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Taulukot: 

Taulukko 1. Tutkimukseen haastateltavat henkilöt ........................................................ 31 

Lyhenteet ja selitteet: 

Aurinkosähkön pientuotanto Pientuotannolla tarkoitetaan 
tuotantolaitteistoa, jonka 
sähköntuotantokapasiteetti on enintään 2 MVA. 
Pientuotantolaitteisto, kuten aurinkopaneelit tai 
pientuulivoimala, liitetään yleensä olemassa 
olevaan sähkönkäyttöpaikkaan. Pientuotannolle 
on tyypillistä, että kulutat tuottamasi sähkön 
pääsääntöisesti itse. Sähkön, jota et käytä itse, 
voit myydä eteenpäin sähkönmyyntiyhtiölle. 

Kwp Määrettä käytetään aurinkosähköjärjestelmien 
ja paneelien huippu tuotannon esittämiseen. 
Esimerkiksi paneelit, joiden kwp on 500 
tarkoittaa, että ne voivat optimaalisesti tuottaa 
500 kwh:ta sähköä yhden tunnin aikana. 

Invertteri Toiselta nimeltä vaihto suuntaaja, jonka tehtävä 
on muuttaa sähköinen tasavirta vaihtovirraksi. 

Syöttötariffi Valtion sähkömarkkinoiden ohjauskeinoksi 
tarkoitettu takuuhinta sähkölle. Syöttötariffi 
takaa sähkön tuottajalle takuuhinnan 
sähköverkkoon syötetystä sähköstä. 

Nettomittaus Nettomittaus mahdollistaa sähkön tuottajan 
käyttää verkkoon syöttämäänsä sähköä, milloin 
tahansa ilman, että siitä tulee kuluja. 
Sähköverkko on ikään kuin varasto. Käytössä on 
erilaisia nettomittaus tapoja; tuntikohtaista, 
kuukausittaista ja jopa vuositasoisia. Nämä tavat 
määrittävät kuinka kauan sähköä voidaan ns. 
varastoida verkossa ennen kuin se muuttuu 
ostosähköksi. 

Eroei Eroei on arvo, mikä kertoo, kuinka paljon 
tarvitaan energiaa tietyn energia 
määräntuottamiseksi. 

NPS, net promoter score Yleisesti yritysten ja organisaatioiden käytössä 
oleva suositusarvo indikaattori, jota kerätään 
asiakkailta. 
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Big Data Termiä käytetään, kun viitataan tiettyyn isoon 
datamäärän, jonka analysointi ja käsittely ei 
onnistu perinteisillä tietokoneohjelmilla vaan 
vaaditaan useita ohjelmistoja ja menetelmiä 
datan analysointiin, siirtoon ja käsittelyyn. 

Lohkoketju (blockchain) Uusi teknologia ja trendi, jota käytetään 
kuvailemaan tiettyjen lohkojen peräkkäisyyttä 
tai järjestystä ja ovat liitoksissa toisiinsa 
käyttäjien kautta. Käytetään usein digitaalisten 
palvelujen yhteydessä. 

Rapid Miner Data science ohjelmisto, joka yhdistää datan 
käsittelyn, koneoppimisen ja 
ennustemallinnuksen 

Hackathon Seminaari tai työpaja, jossa pyritään etsimään 
ratkaisuja, menetelmiä tai innovoimaan uutta 
nopeasti ja ketterästi. Hackathoneja käytetään 
erityisesti ohjelmistotuotannon suunnittelussa. 

Volatiliteetti Rahoitusinstrumentin tuoton 
keskihajontatietyllä aikavälillä. Arvoa käytetään 
riskin kuvaamiseen. Tavallisesti lasketaan 
päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan 
prosentteina vuodessa. 
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1 Johdanto  

1.1 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja tehtävä  

Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää miten ja kuinka paljon aurinkosähkön käyttö 

tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana Carunan sähköverkossa ja tehdä 

kasvusta ennustemalli Carunalle. Kasvun kehitys tämän kaltaisessa investoinnissa 

riippuu miten jo olemassa olevat aurinkosähköasiakkaat kokevat investoinnin 

hyödylliseksi ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän kokemukseen.  Lisäksi on tarkoitus 

selvittää miten aurinkosähkön pientuottamisen lisääntyminen vaikuttaa 

sähkönjakeluliiketoimintaan, sähkönmyyntiliiketointaan ja muiden sidosryhmien 

toimintaan. Näitä asioita on tarkoitus tarkistella neljästä näkökulmasta; 

taloudellisesta, ekologisesta, teknologisesta ja yhteiskunnallisesta. Näistä neljästä 

näkökulmasta tarkistellaan myös biotalouteen liittyviä asioita Biotalouden 

kehityskoulutusohjelmassa, joten oli luonnollista käyttää niitä myös tässä 

opinnäytetyössä. 

Kiinnostuin aiheesta ollessani testauspäällikkönä uuden tietojärjestelmän 

kehitysprojektissa Carunalla kesäkuusta 2016 elokuuhun 2017.  Aurinkosähköstä oli 

tehty Carunan intranettiin esittelyjä ja asia on ollut melko uusi myös Carunan 

henkilöstölle.  Aurinkosähkö pientuottajien osuus on vielä vähäistä Suomessa ja 

Carunan sähköverkkoalueella, tällä hetkellä noin 0,6 % koko asiakaskunnasta. 

Aurinkosähköasiakkaiden määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja kasvun 

odotetaan kiihtyvän ja määrän kasvavan huomattavasti lähitulevaisuudessa.  Caruna 

on erityisesti panostanut tähän muun muassa nimeämällä asiakaskokemuspäällikön 

vastaamaan aurinkosähkön asiakkuuksista ja pientuotantoprosessin kehittämisestä. 

Kuviossa 1 esitetään, miten aurinkosähkön pientuotanto on kasvanut vuodesta 2015 

Carunan sähkönjakeluverkossa.  Vuoden 2018 lopussa aurinkosähkön pientuottajia 

oli omakotitaloissa, pari- ja rivitaloissa sekä maatiloilla yhteensä 3292 kpl. Niiden 

lisäksi aurinkosähköä tuotetaan noin 800 muunlaisessa kohteessa, esim. 

liikekiinteistöt ja teollisuuden kohteet.  
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Kuvio 1. Aurinkosähkön pientuottajien kasvu vuosina 2015-2018.(Selonen T.2018.) 

 

1.1 Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy  

Caruna on Suomen suurin sähkönjakelia. Carunalla on 21 prosentin markkinaosuus 

Suomen paikallisesta sähkönjakelusta ja se vastaa yli 670 000 yksityis- ja 

yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa sekä 

Joensuussa ja sen yli 85 000 kilometrin pituinen sähköverkko yltäisi kaksi kertaa 

maapallon ympäri. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 

%) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments 

(40 %) ja OMERS Infrastructure (40 %).  Carunan toiminta on säänneltyä, kuten 

muidenkin sähköverkkoyhtiöiden Suomessa. Energiavirasto valvoo 

sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa. (Caruna Oy. 2017.) 

Carunan vuoden 2017 vuosiraportissa kerrotaan, että sen ensisijainen ja tärkein 

tehtävä on siirtää sähköä luotettavasti ja varmasti. Carunan pääkonttori sijaitsee 

Espoon Leppävaarassa, jossa suurin osa Carunan 276 työntekijästä työskentelee. 

Lisäksi Carunan toimintamallissa urakoitsijoilla ja alihankkijoilla on suuri merkitys 

toiminnassa. Arvion mukaan Caruna työllistää suoraan noin 2000 henkilöä.  Viimeisen 

parin vuoden aikana Caruna on investoinut paljon sähköverkon parantamiseen mm. 

siirtämällä 6000 kilometriä sähköverkkoa maan alle ja tämä siirtoprojekti jatkuu 

seuraavien vuosien aikana, koska maanalainen kaapelointi suojaa sitä mm. 

myrskyiltä, jotka johtavat sähkökatkoksiin. (Caruna Oy. 2017.) 
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Caruna haluaa olla vahvasti mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja tukee mm. 

aurinkosähköjärjestelmien hankkijoita. Esimerkiksi kesällä 2018 he tekivät 

muutamien aurinkosähköjärjestelmätoimittajien kanssa kampanjan, jossa sai 

tuntuvan alennuksen aurinkosähköjärjestelmän hankintahinnasta. (Caruna Oy. 2017.) 

2 Aurinkosähkölukuja Suomessa, Euroopassa ja maailmassa 

Aurinkosähköbuumi on lähtenyt kasvuun ympäri maailman 2010 luvulla, koska 

aurinkopaneelien hinnat alkoivat laskea noin vuoden 2012 aikoihin. Helposti voisi 

vetää johtopäätöksen, että suosio olisi korostunut erityisesti maissa, joissa 

aurinkoenergiaa on runsaasti saatavilla. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan 

aurinkosähkön pientuottaminen on lisääntynyt maissa, joissa sitä on tuettu 

poliittisesti eri ohjausmekanismein (Perälä Rae.2016.56) Kuviossa kaksi on esitetty 

kuinka paljon säteilyä eri puolilla maapalloa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Säteilyn määrä ei maanosissa. (Perälä R.2016.56) 
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Aurinkosähköjärjestelmien ja voimaloiden kasvu on kiihtynyt ja vuonna 2017 

maailmassa kapasiteettia rakennettiin kaikista energiamuodoista eniten. 

Aurinkovoimaa rakennettiin enemmän kuin ydin ja fossiilivoimalaitoksia yhteensä ja 

kaksi kertaa enemmän kuin tuulivoimaa. (Solar Power Europe.2018.) 

Kiina on tällä hetkellä aurinkosähkön johtavaa tuottajamaa, joka johtuu Kiinan 

nopeasta talouskasvusta ja siitä seuranneesta kasvavasta energiatarpeesta. Kiinan 

osuus oli yli puolet vuonna 2017 aurinkoenergian kasvusta. USA oli toiseksi suurin 

aurinkosähkön kasvattaja, vaikkakin kasvu oli huomattavasti pienentynyt sitten 

vuoden 2016 johtuen poliittisista päätöksistä. Kolmantena on Intia, jossa kasvava 

talouskasvu lisää energiantarvetta. Intiassa tuotettiin 45%:a lisätystä energiasta 

aurinkosähköllä vuonna 2017. Myöskin perinteiset öljyvaltiot kuten Saudi-Arabia ja 

Arabiemiraatit ovat alkaneet rakentamaan aurinkovoimaloita. Kehittyvissä maissa 

Kiinassa, Intiassa ja Lähi-Idän maissa aurinkosähköä tuotetaan pääosin isoissa 

aurinkovoimaloissa eikä pientuotantona, kuten Euroopassa. (Solar Power 

Europe.2018.) 

Yllättävää kyllä, Australiassa aurinkosähkön pientuotanto   on lähtenyt kasvuun vasta 

parin viime vuoden aikana, vaikka siellä sen käyttö olisi ollut otollisinta säteilyn 

runsaan määrän ja kuluttajien ostovoiman puolesta. Tämä johtuu siitä, että 

Australiassa on runsaasti tarjolla hiiltä maaperässä ja sen kansantalous on pitkään 

nojannut siihen poliittisin tuin. Australia on pitkään ollut yksi maailman johtavia 

hiilidioksidipäästöjen tuottajia johtuen juurikin runsaasta kivihiilen käytöstä. 

Australiaa on koetelleet viime vuosina tavallista rajummat kuivuus- ja 

kuumuusjaksot, jotka ovat saaneet kansan ja poliitikot huolestumaan päästöistä, 

jotka jouduttavat ilmastonmuutosta.  Muutos uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

tapahtui vuonna 2010, jolloin Australian hallitus päätti, että vuoteen 2020 mennessä 

20 % maan energiasta tullaan tuottamaan uusiutuvista energialähteistä.  

Aurinkosähkön pientuottajia oli Australiassa vuoden 2018 loppuun mennessä 

melkein kaksi miljoonaa. (Australia’s Government, Clean Energy Regulator.2018.) 

Kuviossa kolme esitetään, miten aurinkosähkö tulee globaalisti lisääntymään 

seuraavan neljän vuoden aikana kotitalousien (pientuotanto) kattojärjestelmissä ja 

isommissa organisaatioiden omistamissa voimaloissa. Aurinkosähkönpientuotanto 
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tulee olemaan digitalisoineen, hiilidioksiilitoman, hajaantuneen, tasa-arvoisen ja 

paikallisen energiantuotannon selkäranka, joka elvyttää maaseutua ja samalla luo 

huomattavasti enemmän uusia työpaikkoja kuin keskitetty isoissa organisaatioissa 

tuotettu energia (Solar Power Europe.2018.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Solar Power Europen tekemä ennuste aurinkosähkön kasvulle (Solar Power 

Europe.2018.24) 

Euroopassa johtavia   aurinkosähkömaita ovat Saksa, Iso- Britannia ja Espanja. 

Saksassa aurinkosähkön kasvu   sai vauhtia vuonna 1990 käyttöönotetusta 

syöttötariffista ja edelleen syöttötariffi takaa yksityisille sähköntuottajille jokaisesta 

verkkoon syötetystä kilowatista normaalia korkeamman hinnan. Parhaimmillaan 

syöttötariffi tarjosi tuottajille Saksassa jopa 54 senttiä per kilowattitunti, mikä on 

moninkertainen verrattuna kuluttajien maksamaan verkosta ostettuun sähköön. 

Syöttötariffia on nyt pienennetty Saksassa noin 25 senttiin kilowattitunti, mutta 

edelleen se on korkea verrattaessa muihin EU maihin. Tanskassa, Kreikassa ja 

Liettuassa on käytössä netto mittaus sekä muita tukijärjestelmiä kuten premium 

tariffi. (Renewable energy policy database and support.2019.) 

Irlanti julkaisi heinäkuussa 2018 uuden tukiohjelman aurinkosähkön pientuotannon 

tukemiseksi. Tukea voi saada jopa 3800 eroon asti aurinkosähköjärjestelmän 

hankinnasta. Ehtona on, että yli 2 kWp järjestelmissä pitää olla akku mukana ja 

pienempiinkin järjestelmiin suositellaan lämminvesivaraaja. (Irish Solar 

Accosiation.2019.) 
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Suomessa aurinkosähkön pientuottaminen lähti nousuun vuonna 2015, kun 

mikrotuotanto (enintään 100 kVA voimaloissa tuotettu sähkö) vapautettiin 

sähköverovelvollisuudesta. Ennen tätä päätöstä verkkoon liitettyjä 

aurinkosähköjärjestelmiä ei Suomessa juuri ollut. Kolmessa vuodessa 

aurinkosähkötuottajien määrä on kasvanut kaikissa Suomen sähkönjakeluyhtiössä 

huimasti. (Selonen T.2017) 

Energiaviraston kesäkuussa 2018 julkaistun raportin mukaan aurinkosähkön 

tuotantokapasiteetti 2,5 kertaistui vuodesta 2016 vuoteen 2017. Vuoden 2017 

loppuun mennessä aurinkosähkökapasiteettia oli 70MW, josta 66 MW on tuotettu 

pientuotannolla. Aurinkoenergiaa on tuotettu eniten uusiutuvista energiamuodoista. 

Tuulienergiaa oli tuotettu vuonna 2017 17,5 MW ja vesienergiaa 36,2MW. 

(Energiavirasto.2018.) Sähkönjakeluyhtiöstä Caruna tuotti eniten aurinkosähköä 

(15.5MW), Elenia oli toiseksi suurin tuottaja (7.6 KW) ja Helen on 

kolmantena(4.4MW) (Energiavirasto. 2018.)  

Suomessa ei ole käytössä syöttötariffia, joten jakeluverkkoonsyötetystä sähköstä saa 

vain muutaman sentin kilowattitunnilta, joten tuotettu aurinkosähkö kannattaa 

hyödyntää omaan käyttöön. Suomessa ei ole myöskään käytössä netto mittausta, 

joka on käytössä muutamassa maassa Euroopassa. Aurinkosähköjärjestelmän 

asennustyön kustannuksista saa kotitalous vähennyksen. (Selonen T.2017) 

Tuulienergian ja bioenergian tuottamista on tuettu syöttötariffilla tosin kuin 

aurinkoenergian pientuotantoa. Syöttötariffin tuen pariin ei kuitenkaan oteta enää 

uusia tuottajia. Suomen uusiutuvien energioiden tukipolitiikka on muuttumassa 

siten, että se ei ole energiantuotantomuotoon sidottu vaan uusiutuvien energian 

tuottajat joutuvat kilpailemaan tuesta siten, että valtio tukee niitä, jotka tuottavat 

energiaa kilpailukykyisemmin, mikä tarkoittaa paljon energian tuottoa 

mahdollisimman edullisesti. (Lemström B. 12.6.2018.) 

3 Aurinkosähkön käyttö ekologisesta näkökulmasta 

Ilmastonmuutos ja epätavalliset ympäristöilmiöt, kuten hurrikaanit, rankkasateet ja 

kuivuus, joita viime aikoina on esiintynyt tavallista enemmän, on saanut ihmiset 

entistä huolestuneemmaksi ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. 

Ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia tulee päivittäin eri medioista. Tuoreimman 
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kansainvälisen IPCC ilmastopaneelin raportin mukaan ilmaston lämpiäminen on 

rajoitettava 1,5 asteeseen nykyisestä, jotta ihminen ja luonto pystyvät elämään. 

Ilmaston lämpiäminen on edennyt niin nopeasti viime vuosina, että mikäli tuota rajaa 

ei haluta ylittää tulee toimiin ryhtyä välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

hiilidioksidipäästöjä on alennettava 45% vuoteen 2030 mennessä, joka tarkoittaa 

hiilen käytön korvaamista energialähteenä muilla kuten uusiutuvilla päästöttömillä 

lähteillä. (The Intergovernmental Panel on Climate Change.2018.) 

 Aurinkoenergian tuottaminen aurinkokennoilla ja paneeleilla ei aiheuta 

minkäänlaisia päästöjä tai jätteitä ympäristölle ja sen käyttö fossiilisten korvaajana 

hillitsee huomattavasti ilmastonmuutosta ja kasvihuoneilmiötä. Aurinkosähkön 

tuotanto ei myöskään kuluta muita raaka-aineita tai resursseja juuri ollenkaan. 

Maankäytön tarve on noin 0,29% maapallon maa-alasta, jos sillä katetaan 40% 

vuoden 2030 energiatarpeesta.  Tuotanto kapasiteetti on kymmenkertainen 

verrattuna tuulivoimaan tai biomassoista saatavaan energiaan ja 

ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät. (World Watch Institute.2013. 

s 85-90.) 

Tietenkään aurinkosähkökään ei voi välttyä kaikilta ympäristösynneiltä. 

Aurinkosähkön tuottamiseksi tarvitaan aurinkokennoja ja paneeleita, ja niiden 

valmistaminen kuluttaa energiaa ja tuottaa jonkin verran päästöjä. Mielenkiintoista 

on, kuinka paljon laitteisto ehtii käyttöikänsä aikana tuottaa energiaa verrattuna sen 

valmistuksessa kulutettuun energiaan. EROEI (Energy Return On Energy Invested) 

kuvaa kerrointa, kuinka moninkertaisesti valmistukseen ja käyttöönottoon kulutettu 

energia saadaan takaisin energian tuottolähteenä. Naps Solar Systemsin 

teknologiajohtajan mukaan energian takaisinmaksuaika olisi 3-4 vuotta ja 

aurinkosähköjärjestelmien teknisen käyttöiän ollessa yli 30 vuotta saadaan EROEI 

arvoksi 10 tai enemmän (Käpylehto J. 2016.) 

Samoilla linjoilla EROEI arvoista on mm. Solar Power Europe, jonka tuoreimmassa 

raportissa on kerrottu, kuinka aurinkopaneelien valmistuksen energian 

takaisinmaksu aika on tippunut sitten vuoden 1975. Kuviossa neljä esitetään 

takaisinmaksu ajan ja hiilidioksidipäästöjen kehitys   eri paneelityypeille. 
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Kuvio 4: Aurinkopaneelien energian takaisinmaksuaika ja   päästökehitys vuosina 

1975.-2017. (Solar Power Europe. 2018.)  

 

Energian takaisinmaksu aikaa laskettaessa pitää ottaa huomioon myös, missä 

paneelit tulevat tuottamaan energiaa. Aurinkoisessa maassa energian takaisinmaksu 

on huomattavasti lyhyempi kuin maassa, jossa ei aina paista. R.Kommalapati, 

A.Kadiyala & al:in (2017. 4-5) tutkimusartikkeliin on koottu eri aurinkopaneelien 

energian takaisinmaksuaikoja eri maissa. Teknologialtaan samanlaisten paneelien 

energian takaisinmaksu aika saattoi olla puolta korkeampi eri tutkimusmaissa. 

Takaisinmaksuaikojen vaihteluväli oli 0.7-15.5 vuotta teknologiasta ja paikasta 

riippuen.  

 

4 Aurinkosähkön hankinta ja tuottaminen Carunan 

sähkönjakeluverkossa 

 4.1 Aurinkosähköjärjestelmän hankintaprosessi  

Motivan verkkosivuilla on kerrottu, mitä tulisi selvittää ennen hankintapäätöksen 

tekoa, jotta tuleva sähkön tuotto olisi kohtuullisen hyvällä tasolla.  
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Mikä on kiinteistön pääasiallinen lämmitysmuoto? Suomessa asuntojen ja talojen 

lämmitykseen kuluu sähköä ja energiaa paljon. Jos käytössä on sähkölämmitys niin 

silloin sähköä erityisen paljon jokaisena vuodenaikana ja se näkyy myös 

sähkölaskussa. Mitkä ovat muut pääasialliset sähkön kulutus kohteet? Onko käytössä 

esimerkiksi sähköauto tai lämminvesivaraaja, jotka kuluttavat paljon sähköä 

jatkuvasti. Kiinteistön katon lappeen suuntauksen selvittäminen, koska eteläsuuntaus 

on optimaalisin. Katon varjostusten selvittäminen on myös tärkeä, koska puustot ja 

toiset rakennukset voivat varjostaa paneeleja niin paljon, että tuotto voi jäädä 

todella alhaiseksi. (Motiva.2018.)  

 
Kuluuko sähköä kesällä silloin kuin paistaa? Aurinkosähkön tuoton hyödyntäminen 

omaan käyttöön on kaikista tuottoisinta, jos sähköä kuluu runsaasti silloin kun 

paistaa esimerkiksi viilennykseen ja kylmennykseen. Ovatko asukkaat valmiita 

säätämään sähkön kulutusta aurinkoisille tunneille ja voidaanko esimerkiksi 

sähkölämmitystä tai lämminvesivaraaja säätää aurinkoisille tunneille. (Motiva 

Oy.2018.) 

 
4.1.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja oman kulutusprofiilin selvittäminen 

Mitoittaminen on yksi tärkeimmistä asioita koko hankinta prosessissa, koska jos sitä 

ei tee kunnolla niin sähkön tuotto ei tule vastaamaan kulutusta, joka on 

aurinkosähköllä ajateltu tuotettavan. Oikein mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä 

maksaa itsensä takaisin noin 15:ssa vuodessa. Mitoittamiseen perustana 

lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että suurin osa aurinkosähköstä saadaan käytettyä 

omaan käyttöön, koska Suomessa sähkönjakeluverkkoon menevästä ylijäämä 

sähköstä ei makseta juuri mitään.  Optimaalinen mitoitus on vaikeaa ja siihen 

kannattaa pyytää ammattiapua. Ilmaisia mitoitussovelluksia on tarjolla mm. 

Internetissä mm. Sun Energialla, joka hyödyntää palvelussaan Maanmittauslaitoksen, 

Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen tietoja. Mitoituslaskenta perustuu 

enimmäistuottotarpeelle, joka kertoo asunnon kulutustarpeen ja profiiliin. Tämä on 

helppoa selvittää, koska Suomessa kulutusta mitataan tunti kohtaisesti. Profiilista 

pitäisi nähdä milloin ja mihin sähköä kuluu ja sitten selvittää kuinka paljon 

aurinkosähköllä voidaan tuota kulutusta kattaa. Suomessa yksi aurinkopaneeli 

tuottaa noin 800 kWh vuodessa ja keskisuuri sähköllä lämpiävä omakotitalo, jonka 
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pinta-ala on 150m2 kuluttaa noin 20000kWh vuodessa. Suomessa tietenkin kulutus 

on korkeampaa kylminä talvikuukausina, jolloin ei paista, mutta kulutusta voisi 

valoisimpina huhti-lokakuu mahdollisimman paljon saada hyödynnettyä 

aurinkosähköllä. (Käpylehto J.2016.93-97) 

Aurinkosähköjärjestelmät kannattaa hankkia avaimet käteen toimituksena 

toimittajalta, joka tekee mitoituslaskelmat ja muut laskelmat. Tämä on tietysti 

helppoa, kun itse ei tarvitse niin paljoa perehtyä, mutta aurinkosähköjärjestelmien 

yleistyttyä on markkinoille tullut myös toimijoita, jotka eivät aina toimi kovin 

vastuullisesti kuluttajan kannalta tai välttämättä eivät edes omaa tarpeeksi 

tietämystä mitoituslaskennast.(Käpylehto J.2016.139-141). Koska 

aurinkosähköjärjestelmien toimittajia on nyt runsaasti tarjouksia kannattaa pyytää 

useammilta eikä ottaa ensimmäistä, joka koputtaa ovelle. On myös hyvä itse 

perehtyä aurinkosähköjärjestelmien toiminnan perusteisiin ja tehdä itsekin laskelmia 

kuinka paljon aurinkoenergialla tuotettu sähkö korvaisi sähköverkosta ostettua 

sähköä. 

4.1.2 Kohteen sijainti ja suuntaus  

 Kiinteistön sijainnilla on merkitystä kuinka paljon paneelit tuottavat auringosta 

energiaa.   Viereiset rakennukset ja puustot saattavat varjostaa huomattavasti 

kiinteistöä, jolloin säteily jääkin huomattavasti odotettua pienemmäksi, kuten 

esimerkiksi naapurilla. Osittainenkin varjostus, esimerkiksi yhden kennon 

peittyminen voi viedä koko paneelin sähköntuotannon (Perälä R.2017.63)  

Optimaalisinta on, jos paneelit olisivat koko aika suunnattuna kohti aurinkoa ja 

paneelien jatkuva suuntaaminen kohti aurinkoa lisäisi sähköntuotantoa noin 30%. 

Valitettavasti laitteet, jotka mahdollistavat jatkuvan suuntaamisen kohti aurinkoa 

ovat vielä niin kalliita, ettei niiden hankinta ole kannattavaa. Suomessa paneelit tulisi 

suunnata etelään, koska aurinko on korkeimmillaan paistaessaan suoraan etelästä, 

jolloin paneelit keräävät silloin runsaammin energiaa. Pohjoiseen, kaakkoon ja 

koilliseen ei suositella paneeleja suunnattavan heikon tuoton vuoksi. Lisäksi myös 

paneelinen kallistuskulmalla on merkitystä sähköntuotantoon. Etelä- Suomessa 

optimaalinen kallistuskulma on 40 astetta ja Pohjois-Suomessa 50 astetta. Alla oleva 
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taulukosta näkee miten suuntaus ja kallistuskulma vaikuttaa sähköntuotantoon. (Rae 

Perälä.2016.63-65) 

 

Kuvio 5. Aurinkopaneelien suuntauksen ja kallistuskulman merkitys sähköntuotantoon. 

(Perälä, R.2016.63.) 

 

4.2 Aurinkosähköjärjestelmien lupaprosessi 

Aurinkojärjestelmätoimittajaa kannattaa pyytää hoitamaan kaikki mahdollinen 

toimenpide- tai rakennuslupa sekä sähkönjakeluverkkoon liittämisen lupa, koska se 

on niille jokapäiväistä työtä. Rakennuslupaprosessi on eri kunnissa erilainen ja 

riippuu kunnallisista rakennusmääräyksistä. Pääkaupunkiseudulla seinän tai katon 

lappeen suuntaisesti asennetut voimalat on vapautettu kaikista luvista, ellei 

rakennus ole jotenkin suojeltu. (Tahkokorpi M.2016.177.) 

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähkönjakeluverkkoon vaatii joka tapauksessa 

auktorisoidun sähköammattilaisen tarkistuksen ennen kuin verkkoyhtiö käynnistää 

kaksisuuntaisen mittauksen ja yleensä aurinkosähköjärjestelmätoimittajilla on 

valtuudet tehdä tarkistus, jonka verkkoyhtiö hyväksyy. Carunan verkkoon luvan saa 

nopeasti, jos lupa hakemuksessa on kaikki tarpeellinen tieto. Keskimääräinen 

odotusaika on yhdestä kahteen päivää. Lisäksi pitää tehdä ylijäämäsähkön myynnistä 

sopimus sähkönmyyjän kanssa. (Selonen T.2018.)   
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4.3 Aurinkosähkön tuottamisprosessi ja siihen liittyvät teknologiat 

Aurinkosähkön tuottaminen   Carunan sähkönjakeluverkossa toimii samalla tavalla 

kuin missä tahansa muunkin suomalaisen jakeluyhtiön verkossa. 

Aurinkosähköjärjestelmä on rakenteeltaan ja komponenteiltaan varsin 

yksinkertainen tavallisessa asumiskiinteistössä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Aurinkosähkön tuottamiseen tarvittavat komponentit.  (Carunan 

esitysmateriaali) 

 

Aurinkopaneelit kytketään verkkoinvertteriin käyttämällä niin sanottua 

aurinkopaneelikaapelia ja kaikkien liitosten tulee olla kosteudelta suojattuja. 

(Käpylehto J.2016.72.) 

Verkko-invertterit voivat olla yksi tai kolmivaiheisia. Suomessa kiinteistöjen 

sähköliittymät ovat lähes aina kolmivaiheisia ja kulutus niissä pyritään jakamaan eri 

vaiheiden kesken. Kolmivaiheinen invertteri tukee tätä kolmivaiheistusta paremmin 

kuin yksivaiheinen, koska voi syöttää aurinkosähköä näihin kaikkiin vaiheisiin 

korvaten kulutusta niissä.  Jos käytössä on yksi vaiheinen invertteri aurinkosähköä 

 

• Inverttiveri muuttaa paneelien 

tuottaman tasasähkön 

verkkokelpoiseksi vaihtosähköksi ja 

huolehtii suojauksesta. 

• Lukittavalla vaihtosähköpuolen (AC) 

turvakytkimellä 

aurinkosähköjärjestelmä voidaan 

erottaa sähköverkosta. 

Turvallisuussyitä Carunalla tulee olla 

pääsy kytkimelle. 

• Kyltti sähkökeskuksella varoittaa 

takaisinsyöttövaarasta ja opastaa irti 

kytkemisessä. 

• Sähkömittari mittaa kaksisuuntaisesti 

verkkoon syötetyn sähkön ja sieltä 

ostetun sähkön. (Caruna 

aurinkosähköpientuotanto 

esitysmateriaali.) 
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syötetään vain yhteen vaiheeseen ja ainoastaan tämän vaiheen kulutusta voidaan 

korvata aurinkosähköllä. (Tahkokorpi M.2016.145-147.) 

4.3.1 Akut 

Sähköverkkoon liitetyssä aurinkosähköjärjestelmässä ei välttämättä akkuja tarvita ja 

taloudellisessa mielessä se ei ole edes vielä kannattavaa, koska akustot ovat vielä 

kohtuullisen kalliita ja niiden käyttöikä noin kymmenen vuotta. Lisäksi akut vaativat 

huoltoa ja varaus tilojen seuraamista, koska akkuja ei tulisi päästää koskaan tyhjäksi, 

jottei niiden käyttöikä kulu nopeammin. (Janne Käpylehto.2016. 80-82.) 

Monet potentiaaliset aurinkosähköjärjestelmän harkitsijat kuitenkin odottavat 

juurikin akkujen hintojen alentumista, jotta voivat tehokkaammin hyödyntää 

auringosta saadun sähkön (Selonen T. 2017). 

4.3.2 Uudet älykotiratkaisut 

Kuka olisi uskonut noin 20 vuotta sitten, että sähköyhtiöt voivat mitata 

sähkönkulutusta etäisesti tunti kohtaisesti eikä kukaan tule lukemaan mittarilukemia 

paikanpäälle. Digitalisaatio on mullistanut paljon myös energialiiketoimintaa viime 

vuosina. Etäisesti ohjattavat älykoti ratkaisut mahdollistavat myös tehokkaamman 

aurinkosähkön käytön silloin, kun sitä on saatavilla. Kesällä aurinkoiseen aikaan harva 

on kotona sähkölaitteidensa äärellä, joten älykkäät etäisesti ohjattavat laitteet 

auttavat tässä paljon. Esimerkiksi lämminvesivaraajan ja pyykinpesukoneen voi laittaa 

ajastuksella päälle aurinkoisille tunneille. (Kyselytutkimus työpaja marraskuussa 2017 

Carunan ja Oulun yliopisto kanssa.) 

Kyselytutkimuksessa kysytäänkin akkujen ja älykoti laitteiden tulevaa mahdollista 

hankintaa ja kuinka paljon niitä on tällä hetkellä käytössä. Itse uskon, että älykoti 

laitteet lisääntyvät akkuja enemmän, koska niiden hinnat ovat halvempia ja niiden 

käyttäminen on helpompaa ja niihin liittyy myös yleistä trendikästä digihypetystä. 

5 Aurinkosähkön käyttö taloudellisesta näkökulmasta 

Aurinkosähkön pientuotannosta kertovissa kirjoissa ja julkaisuissa on paljon saatavilla 

tietoa ja laskelmia aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksu ajoista ja taloudellisista 

hyödyistä kuluttajalle. Suomalaisten alan tietokirjallisuuden ja energiayhtiöiden 
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mukaan keskimääräinen takaisinmaksu aika on noin 15 vuotta. (Selonen T.2017, 

Käpylehto J.2016.93) 

Aurinkosähkö asiantuntijat, kuten energiayhtiöiden edustajat myös painottavat, että 

taloudellista kannattavuutta tulisi ennemminkin tarkastella sijoitetun pääoman 

kannalta kuin takaisinmaksuajan kannalta. Vantaan Energia, Keravan Energian, 

Kuopion Energia ja monen muun aurinkosähköjärjestelmiä myyvien yritysten 

verkkosivuilla vuotuinen sijoitetun pääoman tuoton on kerrottu olevan noin 5-10%, 

jota voi pitää kohtuullisena tuottoprosenttina sijoitetulle pääomalle (Vantaan 

energia.2018, Keravan Energia.2018). Jos aurinkosähköjärjestelmän sijoitetun 

pääoman tuottoa vertaa suomalaisten pankkien yleisimpiin kuluttajille suunnattuihin 

yhdistelmärahastoihin (korko-osake 50%/ 50%), on ko. rahastojen pitkän aikavälin 

vuotuinen tuotto-odotus suunnilleen samaa luokkaa aurinkosähköjärjestelmien 

kanssa. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmissä tuotto on vakaampaa, koska se ei voi 

laskea yllättäen (vrt. 50%/50% osake/korko yhdistelmärahaston toteutunut 

volatiliteetti, eli rahaston tuottojen keskihajonta, joka viimeisen kymmenen vuoden 

ajalla ollut vastaavilla rahastoilla suunnilleen 6-8 prosenttia per vuosi 

(puhelinhaastattelu 9.10.2018 luottoanalyytikko J-P Rahkola, Danske Bank.). 

Yksi opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä on kuinka taloudelliset tavoitteet ovat 

toteutuneet investoinnissa ja millaisia tavoitteita potenttiallisilla hankkijoilla on, jotta 

hankkisivat aurinkosähköjärjestelmän. 

Minua myös kiinnostaa tässä tutkimuksessa, mitkä ovat taloudelliset vaikuttimet 

muiden aurinkosähkön tuotanto prosessissa olevilla osapuolilla. Kuluttajan eli 

aurinkosähkötuottajan kannattavuudesta on yllin kyllin kirjallisuutta, mutta näiden 

muiden osapuolien ei. Aurinkosähkön pientuottamisen taloudellisia vaikuttumia tulisi 

minusta tutkia kaikkien neljän osapuolen näkökulmasta, koska aurinkosähkön käyttö 

vaikuttaa näiden talouteen ja sitä kautta siihen, miten aurinkosähkön lisääntymistä 

tuetaan näiden osapuolien toimesta. Oletettavasti taloudelliset vaikuttimet ovat 

positiivisia, koska etenkin sähkönmyyjät niitä kovasti markkinoivat. Haastatteluissani 

aion selvittää näitä taloudellisia vaikuttimia. 

Erityisesti siirtoyhtiöiden ja valtion (verottajan)vaikuttimet mietityttävät. Hajautettu 

sähkön tuottaminen kuormittaa sähköverkkoa huomattavasti enemmän kuin 
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keskitetty tuotanto ja lisäksi energian tuotannon määrä on paljon vaihtelevampaa, 

joka aiheuttaa siirtoyhtiölle enemmän haasteita energian määrän pitämisenä 

verkossa stabiilina. Lisäksi jos kuluttajat tuottavat sähkönsä itse niin silloinhan sähköä 

ei siirry verkossa ja verkkoyhtiöiltä jää tuloja saamatta. 

Valtio taas menettää ALV ja sähkövero tuloja, kun kuluttajat eivät osta sähköä vaan 

tuottavat sen itse. Sähkönjakelu on korkeasti verotettu ja valtio tienaa sillä paljon 

tuloja. Kun kuluttajat alkavat itse tuottaa sähköä menettää valtio luonnollisesti 

tuloja. 

6 Aurinkosähköjärjestelmän hankintaan vaikuttavat muut 

trendit 

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaan vaikuttavat lisäksi myös muut asiat kuin 

taloudellisuus ja ekologisuus, vaikka tietokirjallisuus ja keskusteluni eri 

asiantuntijoiden kanssa nämä nostavat tärkeimmiksi vaikuttimiksi. Alan kirjallisuus 

nostaa seuraaviksi tärkeiksi trendeiksi mm. kuluttajien halun tuottaa sähköä itse ja 

olla omavarainen, sekä kokeilunhalun. Halun olla sähkön tuottamiseen liittyen 

omavarainen on arveltu johtuvan erityisesti maaseudulla ja kesämökeillä asuvien 

keskuudessa, koska pidempään kestävät sähkökatkot haja-asutusalueilla, joissa 

ukkosmyrskyjen aiheuttamien vikojen voi kestää useita vuorokausia tekevät elämästä 

hankalaa. On myös arveltu, että tietyntyyppiset kokeilunhaluiset tekniikasta 

kiinnostuneet keski-ikäiset miehet olisivat tyypillisiä aurinkosähkön pientuottajia. 

(Kyselytutkimus työpaja 11/ 2017 Carunan ja Oulun yliopisto kanssa.)  

Carunalla on myös tunnistettu aurinkosähkötuottajien määrän kasvavan tietyillä 

alueilla ja naapurustoissa ja alan kirjallisuus tukee tätä.  Naapurustoissa leviäminen 

on selitetty sillä, että aurinkosähkön pientuottajia on ollut vielä niin vähän Suomessa, 

joten jaettua kokemusperäistä tietoa ei ole ollut saatavilla.  Positiiviset kokemukset 

naapurustoissa ovat herättäneet kiinnostusta ja uskallusta ruveta itse tuottajiksi 

(Selonen.2018). 

Kyselytutkimuksessa halutaan selvittää olemassa olevilta tuottajilta mitkä ovat olleet 

kolme tärkein syytä hankkia aurinkosähköjärjestelmä. Vaihtoehdot ovat 

taloudellisuus, ekologisuus, kokeilunhalu, halu olla omavarainen, kiinteistön arvon 

nousu, trendikkyys, muu. Lisäksi kyselyssä halutaan selvittää ja vertailla olemassa 
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olevien tuottajien, harkitsijoiden ja ei -harkitsijoiden mielipiteistä energia politiikasta, 

kulutus tottumuksista ja saada parempaa käsitystä onko niillä korrelaatioita 

aurinkosähkön järjestelmän hankintaa kohtaan. 

6.1 Net Promoter Score 

Moni yritys mittaa tuotteidensa ja palveluidensa asiakastyytyväisyyttä Net Promotor 

Score pisteytyksellä. Tämän pisteytyksen tarkoituksena on kertoa, kuinka 

todennäköisesti he suosittelisivat sitä muille. Monessa yrityksessä ja organisaatiossa 

tätä pidetään yhtenä tärkeimmistä mittareista, koska sillä voidaan mitata epäsuorasti 

myös tulevaa talouskasvua- tyytyväiset asiakkaat pysyvät pidempään asiakkaina ja 

tuovat suosituksillaan mahdollisesti uusia. Net Promoter Score lasketaan 

vähentämällä suosittelijoista (Promotors) vähättelijät (Detractors). Suositeltavaa on 

käyttää arvoasteikkoa 0-10, jolloin suosittelijat antavat arvosanan 9 ja 10, neutraalit 

(joita ei oteta laskentaan) arvosanan 7 ja 8 ja vähättelijät 0-6. (L. L Brooks, R. Owen. 

2009. 10-12). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. NPS:n laskeminen. (L. L Brooks, R. Owen. 2009. 8.) 

 

Tähän tutkimukseen liittyvän kyselyn NPS arvo- asteikko on 0-10 ja lisäksi kysymme 

toisella kysymyksellä yleistä tyytyväisyyttä, koska pientuottajilla saattaa olla tilanne, 

ettei heidän lähipiirissään ole sopivia, joilla pientuottamien olisi mahdollista. 

7 Aurinkosähkön pientuottajien kasvun ennustaminen 

Opinnäytetyön tilaaja Caruna antoi ensisijaiseksi tehtäväksi selvittää ja analysoida 

kyselytuloksista, kuinka aurinkosähkön käyttö kasvaisi seuraavan viiden vuoden 
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aikana ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Kasvun ennustaminen vaatii, että 

kyselytuloksista tehdään ennusteanalyysi ja ennustemalli sen jälkeen, kun 

kyselydataa on louhittu datalouhintatyökalulla. Tosisijainen tehtävä on ollut selvittää, 

millaisia taustatekijöitä ja arvoja pientuottajilla, harkitsijoilla ja ei-harkitsijoilla on. 

7.1 Ennustemalli ja datan louhinta 

Tämän päivän menestyvät organisaatiot tutkivat olemassa olevaa dataansa 

ymmärtääkseen paremmin asiakaskuntaansa, parantaakseen prosessejaan ja 

parantaakseen asemaansa markkinoilla (Bari A & al.2016. 34-36). Nykyisin 

organisaatiot keräävät myös paljon dataa asiakkailtaan eri kyselyjen muodoissa, 

kuten tässäkin tutkimuksessa tehtiin. Huolena on vastausprosentti, koska vastaajat 

saattavat olla kyllästyneitä kyselyjen vastaamiseen. 

Organisaatiolla ei ole koskaan tietoa liikaa. Mitä enemmän tietoa on, sitä parempia 

päätöksiä voidaan tehdä siihen perustuen. Yrityksissä halutaan tietää mitä alalla on 

tulevaisuudessa edessä ja etulyöntiasema tulee siitä, että kehitys tiedetään ennen 

kilpailijoita. Organisaatiot käyttävät miljoonia hallitakseen riskejä, ja jos jokin 

menetelmä auttaa hallitsemaan niitä paremmin ja sitä kautta parantamaan 

operaatioita ja maksimoimaan tuottoja niin ne ovat erittäin halukkaita ottamaan 

sellaisen käyttöönsä. (Bari A & al. 2016. s.39- 40).  

Big Data on uusi trendi ja tämän päivän todellisuutta, koska dataa on niin paljon ja eri 

muodoissa. Organisaatioiden haaste on suodattaa datamäärästä oleellinen ja tärkeä, 

jotta ne voivat hyödyntää sitä liiketoiminnassaan. Datan louhinta tarkoittaa erilaisten 

piilossa olevia kaavojen etsimistä hyödyntäen koneoppimista, ja hienostuneet 

algoritmit ovat louhintatyökaluja. Ennustava analytiikka on prosessi, joka yhdistää 

louhitusta datasta saadun tiedon olemassa olevaan liiketoimintatietoon. Datan 

louhinta + liiketoiminnan tietämys = ennuste analyysi -> Arvoa. (Bari A & al . 40-41).  

7.2 Ennustemallien hyödyt 

Ennustemallin käytössä on kolme etua; näkyvyys, päätös ja tarkkuus. Ennustemallin 

avulla voidaan esimerkiksi luokitella asiakkaita eri segmentteihin ja selvitellä heidän 

kulutuskäyttäytymistään. Tämän kaltaisen tiedon näkyvyydellä voidaan lisätä mm. 

asiakastyytyväisyyttä ja suunnitella paremmin tarjoamaa. Hyvin tehty 
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ennuste(analyysi)malli tarjoaa analyyttisen tuloksen, johon eivät ole vaikuttaneet 

tunteet ja ennakkoasenteet, koska malli käyttää matemaattisia funktioita laskien 

dataa menneisyydestä ja kuluvalta ajalta, joka helpottaa päätöksentekoa. 

Ennustemallin käyttö lisää tarkkuutta, kun dataa ei tarvitse hakea monista eri 

paikoista, joita useat eri ihmiset ovat tuottaneet manuaalisesti esimerkiksi exceleillä. 

Näin virheellisen tiedon tuottaminen on minimissä, kun ennustemalli luodaan yhdellä 

työkalulla automaattisesti. (Bari A & al. 45-48) 

7.3 Ennustemallin rakentamisprojekti 

Minkä tahansa asian tulevaisuuden ennustaminen vaatii tietoa menneeltä ajalta ja 

nykyisestä tilanteesta. Projektin alussa pitää selvittää mitä on juuri tapahtunut ja 

erotella faktat mitä aiemmin on tapahtunut. Pitää myös jaotella mahdolliset 

skenaariot mitä voisi tapahtua ja luokitella ne sen mukaan, kuinka todennäköisesti ne 

voivat tapahtua. Organisaatiot tyypillisesti yhdistävät näissä projekteissa kolmea eri 

osa-aluetta: liiketoiminnan tiedon, data science teknologiatiedon ja itse datan. 

Liiketoiminnan tietämys on oleellisessa osassa projektissa, koska ennustemallien 

tarve tulee sieltä. On tärkeää, että projektissa on mukana henkilöitä, joilla on 

tarpeeksi liiketoimintatietämystä ja tarkka ja selkeä tavoite ennustemallin käytölle. 

Teknologia, jota käytetään ennustemallin teossa sisältää datan louhimisen, 

statistiikan, algoritmit ja ohjelmistotyökalun, joilla malli tehdään. Nämä data 

scientistit työskentelevät yleensä organisaation IT osastolla (Bari A & al.2016. 49-52). 

Opinnäytetyössäni toimin itse data scientistin roolissa ja jouduin menemään asiaa 

käsittelevälle kurssille, koska aihe on minulle täysin uusi ja vieras. 

 Liiketoimintaan keskittyvien henkilöiden ei yleensä tarvitse tietää teknologisista 

asioista, mutta jatkuva vuoropuhelu projektin aikana on erittäin tärkeää, jotta 

ennustemalli vastaa sitä mitä on haluttu. Yhteinen ennustemallin testaus näyttää 

toimiiko se vai ei, ja usein joudutaan muuttamaan tai korjaamaan jotain ennen 

käyttöönottoa. Ennustemallien kehitysprojektit ovat siis verrattavissa IT 

järjestelmäprojekteihin, joissa kehitetään järjestelmiä liiketoiminnan käyttöön ja 

nämäkin projektit tehdään yleensä yhteistyössä liiketoiminnan ja IT:n kanssa. 

Ennustemallin käyttöönoton jälkeen sen ylläpidon ja kehittämisen tulisi jatkua yhtenä 

osana liiketoimintaa, jota se ennustaa. Data, josta ennustemalli tuotetaan, on 
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keskeisessä osassa ja haasteena on sen hajanaisuus ja sirpaleisuus, koska dataa 

haetaan monesta paikasta ja se muuttuu niin nopeasti. Ennen kuin dataa voidaan 

hyödyntää data scientistien pitää puhdistaa ja korjata sitä mm. poistamalla 

tuplatietueet. (Bari A& Al .2016.52-57.)  

Tässä opinnäytetyössä, jossa tutkitaan ja yritetään ennustaa aurinkosähkön kasvua ei 

käytettävän datan suhteen ole samanlaisia ongelmia, kuin mitä tyypillisissä 

ennustemallien kehitysprojekteissa on. Data saadaan haettua käyttäen yhtä 

työkalua; Oulun Yliopiston webropolia ja he toimittavat vastaukset csv-

tiedostomuodossa.  Käytettävä ja analysoitava data saadaan siis valmiiksi halutussa 

muodossa, jossa muuttujat on etukäteen määritelty. 

7.4 Erilaiset ennustemallit ja ohjelmistot 

Ennustemallien luonti perustuu erilaisiin ja tyyppisiin luokittelu algoritmeihin. Aion 

tässä tutkimuksessa käyttää Naive Bayesia ja päätöspuumalli luokittelumalleja, koska 

ne ovat käytössä Rapid Miner ohjelmassa ja data science asiantuntija ja kouluttaja 

Lasse Ruokolainen suositteli käyttämään niitä tässä työssä. 

Naive Bayes on dataluokittelu algoritmi, joka perustuu todennäköisyys analyysiin. 

Todennäköisyys termi on usein liittynyt johonkin tapahtumaan. Tapahtuman 

esiintymisen todennäköisyys on numeerinen arvo. Numeerisen arvon voi laskea 

jakamalla tapahtuma kertojen mahdollisen esiintymisen tietyssä tilanteessa. 

Yksinkertaisena esimerkkinä appelsiinin tarttuminen käteen kassista, jossa on 

seitsemän hedelmää, joista kolme appelsiinia ja neljä omenaa.  Naive Bayes 

luokittelua ja ennustamista käytetään yleensä kaupallisten tapahtuminen ja asioiden 

ennustamiseen, kuten asiakkaiden ostokäyttäytyminen. Naive Bayes algoritmi 

perustuu voimakkaaseen teoriaan aiemmin tapahtuneiden tapahtumien 

merkityksestä. Kuviossa kahdeksan ennustetaan, että tapahtuma X on asia, mitä 

halutaan ennustaan tapahtuvan ja Y mitä on jo tapahtunut. Bayesin teorian mukaan 

alla olevassa kuvassa oleva algoritmi. (Bari A & al.2016. 388-390.) 
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Kuvio 8. Yksinkertainen Naive Bayes alroritmi (A.Bari & al.2016.388-390) 

 

Päätöspuu analyysin tarkoituksena on helpottaa päätöksen tekoa ja antaa näkyvyyttä 

mitkä asiat johtavat tiettyihin päätöspisteisiin.  Alla olevassa kuvassa on tehty 

päätöspuumalli riskiarviointi tarkoituksessa kolmelle eri 

liiketoimintamahdollisuudelle. Päätöspuusta voi päätellä, mikä liiketoiminta olisi 

optimaalisin tuottoon ja riskiin nähden. Päätöspuu malleja luodaan erilasilla 

algoritmeilla, jotka automaattisesti luovat päätöspuumallin. Eri ohjelmat käyttävät eri 

algoritmeja.  (Bari A & al.2016. 365-372.)  

 

Kuvio 9: Yksinkertainen päätöspuumalli (A. Bari & al.2016 365-372) 

 

Markkinoilla on useita ohjelmistoja, joilla ennustemalleja voi tehdä. Tunnetuin on 

todennäköisesti R ohjelmisto, joita yritykset käyttävät. R: n käyttö vaatii 

ohjelmointitaitoa, jota minulla ei ole, joten valitsin tähän tutkimusprojektiin Rapid 

Minerin, jota myös aloittelijat voivat käyttää. Rapid Miner on helppo ladata, sillä on 

helppo valmistella dataa, sekä luoda ja evaluoida ennustemalleja. Datan voi ladata 

mistä tahansa lähteestä: excel, access, SQL:stä ja useista muista lähteistä. Lisäksi 
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Rapid Minerilla voi helposti visualisoida dataa esimerkiksi 3D malleihin. Yksi syy 

tämän ohjelmiston valintaani oli se, että ainoastaan tähän työkaluun oli kurssi tarjolla 

loppukesästä 2018, kun datan analysointi ja ennustemallin teko tuli ajankohtaiseksi.  

8 Opinnäytetyön tutkimus kysymykset ja menetelmät 

Caruna haluaa tämän tutkimuksen tuottavan valmiin ennustemallin, jota voidaan 

käyttää aurinkosähkön pientuottajien määrän ennustamiseen seuraavan viiden 

vuoden aikana. Caruna on myös kiinnostunut mitkä asiat ovat vaikuttaneet nykyisten 

olemassa olevien aurinkosähkötuottajien päätökseen hankkia 

aurinkosähköjärjestelmä, ja millaisia kulutus- ja taustatekijöitä he omaavat. Onko 

tulotasolla, perheen koolla, asuinpaikalla, kiinteistön koolla ja vastaavilla tekijöillä 

merkitystä? Samalla halutaan selvittää millaisia kynnyskysymyksiä ja taustatekijöitä 

aurinkosähköjärjestelmää harkitsevilla on. Lisäksi tarkoituksena on tutkia mitkä 

seikat vaikuttavat siihen, ettei aurinkosähköjärjestelmän hankinta houkuttele niiden 

keskuudessa, jotka eivät harkitse hankintaa. 

8.1 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus tehdään olemassa oleville aurinkosähkön pientuottajille ja potentiaalisille 

pientuottajille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa Carunan 

asiakastietojärjestelmässä. Aurinkosähkön pientuottaminen on mahdollista, jos 

kiinteistö on liitetty sähkönjakeluverkkoon ja pientuottaja omistaa sähköliittymän. 

8.2 Kyselytutkimus- kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Tutkimus on tarkoitus tehdä Carunan asiakkaille kyselytutkimuksena, joka lähetetään 

asiakkaille sähköpostitse. Kysely lähetetään kaikille Carunan olemassa oleville 

pientuottajille, joiden sähköpostiosoite on tallennettu Carunan 

asiakastietojärjestelmään ja niitä on maaliskuussa 2018 1500 kappaletta. Lisäksi 

kysely lähetetään potentiaalisille aurinkosähköjärjestelmän hankkijoille, joita 

poimitaan kuusinkertainen määrä olemassa oleviin tuottajiin nähden. Poiminta 

tehdään siten, että asiakkaiden kiinteistötyyppi ja kunta vastaavat määrällisesti 

olemassa olevien pientuottajien kiinteistötyyppiä ja kuntaa. Esimerkiksi jos Espoossa 

on 10 aurinkosähkön tuottajaa, joista kuusi asuu omakotitalossa, kolme rivitalossa ja 

yksi maatilalla niin asiakastiedoista poimitaan satunnaispoiminnalla kuusinkertainen 
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vastaava määrä samanlaisia asiakaita eli kysely lähtisi 36:-lle espoolaiselle 

omakotitaloasiakkaalle, 18:-lle rivitalo asiakkaalle ja kuudelle maatila-asiakkaalle. 

Tämän kaltaista menetelmää kutsutaan kaltaistettujen parien menetelmäksi. 

Kyselyn kysymyksiin vastataan käyttäen numeerisia arvoasteikkoja esimerkiksi 1-5, 

jolloin 1 arvon valitessa vastaaja on täysin eri mieltä koskien kysymystä ja 5 arvon 

valitessa vastaaja täysin samaa mieltä. Tämän kyselyn tarkoituksena oli 

selvittää,kuinka moni on kiinnostunut ja kuinka paljon kiinnostusta on    

aurinkosähköjärjestelmistä ja kuinka paljon ne liittyvät energiaan ja kulutukseen 

liittyvissä asioissa, joten kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on paras tähän 

tarkoitukseen paras vaihtoehto. 

Kaltaistettujen parien menetelmää käytetään, kun tavoitteena on muodostaa 

mahdollisimman samankaltaisia pareja vertailua varten. Tätä tutkimusmenetelmää 

käytetään paljon esimerkiksi kaksostutkimuksessa ja erilaisissa terveys- ja 

sairaustutkimuksissa, kun halutaan tutkia lähtökohdiltaan samankaltaisia potilaita ja 

verrata niiden eroja (professori R. Svento. Oulun yliopisto). Tätä 

tutkimusmenetelmää on käytetty esimerkiksi Terveyden vaikutus äänestämiseen 

Suomessa ja Euroopassa – kaltaistamismenetelmien käyttö äänestystutkimuksessa, 

jossa kaltaistamismenetelmä on selvitetty yleisellä tasolla kansantajuisesti (Mikko 

Mattila. 2014. 234-337.) 

 

8.3 Kyselyn sisältö ja toteutus 

Kun aloimme syyskuussa 2017 Selosen kanssa miettimään tulevan kyselyn sisältöä 

olimme vahvasti sitä mieltä, että kyselyn pitää olla mahdollisimman lyhyt ja nopeasti 

vastattavissa koska vastaajat eivät nykyään jaksa vastata pitkiin kyselyihin, koska niitä 

lähetetään kuluttajille paljon ja useiden eri tahojen kautta. Ensimmäisessä 

versiossamme oli kymmenen kysymystä. Oulun Yliopiston tutkijaryhmän   tultua 

mukaan kyselyprojektiimme pääsimme yhdessä pohtimaan asiakaskokonaisuuteen 

liittyviä asioita ja sen kautta kysymyksiä alkoi syntymään. Niiden kautta haluttiin 

kartoittaa olemassa olevien pientuottajien ja harkitsijoiden sekä ei- harkitsijoiden 

taustatietoja ja mielipiteitä koskien energia-asioita ja kulutustottumuksia. 
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Tarkoituksena on selvittää eroavatko nämä ryhmät jollakin tapaa toisistaan edellä 

mainittujen asioiden osalta.   

Pidimme Oulun Yliopiston tutkijaryhmän kanssa yhteisen kokopäivän workshopin 

marraskuussa 2017 Carunalla Espoossa, jossa saimme sovittua kyselyn rakenteen ja 

sisällön, lähetykseen käytettävän sovelluksen sekä alustavan aikataulun. Tämän 

jälkeen pidimme kyselyyn liittyen viisi Skype kokousta ja keskustelua käytiin 

sähköpostitse lähes päivittäin. Lopullinen kysely sisälsi yli 50 kysymystä ja 

taustatietoasetusta. Kysely oli rakennettu niin, että sama kysely lähetettiin olemassa 

oleville aurinkosähkötuottajille ja potentiaalisille hankkijoille. Kysely ohjautui 

automaattisesti tiettyyn kysymyspatteristoon sen mukaan, oliko vastaaja olemassa 

oleva tuottaja, harkitsija tai ei harkitsija. Liitteessä yksi kyselytutkimus. 

Ennen kyselyn lähetystä kyselyä testattiin ja tarkennettiin useasti itseni, Selosen ja 

tutkimusryhmän toimesta. Lisäksi haluttiin vielä ulkopuolinen näkemys ja varmistus 

kysymysten luettavuudesta ja ymmärtämisestä, joten kysely julkaistiin Carunan 

intranetissä, jossa carunalaisilla oli mahdollisuus vastata siihen.  Kun kysely 

lähetettiin varsinaisille kohderyhmille, heille annetiin vastausaikaa hieman yli kaksi 

viikkoa. Caruna liitti myös kyselyyn arvonnan palkintoineen kaikille kyselyyn 

vastanneille, jotta vastausprosentti saataisiin mahdollisimman korkeaksi. 

Yhteistyömme tässä tutkimuksessa Oulun Yliopiston kanssa rajautui 

kyselytutkimuksen ja kyselyotannan suunnitteluun sekä kyselyn testaamiseen ennen 

sen lähetystä. Kyselyotanta datan poiminta ja vastausdatan purkaminen sekä 

analysointi on tehty täysin omasta toimestani. Oulun Yliopiston tutkijatiimi ei ole 

vielä julkaissut kyselytutkimukseen liittyviä artikkeleita (Svento R. 24.12019).   

8.4 Asiantuntijahaastattelut- kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Kyselyn tulosten valmistuttua ja alustavien tulosanalyysien jälkeen olin suunnitellut 

haastattelevani aurinkosähkö- ja muita energia-alan asiantuntijoita saadakseni 

heidän näkemyksiään kyselyn tuloksiin liittyen, ja myös kunkin asiantuntijan 

tulevaisuuden näkemyksiä aurinkosähkön kasvun kehityksestä ja siihen liittyvistä 

vaikutuksista omaan alaansa. Tavoitteena on saada syvällisempää näkemystä 

kyselytutkimuksen tuloksista ja selitystä mistä tulokset johtuvat sekä selvittää 
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aurinkosähköjärjestelmien nopeaa kasvua ilmiönä, kuten kvalitatiivisessa 

tutkimusmenetelmässä on tapana. Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään, 

kun halutaan kuvata ja ymmärtää ilmiötä tarkemmin ja selittää syy- seuraus suhteita 

(Kananen J. 2008.24-40.) 

Pyrin valikoimaan asiantuntijat siten, että he edustavat kutakin alaa aurinkosähkön 

pientuotantoon liittyvässä pelikentässä; energia-asioiden edustaja, poliittisen/valtion 

ohjauksen edustaja, sähkönmyynnin edustaja, aurinkosähköjärjestelmien myynnin 

edustaja sekä sähkönsiirron edustaja.  Liitteessä kaksi kyselyteemat ja kysymykset 

Taulukko 1. Tutkimukseen haastateltavat henkilöt  

 

Haastateltava Organisaatio/Yritys Haastattelun 

tarkoitus/painopiste 

B Lemström Ylitarkastaja. Työ- ja 

elinkeinoministeriö 

Valtion poliittinen linjaus 

aurinkosähkön 

pientuotannon tukemiseen 

E Lehtomäki Kehitysjohtaja, Caruna Oy  Aurinkosähkön 

pientuotannon kasvun 

vaikutukset 

sähköverkkoliiketoiminnassa 

J Käpylehto Solar Voima Oy 

(aurinkopaneelitoimittaja) 

kehitysjohtaja, 

tietokirjailija 

Aurinkosähköjärjestelmien 

toimittaminen ja myynti 

yleisesti 

H Siniharju Kansainvälinen 

aurinkosähköliiketoiminta 

yksikkö, Fortum Oy 

Aurinkosähkön 

lisääntymisen vaikutus 

sähkönmyyntiin ja siihen 

liittyvän liiketoimintaan 



32 

 

 

9 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

9.1 Kyselyn vastausten analysointi 

Kyselyn vastauksia on analysoitu tekemällä excelillä pivot taulukoita ja kuvaajia, jotta 

saatiin visuaalinen kokonaiskuva vastauksista. Vastausten excelillä tehdyt pivot 

graafit on koottu power point esitykseen (liite 2).  Vastauksia on analysoitu myös 

Rapid Miner ohjelmalla tekemällä Naive Bayes ja päätöspuu luokitteluja ja vertailuja 

eri vastausryhmien välillä ja tutkittu eroavatko vastaukset niiden välillä ja onko niissä 

riippuvuuksia eri muuttujien kesken.  

9.2 Kyselyn tulokset 

Kysely lähetettiin lopulta 10670:lle asiakkaalle, joista olemassa olevia tuottajia oli 

1328kpl. Vastoin pelkojamme vastausprosentti oli hyvä. Olemassa olevista 

pientuottajista kyselyyn vastasi 494 asiakasta eli vastausprosentti oli 35%, jota 

voidaan pitää erittäin hyvänä. Potenttiallisista asiakkaista vastasi 1078 asiakasta, 

jolloin kyselyn kokonaisvastausprosentti on 11,5%. Tämäkin on kohtuullisen hyvä 

vastausprosentti ja se mukailee energia-alan muiden kyselytutkimusten 

vastausprosentteja. (puhelinkeskustelu 8.6.2018. Ruokamo, E. Oulun yliopisto).   

Kyselyä voidaan pitää luotettavana, koska vastausprosentti oli kohtuullisen hyvä. 

Kuvioissa yhdeksän on nähtävissä, miten vastaajat jakaantuivat sen mukaan ovat he 

olemassa olevia tuottajia, harkitsijoita tai ei harkitsijoita. 

 

Kuvio 9. Kysely datan vastaus jakauma vastausryhmittäin.  
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9.1.1 Olemassa olevien pientuottajien vastaukset. 

 Olemassa olevan pientuottajan voisi kuvailla olevan haja- asutusseudulla asuva 

kokeilunhaluinen eläke- ikää lähestyvä mies. Sen sijaan vastoin käsitystä, että 

aurinkosähkön pientuottaminen olisi ’elitistien’ puuhastelua on väärä, koska puolet 

tuottajien kotitalouksien yhteenlasketuista tuloista kuuluu joko 2000- 3999€/kk tai 

4000-5999€/kk luokkiin. Toisaalta pientuottajista 42% on eläke- ikäisiä, joten se 

selittää pientuottajien pienet tulot. Suodatettaessa eläke- ikäiset pois tulojakaumasta 

tuloluokka jakauman painopiste muuttuu astetta korkeampaan luokkaan, mutta 

edelleen keskituloisten luokkaan. Kotitalouksista 65% on yhden tai kahden hengen, 

27% kolmen tai neljän ja loput isompia.   Koulutustaustaltaan pientuottajat 

jakaantuivat tasaisesti joko keski- asteen, ammattikorkean tai yliopiston tutkinnon 

suorittaneiksi.  Pientuottajista 39 % asuu 100-150 neliöisessä kiinteistössä ja 28% 

asuu 150-200 neliöisessä kiinteistössä. Yli 200 neliöisessä kiinteistössä asuu 20 % 

pientuottajista. Suurimmalla osalla (40%) pientuottajista on pääasiallisena 

lämmitysmuotona suora sähkö, maalämpö on 18 %:lla ja loput hajaantuu tasaisesti 

muita lämmitysmuotoja käyttäviin. Tukilämmitysmuoto on käytössä 91%:lla 

pientuottajista, joista varaava takka 57%:lla ja ilmalämpöpumppu 52%:lla. 

Ainoastaan 2%:lla pientuottajista on käytössä akku, mutta 32% on erittäin 

kiinnostunut hankkimaan sen ja 33% jonkin verran kiinnostunut hankkimaan sen. 

Älylaitteita ja kotiautomaatiota on käytössä 5%:lla ja 25%:a on erittäin kiinnostunut 

ja 31% jonkin verran kiinnostunut hankkimaan niitä. Sähköauto on käytössä 7%:lla ja 

17% on erittäin kiinnostunut ja 32% jonkin verran kiinnostunut hankkimaan sen.  

 Kuviossa 10 on nähtävissä, mitkä ovat olleet tärkeimmät aurinkosähköjärjestelmän 

hankinnan syyt. 
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.x-akselilla vastaajien määrä 

Kuvio 10.  Olemassa olevien pientuottajien vastausjakauma kysymykseen mitkä asiat 

vaikuttivat aurinkosähköjärjestelmän hankintaan. 

 

 Suurin osa pientuottajista arvioi sähkönlaskun pienentyneen jonkin verran, ja suurin 

osa myös arvioi takaisinmaksu ajan olevan 10-15 vuotta. Suurin osa (90%) 

pientuottajista on kokenut aurinkosähköjärjestelmän asennuksen ja käyttöönoton 

olleen helppoa sekä myös itse käytön ja ylläpidon helppoa (96%).   

Kyselyssä kysyttiin olemassa olevilta pientuottajilta millä asteikolla he voisivat 

suositella aurinkosähköjärjestelmän hankintaa muille NPS (net promotor score) 

arvosanalla, jonka arvosana asteikko oli 1-10 ja kysyimme myös tyytyväisyyttä 

arvoasteikolla 1-5. Kumpikin vastaus sai hyvät arvosanat, kuten kuvioissa 11 ja 12 

esitetään.  
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Kuvio 11.  Pientuottajien NPS arvosanat aurinkosähköjärjestelmästä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12.Pientuottajien tyytyväisyys arvosanat aurinkosähköjärjestelmistä 

 

NPS arvoksi tuli 43, jota voidaan pitää hyvänä arvona kuluttajatuotteelle tai 

palvelulle. Yhdysvaltalainen Satmetrix, joka toimittaa NPS palautejärjestelmiä 

asiakkaille on julkaisut raportin eri toimia-alojen ja yritysten NPS arvoista. Tämä 

saamamme NPS arvo pärjäisi hyvin tuossa vertailussa. Vertailussa oli mukana mm. 

Amazon ja American Express. (Nice-Satmetrics. 2018.)   

Tyytyväisyysarvosanan keskiarvo asteikolla 1-5 on 3.9, joka on myös hyvä. Tyytyväisten 

ja tyytymättömien erot olivat epäselvät, koska osa tyytymättömistä oli esimerkiksi 

antanut korkean NPS arvon.  Analysoitaessa Rapid Minerilla tyytyväisten ja 

tyytymättömien erot ei vastauksissa ollut merkittäviä eroja. Tyytymättömyyden syyt 
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johtuivat joko arvioidusta pitkästä takaisinmaksuajasta tai koetusta vaikeasta käyttö 

kokemuksesta. Kuviossa 13 esitetään vastausjakaumista koskien kysymystä 

arvioidusta takaisinmaksuajasta ja kuvioissa 14 esitetään jakaumaa käytön 

vaikeudesta, jotka eniten jakoivat tyytyväisiä ja tyytymättömiä. 

Vastausjakamista näkee, että erot ovat todella pieniä ja tyytymättömiä on enemmän 

niissä, jotka ovat arvioineet takaisinmaksuajaksi yli 20 vuotta, mutta tyytymättömiä on 

myös niissä, jotka ovat arvioineet takaisinmaksuajaksi 0-5 ja 5-10 vuotta.  

X akselin arvot:1= 0-5 vuotta, 2= 5-10 vuotta,3 = 10-15 vuotta,4 = 15-20vuotta,5= 20-

25 vuotta. Y akseli density tarkoittaa vastaajien % määrää. 

Kuvio 13: Rapid Minerin luokittelujakauma kysymykseen arviosta takaisinmaksuajalle.  

X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= ei 

eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä 

Y akseli Density=  vastaajien % määrä 

Kuvio 14: Rapid Minerin luokittelujakauma kysymykseen: onko pientuotanto vaikeaa  
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Rapid Minerin  Naive Bayes ennusteanalyysi analysoi samanlaista tulosta. Alla 

olevasta kuvassa näkyy, että vain 53,85% tyytymättömistä on tyytymättömiä muiden 

vastausten perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Rapid Minerin tekemä Naive Bayes ennustemalli pientuottajien 

tyytyväisyydestä.  

 

Päätöspuumalli analyysissä nousivat tyytyväisiä ja tyytymättömiä erottaviksi tekijöiksi 

kiinteistön koko - mitä isompi asunto sitä tyytyväisempi ja aurinkosähköjärjestelmän 

hankintavuosi - mitä kauemmin järjestelmä on ollut käytössä, sitä tyytyväisempiä 

ollaan. 

Vapaisiin kommenttikenttiin tyytymättömät olivat kirjoittaneet kommentteja mm, 

ettei aurinkosähkön tuotannon määrä täyttänyt odotuksia ja laskelmia. Tuotannon 

seuraamisen vaikeudesta oli kommentoitu sekä 1-vaiheisen invertterin 

sopimattomuudesta aurinkosähköjärjestelmiin. Tyytyväiset olivat kommentoineet 

järjestelmän käytön helppoutta ja aurinkosähkön tuotannon määrän täyttäneen 

X akseli: true * arvot ovat vastaajien antamia arvoja 

Y akseli: pred* arvot Rapid Minerin ennuste kaikkien vastausten analyysin pohjalta. 

Class recall arvot kertovat vastausryhmän vastaus eheyden suhteessa vastaajien antamiin 

vastauksiin nähden. Tässä ennusteessa tyytyväisten arvo on 95.62 eli tyytyväisten voidaan 

todeta olevan oikeasti tyytyväisiä ja tyytymättömien arvo on 53.85 %.sesti oikeasti 

tyytymättömiä. 

 

 



38 

 

odotukset moninkertaisesti.  Aurinkosähkö ppt esitys on koottuna kaikki 

tyytyväisyyttä /tyytymättömyyttä koskevat kommentit. 

Suurin osa pientuottajista arvioi sähkönlaskun pienentyneen jonkin verran, ja suurin 

osa myös arvioi takaisinmaksu ajan olevan 10-15 vuotta. Suurin osa (90%) 

pientuottajista on kokenut aurinkosähköjärjestelmän asennuksen ja käyttöönoton 

olleen helppoa sekä myös itse käytön ja ylläpidon helppoa (96%).   

 

9.1.2 Aurinkosähköjärjestelmän harkitsijoiden vastaukset  

Yli kolmannes aurinkosähköjärjestelmän harkitsijoista on suunnitellut hankkivansa 

sen kahden vuoden sisällä ja 59% 3-5 vuoden päästä. Vastauksista voi todeta, että 

vaikutus sähkölaskuun pienentämiseen kuin hankinta hinnan pienentämiseen on 

suurempi kuin hankintahinnan pienentäminen. 

 

X akselilla olevat arvot ovat vastaajamääriä. 

Kuva 16. Excel Pivot graafi harkitsijoiden aikatauluarvioista aurinkosähkön hankinnalle. 

 

Harkitsijoiden sosioekonomiset taustatiedot eroavat jonkin verran olemassa olevista 

pientuottajista. Kotitalouksien yhteenlasketut tulot ovat jonkin verran korkeammat 

kuin olemassa olevilla pientuottajilla, mutta kuitenkin harkitsijoistakin puolet edustaa 

keskituloisia kotitalouksia, joiden tulot ovat joko 4000-5999€/kk tai 6000- 7999€/kk. 
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1.vuoden päästä
2.vuoden päästä
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4.vuoden päästä
5.vuoden päästä
6.vuoden päästä
7.vuoden päästä
8.vuoden päästä
9.vuoden päästä

yli 10.vuoden päästä

Arvioi seuraavaksi, missä vaiheessa olisit mahdollisesti toteuttamassa 
aurinkosähköjärjestelmän hankinnan.
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Hyvätuloisia kotitalouksia, joiden tulot ovat yli 10000€/kk on 13%. Sen sijaan 

pienempituloisia kotitalouksia, joiden tulot ovat alle 4000€/kk on 20% vastaajista. 

Harkitsijoista on lähes puolet vähemmän (23%) eläke- ikäisiä kuin pientuottajista. 

Ikäjakaumakin jakaantuu tasaisemmin kaikkiin ikäluokkiin ja kaksi suurinta ikäluokkaa 

kuuluu 70 ja 60 lukujen ikäluokkiin, kun pientuottajilla kaksi suurinta kuului 50 ja 60 

lukujen ikäluokkiin. Kultaisella 80- luvulla syntyneitä harkitsijoita on 14 %, mikä on 

puolet suurempi kuin olemassa olevissa pientuottajissa (6%), joten voidaan todeta 

aurinkosähköjärjestelmien kiinnostuksen levinneen nuorempiin sukupolviin. 

Harkitsijoiden kotitalouksista 49 % yhden tai kahden henkilön kotitalouksia, 38% 3-4 

hengen ja 12%:a yli viiden henkilön kotitalouksia. Harkitsijoista 42% asuu 

kiinteistöissä, jossa pääasiallinen lämmitysmuoto on suora sähkö ja maalämmöllä 

lämmitettävissä asuu 16%: a. Muut vastaajista jakaantuvat tasaisesti muihin 

lämmitysmuotoihin. Jokin tukilämmitysmuoto on käytössä lähes jokaisella 

harkitsijalla. Harkitsijoita 52% asuu kaupungissa ja 33 % haja- asutusalueella. 

Harkitsijoilla syyt hankkia aurinkosähköjärjestelmä mukailee olemassa olevien 

pientuottajien vastauksia. Suurimmalla osalla syy on taloudellinen ja toisena tulee 

vahvasti ekologisuus. Syyt, miksi hankintaa ei ole tehty ovat liittyvät myös 

taloudellisiin tekijöihin, kuten kuvioissa 18 on nähtävissä ja mahdolliseen 

aurinkojärjestelmistä saatavaan tuottoon ja hyötyyn. 

Kuvio 18. Pivot graafi harkitsijoiden vastauksista kysymykseen miksi 

aurinkosähköjärjestelmää ei ole vielä hankittu.  

X-akselilla on arvoina vastaajamäärät 
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Mahdollinen vaikea asennus ja käyttöönotto

Mahdollinen järjestelmän käytön ja ylläpidon vaikeus

Mahdollinen vähäinen aurinkosähkön tuotto ja…

Kiinteistössäni ei ole mahdollista ottaa käyttöön…

Kiinteistöni sijainti on huono aurinkosähkön tuotannolle

Olen kuullut huonoja käyttökokemuksia

Aurinkosähkön hyödyntämiseen liittyvät muut…

Akut ovat vielä liian kalliita

Aurinkosähköjärjestelmät ovat rumia

Epävarmuus sähkön hinnan tulevaisuuden kehityksestä

Asun vuokralla

Muu, mikä?

Harkitsijat-syyt, miksi aurinkosähköjärjestelmää ei ole vielä hankittu
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9.1.3 Ei harkitsijoiden taustatietoja 

Ei harkitsijoiden suurimmat syyt olla hankkimatta aurinkosähköjärjestelmä liittyy 

taloudellisiin tekijöihin. Liian kallis hankintahinta oli suurin syy olla hankkimatta 

aurinkosähköjärjestelmä.  Ei-harkitsijoista 55% oli valinnut liian kalliin hankinta 

hinnan syyksi olla harkitsematta aurinkosähköjärjestelmän hankintaa. Toiseksi 

korkein syy oli liian pitkä takaisinmaksuaika (42%) vastaajista. Järjestelmän käytön ja 

ylläpidon vaikeus oli 16%:lla ja asennuksen/ käyttöönotto 14%:lla syynä olla 

hankkimatta aurinkosähköjärjestelmä.  Ainoastaan 17% on vastannut, ettei ole 

lainkaan kiinnostunut omasta järjestelmästä. 

Ei harkitsijoista 31 % hankkisi aurinkosähköjärjestelmän, jos hankintahinta pienenisi 

25-50% ja 39%, jos hankintahinta pienenisi yli 50%.  Ei- harkitsijoillakin oli enemmän 

merkitystä sähkölaskun pienennyksellä kuin hankintahinnalla, koska 42% voisi 

harkita, jos vaikutus olisi 25-50% pienentävä ja 30% jos vaikutus olisi yli 50% 

pienentävä.  

Suurin osa Ei harkitsijoiden kotitalouden yhteensä lasketuista kuukausi tuloista 

kuuluu tulo luokkiin 2000-3999€/kk (23%) ja 4000-5999€/kk (33%). Tulo luokkaan 

6000-7999€/kk kuuluu 18% vastaajista. Ei- harkitsijat vastasivat ikäjakaumaltaan 

olemassa olevia pientuottajia, koska eläke -ikäisiä oli 41 %, mikä selittää osaltaan 

pienet tulotasot. Ei - harkitsijoista 67 % on yhden tai kahden hengen kotitalouksia, 

23% kuuluu 3-4 hengenkotitalouksiin ja loput isompiin.  Koulutustaustaltaan ei- 

harkitsijat olivat samankaltaisia kuin pientuottajat.  

Ei harkitsijoista 60 % asuu kaupungissa ja loput jakaantuvat tasaisesti joko taajamiin 

tai haja- asutusaluille. Kiinteistöistä 45% on 150-200 neliöisiä tai 100- 150 neliöisiä 

(22%) ja 200-250 neliöisiä (22%). Päälämmitysmuotona on suorasähkö ja poiketen 

pientuottajista ja harkitsijoita toisella sijalla on kaukolämpö 11%:n osuudella, mikä 

osaltaan selittää, ettei kiinnostusta hankintaa kohtaan ole.  

Aurinkosähköjärjestelmän hankintahan ei ole kannattava, jos päälämmitysmuotona 

on kaukolämpö, koska kaukolämpö on niin edullista. Janne Käpylehto kertoi 

haastattelussa, että hän ei suosittele   aurinkosähköjärjestelmän hankintaa 

kohteeseen, jossa on kaukolämpö.  Jokin tukilämmitysmuoto on käytössä 

suurimmalla osalla (78%) ja varaava takka on niistä eniten käytetyin (47%). 
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9.1.4 Mielipiteet aurinkosähköjärjestelmistä 

Yllättävää on, että mielipiteet aurinkosähköjärjestelmistä ovat suurimmaksi osaksi 

samansuuntaisia kaikkien kolmen vastausryhmän osalta. Kaikki kolme vastausryhmää 

suhtautuvat aurinkosähköjärjestelmiin pääsääntöisesti positiivisesti.  

Esimerkiksi kysymykseen Aurinkosähköjärjestelmä lisää talon jälleenmyyntiarvoa 

pientuottajista 87% oli joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 

harkitsijoista 77% oli joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja ei -

harkitsijoista 61% oli joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 

Aurinkosähkön tuottaminen koettiin kaikissa vastausryhmissä pääsääntöisesti 

ekologiseksi, koska pientuottajista 87%:a vastasi kysymykseen Tuottamalla itse 

aurinkosähköä voi vähentää kasvihuonepäästöjä jokseenkin samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä, harkitsijoista, jopa ei- harkitsijoista 67%:a oli joko jokseenkin samaa 

mieltä tai samaa mieltä. Sen sijaan suurimmat vastauserot näiden kolmen ryhmän 

välillä koskivat tietämystä aurinkosähköjärjestelmistä. Myös kysymykseen Onko 

sähkön pientuotanto on vaikeaa? oli selkeitä eroja vastausryhmien välillä. Kuviossa 

18 esitetään, miten edellä mainittujen kysymysten vastausjakauma eroaa eri 

vastausryhmien välillä. 

X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa 

mieltä,3= ei eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa 

mieltä 
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Kuvio18. Rapid Minerin luokittelu ei vastausryhmille kysymykseen Kuluttajille on 

tarpeeksi käyttökelpoista tietoa aurinkosähköjärjestelmistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19. Rapid Miner luokittelu eri vastaustyypeille Onko oman sähkön pientuotanto 

on vaikeaa. 

 

 Vastauseroja oli myös ryhmien välillä koskien aurinkosähköjärjestelmän käyttöä ja 

ylläpitoa. Kysymykseen aurinkosähköjärjestelmien käyttö ja ylläpito   vaatii minulta 

liikaa työtä pientuottajista vain 4% oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä, 

harkitsijoista 9 %:a ja ei-harkitsijoista jopa 20% koki aurinkosähköjärjestelmien 

käytön ja ylläpidon työlääksi.  Myös kysymykseen Aurinkosähköjärjestelmän 

asentaminen vaatisi/ vaatii huomattavia kunnostus/muutostöitä talossani 

pientuottajista 5% oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä, harkitsijoista 29%:a ja ei- 

harkitsijoista jopa 46%:a  

  X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= ei eri eikä 

samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä 
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X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa 

mieltä,3= ei eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa 

mieltä  

Kuvio 20. Rapid Minerin luokittelu kysymykseen Aurinkosähköjärjestelmä 

käyttö/huolto vaatii liikaa työtä eri vastausryhmille. 

 

X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa 

mieltä,3= ei eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa 

mieltä  

Kuvio 21. Rapid Miner luokittelu eri vastausryhmille Onko oman sähkön pientuotanto 

on vaikeaa? 
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Lisäksi vastaaja ryhmien välillä eroaa käsitys siitä, onko aurinkosähköjärjestelmien 

valmistus ekologista. Pientuottajista 8% oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, 

harkitsijoista 11%:a ja ei-harkitsijoista 16%a. Näissä kaikissa ryhmissä oli 

huomattavan paljon myös en osaa sanoa vastauksia verrattaessa muihin kysymyksiin. 

Minusta tämä kertoo sen, että aurinkosähköjärjestelmien valmistuksen 

ekologisuudesta on ristiriitaista tietoa, jonka itsekin huomasin lukiessani asiasta 

kirjoitettua kirjallista dokumentaatiota. Pientuottajat ja harkitsijat ovat myös 

selkeästi innokkaampia hankkimaan myös sähköauton kuten alla olevassa kuvassa 

näkyy  

X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= ei 

eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä  

Kuvio 22.Rapid Minerin luokittelu eri vastausryhmien välillä Aurinkopaneelien 

hankinta lisäisi halukkuuttani hankkia sähköauto 
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X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= ei 

eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä  

Kuvio 23. Rapid Minerin luokittelu eri vastausryhmien välille.  

Aurinkopaneeliteknologia kehittyy vielä niin paljon, ettei sitä kannata hankkia. 

 

9.1.5 Mielipiteet energiapolitiikasta ja asioista 

Näissäkin asioissa vastaukset eivät erityisesti vaihdelleet vastausryhmien kesken.  

Kysymykseen onko Energian säästäminen tarpeellista ilmastonmuutoksen vuoksi 

pientuottajista 89%:a oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, harkitsijoista 

87%:a ja ei -harkitsijoista 84%. Lähes samat vastausprosentit olivat kysymykseen: 

onko Energian säästäminen tarpeellista taloudellisista lähtökohdista. 

Eri vastaajaryhmät olivat myös yhtä mieltä, että uusiutuvien energia muotojen 

käyttöä tulee lisätä, vaikka se aiheuttaisi lisäkustannuksia yhteiskunnalle; 

pientuottajista 76% oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, harkitsijoista 73% ja 

ei- harkitsijoista 64%. Huomattavia vastauseroja ei myös ollut kuinka energia 

tuotetaan, koska kaikki vastausryhmät olivat lähes yhtä vähän ydinvoiman 

kannattajia: pientuottajista 34%, harkitsijoista 29% ja ei-harkitsijoista 28%. Kaikki 

vastausryhmät kannattivat enenevissä määrin aurinkovoiman tuotannon lisäämistä: 

pientuottajat 94%, harkitsijat 88% ja ei -harkitsijat 76%. Tuuli ja biovoiman 

lisääminen saivat myös kaikilta vastausryhmiltä kannatusta. 
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Kuvio 24: Rapid Minerin luokittelu kysymykseen. Pitäisikö Suomeen rakentaa lisää 

ydinvoimaa. 

 X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= 

ei eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä 

Kuvio 25: Rapid Minerin luokittelu kysymykseen. Pitäisikö Suomeen rakentaa lisää 

ydinvoimaa 

 

 9.1.6 Kokeilu ja kulutustottumuksista 

Kokeilu ja kulutustottumukset olivat   samansuuntaisia kaikilla vastausryhmillä. 

Olemassa olevat pientuottajat ja harkitsijat ovat jonkin verran kokeilun haluisempia 

X akselin arvot:0 = en osaa sanoa, 1= täysin eri mieltä,2=jokseenkin samaa mieltä,3= 

ei eri eikä samaa mieltä,4= jokseenkin samaa mieltä,5= täysin samaa mieltä  
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kokeilemaan uusia laitteita ja ottamaan riskejä laitteen toimintavarmuuden suhteen. 

Kysymykseen Onko uusien laitteiden kokeilu mielenkiintoista pientuottajista 70 %, 

harkitsijoista 66% ja ei harkitsijoista 50% oli vastasi joko täysin samaa mieltä tai 

jokseenkin samaa mieltä. Kysymyksiin Ostatko laitteita, joiden käyttökokemuksista 

on paljon tietoa saatavilla ja jotka ovat laajasti käytössä vastausjakaumat ovat lähes 

samanlaiset kaikissa vastausryhmissä.  

Tuotteen hankintahinnalla ja ympäristöystävällisyydellä se sijaan oli eroa 

vastausryhmien välillä. Hankintahinta vaikutti 38% pientuottajien, 47% harkitsijoiden 

ja 49% ei- harkitsijoiden ostopäätökseen. Sen sijaan pientä eroa vastauksissa on 

kysymykseen Onko tuotteen ympäristöystävällisyydellä merkitystä, koska 

pientuottajista 69%, harkitsijoista 62%, ei harkitsijoista 53% oli sitä mieltä.  

9.2 Yhteenveto kysely vastauksista 

Kyselyn vastauksista voi todeta, että käyttämäni tutkimusmenetelmä oli onnistunut, 

koska kyselynvastausprosentti oli hyvä ja vastaajaryhmät vastasivat käytetyn 

kaltaistusparituksen mukaan. Vastauksista voi todeta, että kiinnostus 

aurinkosähkönpientuotantoon on lisääntynyt kaikissa ikäpolvissa, tuloluokissa ja 

asuinpaikoissa. Harkitsijat ovat nuorempaa ikäpolvea kuin nykyiset pientuottajat ja 

enemmistö asuu kaupungeissa. Vastoin yleistä käsitystä pientuottajat ja 

pientuottamista harkitsevat ovat normaalituloisia kotitalouksia, jotka haluavat 

aurinkosähkön avulla säästää sähkölaskussa ja tehdä samalla ekoteon. Kuviosta 26 on 

nähtävissä, että kaikkien vastaajaryhmien yhteenlasketut kotitalouksien tulot ovat 

melkein samanlaiset. Harkitsijat hieman parempi tuloisia kuin ei-harkitsijat. 
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x-akselin arvot: 1= alle 2000 €,2= 2000-3999€,3=4000-5999€,4=6000-

7999€,5=8000-9999€,6= 10000-11999€ 

7 =12 000-13999,8= yli 14000€ 

Kuvio 26: Rapid Minerin luokitteluanalyysi kysymykseen kotitalouden kokonaistuloista 

 

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että pientuottajat ja harkitsijat ovat jonkin verran 

enemmän investoineet kiinteistöjensä energiankulutukseen esimerkiksi tekemällä 

energiatehokkuutta parantavia remontteja kiinteistössä kuten kuviossa 27 esitetään 

ja pientuottajilla ja harkitsijoilla on myös suhteellisesti enemmän myös muita 

energiantukimuotoja, kuten ilmalämpöpumppuja käytössä. Pientuottajista 91%, 

harkitsijoista 83% ja ei harkitsijoita 77% on jokin tukilämmitysmuoto käytössä. 

Voidaan siis päätellä pientuottajien ja harkitsijoiden olevan jonkin verran 

kiinnostuneempia investoimaan energian säätämiseen liittyviin mahdollisuuksiin. 

 
Harkitsijoiden kiinteistöt vastaavat kiinteistökooltaan, tyypiltään, 

päälämmitysmuodoltaan olemassa olevia tuottajia.  
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X akselin arvot: 0 = ei, 1 = kyllä ja 3 = en tiedä 

Kuvio 27. Rapid Minerin luokittelu eri vastausryhmille kysymykseen onko asuntoosi 

tehty energiatehokkuutta parantavia remontteja 2000-luvulla 

 

Yllättävää ei ole, että suurin harkitsijoista asuu omakotitalossa ja pari ja rivitaloasujia 

on pieni määrä, koska aurinkosähkön pientuotanto vaatii oman sähköliittymän. Pari 

ja rivitaloissa harvemmin on omaa asuntokohtaista liittymää vaan se on talo 

yhtiökohtainen, jolloin aurinkosähkön tuotto menisi kaikille asuntojen käyttöön. 

Tämä todennäköisesti sulkee pois aurinkosähköstä kiinnostuneet harkitsijat. 

Mielipide eroissa on merkittäviä vastauseroja koskien kysymyksistä liittyen 

aurinkosähköjärjestelmien käytön, ylläpidon ja asennusprosessin helppouteen ja 

mutkattomuuteen sekä aurinkoteknologian kehitykseen.  Mielipiteet yleisistä energia 

asioista eroavat vain hitusen toisistaan. Kuluttajina   pientuottajat ja harkitsijat ovat 

jonkin verran ekologisempia ja kokeilunhaluisempia kuin ei-harkitsijat 

kyselytutkimuksen mukaan.  

Yleisesti   vastauserot eri vastaajaryhmien välillä olivat pieniä ja se myös ilmeni   

Rapid Minerin Naive Bays ennusteanalyysissä. Kuvion 28   ennusteanalyysi analysoi 

vastausten perusteella kaikista varmimmin pientuottajat oikeaan vastausryhmäänsä 

pientuottajiksi, mutta ei -harkitsijoista kolmannes olisi harkitsijoita ja harkitsijoita 14 
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% oikeasti on jo päättänyt hankkia aurinkosähköjärjestemän ja 63% oikeasti harkitsee 

vielä hankintaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 28. Rapid Minerin tekemä Naive Bayes ennustemalli miten vastausryhmät 

luokiteltaisiin kaikkien vastausperusteella. 

 

Oma tulkintani myös harkitsijoiden ja ei -harkitsijoiden vastauksista on se, että ei ole 

täysin selvää onko vastaaja oikeasti harkitsija vai ei harkitsija. Ainoastaan 17% ei 

harkitsijoita vastasi, ettei hankkisi aurinkosähköjärjestelmää mistään hinnasta.  

vastaajaryhmiä.  Kysely kuitenkin vahvasti vahvistaa sitä oletusta, että seuraavien 

viiden vuoden aurinkosähköjärjestelmien kasvu riippuu pääosin taloudellisista 

asioista eli järjestelmien hankintahintojen laskusta, koska se on ollut olemassa 

olevien tuottajien syy hankkia järjestelmä. Suurin osa harkitsijoistakin odottaa 

hintojen laskua ja ei- harkitsijoitakin suurin osa olisi valmis hankkimaan ne, jos 

hankinta tippuisi. Potentiaalisin uusi pientuottaja on keski-ikäinen, muutaman 

vuoden kiinteistössään asunut 2-5 hengen kokoinen perhe, jolla on suunnitelmissa 

hankkia lähitulevaisuudessa myös sähköauto. Kotitaloudessa kuluu sähköä paljon 

läpivuoden, ollaan kiinnostuneita ekologisista ja energia asioista ja ollaanvalmiita 

muuttamaan sähkönkulutusta tunneille, kun aurinkosähköä on saatavilla. 

True alkuisissa sarakkeissa on vastaajien antamat vastaukset ja pred 

alkuisissa riviellä Rapid minerin ennuste kaikkien kysymys vastausten 

analyysistä.  Esimerkiksi ennusteen mukaan 432:sta ei harkitsijasta 

316 ennusteen oikeasti ei harkitse,106 harkitsee ja 10 omistaa 

aurinkosähköjärjestelmän. 

Class recall% miten vastaajaryhmien antama tieto omasta 

vastausryhmästä verrattuna ennusteanalyysin pitää paikkaansa. 
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9.3 Asiantuntija haastattelut 

Haastattelin alkuperäisen suunnitelmani mukaan eri asiantuntijoita, jotka 

työskentelevät aurinkosähkön parissa tai tekevät päätöksiä siihen liittyen. 

  Lemström B, ylitarkastaja. Työ ja elinkeinoministeriö 

 Ensimmäinen haastateltavani oli 24.6. 2018 Työ ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja 

Lemström B, joka vastaa uusiutuvista energia asioista koskien tukia ja verotusta. 

Haastattelun kysymykset koskivat pääasiallisesti valtion tuki politiikkaa uusiutuvien 

energioiden tuottamista. Keskustelimme myös kyselytutkimuksen vastauksista, jos 

niissä Lemströmin mielestä oli jotain erityisen huomionarvoista.    

Suomessa aurinkosähkön tuottamisesta ei ole maksettu syöttötariffi tukia kuten 

joissakin Euroopan maissa, joissa aurinkosähkön tuottaminen on kasvanut Suomea 

nopeammin. Lemströmin mukaan Suomen valtio teki mittavan helpotuksen 

poistamalla vuonna 2015 poistamalla ylijäämäsähkön myynnistä veron. Tämä 

muutoshan oikeastaan potkaisi käyntiin Suomessa aurinkosähkön pientuottamisen, 

koska aikaisemmin   aurinkosähkön ylituotannosta olisi pitänyt maksaa myyntiveroa   

ja se olisi jo monessa tapauksessa tehnyt tuottamisesta kannattamatonta. Veron 

poistaminen jo sinänsä oli valtiolta suuri tuen anto aurinkosähkön pientuottamiselle, 

joten uusia tukimuotoja tuskin tulee lähivuosina. Veroa tuskin koskaan ollaan 

palauttamassa, koska se olisi sen päätöksen tekijöille poliittinen itsemurha. Lisäksi 

jatkossakin aurinkosähköjärjestelmän tulee saamaan aurinkojärjestelmän 

asennuksesta   kotitalousvähennyksen, joka on 50%:a asennushinnasta.   Lemströmin 

mukaan syöttötariffijärjestelmää ja sähkön netotuspohjaista hinnoittelumallia tuskin 

otetaan käyttöön, tai vähintään niiden oikeudenmukaisuutta tulisi tutkia kaikkien 

kuluttajien osalta. Ei olisi reilua, että ne, joilla on varaa hankkia 

aurinkosähköjärjestelmä saisivat sähköä lähes ilmaiseksi ja sähköntuotannosta ja 

siirrosta tulevat kulut jäisivät muiden kuluttajien maksattaviksi.  Tuuli ja biovoima 

ovat saaneet 250 Mv asti syöttötariffi tukea, mutta tämä on jo käytetty loppuun ja 

uusia syöttötariffi tukia ei olla myöntämässä. Valtio on uudistamassa uusiutuvien 

energioiden tukimallia ja jatkossa tuottajien on haettava pääsyä tuen piiriin 

tarjouskilpailutuksen kautta, eli toisin sanoen valtio tukee jatkossa tuottajia, jotka 
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tuottavat energiaa halvimmalla hinnalla kuluttajille. Tämä koskee lähinnä isompia 

tuottajia, jotka tuottavat energiaa myös muille. (Lemström B. 13.6.2018) 

Keskustelimme myös, miten valtio suhtautuu ylijäämäsähkön myyntiin tai jakamiseen 

naapurille tai kaverille. Lemström kertoi, ettei siinä sinällään ole valtion taholta 

mitään esteitä, kunhan siirtomaksut ja siihen liittyvät verot maksetaan 

asianmukaisesti. Työ ja elinkeinoministeriön työpöydällä onkin tutkittava kuinka 

talonyhtiöiden sisällä voisi edistää ja mahdollistaa ylijäämä sähkön myyntiä ja 

jakamista ilman, ettei siitä maksettaisi veroja. Kuitenkaan valtio ei ole tukemassa 

sellaista verotonta myyntiä, jossa ylijäämä sähköä myytäisiin esimerkiksi toiselle 

paikkakunnalle mökkikäyttöön tai edes samassa muuntopiirissä olevalle kaverille. 

(Lemström B. 13.6.2018) 

Kyselyn tulokset eivät yllättäneet Lemströmiä. Työ ja elinkeinoministeriön tiedossa on, 

pientuottajien tyytyväisyys ja harkitsijoiden kynnyskysymykset.  Lemström uskoo, että 

aurinkosähkön pientuotanto kasvaa ainakin samaa tahtia kuin, mitä se on muutaman 

viime vuoden aikana kasvanut.  (Lemström B. 13.6.2018) 

  Siniharju H, Head of Global Solar and Wind, Fortum Oyj 

Siniharjua haastattelin 13.7.2018.  Hän vastaa Fortumilla globaalisti aurinkosähkön 

tuottamisesta ja myönsi, ettei niin tarkasti tiedä mitä Suomessa on meneillään 

aurinkosähkön pientuottamisen saralla.  

Keskustelimme, mikä on yleisesti sähkönmyyjien intressi tukea aurinkosähkön 

pientuottamista, koska näin maallikosta se vaikuttaa erikoiselta, että sähkönmyyjä 

hyötyisi, jos kuluttajat tuottavat sähkön itse. Siniharju kertoi, että kuluttajat ryhtyvät 

pientuottajiksi huolimatta sähkönmyyjien tuesta. Tukemalla kuluttajia 

pientuottamisessa ja kehittämällä palveluita ja tuotteita aurinkosähkön 

tehokkaaseen käyttöön sähkönmyyjät pystyvät paremmin sitouttamaan 

asiakkaittaan pidemmäksi aikaa asiakassuhteeseen. Sähkönmyynti on kovin kilpailtua 

Suomessa ja markkinoilla pärjää se, joka pystyy tarjoamaan uusia tuotteita ja 

palveluita energian säästämiseksi. Fortum on sähkönmyyjistä edelläkävijä uusien 

tuotteiden kehittämisessä. Fortum on kehittänyt mm. aurinkosähkötuottajilleen 

mahdollisuuden hyödyntää Fortumille myymäänsä ylijäämäsähköä lataamalla Charge 
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& Drive palvelussa kaksinkertaisen määrän sähköä autoonsa kuin mitä se on myynyt 

tuottamaansa ylijäämäsähköä Fortumille. (Siniharju H.12.7.2018) 

Siniharju ei uskonut, että ylijäämäsähkön naapurille tai kaverille myynti tulee 

lähivuosina mahdolliseksi, koska se vaatisi muutoksi mm. verotuksessa. Sen sijaan 

jonkinlainen aurinkosähkö osuuden netotusmalli saattaisi olla mahdollinen. (Siniharju 

H.12.7.2018) 

  Käpylehto J, kehitysjohtaja Solar Voima Oy 

 Käpylehto on aurinkosähkön tuotannon edellä kävijä ja kirjoittanut asiasta 

tietokirjoja. Janne työskentelee kehitysjohtajana Solar Voima Oy:ssä, joka asentaa 

kuluttajille aurinkosähköjärjestelmiä. Lisäksi hän on mukana monissa aurinkosähköön 

kehityshankkeissa. Teemana keskustelussa oli aurinkosähkön kasvuennuste, 

kuluttajien tietoisuus aurinkosähköstä ja kuluttajien investointipäätökseen johtavat 

tekijät.  

Käpylehto arvioi pientuottajien määrän 2,5 kertaistuvan joka vuosi, koska 

aurinkosähköjärjestelmien hinnat putoavat jatkuvasti. Niistä tulee ns. 

rautakauppatuote. Hän oli samoilla linjoilla Siniharjun kanssa siitä, että 

pientuottajien kasvun määrä tulee muuttamaan sähkönmyyntiä siten, että 

sähkönmyyjien on jatkossa pystyttävä sitouttamaan asiakkaansa erilaisilla 

palvelukonsepteilla asiakassuhteeseen. Sähkönjakeluyhtiöille aurinkosähkön 

pientuottamisen tukeminen antaa mahdollisuuden kertoa positiivisia asioita 

kuluttajille. Käpylehdon mielestä kaikille kuluttajille tulisi olla läpinäkyvämpää 

sähkönjakeluverkossa olevan sähkön saatavuudentila, joka parantaisi kulutus joustoa 

ja kuluttajien ymmärrystä energian tuottamiseen liittyvistä asioista. (Käpylehto. 

8.8.2018) 

Suomessa myös aurinkosähkö järjestelmien nopea kasvu on johtunut naapurustoissa 

jaetuista positiivisista kokemuksista ja aurinkosähköjärjestelmien toimittajien 

aktiivisista myyntikampanjoista ja osaavista myyjistä, jotka mitoittavat järjestelmät 

oikein ja tunnistavat kohteet, joissa aurinkosähköjärjestelmän käyttö ei kannata. 

Käpylehto perään kuuluttaa vastuullista myyntiä, jottei tyytymättömien asiakkaiden 

palaute hidasta kasvua. Hänen mukaan alalla on muutamia vähemmän vastuullisia 
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myyjiä, joista on myös uutisoitu lehdissä. Aurinkosähkö järjestelmää harkitsevan 

tulisi pyytää useita tarjouksia ja mitoituksia useilta toimijoilta ja tiedostaa 

aurinkojärjestelmä enemmänkin sähkönsäästö mahdollisuutena kuin 

tuotantomuotona (vrt: ydinvoima ja tuulivoima). (Käpylehto. 8.8.2018) 

 
Lehtomäki E, kehitysjohtaja. Caruna Oy 

Lehtomäki on toiminut useiden vuosien ajan siirtoverkkoliiketoimissa erilaisissa 

kehitystehtävissä ja tällä hetkellä johtaa osastoa, jossa innovoidaan uusia palveluja 

prosesseja. Teemana haastattelussa aurinkosähkön pientuotannon kasvun 

vaikutuksista mm. Carunan ansaintalogiikkaan, uudet palvelukonseptit koskien 

aurinkosähköä, kasvun syyt jne. 

Kävimme Lehtomäen kanssa kyselyn tulokset läpi ja hänestä niissä ei ollut mitään 

erityisen huomionarvoista. Hänestä kasvava sähkön pientuottaminen ei tule 

lähivuosina vaikuttamaan sähkönsiirtoyhtiöiden ansainta logiikkaan, koska tuotetun 

sähkön määrän pitää olla todella suuri.  Alalla on ollut keskustelua, siitä pitäisikö 

sähkönsiirron hinnoittelua kehittää tehomaksupohjaiseksi, joka ei olisi ihanteellinen 

pientuottajan näkökulmasta, mutta kompensoisi siirtoyhtiöiden menetettyjä tuloja. 

(Lehtomäki. 30.10.2018) 

Hajautettu sähkön pientuottaminen aiheuttaa sähköverkoille jonkin verran enemmän 

kapasiteetti ja verkonjäykkyysongelmia etenkin haja-asutus alueilla. Caruna on 

kuitenkin viime vuosina vahvistanut huomattavasti verkkojaan, joten Carunan 

verkossa ongelmia ei pitäisi olla.  Pieniä lisähaasteita on todennäköisesti myös 

valtakunnallisen (Finngrid) kantaverkon tuotannon kapasiteetin ennustamisessa.  

Caruna on panostanut ja jatkossakin panostaa huomattavasti aurinkosähkön 

pientuottamisen tukemiseen mm. kehittämällä menetelmiä tunnistamaan millaiselle 

asiakkaalle aurinkosähkö järjestelmä sopii ja kehittämällä tuotteita ja palveluja, joilla 

asiakas pystyy tehokkaammin hyödyntämään tuotetun aurinkosähkön. Carunalla 

järjesti hiljattain hackathon seminaarin, jossa haettiin ratkaisuja, kuinka pientuottaja 

voisi myydä ylijäämäsähkönsä naapurille tai kaverille. (Lehtomäki. 30.10.2018) 

Lehtomäen mielestä aurinkosähkön pientuottamisen nopea kasvu johtuu paneelien 

hinnan alenemisen myötä myös paneelien toimittajien aktiivisista ja asiantuntevasta 

myynnistä. Aurinkosähköjärjestelmien tukimuotojen tulisi olla sellaisia, etteivät ne 
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aiheuta hintojen tai verojen nousua muille kuluttajille. Kertaluonteinen tuki, kuten 

investointituki on parempi vaihtoehto. (Lehtomäki.30.10.2018) 

 

 

9.3.1 Yhteenveto asiantuntia haastatteluista. 

Asiantuntijat olivat yhtä mieltä, että aurinkosähkön pientuotanto tulee kasvamaan 

lähivuosina ja tulevaisuudessa vuosittain korkealla kasvukertoimella. Tiedossa ei ole 

mitään asiaa, joka kasvua hidastaisi. Asiantuntijat eivät olleet yllättyneitä kyselyn 

tuloksista.  

Sen sijaan näkemyseroja oli miten aurinkosähkön tuottamista tulisi tukea mm. 

poliittisin päätöksin. Haastateltavat pois lukien valtion edustaja kannatti   lyhyen 

aikavälin tuntinetotuksen käyttöönottoa ja näkivät sen edesauttavan 

pientuottamisen kasvua. Valtion edustajan mukaan tuntinetotuksen käyttöönotto 

olisi epätasa-arvoista muille sähkönkuluttajille. Myöskin pientuottajien 

ylijäämäsähkön myyntimahdollisuuksista oltiin jonkin verran erimielisinä. Caruna 

haluaisi edistää asiaa, mutta tässäkin lienee jarruna verokarhu, joka on huolissaan 

verotulojen pienenemisestä. 

Itselle jäi myös haastatteluista käsitys, että eri tahoilla, joita asiantuntijat edustivat 

eivät olleet tietoisia mitä eri kehityshankkeita eri osapuolilla meneillään, vaikka osa 

kehityshankkeista vaikuttaa kaikkiin osapuoliin.  

 

9.4 Lähivuosien kasvuennuste 

Kyselytutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella aurinkosähkön 

pientuotanto tulee kasvamaan lähivuosina vähintäänkin lineaarisesti ehkä jopa 

eksponenttiaalisesti.  Kysely vahvisti oletusta, että suurin osa olemassa olevista 

pientuottajista ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tekemäänsä investointiin. 

Potentiaalisia aurinkosähköjärjestelmistä kiinnostuneita (harkitsijat) kotitalouksia oli 

6,7% kyselytutkimuksen otannasta.  

Harkitsijoista 8% on suunnitellut hankkivansa järjestelmän seuraavan vuoden aikana, 

20% kahden vuoden päästä 18% kolmen, 6% neljän ja 33% viiden vuoden päästä. 

Karkeasti tästä voi tehdä ennusteen peilaten kaikkiin Carunan sähköjakeluverkossa 



56 

 

olevia pientaloissa (omakoti, maatalo, pari ja rivitalo) asuviin, joita on noin 385000 

kpl, joten harkitsijoita olisi noin 26000 kpl. Ajatellen, että tuo määrä vastaisi kyselyn 

harkitsijoiden prosentuaalista määrää otannasta aurinkosähköjärjestelmät 

kasvuennuste olisi kuvion 29 mukainen. Lisäksi pientuotanto lähtee kasvuun rivi ja 

paritaloyhtiöissä, jos Työ ja elinkeinoministeriön kehityshanke taloyhtiöiden 

aurinkovoimaloiden piirissä tuotetun ylijäämäsähkön hyödyntämisestä asunnoissa 

ilman kustannuksia otetaan käyttöön. Caruna on hankkeessa mukana ja uskoo sen 

kasvattavan pientuotannon määrää huomattavasti (Selonen T.2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 29.Ennuste aurinkosähkön pientuottajien kasvusta Carunan verkossa vuosille 

2019-2023. 

 

 Tekemäni ennusteen mukaan kasvu on tosi jyrkkää ja optimistista, mutta toisaalta 

muissakin tutkimuksissa aurinkosähkön pientuottamisen on ennustettu kasvavan 

jyrkästi seuraavina vuosina. Mika Suomen Carunalle tekemässä diplomityössä oli 

koottuna kolmen merkittävän kuviossa 30 tutkimustahon aurinkosähköennustetta ja 

niiden kaikkien kasvuennuste on vieläkin korkeampi. Gaia Consultingin mukaan 

Suomessa olisi noin vuonna 2025 noin 150 000 aurinkosähkönpientuottajaa. (Suomi 

M.2018.27.) 
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Kuvio 30. Eri organisaatioiden ennusteita pientuotannon kasvulle (Suomi M.2018.27) 

 

Käpylehdon arvioi haastattelussa pientuottamisen 2.5 kertaisesta vuotuisesta 

kasvusta, joka on myös saman suuntainen tekemäni ennusteen kanssa. 

 

10.Pohdinta, pientuotannon kasvua edistävät asiat 

Taloudelliset kynnyskysymykset ollaan siis saavuttamassa ja peukalot pystyssä, että 

meillä on jatkossakin aurinkoisia kesiä. Mitä muuta tarvitaan, että kasvuennuste olisi 

ennustetun lainen? Tietenkin lisää positiivisia asiakaskokemuksia, poliittista tukea ja 

yhteistyötä eri tahojen kesken.  

10.2.1 Positiivisten asiakaskokemusten ylläpito  

Positiivisiin asiakaskokemuksiin on aurinkosähköjärjestelmän toimittajilla suuri 

vaikuttamisen mahdollisuus. Minulle jäi kyselystä mielikuva, että asennus ja 

käyttöönottokokemukset ovat olleet pääosin positiivisia, vaikka pienellä osalla oli 

huonoja kokemuksia. Negatiivista palautetta tuli niiltä, jotka olivat arvioineet 

takaisinmaksuajan keskivertoa pidemmäksi sekä käytön ja tuoton seuraamisen 

vaikeaksi.  

 Aurinkosähkötoimittajien olisi tässä kohtaa tiedostaa, että olemassa olevat 

asiakkaiden asiakaskokemus viitoittaa vahvasti tulevien vuosien kasvutrendiä. 
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Huolimatta pääosin positiivisista kokemuksista valitettavasti ne negatiiviset päätyvät 

uutisiin ja potentiaalisten asiakkaiden korviin.  

10.2.2 Aurinkosähköjärjestelmien myyntimenetelmät 

Aurinkosähköjärjestelmien ja muiden laitteiden yhteismyynti. Kyselytutkimuksen 

mukaan suurin osa harkitsijoista on suunnitellut hankkivansa myös sähköauton ja 

akkuja lähivuosina. Sähköauto olisi tavallaan liikkuva akku 

aurinkosähköjärjestelmälle. Moni harkitsija varmaan miettii kumpi ensin ja onko 

varaa molempiin. Tämän dilemman voisi poistaa myymällä pakettituotteita, joissa 

saisi molemmat tuotteet paketoituna edullisimmin. Lisäksi hyödyntäisin olemassa 

olevien tuottajien kontakteja esimerkiksi maksamalla pientuottajalle jonkin palkkion, 

jos suosittelee tuttavalleen tai naapurilleen järjestelmää. Minusta 

aurinkosähköjärjestelmien kohdalla ns. verkostomyynti toimisi hyvin, koska 

kyselytutkimus, haastattelut ja kirjalliset lähteet antoivat viitteitä usean 

pientuottajan alkaneen pientuottajaksi tuttavansa suosituksesta. 

10.2.4 Pientuottajien yhdistyminen yhdistykseksi  

Pientuottajien kannattaisi ryhmäytyä jollakin tavalla esimerkiksi perustamalla 

yhdistyksen, jotta kokeneemmat ja osaavammat voisivat jakaa tieto taitoa 

pientuottamisesta, koska kyselyn vastauksista tuli esille, että osa tarvitsee opastusta 

ja tukea tuottamiseen. Pientuottajien määrä on kohta kymmenissä tuhansissa ja sen 

kokoisella ryhmällä voi jo vaikuttaa poliittiseen päätöksen tekoon.  Tämä olisi tärkeää 

senkin takia, että nyt pientuotantoa koskevia asioita kehitetään eri siiloissa ja itse 

pientuottajien näkemykset ja kokemukset eivät pääse esille.  

Yhdistyksessä pientuottajat voisivat myös tehdä yhteisiä massahankintoja kuten 

akkuja ja kotiautomaatiolaitteita, jolloin hinnat laskevat yleensä huomattavasti. 

10.2.5 Poliittinen tukeminen 

Kirjallisten lähteiden ja asiantuntijan haastattelujen perusteella voidaan todeta, ettei 

aurinkosähkön pientuottamisen poliittinen tukeminen ei ole ollut Suomessa niin 

vahvaa kuin muissa Euroopan maissa. Se on toisaalta ymmärrettävää, koska Suomi ei 

ole niitä otollisimpia maita aurinkosähkön tuottamiseen ja on kaiketi ajateltu 

haluavan tukea energiamuotoja, jotka tuottavan paljon ja edullisesti energiaa 
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kaikkina vuoden aikoina. Minusta on järkevää, ettei ole lähdetty Saksan syöttötariffi 

maliin, jonka ylläpito maksaa paljon kuluttajille veroina. Suomessa uusiutuvien 

energiamuotojen pientuottamista voitaisiin kuitenkin tukea enemmän, koska 

pientuottaminen edesauttaa myös paikallista hyvinvointia ja luo enemmän 

työpaikkoja kuin mitä keskitetty energiantuotanto, kuten Solar Powerin raportissa 

kerrotaan. Minusta kaikista kustannustehokkain tapa olisi ottaa käyttöön joku netto 

mittaus tapa käyttöön.  Tämä osittain helpottaisi myös pientuottajien mielipahaa 

huonosti maksetusta ylijäämäsähköstä, jota he syöttävät verkkoon ja joissakin 

jakeluverkoissa maksavat siitä vielä siirtomaksun.  En oikein ymmärrä sitä kohtaan 

esitettyjä vasta- argumentteja, että olisi epäreilua ja epätasa-arvoista niitä kohtaan, 

joilla ei ole mahdollista aurinkosähköjärjestelmää hankkia. Netotusmallissa 

tuottajakin joutuu Suomen olosuhteissa ostamaan sähköä verkosta vuoden jokaisena 

kuukautena, jolloin pientuottajakin pääsee maksamaan sähkösiirtomaksuja ja siihen 

liittyviä veroja. Lisäksi sähkönsiirtolasku sisältää kiinteitä perusmaksuja, joten ei ole 

pidä olla huolissaan, etteikö pientuottajat osallistuisivat sähköverkon ylläpidosta 

aiheutuviin kuluihin.  

Minusta valtio uudistetulla uusiutuvien energiatuki myöntämismenettelyllään, 

edesauttaa enemmän keskitettyä energian tuottamista, koska tuottajien kilpailutus 

kustannustehokkuutta hakien edesauttaa energiantuottajia, joilla on pääomia ja 

varallisuutta. Tämä johtaa uusiutuvien keskittyvämpään energiatuotantoon isoissa 

organisaatioissa. Olisi hyvä, jos Suomessa olisi omat poliittiset energiaohjelmat 

pientuotannolle ja isommalle keskitetylle tuotannolle, kuten joissakin EU maissa, 

jolloin hajautettu pientuotanto ja keskitetty massatuotanto eivät kilpaile samoista 

tukirahoista. Vai halutaanko Suomessa oikeasti edistää valtion taholta hajautettu 

pientuotantoa, koska se väistämättä vähentäisi sähkönkulutuksesta saatuja valtion 

verotuloja, mutta samalla loisi uusia työpaikkoja ja elvyttäisi haja-astusaloita, kuten 

Solar Power Europen Global Market Outlook For Solar Power /2018 – 2022 kerrottiin. 
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10.2.6 Miten Caruna voi edesauttaa pientuotannon kasvua? 

Caruna on edistänyt hyvin aurinkosähkön pientuottamista mm. nimeämällä 

palvelupäällikön, joka huolehtii prosessinen sujuvuudesta ja yrittämällä löytää 

keinoja pientuottajien ylijäämäsähkön parempaan hyödyntämiseen. 

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että osalla harkitsijoilla ja ei-harkitsijoilla oli 

aurinkosähkön asennuksen ja käyttöön oton sekä aurinkosähkön tuottamisesta 

mielikuva, että se olisi vaikeaa. Carunalla on mahdollisuus korjata viestinnällään tätä 

mielikuvaa esimerkiksi tämän kyselytutkimuksen tiimoilta. 

Kyselytutkimuksessa ilmeni myös, että pientuotannon seuranta ja vaikutukset 

esimerkiksi sähkölaskuun koettiin vaikeaksi. Käsitykseni mukaan Caruna on 

miettimässä kuinka aurinkosähkön tuottoa ja vaikutusta laskuihin voisi helpommin 

seurata. 

10.3 Jatkotutkimukset 

Suurin osa olemassa olevista pientuottajista on tehnyt hankintansa vasta hiljattain ja 

heidän kokemuksensa on vielä ohutta. Kyselyn kysymyksiin monen kysymyksen 

vastaus oli ei osaa sanoa ja moni olikin kommentoinut, että kokemusta ei ole vielä 

tarpeeksi esimerkiksi taloudellisten vaikutusten arviontiin. Tämä kysely pitäisi tehdä 

uudelleen noin kahden vuoden päästä samoille vastaajille ja verrata tuloksia tämän 

kyselyn tuloksiin. Lisäksi olisi hyvä tehdä haastattelututkimus tyytymättömille ja 

selvittää onko tyytyväisyys aste parantanut 

Kyselyn harkitsijoilta tulisi kysyä kuinka ja miten hankintapäätös on edennyt. 
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LIITE 2  

 

Asiantuntijahaastattelujen teemat ja kysymykset: 

Lemström B, Työ ja elinkeinoministeriö. 

Teemana oli valtion tuki ja poliittinen tuki nyt ja tulevaisuudessa. 

Kysymys 1: Millä tavoin valtion tukee aurinkosähkönpientuotantoa tällä hetkellä? 

Kysymys 2: Miksi aurinkosähkön pientuotantoa ei tueta yhtä paljon kuin tuulivoiman 

tuotantoa tai bioenergiantuotantoa? 

Kysymys 3: Onko tukipolitiikkaa tulossa muutoksia tulevaisuudessa esimerkiksi 

syöttötariffin tai nettomittauksen muodossa? 

Kysymys 4: Kuinka aurinkosähkön pientuotanto tulee kasvamaan lähivuosina? 

Kysymys 5: Oliko kyselyn tuloksissa yllättäviä asioita? 

 

Siniharju H. Fortum Oyj 

Kysymys 1. Mikä aurinkosähkötuottamisen tulevaisuuden kasvu ennuste lähivuosina?  

Kysymys 2. Tuetaanko aurinkosähkön hankintaa valtion taholta riittävästi? 

Kysymys 3. Mitkä muut asiat vaikuttavat aurinkosähkön käytön lisääntymiseen? 

Kysymys 4. Mikä on Fortumin kanta / näkemys ylijäämäsähkön myymisestä kaverille 

tai naapurille? 

Kysymys 5. Mitkä ovat tyypilliset syyt, jos aurinkosähköasiakas on ollut tyytymätön 

tekemäänsä aurinkosähköjärjestelmä hankintaansa? 

Kysymys 6.Miten sähkönmyyjien ansaintalogiikka tulee muuttumaan, kun 

pientuottajien määrä kasvaa ja kuluttajat tuottavat sähkönsä itse 

Kysymys 7.Myydäänkö aurinkosähköjärjestelmiä vastuuttomasti epäsuotuisiin 

kohteisiin? 

Käpylehto J. Aurinkosähkön pientuotanto yleisesti 



 

LIITE 2  

Kysymys 1.Miten aurinkosähkön pientuottajien määrä tulee kehittymään Suomessa 

seuraavan viiden vuoden aikana? 

Kysymys 2.Miten energian pientuotannon lisääntyminen tulee muuttamaan 

energialiiketoimintaa yleisesti sähkönmyyjän ja siirtoyhtiön näkökulmasta? 

Kysymys 3.Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen, kun he harkitsevat 
aurinkopaneelien hankintaa / mitkä ovat suurimmat esteet hankinnalle 
 
Kysymys 4.Miten kuluttajien tietoisuutta aurinkosähköstä voitaisiin edistää 
parhaiten?  
 
Kysymys 5. Missä kiinteistöissä/asiakastyypeissä on aurinkosähkön suurin 
kasvupotentiaali? 
 
Kysymys 6.Millä myynnillisin/taloudellisin/poliittisin keinoin aurinkosähköä voitaisiin 
edistää entistä voimakkaammin tai kuinka verkkoyhtiöt voisivat edistää 
aurinkosähkön lisääntymistä? 
 
Kysymys 7.Aurinkosähkö naapurille / kaverille myynti. Ajatuksia? Mitä ajatuksia 

herättää?Mitä mahdollisia esteitä? 

Lehtomäki E. Caruna. Teemana oli aurinkosähkön pientuotannon vaikutukset 

Kysymys 1. Kommenttisi aurinkosähkökyselytutkimuksen tuloksista 

Kysymys 2.Lisääntyvän pientuottajien määrän vaikutus Carunan liiketoimintaan 
yleisesti.  Eikö sähkönsiirtoyhtiöt menetä tuloja, jos sähköä ei siirretä? Mikä tulee 
olemaan ansaintalogiikka tulevaisuudessa? 

Kysymys 3.Eikö hajautettu sähkön tuotanto prosessin monitorointi ja prosessointi ole 
vaikeampaa kuin ns. keskitetty tuotanto voimalaitoksessa.  

Kysymys 4.Tulevaisuuden mahdolliset uudet palvelut. Onko Carunalla tulossa jotain 
lisäpalveluja tai tuotteita aurinkosähkön rinnalle? Ilmeisesti asiakkaan mahdollisuutta 
jakaa ja myydä aurinkosähköä on suunniteltu jollakin tapaa kehitettävän.  

Kysymys 5.Aurinkosähkö pien tuottajien määrä on noussut huikeasti parin viime 
vuoden aikana ja erityisesti tänä vuonna. Aurinkosähköjärjestelmien hintojen 
aleneminen on suurin edistäjä, mutta onko muita syitä? 

Kysymys 6.Kuinka paljon aurinkosähkön pientuottajia on viiden vuoden päästä- 
pääseekö Suomi Saksan tasolle?   

7.Pitäisikö aurinkosähköjärjestelmän hankintaa tukea enemmän esimerkiksi 
verohelpotuksin tai syöttötariffein? 
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