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Contract work-based companies are often started in solar industry. This thesis’ goal is to 

search what kind of new business model is effective in solar industry. Business model is 

created with PEST, SWOT, and Business Model Canvas.  

 

 

In addition, business model’s functionality is viewed Half-Year Report.  Based on the 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä diplomityö käsittelee liiketoimintamallin luomista uudelle aurinkosähköalan yritykselle. 

Tavoitteena on löytää alalle muutakin liiketoimintamahdollisuutta kuin urakointi. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Vuoden 2016 tilaston mukaan 90 prosenttia Suomessa olevista yrityksistä on alle 10 henkeä 

työllistäviä mikroyrityksiä ja suuret yritykset tuottavat vain noin 7,5 % Suomen 

bruttokansantuotteesta (Järventaus & Kekäläinen 2018). Tämä tarkoittaa, että suurin osa 

Suomen bruttokansantuotteesta muodostuu alle 249 henkilön yrityksissä. 

 

Aurinkosähköala kasvaa vuosittain kovia prosenttilukemia. Aurinkosähkön 

tuotantokapasiteetti kasvoi esimerkiksi vuonna 2019 64 prosenttia (Energiavirasto 2020). 

Alalle syntyy uusia toimijoita vastaamaan kysyntään. Alalla on omat standardinsa, mutta 

tekemieni voimalan tarkastusten pohjalta pystyn toteamaan, että niiden valvonta ja alan 

käytännöt eivät ole vielä vakiintuneita. 

 

Diplomityötä lähdettiin tekemään tarpeen kautta. Aurinkosähköalalla olevat käytännöt eivät ole 

vielä vakiintuneita ja toteutusten laatu ei tue pitkää elinkaarta ja vähän huoltoa tarvitsevaa 

tuotantomuotoa. Urakoitsijalla työskennellessäni en pystynyt toteuttamaan omaa ammatillista 

ylpeyttä ja liiketoiminnan kehittämistä siten kuin olisin halunnut. Asiakkaat tekivät usein vääriä 

ratkaisuja eri toimijoiden välillä tarjouskilpailuissa, vaikka alalla toimiville oli ilmiselvää, että 

lupaukset eivät olleet edes teoriassa mahdollisia. Vaikka yleisesti ajatellaan, että 

aurinkosähköala on katteellista toimintaa, se ei kuitenkaan ole sitä nykyisessä 

kilpailutilanteessa ja marginaalit ovat suhteettoman pieniä pääomavaltaisella alalla. 

Aurinkosähkömarkkinoiden nopea kehitys ajaa yritysten vaihtuvuutta entisestään ja harva 

toteuttaja tulee olemaan olemassa koko aurinkovoimalan elinkaaren ajan auttamassa ongelmien 

kanssa. Sen takia on hyvä, että alalle tulisi myös kolmannen osapuolen toimijoita varmistamaan 

vanhojen voimaloiden turvallisuuden ja pitkän elinkaaren sekä auttamaan uusien voimaloiden 

hankinnassa, että markkinat toimisivat aitojen ja toteutettavissa olevien ratkaisujen ja lupausten 

pohjalta. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on luoda liiketoiminta-analyysien pohjalta uusi liiketoimintamalli uudelle 

aurinkosähköalan yritykselle, joka poikkeaa yleisemmästä aurinkosähköalan urakointimallista. 

 

Tutkimuksella vastataan pääkysymykseen: Minkälainen uusi liiketoimintamalli olisi 

mahdollinen uudelle aurinkosähköalan yritykselle? 

 

Diplomityö ajateltiin rajata vaiheeseen, missä yritystä ei vielä perusteta, vaan kartoitetaan eri 

mallien avulla mahdollisuutta uudelle liiketoiminnalle. Elämä kuitenkin ajoi tilanteen siihen 

diplomityön aikana, että yritys (SOLAROK Oy) jouduttiin perustamaan ajateltua nopeammin. 

Tästä johtuen SOLAROK Oy ensimmäinen puolivuotiskatsaus otetaan mukaan diplomityön 

loppuun. Uskon, että siitä on eniten hyötyä lukijalle, koska yrityksen suunnittelua ja käytännön 

toteutusta pystytään vertailla ja lukija saattaa löytää omaa liiketoimintaansa ajatellen uusia 

riskejä tai onnistumisen paikkoja. Harvoin samassa diplomityössä käsitellään, myös yrityksen 

käytännön tekemistä suunnittelun jälkeen. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuskysymyksen ratkaisussa hyödynnetään tutkimusta alan rakenteesta ja nykyisistä alalla 

toimivista yrityksistä. Omaa usean vuoden kokemusta alalta hyödynnetään alan käytäntöjen 

analysoinnissa sekä asiakkaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kartoittamisessa diplomityön 

liiketoimintamalliin. Yliopistojen tutkimusdataa, valtion virastojen julkaisuja sekä julkisia 

teoksia käytetään teoriapohjana. 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään Liiketoiminta-analyysiä ja liiketoimintasuunnitelmaa lähestytään 

SWOT-, PEST- ja Canvas -mallien avulla. Kyseiset mallit valittiin, koska ne ovat yleisesti 

käytettyjä uuden liikeidean testaamiseen, kehittämiseen ja jalostamiseen.  
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1.4 Raportin rakenne 

 

Raportin alussa on johdanto minkä avulla lukijalle selvitetään työn taustat ja toimintatavat sekä 

kerrotaan tutkimuksen toteutuksesta ja päämäärästä. 

 

Luvussa 2 käydään läpi alustavaa liikeideaa ja sen syntyä. Liikeidea on kahden vuoden 

kehittelyn tulos. Liikeidean avaamisen jälkeen esitellään toimialaa ja toimialan kehityssuuntia. 

Kehityssuunnissa verrataan Suomen aurinkosähkömarkkinoita muiden maiden markkinoihin ja 

etsitään tulevaa suuntaa Suomen aurinkosähkömarkkinoille. Luvun jälkeen lukijalla on alustava 

käsitys ympäristöstä mihin liikeideaa sovelletaan. Luku 2 käsittelee suuria kokonaisuuksia 

yleisellä tasolla ja raportin edetessä analyysiä syvennetään. 

 

Luku 3 pureutuu syvemmälle liiketoimintakenttään Toimintaympäristön-, markkina-, ja 

kilpailija –analyysien avulla. Luvun 3 tarkoitus on löytää tarkempi väli uudelle 

liiketoimintamallille. Luvun jälkeen lukija pystyy muodostamaan yksityiskohtaisen kuvan 

toimintaympäristön lainalaisuuksista. 

 

Kappaleessa 4 tutkitaan toisen ja kolmannen kappaleen tietojen pohjalta liikeidean sopivuutta 

aurinkosähköalalle.  

 

Yhteenvedossa kootaan yhteen tutkitut seikat ja liikeidean soveltuvuus. Lopputuloksena on 

valmis liiketoimintamalli, jonka pohjalta yritys pystytään perustamaan. 

 

SOLAROK Oy ensimmäisessä puolivuotiskatsauksessa käydään läpi onnistumisia ja 

epäonnistumisia käytännön tilanteiden kautta. Tämä osio otettiin jälkikäteen mukaan 

diplomityöhön sen kiinnostavuuden takia. Näin pystytään verrata suunnitelmia ja käytännön 

toteutusta keskenään. 
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2 TOIMIALAN ESITTELY, KEHITYSSUUNNAT JA LIIKEIDEA 

 

2.1 Aurinkosähkö Suomessa 

 

Suomen aurinkosähkötuotanto kasvaa vuosittain nousujohteisesti. Taulukossa 1 nähdään, että 

Suomen asennetun aurinkovoiman kapasiteetti on yli 7-kertaistunut vuosien 2016 ja 2019 

välillä. 

 

Taulukko 1. Verkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden asennettu kapasiteetti Suomessa vuosina 2015–

2019 (Energiavirasto) 

 

2.2 Globaalit markkinat ja tulevaisuuden kehityssuunnat 

 

Tulevaisuus näyttää valoisalta aurinkoenergia-alalla. Motivan teettämästä yritysten 

energiatulevaisuuden kyselytutkimuksesta selviää, että yritysten tulevat energiainvestoinnit 

painottuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin ja kysyntäjoustoon. 34 prosenttia yrityksistä 

aikoo lähitulevaisuudessa investoida aurinkosähköön ja yli puolet kyselytutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä ja taloyhtiöistä on kiinnostuneita ostamaan energiaa palveluna 

(Motiva 2021). 
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Pitkällä aikavälillä esimerkiksi vuoden 2050 jälkeen on mahdollista, että aurinkoenergiasta voi 

tulla jopa pääenergiantuottomuoto maapallolla ja sen taloudellinen kannattavuus kasvaa 

vuosittain. On kuitenkin tärkeää, että energian varastointiratkaisut kehittyvät myös 

aurinkoenergian kasvun myötä (Lappeenrannan yliopisto 2019) Energiasektorin on muutenkin 

kehityttävä fossiilisten polttoaineiden jälkeisenä aikana. Tulevaisuudessa Aurinkoenergian ja 

Tuulivoiman kasvaessa, sähkön tarjonta vaihtelee olosuhteiden mukaan. 

 

 

Kuva 1. Kumulatiivinen Globaalisti asennettu aurinkoenergiakapasiteetti (IEA PVPS) 

 

Globaali aurinkoenergiamarkkina kasvaa ennennäkemättömällä tahdilla kuten kuvasta 1 

nähdään. Asennettua aurinkoenergiakapasiteettia oli noin 100 GWp vuonna 2012. Vuonna 

2019 asennettua kapasiteettia oli jo yli 600 GWp eli asennettu Aurinkoenergiakapasiteetti on 

yli kuusinkertaistunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Huomioitavaa on myös se, että 

varsinkin suuren kokoluokan eli tuotantolaitokset, jotka myyvät tuotetun energian, eivätkä 

käytä sitä omaan käyttöönsä, asennettu kapasiteetti kasvaa vuosittain (kuva 2). 
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Kuva 2. Asennettu aurinkoenergia segmenteittäin globaalisti vuosina 2011–2019 (IEA PVPS) 

 

Globaali markkina kehittyy. Markkinoiden kehityksestä voi päätellä, että Aurinkoenergia tulee 

kasvamaan myös tulevina vuosina, jos maailmanjärjestys ja esimerkiksi COVID-19 kaltainen 

pandemia ei vaikuta markkinoiden kehitykseen. Suomen markkina on kuitenkin kaukana 

esimerkiksi Kiinan kokoisesta markkinasta. Lisäksi Aurinkoenergian hyödyntäminen on 

olosuhderiippuvaista, joka tarkoittaa, että esimerkiksi päiväntasaajalla auringon säteilyn 

tehokkuus on suurempi kuin pohjoisen leveyspiireillä sijaitsevassa Suomessa. Edellä 

mainittujen syiden takia Suomen markkinoiden tulevaisuuden vertaaminen Ruotsiin antaa 

selvemmän suunnan kotimarkkinoidemme tulevaisuudesta. 

 

Taulukossa 2 nähdään, että myös Ruotsin aurinkoenergia-alalla kehitys on positiivista. 

Asennettu kapasiteetti on melkein viisinkertaistunut vuosien 2016 ja 2019 välillä. On 

huomioitavaa, että kyseessä on vielä yli 20 kWp aurinkovoimaloiden asennukset eli tähän 

asennettuun kapasiteettiin ei kuulu yksityishenkilöiden voimalat. Yli 20 kWp voimala tarkoittaa 

esimerkiksi yli 60 kappaletta 320W paneeleita, joiden vaatima kattopinta-ala on jo melkein 100 

m2. 
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Taulukko 2. 20 kW-1000 kWp verkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden asennettu kapasiteetti Ruotsissa 

vuosina 2016–2019 (Energimyndigheten) 

 

Nykyinen liiketoiminta aurinkosähköalalla rakennetaan usein urakointiin ja uusien 

järjestelmien rakennuttamiseen. Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioitiin, että vuonna 

2020 käyttö- ja kunnossapitopalveluiden arvo nousee jopa miljardiin dollariin (Meehan 2016). 

Euroopassakin on jo linjauksia suositellulle O&M toiminnalle esimerkiksi Solar Power Europe 

-yhdistyksen toimesta. 

 

 

Kuva 3. Muiden kuin kotitalouksille asennettavien aurinkovoimaloiden kapasiteetin kehitys ennen Covid-

19 ja sen jälkeen (SEIA) 
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Kuten kuvasta 2. pystytään päättelemään, suuret voimalat yleistyvät myös Suomessa globaalien 

markkinoiden mukana, kun komponentit halpenevat ennestään. Suomen markkina on edelleen 

minimaalinen verrattuna esimerkiksi Ruotsin markkinoihin. Covid-19 vaikutuksia ei voida 

ennustaa nykyisillä malleilla, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen aurinkoenergiayhdistys SEIA  

ennustaa Covid-19 vaikutuksen olevan jyrkkä (kuva 3). Toisaalta tasaantumisen ennustetaan 

tapahtuvan nopeasti samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Tämä on positiivinen suunta, koska 

Yhdysvallat on yksi eniten pandemian kourissa olevista valtioista. Suomen tilanne seuraa 

yleensä suuria Aurinkoenergiamaita ja järjestelmien tuottajamaita. 

 

2.3 Liikeidea 

 

Aurinkosähköalasta puhuttaessa mielikuvaksi muodostuu yleensä urakoitsija, joka toimittaa 

asiakkaalle avaimet käteen -aurinkovoimalatoteutuksen. Erilainen liikeidea lähti liikkeelle 

huomiosta, että asiakkaalla on vaikea lähtötilanne aurinkoenergiahankinnassa. Asiakas joutuu 

luottamaan toimittajan tuotantoarvioihin ja simulointeihin voimalan elinkaaren kustannuksista. 

Tämän takia investointilaskelmien oletukset ovat yleensä aurinkovoimalan toimittajan kannalta 

paremmat. Haluan tuoda ammattitaitoa asiakkaiden puolelle, jotta aurinkovoimalan 

hankintaprosessi ja aurinkovoimaloiden mahdollisimman pitkä elinkaari olisi mahdollinen. 

Ideana on tuoda asiakkaan ulottuville vähintään yhtä hyvät tiedot ja taidot kuin urakoitsijalla 

on. Tämän ansiosta Suomeen rakennettaisiin vain standardin mukaisia, paloturvallisia, hyvän 

asennuslaadun ja realististen tuotantoarvojen voimaloita. 

 

 

 

3 LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT 

 

Liiketoiminnan analyysin työkaluiksi valittiin SWOT, PEST ja Business model canvas. 

Analyysimalleiksi valittiin juuri edellä mainitut, koska ne ovat yleisesti käytettyjä uuden 

liikeidean jalostamisessa. 
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3.1 SWOT 

 

SWOT analyysi auttaa uutta yritystä analysoimaan niin sisäiset, kuin myös ulkoiset tekijät, 

jotka vaikuttavat liiketoimintaan. SWOT analyysi jaetaan englanninkielisten termien mukaan 

neljään eri osa-alueeseen. Sisäiset tekijät ovat strenghts (vahvuudet) ja weaknesses 

(heikkoudet). Ulkoiset tekijät ovat opportunities (mahdollisuudet) ja threats eli uhat. 

 (Viitala ym. 2013, 390). 

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

- tekninen osaaminen alalta - yksinyrittäjän riskit 

- laaja koulutuspohja -  ensimmäinen yritys 

- kokemus aiheesta - perhetilanne ja ajan puute 

- mentori taustalla - sopimustekniset asiat 

    

MAHDOLLISUUDET UHAT 

- teknisen suunnittelun etumatka - kassavirran riittävyys 

- vaikeiden toteutusten osaaminen - nimen saaminen kaikkien tietoon 

- ketteryys - alan ongelmien esiin tuomisen riskit 

- kumppanit - osaamisen jääminen jälkeen suurissa toteutuksissa 

  - Alan nopea kehitys ja sparraajan puute 
Kuva 3. SWOT-analyysi aloittavasta yrityksestä 

 

3.1.1 Vahvuudet 

 

VAHVUUDET   

- tekninen osaaminen alalta → Ohjelmistot, simulointi, laaja datapohja 

- laaja koulutuspohja → energiatekniikka, tuotantotalous, oma järjestelmä 

- kokemus aiheesta →alan johtavalta toimijalta saatu kokemus 

- mentori taustalla → pitkän linjan yrittäjän kokemus 
Taulukko 3. Vahvuudet 

 

Yrityksen suurin vahvuus tulee olemaan yksinyrittäjän tekninen osaaminen alalta. Osaaminen 

on hankittu alan johtavan toimijan opissa, jonka tekninen laatu on hyvällä tasolla. Yrityksen 

osaamista on kehitetty 80-luvulta asti ja yritys on ollut myös alan taantumavaiheissa mukana, 

jolloin liiketoimintaosaaminen on kehittynyt ajan kuluessa. Tekninen osaaminen on haettu 

kouluttautumalla ja hyvällä mentoroinnilla teknisten suunnittelijoiden, myyntipäälliköiden ja 

projektipäälliköiden kollegana. Laaja koulutuspohja Energiatekniikasta ja tuotantotaloudesta 
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tuovat kaksi erilaista maailmaa yhteen ja osaaminen on laaja-alaisempaa, koska opit voidaan 

peilata erilaisten lähtötietojen pohjalta toimivimmaksi kokonaisuudeksi. 

 

3.1.2 Heikkoudet 

 

HEIKKOUDET   

- yksinyrittäjän riskit → sairastuminen, jaksaminen, rajallinen aika 

-  ensimmäinen yritys → kaikki haasteet uusia, virheiden määrä 

- perhetilanne ja ajan puute → ristiriidat henkilökohtaisen elämän ja yrityksen välillä 

- sopimustekniset asiat → mahdolliset kohtalokkaat virheet  
Taulukko 4. Heikkoudet 

 

Yksinyrittäjänä toimiminen on aina korkean riskin toimintaa, koska koko liiketoiminta nojaa 

yhden henkilön varaan. Esimerkiksi sairastumisen seurauksena syntyvä liiketoiminnan tappio 

saattaa kaataa yrityksen jo alkumetreillä laskutuksen puuttumisen takia. Ensimmäisen yrityksen 

kanssa saattaa tehdä paljon virheitä, jotka johtuvat yksinkertaisesti kokemuksen puutteesta. 

Koska kyseessä on asiantuntijayritys, myös perhetilanne ja ajan riittävyys saattavat vaikuttaa 

liiketoiminnan pyörittämiseen, jos yrittäjän henkinen jaksaminen on koetuksella ja yrityksen 

eteenpäin vieminen aiheuttaa liikaa ristiriitoja. 

 

Sopimustekniset asiat tulevat olemaan suurin yksittäinen konkreettinen yrityksen heikkous. 

Varsinkin silloin, jos sopimuskumppani on taitava sopimusten laatija, yritys saattaa ajautua 

vahingossa tilanteisiin, jossa sopimustekniset seikat ajavat yrityksen ahtaalle. Vaikka 

sopimustekninen osaaminen onkin kehittynyt ajan kuluessa, huolimattomuusvirheetkin ovat 

mahdollisia, koska sopimus ei välttämättä kulje kuin yrittäjän silmien kautta. 

 

3.1.3 Mahdollisuudet 

 

MAHDOLLISUUDET   

- teknisen suunnittelun etumatka → kokemus vaikeista kohteista 

- vaikeiden toteutusten osaaminen → laaja näkemys toteutuksista ja mahdollisuuksista 

- ketteryys → suunnan muuttaminen nopeaa yksin toimimisen avulla 

- kumppanit → kumppaneiden avulla toteutettavat vaativat työt 
Taulukko 5. Mahdollisuudet 
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Tekninen suunnittelu ja todella hankalien kohteiden suunnitteluosaaminen erottaa yrityksen 

kilpailijoista. Yritykselle ei voi tulla vastaan kohdetta, mihin osaamistaso ei riitä, koska myös 

taitavien kumppaneiden kautta saatu erittäin hankalien rakenneteknisten toteutusten suunnittelu 

on mahdollista. Yksinyrittäjävetoisen yrityksen ketteryyden avulla suuntaa voidaan kääntää 

silmänräpäyksessä oikeaan. 

 

3.1.4 Uhat 

 

UHAT   

- kassavirran riittävyys → toiminnan aloituksesta johtuva niukkuus 

- nimen saaminen kaikkien tietoon → oikean asiakaskunnan aktivoinnin vaikeus 

- alan ongelmien esiin tuomisen riskit → alan reagointi muutokseen 

- osaamisen jääminen jälkeen suurissa toteutuksissa → käytännön toteutusten puuttuminen 

- Alan nopea kehitys ja sparraajan puute → väärään suuntaan kehittäminen erehdyksen takia 
Taulukko 6. Uhat 

 

Kassavirran riittävyys ja henkilökohtaisten säästöjen riittävyys ennen yritystoiminnan 

skaalaamista tarpeeksi kannattavaksi tuo haasteen. Toiminta perustuu uusiin asiakkuuksiin, 

mutta myös alalla olevien epärehellisten käytäntöjen esiintuomiseen ja niiden korjaamiseen. Se 

saattaa aiheuttaa alan sisällä vihamielisyyttä, jonka seurauksena toimintaa yritetään vaikuttaa. 

Uudella yrityksellä ei ole välttämättä varaa lähteä mukaan esimerkiksi hintakilpailuihin. Ala 

kehittyy vuosittain äärimmäisen nopeasti ja yksin toimintaa pyörittämällä saattaa jäädä 

kehityksestä vahingossa jälkeen. Sparraajan puute saattaa ajaa väärään suuntaan ja itse 

käytännön osaaminen saattaa jäädä epähuomiossa konsultilta teknisten innovaatioiden jälkeen. 

 

3.2 PEST- Analyysi 

 

PEST-toimintaympäristöanalyysia. Analyysin tavoitteena on perehtyä yrityksen 

toimintaympäristön makroympäristöön, joka vaikuttaa kaikkiin siinä oleviin yrityksiin. PEST 

nimi tulee englanninkielisistä sanoista political, economic, sociocultural ja technological. Osa-

alueet ovat suomennettuna poliittinen, taloudellinen, sosiokulttuurinen ja teknologinen. 

Lähtökohtaisesti analyysin tavoitteena on löytää makroympäristön ne seikat, joihin yritys ei voi 

suoraan varautua ja ne luovat uhkia ja mahdollisuuksia yrityksen toiminnalle ulkoisista 

vaikutuksista johtuen (Vahvaselkä. 2009, 68). 
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PEST- analyysi tehdään yrityksen makroympäristöön eli koko Suomen sisämarkkinoille. 

 

 

 

 

Kuva 4. PEST-analyysiin arvioidun toimintaympäristön kriittisimmät haasteet ja mahdollisuudet 

 

3.2.1 Poliittinen toimintaympäristö 

 

Suomessa poliittinen toimintaympäristö ja mahdolliset lainsäädännölliset muutokset 

vaikuttavat yrityksen toimintaan makrotaloudessa. Standardit ohjaavat isoa osaa sähkötöitä 

vaativista töistä ja ne ovat usein velvoittavia. Ne ovat yhteisiä sopimuksia, joiden avulla 

ohjataan, vaaditaan, yhtenäistetään, mitataan, testataan ja suositellaan esimerkiksi tuotteiden 

ominaisuuksia tai yhteisiä käytäntöjä. Standardien avulla toimintaa saadaan yhtenäistettyä ja 

laadukkuutta parannettua. Sen voidaan ajatella olevan normi (SFS ry). Aurinkosähkössä 

velvoittavia standardeja on useita, mutta tällä hetkellä yrityksen hallitessa SFS-käsikirjan 

607:2019 sisällön, voimalasta tulee standardinmukainen. 

 

Aurinkosähkössä ei ole syöttötariffia Suomessa, eikä poliittisen ja yleisen ilmapiirin vallitessa 

ole näkyvissä, että lähitulevaisuudessa tariffia tulisikaan. Tuulivoimankin syöttötariffi loppui 

uusien voimaloiden osalta 1.11.2017 (Motiva 2020.) Pandemia voi muuttaa kehitystä 

ekologisempaan yhteiskuntaan ja muutoksen aikana investoinnit voidaan ohjata kestävään 

• Vihreä suhtautuminen

• Pandemiasta johtuva 
käyttäytymisen muutos

• Teknologiset 
kehitysaskeleet vähäisiä

• Odoitetaan uutta 
läpimurtoa

• Pandemiat

• Rahapolitiikka ja korkotasot

• Markkina-alueen rajallisuus

• Standardit

• Tariffit

• Luvanvaraisuus

• Vakaus ja ennakoitavuus

Poliittinen Taloudellinen

SosiokulttuurinenTeknologinen
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kehitykseen. Kun elvytys ohjataan ilmastopoliittisesti oikein, myös aurinkosähkömarkkina saa 

osansa hyödystä (Tulevaisuusvaliokunta 2020, 80). 

 

 

3.2.2 Taloudellinen toimintaympäristö 

 

Covid-19 pandemia on päällä vuonna 2021. Vielä ei osata ennakoida pandemian jälkeistä aikaa, 

mutta nyt jo on selviä merkkejä vaikutuksista. Suomalaisilla kuluttajilla on pienet taloudelliset 

puskurit ja koronapandemian jälkeen on todennäköistä, että ihmisten pitää niukkuuden 

lisääntyessä keskittyä perustarpeisiin (Tulevaisuusvaliokunta 2020, 122). 

 

Aurinkovoimasektori voi olla kuitenkin ala, joka hyötyy pandemian seurauksena. Ihmiset ovat 

tottuneet pandemian aikana etätyöhön ja varsinkin asiantuntijatyöt ovat paikkariippumattomia. 

Näin ollen aurinkoenergian hyöty myös kotitalouksille kasvaa, koska kotona on kulutusta 

päivällä eikä vain toimistopäivän jälkeen iltapäivisin ja iltaisin. Verkkoon myydyn 

ylijäämätuotannon osuus pienenee ja järjestelmien kokoa voidaan kasvattaa kulutushuipun 

siirtyessä aurinkoiseen aikaan. 

 

3.2.3 Sosiokulttuurinen toimintaympäristö 

 

Pandemia saattaa muuttaa suomalaisten toimintatapoja. Niin yritysten, kuin myös yksityisten. 

Etätyökulttuurin esiin tuleminen koronapandemian aikana ja sen jälkeen on tullut jäädäkseen. 

Samalla kotona ja kotimaassa olemista arvostetaan enemmän. Sairastumisen pelossa 

ulkomaanmatkailu vähenee ja suomalaisilla on enemmän rahaa käytössä kotimaan kulutukseen 

ja esimerkiksi oman kodin kunnostamiseen. Jopa 85 % toivoo asuvansa omakotitalossa 

(Tulevaisuusvaliokunta 2020, 181.) ja tilaa arvostetaan. Ihmisten hakeutuessa omakotitaloihin, 

myös energiantuotannon miettiminen tulee yksilötasollakin ajankohtaiseksi. 

 

Luontoa ja ekologista ympäristöä arvostetaan enemmän. Luontosuhde on koronan myötä 

parantunut ja ekologinen ajattelu kasvaa. Kunhan ihmisillä riittää koronan seurauksena rahaa 

muuhunkin kuin perustarpeisiin (Tulevaisuusvaliokunta 2020). 

 



20 

 

   

 

3.2.4 Teknologinen toimintaympäristö 

 

Aurinkoenergiateknologia pohjautuu piipohjaiseen puolijohdemateriaaliin. Yleisimmin 

käytetyt paneelit ovat monikide- tai yksikidepaneeleita. Järjestelmään kuuluu invertteri, 

aurinkopaneelit, kaapelit, DC- ja AC-kytkimet sekä tarvittavat kiinnikkeet kattomateriaalin ja 

kattokulman mukaan. (Lehto ym. 2017). Aurinkosähköjärjestelmät eivät ole siten kehittyneet 

teknisesti suuria askelia. Suurin hyöty onkin tullut tekniikan skaalattavuudesta ja suurista 

volyymeista. 

 

Tulevaisuuden teknologioita tutkitaan. Petrovskiittipohjainen aurinkopaneeli on konkreettisin 

esimerkki, joka on päässyt piirustuspöydältä jo testausasteelle ja siitä on saatu positiivisia 

tuloksia. Petrovskiitti on melko yleinen mineraali ja siitä valmistetulla aurinkopaneelilla 

saataisiin jopa 10 kertaa halvemmalla tuotettua enemmän sähköä kuin piipohjaisilla paneeleilla. 

Tuotantolinja olisi yksinkertaisempi ja tuotanto turvallisempaa (Isomäki 2021). 

 

Käytännössä aurinkosähköala on kuitenkin kehittynyt hitaasti teknologian kehityksen pohjalta 

mitattuna. Edelleenkin esimerkiksi 10 vuotta vanhat paneelit ovat käyttökuntoisia uusiin 

paneeleihin verrattuna. Kun teknologinen murros tulee, on oltava kuitenkin hereillä. 
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Kuva 5. Kattoon integroitava aurinkovoimala on ollut jo pitkään teknologisesti mahdollista. Vasta viime 

vuosina toteutuksen halventuessa, se on ollut varteenotettava vaihtoehto energiantuotantoon (Ilari 

Rokkanen) 

 

3.3 Business model canvas 

 

Business Model Canvas on suosittu työkalu uuden yrityksen liiketoimintamallin luomiseen. Sen 

avulla löydetään keinot ja pääkohdat minkä avulla yritys luo ja hankkii arvoa toiminnalleen. 

(Osterwalder ym. 2010). SOLAROK Oy liiketoimintamalli tullaan rakentamaan Canvas mallin 

pohjalle (kuva 6) 

 

Pääkumppanit 

Pääliiketoiminto 

Arvoperusta 

Asiakassuhteet 

Asiakassegmentti 

 

 

 

 

 

 

Resurssit Kanavat 

 

 

 

 

 

 

Kustannusrakenne Kassavirta 

 

 

 

 
 

Kuva 6. Business Model Canvas pohjautuen Osterwalder ja Pigneur malliin (Osterwalder ym. 2010) 

 

3.3.1 Asiakassegmentti 

 

Osterwalder ym. lähtevät rakentamaan mallia asiakassegmentistä, koska mikään yritys ei 

menesty ilman toimivaa asiakaskuntaa. Heidän mallissaan asiakassegmentissä vastataan 

kahteen kysymykseen: 
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1. Kenelle luodaan arvoa? 

2. Ketkä ovat kaikkein tärkeimmät asiakkaat? 

 

SOLAROK Oy luo arvoa arvoketjun loppuasiakkaalle. Tarkoituksena on tuoda asiantuntevaa 

insinöörityötä asiakkaan puolelle. Tällä hetkellä asiakas joutuu luottamaan urakoitsijaan ja alan 

ollessa nuori, myös sopimuskäytännöt ovat usein vaihtelevia. Asiakas joutuu tekemään kaikki 

omat investointilaskelmansa vastapuolen arvioiden mukaan. SOLAROK Oy avulla asiakas 

pystyy jopa ennen kilpailuttamiskierroksia tekemään simulointeja kohteen sopivuudesta 

aurinkosähkön tuotantoon, sekä arvioimaan riippumattoman toimijan kanssa 

hankeselvityksessä kohteen aurinkosähköpotentiaalia. Lisäksi yhteistyö ja arvonluonti voi 

jatkua koko voimalan elinkaaren ajan eli vähintään 25 vuotta, koska yrityksemme on kumppani, 

joka mahdollistaa aurinkovoiman mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Koska 

SOLAROK Oy on riippumaton kolmas osapuoli, jonka ansaintamalli ei ole riippuvainen 

aurinkovoimalan koosta tai komponenteista vaan asiakkaan edunvalvonnasta, lopputuloksena 

on aina asiakkaan kannalta paras ratkaisu. 

 

Tärkeimmät asiakkaat tulevat olemanaan isännöitsijät, taloyhtiöt sekä aurinkoenergiasta 

kiinnostuneet yritykset. Asiakkaat voivat olla joko hankkimisvaiheessa olevia tai jo 

aurinkovoimalan omistavia yrityksiä. Asiakkaat ovat Y-tunnuksellisia ja SOLAROK Oy 

päämarkkinat ovat BtoB puolella. Varsinkin taloyhtiöt ja isännöitsijät tarvitsevat apua 

aurinkosähköhankinnoissa. Lisäksi markkina kehittyy siihen suuntaan, että taloyhtiöiden 

kannattaa virtuaalimitaroinnin ja energiayhteisöjen perustamisen sallimisen jälkeen hankkia 

suurempia ja kompleksisempia aurinkovoimaloita. 

 

ASIAKASSEGMENTTI  

 

Kenelle luodaan arvoa? Tärkeimmät asiakkaat? 

 

 

 

Loppuasiakas, Loppuasiakkaan 
investoinnista vastaava taho 

Aurinkoenergiaa hankkivat yritykset, 
Aurinkoenergiaa omistavat yritykset 

Isännöitsijöiden kautta taloyhtiöt, BtoB 

 

 

 

 
Kuva 7. SOLAROK Oy Asiakassegmentti 
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3.3.2 Arvoperusta 

 

Arvoperustalla yritetään hankkia selvyys seuraavien kysymysten ongelmiin: 

 

1. Mitä arvoa tuomme asiakkaallemme? 

2. Minkä asiakkaan ongelman yritämme korjata? 

3. Mitä asiakastarpeita tyydytämme? 

4. Minkälaisella tarjonnalla ja palveluilla lähestymme asiakassegmenttejämme? 

 

Tuomme konsulttina asiantuntijuutta asiakkaalle. Avullamme asiakas pystyy heti 

aurinkovoimalan hankintaselvityksestä lähtien tukeutumaan riippumattomaan 

asiantuntijuuteemme ja pystymme pidentämään investoinnin elinkaarta kustannustehokkaasti 

niin pitkälle kuin vain suinkin mahdollista. Osaamisemme avulla asiakas saa varmasti parhaan 

mahdollisen ja tarkasti mitoitetun aurinkovoimalan itselleen. Tarvittaessa asiakas voi ulkoistaa 

haluamansa voimalan osa-alueet ja toimimme kumppanina koko pitkän elinkaaren ajan. 

 

Asiakkaiden suurimmat ongelmat liittyvät hankeselvityksiin ja voimalan elinkaaren hallintaan. 

Urakoitsija tarjoaa aina itselleen sopivinta ratkaisua, koska katetaso yritetään saada suhteellisen 

matalakatteisella ja pääomavaltaisella alalla mahdollisimman suureksi. Urakoitsijan intressinä 

on saada skaalattua voimala ja sen komponentit siten, että materiaalien kustannus ja voimalan 

suunnittelutyö minimoidaan. Tämä ei kuitenkaan ole aina asiakkaan intressin mukaista. 

Asiakkaan intressi on se, että voimalan tuotanto kohtaa kulutuksen kanssa ja jokainen 

aurinkopaneeli on mahdollisimman hyvässä valaistusolosuhteessa. Nykyään sopimuksissa 

määritellään usein esimerkiksi P-50 arvolla aurinkovoimalan takuutuotanto ja tuotannon ollessa 

määritetyllä aikavälillä alle tuotannon arvon, urakoitsija maksaa takuutuotannon ja toteutuneen 

tuotannon erotuksen. Tämä kuitenkin lisää urakoitsijan riskiä, jonka hän sisällyttää yleensä 

voimalan myyntihintaan ja asiakkaan investointi on kannattamattomampi. Kyseinen 

takuutuotanto voidaan heti hankesuunnitteluvaiheessa ottaa pois, kun voimalan tuotanto 

simuloidaan mahdollisimman tarkasti asiakkaan intressien mukaiseksi. 

 

Aurinkoenergia on mediassa läsnä. Uusiutuva energiantuotanto on myös yrityksen arvopohjan 

luomisen väline. Aurinkoenergian hankinta ei kuitenkaan tue konkreettisesti vihreää arvoa, jos 
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paneelit asennetaan vain näön vuoksi. Avullamme asiakas saa vihreän imagon, joka oikeasti 

tuottaa eikä voimalaa hankita vain markkinointibudjetilla. Huonosti asennettu ja suunniteltu 

aurinkovoimala on luonnonvarojen tuhlausta, eikä tulevaisuuden puhdasta energiantuotantoa. 

 

SOLAROK Oy:n palveluihin kuuluu kuvan 8 mukaisesti aurinkovoimaloiden tekninen 

suunnittelu, kartoitustoiminta, asiakkaan konsultointi huoltotoiminta, sekä innovatiivisimpana 

aurinkovoimaloiden nanopinnoitus. 

 

 

kuva 8. SOLAROK Oy palvelutarjonta (SOLAROK Oy kotisivut) 

 

Palvelutarjonta on rakennettu siten, että yritys pystyy tukemaan asiakasta hankalimmistakin 

rakennesuunnittelutöistä aina voimalan purkamiseen ja kierrättämiseen sen elinkaaren jälkeen. 

Aurinkoenergiaa tarjoavalla yrityksellä on harvoin erikoisrakennesuunnittelua tarjonnassaan, 

mutta me pystymme toteuttamaan mitoitukset ja suunnittelut jokaiseen kohteeseen 

hankaluudesta riippumatta 
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ARVONLUONTI  

 

Arvon tuominen 
ongelman 

ratkaiseminen 
asiakastarpeet tarjonta ja palvelut 

 

 

 

asiantuntijuus, 
riippumaton 
kumppani, 
tekninen 

osaaminen 

asiakkaan edun 
mukaisen 

aurinkoenergian 
hyödyntäminen 

hankinnasta 
elinkaaren yli 

kestävän 
energiantuotannon 
merkitys yrityksen 

arvopohjassa ja 
investoinnin 
elinkaaren 

kannattavuuden 
mahdollistaminen 

Palvelut 
elinkaariajattelun 

mukaisesti: 
Kohteen 

hankeselvityksestä 
suunnitteluun ja 

simulointiin, työn 
valvontaan ja 

hyväksymiseen. 
Elinkaaren 

turvaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 9. SOLAROK Oy Arvonluonti 

 

3.3.3 Kanavat 

 

Osterwalderin ja Pigneurin Business Model Canvasissa Kanavilla tarkoitetaan viiden kohdan 

arvoketjua: Asiakkaiden herättely ja asiakashankinta, arviointi, ostotapahtuma, toimitus sekä 

jälkimarkkinointi (kuva 10). 

 

Kuva 10. SOLAROK Oy kanavat ja niiden vaiheet 

 

3.3.4 Asiakassuhteet 

 

Kanavien vaiheet                

1. Asiakashankinta 2. Arviointi 3. ostotapahtuma 4. toimitus 5. jälkimarkkinointi 

Alan sisäpiirin 
tietojen 

avaaminen, tiedon 
jakaminen, 

LinkedIn, YouTube, 
kotisivut, nykyisen 

verkoston 
hyödyntäminen 

Blogikirjoitukset, 
referenssit, 

yleisessä jaossa 
olevat 

opetusvideot 

Hankinta tehty keskustelu ja 
tarpeenkartoituspohjaiseksi, 

koska kyseessä 
projektinomainen 

kohteeseen spesifioitu 
tarjouspohjainen 

hankintaketju 

 Kyseessä 
palvelupohjainen 

myynti, jossa 
lopputuloksena 

yleensä sähköinen 
raportti 

Jälkimarkkinointi 
tulee aina 

seuraavasta 
vaiheesta. 
Esimerkiksi 

hankekartoituksen 
jälkeinen työtehtävä 

kilpailutus jne. 
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Asiakassuhteet ovat tiiviisti henkilöityviä. Asiakkaan ja yrityksen välille pyritään luomaan 

avoin suhde, joka hyödyttää molempia. Aurinkosähköalalla kilpailu lisääntyy vuosittain 

liiketoiminnan kehittyessä ja alalle tulee koko ajan uusia toimijoita. Sääntely ja valvonta ei ole 

pysynyt kehityksessä mukana, jolloin asiakkaan on hankala löytää toimivaa kumppania 

itselleen. Asiakassuhteen löytyessä se on mahdollista ylläpitää vuosikymmeniä 

aurinkovoimalan elinkaaren ajaksi. 

 

Asiakassuhde rakentuu luottamukseen, kuten yleensäkin asiantuntijatyössä. Itse asiakkuus ei 

tule maksamaan SOLAROK Oy:lle, koska markkinointikustannusten ja asiakashankinnan 

kustannusten jälkeen asiakas maksaa asiantuntijatyöstä aina työperusteisesti. Eli asiakkaan 

tarvitsema työ on laskutettavaa työtä. Varastointikustannuksia tai muita yksittäisen asiakkaan 

tuomia kustannuksia ei synny. Kriittisin kustannus tulee ajan rajallisuudesta yksityisyrittäjällä, 

jolloin asiakkaat tulisi valita siten, että suhde ei lopu yhteen toimeksiantoon vaan samalla 

hankintakustannuksella saadaan useita toimeksiantoja asiakkaan kanssa. 

 

3.3.5 Kassavirta 

 

Kassavirtaan on hyvä pureutua Canvasin seuraavien kysymysten kautta: 

 

1. Mistä asiakkaat haluavat maksaa? 

2. Mitä arvoa asiakkaat ostavat? 

3. Miten hinnoitella? 

Kuva 11. SOLAROK Oy kassavirran muodostuminen 

 

 

K
A

SSA
V

IR
TA

 

OSTETTAVA ARVO ASIANTUNTIJUUS 
ELINKAAREN 

YLLÄPITO 
ERIKOISSELVITYKSET 

  

MISTÄ MAKSAVAT 
suunnittelu, mitoitus, 
investointilaskelmat, 

hankeselvitykset 

elinkaaren 
turvaaminen ja 

tarkastukset 

yksittäiset selvitystyöt 
tai erittäin spesifi 

suunnittelu 

 

 
 

HINNOITTELU kiinteä hinta 
perustuu kohteen 

energiantuotantoon  
tuntihinnoittelu 
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Hinnoittelun ja kassavirran tausta-ajatus on se, että kaikki laskutettava työ perustuu 

perusteltavissa olevaan hyötyyn SOLAROK Oy osaamisesta. Esimerkiksi asiantuntijuudesta 

annettava kiinteähintainen tarjous pohjautuu kartoituskäyntiin. Käynnillä saadaan 

kokonaiskuva asiakkaasta parhaiten hyödyttävästä työstä ja hinnoittelun voi perustella siitä 

saatavaan tekniseen, ajalliseen ja kilpailuttamisessa esiin tuleviin säästöihin. Elinkaaren 

ylläpitopalvelut ovat aina kohdekohtaisia ja ne perustuvat voimalasta saatavaan energiaan. 

Asiakkaan on järkevää ottaa huoltopalvelu, jos sen arvo pystytään osoittamaan esimerkiksi sen 

avulla saadun lisäenergiantuotannon tai säästettyjen tuotantokatkojen arvon mukaan. 

Erikoisselvitykset ovat haastavia rakennesuunnitteluosaamista tarvitsevia erikoistöitä tai 

haastavia asennustapaselvityksiä simulointeineen. Se on työtä mistä ei löydy muualta Suomesta 

osaamista ja on haastavuutensa takia hinnoiteltava käytetyn työajan mukaan. 

 

3.3.6 Päätoiminnot, resurssit ja kumppanit 

 

PÄÄKUMPPANIT 
Alkuun vain yksi kumppani 

rakennesuunnitteluun liittyen. 
Tulevaisuudessa kumppaneita eri aloilta ja 

synergian hakemista muiden 
liiketoiminnoista (esim. kattoyritykset) 

LIIKETOIMINNOT 
 
Ongelmanratkaisu 

 

 

 

 

 

RESURSSIT 
 

Yksityisyrittäjä 

 

 

 

 

 

 
Kuva 12 SOLAROK Oy päätoiminnot, resurssit ja kumppanit 

 

SOLAROK Oy liiketoiminto perustuu pääkohdiltaan ongelmanratkaisuun. Ongelmanratkaisu 

tuo arvon asiakkaalle. Resurssit ovat aluksi niukat, koska yritys perustetaan yrittäjän omien 

säästöjen varaan ilman ulkoista pääomaa. Liiketoiminnan aloittaminen ei tarvitse kuin 

tietokoneen ja lisenssit. Kiinteää omaisuutta tai suuria laitehankintoja ei tarvitse tehdä. 

 

Pääkumppani tulee olemaan aluksi vaativaa suunnittelupalvelua tarjoava yritys, jonka avulla 

toteutetaan kaikkein haastavimmat toimeksiannot yhteistyössä. Tulevaisuudessa kumppaneiksi 
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voivat muodostua esimerkiksi suunnittelupalvelun ulkoistavat alan toimijat tai yritykset, jotka 

hoitavat vain järjestelmien myynnin, mutta haluavat ulkoistaa suunnittelun osaavalle 

yritykselle. Myös kattojen korjauksia myyvät yritykset yritetään tulevaisuudessa saada 

kumppaneiksi siten, että he pystyisivät tarjota esimerkiksi omia voimaloita kattoremontin 

yhteydessä. 

 

Perusliiketoiminta ja yrityksen oma arvopohja on loppuasiakkaan auttamisessa, mutta 

tarvittaessa tulevaisuudessa voi tulla tilanteita missä itse suunnitteluosaamista tarvitaan. Se ei 

sodi yrityksen omia arvoja vastaan, jos suunnittelutyötä tarjotaan alan toimijoille vaan kehittää 

samalla alan käytäntöjä ja tasoa paremmaksi, jolloin loppupeleissä myös omat pääasialliset 

asiakkaat voittavat toteutuksen laadukkuuden myötä. 

 

3.3.7 Kustannusrakenne 

 

Kustannusrakenne tullaan pitämään mahdollisimman matalana. Covid-19 pandemiasta 

seuranneesta etätyön lisääntymisestä ja etäpalavereiden normalisoitumisesta johtuen yritys ei 

tarvitse ainakaan liiketoiminnan alussa omaa konttoria tai työtilaa. Työtehtäviä pystytään 

tekemään joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Kohdekäynnit hoituvat yrittäjän omalla 

pakettiautolla ja yritys kustantaa oman auton käytöstä johtuvat kilometrikustannukset. 

 

Kiinteitä kustannuksia tulee olemaan IT-kustannukset ja lisenssien kuukausimaksut. 

Muuttuvina kustannuksina tulee eri työvälineiden (esimerkiksi lämpökamera) vuokrauksesta ja 

liikkumisesta johtuvat kustannukset. 

 

Matalan kustannusrakenteen ansiosta yritys pystyy keskittymään heti alusta alkaen 

ydinliiketoiminnan kasvattamiseen. Aloittavalla yrityksellä on ennen ensimmäisiä 

toimeksiantoja ja kassavirran positiiviseksi muuttumista tiukat lainarahalla tai omilla säästöillä 

ylläpidettävät kuukaudet. Mitä matalampana kiinteät kulut pysyvät, sitä enemmän on aikaa 

liiketoiminnan pystyttämiseen ja kehittämiseen. 
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4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

 

Liiketoimintasuunnitelman avulla yritys kuvaa liiketoimintansa idean, tavoitteet, päämäärän ja 

strategiset toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan tavoite. Siitä selviää ja sen avulla 

pystytään osoittamaan, että ajatuksella ja idealla on oikeasti liiketoimintamahdollisuus ja 

mahdollinen ansaintalogiikka (Viitala ym. 2013, 50–53). 

 

Liiketoimintasuunnitelma kasataan SOLAROK Oy:lle sopivaksi liiketoimintamalliksi, jonka 

pohjalta yritystä aletaan viemään eteenpäin. Yritykselle on valittu konkreettisimmat kohdat 

omaa liiketoimintaa ajatellen. 

 

4.1 SOLAROK OY liiketoimintasuunnitelma 

 

Liiketoimintasuunnitelman avulla varsinkin aloittava yritys pystyy esittämään toteen, että sillä 

on selvä liiketoimintamahdollisuus. Suunnitelma toimii pohjana myös esimerkiksi rahoituksen 

hakemiseen ja se toimii dokumentointina yrityksen alkuvaiheen kehittämiselle (Viitala ym. 

2013, 50–53). SOLAROK Oy liiketoimintasuunnitelma kasataan kuudesta eri osa-alueesta. 

 

Vaikka aurinkosähköala kasvaa vuosittain ja näyttää siltä, että tulevaisuudessa kehityssuunta 

on positiivinen, alalla ei kuitenkaan ole Suomessa tarvittavaa määrää osaamista. SOLAROK 

Oy yrittää päästä kilpailtuun markkinaan, mutta lähestymistapa on erilainen kuin perinteinen 

alalle tuleminen. Aurinkosähköalalle tullaan usein urakoimaan päätoimisesti tai se otetaan 

rinnalle muun sähköurakoinnin oheen. SOLAROK Oy ottaa kuitenkin haltuunsa 

aurinkosähköalan konsultointipuolen, jossa kilpailua ei ole samassa määrin. Isot 

konsulttiyritykset eivät ole olleet tiiviisti mukana aurinkosähkömarkkinoissa, koska projektien 

suuruudet tukevat harvoin suuren konsulttiyrityksen strategiaa. 

 

SOLAROK Oy liiketoimintasuunnitelman päämääränä on olla aurinkosähkömarkkinoilla 

urakoitsijoiden ja loppuasiakkaiden välissä oleva asiantuntija, joka säädösten ja 

toimeksiantajansa etujen mukaan sitoo alan eri toimijat. Lopputuloksena on toimivat, pitkän 
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elinkaaren aurinkovoimalat, jotka on tehty mahdollisimman tehokkaiksi ja kannattaviksi 

energiantuotantoa ajatellen 

 

Kuva 13. SOLAROK Oy liiketoimintamallin päätavoite on olla kolmannen osapuolen asiantuntijapalveluita 

tarjoava yritys. 

 

4.1.1 Yrityksen tausta, visio ja tarkoitus 

 

SOLAROK Oy perustettiin vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana. Yrityksen 

perustaminen pyöri yrittäjän mielessä jo pitkään, koska aurinkosähkömarkkinoilla oli selviä 

ongelmia. Suomessa alalle pääsi helposti, mutta asennuksen ja suunnittelun laatutasoa ei 

valvottu tarpeeksi. Asiakkaat eivät lisäksi tienneet mitä voivat vaatia urakoitsijalta ja 

lopputuloksena oli usein aurinkosähkövoimala, jonka ei ollut alan standardien mukaisesti tehty 

ja dokumentoitu. Lisäksi asiakas joutui luottamaan aivan liikaa myyjän sanaan tuotannosta ja 

parhaasta ratkaisusta. Koska alan laatutaso oli valmiiksi heikko ja hintakilpailu oli kovaa, 

katteet pienenivät ja laadusta oli pakko tinkiä. Varmennustarkastukset olivat nimellisiä ja monia 

sellaisia voimaloita käynnistetään, mitä ei ikinä tulisi käynnistää ilman puutteiden korjaamista. 

On todella ihme, ettei aurinkosähköjärjestelmiä ole syttynyt yhtään enempää. 

 

Yrityksen visio on ollut alusta alkaen tuoda asiakkaan avuksi riippumaton toimija, joka pystyy 

auttamaan asiakasta hankkimaan mahdollisimman tehokkaan ja laadukkaan aurinkovoimalan. 

Tulevaisuudessa aurinkovoimaloiden tarkastuskäytäntö pitäisi kirjoittaa standardiin 

pakolliseksi vuositarkastukseksi ja vuonna 2030 kaikki uudet aurinkovoimalat olisi tehty 
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laadukkaasti ja niitä valvottaisiin. Tulevaisuudessa myös aurinkovoimaloiden koko kasvaa ja 

on tärkeää, että SOLAROK Oy:n kaltaisia asiantuntijaosaajia käytetään laadukkaiden 

voimaloiden suunnittelun tukena. Vuonna 2025 yrityksen liikevaihto on 200 000 €. 

Yrityksen tarkoitus voidaan tiivistää yrityksen kotisivuilta löytyvään virkkeeseen: 

 

”Aurinkosähkön ympärillä on todella kova hype. Jos uusiutuvilla energiamuodoilla aiotaan 

tuottaa tulevaisuudessa fiksusti energiaa, on ajateltava järjellä eikä vain tunteella. 

Aurinkosähkön tuottaminen tulee olla fiksua, jotta komponentteihin käytetty energia ja 

elinkaaren aikana saavutettu hyöty tukevat puhtaan energian tuotantoa eivätkä vain imagoa” 

 

- Ilari Rokkanen, SOLAROK Oy 

 

Yrityksen tarkoitus on toteuttaa edellisen lainatun virkkeen sanoma. 

 

4.1.2 Strategia 

 

Strategia on pelisääntö tai toimintaohje, jolla yritys etenee valitsemallaan suunnalla. Strategisen 

suunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa kolme kysymystä, johon haetaan vastaukset: 

 

1. Kenelle myydään? 

2. Mitä myydään? 

3. Miten toimitaan? 

 

(Viitala ym. 2013) 

 

SOLAROK Oy myy palveluitaan aluksi aurinkoenergiaa ostaville tai sitä omistaville 

yrityksille. Tulevaisuudessa yrityksen visiota kohden mentäessä palveluita aletaan myymään 

kaikille sitä tarvitseville yrityksille, koska sen avulla alan laatutasoa ja käytäntöjä pystytään 

kehittämään. Palveluita aletaan myymään ensin suoraan yksittäisille päättäjille, jonka jälkeen 

haetaan suora kumppanuussuhde. SOLAROK Oy pystyy suunnittelutyön lisäksi toteuttamaan 

ylläpitotoimia ja huolto- ja tarkastuspalveluita, jolloin asiakkaat saavat 

aurinkosähkökumppanin kaikkeen aurinkosähköön liittyvien ongelmien kanssa. Järjestelmien 
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urakointia SOLAROK Oy ei kuitenkaan tee, koska se sotii yrityksen arvoja vastaan. Yritys on 

teknologiariippumaton toimija ja jos se alkaa myymään järjestelmiä, asiantuntijuus ei ole enää 

riippumatonta kolmannen osapuolen toimintaa. Huoltotoiminta ja tarkastustoiminta ei 

kuutenakaan sodi yrityksen arvoja vastaan, koska silloin olemassa olevien järjestelmien 

elinkaarta kasvatetaan ja järjestelmää korjataan eli järjestelmästä tehdään parempi ja asiakas 

hyötyy. 

 

Yritys myy osaamistaan, asiantuntijuutta ja ongelmanratkaisua. Osaamien on syntynyt 

lukuisten haastavien kohteiden suunnittelusta ja projektien onnistuneista loppuunsaattamisista 

aikataulussa ja budjetissa. Esimerkiksi vaativat seinäasennukset, teräsrakenteisiin integroinnit, 

lasirakenteet, kattoon integrointi tai vaativat maa-asennukset ovat SOLAROK Oy 

pääosaamista. Asiantuntijuuden myyminen tarkoittaa suunnittelun myymistä, mutta myös 

hankeselvityksiä ja asennuspaikkakartoituksia. Ongelmanratkaisun myymisen ytimen 

muodostaa sellaiset toimeksiannot mihin muilla ei löydy osaamista. Esimerkiksi kuvan 14. 

teräsrakenne, johon pitää suunnitella ennen aurinkosähköjärjestelmää tukirunko. 

Aurinkosähköurakoitsijoilla riittää harvoin osaaminen kyseisen kaltaiseen suunnittelutyöhön 

tai he eivät halua ottaa vastuuta suunnittelusta. Tähän SOLAROK Oy:llä on osaamista. 

 

 

Kuva 14. Esimerkki teräsrakenteesta, joka tarvitsee tukirungon suunnittelun ennen 

aurinkosähköjärjestelmää. 



33 

 

   

 

 

Aluksi kaikki toiminta keskitetään uusien asiakkaiden hankkimiseen. Asiakkaita hankitaan 

olemassa olevan verkoston kautta. Lisäksi kohdennetut kylmäsoitot ja sähköpostit yritysten 

päättäville henkilöille aiotaan hyödyntää. Nykyään pieni yritys hyötyy myös LinkedIn 

alustasta. LinkedInissä yritetään pitää yllä ammattimaista julkisuutta ja julkaista muille 

ongelmakohtia aurinkoenergia-alalta. Ensimmäisten toimeksiantojen jälkeen yritetään 

kasvattaa suhdetta kumppanuudeksi ja päästä uusiin projekteihin samojen yritysten 

aurinkosähköhankintoihin tai aurinkosähkövoimaloiden elinkaareen liittyviin projekteihin. 

Koska työ on projektiluonteista, on tärkeää, että uusia asiakkaita hankitaan aktiivisesti vuoden 

ympäri niin pitkälle, että rajoittava tekijä on yrittäjän työhön käytettävissä oleva aika. 

 

Ensimmäisenä vuotena tärkeintä on päästä julkisuuteen ja ihmisten tietoisuuteen. Yrityksen 

olemassaolosta on tiedettävä. Seuraavana vuonna fokus on arvon luomisessa 

yhteistyökumppaneille ja yhteistyön tiivistämisessä. Sen jälkeiset vuodet liiketoimintaa 

kehitetään ja yritetään skaalata. Esimerkiksi uusien aurinkosähköinnovaatioiden tullessa, on 

oltava tarkkana, että SOLAROK Oy ammattitaito pysyy koko ajan kärkijoukossa. 

Ensimmäisten yrityksen vuosien jälkeen on myös tarkoituksena kehittää koulutusta alan 

yrityksille ja toteuttaa toimeksiantoja laaja-alaisemmin ja isompiin projekteihin. Suurien 

voimaloiden rantautuessa myös Suomeen, SOLAROK Oy pystyy toimimaan pääsuunnittelijana 

projekteissa 

 

4.1.3 Markkinointisuunnitelma 

 

Markkinointi voidaan kiteyttää sen olevan tarkoitettu kysynnän luomiseen ja tyydyttämiseen 

kohdemarkkinoilla (Viitala 2013, 107). 

 

SOLAROK Oy tapauksessa on tärkeintä tuoda ihmisten tietoisuuteen jo olemassa olevat 

ongelmat. Toteutuksissa on ongelmia, mutta asiakkaat eivät ole välttämättä tietoisia, että 

voimalassa voi olla ongelmia, koska he ovat tottuneet jo valmiiksi määrättyyn tuotantoon. 

Kaikki ongelmat eivät lisäksi näy välttämättä heti, mutta niiden korjauskustannus kertyy, jos 

ongelmien annetaan olla. 
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Markkinointia tullaan tekemään kolmea eri reittiä pitkin. LinkedIn, YouTube ja Facebook 

toimivat alustoina, joissa SOLAROK Oy yrittää kasvattaa omaa asemaansa ihmisten 

tietoisuudessa. LinkedIn toimii enemmän ammatillisena ja liidipohjaisena työkaluna. Siellä 

yritetään löytää ammattilaiset, jotka tarvitsevat apua aurinkosähköhankinnoissa. Facebookin 

tärkein tehtävä on toimia yleisenä näkyvyyskanavana. Esimerkiksi taloyhtiöiden puheenjohtajat 

ja muut aiheesta kiinnostuneet löytyvät Facebook-mainonnalla paremmin kuin LinkedInissa. 

YouTube-kanavalla paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja avataan alalla olevia asioita. Sieltä 

löytyy opetusvideoita tai vastauksia alan ympärillä pyöriviin kysymyksiin ja on luonteeltaan 

rennompi. Kaikkien näiden kanavien lopullinen tarkoitus on saada SOLAROK Oy nimi 

julkisuuteen. Suurin osa asiakkuuksista tulee onnistuneiden projektien ja referenssien myötä. 

 

4.1.4 Taloussuunnitelma 

 

Taloussuunnitelma on yksinkertainen. Menojen ja tulojen on oltava tasapainossa ja kassavirran 

riittävyys on turvattava. Lämpökamera ja tarvittavat mittauslaitteet hankitaan aina 

toimeksiantokohtaisesti vuokralle. Suurimmat investoinnit koskevat lisenssimaksuja 

suunnitteluohjelmille, sekä IT-laitehankintoja. 

 

Kulut on pidettävä minimissään, koska ensimmäisten asiakkaiden ja laskutusten tekemisessä 

saattaa kestää pidempään. Konsulttitoiminnassa tulee saada referenssejä minkä avulla saa uusia 

referenssejä, jolloin ensimmäiset kohteet ja suunnittelutyöt on saatava vaikka ne eivät heti 

alkuun olisikaan taloudellisesti niin kannattavia. Tarkoituksena on kuitenkin saada 

liiketoiminta 3 vuoden aikana siihen pisteeseen, että yritys on voitollinen ja sen on mahdollista 

laajentua. 

 

4.1.5 Suurimmat riskit 

 

Suurimmat riskit koskevat toimintakenttää, yrittäjän omaa jaksamista sekä yleistä ilmapiiriä 

aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiantuottomuotojen hankintaan. 

 

Toimintakenttä on kilpailtu, mutta SOLAROK Oy liikeidea tukee kilpailtua toimintakenttää. 

Mitä enemmän aurinkosähköalalla on hajontaa ja mitä huonompi toteutusten taso on, sitä 
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paremmin SOLAROK Oy:llä on toimeksiantoja. Toisaalta jos ala menettää maineensa tai 

tapahtuu paljon negatiivista, esimerkiksi tulipaloja, se saattaa muuttaa yritysten halua 

investoida aurinkosähköön. Lisäksi poliittinen ilmapiiri, mahdolliset tuotantotuet tai jonkun 

toisen aurinkoenergian kanssa kilpailevaan tuotantomuotoon saattavat muuttaa toimintakenttää. 

 

Suurimpia yrityksen riskejä on myös yrittäjän oma jaksaminen ja terveydentila. Sen takia 

yrityksen on yritettävä kasvaa mahdollisimman nopeasti ja laajentua, jotta yritykselle saadaan 

lisää avainhenkilöitä. On kuitenkin hyvä, että alkuvaiheessa on vain yksi päätöksentekijä, jonka 

avulla toiminnan suunta saadaan pidettyä selkeänä ja turhia erimielisyyksiä ei alkuvaiheessa 

esiinny. 

 

Poliittinen ilmapiiri on Suomessa määrittynyt pitkälle 4 vuotisen hallituskauden jälkeen 

tapahtuvat seuraavan hallituksen muutokset, joten poliittista ilmapiiriä ei voi tietää seuraavien 

12 vuoden kuluttua. Suomessa eri poliittiset puolueet edustavat erilaisia näkemyksiä 

ilmastonmuutokseen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyen. Sen takia myös yrityksen 

kannattaa miettiä kehityssuuntiaan ja politiikan tilannetta hallituskausien mukaan. 

 

5 YHTEENVETO 

 

Markkinatilanne ja tulevaisuus näyttää hyvältä SOLAROK Oy kaltaiselle yritykselle. 

Markkinan koon kasvaessa myös yrityksen strategiaa on hyvä rakentaa tukeman kasvua. 

SOLAROK Oy kaltaiselle yritykselle tulee paremmat markkinanäkymät alan liikevaihdon 

kasvaessa entisestään. 

 

SOLAROK Oy ansaintamalli ja kassavirran ylläpito vaatii aktiivista alkuajan asiakashankintaa 

ja kriittistä on löytää nopeasti suuren liikevaihdon ja aurinkoenergiaan panostavien yritysten 

päätöksistä vastaavat henkilöt ja saada oma liikevaihto kasvamaan. Myös referensseihin olisi 

hyvä saada hyvän yhteiskunnallisen aseman omaavia yrityksiä ja sitä kautta kasvattaa 

ammatillista vaikutuspintaa alalla. 

 

Suurimmat riskit liittyvät toiminnan käynnistämiseen ja yrittäjän jaksamiseen. SOLAROK Oy 

on yrittäjän ensimmäinen yritys ja alkuvaiheessa tulee varmasti paljon uutta opittavaa. Yritystä 
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yritetään saada kannattavaksi 3 vuoden aikana, jonka jälkeen tehdään päätös nykyisen 

liiketoimintamallin kannattavuudesta ja uudesta suunnasta. On kuitenkin tärkeää, että 

alkuvaiheessa ei muuteta suuntaa liian nopeasti, koska asiantuntijayrityksen on kehitettävä 

rauhassa omaa portfoliotaan ja mainettaan. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että SOLAROK Oy liiketoimintamalli ja liiketoimintakenttä 

näyttää siltä, että yritys kannattaa perustaa ja nykyinen strategia ja visio näyttävät toimivilta 

kasvavassa aurinkosähkömarkkinassa. SOLAROK Oy perustettiin ja Y-tunnukseksi tuli 

3188878–6. Yrityksen logoksi valittiin yksinkertainen mieleenpainuva logo. Värit haluttiin 

toistensa kontrasteiksi. Musta pohjaväri tuo keltaisen yksinkertaisella fontilla kirjoitetun nimen 

hyvin esiin. Nimeä ympäröi kolmelta puolelta viivat, jotka kuvaavat vihreällä värillään 

ekologisuutta sekä muodoltaan akkua. Akkuvivahde haluttiin ottaa mukaan siten, ettei se ole 

ilmiselvä, mutta se on löydettävissä logosta (kuva 15) 

 

 

Kuva 15. SOLAROK Oy logo 

 

6 SOLAROK OY ENSIMMÄINEN PUOLIVUOTISKAUSI 

 

SOLAROK Oy ensimmäinen puolivuotiskausi käydään läpi aikajärjestyksessä kolmessa osassa 

otsikoituna kuukausien mukaan. Tällä esittämistavalla saadaan aikajärjestys tapahtumille ja 

liiketoiminnan kehittymistä on helpompi seurata. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

liiketoiminnan suunta on mennyt sinne, minne alun perin ajateltiin, mutta vastaan on tullut 

myös paljon sellaisia asioita mihin urakoitsijan palveluksessa ja toisella puolella 

neuvottelupöytää olleena ei osannut varautua. Liiketoiminta etenee kuitenkin myös 

diplomityön kirjoittamispäivänä. Yrityksen liiketoimintaa yritetään saada kannattavaksi 
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edellisissä kappaleissa mainitun kolmen vuoden aikana. Jos näyttää siltä, että liiketoiminta ei 

kasva tai etene halutulla tavalla, yrityksen suuntaa muutetaan. Tällä hetkellä merkit näyttävät 

kuitenkin siltä, että liiketoiminnan suunta on oikea. 

 

6.1 helmi- ja maaliskuu 

 

Helmikuussa yritys rekisteröitiin patentti- ja rekisteriviranomaisen tietokantaan verkossa. 

Yrityksen perustaminen oli yksinkertainen toimenpide ja yksinyrittäjän ollessa kyseessä, 

erillisiä pöytäkirjoja tai osakassopimuksia ei tarvittu. Vaimosta tuli yrityksen hallituksen jäsen, 

mutta yrityksen osakkeet ja päätäntävalta on 100 prosenttisesti yrittäjällä. Tällä menettelyllä 

yrityksen alkuvaiheen kehittäminen saadaan nopeasti eteenpäin ja alkuvaiheen omistajien 

välisiä kompromisseja ei tarvinnut tehdä. 

 

Hankalin vaihe yrityksen perustamisessa oli sopivan kirjanpitäjän löytäminen, koska 

liiketoiminnan kehittymistä ja ensimmäisen vuoden liikevaihtoa oli hankala määritellä. 

Pankkipalvelut ja sähköiset työkalut oli kirjanpitäjän löydyttyä helppo ottaa käyttöön. Tässä 

vaiheessa oli myös hyvä, että edellinen työnantaja oli pieni ja koko yrityksen liiketoiminnan eri 

osa-alueisiin oli helppo tutustua jo yrityksen palveluksessa. Tämän takia alkuvaiheen 

laskutukset, sopimukset ja kirjanpidolliset seikat oli helppo ottaa haltuun. 

 

Liiketoiminta lähti hyvin etenemään. Alkuvaiheessa toimeksiantoja tuli jo olemassa olevien 

kontaktien kautta. Toimeksiannot olivat arvoltaan pieniä ja lyhytkestoisia, mutta oli hyvä saada 

alkupääoman lisäksi heti laskutettavaa työtä. Kaikki näytti hyvältä ja ensimmäisen vuoden 

liikevaihto ensimmäisten viikkojen perusteella oli alimitoitettu.  

 

Seuraava vaihe oli lähteä etsimään uusia asiakkaita. LinkedIn osoittautui parhaimmaksi 

verkostoksi uusasiakashankintaan. Kylmäsoitot ja sähköpostilla lähestyminen oli tehotonta. 

Lisäksi ensimmäiset mainoskampanjat tietoisuuden lisäämiseksi lisäsivät kiinnostusta yritystä 

kohtaan. 
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Alkuvaiheessa aurinkosähköjärjestelmien mitoituksessa auttaminen osoittautui kaikkein 

parhaimmaksi palvelumalliksi. Markkinointia alettiin kuitenkin kohdentamaan huolto- ja 

tarkastustoimintaan sen paremman skaalautuvuuden takia. 

 

6.2 huhti- ja toukokuu 

 

Liiketoimintaa päästiin käynnistämään toden teolla maaliskuun lopussa, kun edellisen 

työnantajan velvoitteet eivät enää painaneet. Huolto- ja tarkastustoimintaan liittyvä panostus 

toi toimeksiantoina tarkastuksia olemassa oleviin voimaloihin ja tarkastustoiminnan 

seurauksena oli pakko huomata, että aurinkosähköalan tekemisen laatu useissa tarkastetuissa 

kohteissa oli ala-arvoinen. Ennen yrittäjyyttä oli tiedossa, että Suomessa 

aurinkosähköjärjestelmien toteutuksen taso on ollut vaihteleva, mutta oli järkytys huomata 

paikan päällä tason olevan niin huono mitä se oli. 

 

Esimerkiksi kuvasta 16 nähdään, että usean alle 10 vuotta vanhan aurinkopaneelin karmi oli 

pettänyt ja aiheuttanut maavuodon aurinkovoimalaan. Kukaan ei tiennyt, että voimala on 

vaarallinen, koska voimalan tilaa ei käyty säännöllisesti tutkimassa ammattilaisen avulla. 

Kyseinen paneelierä on ollut heikko ja kyseisen vian aikaisempi havaitseminen olisi lisännyt 

aurinkovoimalan energiantuottoa. nyt investoinnin kannattavuus heikentyi. Vaikka 

aurinkovoimalan paneeli meneekin materiaalitakuun piiriin, urakoitsijaa/maahantuojaa ei ole 

enää olemassa, jolloin vaihto joudutaan tekemään asiakkaan kustannuksella. 
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Kuva 16. Aurinkovoimalan karmi on pettänyt ja aiheuttanut maavuodon. 

 

Lisäksi ympäri suomen tarkastetuissa voimaloissa oli myös muita hengenvaarallisia vikoja. 

Esimerkiksi kuvasta 17 nähdään, että väärin asennetut paneelikiinnikkeet ovat aiheuttaneet 

niiden irtoamisen ja aurinkopaneelit saattoivat olla kiinni enää yksittäisillä kiinnikkeillä. 

Löydökset tukevat SOLAROK Oy liiketoimintaa, mutta kokonaisuutena on järkyttävää 

huomata asennuksen taso. 

 

Kaikki löydetyt viat eivät olleet vaarallisia tai heti aktiivista korjaustarvetta aiheuttavia, mutta 

yleisesti huonosta asennustyöstä tai suunnittelusta johtuvaa korjausvelkaa esiintyy ympäri 

Suomea olevista aurinkovoimaloista. Urakoitsijat saattavat olla tuntemattomia, mutta myös 

erittäin tunnettujen ja hyvämaineisten toimijoiden aurinkovoimaloista löytyi standardien 

vastaista asennusta ja dokumentaatiota. Dokumentaation taso oli useissa voimaloissa niin 

huono, että ennen aurinkovoimalan huoltamista, voimalan dokumentaatio joudutaan asiakkaan 

kustannuksella tekemään uudestaan kalliimmalla. Urakoitsijan liikevaihto, maine tai 

toteutusten määrä ei ole tae aurinkosähköalalla toteutuksen laadukkuudesta. 
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Kuva 17. Aurinkovoimaloiden kiinnikkeet ovat irronneet ja paneeli saattaa irrota aiheuttaen 

hengenvaaran. 

 

Oli myös huomionarvoista, että asiakkaat eivät usein tienneet mitä heidän olisi mahdollista 

vaatia tai miten hyvin tuotantoennusteisiin voi luottaa investointilaskelmien pohjalle. Myös 

aurinkovoimaloiden tilaa ei tiedetty vaan luotettiin, että niin kauan, kun etämonitoroinnista 

nähdään voimalan tuotto, kaikki on hyvin. SOLAROK Oy saattoi olla ensimmäinen voimalan 

tarkastanut taho viiden vuoden jälkeen voimalan käynnistämisestä, koska asiakkaille oli 

virheellisesti markkinoitu, että aurinkovoimala on täysin huoltovapaa eikä sille tarvitse tehdä 

mitään huoltotoimenpiteitä. 

 

SOLAROK Oy kävi tarkastamassa aurinkovoimalatoteutuksia huhti-toukokuun aikana. 

Tarkastuksista tehtiin kattavat raportit lämpökamerakuvineen ja aurinkovoimaloille annettiin 

kehitysehdotukset sekä huoltoa vaativien töiden lista tarjouksineen. 

 



41 

 

   

 

 

6.3 kesä- ja heinäkuu 

 

Kesä- Heinäkuun aikana laskutettava työmäärä tippui. Päättävät ihmiset olivat usein lomilla tai 

kesällä ei haluttu lähteä tekemään isompia projekteja. Muutamia mielenkiintoisia 

mitoitustehtäviä päästiin tekemään, mutta muuten aika meni uusasiakashankintaan ja 

markkinointiin. Lisäksi kesäkuussa alettiin käyttämään enemmän aikaa löydetyistä vioista 

kertomiseen ja asiakkaiden informoimiseen yleisesti alan vaaranpaikoista ja toteutuksista. 

Tarkoituksena oli tuoda ilmi toteutusten laatu ja avun tarve aurinkosähköhankintaa koskien. 

 

Ensimmäiset suuremmat ongelmat tulivat myös ilmi. Aurinkosähköalalla oleva asiantuntija 

ajattelee asiat usein liian teknistaloudellisesti. Ei välttämättä päästä asiakkaan lopulliseen 

ajatukseen kiinni mikä määrittää aurinkosähköhankinnan. Koska kyseessä on ala, joka 

pohjautuu vihreisiin arvoihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja puhtaaseen energiantuotantoon, 

se on kaikkien ihmisten tietoisuudessa vuonna 2021. Uusiutuvat energiamuodot tuntuvat olevan 

megatrendi 2020 luvulla. Tämä aiheuttaa myös kuitenkin sen, että aurinkosähköjärjestelmää ei 

hankitakkaan pelkästään sen pohjalta, että sen tulisi tuottaa energiaa tai että se on kannattava. 

Vastaan on tullut liikaa sellaisia voimaloita, jotka ovat katolla vain imagosyistä. Eli 

loppuasiakas haluaa aurinkovoimalan markkinointibudjetistaan. Aurinkovoimalan tärkein 

tehtävä onkin joillain se, että sen tuoma imagohyöty ja apu markkinoinnissa on 

energiantuotantoa tai pitkää elinkaarta tärkeämpää. tähän trendiin SOLAROK Oy ei osannut 

varautua. 

 

Lisäksi aurinkovoimalan huoltotoiminta on Suomessa vielä varhaisella asteella. Tämä voi 

johtua siitä, että aurinkosähkövoimaloita markkinoidaan liiaksi niiden huoltovapauden 

perusteella. Toinen huomioitava seikka on, että useat aurinkosähkövoimaloita urakoivat 

yritykset ovat ottaneet tarjontaansa erilliset huoltopalvelupaketit. Tässä mennään ääripäästä 

ääripäähän. Aurinkovoimala ei nimittäin vaadi viikoittaista huoltoa. Ne eivät myöskään ole 

huoltovapaita. Aurinkovoimalaa tulisi huoltaa joko 100 % kattavalla 

kuukausihuoltosopimuksella eli kaikki komponentit ja vaihdot aurinkosähkön huoltoyrityksen 

kustannuksella tai tarkastuspalvelun seurauksena tapahtuva ennakoiva huolto. 
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Heinäkuussa liiketoiminta näytti taas elpymisen merkkiä. Näyttää siltä, että aurinkoenergia-

alalla olevan asiantuntijayrityksen sesonkiaika onkin urakoitsijoiden kesän sijaan syksy ja 

kevät. 

 

6.4 Loppuvuosi 2021 

 

Loppuvuotena jatketaan diplomityössä määritellyn strategian pohjalta liiketoimintaa. Syksyllä 

keskitytään enemmän seuraavan vuoden urakoiden hankesuunnitelmissa auttamiseen ja 

kevättalvella valmistellaan aurinkovoimaloita valmiiksi uuteen tuotantosesonkiin. Covid-19 

Pandemialle ei näy loppua elokuussa 2021, jolloin on mahdollista, että markkinat 

muokkautuvat sen pitkittymisestä johtuen ja SOLAROK Oy on oltava tarkkana. 

 

Ensimmäinen vuosi ei tule olemaan liikevaihdollisesti suuri, mutta yrityksen elinkaari on vasta 

alussa ja voi olla, että ensimmäinen vuosi on jo positiivinen. Liikevaihto on kuitenkin saatava 

sille tasolle, että liikevoitolla ja yrityksen kassavirralla olisi mahdollista tulevaisuudessa 

laajentaa yritystoimintaa ja elättää vähintään yrittäjä täyspainoisesti. Kuten diplomityössä on 

mainittu, yritystä yritetään kehittää nykyisellä päämäärällä kolme vuotta, jonka jälkeen nähdään 

pitääkö korjaavia toimenpiteitä tehdä ja yrityksen suuntaa muuttaa. Tällä hetkellä näyttää 

kuitenkin siltä, että aurinkosähköalan asiantuntijapalvelulle on suurta tarvetta niin 

loppuasiakkaiden kuin myös urakoitsijoiden keskuudessa. 
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