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Alustuksen sisältö 

 Energia ja ilmasto - Globaali näkökulma 

– Ilmastonmuutoksen aiheuttajat ja seuraukset 

– Geopolitiikka 

 Energiasektorin rakennemuutos – energiatransitio ja 

valta 

 Kansallinen näkökulma 

– Energian tuotanto ja kulutus 

– Energiapolitiikan yleispiirteitä 

 Energiademokratia ja kansalaisenergia 
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Energiasektori tuottaa valtaosan 

kasvihuonekaasupäästöistä 
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180301STO98928/kasvihuoneka

asupaastot-eu-ssa-ja-maailmalla-infografiikka 
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Jokainen voi valita päästövertailussa 

tarkoituksenmukaisimman 

vertailukohdan 
 “Kansalliset päästöt ovat niin pienet, etteivät ne 

merkitse mitään jos Kiina ja muut suuret päästäjät 

eivät vähennä päästöjään” 

 “Päästöt asukasta kohti ovat niin pienet, että vastuu 

päästöjen vähentämisestä on muilla” 

 “Historiallisesti tarkastellen Yhdysvallat ja EU ovat 

vastuussa suurimmasta osasta päästöjä, joten vastuu 

päästövähennyksistä on niillä” 

 “Tuotannon päästöintensiteetti (suhteessa 

bruttokansantuotteeseen) on niin matala, että mikäli 

tuotanto tapahtuisi muualla, päästöt vain kasvaisivat” 
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Uusiutuvan energian arvioitu osuus 

globaalista energian loppukulutuksesta, 

2015 (lähde:  REN21, 2017, 30) 
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Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta ja 

uusiutuva sähkökapasiteetti (lähde: REN 21 (2018) 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Esimerkkejä ilmastonmuutoksen riskeistä 
(IPCC 2014, AR5, luku 19, s. 1058) 
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Onko toivo mennyttä? 
  Tutkijat eivät ole yksimielisiä: 

Esimerkiksi: 

 Mikäli nykyiset (tehdyt sitoumukset) voimalaitokset 

toimisivat normaalisti elinkaarensa loppuun, 1,5 

asteen ylittävän lämpenemisen raja saavutettiin 

vuonna 2011 ja 2 asteen vuonna 2014 (committed 

cumulative carbon emissions) (Pfeiffer ym. 2018 Environ. Res. 

Lett. 13) 

 Jos hiilidioksidia päästävä infrastruktuuri puretaan 

elinkaarensa päässä vuodesta 2018 alkaen, on 64 

prosentin todennäköisyys, että keskimääräinen 

lämpötilan nousu pysyy alle 1,5 ° C. (Smith ym. 2019. Current 

fossil fuel infrastructure does not yet commit us to 1.5 °C warming. Nature 

Communications 10:101) 
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Mitä enemmän päästöt kasvavat, sitä todennäköisemmiksi ja 

suuremmiksi haitat muodostuvat (Lähde: IPCC 2018. Global warming of 

1.5°C) 
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Energiajärjestelmien 

rakennemuutos - 

energiatransitio 
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Globaalit CO2- ja metaanipäästöt 1850-2000 

Source: Fouquet & Pearson (2012) Past and prospective energy transitions: Insights from history. Energy Policy 50, 1-7 
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Energiajärjestelmät muutettava sekavassa 

maailmanpoliittisessa tilanteessa 

 Yhdysvallat: Trump, hiili ja ympäristö. Yhdysvaltojen oma tuotanto 

epäkonventionaalisista (liuskekaasu ja –öljy) fossiilisista 

resursseista muuttaa geopoliittisia asemia 

 Etelä-Amerikka: Brasilia ja Venezuela – öljy, resurssikirous ja 

korruptio 

 EU:n selkeä johtajuus ilmastomuutoksen rajoittamisessa 

taantunut – oikeistopopulismin nousu 

 Venäjän toimet Krimillä ja Ukrainassa 

 Pohjois-Afrikassa arabikevät 

 Lähi-idässä Irakin jälleenrakennus, Iranin ydinohjelma ja ISIS 

 Ks. lisää Nance ym. (2017) 
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1. Historiallisesta perspektiivistä energiatransitiot vievät paljon aikaa 
Kokonaiset energiajärjestelmät muuttuvat hitaasti (vuosikymmenistä vuosisatoihin), mutta maantieteellisesti rajatummat, 

teknologiaspesifimmät muutokset voivat tapahtua suhteellisen nopeastikin (vuosista vuosikymmeniin).  

2.  Energiatransitioissa energian kokonaiskulutus on tavannut kasvaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaali energiankulutus ja transitiot, 1800-2010 

Socure: Fouquet & Pearson (2012) Past and prospective energy transitions: Insights from history. Energy Policy 50, 1-7 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 

VALTA 
- Vanha järjestelmä vastustaa energiatransitiota 

 Teknologinen muutos johtaa vakiintuneiden 

toimijoiden ja teollisuusalojen aseman 

heikkenemiseen 

 

 Keskittyneet markkinat ja läheiset suhteet alan 

vakiintuneiden yritysten ja poliittisten 

päätöksentekijöiden kanssa hidastavat muutosta 
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Politiikan rooli energiatransitiossa 

 Aikaisemmat energiatransitiot vieneet vuosikymmeniä 

tai vuosisatoja 

– Ilmastonmuutoksen näkökulmasta liian pitkään 

 Aiemmista poiketen nykyistä energiatransitiota 

pyritään tietoisesti ohjaamaan, suunta on kohti 

vähäpäästöistä energiatulevaisuutta 

– Poliittiset päättäjät, yritykset, kansalaisyhteiskunta – pyrkivät 

ohjaamaan muutosta, mutta missä määrin samaan suuntaan? 

 Energiapolitiikan muotoiluun osallistuu poliitikkojen 

lisäksi huomattava määrä muitakin toimijoita 

– Energiapoliittisten päämäärien asettaminen ja 

yhteensovittaminen toisinaan vaivalloista – esim. korvaavan 

energialähteen edullisempi hinta nopeuttaa transitiota, mutta 

yleensä myös kasvattaa energiankulutusta 
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Energia on aina ollut olennainen osa 

geopolitiikkaa 

 Geopoliittinen asetelma muuttuu globaalin 

energiajärjestelmän muuttuessa 

 Fossiilisten polttoaineiden (öljy, hiili) vähenevä kysyntä 

aiheuttaa painetta niiden viennistä riippuvaisille 

talouksille 

 Energiatransitiossa pärjäämisessä korostuvat yhtäältä 

kehittynyt teknologia ja osaaminen ja toisaalta 

välttämättömät raaka-aineet  
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Geopolitiikka kytkeytyy energiamarkkinoihin 

- the Rules of Six (Pascual 2015) 
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Kiinan geopoliittinen asema on vankka 

(Semkin ym. 2017) 
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Suomi 

Energiantuotannon ja 

energiapolitiikan yleispiirteitä 
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Energian kokonaiskulutus 

energialähteittäin Suomessa 1970-2017 
Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus, 

https://www.stat.fi/til/ehk/2017/ehk_2017_2018-12-11_kuv_002_fi.html 
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 Uusiutuvien energianlähteiden käyttö 

Suomessa 1970-2016 
Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus 
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Energiakomitea vuonna 1956: 

 ”Muualla maailmassa on kiinnitetty huomiota myös 
aurinkoenergian erimuotoiseen hyväksikäyttöön 
samoin kuin teoreettisestikin merkitykseltään 
vähäiseen vuoroveden, tuulen, meriveden 
aaltoilun, meriveden lämpövarastojen sekä 
vulkaanisen lämmön edustamaan energiaan. 
Itsestään selvää on, että mitkään viimeksi 
mainituista eivät maassamme tule kysymykseen ja 
auringon säteilyn vähäisyys ja epäsäännöllisyys 
tekee myös aurinkoenergian käytön mahdottomaksi 
maamme voimantuotannossa.” (KM 1956:19, 7) 
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Suomalaisen energiapolitiikan 

yleispiirteitä 

 Teknis-taloudellinen energianäkemys (Salo 2014, 65-67) 

– Kustannustehokkuus, markkinaehtoisuus 

– Ympäristön painoarvon kasvu alkaen 1990-luvulta 

 Pieni joukko ydinvaikuttajia 

– Informaalit suhteet 

 Suuret sähköntuottajat omistajina samoissa yrityksissä – 

Teollisuuden Voima (TVO), Pohjolan Voima (PVO), EPV Energia 

 Konsensus - rutiinikorporatismi 

 Reaktiivisuus pikemmin kuin proaktiivisuus 

• EU kaventanut kansallista liikkumavaraa 

 Ydinvoimapainotus 

 Uusiutuvien energiamuotojen sisällä jakolinja enenevästi puun ja uusien 

uusiutuvien välillä, akateeminen maailma entistä äänekkäämpi 
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Suomen energiapolitiikan sisäpiiri 
Ruostetsaari 1989, 1998, 2010; Salo 2014 

 Hallituspuolueet 

 Työ- ja elinkeinoministeriö 

 Valtiovarainministeriö 

 Elinkeinoelämän keskusliitto, EK 

 Metsäteollisuus ry 

 Energiateollisuus ry 

 Suuret energiayhtiöt – Fortum, PVO, Neste Oil 
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Suomen energiapolitiikan alajärjestelmät 
(Ruostetsaari 1998, Salo 2014 ss. 69-74) 

 1. Maaseudun energiaresurssien kannatuskoalitio 

- Keskusta, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliitto  (MTK), Turveteollisuus 

 

 2. Uusiutuvan energian kannatuskoalitio 

- Vihreät, Ympäristöministeriö, ympäristöjärjestöt 
 

 3. Ydinvoiman kannatuskoalitio 

- Kokoomus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Isot 
energiayhtiöt  
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Valtion ja markkinoiden välinen suhde – 

yleistä 

 

 Energiapoliittisen vaikuttamisen voimistuminen 1970-luvun 
puolivälissä 

 Valtiokeskeisyys: vahva valtiollisen regulaation aikakausi 1980-
luvun puoliväliin 

 Deregulaatio kulminoituu sähkömarkkinoiden avaamiseen vuonna 
1995 

 Regulaatio voimistuu Euroopan unionin vahvistuvan 
energiapoliittisen otteen myötä 2000-luvulla 
– Jäsenvaltioiden liikkumavara kapenee  

 

 

 

Tarkemmin ks. Ruostetsaari 1998, 2010 
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Energiademokratia ja 

kansalaisenergia 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 

Energiademokratia ja kansalaisenergia 

 
 Kansalaiset, osuuskunnat, pienet yritykset ja 

paikallisyhteisöt muutoksen moottoreina 

– Keskiössä Tuottaja-kuluttaja (prosumer) 

 

 Normatiivinen merkitys 

– Hiilettömään energiajärjestelmään siirtymisen päämäärä 

 Deskriptiivinen merkitys 

– Esimerkit kansalaislähtöisestä hajautetusta 

energiantuotannosta 
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Puolet Saksan aurinko- ja maatuulivoimasta on 

kansalaisten omistuksessa (2012) 
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Saksan energiakäänne - Energiewende 

tavoitteet 
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Saksan energiakäänne on toistaiseksi 

tarkoittanut erityisesti tuulivoiman ja 

aurinkosähkön voimakasta lisäystä 
 

 Saksan maatuulivoiman kehitys 

1992-2014 

 Pienten 

aurinkosähköjärjestelmien 

kustannusten kehitys Saksassa 

ja vuotuinen 

aurinkosähkökapasiteetin lisäys 

1990-2013 
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Saksan ”Neljä Suurta” ajautuneet suuriin 

vaikeuksiin Lähde Kungl & G., Geels, F.W. (2017) Sequence and alignment of external pressures 

in industry destabilisation: Understanding the downfall of incumbent utilities in the German energy 

transition (1998–2015) 


