiden kautta saattaa tulla kuitenkin suunnittelua muuttavia tekijöitä esimerkiksi erilaisten teknisten spesifikaatioiden muodossa. Verkkoyhtiöt määräävät yleensä perusteet, joilla rakennus liittyy heidän verkkoonsa ja näin verkkoyhtiöillä on päätäntävaltaa tietyissä teknisissä kysymyksissä. Verkkoyhtiö voi määrätä mittausteknisistä asioista, liittymän
enimmäiskoosta (PJ- ja KJ-verkot erikseen) sekä mahdollista muista vaatimuksista.
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Hajautettu sähköntuotanto, kysyntäjousto ja energiavarastot ovat tekijöinä sellaisia, jotka tarjoavat energiamurroksen mukaisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä yritystoimintaan
liittyviä riskejä ja muovaavat nykyisiä suunnitteluperusteita vahvasti. Etenkin pientuotannon
lisääntyminen näkyy yrityksissä siten, että yhä useammin rakennuksiin suunnitellaan vähintään
varaukset aurinkopaneeleille. Nämä varaukset tulee huomioida rakennuksen sähköverkkoa mitoittaessa ja suojauksia suunnitellessa. Työssä ei käsitelty pelastusviranomaisen näkemyksiä tai
vaatimuksia esimeriksi aurinkosähköjärjestelmän suojaukseen liittyen, mutta tällä on suuri vaikutus suunnitteluun. Viranomaiset asettavat aina tietyt reunaehdot rakennusten käytölle ja mikäli vaatimuksia ei täytetä, ei rakennukselle myönnetä käyttölupaa. Kysyntäjouston osalta tutkimusten perusteella on odotettavissa, että jousto lisääntyy ja yhä enemmän laitteita tullaan
liittämään osaksi joustopotentiaalia. Myös energiavarastojen nähdään tutkimusten valossa kasvattavan jatkuvasti osuuttaan pääosin alenevan hankintakustannuksen johdosta.
Sähköisen liikenteen osalta on useita erilaisia skenaarioita, joissa arvioidaan autojen lukumäärien kehitystä. Tilastokeskuksen tilastojen valossa sähköautojen määrä kasvaa kuitenkin yhä
kiihtyvällä tahdilla. Sähkösuunnittelun näkökulmasta vuonna 2020 asetettu laki liittyen latauspisteisiin ja latauspistevarauksiin on suoraan suunnittelua muuttava tekijä, ja uusissa kohteissa
asia on aina huomioitava. Osaltaan tämä asettaa vaatimuksia jälleen verkon suunnittelulle ja
etenkin huipputehon mitoitukselle. Sähköinen liikenne tarjoaa yrityksille uusia liiketoiminta
mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Riskien voidaan nähdä liittyvän juuri lainsäädännön
kautta asetettuihin vaatimuksiin ja etenkin vanhoille kiinteistöille vaatimukset saattavat tarkoittaa suuria peruskorjaushankkeita, kun sähköverkko joudutaan mitoittamaan uudelleen, jotta latauspisteet on mahdollista liittää osaksi verkkoa.
Älykkäät sähköverkot ovat käsite, jonka voidaan katsoa sisältävän edellä mainitut kokonaisuudet pois lukien energiamurros. Älykkäät sähköverkot muovaavat sähkösuunnittelua voimakkaasti, kun erilaiset uudet järjestelmät yleistyvät ja tiedon määrä rakennuksesta lisääntyy voimakkaasti. Tämä asettaa vaatimuksia tietoturvalle ja rakennusautomaatiosuunnittelulle, jonka
tehtävänä voidaan katsoa olevan yhteensovittaa kaikki rakennuksen talotekniikka yhdeksi toimivaksi energiatehokkaaksi ratkaisuksi. Mikäli lainsäädäntö ei määrää rakennukseen liittyvästä
teknisestä ratkaisusta, asiakkaalla on merkittävä rooli, kun tehdään valintoja rakennukseen liittyen. Kehitystä saattaa hidastaa esimerkiksi asiakkaan ennakkoluuloinen asenne uusia ratkaisuja kohtaan tai korkea hankintakustannus tavanomaiseen ratkaisuun verrattuna, jolloin valin-
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toja tehdään kustannusperusteisesti eikä pitkänajan hyötyjä huomioida hankintavaiheessa. (Yrjönen, 2021b). Osaltaan älykkäät sähköverkot ja rakennukset liittyvät myös Sitran tunnistamaan
megatrendiin, jossa teknologian nähdään sulautuvan yhä voimakkaammin kaikkeen ympärillä
olevaan. Sitran julkaisussa korostetaan juuri automaation merkitystä ja yksilön kykyä omaksua
uusia toimintatapoja yhä nopeammalla syklillä. Taulukossa 5. on esitetty luvun 4. yhteenvetotaulukko.
Taulukko 5. Luvun 4. yhteenvetotaulukko.

Luku
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Muutostekijä
Energiamurros
Sähkön toimitusvarmuus
Hajautettu sähkön tuotanto,
kysyntäjousto ja
energiavarastot
Sähköinen liikenne
Älykkäät sähköverkot ja
rakennukset
Teknologian sulautuminen
ympärillä olevaan

Mahdollisuus
+
-

Uhka
+
-

Muuttaa suunnittelua
+
+

Megatrendi
+
-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+/-

+

50

5
5.1

TALOUDELLISET MUUTOSTEKIJÄT
Kansainvälinen ja kansallinen talous

Valtiovarainministeriö julkaisee neljännesvuosittain talouden katsauksen, jossa käsitellään kansainvälistä ja kansallista taloutta. Tutkimuksen laatimishetkellä viimeisin katsaus oli julkaistu
joulukuussa 2020 ja katsaus käsitti lyhyen ja keskipitkän talousennusteet. Lyhyt talousennuste
ajoittuu vuoteen 2023 asti ja keskipitkä vuoteen 2025. Taloutta käsitteleviin ennusteisiin liittyi
tutkimuksen laatimisajankohtana merkittävää epävarmuutta johtuen maailman Covid-19-pandemian tautitilanteesta. Valtiovarainministeriön julkaisema talouden ennuste on laadittu sillä
oletuksella, että voimakkaat pandemiaan liittyvät rajoitustoimet painavat taudin ilmaantuvuusluvun riittävän alas, jotta taloudella on edellytykset lähteä elpymään (VM, 2020b). Katsauksessa todetaan lisäksi, että jos pandemiatilanne kääntyy huonompaan suuntaan, saatetaan joutua
ottamaan uudestaan käyttöön taloutta vahvasti rajoittavia toimenpiteitä epidemiatilanteen parantamiseksi.
VM:n katsauksen mukaan kansainvälisen talouden odotetaan lähtevän elpymään vuoden 2021
aikana ensisijaisesti verkkokaupan kasvun myötä (VM, 2020b). Talouden elpymisen odotetaan
painottuvan vuoden 2021 loppupuolelle. Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan kasvavan
4,7 % ja 3,8 % vuonna 2022 samalla, kun maailmankauppa lähtee elpymään vuonna 2021. Euroopan talouden odotetaan supistuvan edelleen vuoden 2020 lopulla epidemiatilanteen takia.
EU:n alueella talouden odotetaan elpyvän vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana ja kasvavan
vuoden aikana 4,5 %. Vuodelle 2022 ennustetaan 3,1 % talouskasvua. (VM, 2020b) Epidemiatilanteesta on kärsinyt myös Yhdysvaltojen talous, jonka kokonaistuotannon odotetaan supistuvan 5 % vuonna 2020, mutta kuitenkin kääntyvän nopeasti kasvuun vuonna 2021 mittavien
tukitoimien ansiosta. Vuonna 2021 Yhdysvaltain talouden odotetaan kasvavan 4,1 % (VM,
2020b). Kiinan talouden nähdään palautuneen jo lähes pandemiaa edeltävälle tasolle ja kokonaistuotannon arvellaan kasvavan 5,8 % vuonna 2021 ja 6 % vuonna 2022. (VM, 2020b) Kuvassa 9. on esitetty VM:n talouskatsauksen kuvaaja BKT:n kehityksestä ja odotuksista vuosien
2006 ja 2023 välillä. Kaavion tilastotiedot ovat VM:n katsauksen mukaan peräisin kansallisten
tilastoviranomaisten saatavilla olevasta aineistosta. Kiinan osalta kuvaajassa on esitetty kausitasoittamaton tieto, jolloin tieto ei ole täysin vertailukelpoista Yhdysvaltojen ja EU:n vastaa-
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vaan tietoon. Kausitasoitetulla tiedolla tarkoitetaan sitä, että tiedoista pyritään poistamaan vuosittain säännöllisesti toistuva kausivaihtelu. Kausitasoitetun tilaston avulla saadaan paremmin
havaittu pitkänaikavälin suhdannevaikutukset kuin tasoittamattomalla trendillä (SVT, 2018a).

Kuva 9.

Bruttokansantuote, määrän muutos, % (VM, 2020b).

Ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä nopeasti (VM, 2020b).
Kauppa on elpynyt kaikkialla maailmassa kesästä 2020 lähtien. Erityisesti verkkokaupan kasvu
on piristänyt kauppaa (VM, 2020b). Palveluiden kansainvälisen tuonnin ja viennin osalta samanlaista piristymistä ei ole vielä havaittavissa kuin tavarakaupassa. Suomessa kehitys on mukaillut kansainvälisen kaupan kehittymistä eli tavarakauppa on elpynyt, mutta palveluiden kysyntä on edelleen vähäistä. Vuonna 2021 tavaroiden kaupan odotetaan kasvavan nopeammin
kuin palveluiden kysynnän (VM, 2020b). Palveluiden osalta kysynnän oletetaan piristyvän loppuvuodesta 2021 ja kasvavan vuonna 2022. Vuoteen 2023 mennessä kysynnän oletetaan olevan
lähes samalla tasolla kuin ennen pandemiaa.
Suomen tuonti ja vienti supistuivat voimakkaasti alkuvuodesta 2020. Suomen vienti supistui
suhteessa vähemmän kuin muualla Euroopassa (VM, 2020b). Maailmankaupan elpyminen kasvatti Suomen vientikysyntää loppuvuodesta 2020. Kysynnän oletetaan kuitenkin hieman hidastuvan vallitsevan pandemiatilanteen takia. Kasvun odotetaan olevan hidasta alkuvuoteen 2021
asti. Pandemiatilanteen helpottaessa palvelu- ja matkailualojen kysynnän odotetaan kasvavan
voimakkaasti (VM, 2020b). Volyymilla mitattuna viennin odotetaan supistuvan julkaistujen tilastojen perusteella 10,4 % vuonna 2020 (VM, 2020b). Vuoden 2021 viennin kasvun arvioidaan
painottuvan vuodenloppua kohden viennin kasvaessa 5 %. Vuodelle 2022 odotetaan kasvua 4,6
% ja vuodelle 2023 kasvua 2,2 %. Ennustejakson lopulla odotetaan saavutettavan pandemiaa
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edeltävä viennin kysyntätaso (VM, 2020b). Tuonnin osalta vastaavat kasvuodotukset ovat vuodelle 2020 7,5 % supistuminen, vuodelle 2021 4,5 % kasvu ja vuodelle 2022 3,8 % kasvu.
Vuodelle 2023 odotetaan vastaavasti 2 % kasvua, jota hillitsee osaltaan investointien matala
kasvu (VM, 2020b).
Kotimainen kysyntä on toipunut melko hyvin alkuvuoteen 2020 verrattuna (VM, 2020b). Kysynnän taso jäi kuitenkin vuoden 2019 tasosta 3,6 %. Pandemian vaikutuksesta kulutusrakenne
on siirtynyt palveluista ja matkailusta erilaisiin kestokulutustavaroihin ja ruokaan (VM, 2020b).
Palveluiden kysyntä oli vuoteen 2019 verrattuna 7 % matalampi vuonna 2020. Yksityisen kulutuksen odotetaan vähenevän 3,9 % vuonna 2020 (VM, 2020b). Verrattuna esimerkiksi vuoden
2009 finanssikriisiin, jolloin yksityinen kulutus väheni yhden prosenttiyksikön vähemmän verrattuna vuoteen 2020, kulutuksen vähentyessä 2,9 % (VM, 2020b). Vuodelle 2021 yksityiselle
kulutukselle odotetaan 3,8 % kasvua, kun kulutus vähitellen alkaa palautua pandemian vaikutuksista. Kasvun odotetaan hidastuvan vuosina 2022 ja 2023 kasvun jäädessä 2,5 % ja 1,8 %.
Ennusteperiodin tarkastelujaksolla kotitalouksen säästämisaste pysyy koko tarkastelujakson
ajan positiivisena (VM, 2020b). Kuvassa 10. on esitetty VM:n talouden katsauksessa esitetty
Tilastokeskuksen ja ministeriöiden lukuihin perustuva kuvaaja kotitalouksien käytettävissä olevista reaalituloista (VM, 2020b).

Kuva 10. Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo (VM, 2020b).
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Reaalitulo on kasvanut vuosien 2016 ja 2019 aikana keskimäärin 2 % vuodessa (VM, 2020b).
Kuvaajassa verot ja sosiaalimaksut sekä yksityisen kulutuksen hinta on esitetty miinusmerkkisinä, sillä näiden kasvu vähentää kotitalouksien käytettävissä olevia reaalituloja (VM, 2020b).
Vuonna 2020 ja 2021 reaalitulon odotetaan kasvavan selvästi aiempaa heikommin kasvun jäädessä noin 0,5 % (VM, 2020b). Vuoden 2020 reaalitulon kasvua hillitsee vahvasti pandemiasta
aiheutuneet lomautukset. Työtuntien vähentymisellä on suora vaikutus kotitalouksien reaalituloon, vaikka keskituntiansio kasvaisi (VM, 2020b). Kotitalouksien ostovoimaa parantaa vuonna
2020 palkkatulojen pienentyessä veroasteen lasku (VM, 2020b). Myös erilaiset sosiaalisin perustein saadut rahamääräiset avustukset kompensoivat reaalitulon vähenemistä (VM, 2020b).
Kuvassa 11. on esitetty VM:n talouskatsauksen kuvaaja palkansaajien säästämisen ja velkaantumisen suhteesta perustuen Tilastokeskuksen ja ministeriöiden lukuihin (VM, 2020b). Kuvaajan perusteella säästämisasteen odotetaan laskevan tulevina vuosina, kun velkaantumisaste kasvaa.

Kuva 11. Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen, osuus käytettävissä olevista tuloista, % (VM, 2020b).

Julkisen kulutuksen osalta kulutuksen odotetaan kasvavan voimakkaasti vuonna 2021 johtuen
pandemiasta ja rajaustoimenpiteistä aiheutuvista menoista (VM, 2020b). Julkisen kulutuksen
suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut ja ostopalveluna ostetut tavarat ja palvelut. Noin
kaksi kolmannesta kulutuksesta aiheutuu paikallishallinnossa, neljännes valtiossa ja jäljelle jäänyt osuus sosiaaliturvarahastojen kulutuksessa (VM, 2020b). Julkisten kulutusmenojen arvon
odotetaan jatkavan kasvua vuosina 2022–2025, kulutuksen määrän supistuessa vuosina 2022 ja
2023, kun pandemian takia tehdyt lisäpanostukset päättyvät vuonna 2021 (VM, 2020b).
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Yksityisiin investointeihin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta pandemiatilanteen takia
(VM, 2020b). Investointien määrän odotetaan olevan heikolla tasolla vielä vuonna 2021. Rakentamisen osalta vuonna 2020 supistuminen oli odotettua pienempää, mutta vuoden 2021 aikana suipistumisen odotetaan kasvavan (VM, 2020b). Vuoden 2020 aikana investointien määrä
on supistunut kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 4,2 % verrattuna vuoteen 2019 ja vuoden loppuun mennessä investointien odotetaan vähenevän 6 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuodelle 2021 investointien odotetaan supistuvan 2 %. Myös lähivuosien kasvun odotetaan jäävän
heikolle tasolle (VM, 2020b). Kuvassa 12. on esitetty VM:n talouskatsauksessa esitetty kuvaaja
investointien suhteesta BKT:hen Tilastokeskuksen ja ministeriöin tietojen pohjalta.
Julkiset investoinnit käsittävät noin 20 % investointien kokonaismäärästä (VM, 2020b). Julkiset
investoinnit ovat olleet vuositasolla noin 4 % BKT:hen suhteutettuna, jota voidaan pitää korkeana (VM, 2020b). Hallituksen pandemian torjuntaan liittyvät toimet tulevat kasvattamaan
merkittävästi julkisia investointeja vuonna 2020. Investointien kasvun odotetaan pysähtyvän
vuonna 2021, mutta jäävän edelleen korkealle tasolle (VM, 2020b). Ennustejakson loppua kohden investointien odotetaan kehittyvän heikosti.

Kuva 12. Investoinnit suhteessa BKT:hen, % (VM, 2020b).

Asuntorakentamisen osalta investointien odotetaan kääntyvän selvään laskuun vuonna 2021 ja
kääntyvän kasvuun vuoden 2022 aikana (VM, 2020b). Vuoden 2020 ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana asuntoja aloitettiin rakentamaan selvästi keskimääräistä enemmän (VM,
2020b). Rakennuslupien osalta kehitys on ollut heikompaa ja asuinrakennusten aloitusten odotetaan laskevan. Asuinrakentamisen odotetaan vähenevän 6 % vuonna 2021. Vuosina 2022 ja
2023 investointien odotetaan palaavan lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa (VM, 2020b). Muiden talonrakennukseen liittyvien investointien osalta investoinnit ovat supistuneet maltillisesti
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vuonna 2020, mutta supistumisen odotetaan voimistuvan vuonna 2021 (VM, 2020b). Toimitilarakentamiseen liittyvä investointi ja rakentamisen aloitustahti on ollut heikkoa vuonna 2020
(VM, 2020b). Infrarakentamisen ansiosta maa- ja vesialueelle tehtävät investoinnit ovat olleet
lievässä kasvussa. Kasvun odotetaan taittuvan vuonna 2021 ja kasvavan tämän jälkeen noin 1,3
% vuodessa (VM, 2020b).
BKT:n muutosta on vallitsevassa pandemiatilanteessa erittäin vaikea arvioida, mutta VM:n ennusteen mukaan BKT:n kasvun odotetaan asettuvan -4,8 % ja -1,9 % väliin 80 % todennäköisyydellä vuonna 2020 (VM, 2020b). Vastaavasti vuonna 2021 BKT:n kasvun odotetaan asettuvan -0,2 % ja 5,2 % väliin samalla 80 % todennäköisyydellä (VM, 2020b). Kuvassa 13. on
esitetty VM:n ennuste BKT:n muutoksesta ja ennusteen hajonta. Kuvaajasta on helposti nähtävissä ennustamiseen liittyvä epävarmuus, vaikka VM:llä on käytössä useita ennustusvirheeseen
perustuvia työkaluja korjausten tekemistä varten.

Kuva 13. Bruttokansantuotteen muutos, % (VM, 2020b).

Vuoden 2020 talouskasvun supistumista vauhditti erityisesti pandemian vaikutus palvelualoihin, jotka käsittävä lähes 70 % Suomen BKT:sta (VM, 2020b). Talouskasvua vauhditti Suomen
teollisuuden kasvu teollisuuden heikoista odotuksista huolimatta. VM:n arvioin mukaan Suomen talous supistuu 3,3 % vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana talouskasvun odotetaan käynnistyvän uudelleen (VM, 2020b). Teollisuuden odotetaan aloittavan talouskasvun ja palveluiden
seuraavan myöhemmin perässä. Talouden odotetaan kasvavan nopeimmin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, jolloin erityisesti palveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti (VM,
2020b). Vuoden 2021 talouskasvua hidastaa rakentamisen vähentyminen. Vuonna 2021 talouden odotetaan kasvavan 2,5 %. Kuvassa 14. on esitetty VM:n talouden katsauksessa esitetty
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tuotannon kehittymistä kuvaava kuvaaja, joka perustuu Tilastokeskuksen ja ministeriön lukuihin. Kuvaajasta on nähtävissä, että teollisuus, palvelut ja alkutuotanto kääntyvät kasvuun vuoden 2020 jälkeen rakentamisen laskiessa loivasti. Kuvaajan perusteella rakentamisen odotetaan
kääntyvän kasvuun vuoden 2022 aikana.

Kuva 14. Tuotannon kasvu tuotantoaloittain (VM, 2020b).

Rakentamisen odotetaan vähenevän tulevina vuosina ja aloitusmäärien palavaan lähelle pitkän
aikavälin keskiarvoa (VM, 2020b). Uudisrakentamisessa ei näy juurikaan pandemian aiheuttamia vaikutuksia, mutta korjausrakentamiseen liittyviä investointeja on siirretty tulevaisuuteen
tai aloitusta on viivästetty. Asuntorakentamisen osalta vuonna 2020 asuntoja arvioidaan rakennettavan 36 tuhatta, vuonna 2021 määrän arvioidaan supistuvan 32 tuhanteen asuntoon ja edelleen 31 tuhanteen asuntoon vuonna 2022. Toimitilarakentaminen on tasannut rakentamisen kokonaissupistumista, sillä useita suuria ja useita vuosia kestäviä rakennustöitä on aloitettu
vuonna 2020 (VM, 2020b). Vuodelle 2021 toimitilarakentamisen aloitusten arvioidaan supistuvan myönnettyjen rakennuslupien voimakkaan vähenemisen myötä (VM, 2020b). Covid-19pandemia aiheutti toimitilojen- ja liiketilojen käyttöasteelle merkittäviä muutoksia (VM,
2020b). Käyttöasteen muutos saattaa jäädä pysyväksi, sillä useilla toimialoilla on havaittu etätyön positiiviset vaikutukset työntekoon liittyen ja osaltaan kiinteistöihin liittyvien kiinteistömenojen potentiaaliset säästöt (VM, 2020b).

57

5.2

Korko ja inflaatio

Inflaatio ymmärretään yleisesti yleisenä hintatason nousuna. Inflaatio voidaan määritellä myös
yleisenä rahan ostovoiman nousuna tai laskuna. Yhtenä keskeisenä teoriana pidetään rahan
määrän teoriaa, jonka keskeinen olettamus on, että rahan määrän lisääntyessä myös tuotteiden
hintataso nousee. Hintatason nousu aiheuttaa rahan ostovoiman heikkenemistä ja määrittää näin
hintatason ja rahan ostovoiman keskinäistä suhdetta. (O’Neill et al., 2017)
Kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna inflaation voidaan katsoa olevan epämieluinen talouteen
liittyvä käsite, kun taas rahapolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna inflaatiolla on tärkeä rooli
(O’Neill et al., 2017). Kuvassa 15. on esitetty inflaation ja koron vaikutus kuvitteellisessa tilanteessa pohjautuen O’Neill et al. kirjassa esitettyyn esimerkkiin. Laskelmaa on yksinkertaistettu
siten, että lainan pääomaa ei lyhennetä tarkastelujaksolla, lainan pääoma kasvaa vuosittain korkoa ja vuositulo kasvaa vuosittain inflaatiota vastaavasti. Matalan korkotason ja korkean inflaation tilanteessa velka suhteessa vuosituloihin pienenee merkittävästi ja toisaalta käänteisessä
tilanteessa velka kasvaa huomattavasti suhteessa tuloihin. Koron ja inflaation ollessa lähellä
toisiaan kasvu asettuu maltilliselle tasolle. Todellisessa tilanteessa laskelma on huomattavasti
monimutkaisempi ja todellinen ero koron ja inflaation välillä supistuu, jolloin ero velan ja tulojen välillä jäänee pienemmäksi kuin hypoteettisessa esimerkissä. Esimerkistä on helposti havaittavissa, että koro- ja inflaatiotasolla on vaikutusta erilaisiin talouteen liittyviin investointipäätöksiin sekä lainanottajan että lainoittajan näkökulmasta. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että korko- ja inflaatiotason kehitystä pystytään arvioimaan luotettavasti ja toimet tason
vakauttamiseksi ovat johdonmukaisia sekä ennustettavia.
Tarkastelujakso
Alkutilanne
Lainan pääoma
Vuositulo
Velka suhteessa tuloihin
Lopputilanne
Korkoprosentti
Inflaatioprosentti
Lainan pääoma
Vuositulo
Velka suhteessa tuloihin

10 vuotta
150 000 €
35 000 €
4,29
1%
2%
3%
4%
5%
1,5 %
5%
4%
3%
2%
1%
1%
165 693 € 182 849 € 201 587 € 222 037 € 244 334 € 174 081 €
57 011 € 51 809 € 47 037 € 42 665 € 38 662 € 38 662 €
2,91
3,53
4,29
5,20
6,32
4,50

Kuva 15. Inflaation ja koron vaikutus (muokattu (O’Neill et al., 2017).
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Kuvassa 16. on esitetty Eurostatin tilastojen perusteella laadittu kuvaaja Suomen ja EU:n kuukausittaisesta inflaatioprosentista vuosien 2008 ja 2020 välillä. Vuoden 2020 tiedot olivat kuvaajan laatimisen aikaan saatavilla heinäkuuhun asti. Tiedot on kerätty Eurostatin HICP, annual
rate of change -aineistosta seuraavilla suodattimien valinnoilla: COICOP=CP00 (All-items
HICP), Time = 2008-2020 ja GEO=EU ja Finland (Eurostat, 2020a). CP00-valinnalla valittiin
aineistosta kaikki eri tekijät, jotka vaikuttavat inflaatioon eli aineistosta ei ole poistettu esimerkiksi energianhinnan vaikutusta inflaatioon. Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) tarkoittaa harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä, joka mittaa kuluttajien kuluttamien tuotteiden ja
palveluiden hintakehitystä (Eurostat, 2020b). Indeksin avulla saadaan vertailukelpoinen inflaatioprosentti, sillä tiedot tuotetaan harmonisoitujen menetelmien avulla (Eurostat, 2020b). Tarkastelujaksolla inflaatioprosentin keskiarvo oli Suomessa ja EU:ssa 1,6 %. Kun inflaatioprosenttia tarkastellaan mediaanin avulla, EU:n inflaatioprosentti on tarkastelujaksolla ollut 1,6 %
ja Suomen 1,3 %. Euroopan unionin inflaatiotavoite on asetettu alle 2 % HICP-indeksillä tarkasteltuna (EU, 2020d). Unionin tavoitteena on pitää inflaatio lähellä edellä mainittua ylärajaa
(EU, 2020d). Edellä lasketun keskiarvon ja mediaanin perusteella unioni on onnistunut tarkastelujaksolla tavoitteessaan melko hyvin. Toisaalta vuoden 2020 aikana inflaatioprosentti on painunut alle 1 %. Tämän perusteella unionilta on mahdollista odottaa toimia inflaatiotason vakauttamisessa lähemmäksi tavoitetasoa. Lyhyellä aikavälillä inflaatiossa saattaa tapahtua heilahtelua, mutta kuten keskiarvo ja mediaani osoittavat, on inflaatio asettunut keskipitkällä aikavälillä melko maltilliselle tasolle.
5,0

Inflaatio, %

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2008M01
2008M07
2009M01
2009M07
2010M01
2010M07
2011M01
2011M07
2012M01
2012M07
2013M01
2013M07
2014M01
2014M07
2015M01
2015M07
2016M01
2016M07
2017M01
2017M07
2018M01
2018M07
2019M01
2019M07
2020M01
2020M07

-1,0

EU

Suomi

Kuva 16. EU:n ja Suomen kuukausittainen inflaatioprosentti 2008–2020 (muokattu (Eurostat, 2020a).
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Suomen Pankin ennusteiden mukaan inflaation odotetaan jäävän 0,4 % vuonna 2020. Vastaavasti vuodelle 2021 inflaation odotetaan nousevan 0,5 prosenttiyksikköä inflaation asettuessa
0,9 %. Vuonna 2022 inflaation odotetaan olevan 1,2 % ja 1,5 % vuonna 2023. (Euro&Talous,
2020b)
Rahoituslaitoksilta saataville luotoille ja lainoille maksetaan yleensä korkoa. Korkoprosentti
sovitaan lainaehtojen mukaisesti joko kiinteäksi tai vaihtuvakorkoiseksi, jolloin korko sidotaan
johonkin viitekorkoon, jonka päälle lisätään yleensä vielä rahoituslaitoksen määrittämä marginaali. Asuntoluotot sidotaan pääsääntöisesti Suomessa 3, 6 tai 12 kuukauden Euribor-korkoon.
Kuvassa 17. on esitetty Suomen Pankin julkaisemien tietojen pohjalta laadittu kuvaaja eri korkojen muutoksista vuosien 2008 ja 2020 välillä. Kuvaajasta voidaan havaita, että vuoden 2008
jälkeen viitekorko on laskenut jyrkästi viitekorkojen ollessa 4–5 % välillä vuonna 2008. Vuosien 2015–2016 aikana kaikki Euribor-korot painuivat historiallisesti negatiivisiksi. Vuodesta
2016 asti Euribor-korot ovat pysyneet miinusmerkkisinä. Kesällä 2020 Euribor-korot lähtivät
nousuun osittain Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden ja taloustilanteen takia. Joulukuussa 2020 viitekorot olivat -0,35 % ja -0,516 % välillä. Negatiiviseksi kääntynyt viitekorko
tuo osaltaan haasteita yrityksen käyttöpääoman hallinnalle, kun luotonantajat ryhtyvät perimään yritysasiakkailta negatiivista talletuskorkoa (Yrjönen, 2020a). Rahoituslaitosten välillä
on selviä eroja siinä, minkä tilinsaldon ylittyessä negatiivista viitekorkoa aletaan periä yritykseltä (Yrjönen, 2020a). Negatiivinen talletuskorko aiheuttaa sen, että pankkitilillä säilytettävien
rahavarojen arvo vähenee sekä negatiivisen koron, että inflaation vaikutuksesta eli yritykselle
syntyy ylimääräisiä rahoituskustannuksia.
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Kuva 17. Euribor-korko ja Eonia-korko, vuosineljänneksen keskiarvo (muokattu (Suomen Pankki, 2020a).
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Suomen Pankin ennusteiden mukaan 3 kk Euribor-koron odotetaan pysyvän -0,5 % tasolla vuosien 2020-2023 välillä. (Euro&Talous, 2020b). Tähän perustuen voidaan odottaa, että myös
muut Euribor-korot pysyvät negatiivisina vastaavalla ajanjaksolla.
Kuvassa 18. on esitetty Suomen Pankin julkaisemien tietojen pohjalta laadittu kuvaaja yrityksille myönnettyjen lainojen lainakannan muutoksesta ja lainojen keskikorosta vuosien 2015 ja
2020 välillä. Kuvaajasta huomataan, että lainakanta on kasvanut vuosittain, kun taas lainojen
keskikorko on vastaavasti laskenut. Tarkastelujaksolla lainakanta on kasvanut noin 28,5 mrd.
euroa (+41,33 %). Vastaavasti lainojen keskikorko on laskenut 0,52 prosenttiyksikköä (-28,6
%). Lainojen korkotason muutos on selvästi seurannut Euribor-korossa ja yleisessä viitekoron
tasossa tapahtuneita muutoksia. Kuvassa 19. on esitetty Suomen Pankin julkaisemien tietojen
pohjalta laadittu kuvaajaa rahalaitosten myöntämien kotitalous- ja yrityslainojen vuotuisesta
kasvusta. Kuvaajasta huomataan, että vuoden 2020 aikana lainojen kysynnässä on tapahtunut
selkä prosentuaalinen muutos, jonka voidaan katsoa johtuvan erittäin haastavasta yritysten ta-
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Kuva 18. Suomen rahalaitosten myöntämät euromääräiset lainat yrityksille: lainakanta ja keskikorko (muokattu
(Suomen Pankki, 2020b).
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Kuva 19. Suomen rahalaitosten euroalueen kotitalouksille ja yrityksille myöntämien euromääräisten lainojen
kannan vuosikasvu, % (muokattu (Suomen Pankki, 2020c).

5.3

Työvoiman saatavuus ja työvoiman kustannukset

Suomessa oli marraskuun 2020 lopussa 314,5 tuhatta työtöntä työnhakijaa (TEM, 2020a). Vuoteen 2019 verrattuna työttömiä oli 86 tuhatta enemmän. Työttömientyönhakijoiden osuus suhteutettuna työvoimaan oli 12 % ja vuoteen 2019 verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus on
kasvanut 3,3 % (TEM, 2020a). Kuvassa 20. on esitetty TEM:n työttömyyskatsauksessa esitetty
kuvaaja työttömien työnhakijoiden kuukausittaisista määristä marraskuun 2019 ja marraskuun
2020 välisenä aikana (TEM, 2020a). Työttömien määrä lisääntyi vahvasti alkuvuodesta ja kesällä 2020 työttömien määrä saavutti huippunsa, jonka jälkeen työttömien määrä on alkanut
vähentyä vuoden loppua kohden. Syys-marraskuussa työttömien määrä on kuvaajan perusteella
pysynyt lähes samalla tasolla. Marraskuussa 2020 työttömiä oli selvästi enemmän marraskuuhun 2019 verrattuna. Marraskuussa 2020 kokoaikaisesti lomautettuja työntekijöitä oli 58 tuhatta, joka vuoteen 2019 verrattuna oli 43 tuhatta enemmän (TEM, 2020a). Lomautettujen
määrä kasvoi kaikissa ammattiryhmissä. Eniten lomautukset koskivat palvelualan työntekijöitä,
muualla luokittelemattomia ammattiryhmiä, rakennus- ja korjaustyöntekijöitä sekä erikoisasiantuntijoita.
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Kuva 20. Työttömät työnhakijat, kuukausittain ja trendi (TEM, 2020a).

Taulukossa 6. on esitetty työllisyyskatsauksessa esitetty tilasto työttömien työnhakijoiden määrästä ja avoimien työpaikkojen määrästä ELY-keskuksittain (TEM, 2020a). Vuoteen 2019 verrattuna työttömyys kasvoi voimakkaimmin Uudenmaan alueella, jossa työttömien määrä lisääntyi 61 % vuoteen 2019 verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli vastaavasti tarjolla 26 % vähemmän
kuin vuonna 2019. Uudenmaan osalta suuri muutos johtuu osittain alueella asuvien henkilöiden
lukumäärästä ja isoista palvelualan keskittymistä pääkaupunkiseudulla. Työllisyystilanne on
heikentynyt vuoden 2020 aikana kaikkien ELY-keskusten alueella. Avoimien työpaikkojen
osalta muutosta on tapahtunut sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Kainuun alueen
suuri prosentuaalinen muutos selittynee alkujaan melko vähäisellä työpaikkojen lukumäärällä.
Vuonna 2019 työpaikkoja on ollut tarjolla 603 kappaletta, kun vuonna 2020 taas hieman vajaa
900 kappaletta. Samankaltainen tilanne on myös Pohjois-Karjalassa, jossa prosentuaalinen
muutos on suuri, mutta työpaikkojen määrä on todellisuudessa lisääntynyt muutamilla sadoilla.
Suomen kokonaistilannetta tarkasteltaessa työttömien määrä on kasvanut tarkastelujaksolla 38
% ja työpaikkojen määrä vastaavasti vähentynyt vain 13 %.
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Taulukko 6. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistoissa ELY-keskuksittain (TEM, 2020a).

Työttömyys on lisääntynyt kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Kuvassa 21.
on esitetty työvoimakatsauksessa esitetty kuvaaja työttömien työnhakijoiden jakautumisesta
koulutusasteittain ja kuvassa 22. vastaavasti ammattiryhmittäin (TEM, 2020a). Alemman koulutusasteen osalta työttömyystilanne on pysynyt lähes muuttumattomana ja toiseen asteen koulutuksen saaneilla työttömyystilanne on heikentynyt selvästi eniten. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla työttömyystilanne on huonontunut selvästi vähemmän kuin
sellaisilla henkilöillä, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna Palvelu- ja myyntityöntekijöiden työttömyys on lisääntynyt selvästi eniten ja lähes yhtä suuri muutos on tapahtunut rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden työttömyys on lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna. Johtajien asema on pysynyt
melko vakaana vuoteen 2019 verrattuna.
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Kuva 21. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain (TEM, 2020a).

Kuva 22. Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin (TEM, 2020a).

Covid-19-pandemia aiheutti työllisyysasteeseen selviä muutoksia vuonna 2020 (VM, 2020b).
Työllisyysaste oli 71,7 % lokakuussa 2020. Työllisyysaste heikentyi alkuvuoteen verrattuna
yhden prosenttiyksikön. Työllisten määrä tammikuun ja lokakuun välillä oli 37 tuhatta vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Toukokuussa 2020 työllisyys alkoi vähitellen taas
kasvamaan. Vuoteen 2019 verrattuna Suomessa oli enemmän jatkuvasti kokoaikaisesti työtätekeviä vuonna 2020. Heikon ja epävarman taloustilanteen takia työmarkkinoilla oli selvästi
enemmän tarjontaa kuin kysyntää (VM, 2020b). Työmarkkinoilla tarjolla olevien työpaikkojen
määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna (VM, 2020a).
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Työllisyysasteen odotetaan supistuvan vielä vuonna 2021, mutta kääntyvän tämän jälkeen lievään kasvuun vuonna 2022 (VM, 2020b). Työllisyysasteen odotetaan nousevan 73 prosenttiin
vuonna 2023, jolloin työllisyysaste vastaa suunnilleen vuoden 2019 työllisyysastetta (VM,
2020a). Kuvassa 23. on esitetty työllisyys- ja työttömyysasteen kehittyminen VM:n taloudellisen katsauksen mukaisesti perustuen Tilastokeskuksen ja ministeriön lukuihin (VM, 2020b).
Katsauksessa verrataan Tilastokeskuksen ja TEM:n työttömyyslukuja keskenään ja todetaan,
että Tilastokeskuksen kansainvälisesti vertailukelpoiset luvut eivät ole kasvaneet yhtä voimakkaasti kuin TEM:n kirjaamat vastaavat luvut. Suomen Pankin ennusteen mukaan työttömyysasteen odotetaan olevan 7,8 % vuonna 2020, 8,3 % vuonna 2022 ja 7,4 % vuonna 2023. Vastaavalla ajanjaksolla työllisyysteen odotetaan nousevan 71,6 prosentista 73,2 prosenttiin.

Kuva 23. Työllisyys- ja työttömyysaste (VM, 2020b).

Työvoimakustannuksilla on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja toimintaan. Tilastokeskus julkaisee säännöllisesti työvoimakustannuksien kehitykseen liittyvää tilastotietoa.
Kuvassa 24. on esitetty Tilastokeskuksen kuvaaja yksityisen sektorin työvoimakustannusten
muutoksesta vuosien 2008 ja 2020 välillä (SVT, 2020d). Tarkastelujakson alkuvaiheessa työvoimakustannukset kehittyivät voimakkaasti vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen kehitys hieman
tasaantui. Vuosien 2016 ja 2018 välisenä aikana työvoimakustannukset kehittyivät negatiivisesti. Vuoden 2018 jälkeen työvoimakustannukset ovat kehittyneet vuositasolla maltillisesti
noin 1–2 % vuodessa. Suomen Pankin ennusteen mukaan työntekijöiden ansiotulotason odotetaan kasvavan 1,7 % vuonna 2020, 2,2 % vuonna 2021, 1,7 % vuonna 2022 ja 2,2 % vuonna
2023 (Euro&Talous, 2020b).
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Kuva 24. Yksityisen sektorin vuosittainen työvoimakustannuksen muutos, % (SVT, 2020d).

Työvoimakustannuksiin vaikuttaa osaltaan myös rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset. Rekrytoinnista aiheutuvien kustannusten laskenta on haastavaa, sillä osa rekrytointiin liittyvistä
kustannuksista syntyy välillisesti ja ei ole välttämättä suoraan laskettavissa. Erilaisten välillisten kustannuserien kohdistaminen rekrytoinnista aiheutuviin kustannuksiin saattaa olla haasteellista tai kustannuksia ei huomata kohdistaa rekrytointiin ollenkaan. Liitteessä 2. on esitetty
esimerkkilaskelma rekrytoinnista aiheutuvista kustannuksista ja esitetty lähde sille, mistä tieto
on peräisin tai tieto tarvitaan, jotta kustannuserä voidaan laskea.
Rekrytoinnista aiheutuvat suorat kustannukset ovat laskettavissa melko suoraviivaisesti. Rekrytoitavan henkilön vuosipalkka määräytyy toimialan mukaan joko työehtosopimuksen tai
työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Palkkaan liittyvät sivukulut ovat laskettavissa, kun tiedetään eri kustannuserien prosenttiosuuksien suuruus. Palkan sivukulut määräytyvät lain tai työehtosopimuksen mukaan. Suoriksi kustannuksiksi voidaan lukea myös sellaiset kustannuserät, jotka syntyvät työntekijän tarvitsemista työvälineistä, ohjelmistoista tai
työvaatteista. Nämä kustannukset ovat vahvasti sidoksissa yrityksen toimialaan ja siihen, mitä
työvälineitä yrityksen työtekijä tarvitsee. Luontoisetujen alle luetaan liitteen 2. esimerkkilaskelmassa sellaiset työntekijälle tarjottavat edut, joista aiheutuu verottajan näkemyksen mukaan
yritykselle kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi työpuhelin, työsuhdeauto tai lounasetu.
Välillisten kustannusten laskennassa joudutaan tekemään huomattavasti enemmän erilaisia oletuksia kuin suorien kustannusten laskennassa. Jotta rekrytointikustannus vastaa mahdollisimman paljon todellista kustannusta, on mukaan laskettava sekä rekrytoivan henkilön kustannukset, mutta myös uuden työntekijän opastuksesta ja perehdyttämisestä aiheutuvat kustannukset.
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Edellä mainittujen kustannusten osalta laskelmassa tulee huomioida myös rekrytointiin tai työhönopastukseen käytetty työaika ja tästä syntyvä katteen menetys. Rekrytointiprosessin kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti myös se, kuinka laajasta hausta on kysymys. Mitä enemmän hakijoita on, sitä enemmän rekrytoija joutuu käyttämään työaikaa hakemusten käsittelyyn ja hakijoiden haastatteluihin.
Kuvassa 25. on esitetty liitteessä 2. esitetyn esimerkkilaskelman perusteella laadittu kuvaaja
siitä, kuinka uuden työntekijän kustannus ja tuotto kehittyvät ensimmäisen vuoden aikana, kun
kustannukset jaetaan tasaisesti koko vuodelle. Kuvaajassa esitetty kokonaiskustannus on laskettu siten, että työntekijän ensimmäisen vuoden kustannukseen lisätään rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset. Kustannus vähenee kuvaajassa sitä mukaan, kun työntekijän tuottama
tuotto kehittyy. Esimerkkilaskelmassa rekrytoinnin kustannus on noin 12,2 tuhatta euroa. Uuden työntekijän, jonka kuukausipalkka on 2800 euroa, kustannus ensimmäisenä vuonna on
kaikki sivukulut mukaan luettuna noin 44 tuhatta euroa ja työntekijän vuosilaskutus, jos tuntilaskutushinta on 50 euroa, noin 71 tuhatta euroa. Esimerkkilaskelman mukaisesti työntekijä
tuottaa katetta edellä mainitulla tuntihinnalla noin 2300 euroa kuukaudessa, jonka perusteella
rekrytointikustannuksille saadaan takaisinmaksuajaksi noin viisi kuukautta.
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Kuva 25. Työntekijästä aiheutuvien kustannusten ja työntekijän tuoton kehittyminen ensimmäisen vuoden aikana, jos tuotto ja kustannus jakaantuvat tasaisesti koko vuodelle.

Kuvassa 26. on esitetty rekrytoinnista aiheutuvien kustannusten jakaantuminen ja prosenttiosuus. Suorat kustannukset ovat rekrytoinnissa selvästi suurin yksittäinen kuluerä lähes 50 %
osuudella. Liitteessä 2. esitetyssä laskelmassa suoriksi kustannuksiksi on laskettu uudelle työntekijälle hankittava tietokone, kaksi näyttöä, tarvittavat pätevyyskortit ja ohjelmistolisenssit
sekä muut yleiset kustannukset, jotka liittyvät uuden työntekijän työn aloitukseen. Toiseksi suu-
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rin kuluerä syntyy uuden työntekijän opastuksesta. Opastuksen kohdalla kuluerä on myös selkeästi haasteellisin määriteltävä, sillä työhönopastukseen liittyy useita vaiheita ja työntekijän
lähtötiedot määrittävät pitkälti tarvittavan opastuksen määrän. Laskelmassa on arvioitu, että
uuden henkilön opastaminen vaatii arvioilta noin kaksi viikkoa täysipäiväistä työtä sekä joitain
satunnaisia opastuksia. Opastukseen käytettävä aika on poisluettava opastajan omasta työstä,
jolloin kustannuksia syntyy sekä menetetystä työajasta, mutta myös potentiaalisesta katteesta.
Rekrytoijan kustannus määräytyy taas pitkälti sen mukaan, kuinka paljon yhteen hakijaan kohdistetaan työaikaa, kuinka laaja haku on kyseessä sekä kuinka monta valitaan haastatteluun.
Kuten työhönopastuksen kohdalla, myös rekrytoijan osalta menetetään sekä työaikaa että potentiaalista katetta, jotka luetaan rekrytoinnista aiheutuvaksi kuluksi. Rekrytointiin voidaan lisäksi kohdistaa mainostuksesta ja erilaisista messuista syntyviä kustannuksia sekä muita kuluja,
kuten esimeriksi lounaita tai matkakuluja.
Mainostus
€300,00
2%

Messut
€0%

Muut rekrytointiprosessiin
liittyvät kustannukset
€200,00

Suorat
kustannukset
€5 000,00
41 %

Työhönopastajan
kustannus
€5 185,51
42 %

Rekrytoijan
kustannus
€1 538,57
13 %

Kuva 26. Rekrytointiin kohdistuvien suorien ja välillisten kustannusten jakaantuminen eri tekijöiden alle perustuen liitteen 2. esimerkkilaskelmaan.

Esimerkkilaskelman perusteella on helppo tehdä johtopäätös, että rekrytointi on aikaa vievää
sekä kustannuksia aiheuttava prosessi. Puutteellisin tiedoin tehty valinta saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yritykselle. Esimerkkilaskelman perusteella uudesta työntekijästä aiheutuu yritykselle hieman yli 12 tuhatta euroa kustannuksia ennen kuin työntekijä on käytännössä
tuottanut yritykselle yhtään tuloa. Rekrytointiprosessiin kuluu esimerkkitapauksessa aikaa noin
100 tuntia, josta noin 85 % kuluu työhönopastukseen.
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5.4

Yritysluottojen saatavuus

Euroopan keskuspankki julkaisee neljä kertaa vuodessa luotonantajille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia liittyen luotonannon tasoon ja riskitekijöihin (ECB, 2021a). Tutkimuksen kirjoitus hetkellä uusin raportti oli vuoden 2020 neljännen neljänneksen. Euroopan keskuspankin
raportin perusteella luotonantajat ovat tiukentaneet luotonantoa johtuen pitkälti pankkien kasvaneista riskiodotuksista, yleisestä epävarmuudesta markkinoilla sekä luotonhakijoiden yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja luottokelpoisuudesta, kun pandemiaan liittyvät rajoitteet jatkavat voimassaoloaan. (ECB, 2021a). Raportin mukaan on odotettavissa, että luotonantajat jatkavat luottojen myöntämisen kriteerien tiukennuksia vuoden 2021 alkupuoliskolla. Viimeisellä
neljänneksellä oli havaittavissa, että yrityksille myönnettyjen luottojen määrä laski hieman verrattuna alkuvuoteen (ECB, 2021a). Kyselyn perusteella pankit odottavat, että yritysten luottojen
tarve kasvaa maltillisesti alkuvuodesta 2021.
Euroopan keskuspankin julkaisun perusteella voidaan yleisesti todeta, että luoton myöntämisen
osalta kriteerit ja ehdot ovat hieman tiukentuneet pääasiallisesti pandemian aiheuttaman epävarmuuden seurauksena. Vakavaraisella yrityksellä luottojen saatavuuden voi odottaa pysyvän
hyvällä tasolla, sillä tiukentuneet luotonmyöntämisen kriteerit kohdistuvat raportin perusteella
selvästi yrityksiin, joihin kohdistuu suurempi riski etenkin pandemian torjuntaan liittyvien rajoitusten kautta. Sähkösuunnitteluyritysten osalta vakavaraisen ja hyvät vakuudet omaavan yrityksen kohdalla luottojen myöntämiseen liittyvä riski vaikuttaa olevan melko pieni. Toisaalta
heikon vakavaraisuusasteen omaavan yrityksen kohdalla tilanne on päinvastainen ja luottojen
myöntämiseen liittyvät tiukennukset aiheuttavat merkittävää riskiä yritykselle etenkin, jos yrityksen kassavirta on heikko.
5.5

Talous etsii suuntaa

Sitran julkaisussa Megatrendit 2020 on nostettu esiin talouden suunnan kehittymiseen liittyvä
megatrendi: talous etsii suuntaa (Dufva, 2020a). Ympäristöön liittyvät kysymykset ja eriarvioisuuden kasvu luo muutospainetta myös taloutta kohtaan. Dufvan näkemyksen mukaan nykyinen talouskasvu on tapahtunut pitkälti luonnon kustannuksella, ja vauraus on keskittynyt vain
harvalle (Dufva, 2020a). Raportissa esitetään, että maailman varallisuudesta rikkain 1 % pitää
halussaan yli puolta maailman varallisuudesta. Suomen osalta esitetään, että vaurain kymmenys
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omistaa noin puolet kaikesta varallisuudesta. Talouskasvun seurauksena syntyneen varallisuuden kasvun ei nähdä raportin perusteella jakautuvan globaalisti oikeudenmukaisesti vaikka absoluuttinen köyhyys maailmassa onkin vähentynyt (Dufva, 2020a)
Talouskasvun painopisteen odotetaan siirtyvän vähitellen pois länsimaista ja siirtyvän kehittyviin maihin (Dufva, 2020a). Globaalisti talous jatkaa kasvuaan, mutta länsimaissa kasvuvauhti
hidastuu. EU:lta on vaadittu tutkijoiden toimesta siirtymistä pois kasvukeskeisestä talouspolitiikasta (Dufva, 2020a). Myös YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa korostetaan ekologista
vastuuta ja ympäristöön kohdistuvien toimien kiireellisyyttä. Kasvukeskeisen talouspolitiikan
aiemmin vahvat tukijat kuten Financial Times ja World Economic Forum ovat vähitellen siirtyneet ajamaan talousjärjestelmään liittyviä muutoksia (Dufva, 2020a). World Economic Forum on korostanut talouspolitiikassa talouden, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistämistä. Myös yritykset ovat alkaneet korostaa ympäristövastuullisuutta pelkän voitonjaon kehittämisen ohella (Dufva, 2020a).
Työelämässä tapahtuvat nopeat muutokset kasvattavat tarvetta jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Jatkuvasti muutoksessa oleva yhteiskunta ja työelämä edellyttää määrätietoista uusien
taitojen ja toimintatapojen omaksumista. Myös luovuuden ja kokonaisuuksien hahmottamisen
tarve kasvaa (Dufva, 2020a). Erilaiset alustatalouden muodot ja uudet organisaatiorakenteet
haastavat nykyistä työelämää ja perinteistä suhdetta työntekijän ja työnantajan välillä (Dufva,
2020a). Työhön liittyvä organisointi muuttuu, tästä hyvänä esimerkkinä Covid-19-pandemian
aikaan saama laaja siirtyminen etätöihin myös sellaisten organisaatioiden osalta, joilla etätyö ei
ole ollut aiemmin mahdollista tai sallittua. Myös nykyisen mallin tapa jaotella työelämä palkansaajiin, työttömiin ja yrittäjiin, nähdään olevan muuttumassa tulevaisuudessa (Dufva,
2020a). Erityisesti erilaiset freelancertoimijat, projektityöntekijät ja näiden välimaastoon asettuvat toimijat muokkaavat nykyistä jaottelukäsitystä.
Kiertotalouden merkityksen nähdään myös korostavan roolia tulevaisuudessa (Dufva, 2020a).
Tulevaisuudessa taloutta pyritään suunnittelemaan siten, että jätettä ei synny ja materiaalien
arvo säilyy kierrossa. Kiertotaloudella ei tarkoiteta pelkästään materiaalien kierrättämistä vaan
myös uudet toimintamallit, joissa jaetaan esimerkiksi yhteiskäyttöautoa tai taloyhtiön yhteistä
piha-aluetta, ovat kiertotalouden muotoja. Erityisesti teknologialla nähdään olevan keskeinen
rooli kiertotalouden mahdollistajana (Dufva, 2020a).
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Talouteen liittyvinä jännitteistä Dufva nostaa esiin kestävän ja korjaavan talouden väliset kysymykset, vaurauden jakautumiseen liittyvät kysymykset, kulutuskulttuurin, uudet talouden
muodot sekä työntekemiseen liittyvän murroksen (Dufva, 2020a). Talouden uudistamiselle
nähdään tarve eri talousvaikuttajien välillä, mutta toteutustapojen ja laajuuden osalta on eriäviä
näkemyksiä (Dufva, 2020a). Arvioitavia kysymyksiä ovat muun muassa miten tulevaisuuden
talouden tavoitteet määritellään: keskitetäänkö fokus korjaaviin toimiin vai nostetaanko ekologisuus ja sosiaalisesti kestävä talous keskiöön. Tuloerojen osalta ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia, mutta samaan aikaan varallisuuserot ovat kasvaneet (Dufva, 2020a). Keskiluokan
hävitessä kahtiajako köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa, joka kasvattaa eriarvoisuuden määrää.
Tasapuolisella vauraudenjakautumisella ja toimeentulon turvaamisella nähdään olevan keskeinen merkitys ja nämä ovat ratkottavia kysymyksiä. Jakamis- ja alustatalouden kasvuun liittyy
myös lukuisia haasteita. Vaurauden keskittymisen taustalla on digitalisaatio ja tämän myötä
syntyneet alustatalouden monopolit (Dufva, 2020a). Erilaiset alustatalouteen liittyvät osuuskunnat ja jakamistalouden muodot nähdään vastavoimana alustatalouden monopoleille. Myös
kulutuskäyttäytymisen voidaan katsoa olevan murroksessa, vaikka kulutus toistaiseksi vielä
kasvaa (Dufva, 2020a).
Kasvanut ympäristötietoisuus saattaa tulevaisuudessa siirtää kulutusta yhä vahvemmin palveluihin ja tavaroiden kulutus saattaa kääntyä tätä kautta laskuun. Työntekoon liittyvä murros on
myös yksi talouteen liittyvä ratkaistavana oleva kysymys. Kestävään talouteen siirtyminen ja
teknologian kehitys muovaavat nykyistä tapaa tehdä töitä (Dufva, 2020a). Työntekemiseen ja tarjontaan liittyvän epävarmuuden kasvu kasvattavat epätietoisuutta siitä, miten tulo jatkossa
hankitaan ja jakautuuko tulo tasaisesti vai jatkuuko vaurauden epätasainen jakautuminen. Tämä
asettaa tulevaisuuden politiikalle haasteita, kun vaurauden tulisi jakaantua tasaisesti ja samalla
toimeentulo on turvattava.
5.6

Johtopäätökset

Talouden osalta tutkimuksen laatimishetkellä vallitsi melko suuri epävarmuus talouden eri osaalueilla johtuen pitkälti maailmalla vallinneesta Covid-19-pandemiasta. Talouden ennusteet
vuodelle 2021 sisältävät runsaasti epävarmuutta, mutta epävarmuudesta huolimatta talouden
odotetaan kuitenkin lähtevän elpymään loppuvuodesta 2021. Epävarmasta taloustilanteesta
huolimatta kuluttajien luottamus talouteen pysyi melko hyvällä tasolla, vaikka ammattiryhmittäin olikin suurta hajontaa (SVT, 2020a). Talouden odotetaan VM:n ennusteiden perusteella
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syntyvän alkuun pääasiassa tavarakulutuksen kasvusta, jota tukee vähitellen elpyvä palvelusektori. Yritystoiminalle suurimmat haasteet vaikeasta talouden tilanteesta aiheutuvat rakentamiseen liittyvien investointien kehityksestä. Ennusteiden mukaan vuosina 2021 ja 2022 rakentamisen odotetaan laskevan hieman, mutta kääntyvän tämän jälkeen taas vähitellen kasvuun. Tämän osalta yritysten on syytä seurata tilanteen kehittymistä ja tarkastella seuraavaa VM:n julkaisemaa talouskatsausta ja siinä esitettyjä ennusteita talouden ja investointien kehitykseen liittyen.
Investointien osalta rakennuksiin kohdistuvien investointien odotetaan laskevan tulevina vuosina, mutta kääntyvän vähitellen taas nousuun. VM:n ennusteissa rakennuksiin kohdistuvat investoinnit supistuivat odotettua vähemmän, johtuen pääasiassa suurista toimitilahankkeista,
jotka käynnistyivät vuonna 2020 ja jatkuvat usean vuoden ajan. Uudisrakentamisessa etenkin
asuntorakentamisessa ei VM:n ennusteen mukaan havaittu merkittävää muutosta, vaikka rakennettavien asuntojen määrän odotetaankin supistuvan. Rakennuslupien osalta ennusteissa havaittiin laskua, ja tämän odotetaan osaltaan supistavan rakentamiseen kohdistuvia investointeja lähivuosina. STUL:n lehdistötiedotteen mukaan ala odottaa uudisrakentamisen vähenevän kaikilla sektoreilla sekä korjausrakentamisen kohdistuvan ensisijaisesti asuntorakentamiseen
(STUL, 2021). STUL:n teettämän kyselyn perusteella 40 % vastaajista kertoo tilauskannan pysyneen ennallaan edelliseen vuoteen nähden, 18 % tilauskannan kasvaneen ja noin 40 % kannan
pienentyneen (STUL, 2021).
Suomen Pankin ennusteiden mukaan Euribor-korkojen odotetaan pysyvän negatiiviina jopa
2020-luvun loppuun asti. Yrityslainojen koroissa on ollut selvästi suuntaus alaspäin ja tutkimuksessa tarkastellulla jaksolla korot ovat laskeneet noin kolmanneksen. Yrityslainojen keskikorko on kuitenkin selvästi Euribor-korkoa korkeampi, joten yritysrahoitus on kalliimpaa kuin
kuluttajalle suunnatut vakuudelliset luotot. Kulutusluottojen osuttaa ei tutkimuksessa tarkasteltu, mutta yleisesti näiden korot ovat huomattavasti korkeampia kuin vakuudellisten luottojen.
Yritysluottojen osalta Euroopan keskuspankki on havainnut, että luottoehdot ovat hieman tiukentuneet pääasiassa pandemian seurauksena. Muutokset eivät ole kuitenkaan merkittäviä, jotta
niistä aiheutuisi vakavaraiselle yritykselle merkittäviä riskejä rahoituksen osalta. Inflaation
odotetaan Suomen Pankin ennusteen perustella nousevan hieman, mutta jäävän selvästi alle 1
% vuosina 2021 ja 2022. Vuosille 2023 ja 2024 inflaation odotetaan palaavan noin 1,5 % tasolle, jolloin inflaatio on lähempänä EU:n asettamaa inflaatiotavoitetta. Koron osalta suurin
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yrityksen kohtaama haaste on selvästi negatiivinen talletuskorko, joka tulee yleistyessään aiheuttamaan nykyistä enemmän haasteita käyttöpääoman hallinnalle ja aiheuttamaan ylimääräisiä rahoituskustannuksia yritykselle. Yritys voi alentaa negatiivisesta talletuskorosta aiheutuvia
kustannuksia esimerkiksi hajauttamalla kassavarat useaan rahoituslaitokseen tai sijoittamalla
yrityksen varoja erilaisiin sijoituskohteisiin. Käytettävä ratkaisu on vahvasti sidoksissa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja yksikäsitteistä ohjetta ei yritykselle voi antaa.
Vuonna 2020 työllisyys- ja työttömyystilastot vaihtelivat voimakkaasti pandemiasta johtuen.
Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli korkeimmillaan lähes 500 tuhatta, mutta määrä on
kääntynyt laskuun loppuvuoden 2020 aikana, asettuen kuitenkin selvästi edellistä vuotta korkeammalle tasolle. Työvoimatilanne heikentyi selvästi vähiten korkeakoulututkinnon omaavilla henkilöillä. Työllisyysasteen osalta ennusteiden perusteella ollaan jäämässä Suomen hallituksen asettamasta 75 % työllisyysasteesta hallituskauden loppuun mennessä. Tämän osalta
hallitus saattaa tehdä toimenpiteitä, mutta näistä ei tutkimuksen laatimishetkellä ollut vielä saatavilla taustatietoa. Työvoimakustannusten odotetaan kasvavan maltillisesti tulevina vuosina,
vuosikasvun ollen noin 2 %. STUL:n teettämän kyselyn perusteella alalla vallitsee lähes täystyöllisyys ja vain noin 3 % työntekijöistä on lomautettuna kyselyn toteuttamisen aikaan (STUL,
2021). Kyselyyn vastanneet odottivat, että työntekijöiden osalta syksyllä 2021 on pieni lisäystarve (STUL, 2021).
Työvoimakustannuksiin osaltaan vahvasti liittyvät rekrytointikustannukset muodostavat etenkin Pk-yritykselle suuria haasteita, sillä uuden työntekijän kustannukset saattavat olla useita
kymmeniä tuhansia, jolloin virheellisiin rekrytointeihin ei ole varaa. Rekrytoinnin suurimmat
kuluerät aiheutuvat uuden henkilön työvälineistä sekä työhön opastukseen käytetystä työajasta
ja siihen liittyvästä muun tuottavan työn menetyksestä. Uuden työntekijän kohdalla työntekijän
lähtötaso määrittää pitkälti tarvittavan opastuksen määrään: opiskelijan tai vasta valmistuneen
perehdyttäminen vie huomattavasti enemmän aikaa kuin alla jo usean vuoden olleen suunnittelijan perehdytys. Rekrytointikustannuksiin vaikuttaa myös se, kuinka laajasta hausta on kysymys, kuinka paljon hakijoita on ja kuinka paljon työaikaa yhteen hakijaan kohdistetaan hakemuksen käsittelyn ja haastattelun osalta.
Sitran tunnistaman talouteen liittyvän megatrendin osalta vaikutuksen arviointi on haasteellista,
sillä muutos on vasta tapahtumassa. Talouskasvun Sitra näkee vähitellen siirtyvän länsimaista
kehittyviin maihin ja nykyisen talouskasvuperusteisen talousjärjestelmän olevan muuttumassa

74

kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää järjestelmää. Edellä mainittu muutos
on saanut tuekseen vahvoja vaikuttajia, jotka ovat tähän asti ajaneet voimakkaasti nykyisen
kaltaista talousjärjestelmää. Vaikka maailman absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulevaisuuden haasteena nähdään varallisuuden epätasa-arvoinen jakautuminen, joka osaltaan aiheuttaa muutospainetta nykyiselle talousjärjestelmälle. Myös nykyinen jaottelu yrittäjiin, työllisiin
ja työttömiin voidaan Sitran mukaan nähdä olevan muuttumassa. Tulevaisuudessa yhä useamman nähdään tekevän freelancer tai projektiluontoista työtä.
Taulukossa 7. on esitetty yhteenvetotaulukko tämän luvun muutostekijöistä. Kansainvälisen ja
kansallisen talouden voidaan nähdä muodostavan osittain uhkaa yritystoiminalle. Tämä riippuu
lähitulevaisuudessa vahvasti siitä, miten rakentamiseen liittyvät investoinnit lähtevät kehittymään ja saadaanko vallitseva pandemia taantumaan vai jatkaako talous edelleen supistumista.
Talouden ei suoraan voida nähdä muuttavan suunnittelun periaatteita, sillä talous on yritystoiminnalle enemmänkin reunaehto, jonka puitteissa päätöksiä yritystoimintaan liittyen tehdään
Inflaation ja koron osalta etenkin korko aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita yritystoiminnalle.
Tämä johtuu suureksi osaksi negatiivisesta talletuskorosta ja tämän aiheuttamista muutoksista
yrityksen käyttöpääoman hallinnalle. Koron tai inflaation ei voida nähdä muuttavan suunnitteluperiaatteita, vaan toimivan edelleen reunaehtona taloudellisille päätöksille.
Työvoimakustannusten osalta ennusteena on, että kustannus kehittyy maltillisesti. Työvoiman
saatavuus taas asettaa yritystoiminnalle selviä haasteita etenkin sähkösuunnittelualalla, jolla
voidaan katsoa olevan työntekijöistä pulaa. Sitran tunnistama megatrendi saattaa tulevaisuudessa muuttaa suunnittelua, mutta tällä hetkellä vaikutuksen arviointi on vielä vaikeata. Myöskään suoraksi uhaksi muutostekijää ei tässä yhteydessä voi arvioida, sillä kyseessä on vahva
odotus tulevasta, mutta varsinaisia muutoksia on nähtävillä vielä vähän.
Taulukko 7. Luvun 5. muutostekijöiden yhteenvetotaulukko.

Luku
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Muutostekijä
Kansainvälinen ja kansallinen
talous
Korko ja inflaatio
Työvoiman saatavuus ja
kustannus
Yritysluottojen saatavuus
Talous etsii suuntaa

Mahdollisuus

Uhka

Muuttaa suunnittelua

Megatrendi

-

+/-

-

-

-

+/-

-

-

-

+

-

-

-

+/-

-

+
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6
6.1

POLIITTISET JA LAINSÄÄDÄNNÖLLISET MUUTOSTEKIJÄT
Ympäristöpolitiikka

Suomen ympäristöpolitiikkaa ohjaa vahvasti Euroopan unionin harjoittama ympäristöpolitiikka. Euroopan unionin ympäristöpolitiikan taustalla on vuonna 2016 ratifioitu Pariisin ilmastosopimus, joka täydentää aiempia ilmastoon liittyviä sopimuksia, ja YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet (EC, 2019a). Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on laadittu täyttämään edellä mainittujen sopimusten tavoitteet. Vihreän kehityksen ohjelma asettaa unionin jäsenvaltioille yhteiset tavoitteet siitä, kuinka päästöjä vähennetään, energiatehokkuutta parannetaan ja uusiutuvan energian tuotantoa lisätään asteittain vuoteen 2050
asti.
Euroopan komissiolla on olemassa selkeä visio siitä, miten ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä (EC, 2019a). Komission tarkoituksena on tiedoksiannon mukaan esitellä
ensimmäinen eurooppalainen ilmastolaki vuonna 2020. Lainvalmistelussa on edetty siihen vaiheeseen, että laki on jätetty käsiteltäväksi EU:n lainsäätöjärjestyksen mukaisesti. Lain tarkoituksena on vahvistaa edellytyksiä tulokselliselle ja oikeudenmukaiselle siirtymäajalle sekä lisätä ennustettavuutta etenkin sijoittajien näkökulmasta. Yhtenä lain keskeisenä tarkoituksena
on varmistaa, että siirtymä on pysyvä.
Tiedoksiannossa (EC, 2019a) esitetään, että vuosien 1990 ja 2018 välillä kasvihuonepäästöjä
on saatu vähennettyä 23 % talouden kasvaessa samalla ajanjaksolla 61 %. Nykyisellä politiikalla päästöjä arvioidaan pystyttävän vähentämään vain 60 % vuoteen 2050 mennessä, jolla ei
vielä saavuteta riittävää päästövähennystasoa. Komissio ehdottaakin, että vuoden 2030 päästövähennystavoitetta nostetaan ja että päästöt vähenevät 50–55 % vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. Aiempi päästövähennystavoite oli 40 % vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. Komissio aikoo tarkastella kaikkia ilmastoon liittyviä politiikan välineitä ja tehdä muutosehdotuksia
tarvittaessa keväällä 2021. Uudistusten tarkoituksena on varmistaa tehokas hiilen käyttö ja kannustaa yrityksiä ja kuluttajia muuttamaan käyttäytymistään. EU:n tavoitteena on jatkuvasti vähentää hiilen käyttöä, jotta vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa (EC,
2019a). Tiedoksiannon perusteella 75 % kasvihuonepäästöistä on peräisin energian tuotannosta
ja käytöstä. Energiatehokkuuden merkitystä korostetaan tiedoksiannossa ja sen nähdään olevan
yksi keskeinen keino saavuttaa asetetut päästötavoitteet. Jäsenvaltioiden tuli esittää vuoden
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2019 loppuun mennessä tarkistetut energia- ja ilmastosuunnitelmat, joiden pohjalta unioni arvioi toimenpiteiden riittävyyttä sekä päästötavoitteiden noston edellytyksiä. Energia- ja ilmastotavoitteiden osalta uudet vaatimukset tulee huomioida seuraavassa suunnitelmien tarkistuksessa vuonna 2023.
Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vaatii tiedoksiannon perusteella lisäksi älykkään infrastruktuurin laajamittaista hyödyntämistä (EC, 2019a). Jäsenvaltioiden rajojen yli tapahtuva yhteistyö auttaa puhtaan energian saavuttamista kohtuullisin kustannuksin. Ilmastoneutraaliuden
saavuttaminen vaatii myös, että eri teollisuuden alat saadaan kokonaisvaltaisesti mukaan. Tiedoksiannossa (EC, 2019a) esitetään, että yhden toimialan arvoketjun muokkaaminen kaikkien
osapuolten välillä vie 25 vuotta. Yhden sukupolven pituinen muutosaika aiheuttaa toimenpiteiden käyttöönotolle painetta ja muutokset pyritään viemään täytäntöön seuraavien viiden vuoden
aikana, jotta vuodelle 2050 asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Raaka-aineiden vuotuinen käyttöönotto on tiedoksiannon perusteella kolminkertaistunut vuosien 1970 ja 2017 välillä.
Noin puolet kasvihuonepäästöistä ja yli 90 % biodiversiteetin köyhtymisestä johtuu raaka-aineiden hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksissa. (EC, 2019a)
Energiaintensiivisillä aloilla on keskeinen rooli Euroopan taloudelle (EC, 2019a). Teräs, kemikaalit ja sementti ovat tärkeitä raaka-aineita useille keskeisille arvoketjuille unionin alueella.
Näiden toimialojen saattaminen hiilineutraaliksi on keskeisessä asemassa, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
Rakennusten arvioidaan kuluttavan noin 40 % kaikesta kulutetusta energiasta (EC, 2019a). Tiedoksiannon perusteella jäsenmaiden vuotuinen kunnostustarve vaihtelee 0,4–1,2 %. EU:n asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi edellä mainittu kunnostustarve tulisi vähintään kaksinkertaistaa. Unionilla on myös suuri tarve kohtuuhintaiselle energialle, sillä unionin alueella arvioivan olevan noin 50 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole varaa lämmittää asuntoaan
riittävästi. Näiden haasteiden pohjalta jäsenvaltioiden tulisi panostaa julkisessa ja yksityisessä
omistuksessa olevien rakennusten kunnostamiseen. (EC, 2019a) Tiedoksiannossa todetaan kunnostamisasteen nostamisen olevan haasteellista, mutta pitkällä aikavälillä kunnostaminen pienentää energiankulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja vähentää energiaköyhyyttä. Unioni aikoo tehostaa rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamisen valvontaa. Vuonna 2020 on tarkoitus aloittaa jäsenvaltioiden pitkän aikavälin kunnostusstrategioiden
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arviointi. Tämän lisäksi päästökauppaan liittyvien mekanismien avulla pyritään varmistamaan,
että eri energiamuotojen hinta on suhteessa energiamuodon energiatehokkuuteen. (EC, 2019a)
Liikenteen osuus energiankulutuksesta arvioidaan olevan noin neljännes kaikesta kulutuksesta
(EC, 2019a). Energiankulutuksen arvioidaan lisäksi jatkuvasti kasvavan. Ilmastoneutraaliuden
saavuttamiseksi liikenteen aiheuttamia päästöjä pitää pystyä vähentämään jopa 90 % (EC,
2019a). Päästöjen vähennys tulee tehdä kauttaaltaan kaikkien eri liikennemuotojen välillä. Liikenteen käyttäjille on tarjottava edullisempia, helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja puhtaampia liikennemuotoja nykyisten tilalle. Tämä edellyttää, että käyttäjä nostetaan etusijalle
kehityksessä. Komission on tarkoitus vuonna 2020 ottaa käyttöön strategia, joka käsittää kestävän ja älykkään liikenteen (EC, 2019a). Tiedoksiannossa (EC, 2019a) todetaan, että liikenteen
hinta tulee suhteuttaa liikennemuodon ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Tiedoksiannossa esitetään, että EU:n tulisi lisätä vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden tuotantoa ja käyttöönottoa.
Lisäksi EU:n tulisi vahvistaa lataus- ja tankkausasemien verkostoa noin miljoonalla pisteellä
vuoteen 2025 mennessä, jotta arviolta 13 miljoonalla uudella päästöttömällä tai vähä päästöisellä ajoneuvolla on toimintaedellytykset. Komissio harkitsee myös lainsäädännöllisten keinojen hyödyntämistä vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon ja käytön edistämiseksi. Myös
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista annettua direktiiviä on tarkoitus tarkastella
mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Vuonna 2021 Komission on tarkoitus tarkastella henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöistä annettua lainsäädäntöä.
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa
asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan nähden (YM, 2020a). Tämän lisäksi sopimuksen tavoitteena on pyrkiä toimiin, joilla keskilämpötilan nousu saadaan rajattua 1,5 C-asteeseen. Maailmanlaajuisten kasvihuonekaasujen päästöjen huippu pyritään sopimuksen avulla saavuttamaan
mahdollisimman pian ja tämän jälkeen vähentämään päästöjen siten, että vuosisadan jälkipuolella päästöt ja päästönielut ovat tasapainossa. Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista
seurataan viiden vuoden välein ja ensimmäinen kokonaistarkastelu toteutetaan vuonna 2023
(YM, 2020a). Suomen hallituksen esityksessä HE 200/2016 esitettiin Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymistä. Pariisin ilmastosopimuksen on tällä hetkellä ratifioinut 189 maata (UN,
2020). Sopimuksen voimassaolo edellyttää, että vähintään 55 % maista on ratifioinut sopimuksen ja sopimuksen ratifioineet maat kattavat vähintään 55 % maailman kasvihuonepäästöistä
(UN, 2020).
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YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet määrittävät 17 kestävän
kehityksen tavoitetta (UN, 2015). Ohjelman tavoitteena on vähentää maailmanlaajuista eriarvoisuutta ja parantaa kauttaaltaan ihmisten elinolosuhteita ja mahdollisuuksia parempaan koulutukseen, elintasoon ja elämään. Ohjelman tavoitteena on lisäksi turvata luonnonvarojen ekologinen ja kestävä käyttö, turvata puhtaan veden saanti kaikkialla maailmassa sekä suojella
ekosysteemejä ympäri maailman. Suomi on yksi maailman johtavia maita kestävän kehityksen
tavoitteiden toimeenpanossa (UM, 2020a). Ohjelman tavoitteiden toteutumista edistetään Suomessa kehityspolitiikan avulla (UM, 2020b). Kuvassa 27. on esitetty kestävän kehityksen tavoitteet.

Kuva 27. Kestävän kehityksen tavoitteet (Lähde: UM:n mediapankki, 2020).

Suomen ilmastopolitiikan pohjana toimii vuonna 2015 voimaan astunut kansallinen ilmastolaki
(YM, 2020b). Suomen on ilmastolain mukaan vähennettävä kasvihuonepäästöjä 80 % vuoteen
2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Laki määrää myös ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ja asetettujen ilmastotavoitteiden toteutumisen seurannasta. Ilmastolain lisäksi Suomessa noudatetaan EU:n asettamia tavoitteita ja kulloinkin vallassa olevan hallituksen hallitusohjelman mukaisia linjauksia. Suomen nykyinen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi
on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähän tämän jälkeen hiilinegatiivinen (VN, 2019a).
Tavoitteen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n asettamat tavoitteet täyttyvät määräajassa.
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ilmastolakia päivitetään siten, että hallituksen asettama tavoite hiilineutraaliudesta saavutetaan vuonna 2035 ja samalla tarkistetaan vuodelle 2050 ase-
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tettuja tavoitteita. Hiilineutraaliutta koskevien tavoitteiden toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran vuonna 2025. Arvioinnin yhteydessä huomioidaan uusi tieteellinen tieto, mahdollisuus hyödyntää kansainvälisiä joustomekanismeja sekä huomioidaan muiden maiden päästösitoumukset (VN, 2019a). Keskipitkällä aikavälillä ilmastostrategiaa päivitetään siten, että
EU:n asettamat tavoitteet vuodelle 2030 täyttyvät. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden mukaan. Arvioinnissa huomioidaan myös alueelliset erot
ja työllisyysvaikutukset. Hallitusohjelmaan (VN, 2019a) on kirjattu, että päästövähennyksiin
liittyvät toimet toteutetaan oikeudenmukaisesti sosiaaliset ja alueelliset erot huomioiden. Hallitus päätti myös perustaa ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvän toimielimen valmistelemaan
ilmastopolitiikkaan liittyviä toimia yhtenäisenä kokonaisuutena. Hallitusohjelman mukaan ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii kaikkia yhteiskunnan eri osien panosta. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Sähkön- ja lämmöntuotanto pyritään saattamaan lähes hiilivapaaksi 2030 luvun loppuun
mennessä siten, että toimitus- ja huoltovarmuus säilyy. Hallitus ohjelmaan on kirjattu, että kestävän kehityksen edistämiseksi säädetään energiaverotuksen kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tukea johdonmukaista etenemistä kohti hiilineutraaliutta yhdessä päästökauppaan liittyvien mekanismien kanssa.
Hallitusohjelman mukaisesti kivihiilellä tuotetun energian tuotanto loppuu vuoteen 2029 mennessä (VM, 2019a). Hallitus tukee yrityksiä, jotka luopuvat kivihiilellä tuotetun energian tuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Kaukolämmön osalta tuetaan sellaisia pilottihankkeita, jotka
perustuvat muuhun tuotantotapaan kuin polttoon. Lisäksi hallitus tukee erilaisia energiavarastointiin liittyviä hankkeita. Nykyennusteen mukaan turpeen käytön odotetaan päättyvän 2030luvun aikana (VN, 2019a). Energiaverotuksen keinoin pyritään varmistamaan, että tavoite toteutuu. Myös fossiilisen öljyn käytöstä rakennusten lämmityksessä luovutaan asteittain vuoteen
2030 mennessä. Valtion ja kuntien rakennusten osalta öljylämmityksestä luovutaan vuoteen
2024 mennessä. (VN, 2019a)
Yhteiskunnan sähköistymisen myötä uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa on lisättävä (VM,
2019a). Hallitus on päättänyt edistää tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannossa. Merituulivoiman kasvun odotetaan tapahtuvan markkinaehtoisesti, mutta hallitus edistää merituulivoiman rakentamiseen liittyviä edellytyksiä poistamalla erilaisia rakentamiseen liittyviä hallinnollisia tai kaavoituksellisia esteitä. Hallitus suhtautuu myönteisesti ydinvoimaloiden jatkolu-

80

piin, jos Säteilyturvakeskus STUK puoltaa luvan jatkamista. Sähkönsiirtohintojen hillitsemiseksi hallitus toteuttaa kustannusselvityksen ja tarkastelee esimerkiksi alituottojakson pidennystä. Sähköverkkojen osalta hallitus edistää verkon joustavuuden kehittämistä ja tarkastelee
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuus vaatimukset erityisesti haja-asutusalueilla. Sähköverkkoihin liittyen hallitusohjelmaan on kirjattu, että jatketaan pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämistä ja energiajärjestelmien integraatiota sekä osallistutaan näitä tukeviin EU:n tutkimushankkeisiin. Sähköautojen latausasemien rakentamiselle asetetaan vähimmäisvaatimukset, kun kiinteistössä suoritetaan suuria korjaustoimenpiteitä. Sähköautojen latausinfrastruktuuriin liittyvää regulaatiota vähennetään etenkin taloyhtiöiden osalta (VM, 2019a).
Hallitusohjelman mukaan älykkään sähkö- ja lämmönjakeluverkon rooli kasvaa tulevaisuudessa ja älykkäiden verkkojen kysyntäjouston koko potentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti. Sähkön pientuotantoon liittyvää regulaatiota pyritään vähentämään siten, että hyödyntäminen on mahdollista kaikille osapuolille (VM, 2019a). Energiatehokkuusdirektiivin mukaisten
muutosten käyttöönoton yhteydessä varmistetaan myös, että sähköverkkoon ei aiheudu kuormituspiikkejä esimerkiksi lämpöpumppujärjestelmistä.
Ilmastotavoitteiden täyttymistä edistetään parantamalla rakentamisen hiilijalanjälkeä sekä pienentämällä asumisesta aiheutuvia päästöjä. Hallitus edistää taloyhtiöille suunnatulla energiaavustuksella energiatehokkuuteen ja älykkääseen sekä joustavaan energiankulutukseen liittyviä
toimenpiteitä (VN, 2019a). Tuen perusteena käytetään toimenpiteen energiatehokkuushyötyjä.
Tällä pyritään estämään kustannustehottomia ratkaisuja ja edistämään asianmukaisesti suunniteltuja parannuksia. Hallitus jatkaa sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisen tukemista
sekä korottamalla myönnettävää tukea. Hallitus selvittää lisäksi mahdollisuutta liittää energiatehokkuutta parantavien energiaremonttien suunnittelukustannukset kotitalousvähennyskelpoisiksi.
Hallitus pyrkii edistämään erilaisia laajamittaisia energiatehokkuus- ja peruskorjaushankkeita,
jotka parantavat kaupunkien, alueiden tai korttelien energiatehokkuutta (VN, 2019a). Rakennusalalle hallitus pyrkii luomaan hiilineutraaliuteen tähtäävän toimialakohtaisen suunnitelman.
Rakennusalalla pyritään edistämään puurakentamista hyötyjen takia. Samalla tarkastellaan paloturvallisuusmääräysten kevennystarvetta ja kehitetään puurakentamiseen liittyvien materiaalien paloturvallisuutta edelleen.
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6.2

Talous- ja finanssipolitiikka

Hallitusohjelmassa (VN, 2019a) talouspolitiikalle on asetettu neljä tavoitetta: työllisyysaste on
75 % ja uusia työpaikkoja syntyy 60 tuhatta vuoden 2023 loppuun mennessä, valtion talous on
tasapainossa vuoden 2023 loppuun mennessä, jos kansainvälinen talous on normaalitilanteessa,
hallituksen tekemien päätösten seurauksena eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät ja päätösten perusteella Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä (VN, 2019a).
Hallituksen talouspolitiikan on tarkoitus lisätä hyvinvointia. Tällä hallitus tarkoittaa, että talous
kasvu on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää, työllisyysaste on korkea ja julkinen talous on
kestävällä pohjalla. Vakaan talouden ansiosta voidaan välttää yllättävät hyvinvointia heikentävät muutokset. Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että tehtyjen päätösten vaikutuksia arvioidaan pitkällä tähtäimellä. Päätöksenteon tukena hallitus hyödyntää erilaisia mittareita, jotka kuvaavat taloudellista, ekologista ja sosiaalista hyvinvointia (VN, 2019a).
Päätöksenteossa huomioidaan lisäksi hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet ja muut ilmastoa
koskevat velvoitteet.
Hallituksen näkemyksen mukaan Suomen työllisyys kasvaa ensisijaisesti tuottavuuden kasvun
seurauksena (VN, 2019a). Erityisesti tuottavuuden kasvua vauhdittaa osaamisen kehittyminen
ja uudet innovaatiot. Suomen talous on vahvasti kiinni kansainvälisessä taloudessa ja toimivan
hyvinvointivaltion pohja luodaan vakaan infrastruktuurin, korkean koulutuksen ja tutkimuksen
tason avulla. Hallituksen talouspolitiikka tähtää edellä mainittujen tekijöiden vahvistamiseen.
Hallituksen näkemyksen mukaan julkisen talouden kestävyyden turvaaminen vaatii nykyistä
korkeamman työllisyysasteen 2020-luvulla, jotta ikääntyvän väestön aiheuttamista haasteista
selvitään (VN, 2019a). Työllisyyttä edistävät toimet hallitus pyrkii toteuttamaan siten, että ne
lisäävät luottamusta ja osallisuutta sekä vähentävät työhön ja toimeentuloon liittyvää epävarmuutta. Tasa-arvoa ja sosiaalista liikkuvuutta hallitus pyrkii edistämään mahdollisuuksien mukaan.
Viennin kasvun avulla hallitus pyrkii turvaamaan kotimaisen kysynnän kasvun sekä työllisyyden (VN, 2019a). Hallitusten päätösten tavoitteena on reaalisen kilpailu- ja kustannuskyvyn
parantaminen sekä päätöksenteon vakauttaminen ja ennakoitavuuden parantuminen. Erityisesti
hallitus pyrkii kehittämään investointiympäristön houkuttelevuutta. Hallituksen näkemyksen
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mukaan, kun Suomi osana erilaisia megatrendejä ja globaaleja ilmiöitä, syntyy tämän seurauksena kestävää talouskasvua. Päätöksenteon ennakoitavuudella hallitus pyrkii kasvattamaan
Suomen houkuttelevuutta sijoittajien investointikohteena.
Väestön toimeentulon turvaaminen ja laadukkaiden palveluiden ylläpito vaatii, että Suomen
talous on vakaalla pohjalla (VN, 2019a). Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan vahvistamaan julkista taloutta siten, että talous ei ajaudu kestämättömään velkaantumiseen. Edellä mainittu kestämätön velkaantuminen aiheuttaa hallituksen näkemyksen mukaan verojen korotuspainetta. Hallitus arvioi Suomen kestävyysvajeen olevan vuodesta 2020 eteenpäin vuosittain
noin 3–4 % BKT:sta. Laskelmaan liittyy hallitusohjelman mukaan merkittävää epävarmuutta
vaikeasti ennustettavan väestönkasvun ja talouden takia. Työikäisen väestön väheneminen aiheuttaa talouden huoltosuhteelle haasteita. Julkisen talouden vahvistaminen pitkällä aikavälillä
työllisyysasteen kasvattamisella ja työperäisen maahanmuuton avulla nähdään hallitusohjelmassa keskeisenä keinona huoltosuhteen tasaamiselle. Kestävyysvajetta pyritään parantamaan
myös kehittämällä julkisia palveluita ja näiden palveluiden tuottavuutta.
6.3

Verotuspolitiikka

Verotuspolitiikkaan vaikuttaa hallitusohjelman mukaan kaksi suurta muutostekijää: ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys. Teknologinen kehitys liittyy vahvasti digitalisaatioon ja erilaisiin alustatalouden muotoihin. Tästä syystä hallitus näkee, että verotuksen tulisi ottaa paremmin
huomioon taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys (VN, 2019a). Hallitusohjelman mukaan globaalisesti toimiva talous uhkaa vahvasti perinteistä verotuksen päätehtävää
turvata yhteiskunnan tuottamat palvelut ja etuudet (VN, 2019a). Pääoman vapaa liikkuvuus ja
kansainvälinen yritystoiminta aiheuttavat verotukselle haasteita, sillä verotus on pääsääntöisesti
edelleen kansallista. Hallitus pyrkii hallitusohjelmassaan edistämään kansallista ja kansainvälistä veropolitiikkaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen veropohjaa globaalisti kestävällä tavalla (VN, 2019a). Pitkänaikavälin tavoitteena hallituksella on, että konserniyrityksiä
olisi mahdollista verottaa yhtenä kokonaisuutena. Hallitus pyrkii alkuvaiheessa puuttumaan aggressiiviseen verosuunnitteluun ja estämällä kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvää veronkiertoa (VN, 2019a). Suomi on sitoutunut velvoitteidensa mukaisesti yhteisiin pelisääntöihin
osana haitallisen veropohjista käytävän kilpailun lopettamisessa.
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Julkisen talouden kestävä rahoitus edellyttää hallitusohjelman mukaan veropohjan tiivistämistä
kansainvälisesti ja kansallisesti (VN, 2019a). Tällä pyritään keventämään palkansaajien ja yritysten maksutaakkaa ja tukemaan kasvuedellytyksiä. Liike-elämässä pyritään saamaan aikaan
aitoa kilpailua ja palkansaajan näkökulmasta verotuksesta pyritään saamaan oikeudenmukainen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena verotuspolitiikalla on tasata tuloja pieni- ja keskituloisten
hyväksi huomioimalla maksukyky verotusperusteissa (VN, 2019a). Hallitus pyrkii huomioimaan verotuksessa myös varallisuuserojen kasvun.
Verotuksen tulee tukea hallituksen asettamia työllisyys- ja talouspolitiikalle asetettuja tavoitteita sekä kansainvälistä kilpailukyvyn säilyttämistä ja Suomen elinvoimaisuutta (VN, 2019a).
Hallitus tukee Verohallinon tekemää työtä alustatalouteen liittyen ja oikeudenmukaisen digitaalisten palveluiden verotus vaatii hallituksen näkemyksen mukaan veropohjan laajentamista.
Hallitusohjelman mukaisesti verotus tulee nähdä vain yhtenä monista keinoista, joilla hallitus
pyrkii ohjamaan valtion toimintaa. Yritysverokantaan ei hallitusohjelman perusteella ole odotettavissa muutoksia ja verokanta pysyy muuttumattomana.
6.4

Verkostomainen valta

Sitran julkaisussa Megatrendit 2020 on esitelty viisi Sitran asiantuntijoiden tunnistamaa tai
esiin nostamaa megatrendiä. Verkostomaisen vallan lisääntyminen nähdään yhtenä megatrendinä (Dufva, 2020a). Poliittisen päätöksenteon hajautuminen ja osallistavan päätöksen teon lisääntyessä poliittisen päätöksenteon rakenne muuttuu. Verkostomaisen vallan ja vuorovaikutuksen eri päätöksentekotahon välillä nähdään kasvattavan roolia (Dufva, 2020a). Myös erilainen polarisoituminen ja mielipiteiden jyrkkä jakaantuminen puolesta tai vastaan, aiheuttaa politiikalle merkittäviä haasteita. Tämä taas aiheuttaa painetta kehittää osallistavaa ja yksilöiden
mielipiteitä kuuntelevaa päätöksentekoa (Dufva, 2020a).
Dufvan mukaan nykyisen kaltainen jaottelu suurvaltoihin ja erilaisiin blokkeihin perustuen geopoliittiseen asemaan ei ole tulevaisuudessa riittävän laaja, vaan eri alueet tulisi nähdä solmukohtina (Dufva, 2020a). Tulevaisuudessa verkostojen väliset suhteet määrittävät pitkälti toimijan vallan määrään. Edellä mainittuja yhteyksiä ovat muun muassa taloudelliset, teknologiset
tai sotilaalliset tekijät (Dufva, 2020a). Dufvan mukaan kauppasota eri tahojen välillä voidaan
katsoa myös vallankäytönvälineeksi eli arvioitavaksi tulee tässä tapauksessa se, kummalla osapuolelle aiheutuu enemmän hyötyä tai haittaa kauppasuhteen aloittamisesta tai lopettamisesta
(Dufva, 2020a).
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Yhdysvaltojen vetäytyminen erilaisista kansainvälisistä suhteista nähdään julkaisun perusteella
vähentävän Yhdysvaltojen vaikutusta maailmanjärjestykseen (Dufva, 2020a). Toisaalta Yhdysvaltaiset yritykset säilyttävät edelleen merkittävän aseman maailman markkinoilla. Yhdysvaltojen vallan heikentymisen voidaan nähdä kasvattavan Kiinan roolia kansainvälisellä kentällä
(Dufva, 2020a). Dufva nostaa esille myös haasteen liittyen disinformaatioon. Tiedolla on suuri
merkitys nykypäivänä ja tietoa jaetaan äärettömän paljon erilaisissa viestintäkanavissa. Tiedon
suuri määrä korostaa tiedon alkuperän merkitystä ja toisaalta yksilön kykyä tunnistaa mahdollinen valheellinen informaatio. Disinformaation roolin nähdään kasvavan tulevaisuudessa, kun
pyritään synnyttämään kahtiajakoa tai erimielisyyksiä eri tahojen välille (Dufva, 2020a).
Sitran julkaisussa on nostettu esiin lisäksi tyytymättömyyden seurauksena syntyneet tiettyä
agendaa ajavat liikkeet (Dufva, 2020a). Sosiaalisen median avulla voidaan nykyään hyvinkin
nopeasti saada aloitettua uusi kansanliike tai aatesuuntaus tietyn agendan ajamiseksi. Ilmastotekoihin liittyvät aloitteet ovat viime vuosina saaneet vahvaa kannatusta ja yhä useampi on alkanut osoittamaan mieltään eri keinoin näiden kysymysten kohdalla. Myös erilaiset eriarvoisuutta lisäävät sekä epäoikeudenmukaiset päätökset ja toimet saavat ihmiset ilmaisemaan vahvasti omia näkemyksiään. (Dufva, 2020a)
Politiikan jännitteinä julkaisussa nostetaan esiin päätökseen tekoon liittyvät näkemyserot, sananvapauden merkitys ja globaalien instituutioiden asema (Dufva, 2020a). Ekologisuuteen liittyy lukuisia kysymyksiä ja nopealle päätöksenteolle sekä toimille on tarvetta. Toisaalta halutaan vahvistaa osallistavaa päätöksentekoa ja auttaa ihmisiä ymmärtämään ympärillä tapahtuvia
muutoksia sekä ehkäistä kärjistyviä mielipiteitä (Dufva, 2020a). Sananvapauden osalta vastuullista sananvapautta halutaan edistää samalla vähentäen disinformaatiovaikuttamisen seurauksia, kuten vihapuhetta tai herjaamista (Dufva, 2020a). Viimeisenä jännitteenä esille on nostettu
aiemmin käsitelty politiikan rakenteen muuttuminen kohti solmupisteitä. Globaaleilla instituutioilla on keskeinen rooli nykypäivänä erilaisten haasteellisten kysymysten ratkomisessa
(Dufva, 2020a). Uudet solmupisteistä muodostuvat verkostot haastavat globaalien instituutioiden asemaa, joka osaltaan haastaa kehittämään päätöksentekoa ja mahdollisesti vahvistamaan
globaalien instituutioiden asemaa.
6.5

Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset

Suomessa kaiken rakentamisen pohjana toimii Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 1999/132,
jonka tarkoituksena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen sellaisella tavalla, joka edistää
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ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. MRL:ään on suunnitteilla kokonaisvaltainen uudistus, joka on tarkoitus saattaa voimaan keväällä 2022 (MRL
uudistuu, 2020a).
Voimassa olevassa laissa on useita kohtia, joilla on suoraan vaikutusta sähkösuunnitteluun tai
sähkösuunnittelijalle asetettuihin pätevyysvaatimuksiin. Lain luvussa 17. käsitellään yleisiä rakentamiseen liittyviä edellytyksiä. Rakennuksen energiatehokkuudelle asetetaan vaatimuksia
pykälässä 117 g (MRL 16.12.2016/1151). Pykälän ensimmäinen momentti asettaa rakennushakkeeseen ryhtyvälle seuraavan vaatimuksen:
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi.” (MRL 16.12.2016/1151)
Energiatehokkuusvaatimuksista on vapautettu tietyt edellytykset täyttäviä rakennuksia tai rakennustyyppejä. Näitä ovat esimeriksi alle 50 m2 rakennukset, loma-asumiseen tarkoitetut rakennukset, joita käytetään alle neljä kuukautta vuodessa, tilapäiset rakennukset, teollisuus- ja
korjaamorakennukset, hartauden ja uskonnon harjoittamiseen tarkoitetut rakennukset ja rakennukset, joita suojellaan joko lain 498/2010, kaavamääräyksen tai kulttuuriperinnön takia. Tämän lisäksi Ympäristöministeriön asetuksella voidaan asettaa erillisiä lisävaatimuksia uudis- ja
peruskorjaus hankkeille. (MRL 16.12.2016/1151).
Pykälässä 117 i (MRL 21.12.2012/958) määrätään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Pykälän ensimmäisessä momentissa määrätään, että rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee laatia
käyttö- ja huolto-ohje, kun rakennus suunnitellaan pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai
rakennuspaikan tai tontin tekninen hoito tai kunnossapito sitä vaatii. Käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia myös sellaisissa muutos- ja korjaustöissä, joissa työ edellyttää voimassa olevaa rakennuslupaa. Edellä mainitusta vaatimuksesta on vapautettu loma-asumiseen suunnitellut rakennukset, joita ei käytetä ympärivuotisesti, väliaikaiselle rakennukselle tai tuotanto- ja varastorakennukselle, jossa ei työskennellä pysyvästi. Pykälän toinen momentti määrittelee käyttöja huolto-ohjeen sisällön seuraavasti:
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”Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.” (MRL 21.12.2012/958)
Pykälässä 117 j (MRL 1.12.2016/812) asetetaan vaatimuksia asuin-, majoitus- ja työtiloille.
Keskeisenä edellytyksenä on, että edellä mainitut tilat rakennetaan turvallisiksi, viihtyisiksi ja
käyttötarkoitukseen sopiviksi. Pykälän toisessa momentissa määritellään rakentamiselle seuraavia vaatimuksia:
”Työtilan ja yhden asuinhuoneistossa olevan asuinhuoneen valaistus saadaan järjestää
myös toisen tilan kautta tulevalla välillisellä luonnonvalolla. Työtilan valaistus voidaan
työn luonteen niin edellyttäessä järjestää osaksi tai kokonaan keinovalolla. Työtilan suunnittelussa on viimeksi mainitussa tapauksessa kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihdon riittävyyteen, uloskäytävien turvallisuuteen ja valaistukseen, tarpeellisten varajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen sekä työtilan viihtyisyyteen. Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä

ole

rakennus,

jonka sisätilakuuluvuutta

on vaimennettava.”

(MRL

1.12.2016/812)
Pykälässä 119 määrätään rakentamishankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistua siitä, että rakennus rakennetaan voimassa olevien lakien ja
asetusten sekä voimassa olevan rakennusluvan mukaisesti. Ensimmäisessä momentissa määritellään lisäksi, että hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla riittävät edellytykset hankkeeseen ryhtymiseen hankkeen vaativuus huomioiden. Pykälän toisessa momentissa annetaan seuraava määräys:
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa
on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.” (MRL 17.1.2014/41).
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Pykälässä 120 (MRL 17.1.2014/41) asetetaan vaatimuksia rakennuksen suunnitelmille. Pykälän toisessa momentissa määritellään ne suunnitelmat, jotka rakennussuunnitelman tulee sisältää. Näitä ovat muun muassa pääpiirustukset, pohja-, leikkaus, ja julkisivupiirustukset sekä
näitä täydentävät suunnitelmat ja laskelmat. Pykälän kolmannessa momentissa asetetaan piirustuksille vaatimus, että piirustusten tulee täyttää voimassa olevat rakentamista koskevat määräykset ja asetukset sekä hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset. Neljännessä momentissa
määrätään, että Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säädöksiä suunnitelmiin liittyen.
Pykälässä 120a (MRL 17.1.2014/41) määrätään rakennushankkeen pääsuunnittelijan vastuista.
Ensimmäisen momentin mukaisesti pääsuunnittelija on vastuussa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan on lisäksi vastattava koko rakennushankkeen ajan siitä, että
rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat ovat säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennus tavan mukaisia ja että suunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Toisessa momentissa määrätään, että pääsuunnittelija on lisäksi vastuussa siitä, että rakennushankkeeseen
ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa vaatimista asioista. Kolmannessa momentissa
määritellään, että Ympäristöministeriön asetuksen perusteella voidaan määrätä lisävaatimuksia.
Pykälä 120 b (MRL 17.1.2014/41) käsittelee rakennussuunnittelijalle asetettavia vaatimuksia.
Pykälässä 120 c (MRL 17.1.2014/41) määrätään erityissuunnittelijaa koskevista asioista. Pykälän ensimmäisessä momentissa määrätään, että erityissuunnitelman laadinnasta vastaa erityissuunnittelija, jolla on velvollisuus huolehtia, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että suunnitelmat täyttävät voimassa olevat säädökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan asettamat vaatimukset. Ensimmäisessä momentissa määrätään lisäksi, että
erityissuunnittelija tuottaa 117 i §:n mukaisen käyttö- ja huolto-ohjeen oman erityisalansa
osalta. Pykälän toisessa momentissa määrätään, että jos erityissuunnitelman on laatinut useampi
kuin yksi erikoissuunnittelija, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän nimetä kokonaisuudesta
vastaava erityissuunnittelija. Vastaavan suunnittelijan vastuulla on huolehtia, että laaditut erityissuunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.
Pykälässä 120 d (MRL 17.1.2014/41) määrätään suunnittelutehtävien vaativuusluokista. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan suunnittelutehtävä kuuluvat vaativuusluokkiin vähäinen
suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vaativa suunnittelutehtävä. Toisen momentin mukaisesti vaativuusluokka määräytyy seuraavasti:
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”Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella.” (MRL 17.1.2014/41)
Pykälän 120 d kolmannessa momentissa määrätään, että suunnittelutehtävän vaativuusluokka
voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos joku toisessa momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta tai
ominaisuudesta on poikkeuksellisen vaativa. Neljännen momentin mukaan samassa hankkeessa
voi olla useita eri vaativuusluokan mukaisia suunnittelutehtäviä.
Suunnittelijoiden kelpoisuudelle asetetaan vaatimuksia pykälässä 120 e (MRL 17.1.2014/41).
Ensimmäisessä momentissa määrätään, että suunnittelijan tulee olla luonnollinen henkilö. Toisessa momentissa määrätään erikseen kunkin vaativuusluokan mukaisista kelpoisuusvaatimuksista. Rakennus- ja erikoissuunnittelijoille on asetettu seuraavat vaatimukset:
”1) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa
suunnittelutehtävissä;
2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon
tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä;
3) vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.” (MRL 17.1.204/41)
Pykälän kolmannessa momentissa määrätään, että poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä suunnittelijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan
alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden vuoden suunnittelukokemus
vaativista suunnittelutehtävistä. Neljännessä momentissa määrätään, että pääsuunnittelijan tu-
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lee täyttää kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä oleva rakennus- tai erikoissuunnittelija. Momentissa määrätään lisäksi, että pääsuunnittelijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito suunnitelmien
yhteensovittamisesta. Kokemuksen tulee lisäksi olla kyseisen suunnittelualan suunnittelutehtävistä ja mikäli kyseessä on korjaus- tai muutostyö, niin suunnittelijalla tulee olla kokemusta
näiden töiden suunnittelusta. Pykälässä 120 f (MRL 17.1.2014/41) määrätään, että rakennusviranomaisen tehtävä on arvioida sille ilmoitetun suunnittelijan kelpoisuus tehtävään pykälien
120 d ja 120 e mukaan. Rakennusviranomaisen on myös pyydettäessä tehtävä päätös suunnittelijan kelpoisuudesta toimia suunnittelutehtävässä.
Suunnittelijan ilmoittamisesta säädetään pykälässä 120 g (MRL 17.1.2014/41). Pykälän ensimmäisen momentin mukaan:
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen
yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on sisällytettävä suunnittelijan suostumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta.” (MRL 17.1.2014/41)
Pykälän toisessa momentissa säädetään, että erityissuunnittelijan ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelmien jättämistä rakennusviranomaiselle. Mikäli suunnittelija vaihtuu kesken rakennushankkeen, on rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävä tästä kirjallinen ilmoitus rakennusviranomaiselle.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tulossa olevasta lakimuutoksesta ei tutkimuksen laatimishetkellä
ollut saatavilla virallista lakiluonnosta, jonka pohjalta tässä luvussa esitettyjä lainkohtia olisi
voitu tarkastella rinnakkain. Nykyisellään laki ei ota suoraan kantaa sähkösuunnittelijan pätevyysvaatimuksiin, mutta erikoissuunnittelijaan kohdistetut vaatimukset voidaan nähdä koskettavan myös sähkösuunnittelijaa. Tämän osalta lakiuudistusta ja sen sisältöä on syytä seurata
tarkasti ja kun lakiluonnos mahdollisesti tulee saatavilla, tehdä tämän pohjalta arvioi mahdollisista vaikutuksista sähkösuunnitteluun. Pääsuunnittelijaan on kohdistettu tietyissä kohdin lakia
erilaisia pätevyysvaatimuksia koulutuksen osalta. Mikäli sähkösuunnittelijalle määrätään tulevassa lakiesityksessä vastaavia pätevyysvaatimuksia, saattaa se aiheuttaa osalle yrityksiä haas-
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teita, sillä työmarkkinoilla on saatavilla erittäin vähän sellaisia suunnittelijoita tai projektinvetäjiä, joilla on ylempikorkeakoulututkinto, riittävä osaaminen ja jotka ovat työmarkkinoiden
käytettävissä.
6.6

Psykososiaalinen kuormitus

Yrityksellä on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä perustuen
Työturvallisuuslain (TTL 23.8.2002/738) 2. luvun 8 §:n ensimmäiseen momenttiin. Epätavalliset ja ennalta-arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei pysty vaikuttamaan, rajaavat
huolehtimisvelvollisuutta. Kolmannen momentin mukaisesti työnantajan on:
”-- suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi
tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.”
(TTL 23.8.2002/738)
Työturvallisuuslain 10 §:ssä määrätään, että tapaturmien ja ammattitautien lisäksi työnantajan
tulee ottaa huomioon työhön liittyvät kuormitustekijät. Erityisesti psykososiaaliset kuormitustekijät ovat keskeisessä roolissa asiantuntijatyössä, jossa tietotyö kuormittaa työntekijöitä
useilla eri tavoilla. Lain 14 §:ssä työnantaja velvoitetaan antamaan työntekijälle riittävät tiedot
työhön liittyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioiden:
”1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;
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2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä
työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden
sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.” (TTL
23.8.2002/738)
Lain 25 §:ssä velvoitetaan työnantajan ryhtymään käytössään olevin keinoin kuormitustekijöiden selvittämiseen ja vaaran vähentämiseen tai poistamiseen heti, kun tieto työntekijän kuormittumisesta työntekijän terveyttä vaarantaen, tulee yrityksen tietoon. Asiantuntija työssä työskennellään pitkälti näyttöpäätteen edessä, jolloin työnantajan tulee huolehtia lain 26 §:n mukaisesti, että työ teko on mahdollisimman turvallista ja haitallisia tai vaarallisia kuormitustekijöitä
vähennetään mahdollisuuksien mukaan.
Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan sellaisia työn sisältöön tai järjestelyihin liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta (Työsuojelu, 2020a;
TTK, 2021a; Mäkiniemi et al., 2014). Nämä tekijät voivat kuormittaa työntekijää esimerkiksi
siitä syystä, että kuormitus on mitoitettu väärin, kuormitusta hallitaan väärin tai olosuhteet ovat
yleisesti epäsuotuisat kuormitukselle. Psykososiaaliset tekijät voivat liittyä niin työn järjestelyihin, sisältöön kuin työyhteisön toimivuuteen. Kuormitustekijät voivat olla myös fyysisiä
kuormitustekijöitä (Työsuojelu 2019a). Melu voi aiheuttaa asiantuntijatyössä työnkeskeytymisen tai häiritä työn suorittamista merkittävästi, joka johtaa henkisen kuormittumisen kasvuun.
Työn sisältöön liittyen kuormittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi liian yksitoikkoinen työ
tai hyvin sirpaleinen työ (Työsuojelu, 2019a; TTK, 2021a; Mäkiniemi et al., 2014). Työn laatuun tai vaatimustasoon liittyvät tekijät saattavat myös kuormittaa työntekijää. Haastavat tai
vaikeat vuorovaikutustilanteet, työn jatkuva keskeytyminen tai liian suuri tietomäärä ovat myös
hyvin vahvasti työntekijää kuormittavia tekijöitä. Työn järjestelyyn liittyviä kuormitustekijöitä
voivat olla esimerkiksi liian suuri tai vähäinen työtehtävien määrä, kohtuuttomat aikataulu vaatimukset tai työaikaan liittyvät haasteet. Erityisesti vuorotyö ja yötyö sekä runsas matkustaminen tai liikkuva työ voidaan nähdä kuormittavan työntekijää (Työsuojelu, 2019a; TTK, 2021a;
Mäkiniemi et al., 2014). Myös epäselvä tehtävänkuvaus, tavoitteisiin tai vastuuseen liittyvät
tekijät voivat kuormittaa työntekijää. Työn suoritukseen liittyvät työvälineet tai ympäristö ja
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näissä mahdollisesti olevat puutteet ovat työntekijää kuormittavia tekijöitä (Työsuojelu, 2019a;
TTK, 2021a; Mäkiniemi et al., 2014). Työyhteisön toimintaan liittyviä kuormitustekijöitä ovat
esimerkiksi tekijät, jotka liittyvät työn suoritustapaan. Vaikutusta on sillä, tehdäänkö työtä yksin vai osana ryhmää. Työyhteisön toimivuudella tai toimimattomuudella on suuri vaikutus
kuormittavuuteen (Mäkiniemi et al., 2014). Esimiehen tai työtoverien tuen puuttuminen voi
aiheuttaa kuormitusta ja yhdistettynä esimerkiksi puutteelliseen tiedonkulkuun, aiheuttaa jo
merkittävää kuormitusta työntekijälle. Työntekijöitä voi kuormittaa epäasiallinen tai häiritsevä
käytös tai tasapuolisen kohtelun puuttuminen.
Työhön liittyvillä asioilla kuten hallittavuudella, vaativuudella ja työmäärällä on yhteys useisiin
eri sairauksiin (Mäkiniemi et al., 2014). Tutkimuksissa on havaittu yhteys muun muassa sydänsairauksiin, uniongelmiin, sairauspoissaoloihin, työkykykyyn ja onnettomuuksiin. (Hinkka et
al., 2013; Härmä, 2013). Psykososiaalinen kuormitus ei kuitenkaan suoraan johda edellä mainittuihin sairauksiin, mutta voi toimia riskitekijänä (Mäkiniemi et al., 2014). Mäkiniemi et al.
nostavat esille, että psykososiaaliset tekijät heijastelevat yhteiskunnassa käynnissä olevia ilmiöitä. Vuonna 2014 tutkijat nostivat esille esimerkiksi talouden globalisaation ja siihen liittyvän
työn epävarmuuden, työpaineet ja vaatimukset (Mäkiniemi et al., 2014). Tyypillisinä kuormitustekijöinä voidaan nähdä kiire, kireä työtahti tai tiukat projektien määräajat (Mäkiniemi et al.,
2014).
6.7

Johtopäätökset

Ympäristöön kohdistuvat maailmanlaajuiset haasteet ovat käynnistäneet voimakkaan muutoksen Euroopan unionissa ja ilmastomuutosta ja energiatehokkuutta pyritään edistämään yhä voimakkaammin. Käynnissä oleva energiamurros on seurausta tavoitteista, joilla pyritään vastaamaan ympäristöhaasteisiin, hillitsemään ilmastonmuutosta sekä vähentämään ja lopulta luopumaan fossiilisista polttoaineista. Sähkösuunnitteluyrityksen näkökulmasta uudet energiatuotantomuodot tulevat tuomaan tulevaisuudessa haasteita, sillä yrityksen tulee päivittää oman henkilöstönsä osaamista vastaamaan tulevaisuuden suunnitteluperiaatteita. Tämän lisäksi uudet
käytännöt vaativat jatkuvaa yhteydenpitoa eri tuotevalmistajiin, jotta yritys pysyy mukana teknologian kehityksessä ja pystyy tarjoamaan ja suunnittelemaan energiatehokkaimpia ratkaisuja
tilaajille.
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Talous-, finanssi- ja verotuspolitiikan osalta VM:n talouskatsauksen perusteella ei ole odotettavissa sellaisia muutoksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta sähkösuunnitteluun. Tulevaisuudessa mahdollisesti energiatehokkaista ratkaisusta saatavat verohyödyt tai vastaavasti haittaverot saattavat aiheuttaa toimenpiteitä, mutta näistäkin suuren osan voi nähdä kohdistuvan rakentajaan tai rakennuttajaan, kun edellä mainitut tahot vastaavat rakennukseen liittyvistä kustannuksista. Tämän hetken talous- ja finanssipolitiikka pyrkii vakauttamaan Suomen taloutta, edistämään tasa-arvoista tulonjakoa ja kääntämään Suomen velkaantumisen suunnan. Covid-19pandemian takia osa hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista on jäämässä toteutumatta ja näiden osalta on mahdollista odottaa korjaavia toimenpiteitä tulevaisuudessa. Talouskatsausten
perusteella merkittävyys on kuitenkin arvioitu pieneksi siitä syystä, että merkittäviä muutoksia
ei ole havaittavissa, jotka vaikuttaisivat suoraan sähkösuunnitteluyrityksen toimintaan.
Sitran tunnistama megatrendi liittyen verkostomaisen vallan kasvuun on osittain havaittavissa
jo nykyisessä markkinatilanteessa. Sähkösuunnittelualalla on käynnissä selvästi murros sen
suhteen, minkälaisia urakkamuotoja tulevaisuudessa käytetään (Yrjönen, 2021a). Yhä useammin suuret rakennushankkeet tehdään yhteistyössä usean eri toimiston välillä ja tämä haastaa
nykyistä toimintamallia, jossa jokainen suunnitteluala toimii omana yrityksenä omalla sopimussuhteella tilaajaan ja pyrkii tarjoamaan oman suunnittelualan parhaita tai kustannustehokkainta ratkaisua tilaajalle. Murros tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia, uhkia ja osaltaan muovaa
suunnittelukäytäntöjä.
Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten osalta tutkimuksessa esiteltiin tämän hetken vaatimukset ja lakiluonnoksen puuttumisen takia ei pystytty tekemään vertailua tai johtopäätöksiä
siitä, muuttuvatko suunnittelijoihin kohdistetut pätevyysvaatimukset tulevaisuudessa. Maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevässä luvussa on esitetty tämän hetken lain asettamat vaatimukset suunnittelijoille. Mikäli uuteen lakiin lisätään esimeriksi ylempikorkeakoulututkinto
vaatimus sähkösuunnittelijalle, aiheuttaa se haasteita yritykselle etenkin, jos yrityksellä on vähän ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia suunnittelijoita palveluksessaan. Haasteena voi
olla myös se, että lakiin lisätään vaatimuksia osaamiseen liittyen tai nykyistä porrastusta vaatimusluokkien osalta muutetaan. Tällöin saattaa syntyä tilanne, että uudessa tilanteessa yrityksen
henkilöstön nykyiset referenssit eivät ole riittäviä ja uusien referenssien saanti vaikeutuu tästä
syystä merkittävästi.
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Rakennusalan tulee seurata lakiuudista tarkoin ja yhdessä vaikuttaa sellaisiin lainkohtiin, joilla
voi olla toiminnan kannalta vakavia seurauksia. Yhtenä kohtana epävirallisessa luonnoksessa
on nostettu rakentamiseen liittyvät vastuut ja niiden pituus sekä suunnittelulle asetettava takuu
ja sitä seuraava korvausvastuu, jolloin alan normaalit käytännöt eivät enää päde. Tällä voi olla
erittäin merkittävä vaikutus etenkin pienien yritysten toimintaedellytyksiin, kun vastuut tai asettavat vakuudet saattavat olla niin suuria, että yritys ei pysty näitä antamaan tai vakuutusmaksut
nousevat kannattamattomalle tasolle. Pienyrityksen taloudellinen riski saattaa tässä tapauksessa
nousta niin merkittävästi, että toiminnan jatkaminen ei ole mahdollista. Lain uudistuksella saattaa olla vaikutusta myös alan nykyisiin sopimusehtoihin tai käytäntöihin (Yrjönen, 2021b).
Psykososiaalinen kuormitus muodostaa merkittävän haasteen etenkin tietotyötä tekeville yrityksille, sillä työhön liittyvä kuormitus ja vaatimustaso saattaa projektiluontoisessa työssä vaihdella merkittävästi. Psykososiaalinen kuormitus ilmenee myös lukuisilla eri tavoilla, jolloin
tunnistaminen saattaa olla haastavaa. Kuormitusvaihteluiden tasaaminen on yritykselle suuri
haaste, sillä juuri projektiluontoinen työkulttuuri aiheuttaa ajoittain sen, että työtehtävät kasautuvat tietylle, välillä jopa hyvin lyhyelle ajanjaksolle. Kuormitustilanteen kehittymistä on yrityksen näkökulmasta kannattava seurata ja mahdollisesti hyödyntää työterveyspalveluita riskien kartoituksessa, jos yrityksellä ei ole aiempaa tietoa asiaan liittyen.
Taulukossa 8. on esitetty luvun yhteenvetotaulukko, jossa esitetään luvussa käsitellyt muutostekijät. Ympäristöpolitiikan osalta muutokset ovat pitkälle ajanjaksolle ajoittuvia, mutta myös
merkittäviä. Uudet energian tuotantomuodot ja rakennusten kiristyvät energiatehokkuusvaatimus tarjoaa yritykselle niin uusia liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia, haasteita sekä riskejä ja osaltaan uudet teknologiat muovaavat myös suunnittelua tulevaisuudessa, kun tavanomaiset ratkaisut vähitellen poistuvat markkinoilta. Talous- ja finanssipolitiikan osalta VM:n
talouskatsauksen perusteella ei ole odotettavissa välittömiä muutoksia nykyiseen politiikkaan
ja tältä osin yritystoimintaan ei voida nähdä kohdistuvan merkittäviä mahdollisuuksia, riskejä
tai suunnittelukäytäntöjä muuttavia tekijöitä. Verotuspolitiikan osalta katsauksessa nostetaan
esille haasteet liittyen globaaleihin ilmoihin esimerkiksi alustatalouteen liittyen. Tämän osalta
katsauksessa ei kuitenkaan vielä esitetyt konkreettisia toimenpiteitä, joten vaikutuksen arviointia ei käytössä olevien tietojen perusteella ole vielä mahdollista tehdä. Yrityksen on kuitenkin
syytä seurata tilanteen kehittymistä ja arvioida asiaa uudelleen, kun aiheeseen liittyen on saatavilla konkreettista tietoa.
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Taulukko 8. Luvun 6. yhteenvetotaulukko.

Luku
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Muutostekijä
Ympäristöpolitiikka
Talous- ja finanssipolitiikka
Verotuspolitiikka
Verkostomainen valta
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Psykososiaalinen kuormitus

Mahdollisuus
+
+
-

Uhka
+
+
+
+

Muuttaa suunnittelua
+
+
+/-

Megatrendi
+
-
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7
7.1

SOSIAALISET, EKOLOGISET JA EETTISET MUUTOSTEKIJÄT
Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen

Suomessa väestörakenne muuttuu voimakkaasti syntyvyyden laskun ja pidentyneen elinajanodotteen takia (Dufva, 2020a). Maahanmuuton tarve lisääntyy globaalisti ja koskettaa myös
Suomea. Länsimaissa väestörakenteen muutoksen takia nuoriso on jäämässä vähemmistöksi
(Dufva, 2020a). Nuorisolla on tärkeä rooli uusien toimintatapojen omaksumisessa ja kehittämisessä sekä teknologian hyödyntämisessä, mutta nuoriso ei silti ole yksin vastuussa näistä, vaan
myös ikääntyvä väestö on saatava mukaan. Tulevaisuudessa ihmisen toimintakyvyn nähdään
olevan määrittävä tekijä iän sijasta (Dufva, 2020a).
Syntyvyyden lasku aiheuttaa lukuisia merkittäviä tulevaisuuden haasteita Suomessa. Lapsettomien osuus kasvaa etenkin vähemmän koulutettujen keskuudessa (Dufva, 2020a). Myös väestön keskittyminen tietyille hyvin harvoille alueille aiheuttaa haasteita. Kaupungistuminen jatkaa kasvuaan ja vuoteen 2050 mennessä arvioidaan, että 70 % väestöstä asuu kaupungeissa
(Dufva, 2020). Maaseudun palveluiden ja infrastruktuurin kehittäminen on haastavaa, sillä väkiluku alueella vähenee jatkuvasti ja toisaalta jäljelle jäänyt väestö ikääntyy. Ympäristönmuutos ja alueelliset konfliktit kasvattavat muuttoliikkeen määrää (Dufva, 2020a). Etenkin globaali
työperäinen muutto voimistuu ja myös Suomen osalta on odotettavissa kasvua.
Ilmaston lämpenemisen myötä äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät, joka osaltaan vaikeuttaa
ikääntyvän väestön jaksamista (Dufva, 2020a). Kilpailuyhteiskunta, ilmastonmuutos ja digitalisaation kasvu voivat lisätä väestön ahdistusta etenkin nuorten kohdalla. Haasteena raportissa
nähdään myös luovuuden ja keskittymiskyvyn vähentyminen (Dufva, 2020a). Eri lähteistä, kuten sosiaalinen media ja uutiset, saadaan jatkuvasti paljon tietoa etenkin visuaalisessa muodossa, ja informaatiotulvasta yritetään selvitä tekemällä nopeita johtopäätöksiä. Tämä vähentää
pitkäjänteistä ajattelua ja pitkän tähtäimen päätösten tekeminen saattaa vaikeutua. (Dufva,
2020a).
Sitran Megatrendit 2020 julkaisussa esiin nostettu haaste liittyen syntyvyyden laskuun on nähtävissä myös Tilastokeskuksen julkaisemissa tilastoissa. Kuvassa 28. on esitetty Tilastokeskuksen kuvaaja väestöstä iän mukaan jaoteltuna vuosien 1900 ja 2017 välisenä aikana sekä ennuste
vuosille 2018–2065. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 on 760 000 alle 15vuotiasta ja vuoteen 2050 määrä putoaa jo alle 700 000 (SVT, 2018b). Mikäli vuonna 2050 alle
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15-vuotiaiden määrä on ennusten mukainen, on alle 15-vuotiaiden määrä ollut vastaava viimeksi 1870 (SVT, 2018b). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Suomen väkimäärä kääntyy
laskuun vuonna 2035. Väestönkasvua ylläpitää Tilastokeskuksen mukaan nettomaahanmuutto.
Vuosi 2018 oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan kolmas perättäinen, jolloin Suomessa syntyi
vähemmän ihmisiä kuin kuoli. Tilastokeskuksen tietojen mukaan syntyvyys laski vuosien 2010
ja 2017 välillä 20 % ja oli Suomen historian matalin.

Kuva 28. Väestö iän mukaan 1900–2017 ja ennuste 2018–2065 (SVT, 2018a).

Jos tarkastellaan väestörakenteen kehittymistä, voidaan Tilastokeskuksen tilastoista huomata,
että lapsettomuus on lisääntynyt etenkin 40–44-vuotiailla miehillä ja maaseudulla asuvien naisten keskuudessa (SVT, 2020c). Vuoden 2019 lopussa koko väestöstä noin neljännes oli lapsettomia (SVT, 2020c). Tarkastelujakson aikana lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä, että
naisilla. Kuvassa 29. on esitetty Tilastokeskuksen tilasto lapsettomien osuus 40–44-vuotiaista
sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 2000–2019 välillä. Kuvaajasta voidaan havaita, että maaseudulla lapsettomien osuus on hieman kaupungissa asuvia pienempi. Tilastojen perusteella
lapsettomuus yleistyy myös avio- ja avoliitoissa (SVT, 2020c).
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Kuva 29. Lapsettomien osuus 40–44-vuotiaista sukupuolen ja kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan 2000–
2019, % (SVT, 2020c).

Väestön lisääntyvä monimuotoistuminen voidaan myös havaita Tilastokeskuksen tilastoista.
Kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden määrä kasvoi vuosien 2009 ja 2019 välillä 62 %
(SVT, 2020c). Vuonna 2019 kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä oli noin 135 tuhatta.
Näistä 76 % oli syntyperältään ulkomaalaistaustaisia (noin 103 tuhatta henkeä). Selvästi eniten
kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä asui Uudenmaan alueella 53 % ja toiseksi eniten
Varsinais-Suomessa 9 % (SVT, 2020c). Naiset ovat hieman edustetumpia kuin miehet 53 %
osuudella (SVT, 2020c). Kaksoiskansalaisuuden omaavista selvästi suurin osa on venäläisen
kansalaisuuden omaavia, toiseksi eniten on ruotsin kansalaisuuden omaavia henkilöitä ja kolmanneksi somalian kansalaisuuden omaavia (SVT, 2020c).
7.2

Sähkötekniikan insinööriopiskelijoiden lukumäärän kehitys

Insinöörit ovat suunnittelu- ja konsulttipalveluita tarjoavan yrityksen näkökulmasta merkittävässä roolissa. Tästä syystä on tarpeen tarkastella insinöörikoulutuksen houkuttelevuutta ja
opiskelijamäärien sekä suoritettujen tutkintojen kehitystä. Tarkastellaan ensin yleisesti AMKopiskelijoiden osalta uusien opiskelijoiden lukumääriä. Taulukossa 9. on esitetty Opetushallinnon tilastopalvelun Vipusen (Vipunen, 2020a) tilastojen perusteella laadittu taulukko opiskelijoiden kokonaismäärästä vuosien 2015 ja 2020 välillä koulutusaloittain tarkasteltuna ja taulukossa 10. vastaavasti koulutusalan prosentuaalinen osuus kaikista opiskelijoista. Suurimmat
koulutusalat ovat tilastojen perusteella terveys- ja hyvinvointialat, tekniikan ala ja kauppa, hallinto ja oikeustieteet. AMK-tutkintojen osalta tietojenkäsittely- ja tietoliikenne (ICT) on kasvattanut osuuttaan kaksi prosenttiyksikköä suhteessa vuoteen 2015. Tekniikan ala on samalla
tarkastelujaksolla kasvattanut osuuttaan 1,2 prosenttiyksikköä. Terveys- ja hyvinvointialojen
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osalta muutos on ollut negatiivinen ja osuus on pienentynyt 2,1 prosenttiyksikköä vuoteen 2015
verrattuna. YAMK-tutkintojen osalta suurimmat koulutusalat ovat AMK-tutkintoja vastaavia.
Tarkastelujaksolla YAMK-tutkintojen tekniikan alan muutos on ollut suurin (-4,6 prosenttiyksikköä) ja toiseksi suurin palvelualoilla (-1,2 prosenttiyksikköä). Suurin kasvu on ollut sosiaalija terveysaloilla (+2,2 prosenttiyksikköä), humanistisilla ja taidealoilla (+1,7 prosenttiyksikköä) ja kauppa, hallinto ja oikeustieteillä (+1,4 prosenttiyksikköä).
Tekniikan alojen osalta tarkasteltuna vuosien 2015 ja 2019 välillä uusien YAMKopiskelijoiden määrä kasvoi noin 2000 uudesta opiskelijasta noin 2500 opiskelijaan. Vuoden
2020 osalta opiskelijoiden määrässä tapahtui merkittävä pudotus, kun opiskelijoiden määrä lähes puolittui. Vastaavasti AMK-opiskelijoiden määrä on pysynyt melko vakaana noin 30 tuhannessa opiskelijassa tarkastelujaksolla. Tekniikan alan prosentuaalinen osuus kaikista opiskelijoista on kasvanut hieman AMK-opiskelijoiden kohdalla ja vähentynyt YAMKopiskelijoiden kohdalla.
Taulukko 9. AMK- ja YAMK-opiskelijoiden lukumäärät koulutusaloittain 2015–2020 (Vipunen, 2020a).
2015

2016

2017

2018

2019

2020

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

Kasvatusalat

1 515

18

1 455

39

1 419

72

1 308

84

1 269

84

1 245

117

Humanistiset ja taidealat

7 890

288

7 476

426

7 056

555

6 963

687

6 960

819

7 065

879

405

0

453

0

387

15

303

6

231

0

177

0

25 866

2 685

26 346

2 862

26 439

3 156

26 307

3 519

26 607

3 903

27 057

4 350

321

12

279

12

255

18

261

9

255

12

294

9

Yhteiskunnalliset alat
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet
Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

12 213

717

12 483

762

12 969

750

13 080

795

13 263

792

14 367

987

Tekniikan alat

30 831

2 091

30 366

2 151

29 889

2 313

30 243

2 439

29 994

2 487

31 482

2 748

Maa- ja metsätalousalat

3 171

222

3 087

228

3 081

252

3 084

222

3 045

201

3 237

246

Terveys- ja hyvinvointialat

37 497

3 303

38 169

3 654

37 959

4 092

37 368

4 572

36 780

4 779

38 292

5 397

Palvelualat
Yhteensä

8 862

825

8 547

867

8 274

975

8 115

1 074

7 872

1 131

7 935

1 197

128 571

10 161

128 661

11 001

127 728

12 198

127 032

13 407

126 276

14 208

131 151

15 930

100

Taulukko 10. Koulutusalan opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista opiskelijoista 2015–2020 (Vipunen,
2020a).
2015

2016

2017

2018

2019

2020

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

Kasvatusalat

1.2 %

0.2 %

1.1 %

0.4 %

1.1 %

0.6 %

1.0 %

0.6 %

1.0 %

0.6 %

0.9 %

0.7 %

Humanistiset ja taidealat

6.1 %

2.8 %

5.8 %

3.9 %

5.5 %

4.5 %

5.5 %

5.1 %

5.5 %

5.8 %

5.4 %

5.5 %

Yhteiskunnalliset alat

0.3 %

0.0 %

0.4 %

0.0 %

0.3 %

0.1 %

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.0 %

0.1 %

0.0 %

Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet

20.1 %

26.4 %

20.5 %

26.0 %

20.7 %

25.9 %

20.7 %

26.2 %

21.1 %

27.5 %

20.6 %

27.3 %

Luonnontieteet

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.1 %

Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

9.5 %

7.1 %

9.7 %

6.9 %

10.2 %

6.1 %

10.3 %

5.9 %

10.5 %

5.6 %

11.0 %

6.2 %

Tekniikan alat

24.0 %

20.6 %

23.6 %

19.6 %

23.4 %

19.0 %

23.8 %

18.2 %

23.8 %

17.5 %

24.0 %

17.3 %

Maa- ja metsätalousalat

2.5 %

2.2 %

2.4 %

2.1 %

2.4 %

2.1 %

2.4 %

1.7 %

2.4 %

1.4 %

2.5 %

1.5 %

Terveys- ja hyvinvointialat

29.2 %

32.5 %

29.7 %

33.2 %

29.7 %

33.5 %

29.4 %

34.1 %

29.1 %

33.6 %

29.2 %

33.9 %

Palvelualat
Yhteensä

6.9 %

8.1 %

6.6 %

7.9 %

6.5 %

8.0 %

6.4 %

8.0 %

6.2 %

8.0 %

6.1 %

7.5 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Tarkastellaan seuraavaksi uusien opiskelijoiden kehitystä samalla tarkastelujaksolla perustuen
edelleen Opetushallinnon tilastopalvelun Vipusen tilastoihin (Vipunen, 2020a). Taulukossa 11.
on esitetty uusien opiskelijoiden lukumäärä koulutusaloittain ja taulukossa 12. vastaavasti koulutusala kohtainen uusien opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista uusista opiskelijoista.
Taulukoista voidaan havaita, että suosituimmat koulutusalat ovat vastaavia opiskelijoiden kokonaismäärän kanssa. Terveys- ja hyvinvointialat ovat selvästi eniten uusia opiskelijoita kerännyt koulutusala, toiseksi suurin on tekniikan ala ja kolmanneksi suurin kauppa, hallinto ja oikeustieteet. AMK-opiskelijoiden osalta suurin kasvu on tarkastelu välillä ollut tietojenkäsittelyja tietoliikenne (ICT) alalla (+2 prosenttiyksikköä) ja tekniikan alalla (+1,2 prosenttiyksikköä)
verrattuna vuoden 2015 tasoon. Eniten pudotusta tarkastelujaksolla on ollut terveys- ja hyvinvointialoilla (-2,1 prosenttiyksikköä) ja kauppa, hallinto ja oikeustieteillä (-0,8 prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden 2015 tasoon. YAMK-tutkintojen osalta eniten on kasvanut tekniikan
ala (+4,21 prosenttiyksikköä) ja tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT) (+3,2 prosenttiyksikköä) vuoteen 2015 verrattuna. Eniten pudotusta on ollut kauppa, hallinto ja oikeustieteissä (4,7 prosenttiyksikköä) ja terveys- ja hyvinvointialoilla (-1,9 prosenttiyksikköä). Tekniikan
alalla tarkastelujakson aikana uusia opiskelijoita on ollut AMK-opetuksessa keskimäärin noin
7700 ja YAMK-opetuksessa 970. Vastaavasti kaikki alat huomioiden vastaavat keskimääräiset
lukuarvot ovat noin 34 600 ja 5080.
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Taulukko 11. Uusien AMK- ja YAMK-opiskelijoiden lukumäärä koulutusaloittain 2015–2020 (muokattu (Vipunen, 2020a).

Kasvatusalat
Humanistiset ja
taidealat
Yhteiskunnalliset alat
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet

AMK
294

2015
YAMK
15

1 629

165

AMK
297

2016
YAMK
33

1 716

261

AMK
303

2017
YAMK
57

1 566

279

AMK
267

2018
YAMK
42

1 620

357

AMK
282

2019
YAMK
42

1 728

375

AMK
297

2020
YAMK
63

1 788

396

114

0

132

0

75

0

33

0

33

0

39

0

7 242

963

7 092

975

6 894

1 173

7 032

1 299

7 344

1 443

7 962

1 722

60

6

75

57

6

99

84

6

51

Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

3 186

228

3 237

285

3 141

267

3 336

279

3 570

282

4 422

405

Tekniikan alat

7 614

891

7 332

840

7 299

951

7 347

969

7 659

969

9 174

1 200

666

72

795

87

777

108

783

54

759

72

996

108

11 340

1 290

10 938

1 509

10 413

1 725

10 635

1 863

10 674

1 824

12 114

2 331

2 178
34 347

318
3 948

2 325
33 915

285
4 275

2 085
32 613

396
4 962

2 127
33 255

402
5 265

2 100
34 206

363
5 376

2 331
39 222

456
6 681

Luonnontieteet

Maa- ja metsätalousalat
Terveys- ja
hyvinvointialat
Palvelualat
Yhteensä

Taulukko 12. Uusien AMK ja YAMK-opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista uusista opiskelijoista
2015–2020 (muokattu (Vipunen, 2020a).
AMK
0.9 %

2015
YAMK
0.4 %

AMK
0.9 %

2016
YAMK
0.8 %

AMK
0.9 %

2017
YAMK
1.1 %

AMK
0.8 %

2018
YAMK
0.8 %

AMK
0.8 %

2019
YAMK
0.8 %

AMK
0.8 %

2020
YAMK
0.9 %

Humanistiset ja
taidealat

4.7 %

4.2 %

5.1 %

6.1 %

4.8 %

5.6 %

4.9 %

6.8 %

5.1 %

7.0 %

4.6 %

5.9 %

Yhteiskunnalliset alat

0.3 %

0.0 %

0.4 %

0.0 %

0.2 %

0.0 %

0.1 %

0.0 %

0.1 %

0.0 %

0.1 %

0.0 %

Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet

21.1 %

24.4 %

20.9 %

22.8 %

21.1 %

23.6 %

21.1 %

24.7 %

21.5 %

26.8 %

20.3 %

25.8 %

Luonnontieteet

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.1 %

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.1 %

0.3 %

0.0 %

Kasvatusalat

Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

9.3 %

5.8 %

9.5 %

6.7 %

9.6 %

5.4 %

10.0 %

5.3 %

10.4 %

5.2 %

11.3 %

6.1 %

Tekniikan alat

22.2 %

22.6 %

21.6 %

19.6 %

22.4 %

19.2 %

22.1 %

18.4 %

22.4 %

18.0 %

23.4 %

18.0 %

Maa- ja metsätalousalat

1.9 %

1.8 %

2.3 %

2.0 %

2.4 %

2.2 %

2.4 %

1.0 %

2.2 %

1.3 %

2.5 %

1.6 %

Terveys- ja
hyvinvointialat

33.0 %

32.7 %

32.3 %

35.3 %

31.9 %

34.8 %

32.0 %

35.4 %

31.2 %

33.9 %

30.9 %

34.9 %

Palvelualat
Yhteensä

6.3 %
8.1 %
6.9 %
6.7 %
6.4 %
8.0 %
6.4 %
7.6 %
6.1 %
6.8 %
5.9 %
6.8 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärät on esitetty taulukossa 13. koulutusaloittain ja taulukossa 14. vastaavasti suoritettujen tutkintojen koulutusalakohtainen prosentuaalinen määrä verrattuna kaikkiin suoritettuihin tutkintoihin. Taulukot on
muodostettu Opetushallinnon tilastopalvelun Vipusen tilastoista (Vipunen, 2020a). Vuoden
2020 osalta tutkimuksen kirjoitushetkellä ei ollut saatavilla vielä vuoden aikana suoritettujen
tutkintojen lukumääriä. Tarkastelujaksolla vuoteen 2015 verrattuna sosiaali- ja terveysalan
AMK-tutkintojen määrä on kasvanut 3,22 prosenttiyksikköä ja toiseksi eniten tietojenkäsittely
ja tietoliikenne (ICT) 0,89 prosenttiyksikköä. Palvelualoilla suoritettujen tutkintojen määrä on
pudonnut tarkastelujaksolla 2,46 prosenttiyksikköä ja humanistisilla ja taidealoilla 1,95 prosenttiyksikköä. Tekniikan alojen osalta kasvu on ollut varsin maltillinen 0,81 prosenttiyksikköä.
YAMK-tutkintojen osalta suurin pudotus on ollut tekniikan aloilla 4,29 prosenttiyksikköä ja
toiseksi eniten palvelualoilla 0,67 prosenttiyksikköä. Humanistiset ja taidealat ovat kasvattaneet

102

tarkastelujaksolla suoritettujen tutkintojen määrässä eniten 3,4 prosenttiyksikköä ja terveys- ja
hyvinvointialat yhden prosenttiyksikön. Tekniikan alaa tarkasteltaessa AMK-tutkintoja on tarkastelujaksolla suoritettu keskimäärin noin 4650 ja YAMK-tutkintoja 517. Kaikki alat mukaan
lukien AMK-tutkintoja on suoritettu keskimäärin 23 750 ja YAMK-tutkintoja 2815.
Taulukko 13. Suoritettujen AMK- ja YAMK-tutkintojen määrä vuosien 2015 ja 2019 välillä (muokattu (Vipunen, 2020a).
2015
Kasvatusalat
Humanistiset ja
taidealat
Yhteiskunnalliset alat
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet
Luonnontieteet

2016

2017

2018
YAMK

2019
YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

267

18

252

21

246

24

273

33

213

33

1 692

69

1 575

102

1 314

135

1 242

186

1 260

210

66

0

66

6

75

6

81

6

72

0

4 788

549

4 842

570

4 863

618

4 986

741

4 896

801

AMK

69

0

57

0

45

0

42

6

51

0

Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

1 629

138

1 584

171

1 503

195

1 764

183

1 887

198

Tekniikan alat

4 626

489

4 557

483

4 311

492

4 794

573

4 941

546

537

51

495

33

474

66

522

48

516

51

7 953

882

7 968

945

8 778

999

9 198

1 116

8 937

1 275

Maa- ja metsätalousalat
Terveys- ja
hyvinvointialat
Palvelualat
Yhteensä

2 088

165

1 650

186

1 557

216

1 602

228

1 542

210

23 715

2 361

23 046

2 517

23 166

2 751

24 504

3 120

24 315

3 324

Taulukko 14. Suoritettujen AMK- ja YAMK-tutkintojen prosentuaalinen osuus kaikista suoritetuista tutkinnoista vuosien 2015 ja 2019 välillä (muokattu (Vipunen, 2020a).
2015

2016

2017

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

YAMK

AMK

2018
YAMK

AMK

2019
YAMK

Kasvatusalat

1.1 %

0.8 %

1.1 %

0.8 %

1.1 %

0.9 %

1.1 %

1.1 %

0.9 %

1.0 %

Humanistiset ja
taidealat

7.1 %

2.9 %

6.8 %

4.1 %

5.7 %

4.9 %

5.1 %

6.0 %

5.2 %

6.3 %

Yhteiskunnalliset alat

0.3 %

0.0 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.0 %

Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet

20.2 %

23.3 %

21.0 %

22.6 %

21.0 %

22.5 %

20.3 %

23.8 %

20.1 %

24.1 %

Luonnontieteet

0.3 %

0.0 %

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.0 %

Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)

6.9 %

5.8 %

6.9 %

6.8 %

6.5 %

7.1 %

7.2 %

5.9 %

7.8 %

6.0 %

Tekniikan alat

19.5 %

20.7 %

19.8 %

19.2 %

18.6 %

17.9 %

19.6 %

18.4 %

20.3 %

16.4 %

Maa- ja metsätalousalat

2.3 %

2.2 %

2.1 %

1.3 %

2.0 %

2.4 %

2.1 %

1.5 %

2.1 %

1.5 %

Terveys- ja
hyvinvointialat

33.5 %

37.4 %

34.6 %

37.5 %

37.9 %

36.3 %

37.5 %

35.8 %

36.8 %

38.4 %

Palvelualat
Yhteensä

8.8 %

7.0 %

7.2 %

7.4 %

6.7 %

7.9 %

6.5 %

7.3 %

6.3 %

6.3 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Kuvassa 30. on esitetty sähkö- ja energiatekniikan osalta uusien opiskelijoiden lukumäärä vuosien 2015 ja 2020 välillä tutkinto-ohjelman mukaan jaoteltuna perustuen Opetushallinnon tilastopalvelun Vipusen tilastoihin (Vipunen, 2020a). Uusien opiskelijoiden kokonaismäärä sähköja energiatekniikan aloilla oli 1080 vuonna 2015, 852 vuonna 2016, 1278 vuonna 2017, 1146
vuonna 2018, 1158 vuonna 2019 ja 1617 vuonna 2020. Kuvasta 32. voidaan huomata, että säh-
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kötekniikka on ollut selvästi vetovoimaisin sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelmista tarkastelujaksolla sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Energiatekniikka on ollut
myös varsin vetovoimainen koulutusohjelma päivätoteutuksena. Tilastojen perusteella sähkötekniikan koulutusohjelma on toistaiseksi ollut ainoa, josta on tarjottu YAMK-tasoista koulutusta. Sähkövoimatekniikan uusia opiskelijoita on tarkastelujaksolla aloittanut päivätoteutuksen
koulutusohjelmassa keskimäärin noin 550 henkeä ja monimuotototeutuksessa 221 henkeä.

Insinööri (ylempi AMK), sähkövoimatekniikka
Insinööri (AMK), sähkötekniikka (monimuoto)
2020
2019

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka (monimuoto)

2018

Insinööri (AMK), energiatekniikka (monimuoto

2017
2016
2015

Insinööri (AMK), sähkötekniikka (päivätoteutus)
Insinööri (AMK), LVI-tekniikka (päivätoteutus)
Insinööri (AMK), energiatekniikka (päivätoteutus)
0

100

200

300

400

500

600

700

Kuva 30. Uusien sähkö- ja energiatekniikan opiskelijoiden lukumäärä koulutusohjelmittain vuonna 2015–2020
(muokattu (Vipunen, 2020a).

Kuvassa 31. on esitetty sähkö- ja energiatekniikan opiskelijoiden kokonaismäärä koulutusohjelmittain vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana perustuen Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastoihin (Vipunen, 2020a). Kuvaajasta voidaan huomata sama kuin uusien opiskelijoiden tapauksessa, että sähkötekniikka on ollut tarkastelujaksolla selvästi vetovoimaisin koulutusohjelma sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Tarkastelujaksolla sähkö- ja energiatekniikan opiskelijoiden kokonaismäärä on ollut 4056 vuonna 2015, 3870 vuonna 2016, 4413
vuonna 2017, 4650 vuonna 2018, 4038 vuonna 2019 ja 4713 vuonna 2020. Energiatekniikka
on uusien opiskelijoiden tapauksen mukaisesti toiseksi suosituin koulutusohjelma päivätoteutuksessa.
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Insinööri (ylempi AMK), sähkövoimatekniikka
2020

Insinööri (AMK), sähkötekniikka (monimuoto)

2019

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka (monimuoto)

2018

Insinööri (AMK), energiatekniikka (monimuoto

2017

Insinööri (AMK), sähkötekniikka (päivätoteutus)

2016
2015

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka (päivätoteutus)
Insinööri (AMK), energiatekniikka (päivätoteutus)
0
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1 000
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2 000
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Kuva 31. Sähkö- ja energiatekniikan opiskelijoiden lukumäärä koulutusohjelmittain vuonna 2015–2020 (muokattu (Vipunen, 2020a).

Kuvassa 32. on esitetty sähkö- ja energiatekniikan suoritetut tutkinnot koulutusohjelmittain
vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana perustuen Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastoihin (Vipunen, 2020a). Tutkintojen määrän osalta sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuu selvästi eniten opiskelijoita. Tarkastelujaksolla sähkötekniikan päivätoteutuksen tutkintoja
suoritettiin keskimäärin 565 kappaletta ja monimuotokoulutuksen tutkintoja 221 kappaletta.
Mikäli tarkastellaan sekä päivä- että monimuotokoulutusohjelmien keskimääräistä suoritettujen
tutkintojen ja keskimääräistä uusien opiskelijoiden lukumäärä, voidaan havaita, että suhdeluku
on 0,26. Tutkintoja on tarkastelujaksolla suoritettu huomattavasti vähemmän kuin koulutusohjelmaan on tullut uusia opiskelijoita.
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Kuva 32. Sähkö- ja energiatekniikan suoritetut tutkinnot koulutusohjelmittain vuonna 2015–2019 (muokattu
(Vipunen, 2020a).
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Edellä olevat tilastot huomioiden voidaan todeta, että tarkastelujaksolla tekniikan alan nykyisten ja uusien opiskelijoiden lukumäärä sekä suoritettujen tutkintojen lukumäärä ovat pysyneet
melko vakaana, vaikka vuosittaista vaihtelua onkin havaittavissa. Myös sähkötekniikan koulutusohjelman kiinnostavuus sähkö- ja energiatekniikan aloista on pysynyt tarkastelujakson aikana hyvällä tasolla.
Insinööriliiton Insinööri-lehden artikkelin mukaan vain 60 % insinööriopiskelijoista suorittaa
insinööritutkinnon loppuun ja 10 % keskeyttää opinnot vuosittain (Luotola, 2020a). Artikkelin
mukaan tekniikan alalla keskimäärin vain 40 % valmistuu, kun aikaa opintojen aloituksesta on
kulunut viisi vuotta. Insinööriopinnot ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti 240 opintopistettä,
joka vastaa noin neljän vuoden kokoaikaista opiskelua. Tätä vasten edellä esitetty lukuarvo on
huolestuttava, jos opinnot venyvät näin suurella osalla opiskelijoita. Insinööriliiton tekemän
selvityksen mukaan vain joka neljännes insinööriopiskelijoista suorittaa koulutuksen tavoiteajassa (Hurri, 2020a). Saman tutkimuksen mukaan opinnot ovat kesken vielä noin joka kymmenellä, kun opintojen aloituksesta on kulunut seitsemän vuotta (Hurri, 2020a).
7.3

Ekologinen jälleenrakennus

Sitran Megatrendit 2020 -julkaisussa nostetaan esille ekologiseen jälleenrakentamiseen ja rakentamisen kiireellisyyteen liittyvä megatrendi. Dufva nostaa kirjoituksessaan esille ilmastonmuutoksen yhtenä keskeisimmistä ekologiseen jälleenrakentamiseen liittyvänä ilmiönä. Globaalisti ilmasto on lämmennyt jo 1800-luvusta lähtien ja viimeisien vuosikymmenien aikana
lämpeneminen on vain kiihtynyt. Ilmaston lämpeneminen pyritään hillitsemään alle 2 asteeseen
ja mahdollisuuksien mukaan painamaan noin 1,5 asteeseen. Ilmastonmuutoksen seurauksena
äärimmäiset sääolot yleistyvät, joka aiheuttaa Dufvan näkemyksen mukaan painetta etenkin
infrastruktuurille ja maataloudelle. Mikäli ilmastotavoitteita ei saavuteta ja ilmaston lämpeneminen jatkaa nousua, saattaa ilmastopakolaisuus ja eriarvoisuus lisääntyä. (Dufva, 2020a)
Luonnon monimuotoisuus vähenee jatkuvasti johtuen ihmisen toiminnasta, joka on johtamassa
laajoihin lajien sukupuuttoihin (Dufva, 2020a). Dufvan näkemyksen mukaan luonnon tilan heikentyminen uhkaa satojen miljoonien ihmisten hyvinvointia ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Luonnonvarojen kulutuksen vähentämisellä, väestönkasvun hidastamisella ja
luonnonsuojelualueita laajentamalla voidaan estää miljoonien lajien sukupuutto tulevien vuosikymmenien aikana (Dufva, 2020a).
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Maaperän köyhtyminen on Dufvan näkemyksen mukaan myös keskeinen haaste tulevaisuudessa. Raportissa esitetään, että jopa 90 % maaperästä olisi huonontunut vuoteen 2050 mennessä ja että multava maa loppuisi maailmasta 60 vuodessa (Dufva, 2020a). Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus maaperän köyhtymiseen juuri äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyessä.
Luonnonvarojen epätasainen jakaantuminen ja resurssien ylikulutus aiheuttaa myös haasteita.
Yhä niukemmat resurssit kasvattavat hankintakustannuksia, joka voi johtaa teollisuudessa käytettävien kriittisten materiaalien saatavuuden heikentymiseen (Dufva, 2020a). Dufva nostaa kirjoituksessaan esille myös rakentamiseen soveltuvan hiekan loppumisen uhan sekä makean veden saatavuuteen liittyvät ongelmat. Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kierrätyksen
rooli korostuvat raportin mukaan tulevaisuudessa. Kasvava resurssien käyttö kasvattaa myös
jätteen määrää. Raportin mukaan Suomessa henkilöä kohden tuotetaan 1,4 kiloa jätettä, kun
maailman vastaava luku on 0,7 kiloa. Jätteen määrään odotetaan kasvavan 75 % vuoteen 2050
mennessä (Dufva, 2020a). Jätteen määrän lisääntymistä voidaan hillitä tehostamalla kiertotaloutta ja siihen liittyviä ratkaisuja.
Ekologiseen jälleenrakentamiseen liittyvinä jännitteinä raportissa nostetaan esille ympäristötietoisuuden ja ympäristötekojen väliset ristiriidat, ongelmien vähättelyn ja aktiivisen tekemisen
välinen epäsuhta, näkemys luonnosta resurssina, Suomen ja muun maailman välinen kuilu ja
kestävään yhteiskuntaan siirtymisen haasteet. Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut merkittävästi, mutta tietoisuuden kasvu ei vielä realisoidu käytännön tekoihin (Dufva, 2020a). Erityisen haasteellisena Dufva näkee kahtiajaon ympäristötietoisten ja ympäristöä väheksyvien
välillä. Jännitteen näiden osapuolten välillä voidaan nähdä johtavan yhä syvempään kahtiajakoon. Dufvan näkemyksen mukaan parhaiten kahtiajakoa voidaan välttää synnyttämällä yhteistä keskustelua ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Riskinä voidaan nähdä, että näkemysero
osapuolten välillä jatkaa kasvuaan. Dufva nostaa kirjoituksessaan esille myös näkemyseron
siitä, kuinka luonnon rooli nähdään. Toisaalla näkemys on, että luonto on resurssi ja ihmisellä
on täysi oikeus hyödyntää resursseja parhaaksi katsomallaan tavalla muista eliöistä välittämättä
ja toisaalla taas näkemys siitä, että ihmisen tulisi sopeuttaa toimintansa muuhun ympäristöön,
sillä ihminen on vain yksi osa luontoa.
Teollisuusmailla voidaan nähdä olevan merkittävä rooli suunnannäyttäjän ja edelläkävijänä
päästövähennyksiin liittyen, koska teollisuusmaat tuottavat suurimman osan päästöistä ja päästövähennykset on mahdollista toteuttaa sosiaalisesti kestävällä tavalla (Dufva, 2020a). Dufva
on nostanut esiin keskustelun siitä, miten Suomen rooli nähdään päästöjen kohdalla: osa näkee,
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että toimilla Suomessa ei ole kokonaiskuvan kannalta merkitystä ja osa taas, että Suomen rooli
on keskeinen suunnannäyttäjänä ja teknologian mahdollistajana. Dufvan näkemyksen mukaan
ekologisen kestävyyskriisin hillitsemiseksi yhteiskunnalta vaaditaan suuria muutoksia niin rakenteissa kuin käytännöissä. Erityisenä haasteena voidaan nähdä se, miten muutokset saadaan
tehtyä reilusti ja oikeudenmukaisesti. Haasteena on myös, että saadaanko muutokset tehtyä tarpeeksi nopeasti ja ovatko muutokset riittävän suuria (Dufva, 2020a).
7.4

Yritysvastuullisuus

Yritysvastuullisuudella (engl. Corporate Social Responsibility, CSR) voidaan tarkoittaa kaikkia
sellaisia yritystoimintaan liittyviä keinoja, joilla yritys pyrkii toimimaan vastuullisesti niin
työntekijöitä, muita sidosryhmiä kuin ympäristöä kohtaan. (Moratis, 2016; EC, 2019b) Euroopan komissio määrittelee yritysvastuullisuutta koskevassa raportissaan yritysvastuullisuuden
seuraavasti: ”the responsibility of enterprises for their impacts on society”, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna yrityksen vastuuta yhteiskuntaan aiheutuvista vaikutuksista (EC, 2019b).
Yritysvastuullisuus on myös tavallaan keino hallita erilaisia riskejä, joita yritystoiminta kohtaa
etenkin, kun yritys toimii ulkomaisilla markkinoilla, jossa paikalliset yhteisöt toimivat eri tavalla ja lainsäädäntö eroaa kohdemaan voimassa olevista säädöksistä.
Olkkonen et al. viittaavat tutkimuksessaan, että Suomalaisille yrityksille on tavanomaista ulkoistaa osia liiketoiminnastaan ulkomaille, jolloin yritys joutuu tarkastelemaan myös yritysvastuullisuuden piiriin kuuluvia asioita monitahoisten tilaus-toimitusketjujen kautta, esimerkiksi
ihmisoikeuksia, jäljitettävyyttä, paikallisia ympäristövaikutuksia tai suhteita kohdemaan yhteisöihin (Olkkonen et al, 2019). Tutkimuksessa (Olkkonen et al., 2015) viitataan toiseen tutkimukseen (Mikkilä et al., 2015), jossa yritykset on jaoteltu kolmeen erilaiseen kategoriaan perustuen yrityksen markkinasuuntaukseen: suuriin ulkomaan kauppaa käyviin yrityksiin, pieniin
kotimailla kilpaileviin yrityksiin ja pieniin innovaatioyrityksiin, jotka toteuttavat toiminnassaan
eri tavalla yritysvastuullisuutta. Suuryritysten voidaan nähdä integroineen yritysvastuullisuuden osaksi toimintaansa osana riskienhallintaa (Olkkonen et al., 2019; Mikkilä et al., 2015).
Suuryritykset hyödyntävät myös erilaisia ympäristö- ja henkilöstösertifikaatteja esim. ISO
14001 (Olkkonen et al., 2019). Kotimaisilla markkinoilla toimivien yritysten kohdalla toimintaympäristö on merkittävästi erilainen kuin monikansallisilla yrityksillä. Pienet yritykset toimivat pääsääntöisesti sellaisessa ympäristössä, jossa ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvät
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asiat ovat säädeltyjä erilaisten säädösten kautta. Tässä tapauksessa yritysten nähdään harvoin
haluavan ottaa lisää vastuuta (Mikkilä et al., 2015).
Yritysvastuullisuuden nähdään jatkuvasti kasvattavan osuutta yrityksissä sekä tiedeyhteisöissä
ja yhä useampi taho tavoittelee esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen painopistealueiden tavoitteiden saavuttamista. Isompien yritysten osalta suuntauksena voidaan nähdä, että yritykset
lisäävät tarjontaansa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita (esim. Fairtrade). (Olkkonen et al.,
2019) Olkkonen et al. tekemässä tutkimuksessa viitataan kansainvälisten tutkimusten tuloksiin
ja esitetään näiden pohjalta, että kansainvälisenä trendeinä ovat ihmisoikeuksien yhä laajempi
huomioiminen yritystoiminnassa, edellä mainittujen kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi liiketoimintaa, hiilidioksidipäästöihin liittyvien vähennystavoitteiden asettaminen
ja yleisen mielipiteen muokkaaminen tai paineen luominen siten, että yritykset huomioivat yhä
enemmän yhteiskunnallis-poliittisia haasteita toiminnassaan. (Olkkonen et al., 2019)
Pienyrityksille yritysvastuun osalta on varmasti vielä työtä ja jokaisen yrityksen on tarpeen arvioida omia käytäntöjään, ja sitä kuinka hyvin ne vastaavat nykyajan haasteita. Vaikka yritysvastuullisuus onkin toistaiseksi vapaaehtoisuuteen perustavaa, saattaa siitä aikanaan tulla pakollista lainsäädännön keinoin. Tästä on saatavilla jo hieman viitteitä Euroopan komission raportissa, joka käsittelee yritysvastuullisuutta ja sen tärkeyttä (EC, 2019b). Komissio on vuonna
2018 antanut direktiivin koskien epäreiluja kauppakäytäntöjä, joka liittyy hyvin vahvasti myös
siihen, mitä yritysvastuullisuuden alle voidaan lukea tai käsitellä (EC, 2019b).
Sitran julkaisemassa muistiossa nostetaan esille datan käyttö ja datan käyttö liitetään osaksi
yritysvastuullisuutta (Parikka et al., 2020). Euroopan unioni on julkistanut keväällä 2020 unionin datastrategian, jonka tarkoituksena on edistää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, mahdollistaa datan liikkuminen nykyistä vapaammin yritysten välillä luoden näin uusia liiketoimintamalleja. Datavastuullisuuden osalta muistiossa esitetään seuraavat tunnusmerkit:
-

Yrityksessä on määritetty datavastuun olennaiset kysymykset: datan käyttö ja siihen liittyvät uhat ja mahdollisuudet.
Datan avulla tuotetaan yrityksessä arvoa – joko oman käyttöön tai vastikkeettomasti muille.
Data on läpinäkyvää: kerääminen, hallinnointi, hyödyntäminen ja hävittäminen
tehdään vastuullisesti.
Yritys ymmärtää datan arvon ja hyödyntää dataa toiminnassaan.
Yritys kerää dataa käyttötarkoituksen mukaisesti, läpinäkyvästi ja huolehtii siitä
läpi koko elinkaaren.
Yritys jakaa hallussa olevaa dataa omille sidosryhmilleen. (Parikka et al., 2020)
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Muistiossa Parikka et al., nostavat kyselytutkimuksen tuloksien kautta esille seikan, että datavastuullisuudella voi nähdä olevan liiketoiminnalle lisäarvoatuottava tekijä. Parikka et al. esittävät lisäksi useaan eri lähteeseen perustuen, että yritysvastuullisuudella on tieteellisen näytön
pohjalta selviä yhteyksiä hyvään taloudelliseen tulokseen. Vastausten perusteella 53 % oli sitä
mieltä, että datavastuullisuus voi tuottaa paljon lisäarvoa, 15 % melko paljon ja 23 % vielä
jonkin verran sitä mieltä (Parikka et al., 2020). Toisaalta 62 % vastaajista arvioi, että hänen
edustamassa yrityksessä dataa ei käytetty vastuullisesti tai hyödyntämisessä oli parantamisen
varaa (Parikka et al., 2020). Parikka et al. viittaavat Sitran vuonna 2019 toteutettuun Digitaalisten palveluiden käyttö kyselytutkimukseen, jonka perusteella ihmiset toivovat läpinäkyvyyttä datankäyttöön sekä keinoja tunnistaa sellaiset yritykset, jotka hyödyntävät dataa eettisesti. (Parikka et al., 2020). Yhtenä keinona vastaajat nostivat esimerkiksi reilun datan merkin
(Parikka et al., 2020).
7.5

Johtopäätökset

Väestön ikääntymisen osalta muutosten odotetaan tapahtuvan pitkällä ajanjaksolla, jolloin tästä
ei aiheudu merkittäviä haasteita yritykselle lähitulevaisuudessa. Väestönkasvun osalta Tilastokeskus odottaa väkimäärän kääntyvän laskuun 2030-luvun puolivälin tienoilla. Nykyisellään
väestönkasvu tapahtuu pääosin työperäisen maahanmuuton seurauksena. Monimuotoistumisen
osalta Tilastokeskuksen tilastoissa on havaittavissa lievää nousua vieraskielisten osuudessa,
mutta toistaiseksi osuus muuhun väestöön nähden on edelleen melko pieni. Myöskään tämän
osalta ei ole odotettavissa merkittäviä haasteita yritystoiminnalle. Toisaalta Sitra on nostanut
nämä kaksi tekijää yhdeksi vaikuttavaksi megatrendiksi, jolla on vaikutusta, kun tarkasteluaika
ulotetaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen.
Insinööriopiskelijoiden osalta Ohrling et al. esittävät raportissaan, että energia-alan osaajista
olisi tulevaisuudessa noin 45 % insinöörikoulutuksen suorittaneita, 22 % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja loput ammatillisen tutkinnon suorittaneita (Ohrling et al., 2021a).
Tämän tiedon valossa insinööriopiskelijoiden kehityksellä on selvästi vaikutusta tulevaisuudessa, kun noin puolet arvioidusta työvoimasta on saanut insinöörikoulutuksen. Tutkimuksessa
tarkastellulla ajanjaksolla opiskelijoiden lukumäärissä tai suoritettujen tutkintojen lukumäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, jota vasten voidaan perustellusti olettaa tilanteen olevan melko vakaa ja sähkötekniikan olevan kiinnostava tutkinto-ohjelma. Vaikka opiskelijoiden
lukumäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, on opiskeluissa havaittu Insinööriliiton
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taholta tutkintojen pitkittymistä. Insinööriopinnoissa suosituskestoksi on määritelty yleensä
neljä vuotta ja raporttien perusteella vain osa valmistuu tässä tavoiteajassa. Mikäli opinnot alkavat venyä yhä useammalla opiskelijalla, asettaa se haasteita yrityksille tulevaisuudessa. Tämä
tarkoittaa sitä, että uuden tiedon saaminen yrityksen käyttöön alkaa vähitellen venymään, jolloin mahdollista uutta teknologia osaamista ei saada riittävän aikaisessa vaiheessa yrityksen
käyttöön ja uusimpien ratkaisujen tarjoamiseen syntyy viivettä. STUL:n lehdistötiedotteessa
ala nostaa esille huolen siitä, että nykyinen koulutusputki ei tuota alalle riittävän ammattitaitoista työvoimaa (STUL, 2021). Lehdistötiedotteessa STUL esittää myös, että ympäristötavoitteita ei voida saavuttaa, ellei alalla ole riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä (STUL, 2021).
Tällä on suoraan vaikutusta myös työntekijöihin liittyviin kustannuksiin, sillä mitä enemmän
uuden henkilön perehdyttäminen vie aikaa, sitä enemmän siitä syntyy yritykselle kustannuksia.
Yritysvastuullisuudesta ei suoraan säädetä lainsäädännöllä, mutta tietyt käytännöt, jotka voidaan lukea vastuullisuuden alle, tulevat voimassa olevasta säädännöstä. Etenkin pienien ja keskisuurten kotimaisilla markkinoilla toimivien yritysten osalta tietyt yritysvastuullisuuteen normaalisti liitettävät tekijät hoituvat osana voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tulevaisuudessa yritysvastuullisuutta saatetaan kuitenkin vaatia myös säädösperusteisesti, jolloin riskitaso yrityksellä kasvaa, kun uusia menettelyjä tarvitsee ottaa käyttöön. Taulukossa 15. on esitetty luvun 7.
yhteenvetotaulukko.
Taulukko 15.

Luku
7.1

7.2
7.3
7.4

Luvun 7. yhteenvetotaulukko

Muutostekijä
Väestön ikääntyminen ja
monimuotoistuminen
Sähkötekniikan
insinööriopiskelijoiden
lukumäärän kehitys
Ekologinen jälleenrakennus
Yritysvastuullisuus

Mahdollisuus

Uhka

Muuttaa suunnittelua

Megatrendi

-

-

-

+

+

+

+

-

+
+

+
+/-

+/+/-

+
-
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella toimintaympäristöä muokkaavia muutostekijöitä sähkösuunnitteluun keskittyvän yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli
muodostaa perusteltu näkemys sähkösuunnitteluyrityksen toimintaympäristöstä ja muutoksista
seuraavien viiden vuoden aikana. Tutkimus muodostaa kokonaisuutena toimintaympäristöanalyysin yrityksen käyttöön.
Tutkimuksessa on tarkasteltu muutostekijöitä PESTELE-menetelmän mukaisesti jaoteltuna.
Muutostekijöitä on yhteensä 21 kappaletta, joista osa on hyvin laajan kokonaisuuden käsittäviä
ja osa taas selvästi rajattuun aihealueeseen liittyviä. Vaikka esimerkiksi teknologisia, taloudellisia tai poliittisia tekijöitä on tutkimuksessa jaoteltu pienempiin osakokonaisuuksiin, muodostavat kukin näistä erikseen yhtenäisen ja laajan kokonaisuuden, jossa tekijöillä on paljon keskinäisiä vaikutussuhteita. Teknologisten tekijöiden alla tarkastelu on aloitettu energiamurroksesta, joka nivoo alleen kaikki muut luvussa käsitellyt muutostekijät. Sähköverkkoihin kohdistuvat muutokset käsittävät pääsääntöisesti useampia tekijöitä, jotka vaikuttavat saman aikaisesti
tai kohdistuvat tiettyyn osaan sähköverkkoa. Talouden osalta luku muodostaa yleiskuvan talouden tilanteesta ja sen eri osa-alueista ja niiden kehityksestä. Poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät muodostat niin ikään yhtenäisen kokonaisuuden, sillä lainsäädäntöön liittyy aina poliittinen päätöksentekoprosessi, kun lakia lähdetään säätämään.
Muutostekijöiden osalta on syytä todeta, että yrityksen toimintaympäristö on äärimmäisen laaja
kokonaisuus, johon liittyy monimutkaisia syy-seuraussuhteita ja oikean tai tarpeellisen muutostekijäkokonaisuuden löytäminen on erittäin vaikeaa. Työssä tarkastellut muutostekijät on
valittu tutkijan oman näkemyksen, ennen tutkimusta suoritetun taustamateriaalin etsinnän, tutkimuksen taustalla olevan yrityksen henkilöstön ja toimitusjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen sekä tutkijan opintojen aikana esiin nousseiden aihealueiden perusteella. On myös huomioitava, että tarkasteltujen muutostekijöiden joukkoa ei pidä pitää ainoana oikeana ja lähestymistavan tai tavoitteiden muuttamisella saattaa olla lopputuloksen suhteen merkittävä vaikutus.
Muutostekijät ovat vaikuttavuudeltaan ja laajuudeltaan toisistaan eroavia, joka osaltaan näkyy
tutkimuksessa siten, että osaa tekijöistä on tarkasteltu hyvin laajasti ja toisia tekijöitä huomattavasti suppeammin.
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Tutkimuksessa on laadittu lukukohtaiset johtopäätökset, joissa pyritään nivomaan yhteen luvun
keskeiset asiat. Arvio vaikutuksesta sähkösuunnitteluyrityksen toimintaan perustuu luvussa esitettyyn tietoon ja tutkijan tekemiin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä kohtaan on siis syytä olla
kriittinen, sillä lähtötietojen tai tavoitteiden muuttamisella saattaa olla vaikutusta johtopäätöksiin. Työn tulokseen on osaltaan vaikuttanut myös lähtötiedot ja työn taustalla olevan yrityksen
tarve, vaikka tutkimus onkin pyritty toteuttamaan siten, että toimintaympäristöä tarkastellaan
yleisellä tasolla sähkösuunnitteluyrityksen näkökulmasta.
Tutkimuksen johdannossa tutkimukselle asetettiin neljä tutkimuskysymystä. Tarkastellaan seuraavaksi näitä kysymyksiä ja niihin liittyviä vastauksia. Ensimmäiset kaksi tutkimuskysymystä
käsittelivät toimintaympäristöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Kolmas tutkimuskysymys
keskittyi siihen, mitä muutoksia sähkösuunnitteluun on odotettavissa seuraavien viiden vuoden
aikana ja viimeisenä kysymyksenä: mitkä ovat tämän hetken ja tulevan viiden vuoden megatrendit.
Toimintaympäristöön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita yrityksellä on useita. Näistä keskeiset liittyvät energiamurrokseen ja murroksen alle luettaviin eri teknologioihin. Energiamurros
toimii siis samalla sekä haasteena mutta myös mahdollisuutena yritykselle. Yritys voi omassa
strategiassaan valita toimintamallin, jossa yritys toimii alan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä, jolloin tilaajalle tarjotaan aina energiatehokasta ja hyvät laajennusmahdollisuudet omaavaa tekniikkaa ja ratkaisuja. Älykkäisiin rakennuksiin liittyy paljon tulevaisuuden potentiaalia
älykkäiden sähköverkkojen, kysyntäjouston ja erilaisten energiavarastojen muodossa. Edellä
lueteltujen teknologioiden odotetaan kasvattavan osuuttaan voimakkaasti tulevaisuudessa ja
näihin saattaa liittyä tulevaisuudessa myös lainsäädännöllisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi
vuonna 2020 voimaan astunut laki sähköautojen latauspisteiden lukumääristä ja vaatimuksista
osoittaa. Mikäli yritys valitsee edelläkävijän roolin, tarkoittaa se sitä, että yrityksen tulee pystyä
ennakoimaan riittävän aikaisessa vaiheessa mahdollisesti tiukentuvat vaatimukset ja osata
myydä nämä uudet vaatimukset tilaajalle pitkällä aikavälillä kustannustehokkaimpana ratkaisuna. Edelläkävijän rooli vaati myös sen, että yritys onnistuu rekrytoimaan riittävän ammattitaitoisia työntekijöitä joko työmarkkinoilta tai hyödyntämällä alan opiskelijoita, ja kehittämällä
näiden ammattitaitoa opintojen ohessa. Näiden haasteiden osalta aikajänne on keskipitkä tai
pitkä sillä osa poliittisista tavoitteista on asetettu saavutettavaksi 2030- tai 2040-luvulla.
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Lyhyellä aikajänteellä suurimmat haasteet liittyvät Covid-19-pandemian aiheuttamaan epävarmuuteen taloudessa. Yli vuoden jatkunut pandemia on koetellut taloutta ja etenkin palvelu-,
tapahtuma- ja matkailualat ovat olleet äärimmäisen suurissa talousvaikeuksissa. Tämän voidaan
odottaa heijastuvan näiden alojen investointeihin, jolloin tietyn tyyppiset rakennushankkeet
saattavat vähentyä tulevina vuosina. Pandemian johdosta monessa maassa on siirrytty tekemään
etätöitä, joka osaltaan on vähentänyt toimitilojen kysyntää. Vasta pandemian aikanaan päättyessä nähdään kunnolla, mille tasolle toimitilojen kysyntä palaa. Mikäli toimitilakysynnässä tapahtuu suuria muutoksia, saattaa se aiheuttaa rakennusalan yritykselle vaikeuksia toimitilahankkeiden osalta, joka heijastuu aikanaan myös sähkösuunnittelumarkkinoille. Yleinen epävarmuus taloudessa vaikuttaa myös asuntorakentamiseen, kun kuluttajat siirtävät asuntojen ostoja epävarma ajan yli. Valtiovarainministeriön ennusteessa odotettiin rakennusalaan kohdistuvien investointien supistuvan lähivuosina ja kääntyvän uudelleen nousuun vuoden 2022 aikana.
Haastavassa tilanteessa korostuu myös yrityksen henkilöstön fyysinen ja psyykkinen jaksaminen.
Edelliset kaksi kappaletta vastaavat osittain myös tutkimuskysymykseen kolme: mitä muutoksia sähkösuunnitteluun on odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana. Uusien energiamuotojen ja näihin liittyvän energiatuotannon osalta teknologia tulee muuttumaan vahvasti mitä
pidemmälle 2020 lukua edetään. Näiden uusien ratkaisujen osalta yrityksen on ylläpidettävä
henkilöstön osaamista ja seurattava alalla vaikuttavia trendejä ja kehityssuuntia, jotta osaaminen osataan keskittää niihin teknologioihin, joiden odotetaan nousevan keskeiseen rooliin.
Tutkimuskysymysten yksi ja kaksi vastaus vastaa osittain myös viimeiseen tutkimuskysymykseen liittyen megatrendeihin. Energiamurros on tunnistettavissa tällä hetkellä vaikuttavaksi megatrendiksi, jonka vaikutus ulottuu pitkälle 2030-luvulle. Sitran raportissa on nostettu esiin lisäksi viisi muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat ympäröivään maailmaan ja eri talouden osaalueisiin. Sitran nostama megatrendi liittyen verkostomaiseen valtaan on havaittavissa myös
rakennusalalla. Erilaiset urakkamuodot, joissa useampi yritys sulautuu ns. yhdeksi kokonaisuudeksi, ovat yleistymässä. Myös yhteistyöverkostojen tärkeys korostuu tulevaisuudessa niin
hankkeiden suunnitteluvaiheessa, mutta myös laite- ja teknologiavalmistajiin liittyen. Energiamurroksen seurauksena syntyvät uudet teknologiat vaativat hyvää tuotetuntemusta, jolloin yhteistyö valmistajiin korostuu. Energiamurrokseen liittyen Sitran julkaisussa on nostettu esiin
teknologian sulautuminen kaikkeen ympärillä olevaan. Ilmiötä voidaan kuvata myös termillä
Internet of Things (IoT). IoT-teknologia tarjoaa yritykselle sekä haasteita että mahdollisuuksia.
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Haasteet tai uhat liittyvät tietoturvaa, sillä mitä enemmän verkkoon liittyy laitteita, sitä haavoittuvammaksi verkko muuttuu. Tietoturvan roolin voi tätä vasten nähdä korostuvan myös suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään ratkaisut verkon rakenteeseen liittyen. Mahdollisuudet liittyvät
taas vahvasti älykkäisiin ratkaisuihin ja tiedon avulla luotaviin palvelumalleihin tai liiketoimintoihin. Talouteen liittyvänä megatrendinä Sitra on nostanut talouden muutoksen, jossa nykyinen
järjestelmä hakee ns. suuntaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tulevaisuudessa joudutaan tekemään
yhä enemmän valintoja sen suhteen, tehdäänkö investointeja talous vai ympäristö edellä. Viimeisenä megatrendinä on nostettu väestönkasvuun ja monimuotoisuuden kasvuun liittyvät
asiat. Väestönkasvun odotetaan Suomessa kääntyvän 2030-luvulla laskuun, joka tarkoittaa sitä,
että tulevaisuudessa työvoimaa saattaa olla tarve tuoda yhä enemmän ulkomailta, joka taas kasvattaa väestön monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden kasvu taas haastaa nykyiset toimintatavat ja kulttuurierot väestössä kasvavat.
Jatkotutkimusaiheena työn taustalla olevalle yritykselle voidaan suositella muiden lähtökohtaanalyysien laatimista joko opinnäyte- tai diplomitöinä. Toimintaympäristöanalyysin avulla yritys saa käyttöönsä laaja-alaisten tutkimusraportin, josta käy ilmi toimialan tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, mahdollisuuksia sekä uhkatekijöitä. Seuraavana analyysina voidaan perehtyä
esimerkiksi tarkemmin sähkösuunnittelumarkkinoiden tilanteeseen sekä energiamurroksen
kautta syntyviin uusiin teknologioihin ja näihin liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Toimintaympäristöanalyysin kautta saatavia tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi lähtötietona tai
SWOT-analyysin tekijänä. Toisena vaihtoehtona on suorittaa esimerkiksi Benchmarking-menetelmän avulla kilpailija-analyysien laadinta esimerkiksi viiden toimialan suurimman yrityksen välillä.
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Taustatiedot ja laskentaoletukset
Yleiset tiedot
Työpäiviä vuodessa (keskimäärin)
Työpäiviä kuukaudessa (keskimäärin)
Vuosilomapäiviä
Koulutuspäiviä
Tuottavia päiviä vuodessa
Tuottavia työtunteja vuodessa
Palkattava henkilö, palkka
Vuosipalkka
Kuukausipalkka
Tuntipalkka
Tuntilaskutushinta
Luontoisedut
Suorat kustannukset
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Tiedon lähde
Ulkoinen
Laskennallinen
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Yritys
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Laskennallinen
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Yritys
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Lähde
Teknologiateollisuus, 2020
Suunnittelu- ja konsulttialan
toimihenkilöiden työehtosopimus

Vuosipalkka / 12
Kuukausipalkka / (22*7,5)
Sis. Lounasetu, puhelin ja jne.
Sis. Työvälineet, ohjelmistot ja jne.
Tuottavat työtunnit*tuntilaskutus
Vuosilaskutus/12

Työehtosopimukset, yleensä 50 %
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Palkkakustannukset yhteensä, sis.
Jaksotetun vuosilomakorvauksen
Palkkakustannukset yhteensä, sis.
Jaksotetun vuosilomakorvauksen ja
suorat kustannukset
Rekrytoija
Vuosipalkka
Kuukausipalkka
Tuntipalkka
Tuntipalkka, sis. sivukulut
Laskutushinta, tunti

3 489,27 € Laskennallinen

4 030,93 € Laskennallinen

45 000,00 €
3 600,00 €
21,82 €
27,19 €
70,00 €

Yritys
Yritys
Yritys
Yritys
Yritys

Lakisääteiset maksut, rekrytoija
Palkasta
Kuukaudessa
Sairausvakuutusmaksu
1,53 %
55,08 € Lakisääteinen
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18,00 € Lakisääteinen
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736,20 € Laskennallinen
Palkkakustannukset yhteensä
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Vuosilomakorvaus
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Sivukustannukset sisälten jaksotetun
vuosilomakorvauksen
886,20 € Laskennallinen
Rekrytointiprosessiin liittyvät tiedot
Avoimien tehtävien lukumäärä
Hakijoiden lukumäärä
Haastatteluun valittavien määrä
Hakijan taustan tarkistus, valittu
henkilö

1
10
50 %
50,00 €

Yritys
Yritys
Yritys
Yritys

Työehtosopimukset, yleensä 50 %
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Hakijan terveystarkastus, valittu
henkilö
Suosittelijan palkkio, valittu henkilö
Kustannukset taustojen tarkistuksesta
Kustannukset terveystarkastuksista
Kustannukset yhteensä, valittu henkilö
Muut kustannukset
Mainoskulut
Rekrytointitapahtumat
Kaikki yhteensä
Rekrytoijan työpanos
Valmistauminen
Haastattelu
Kustannukset valmistautumisesta

Kustannukset haastetteluista
Menetetty kate
Yhteensä
Rekrytoinnin jälkeen
Työhön opastajan tuntipalkkam sis.
sivukulut
Työhön opastajan tuntilaskutushinta
Katemenetys opastuksen takia
Opastukseen käytetty aika

150,00 €
1 500,00 €
150,00 €
150,00 €
1 800,00 €
50,00 €
500,00 €
1 000,00 €
3 350,00 €

Yritys
Yritys
Laskennallinen
Laskennallinen
Laskennallinen
Yritys
Yritys
Yritys
Laskennallinen

1 tuntia / hakija Yritys
1 tuntia / hakija Yritys
271,89 €
Laskennallinen

135,95 €
1 050,00 €
1 457,84 €

24,00 €
70,00 €
40 %
75

Laskennallinen
Laskennallinen
Laskennallinen

Valmistautuminen*hakijoiden määrä
Haastattelu*hakijoiden
määrä*haastatteluun valitavien lukumäärä

Yritys
Yritys
Yritys
Yritys

Menetetty kate

2 100,00 €

Laskennallinen

Työhön opastuksen kustannus

3 900,00 €

Laskennallinen

Käytettyaika*katemenetys %
*tuntilaskutus
Opastajan tuntipalkka*käytetty
aika+menetettykate
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Kaikki rekrytointiprosessiin liittyvät
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Rekrytointiprosessiin käytetty aika
Rekrytointiprosessin tuntihinta
Uuden työntekijän vuosikustannus
sisältäen työntekijän palkan
sivukuluineen ja rekrytoinnista
aiheutuneet kulut
Uuden työntekijän 1. vuoden
kustannus, sis. rekrytointi, suorat
kustannukset ja palkka sivukuluineen
Uuden työntekijän 1. vuoden
kuukausittain kustannus
Työntekijä ollut töissä, kun kulut on
katettu

8 707,84 €
90
96,75 €

Laskennallinen
Laskennallinen
Laskennallinen

50 579,04 €

Laskennallinen

57 079,04 €

Laskennallinen

4 756,59 €

Laskennallinen

9,37 kuukautta

Laskennallinen

