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Työssä tutustutaan vastuulliseen kustannusjohtamiseen. Tavoitteena on selvittää, 

miten vastuullisuutta voidaan sisällyttää kustannusjohtamiseen, sekä sen kautta 

päätöksentekoon, mitä toimia on tehty energiasektorilla ja mitä mahdollisia 

ajureita tai esteitä näille toimille on, sekä edistävätkö nämä toimet yritysten 

kilpailukykyä.  

Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa on hyödynnetty alan kirjallisuutta, sekä yritysten 

julkaisemia vastuullisuusraportteja ja vuosikertomuksia. Kustannusjohtamisen 

työkalut, kuten budjetointi, balanced scorecard ja elinkaarilaskenta sopivat hyvin 

myös vastuullisuuden sisällyttämiseen päätöksentekoon. Tärkeimpiä keinoja 

vastuullisuuden lisäämiseksi ovat investoinnit uusiutuvaan energiaan ja 

energiatehokkuuteen. Fortum Oyj ja Helen Oy ovatkin tehneet jo merkittäviä 

investointeja ja uusiutuvan energian osuus kokonaistuotannossa on kasvussa. EU 

on tehnyt mittavia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi ja on ollut suuressa roolissa 

vastuullisuuden edistämisessä. 

Energiayritysten on järkevää lisätä uusiutuvan energian tuotantoa vaiheittain. EU:n 

päätökset, sekä julkinen mielipide tekevät investoinneista järkeviä, mutta 

sähköverkkoon on tehtävä muutoksia, jotta voitaisiin siirtyä kokonaan uusiutuvaan 

energiaan. Teknologian kehittyessä myös vastuullinen energiantuotanto lisääntyy. 
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1 JOHDANTO 

 

Viime vuosina ympäristötietoisuus on ollut kasvussa. Yritysten on pitänyt ja pitää vieläkin 

vastata kuluttajien kasvavaan ympäristötietoisuuteen toimimalla ympäristövastuullisesti ja 

ottamalla huomioon ympäristövaikutukset kaikessa päätöksenteossaan. Tätä on vauhdittanut 

lisäksi poliittiset päätökset kuten EU:n hiilineutraalius tavoite vuoteen 2050 mennessä ja 

Suomen vielä kunnianhimoisempi tavoite hiilineutraaliuteen 2035 mennessä (European 

Comission, 2016b; Valtioneuvosto, n.d.). 

 

Ympäristötavoitteet osuvat etenkin energiasektorille, koska vielä nykyäänkin suuriosa 

energiasta Suomessakin tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tilastokeskuksen datan mukaan 

vuonna 2019 energiankulutuksesta 38 prosenttia oli lähtöisin fossiilisista polttoaineista 

(Tilastokeskus, 2019). Vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttö on ollut jo pitkään laskussa, on 

vielä tehtävä paljon, jotta päästään ilmastotavoitteisiin. Nämä toimenpiteet tulevat vaatimaan 

investointeja ja investointipäätöksiä tehdessä on laadittava kustannuslaskelmia niiden 

kannattavuudesta. 

 

Vastuullisuusraportoinnista on tullut yrityksille kilpailuetu, jolla voidaan houkutella niin 

asiakkaita, sijoittajia, kuin työntekijöitäkin. Se onkin yleistynyt ja nykyään suuriosa yrityksistä 

tekee vastuullisuusraportointia. Euroopan Unioni vaatiikin nykyään suurilta yrityksiltä 

vastuullisuusraportteja, jossa ne avaavat omia toimiaan vastuullisuuden kehittämiseksi. 

Raportoinnissa kuitenkin on noussut ongelmaksi standardisoinnin puute. Standardeja on, mutta 

niitä on monia ja yritykset raportoivat vastuullisuuttaan eri tavalla (Lindström, 2021). Tämän 

takia yritysten vastuullisuuden vertailu voi osoittautua hyvinkin haastavaksi  

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Tässä tutkielmassa suoritetaan kirjallisuuskatsaus aiheesta vastuullinen kustannusjohtaminen ja 

sen avulla esitetään millaisia toimenpiteitä yritykset ovat tehneet vastuullisuuden edistämiseksi 

ja millaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa kustannustehokkaasti ja yrityksen kilpailukyvyn 

parantamiseksi. 
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Työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia toimenpiteitä tehdään vastuullisuuden edistämiseksi? 

2. Voiko vastuullinen toiminta parantaa yrityksen kilpailukykyä? 

 

Käsitteiden ollessa näin laaja-alaisia ja välillä vaikeasti hahmoteltavia vastuullisuus on rajattu 

koskemaan lähinnä ympäristövastuullisuutta ja toimiala on rajattu suomalaiseen 

energiasektoriin.  

 

1.2 Työn rakenne ja menetelmät 

 

Työ on tehty pitkälti käyttäen LUT-tiedekirjaston hakupalvelua. Sieltä on etsitty tieteellisiä 

artikkeleita, sekä kirjoja kustannusjohtamisesta ja vastuullisuudesta. Hakusanoina on käytetty 

”cost management”, ”kustannusjohtaminen”, sekä ”sustainability”, sekä näiden erilaisia 

taivutuksia ja yhdistelmiä. Yritysesimerkeissä on käytetty yritysten omita sivuilta löytyviä 

vastuullisuusraportteja ja vuosikertomuksia. Tähän työhön valittiin kaksi suurta suomalaista 

energiayritystä Fortum Oyj ja Helen Oy. Nämä yritykset valikoituivat, koska ne ovat suuria ja 

tunnettuja suomalaisia energiayrityksiä. Myöhemmin näistä yrityksistä käytetään nimityksiä 

Fortum ja Helen. 

 

Aluksi työssä määritellään tärkeimmät käsitteet. Ensimmäisenä määritellään vastuullisuus ja 

kustannusjohtaminen kirjallisuuden perusteella. Vastuullisuutta määrittäessä käydään läpi 

määritelmiä ja perehdytään vastuullisuuden kehitykseen käsitteenä. Lisäksi siinä käydään 

tarkemmin läpi myös vastuullisuutta energiantuotannossa. Tämän jälkeen perehdytään 

vastuullisten toimien sisällyttämiseen kustannusjohtamiseen alan kirjallisuuden, sekä 

yritysesimerkkien avulla. Yritysesimerkit suoritetaan pitkälti yritysten omien 

vuosikertomusten, sekä vastuullisuusraporttien avulla. Sitten tarkastellaan tarkemmin 

vastuullisten toimien hyötyjä ja haittoja yritysten suoritus- sekä kilpailukykyyn. Työn lopuksi 

johtopäätöksissä vielä kootaan koko työ yhteen ja tehdään ehdotuksia vastuullisuuden 

lisäämiseksi kustannusjohtamisessa. 
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2 VASTUULLISUUDEN MÄÄRITELMÄ 

 

Vastuullisuus on hyvin laaja ja kattava termi, jonka tarkka määritelmä voi usein jäädä 

epäselväksi ja tämän takia vastuullisuutta voi olla vaikea ymmärtää käsitteenä. 

Vastuullisuudelle on esitetty monia eri määritelmiä. World Comission On Environment and 

Developement esitti vuonna 1987 vastuullisuudesta määritelmän,” Sustainability is economic-

development activity that meets the need of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (Kent E. Portney, 2015). Suomennettuna 

määritelmä menee: vastuullisuus on taloudellisen kehityksen toimintaa, joka vastaa nykyisiin 

tarpeisiin ilman, että se vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata heidän 

tarpeisiinsa. Tällä määritelmällä on kuitenkin myös ongelmansa. Emme esimerkiksi tiedä 

maapallon rajoja kestävyyden kannalta, joten emme voi sanoa onko jokin toiminta vastuullista. 

(Roth, 2008)   

 

Thiele esittää kirjassaan, että vastuullisuus on helpointa määritellä kertomalla mitä se ei ole. 

Luonnonvarojen käyttäminen suuremmalla tahdilla, kuin mitä ne uusiutuvat ei ole vastuullista 

ja yrityksen kulujen kasvattaminen suuremmaksi kuin myynti ei ole vastuullista (Thiele, 2016). 

Tällä määritelmällä vastuulliseksi toiminnaksi saadaan kaikki toiminta, joka ei käytä varoja 

loppuun vaan antaa niille aikaa uusiutua ja näin ollen niitä voidaan käyttää tulevaisuudessakin. 

Määritelmässä on huonot puolensa, koska emme voi tietää tekojemme kaikkia vaikutuksia 

pitkällä aikavälillä. Jollakin nykyään vastuulliselta toiminnalta vaikuttavalla teolla voi olla 

odottamattomia ja haitallisia vaikutuksia tulevaisuudessa. 

 

2.1 Vastuullisuuden kolme tasoa 

 

Suuri osa käsitteistä, joita käytetään nykyään ja, jotka yhdistetään vastuullisuuteen, tulee YK:n 

World commission on Environment and Developement raportista vuodelta 1987. Tämän 

raportin yksi ideoista oli, että vastuullisuudella on kolme tasoa, jotka ovat yhtä tärkeitä ja joista 

yhtä ei saa painottaa toisten kustannuksella. Nämä tasot ovat talous, ympäristö sekä sosiaalinen. 

(Secretary-General and Development, 1987) Tämä myös tarkoittaa, että nämä vastuullisuuden 

tasot ovat sidonnaisia toisiinsa, joten esimerkiksi ympäristövastuun kasvattaminen ei 
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välttämättä tarkoita taloudellisen menestyksen heikkenemistä. (Kent E. Portney, 2015) Alla 

olevassa kuvassa esitetään yksinkertaisella Venn-diagrammilla tasojen sidonnaisuus toisiinsa. 

 

 

Kuva1. Vastuullisuuden 3 tasoa (Kent E. Portney, 2015) 

 

Tässä työssä keskitytään kuitenkin lähinnä ympäristöllisen vastuullisuuden, sekä taloudellisen 

vastuullisuuden leikkauskohtaan.  

 

2.2 Vastuullinen energiantuotanto 

 

Vastuullisella energiantuotannolla tarkoitetaan yleensä siirtymistä pois fossiilisista 

polttoaineista. Motivaatiot tähän ovat vaihtuneet ajan kuluessa. Aikaisemmin suurten määrien 

fossiilisen polttoaineen polttamista ei pidetty vastuullisena, koska ei haluttu niiden käyttämistä 

loppuun maapallolta. Nykyään näkökulma on vaihtunut ja tätä samaa toimintaa ei pidetä 

vastuullisena, koska sen tiedetään vaikuttavan ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. (Kent E. 

Portney, 2015) 

 

Sosiaalinen

TaloudellinenYmpäristöllinen
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Sittemmin vastuullisuus energiantuotannossa on alkanut tarkoittamaan enemmän uusiutuvien 

energianlähteiden, kuten vesi-, tuuli-, ja aurinkovoiman käyttöä. Usein myös ydinvoima 

sisällytetään vastuulliseen energiantuotantoon ainakin osittain, koska sen käytöstä ei synny 

hiilidioksidipäästöjä, vaikka se ei olekaan uusiutuva energianlähde. Kuitenkin voidaan olla sitä 

mieltä, että ei riitä pelkästään se, että tuotannossa siirrytään uusiutuviin lähteisiin vaan pitäisi 

huomioida myös energiankulutus ja tämä pitäisi saada laskettua kestävälle tasolle, jotta voidaan 

saavuttaa todellinen vastuullisuus energiantuotannossa.  
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3 KUSTANNUSJOHTAMISEN MÄÄRITELMÄ 

 

Kustannusjohtamisen eli johdon laskentatoimen pääasiallisena tavoitteena on tuottaa tietoa 

johdon päätöksenteon avuksi. Päätökset voivat olla luonteeltaan strategisia tai operatiivisia. 

Strategisessa päätöksenteossa keskitytään mihin organisaatio pyrkii ja miten. Operatiiviset 

päätökset koskevat enemmän taas investointeja, hinnoittelua ja asiakasvalintaa. Molempiin 

päätöksentekoon voidaan käyttää laskentaa apuna. Lisäksi laskentatoimen tulee luoda tietoa 

yrityksen talouden tulevaisuuden näkymistä. Yritysjohdon on ennustettava millaiselta yrityksen 

taloudellinen tilanne vaikuttaa tulevaisuudessa ja tehdä tämän pohjalta päätöksiä, sekä 

mahdollisesti tarvittavia muutoksia.   (Ikäheimo et al., 2019) 

 

Kustannusjohtaminen yltää usein pelkän informaation keräämisen ulkopuolelle. Sitä voidaan 

pitää myös proaktiivisena kulujen ja myynnin hallintana, jonka tarkoituksena on lisätä yrityksen 

tuottavuutta. Tämän seurauksena kustannusjohtamisen tarkoitus on hallita tuotteen 

kustannuksia, yritysrakenteen kustannuksia, sekä näiden kehitystä tulevaisuudessa. 

(Diefenbach et al., 2018) Nykyään yritykset ovat yhä enemmän siirtyneet pelkästä kustannusten 

hallitsemisesta ja vähentämisestä strategiseen kustannusjohtamiseen ja organisaation 

kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. 

 

3.1 Kustannusjohtamisen työkaluja 

 

Perinteisiä kustannusjohtamisen työkaluja on esimerkiksi budjetointi. Niiden tueksi on tullut 

uudempia työkaluja, kuten Balanced scorecard ja elinkaarilaskenta. Tässä kappaleessa 

tutustutaan tarkemmin näihin työkaluihin. Työkaluja voidaan soveltaa hyvin myös 

vastuulliseen kustannuslaskentaan, joten ne sopivat hyvin tarkempaan katsaukseen. Tässä 

työssä käsitellään työkalujen perusidea ja tarkoituksena on esittää, kuinka näitä käytetään ja 

miten niitä saadaan sovellettua vastuulliseen kustannuslaskentaan. 
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3.2 Budjetointi 

 

Budjetointi on perinteinen kustannusjohtamisen työkalu, jonka avulla saadaan kerrottua 

yrityksen tavoitteista jokaiselle organisaation tasolle. Budjetointi tehdään yleensä 

taloudellisesta näkökulmasta, jossa laitetaan yrityksen tulot ja menot vastakkain ja näin 

nähdään yrityksen taloudellinen tilanne. Budjetoinnissa seurataan rahavirtoja ja vähennetään 

niistä työhön, materiaaleihin, markkinointiin, hallintoon ja kaikkeen muuhun yrityksen 

toimintaan kuuluvia kustannuksia. Tätä voitaisiin kuitenkin laajentaa koskemaan myös 

vastuullisuutta. Esimerkiksi ympäristövastuullisuutta arvioitaessa voitaisiin seurata helposti 

ympäristöä haittaavia tekoja, sekä ympäristöä parantavia tekoja. Haittaavien tekojen puolella 

seurattaisiin esimerkiksi päästöjä, vedenkulutusta ja polttoaineen kulutusta. Ympäristöä 

parantavien toimien puolella olisi taas energian kulutuksen vähentäminen, polttoaineen käytön 

vähentäminen, sekä veden käytön vähentäminen. (Roth, 2008)  

 

Kun budjetointi laajennettaisiin taloudellisista tilaa kuvaavista avainluvuista muihinkin 

vastuullisuuden osa-alueisiin, saataisiin yrityksestä luotua paljon kattavampi ja parempi kuva 

yrityksen eri sidosryhmille, kuten asiakkaille ja sijoittajille. Lisäksi se voisi antaa yrityksen 

työntekijöille paremman kuvan sen toiminnasta ja arvoista. Budjetoinnissa esimerkiksi 

investoinnit uusiutuvaan energiaan näkyisivät varmasti kustannuksissa rahallisesti suurina 

määrinä, mutta samalla ne voisivat näkyä päästöjen vähentymisenä, sekä polttoaineen käytön 

vähenemisenä. 

 

3.3 Balanced scorecard 

 

1990-luvun alussa Kaplan ja Norton kehittivät yrityksen suoriutumista mittaavan työkalun 

Balanced scorecard (BSC). Työkalun pohjana on, että pelkästään taloudellisen suorituskyvyn 

mittaaminen yrityksissä voivat antaa hyvinkin väärän kuvan yrityksen tilasta. Pelkästään 

taloudellisten lukemien seuraaminen toimi hyvin teollisella aikakaudella, mutta nykyään ne 

ovat riittämättömät, kun yritykset yrittävät kehittää uusia taitoja ja kompetensseja. Tällaiset 

taloudelliset mittarit, kuten sijoitetun pääoman tuotto sekä tuotto per osake voivat antaa 

vääristyneen kuvan jatkuvasta kehityksestä ja innovaatiosta. (Kaplan & Norton, 1992) 
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Toisessa päässä, jotkut mittaristot unohtavat kokonaan taloudelliset luvut ja painottavat 

ainoastaan operationaalisia lukuja, kuten kiertoaikaa ja viallisten kappaleiden määrää. Yritysten 

ei kuitenkaan pitäisi tyytyä vain jommankumman käyttämiseen, joten Kaplan & Norton 

kehittivät Balanced scorecardin, joka sisältää tekojen taloudellisia tietoja ja tukee niitä 

operationaalisilla luvuilla, kuten asiakastyytyväisyys, sisäinen prosessi, sekä organisaation 

innovaatio. (Kaplan & Norton, 1992) 

 

Kuva2. Balanced Scorecard (Kaplan&Norton, 1992) 

 

 

BSC:n ideana on näyttää organisaatio neljästä eri näkökulmasta ja vastata näin neljään 

peruskysymykseen: 

1. Kuinka asiakas näkee meidät? (Asiakkaan näkökulma) 

Taloudellinen 

perspektiivi 

Innovaatio 

perspektiivi 

Asiakas 

perspektiivi 

Sisäinen 

perspektiivi 
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2. Missä meidän täytyy loistaa? (Sisäinen näkökulma) 

3. Voimmeko jatkaa paranemista ja luoda arvoa? (Innovaatio näkökulma) 

4. Miltä näytämme sidosryhmille? (Taloudellinen näkökulma) 

 

Balanced scorecard tarjoaa tietoa neljästä eri näkökulmasta, mutta samalla se estää tehokkaasti 

liiallisen tiedon keruun rajoittamalla käytettäviä mittareita. Näin ollen se pakottaa keskittymään 

olennaisimpiin mittareihin, jotka auttavat menestymään. 

 

BSC:tä voi hyvin myös muokata käsittelemään vastuullisuutta, koska siihen kuuluu tarkastella 

yrityksen toimintaa monesta näkökulmasta. Vastuullisuuden tarkastelun voi lisätä BSC:hen 

monella tapaa. Yksi tapa on muuttaa taloudellinen näkökulma koskemaan kaikkia 

vastuullisuuden osa-alueita. Näin tehdessä yritys voi korostaa, että ympäristö- ja sosiaalinen 

vastuu on heille yhtä tärkeä kuin taloudellinenkin. Toinen tapa sisällyttää vastuullisuus 

BSC:hen on lisätä vastuullisuuden mittaristoja jokaiseen näkökulmaan.(Roth, 2008) Kolmas 

tapa on yksinkertaisesti lisätä uusia näkökulmia Balanced scorecardiin. On mahdollista 

esimerkiksi lisätä ympäristö näkökulma siihen ja keksiä siihen tavoitteita ja mittaristoja 

(Hansen et al., 2021).  Alla oleva kuva 3 havainnollistaa millaisilla mittareilla 

ympäristövastuullisuutta voitaisiin sisällyttää BSC:hen. 
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Taloudellinen näkökulma 

-Energiaan liittyvät kustannukset 

-Kierrätys kustannukset/säästöt 

Asiakkaan näkökulma 

-Kestävän kehityksen tuotteiden määrä 

-Tuotteiden kestävyys 

-Kierrätettävien tuotteiden määrä 

Sisäinen näkökulma 

-Energian ja veden käyttö 

-Kasvihuonekaasu päästöt 

Innovaatio näkökulma 

-Työntekijöiden koulutus 

Kuva3. BSC:n vastuullisia mittareita (Roth, 2008) 

 

 

3.4 Elinkaarilaskenta 

 

Elinkaarilaskenta on yksi tapa sisällyttää vastuullisuutta yrityksen päätöksentekoon, sekä 

kustannusjohtamiseen. Elinkaarilaskennassa lasketaan tuotteen/palvelun aiheuttamat 

kustannukset, joita kertyy koko sen elinkaaren aikana. Elinkaarilaskennassa on kuitenkin 

haittapuolena se, että elinkaari voidaan tulkita hyvinkin eri lailla. Jotkut voivat tulkita 

elinkaaren materiaalien hankkimisestä tuotteen/palvelun loppuun asti, kun taas toiset voivat 

pitää elinkaarena vain sen osan, joka on kyseisen organisaation vastuulla. (Kambanou, 2020) 

Vastuullisessa elinkaarilaskennassa otettaisiin huomioon kaikki syntyvät kustannukset 

tuotteen/palvelun kehittämisestä aina uudelleen käyttöön tai kierrättämiseen asti. Otettaessa 

kaikki tällaiset kustannukset huomioon saattavat ne hyvinkin vaikuttaa, kun tehdään päätöksiä 

suunnittelu-, tuotanto- ja jakeluvaiheissa. (Roth, 2008) 
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4 VASTUULLISET TOIMET ENERGIANTUOTANNOSSA 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus tehdä tarkempi katsaus vastuulliseen energiantuotantoon ja 

”vihreään” energiaan. Perehdytään varsinkin mitä toimia yritykset tekevät lisätäkseen 

vastuullisuutta ja millaisia energiamuotoja käyttäen vastuullisuutta voi lisätä. Lisäksi on 

tarkoitus perehtyä vastuullisen energiantuotannon taloudellisiin vaikutuksiin yrityksille. 

 

Panostus uusiutuvaan energiaan, sekä energiatehokkuuteen on tärkeää, mikäli energian 

tuotannosta halutaan vastuullisempi, kilpailukykyisempi, sekä varmempi. Toisin sanoen 

vastuullisten energiantuotanto tapojen lisääminen energiantuotannossa, tekevät 

energiasektorista varmemman kilpailukykyisemmän, sekä auttaa energiantuotannon 

toimintavarmuudessa. (Gallastegui et al., 2015) Tärkeimpiä toimia, joita yritykset ovat tehneet 

lisätäkseen ympäristövastuullisuutta on tehdä investointeja uusuituvan energian tuotantoon. 

Uusiutuvaa energiaa ovat muun muassa tuulivoima, vesivoima, aurinkovoima, sekä 

biomassalla tuotettu energia.  

 

4.1 Aurinkovoima  

 

Aurinkoenergia on hyvin varteenotettava vaihtoehto puhuttaessa uusiutuvasta energiasta. Se on 

päästötön, hiljainen ja aurinkopaneeleissa ei ole liikkuvia osia, joten niitä ei tarvitse huoltaa 

usein. Kaikki nämä osat tekevät aurinko energiasta houkuttelevan vaihtoehdon korvaamaan 

fossiilisia polttoaineita (Kumar et al., 2015). Kuitenkin Aurinkovoimalla on huonot puolensa. 

Aurinkovoimaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka keräävät auringonsäteilyä. 

Aurinkopaneelien tuottamiseen tarvitaan paljon erilaisia materiaaleja, kuten silikonia, erilaisia 

metalleja ja puolijohteita. Aurinkopaneelin teho ja materiaalien hinnat vaihtelevat 

huomattavasti riippuen mitä materiaaleja käytetään, kuitenkin paneelien hinnat ovat korkeita ja 

investoinnit suurissa aurinkovoimaloissa kasvavat suuriksi. (Mauleón, 2015) 

 

Aurinkovoiman kannattavuus myös riippuu hyvin paljon sääoloista ja sijainnista. Auringon 

säteilyn suuruus vaihtelee hyvin paljon maapallolla. Päiväntasaajalla ja sen lähiympäristössä 

säteily on huomattavasti suurempaa, kuin esimerkiksi Suomessa, joten siellä on myös paljon 

enemmän potentiaalia aurinkovoimalle. Lisäksi aurinkopaneelien hyötysuhde on tällä hetkellä 
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noin 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kaikesta säteilystä, jota osuu aurinkopaneeliin, vain 

noin 20 prosenttia voidaan muuttaa sähköenergiaksi. On olemassa prototyyppejä, joissa 

hyötysuhde on suurempi, mutta ne eivät ole vielä kaupallisessa käytössä (Kumar et al., 2015). 

Aurinkopaneelien hyötysuhteen suurentuessa kuitenkin myös aurinkovoiman hinta laskee ja 

kannattavuus paranee, joten vaikka aurinkovoimaa ei ole täällä mahdollista hyödyntää 

pääasiallisena energianlähteenä voi tämä muuttua tulevaisuudessa teknologian parantuessa. 

 

4.2 Tuulivoima 

 

Tuulivoiman hyödyntäminen on kasvanut viime vuosina hyvin paljon. Tämä näkyy esimerkiksi 

siinä, että energiasektorilla toimivat yritykset ovat tehneet mittavia investointeja 

tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tyypillisin tuulivoimalatyyppi on tällä hetkellä tuuliturbiinit, 

jotka sijoitetaan maalla paikkaan, jossa on hyvät tuuliresurssit, eli tuulenvoimakkuus on korkea 

ja siellä tuulee tasaisesti. Tuulennopeus vaihtelee eri korkeuksilla huomattavasti. 

Korkeammalla tuulennopeudet ovat tyypillisesti suurempia, joten myös tuuliturbiinien korkeus 

on kasvanut teknologian parantuessa. Lisäksi matalalla maaston korkeuden vaihtelut ja 

epätasaisuudet vaikuttavat tuulennopeuteen enemmän, joten korkealla toimivat tuuliturbiinit 

ovat myös tehokkaampia. (Mauleón, 2015) 

 

Viime aikoina on myös alettu rakentamaan enemmän merituulivoimaloita. Merellä 

tuulennopeudet ovat suurempia, kuin maalla lisäksi merellä tuulee enemmän, joten 

merituulivoimalat pystyvät tuottamaan enemmän energiaa. Merituulivoimaloiden 

rakentamiseen soveltuvat paikat ovat kuitenkin harvinaisempia, koska niiden täytyy olla 

tarpeeksi kaukana rannikosta, mutta meri ei saa olla liian syvää ja sääolosuhteet eivät saa olla 

liian rajuja. Tämänlaisia paikkoja löytyy paljon Pohjois-Euroopasta, joten siellä voisi olla hyvät 

investointi mahdollisuudet lisätä tuulivoimaa. (Mauleón, 2015) 

 

Tuulivoimaloiden kustannuksista suurin osa tulee turbiinien kustannuksista, jotka ovat noin 75–

85 prosenttia koko tuulivoimalan kustannuksista. Turbiinien kustannukset taas johtuvat pitkälti 

materiaalien kustannuksista, kuten teräs, kupari ja sementti (Mauleón, 2015). Turbiinien 

tuotannon kehittyessä pidemmälle ei turbiinien hinta luultavasti laske enää paljoa, koska niiden 

hinta koostuu suurimmaksi osaksi materiaaleista. Näin ollen tuulivoimaloiden kustannukset 
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nousevat samalla, kuin turbiinien korkeus kasvaa ja tuulienergian kustannustason kehitys 

tasoittuu vakiotasolle eikä siinä ole näkyvissä enää suuria muutoksia. 

 

4.3 Vesivoima 

 

Vesivoima on uusiutuvista energialähteistä käytetyin. Se on ollut käytössä jo pitkään ja se on 

todistetusti kilpailukykyistä ja sen teknologia pitkälle kehittynyttä. Oikeissa olosuhteissa se on 

myös kaikista halvin tapa tuottaa energiaa, mukaan lukien fossiiliset polttoaineet. Lisäksi se on 

hyvin varma tapa tuottaa energiaa, koska se takaa energian omavaraisuuden, sekä siinä on 

jatkuva ja turvattu energiantuotanto. Vesivarantoja on myös käyttämättä huomattavasti ympäri 

maailmaa, joten tulevaisuudessa vesivoiman lisääminen maailmanlaajuisessa 

energiantuotannossa pitäisi olla turvattua. Vesivoimaloiden kustannukset ovat hyvin tasaisia, 

eikä niissä ole näkyvillä suuria muutoksia tulevaisuudessa. Kustannukset saattavat kuitenkin 

kasvaa sellaisissa maissa, joissa suuriosa vesivaroista on jo käytössä. Tulevaisuudessa ilmaston 

muutos voi aiheuttaa muutoksia vesivoiman tuottamassa energian määrässä, mikäli sademäärät 

laskevat huomattavasti ja kuivuus yleistyy (Mauleón, 2015).  

 

4.4 Yritysten vastuullisuusraportointi 

 

EU velvoittaa kaikkia yli 500 henkeä työllistäviä yrityksiä raportoimaan, miten he hoitavat 

sosiaalisia, sekä ympäristöllisiä haasteita. Direktiivi koskee vain suurempia yrityksiä, mutta 

myös pienemmät yritykset ovat alkaneet tekemään vastuullisuusraportointia kuluttajien 

tietoisuuden kasvaessa.(European Comission, n.d.) Vastuullisuusraportointi voikin tuoda 

kilpailuetua yritykselle osoittamalla, että he toimivat kestävällä pohjalla ja ovat sitoutuneet 

vastuulliseen käytökseen. 

 

Raportoinnin pohjana toimivat standardit. Standardien avulla voidaan vertailla yritysten 

raportteja toisiinsa ja niiden avulla vähennetään sekaannuksia. Ympäristövastuullisuudessa 

käytetyin raportoinnin standardi on Greenhouse gas protocol, eli GHG-Protocol, myös 

myöhemmin työssä esiintyvät Fortum ja Helen käyttävät tätä vastuullisuusraportoinnissaan. 

GHG-Protocol on hyvin tarkka ja yksityiskohtainen standardi, joten tässä työssä ei ole 

tarkoituksenmukaista paneutua siihen kovin tarkasti. Tässä työssä otetaan huomioon vain siinä 
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määritellyt luokat yrityksen aiheuttamille kasvihuonepäästöille, koska se auttaa ymmärtämään 

yritysten raportointia.  GHG-Protocolissa yrityksen aiheuttamat päästöt ovat jaettu kolmeen eri 

luokkaan, scope1, scope2, sekä scope3. Scope1 tarkoittaa päästöjä, jotka yritys aiheuttaa 

suoraan toiminnallaan. Scope 2 tarkoittaa päästöjä, jotka yritys aiheuttaa epäsuorasti energian 

kulutuksellaan ja scope 3 tarkoittaa kaikkia epäsuorasti yrityksen toiminnasta aiheutuvia 

päästöjä. (GHG, n.d.) 

 

Helen ja Fortum julkaisevat vuosittain vastuullisuusraporttinsa omilla nettisivuillaan. Nämä 

raportit ovat hyvin laajoja ja niissä käsitellään ympäristövastuun lisäksi hyvinkin tarkasti myös 

sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Yleensä näissä raporteissa esitellään myös yrityksen 

strategia ja tavoitteet, sekä toimet, joilla nämä tavoitteet toteutetaan. 

Ympäristövastuullisuudesta kerrotaan yleensä uusiutuvan energian tuotannon osuus, koko 

tuotannosta, sen kehitys tulevaisuudessa, sekä investointipäätökset ja meneillään olevat 

investoinnit. (Fortum, 2021; Helen, 2021) Raportointi on tärkeää kaikkien sidosryhmien 

kannalta. Sieltä löytyy tietoa kuluttajille ja näin voidaan varmistaa, että yritys toimii omien 

arvojen mukaisesti. Myös mahdollisille sijoittajille raporteista löytyy tärkeää taloudellista 

tietoa, sekä tietoa yrityksen johdosta ja johtamisen keinoista. Fortum eikä Helen kerro 

mahdollisista työkaluista tai mittareista, joita käytetään päätöksen teossa, mutta investointien 

ollessa niin mittavia täytyy päätökset perustua jonkinlaiseen analyysiin. 

 

4.5 Fortumin vastuullisuus 

 

Fortum on kolmanneksi suurin energian tuottaja Euroopassa ja Venäjällä. Vuonna 2020 sen 

liikevaihto oli yli 49 miljardia euroa ja liikevoitto melkein 1,6 miljardia euroa. Se tuotti sähköä 

142,1 TWh ja lämpöä 29,6TWh ja hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon osuus, sillä oli 

45 prosenttia. (Fortum, 2021) 

 

Fortum on kirjannut uudessa strategiassaan vuonna 2020, että se tähtää hiilineutraaliksi Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaisesti vuoteen 2050 mennessä. Tämä tavoite pitää sisällään scope 1, 

scope 2, sekä scope 3 päästöt. Lisäksi strategiassa mainitaan, että scope 1 ja scope 2 osalta 

Fortum olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä ja Espoossa luovuttaisiin kokonaan 

kivihiilen käytöstä vuonna 2025. Näiden tavoitteiden onnistumiseksi Fortum aikoo lopettaa 
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hiilen käytön energian tuottamisessa vaiheittain ja siirtyä kaasun käytön lisäämiseen. (Fortum, 

2020) 

 

Tällä hetkellä Fortumin sähköntuotanto perustuu suurilta osin maakaasuun, vesivoimaan, sekä 

ydinvoimaan. Maakaasulla tuotetaan 45 prosenttia sähköstä, vesivoimalla 23 prosenttia ja 

ydinvoimalla 20 prosenttia. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetaan vain 1 prosentti yhteensä tällä 

hetkellä. Fortum kuitenkin mainitsee kestävän kehityksen raportissaan, että aikoo kasvattaa 

tuuli- ja aurinkovoiman osuuttaan merkittävästi seuraavan 5 vuoden aikana. Fortum tekikin 

vuonna 2020 mittavia investointeja tuuli- ja aurinkovoimaan. Fortum otti käyttöön 99MW:n 

tuulivoimalan Norjassa, rakensi 90MW:n tuulivoimalan Suomeen. Lisäksi rakenteilla on 

aurinkovoimala Intiassa ja Venäjällä. Perinteisten uusiutuvien energiamuotojen lisäksi Fortum 

aikoo siirtyä puhtaan kaasun käyttämiseen. Puhdasta kaasua ovat muun muassa vety ja 

hiilineutraalimetaani. Näitä kaasuja tuotetaan Power to gas menetelmällä, joka käyttää tuuli- ja 

aurinkovoimaloiden tuottamaa ylijäämäenergiaa kaasun tekemiseen elektrolyysin avulla. 

(Fortum, 2020) 

 

Fortum aikoo myös lisätä vastuullisuutta kehittämällä energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden 

lisäämisellä saataisiin samasta polttoainemäärästä enemmän energiaa ja näin voitaisiin säästää 

myös kustannuksissa (Fortum, 2020). Energiatehokkuuden lisääminen onnistuu muun muassa 

investoinneilla uusiin teknologioihin, jotka ovat tehokkaampia, kuin vanhat. Myös 

henkilökunnan kouluttaminen, kunnossapito, sekä erilaisten mittarien ylläpitäminen. Energia 

tehokkuuden seurantaan voisi sisällyttää hyvin kustannusjohtamisen erilaisia työkaluja, kuten 

Balanced scorecardia, sekä budjetointia. Nämä auttaisivat asettamaan tavoitteita ja kehittämään 

mittaristot, joilla seurata tavoitteisiin pääsyä. Varsinkin BSC sopisi tähän tarkoitukseen hyvin. 

 

4.6 Helenin vastuullisuus 

 

Helen on energia-alan konserni, joka koostuu monista eri yhtiöistä, muun muassa Helen 

sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin energiatunnelit Oy ja Tuulipuisto Lakiakangas 3 

Oy. Helenin tekemä vastuullisuusraportti koskee kaikki konserniin kuuluvia yhtiöitä ja näitä 

käsitellään tässä työssä yhdessä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 914 miljoonaa euroa, 
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liikevoitto oli 176 miljoonaa euroa. Kaukolämpöä myytiin 6 556GWh, kaukojäähdytysenergiaa 

173GWh ja sähköä 6753 GWh. (Helen, 2021) 

 

Helenin vastuullisuusraportissa mainitaan strategisiksi tavoitteiksi rohkeampi ja ketterämpi, 

parempaa tuottoa, ratkaisuliiketoiminnan vahvistaminen, kohti hiilineutraalia energiaa ja 

kasvua tukeva kumppaniverkosto. Niin kuin Fortumin myös Helenin tavoite on olla 

hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite toteutetaan vaiheittain. Vuoteen 2025 

mennessä vähennettäisiin hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia verrattuna vuoteen 1990, 

uusiutuvan energian osuutta lisättäisiin 25 prosenttiin ja kivihiilen käyttö puolitettaisiin. 

Kivihiilen käyttö lopetettaisiin kokonaan vuonna 2029. (Helen, 2021) Tavoitteet ovat hyvin 

pitkälti linjassa Fortumin kanssa. Fortumin tavoitteena kivihiilen käytön lopettamiseen on vuosi 

2025, mutta muuten tavoitteet ovat hyvin samanlaiset. 

 

Vuonna 2020 Helenin energian tuotannosta 14 prosenttia tuotettiin uusiutuvalla energialla. 

Päästöttömän energian tuotanto oli 26 prosenttia, tähän kuuluu ydinvoima, uusiutuvat energiat, 

kuten vesi- ja tuulivoima, sekä puupelletti ja erilaiset hukkaenergiat. Kivihiilen käyttö laski 28 

prosenttia. Helen on sulkemassa hanasaaren voimalaitoksen vuonna 2024, joten 

tulevaisuudessa kivihiilen käyttö tulee laskemaan vielä. (Helen, 2021) 

 

Vuonna 2020 investointipäätöksiä päästöttömään energiaan tehtiin 350 miljoonan euron edestä. 

Tähän kuuluu 100 miljoonan euron investointipäätös tuulipuistoon, Vuosaareen rakenteilla 

oleva biolämpölaitos, luolalämpövarasto, sekä lämpö- ja jäähdytyslaitoksen laajennus. 

Vesivoiman kannalta merkittävä muutos tulee, kun Helen uudistaa Kymijoella sijaitsevan 

Klåsarön vesivoimalaitoksen turbiineja. Turbiinien uudistamisella voimalaitoksen energian 

vuosituotanto kasvaisi noin 10 prosenttia. Lisäksi aurinkovoimaa aiotaan lisätä sijoittamalla 

heidän omiin, sekä asiakkaiden kiinteistöjen katoille aurinkopaneeleja (Helen, 2021). Ratkaisu 

on hyvin tehokas, koska sillä saadaan säästettyä tilaa ja kustannuksia, joita vaadittaisiin, jos 

rakennettaisiin aurinkovoimala muualle. 
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5 VASTUULLISTEN TOIMIEN AJURIT JA ESTEET 

 

Vastuullisen energiantuotannon lisääminen uusilla energia lähteillä on tärkeässä asemassa 

ilmastonmuutoksen ehkäisemisen kannalta. Suuri vaikuttava tekijä ilmastonmuutoksessa on 

ihmisten toiminta ja varsinkin toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, joista 

merkittävin on hiilidioksidi. Jotta pysyttäisiin alle 2 celsiusasteen lämpötilan nousussa, pitäisi 

hiilidioksidipäästöjä vähentää 40–70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. (Gallastegui et al., 

2015) Merkittävässä asemassa tässä tavoitteessa on lisätä päästöttömien energiamuotojen 

käyttöä, sekä energiatehokkuutta. Tässä kappaleessa käydään läpi, millaisia ajureita 

energiasektorin yrityksillä on siirtyä vastuullisempaa energiantuotantoon. Tarkastellaan EU:n 

tekemiä poliittisia päätöksiä, sekä säännöstöjä. Lisäksi tarkastellaan taloudellisesta 

näkökulmasta hyötyjä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. 

 

5.1 Poliittiset ajurit 

 

Jo pitkään EU on toiminut kansainvälisesti johtavassa asemassa energia- ja ympäristö 

politiikassa. EU on pitkää vähentänyt hiilidioksidipäästöjä, kannustanut uusiutuvan energian 

käyttöön ja parantanut energiatehokkuutta. EU on myös asettanut paljon lainsäädännöllisiä ja 

taloudellisia säännöstöjä takaamaan vastuullisuuden lisääntymistä (Sáenz de Miera & Muñoz 

Rodríguez, 2015). 

 

Yksi merkittävimmistä toimista, joita EU on tehnyt hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, on 

EU Emissions Trading System eli ETS. ETS on vuonna 2005 käyttöönotettu maailman 

ensimmäinen päästöjen kaupankäyntisysteemi. Se on käytössä jokaisen EU maan lisäksi myös 

Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa. ETS toimii antamalla jokaiselle sen toimintapiirissä 

toimivalle organisaatiolle, kuten energiasektorin yritykset, teollisuusyritykset ja 

lentoalanyritykset, päästökiintiön vuosittain. Organisaatiot saavat tämän kiintiön sisältä oman 

osuuden päästöistä, joita se saa enintään tuottaa. Vuoden lopuksi tarkastetaan organisaatioiden 

tuottamat päästöt ja mikäli organisaatio on tuottanut yli oman osuuden päästöistä, sitä 

sakotetaan. Mikäli organisaation päästöt alittavat oman osuuden rajan voivat he lisätä sen ensi 
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vuodelle tai myydä ylimäärän muille organisaatioille. Päästökiintiötä myös pienennetään 

vuosittain, jotta kokonaispäästöt laskevat.(European Comission, 2016a) 

 

Päästömarkkinat, kuten ETS on tehokas tapa asettaa päästöille hinta, joka voidaan sisällyttää 

kustannuslaskentaan ja investointipäätöksiin. Tämä mahdollistaa päätöksenteon, miten ja 

kuinka paljon päästöjä vähennetään tulevaisuudessa. Tällaiset nostavat fossiilisilla 

polttoaineilla tuotetun energian kokonaishintaa ja näin ollen antaisi markkinoille signaalin 

vähentää päästöjä ja niin ollen investoida päästöttömiin energian lähteisiin, kuten esimerkiksi 

tuuli- ja vesivoimaan. (Beato & Delgado, 2015) 

 

Myös energiatehokkuuden lisäämiseksi on tehty toimia. EU:n säätämä Energy Efficiency 

Directive (EED), velvoitti jäsenmaiden asettamaan tavoitteita energiatehokkuuteen perustuen 

energian myyntiin. EED velvoitti energiayritysten asettamaan energiansäästötavoitteita 

vuosille 2014–2020, jotka vastasivat 1,5 prosenttia vuotuisesta energian myynnistä. (Sáenz de 

Miera & Muñoz Rodríguez, 2015) Vaikka tämä EED:n osa oli käytössä vain vuoteen 2020 asti, 

niin se osoittaa, että on tehty toimia energiatehokkuuden lisäämiseksi ja näin ollen myös 

jatkossa voi tulla uusia toimia sen varmistamiseksi. 

 

EU:n komissio ehdotti 14.7.2021 uutta ilmastopakettia, jossa yhtenä kohtana oli muun muassa 

tavoite tuottaa 40 prosenttia energiasta uusiutuvilla energia lähteillä vuoteen 2030 mennessä. 

Tämä on huomattava tavoite varsinkin, kun tällä hetkellä 75 prosenttia EU alueen päästöistä 

tulee energiasektorilta (European Comission, 2021). Tämä tarkoittaa, että energiayritysten tulee 

tehdä mittavia muutoksia liiketoiminnassa esimerkiksi investoimalla merkittävästi uusiutuvaan 

energiaan, kuten vesi-, tuuli- tai aurinkovoimaan.  

 

5.2 Taloudelliset ajurit ja esteet 

 

Uusiutuvan energian kustannukset ovat yleensä suuremmat, kuin muuten tuotetun energian 

kustannukset. Tämä näkyy yrityksen kokonaiskustannuksissa ja sitä myötä voi näkyä myös sen 

kannattavuudessa. Osakemarkkinoilla, jotka perinteisesti seuraavat tarkasti yrityksen 

taloudellista tilannetta, tällainen kehitys voi vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen. Yleensä, 
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kuitenkin julkinen mielipide uusiutuvasta energiasta korvaa taloudelliset menetykset, 

arvomaailman ollessa hyvin paljon uusiutuvien energialähteiden kannalla (del Río, 2015). 

 

Yksi merkittävimmistä haitoista uusiutuvassa energiassa, on sen arvaamattomuus ja 

epävarmuus. Etenkin aurinkovoima riippuu hyvin paljon ulkoisista olosuhteista, lähinnä 

sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Tällä on suuri vaikutus sähkönsiirtoon ja sen hintaan. Kun 

olosuhteet ovat oikeat ja energiantuotanto on korkealla myös hinta laskee merkittävästi, kun 

taas olosuhteiden ollessa huonot ja energiantuotannon laskiessa sen hinta taas nousee 

huomattavasti. Energian hinnasta tulisi siis hyvin vaihtelevaa ja arvaamatonta. Uusiutuvia 

energialähteitä, kuten vesi- ja aurinkovoimaa ei voi myöskään siirtää muualle, kuten fossiilisia 

polttoaineita, joten energiantuotannon paikka ei aina vastaa energian tarvetta. (Olmos et al., 

2015) Uusiutuvan energian tuottaminen on tällä hetkellä tavallisesti kalliimpaa, kuin 

fossiilistenpolttoaineiden käyttäminen, järkevintä on tukea energiantuotantoa uusiutuvilla 

energiamuodoilla ja vähitellen lisätä niiden osuutta kokonaistuotannossa. Näin saadaan 

laskettua päästöjen määrää, mutta samalla on aikaa uudistaa siirtoverkkoa (Chamorro et al., 

2015). Voimalaitoksiin täytyy tehdä suuria investointeja ja energiansiirtoverkkoa täytyy 

muuttaa tukemaan uusiutuvaa energiaa, kuitenkin ottaen huomioon poliittiset päätökset, kuten 

ETS on järkevää sisällyttää uusiutuvaa energiaa energiantuotantoon. Se on myös hyvä keino 

energiaomavaraisuuden turvaamiseksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Yksi tärkeimmistä keinoista toimia vastuullisesti energiasektorilla on investoida uusiutuvaan 

energiaan. Energia sektorin aiheuttamat päästöt ovat valtaosa koko EU:n alueella tapahtuvista 

päästöistä. Näitä päästöjä on mahdollista vähentää vain uusiutuvan energian, sekä 

energiatehokkuuden avulla. Uusiutuvista energiamuodoista vesivoima on selvästi eniten 

käytössä. Vesivoiman lisääminen voikin olla tietyissä maissa hankalaa, koska suurin osa 

potentiaalista on jo käytössä. Tuuli- ja aurinkovoima taas ovat vielä vähäisessä käytössä 

verrattuna vesivoimaan ja niiden käyttöä voidaan vielä lisätä mittavasti, jotta saadaan 

vähennettyä päästöjä ja lisättyä energiaomavaraisuutta.  

 

Fortumin ja Helenin toimissa on hyvin paljon saman kaltaisuuksia. Molemmat yritykset ovat 

sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Fortum tuottaa tällä 

hetkellä enemmän uusiutuvaa energiaa. Kummassakin yrityksessä on aikeilla, kuitenkin lisätä 

uusiutuvan energian osuutta huomattavasti ja samalla vähentää päästöjä. Etenkin tuulivoiman 

lisääminen oli suuressa roolissa molemmissa yrityksissä. On tärkeää, että kehitys jatkuu samaan 

suuntaan, jotta Suomen 2035 hiilineutraaliustavoite saataisiin toteutettua. 

Kustannusjohtamisessa laajalti käytössä olevat työkalut sopivat myös vastuullisuuden 

sisällyttämiseen siihen. Erityisen yhteensopivaksi ilmeni Balanced scorecard. BSC:n 

lähestymistapa monesta näkökulmasta auttaa vastuullisuuden sisällyttämisessä siihen. Myös 

muita työkaluja, kuten budjetointia ja elinkaarilaskentaa voi soveltaa vastuullisessa 

kustannusjohtamisessa. Yritykset voivatkin näitä työkaluja käyttäen lisätä vastuullisuutta ja 

analysoida toimien vaikutusta liiketoimintaan. 

 

EU on osaltaan edistänyt paljon energiasektorin vastuullisuutta. EU on säätänyt monia 

direktiivejä, joilla lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Näistä 

ensimmäinen ja tärkein on ETS, jonka avulla määritellään yrityksille päästökiintiöt, joiden 

ylittämisestä tulee rahallinen rangaistus. Lisäksi EU:n asettama EED lisää osaltaan 

energiatehokkuutta. Uusiutuvan energian tuotanto on tällä hetkellä kalliimpaa, kuin fossiilisilla 

polttoaineilla tuotettu. Tuuli- ja aurinkovoima ovat etenkin alttiita sääolosuhteille, joten ne eivät 

tuota tasaista määrää energiaa, vaan tuotanto on hyvin vaihtelevaa. Tämän myötä 
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sähkösiirtoverkkoon on tehtävä muutoksia, jotta ne sopeutuisivat uusiutuvan energian 

lisäämiseen. Tällä hetkellä järkevin ratkaisu on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa vaiheittain, 

jotta pystytään vähentämään päästöjä, mutta osataan myös varautua haittapuoliin. Poliittiset 

päätökset, sekä julkinen mielipide, kuitenkin tekee uusiutuvasta energiasta hyvin 

kilpailukykyistä. Tämä näkyy yritysten, kuten Fortumin ja Helenin tehdessä merkittäviä 

investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. 
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