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TIIVISTELMÄ

Energiataloutemme on suuren mullistuksen keskellä. Energia-alan muutokset ovat 
merkittävällä tavalla muovaamassa ihmiskunnan ja Suomen tulevaisuutta. Energian tek-
nologis-taloudellinen vallankumous koskettaa lähes kaikkia elämänalueita: kansalaisten 
arkielämää kodeissa ja työpaikoilla, liiketoimintaa, työllisyyttä, kansantaloutta, liikennettä 
ja ympäristöpolitiikkaa. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto, energian varastointi, 
hajautuva energiatuotanto ja älykkäät energiaverkot muuttavat arkeamme tulevaisuudessa. 
Tämä kaikki heijastuu myös työelämän osaamistarpeisiin energia-alalla. Koska koulutuksen 
aloittamisesta kestää pitkään ennen kuin henkilö on työelämässä, on muutoksia alan amma-
tilliseen ja korkea-asteen koulutukseen tehtävä nyt.

Energia-ala ymmärretään tässä raportissa melko avarasti. Ennakointi kohdistuu koko 
energia-alan liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten palvelujen muodostamaan kokonaisuuteen, 
jossa energiaa hankitaan, tuotetaan ja jalostetaan, siirretään, kuljetetaan ja varastoidaan sekä 
myydään ja ostetaan. Mukana ovat kaikki energialähteet, kaikki tuotantomenetelmät, kaikki 
teknologiat ja kaikki lopputuotteet. Mukana ovat kaikkien olemassa olevien lisäksi myös 
kaikki uudet, vielä kehitysvaiheessa olevat tai tulevaisuudessa odotettavissa olevat asiat.

Energia-alaa ennakoinut asiantuntijaryhmä näki alan merkittävimmiksi tulevaisuuden muu-
tosvoimiksi seuraavat ilmiöt (joita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen):

• globalisaatio
• turvallisuus ja riskienhallinta 
• omavaraisuus ja huoltovarmuus
• markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos
• teknologinen kehitys
• digitalisoituminen
• ympäristö ja kestävä kehitys
• ilmastonmuutos
• kuluttajien muuttuvat valinnat.

Energia-alan tulevaisuus hahmottui ennakointiryhmän näkemyksen mukaan neljäksi per-
soonallisen nimen omaavaksi skenaarioksi:

• Lineaarisen kasvun maailma – kehitys etenee kuten tähänkin saakka -skenaario
• Ihana valo – toivottava skenaario
• Nälkämaan laulu – ei-toivottava skenaario
• Energy coin – yllättävä skenaario.

Energia-alan asiantuntijaryhmä tuotti työpajoissaan kaikkiaan 267 osaamistarvetta, jotka 
tiivistyivät analyysin aikana noin kahteensataan energia-alan osaamistarpeeseen. Kaikki 
osaamistarpeet on nähtävissä raportin liitteessä 4. Osaamistarpeista osa oli poistuvia ja osa 
uusia. Suuri osa oli kuitenkin sellaisia osaamisia, jotka ovat tärkeitä tällä hetkellä ja jotka 
säilyvät sellaisina myös tulevaisuudessa. Tällaisten tärkeiden olemassa olevien osaamisten 
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(esimerkiksi sähköasennukset tai koneinsinöörin työ) jatkuvuudesta on pidettävä kiinni ja 
niiden jatkuvuus on turvattava. Raportin painotus on kuitenkin uusissa osaamistarpeissa, 
koska juuri ne aiheuttavat muutostarpeita nykyiseen koulutukseen. 

Energia-ala on ennakointiteemana erittäin laaja ja monimuotoinen sisällöllisesti. Ajankäy-
töllisesti ei ollut mahdollista porautua niin syvälle energia-alan eri lohkojen tehtäviin ja 
ammatteihin kuin olisi ollut tarpeen. Yksittäisiin osatehtäviin ei kyetty osaamisia erittelemään. 
Osaamistarpeet jäävät tällaisessa avarassa tarkastelussa väkisinkin yleisemmälle tasolle.

Suuri osa energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeista näyttää olevan tietotekniikalla 
korvaamatonta asiantuntija-ajattelua. Toisaalta paljon on myös tehtäviä ja osaamista, joka 
voitaisiin korvata tulevaisuudessa automaatiolla, robotiikalla tai tekoälyllä. Ennakointiryhmä 
puhui prosessin aikana ylivoimaisesti eniten tuotteiden tuotanto-osaamisesta: energian 
hankinnasta, tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta. Energiatekniikkaan liittyvät osaamis-
tarpeet olivat aineiston suurin osaamistarpeiden ryhmä.

Jos verrataan käsillä olevaa energia-alan osaamistarvepalettia edellisenä vuonna vastaa-
valla tavalla ennakoituun ruokaketjun valikoimaan, huomataan, että kaikkein suurin paino-
tusero oli palvelujen tuottamisen osaamistarpeissa. Ruokaketjussa palvelujen tuottaminen 
korostui. Tämä on ymmärrettävää, koska ruoan jakelu ja kulutus tapahtuu palveluvaltaisem-
min kuin energian kulutus. Toisaalta havainto on ristiriitainen sikäli, että energiaryhmä puhui 
hyvin paljon tulevaisuuden kuluttajista ja asiakashallinnasta. Ehkä ristiriitaa selittää se, että 
ruokaketjussa asiakaspalvelut ovat olemassa, kun taas energiasektorilla asiakkaiden palve-
luvalikoima on vielä puutteellinen. Tähän pitänee energia-alalla tarttua.

Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ovat:

1. Teknologia- ja kehittämisosaaminen
• teknologiaosaaminen
• tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen
• energiarakentamisosaaminen

2. Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen
• strateginen kokonaisuuksien hallintaosaaminen
• talous- ja liiketoimintaosaaminen
• verkostojen hallinta ja johtamisosaaminen
• kansainvälisyysosaaminen
• poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen

3. Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen
• raaka-aineosaaminen 
• energian tuotanto-osaaminen 
• energialogistiikkaosaaminen

4. Kulutus- ja asiakasosaaminen
• kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen

5. Vastuullisuusosaaminen
• ympäristö- ja kiertotalousosaaminen 
• eettinen vastuu- ja turvallisuusosaaminen
• työelämäosaaminen.
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Prosessin tarkoitus ja puitteet

Opetushallitus ennakoi koulutus- ja osaamistarpeita, jotta yhtäältä työvoimaan yhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän taholta kohdistuva kysyntä ja toisaalta yksilöiden osaamisen tarjonta 
kohtaisivat tulevaisuudessa. Ihanteellinen asetelma olisi se, että osattaisiin nyt kouluttaa 
sellaisia tietoja ja taitoja, joita työmarkkinoilla tarvitaan 10–15 vuoden kuluttua. Yksi tapa 
lähestyä asiaa on kohdistaa ennakointi tiettyyn työvoiman ja osaamisen kysynnän osa-aluee-
seen – esimerkiksi energia-alaan.

Osaamistarpeiden ennakointi palvelee erityisesti opetushallinnon ja ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjien, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen tarpeita saada tietoa 
tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin muutoksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat alan 
osaamiseen ja koulutukseen. Ennakointiprosessissa tuotettu tieto palvelee alan tutkintojen 
perusteiden ja tutkintorakenteiden kehittämistä.

Opetushallituksen toimialakohtaiset osaamistarpeiden ennakointiprosessit toteutetaan 
VOSE-toimintamallilla, joka kehitettiin Opetushallituksen ESR-projektissa vuosina 2008–
2012. Tämä ”Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi” -projekti antoi 
toimintamallille sanojen alkukirjaimista muodostuvan lyhennenimen VOSE. Sittemmin se on 
vakiinnutettu Opetushallituksen pysyväksi toimintamalliksi ja on toiminut koulutustoimikun-
tien ensisijaisena alakohtaisen ennakoinnin työkaluna.

Energia-alan osaamistarve-ennakointia varten perustettiin alan asiantuntijoista koostuva 
ennakointiryhmä. Käsillä olevan raportin sisällölliset valinnat, linjaukset ja painotukset ovat 
pääpiirteittäin ennakointiryhmän tuottamia. Ennakointiryhmässä olivat edustettuna alan 
yritykset, työmarkkinaosapuolet, oppi- ja tutkimuslaitokset, opiskelijat, asiakkaat sekä alaa 
tukeva julkinen hallinto. Energia-alan ennakointi käynnistyi ennakointiryhmän työskentelyn 
osalta maaliskuussa 2016 ja päättyi saman vuoden marraskuussa. Ennakointiryhmä kokoon-
tui tuona aikana kuusi kertaa, joista neljä oli koko päivän kestäneitä työpajoja.

Tulevaisuudesta ei voi lausua totuuksia tai faktoja. Näin ollen käsillä oleva energia-alan 
osaamistarveraportti sisältää ennakointiryhmän ajattelun tuloksia, eikä se edusta Ope-
tushallituksen virallista kantaa. Raportin kirjoittaja Jukka Vepsäläinen on taustoittanut ja 
täydentänyt ennakointiryhmän osoittamia ja painottamia teemoja. Kirjoittaja vastaa lopulta 
myös itse tekstistä. Ennakointiprosessin omistaja oli Opetushallitus yhteistyökumppaninaan 
työhön osallistuneet koulutustoimikunnat, ja sitä fasilitoi KPMG Oy.
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1 JOHDANTO

Opetushallitus ennakoi työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita, jotta yhtäältä työvoimaan 
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän taholta kohdistuva kysyntä ja toisaalta yksilöiden osaami-
sen tarjonta kohtaisivat tulevaisuudessa. Ihanteellinen asetelma olisi se, että osattaisiin nyt 
kouluttaa sellaisia tietoja ja taitoja, joita työmarkkinoilla tarvitaan 10–15 vuoden kuluttua. 
Opetushallituksessa tätä kuvaa tulevaisuuden osaamistarpeista selvitetään erilaisin 
menetelmin. Yksi tapa lähestyä asiaa on kohdistaa ennakointi tiettyyn työvoiman kysynnän 
osa-alueeseen. Tavallisesti tämä tarkoittaa elinkeinoelämän tai julkisen palvelutuotannon 
tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin tulevaisuuden osaamistarpeiden tutkimista. Käsillä 
olevassa raportissa ennakoidaan erästä suurimpien mullistusten edessä olevaa sektoria: 
energia-alaa.

Osaamistarpeiden ennakointi palvelee erityisesti opetushallinnon ja ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjien, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen tarpeita saada tietoa 
tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin muutoksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat alan 
osaamiseen ja koulutukseen. Ennakointiprosessissa tuotettu tieto palvelee alan tutkintojen 
perusteiden, opetussuunnitelmien ja tutkintorakenteiden kehittämistä. Ennakointitiedon 
hyödyntämistä tulisi entisestään tehostaa ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

Opetushallituksen toimialakohtainen osaamistarpeiden ennakointi toteutetaan VOSE-mal-
lilla, joka kehitettiin Opetushallituksessa 1.6.2008–31.5.2012 toteutetussa ESR-projektissa 
nimeltään ”Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi”. Lyhenne VOSE 
muodostuu projektin nimen alkukirjaimista. Sittemmin VOSE on vakiinnutettu Opetushalli-
tuksen pysyväksi toimintamalliksi. Opetushallituksen tuella osaamistarpeiden ennakointia 
harjoitettiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettamissa koulutustoimikunnissa, joiden 
tehtävänä oli välittää opetushallinnolle yritystoiminnan, työmarkkinoiden ja työelämän näke-
myksiä tulevaisuuden osaamistarpeiden muutoksista. VOSE oli myös koulutustoimikuntien 
ensisijainen alakohtaisen ennakoinnin työkalu. Vuoden 2017 alusta koulutustoimikuntien 
työtä jatkaa Osaamisen ennakointifoorumi.

Tulevaisuudesta ei voi lausua totuuksia tai faktoja. Käsillä oleva energia-alan tulevaisuutta 
hahmotteleva prosessi ja loppuraportti ei ennusta; se ei väitä asioiden tapahtuvan varmuu-
della juuri niin kuin tämän julkaisun sivuilla on kuvattu. Energia-alan ennakointiprosessin ja 
loppuraportin tarkoituksena on tarjota mahdollisia vaihtoehtoja tulevaisuuden kehitykselle ja 
alan osaamistarpeiden muutoksille. Tavoitteena on ollut tarjota koulutuksen suunnittelulle 
ajattelun apuvälineitä ja rakennuspuita alan tutkintojen perusteiden ja tutkintorakenteiden 
kehittämiseen.

Käsillä olevan raportin pääasiallisen sisällön on tuottanut energia-alan ennakointiryhmä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että käsillä olevan raportin sisällölliset valinnat, linjaukset ja painotuk-
set ovat ennakointiryhmän tuottamia. Raportin kirjoittaja Jukka Vepsäläinen on taustoittanut 
ja täydentänyt ennakointiryhmän osoittamia ja painottamia teemoja. Kirjoittaja vastaa lopulta 
myös itse tekstistä. Koko ennakointiprosessin omistaja on Opetushallitus yhteistyökumppa-
ninaan työhön osallistuneet koulutustoimikunnat.
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Ennakointiryhmässä ovat olleet edustettuna alan yritykset, työmarkkinaosapuolet, oppi- ja 
tutkimuslaitokset, opiskelijat, asiakkaat sekä alaa tukeva julkinen hallinto. Energia-alan 
ennakointi käynnistyi maaliskuussa 2016 ja päättyi saman vuoden marraskuussa. Ennakoin-
tiryhmä kokoontui tuona aikana kuusi kertaa, joista neljä oli koko päivän kestäneitä työpa-
joja. Lisäksi järjestettiin metsäenergiaan keskittynyt työpaja yhdessä rinnakkain edenneen 
metsä-alan VOSE-ennakointiryhmän kanssa. Energia-alan ennakointiryhmän kokoonpano 
ilmenee liitteestä 1. Opetushallitus kiittää ryhmän jäseniä sitoutuneesta ja luovasta työsken-
telystä. 

0Opetushallituksessa prosessin ohjauksesta ja raportin kirjoittamisesta vastasi Jukka 
Vepsäläinen. Toteutuksessa ja loppuraportin viimeistelyssä Opetushallituksessa avustivat 
Hannele Savioja, Ilpo Hanhijoki, Jaana Kiiskinen ja Riitta Siitonen. Keskeisiä aineistoja pro-
sessiin tuotti myös C&Q Systems Oy:n Taina Hanhinen. Ennakointiprosessin taustaselvityk-
sen laativat KPMG Oy:n Riikka Sievänen, Minna Tuominen-Thuesen ja Annastiina Holmberg. 
Prosessin fasilitoivat niin ikään KPMG Oy:n Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen.
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2 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEIDEN 
ENNAKOINTI – PROSESSI JA MENETELMÄT

Energia-alan osaamistarpeiden ennakoinnissa sovellettiin VOSE-mallia, johon voi tarkemmin 
tutustua Opetushallituksen ennakointia kuvaavilla internetsivuilla (VOSE-projektissa kehite-
tyn ennakointimallin kuvaus, 2013. www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/koulutus_ja_osaa-
mistarpeiden_ennakointi). VOSE on melko universaali strategisen osallistavan ennakoinnin 
prosessi, jossa hyödynnetään useita tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin yksittäisiä 
menetelmiä. Kyseessä on osallistumiseen perustuva vaiheittainen luovan ryhmätyön pro-
sessi, jossa generoidaan näkemyksiä ennakoitavan alan toimintaympäristön tulevaisuudesta, 
liiketoiminnan muutoksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Tulevaisuustieto, myös käsillä olevan raportin tarjoamat ennakointitulokset, koostuu valtaosin 
mielipiteistä ja näkemyksellisestä tiedosta. Ennakoinnin menetelmät tähtäävät pääosin 
näkemysten synnyttämiseen, kokoamiseen, järjestelyyn, analysointiin, jalostamiseen, syn-
tetisoimiseen, tulkintaan ja hyväksyttämiseen. Usein ennakointi tai tulevaisuuksien tutkimus 
muodostaa prosessin, jossa on useita vaiheita ja jossa käytetään useita menetelmiä rinnakkain 
tai peräkkäin. Tällainen osaamistarpeiden teemakohtainen ennakointiprosessi on myös VOSE.

Ennakointimenetelmiä voidaan luokitella, tyypitellä ja ryhmitellä lukuisin eri tavoin, esi-
merkiksi ennakointiprosessin mukaan (autoritaariset, henkilökeskeiset menetelmät tai 
demokraattiseen osallistumiseen perustuvat menetelmät), tietolähteiden, tiedonkäsittelyn 
ja tulosten esittämistavan mukaan (numeeriset ja määrälliset menetelmät tai verbaaliset ja 
laadulliset menetelmät) tai tiedonintressin mukaan (objektiivinen tulevaisuudesta tietäminen 
tai tahtoon perustuva tavoitteellinen tulevaisuuden tekeminen). VOSE on pääosin laadullinen, 
osallistumiseen perustuva ja objektiiviseen tietämiseen tähtäävä menetelmäkokoelma.  

Ennakointimenetelmiä on seuraavassa lueteltu menetelmäperheittäin niin, että luettelon 
alussa on numeerisia, määrällisiä ja täsmälliseen objektiivisuuteen perustuvia menetelmiä. 
Luettelon loppua kohden edettäessä menetelmät monimutkaistuvat, muuttuvat verbaalisiksi, 
laadullisiksi, epätäsmällisemmiksi ja tavoitteellisuudessaan poliittisemmiksi tulevaisuuden 
tekemisen menetelmiksi. Ennakointimenetelmät voidaan esimerkkejä mainiten luokitella 
seuraavasti: 

a) tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio
b) ekonometriset mallit, simulaatiot
c) haastattelututkimukset, barometrit, delfoi
d) toimintaympäristön analysointi
e) luova tulevaisuuden ryhmäideointi, aivoriihet
f) tulevaisuustaulukot, ristivaikutukset, tulevaisuudenkuvat, skenaariot
g) strateginen ennakointi.

Opetushallituksessa on sovellettu ja sovelletaan kaikkien menetelmäperheiden menetelmiä. 
VOSE-mallin mukainen osaamistarve-ennakointi hyödyntää pääasiassa menetelmätyyppejä 
a (tilastoanalyysi), d (toimintaympäristöanalyysi), e (luova ryhmätyöskentely) ja f (sovellettu 
tulevaisuustaulukko, miniskenaariot). Tavoitteena on tuottaa tietoa valitun toimialan, klus-
terin, arvoketjun tai muun liiketoiminnan tai hallinnonalan osaamis- ja koulutustarpeista 
koulutuksen järjestäjien ja päätöksentekijöiden käyttöön. 
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VOSE-prosessi kestää tavallisesti kaiken kaikkiaan noin vuoden. Se tuottaa päätöksentekoa 
palvelevaa käyttökelpoista tietoa muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Yleensä tulevaisuusnä-
kemykset on syytä päivittää 2–4 vuoden välein. Ennakoinnin aikatähtäys eli suunnitteluaika-
jänne ulottuu tavallisesti 10–15 vuoden päähän.

2 1 Energia-alan määritelmä

Ennen työskentelyn aloittamista ja ennakointiryhmän kokoamista oli määriteltävä ennakoin-
nin kohde. Energia-alan ennakointiprosessia ryhdyttiin valmistelemaan jo syyskuussa 2015, 
kun aiheesta keskusteltiin ensimmäisen kerran energia-alan koulutustoimikunnan kokouk-
sessa. Syksyn kuluessa asiaa käsiteltiin useita kertoja paitsi energia-alan koulutustoimikun-
nassa myös muutamissa muissa aihepiiriä lähellä olevissa koulutustoimikunnissa (sähkö- ja 
elektroniikka-ala, tietojenkäsittelyala ja elintarvikeala). Ennakointiprosessin varsinaisesti 
käynnistävä suunnittelukokous pidettiin 19.11.2015. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan koulu-
tustoimikuntaa. 

Kaikissa kokouksissa ja tapaamisissa eniten aikaa käytettiin keskusteluun siitä, kuinka ener-
gia-ala tulisi määritellä. Yksimielisyyttä ei oikein löytynyt. Toisaalta haluttiin rajata enna-
kointi energia-alan olemassa oleviin ja totuttuihin ydinelementteihin. Toisaalta tiedostettiin 
se, että ala on nopeassa murroksessa ja haluttiin avartaa ennakoinnin kohdetta. Lopulta 
todettiin, että pidetään määritelmä toistaiseksi avarana ja täsmennetään sitä työskentelyn 
kuluessa. Näin tapahtuikin.

Keskustelua määritelmästä jatkettiin aloituskokouksessa 15.3.2016 ja kahdessa ensimmäi-
sessä työpajassa 12.4. ja 17.5.2016. Ensimmäisessä työpajassa määritelmään lisättiin neljä 
läpileikkaavaa teemaa: 1) kestävä kehitys, 2) energiatehokkuus, 3) uusiutuvat energiamuodot 
sekä 4) huoltovarmuus ja turvallisuus. Määritelmästä tuli aihepiirin luonteen vuoksi ava-
rampi kuin se todennäköisesti olisi monessa perinteisen toimialan tapauksessa. Lisäksi 
todettiin, että työpajatyöskentelyn aikana määritelmä voi elää. Määritelmä muotoutui lopulta 
seuraavanlaiseksi: 

Ennakointi kohdistuu tässä prosessissa koko energia-alan liiketoiminnan ja yhteiskun-
nallisten palvelujen muodostamaan kokonaisuuteen, jossa energiaa 
• hankitaan jostakin lähteestä   
• tuotetaan ja jalostetaan
• siirretään, kuljetetaan ja varastoidaan 
• myydään ja ostetaan. 

Mukana ovat kaikki energialähteet, kaikki menetelmät, kaikki teknologiat ja kaikki 
lopputuotteet. Edellä mainituista asioista mukana ovat kaikkien olemassa olevien 
lisäksi myös kaikki uudet, vielä kehitysvaiheessa olevat tai tulevaisuudessa odotet-
tavissa olevat asiat. Energia-ala koostuu kymmenistä toimialoista raaka-aineiden 
hankinnasta, tuotannon sekä liikenteen, jakelun ja logistiikan kautta tekniseen infra-
struktuuriin, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin. Kotimaisen energia-alan lisäksi 
huomioon on otettava myös kansainvälinen ulottuvuus. 

Laajahkolla määritelmällä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on se, että avaruus 
mahdollistaa uusien tulevaisuuden muutosten, ilmiöiden ja rajapintojen löytämisen. Jos 
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määritelmä olisi ahdas, olisi vaarana uppoutuminen perinteisiin, totuttuihin kaavoihin. Huono 
puoli on se, että ei välttämättä päästä kiinni syvälle yksityiskohtiin ja konkreettisiin ener-
gia-alan tehtäviin ja ammatteihin. Käytettävissä oleva aika ei riitä laajan kirjon läpikäyntiin. 
Jos hahmotetaan tietämys matriisina, jossa sarakkeina ovat eri aiheet ja teemat sekä riveinä 
asiantuntemuksen syvällisyys, perinteinen erikoistunut asiantuntemus keskittyy yhteen 
saraketeemaan, ja on asiantuntemukseltaan hyvin syvällistä. Tietämys on siis kapea mutta 
syvä. Tässä käsillä olevassa ennakointiprosessissa energia-ala määriteltiin hieman toisin. 
Mukaan otettiin useampia saraketeemoja ja laajennettiin näkökulmaa. Samalla jouduttiin 
kuitenkin tinkimään asiantuntemuksen syvällisyydestä eli rivien lukumäärästä. Ennakoin-
tiprosessin tuottama tulevaisuudenkuva on siis kyllä näkökulmiltaan leveä mutta samalla 
asiantuntemuksen syvällisyyden suhteen melko matala.

Kestävä 
kehitys

Energia
tehokkuus

Huolto-
varmuus ja 
turvallisuus

Hankitaan jostakin lähteestä

Tuotetaan ja jalostetaan

Myydään ja ostetaan (Energiamarkkinat)

Siirretään, kuljetetaan ja varastoidaan

KUVIO 1  ENERGIA-ALAN VIITTEELLINEN MÄÄRITTELY  

Oman lisänsä energiamääritelmään tuotti kolmannen ja neljännen työpajan välissä, 8.9.2016 
järjestetty ylimääräinen työpaja, joka teemana oli metsäenergia. Työpajan taustalla oli ajatus 
käsitellä kahden samaan aikaan käynnissä olleen ennakointiprosessin, energia-alan ja met-
sä-alan, yhteisiä asioita. Metsäenergiatyöpajassa määriteltiin erikseen metsäenergian käsite 
ennakoinnin kohteena. Tuo määritelmä ei anna aihetta muuttaa edellä esitettyä energia-alan 
määritelmää, koska metsästä saatava energia ja sen lopputuotteet jo sisältyvät muiden 
energialähteiden ja lopputuotteiden mukana energia-alan määritelmään. Metsäenergiatyö-
pajan määritelmän mukaan metsäenergian lähteitä ovat energiaranka, kannot, puru, hake, 
puuperäinen biomassa, kuori, mustalipeä ja hakkuutähteet. Metsäenergian lopputuotteita 
ovat lämpö, sähkö, biopolttoaineet, biokaasu ja pelletit. Näiden energialähteiden ja lop-
putuotteiden korostaminen energia-alan määritelmässä ei tekisi oikeutta kaikille muille 
energialähteille ja lopputuotteille.
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2 2 Prosessin organisointi

Energia-alan osaamistarpeiden ennakointiprosessin, kuten vastaavat muutkin VOSE-pro-
sessit, omisti ja toteutti Opetushallitus. Varsinaisen sisällön prosessissa tuotti asian-
tuntijaryhmä, jossa koulutustoimikunnilla oli merkittävä rooli. Tämän ennakointiryhmän 
kokoonpanosta noin puolet koostui opetus- ja kulttuuriministeriön asettamista koulutustoi-
mikuntien jäsenistä. Koulutustoimikuntajärjestelmä muuttui vuoden 2017 alusta. Koulutus-
toimikunnista, joita vuoteen 2016 oli 26 kappaletta, muotoutuu Osaamisen ennakointifoorumi, 
joka koostuu yhdeksästä ennakointiryhmästä. 

Käytännön työpajatyöskentelyn ohjaa ja toteuttaa VOSE-prosesseissa tavallisesti ulko-
puolinen palveluntarjoaja. Tässä energia-alan ennakoinnissa fasilitoinnista huolehti 
asiantuntijayritys KPMG Oy. Fasilitaattori suunnitteli ja ohjasi VOSE-mallin mukaisesti työpa-
jatyöskentelyt, laati muistiot jokaisen ennakointityöpajan kulusta ja tuotoksista sekä toteutti 
palaute- ja kommentointikyselyt työpajojen välisinä aikoina.

Ennakoinnin varsinaista työskentelyä ja sisällöntuotantoa varten perustettiin ennakointiryhmä. 
Ryhmän ytimen muodosti energia-alan koulutustoimikunta, joka nimesi ryhmään kuusi jäsen-
tään. Muita ryhmään mukaan ilmoittautuneita koulutustoimikuntia olivat seuraavat: 

• metsätalouden koulutustoimikunta
• maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta
• sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta
• tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta
• kone- ja metallialan koulutustoimikunta
• auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta
• merenkulkualan koulutustoimikunta
• talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta
• taideteollisuusalan koulutustoimikunta
• kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta
• musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta. 

Kaiken kaikkiaan 12 koulutustoimikuntaa ilmoittautui mukaan ennakointiin. Laaja osallistu-
minen kertoo osaltaan energiateeman läpileikkaavuudesta – energia liittyy kaikkeen.

Toinen ennakointiryhmän puolisko koostui koulutustoimikuntajärjestelmän ulkopuolisista 
asiantuntijoista. Mukana oli edustajia energia-alan yrityksistä, työnantaja- ja yrittäjäjär-
jestöistä, työntekijäjärjestöistä ja ammattiyhdistysliikkeistä, alan koulutusta tarjoavista 
oppilaitoksista (ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista), opis-
kelijajärjestöistä, energia-alan tutkimuslaitoksista sekä alan hallinnosta: työ- ja elinkeinomi-
nisteriöstä sekä Energiavirastosta. Energia-alan asiakaskuntaa edusti Helsingin yliopiston 
Kuluttajatutkimuskeskus. Kaikkiaan energia-alan ennakointiryhmässä oli 41 asiantuntijaa. 
Vaikka kaikki ryhmän jäsenet eivät koskaan olleet paikalla työpajoissa samaan aikaan, oli 
osallistumisaktiivisuus melko hyvä. Keskimäärin kaksi kolmasosaa ryhmästä oli työpajoissa 
läsnä. Ennakointiryhmän kokoonpano ilmenee liitteestä 1.
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2 3 Prosessin vaiheet

Opetushallituksen ja koulutustoimikuntien osaamistarve-ennakointi alkoi ennakoitavan 
toimialan, arvoketjun tai klusterin valinnalla. Tämän päätöksen teki KOHO, Koulutustoimi-
kuntajärjestelmän ohjausryhmä, jossa olivat edustettuna opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Opetushallitus sekä koulutustoimikunnat. Tavallisesti ennakoitavan alan kohdennus on 
aluksi melko avara ja edellyttää täsmentämistä ennen työhön ryhtymistä. Kun ennakoitava 
energia-ala oli selvillä, käytiin alustavat neuvottelut alan kannalta keskeisten koulutustoi-
mikuntien kanssa. Keskustelujen tärkein aihe oli määritellä energia-ala mahdollisimman 
täsmällisesti, jotta voitiin tilata taustaselvitys ja ryhtyä kokoamaan ennakointiryhmää alan 
asiantuntijoista.

Taustaselvitys

Ennakointityötä taustoitettiin tilaamalla taustaselvitys eli toimintaympäristöanalyysi 
energia-alan tilanteesta. Selvityksessä kuvattiin lyhyesti kansallista ja kansainvälistä 
energiapolitiikkaa sekä käytiin läpi energia-alan liiketoimintaa toimialoittain analysoimalla 
toimipaikkojen määrä, liikevaihto ja henkilöstömäärä. Raportissa kuvattiin myös lyhyesti 
energia-alan työllisten ikä- ja ammattirakenne sekä alan koulutusrakenne ja keskeisimmät 
tutkinnot. 

Taustaselvityksessä inventoitiin myös energia-alan toimijoita: työnantajajärjestöt, työntekijä-
järjestöt, alan muita etujärjestöjä, tutkimuslaitokset sekä merkittävimpiä yrityksiä. Lisäksi 
käytiin läpi lyhyesti alan kehittämishankkeita ja rahoitusta Suomessa. Taustaselvitystä 
varten tilattiin myös C&Q-osaamistarvehaastatteluista koostunut energia-alaa kuvaava 
aineisto, joka analysoitiin taustaselvitykseen.

Taustaselvityksen keskeisin sisältö kuvataan tämän raportin seuraavassa luvussa (luku 3). Jul-
kaisematon KPMG:n Riikka Sieväsen laatima raportti on saatavissa Opetushallituksen internet-
sivuilta: KPMG (2016): Energia-alan taustaselvitys. http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/

Aloituskokous

Ennakointiryhmän varsinainen työskentely käynnistyi aloituskokouksella 15.3.2016, joka 
tällä kertaa oli mittavampi kuin VOSE-prosesseissa yleensä. Nelituntisessa minityöpajassa 
käytiin läpi prosessin tavoitteet ja vaiheet, menetelmät, aikataulutus ja työskentelytavat 
sekä keskusteltiin energia-alan määrittelystä. Itse sisältöön eli energia-alan tulevaisuuteen 
tartuttiin luomalla Jukka Vepsäläisen johdolla pikakatsaus tulevaisuuden muutosvoimiin. 
Tarkoituksena oli tarjota ennakointiryhmälle yleinen ja laaja-alainen vaikutelma siitä, mihin 
ja kuinka maailma on muuttumassa ja mitkä ovat yleisimmin tunnistetut megatrendit, trendit 
ja muutossignaalit.

Tulevaisuuden muutosten esittely perustui Jukka Vepsäläisen viimeisten 10 vuoden aikana 
kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään aineistoon, jossa tulevaisuuden muutosvoimat on 
jäsennetty 12 megatrendinomaiseen tulevaisuusikkunaan sekä niiden kunkin yhteyteen 
muotoiltuihin tulevaisuusväitteisiin (Vepsäläinen, Vainikka & Paakkunainen 2008). Tyypilli-
sesti kustakin tulevaisuusikkunasta avautuu 10–30 tulevaisuusväitettä. Jatkuvan päivityksen 
vuoksi väitteiden lukumäärä ja muoto vaihtelevat. Seuraavassa esitettävien tulevaisuuden 
muutosikkunoiden yhteydessä luetellaan hyvin tiiviisti ja viitteellisesti niiden sisältö.
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1) Globalisaatio
Globalisaation kolminaisuus: talous – tekniikka – ihminen. Taloudelliset ja sosiaaliset 
verkot irtautuvat paikallisuudesta, globaali työnjako, riippuvuudet lisääntyvät, eriarvoi-
suus, uudet kansainvaellukset, turvallisuuden merkitys.

2) Kiristyvä kilpailu ja muuttuva liiketoiminta
Yritysten yhä ankarampi toimintaympäristö (kilpailijat, säädökset, ympäristö, energia, 
työvoima ja julkinen talous) verkostot, internettalous, e-kauppa, automaatio, robotiikka, 
digitalisaatio, teollinen internet ja internet of things, jakamistalous.

3) Keskittyminen
Ihmiskunnan kaupungistuminen ja kaupunkilaistuminen, Suomen keskittyminen Hel-
singin suurmetropolialueelle ja muutamalle muulle kaupunkiseudulle, aluehallinnon 
yksinkertaistuminen, kuntien lukumäärän väheneminen.

Globalisaatio

Energian ja
raaka-aineiden

riittävyys

Teknologian
kiihtyvä kehitys,

robotisoituminen
ja digitalisaatio

Arvojen ja
elämäntapojen

muutos

Kulttuuri,
henkisyys ja
elämykset

Ympäristön
ja ekologisen jatku-

vuuden kasvava
merkitys

Venäjä

Keskittyminen

Kiristyvä
kilpailu

Osaamisen pakko,
uudistuva koulu ja

uusi työelämä

Lisääntyvä,
pitkäikäistyvä ja
ikääntyvä väestö

Lisääntyvä ja
automatisoituva

liikkuminen

KUVIO 2  TULEVAISUUDEN 12 MUUTOSIKKUNAA 

4) Osaamisen pakko, uudistuva koulu ja uusi työelämä
Suomalainen koulutus ja osaaminen tienhaarassa, oppimisen ja opettamisen uudet 
muodot sekä uusi opettajuus: henkilökohtaistuva oppiminen, digitaalinen oppiminen, tee 
se itse oppiminen, uudet oppimisympäristöt, uuden työvoiman tarve (nuoret, vanhat, väki 
ulkomailta), työelämän muutos, uudet ammatit.

5) Teknologian kiihtyvä kehitys, robotisoituminen ja digitalisaatio
Pilvipalvelut, sosiaalinen media, mobiili tietoliikenne, e-kauppa, teollinen internet ja 
internet of things, big data, ubiikki teknologia, jatkuva kiinnittyminen internetiin, jatkuva 
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reaaliaikainen tietovirta, geeni-, kudos-, bio- ja materiaaliteknologia, tekoäly, kansalais-
robotit, kyborgiteknologia, keinoelämä, telepresentaatio, brain-to-brain interface, elämä 
sulautuneena tietoteknisen puolihumaanin verkko-olennon kanssa, jonka kapasiteetti 
ylittää ihmisen älyllisen suorituskyvyn, keinotodellisuus, simulaatiotodellisuus.

6) Energian ja raaka-aineiden riittävyys
Energiatarpeen kasvu, öljyn loppuminen, ilmastonmuutos, energian käytön tehostami-
nen, energian säästö, uudet energialähteet, uudet energiateknologiat, energian varas-
tointi, akkuteknologia, hajautettu energiantuotanto, raaka-aineiden kasvava tarve.

7) Lisääntyvä ja automatisoituva liikkuminen
Liikenne lisääntyy, automatisoituu ja robotisoituu; etäläsnäolo yleistyy, teollinen internet 
ja internet of things vähentää liikenteen tarvetta, samoin ehkä keinotodellisuuden yleisty-
minen.

8) Venäjä
Venäjän markkinat ja kysyntä, venäläinen kulttuuri, muuttoliikkeet, Venäjän luonnonva-
rat, Siperia ja jäämeri, Suomi ns. Uudessa Pohjolassa: globaali väestönkasvu, ilmaston-
muutos, Koillisväylä, Jäämeren ja Siperian energia- ja luonnonvarat tekevät Suomesta 
houkuttelevan.

9) Ympäristön ja ekologisen jatkuvuuden kasvava merkitys
Ympäristön saastuminen ja pahenevat ympäristöongelmat, köyhtyvä biodiversiteetti: 
lisääntyvät allergiat ja astmat, vesipula, ilmastonmuutos, elinympäristön tuhoutuminen, 
materiaalijalanjäljen pienentäminen (liikenne, asuminen, ruoka), ympäristösopimukset. 

10) Lisääntyvä, pitkäikäistyvä ja ikääntyvä väestö
Ihmiskunta kasvaa yli äyräiden, ruokapula, ruoan kallistuminen, maatalouden ”paluu”, 
kasvissyönti, hyönteissyönti. Suomessa ikääntyminen johtaa julkisten sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalvelujen kysynnän kasvuun ja kustannusten nousuun, kestävyysvaje, osaavan 
työvoiman pula ja suuret poistumat, hiljaisen tiedon ja viisauden poistuma, seniorikulutus, 
seniorimarkkinat ja ikäteknologia, sukupolvien välisten arvojen ja maailmankuvien muutos.

11) Kulttuuri, henkisyys ja elämykset
Vapaa-aika lisääntyy, viihde lisääntyy, peliteollisuus, pelillistyminen, kulttuuriteollisuus, 
lisääntyvä liikunta ja urheilu, elämyshakuisuus.

12) Arvojen ja elämäntapojen muutos
Uusi reaaliaikainen suora demokratia, avoimuus, läpinäkyvyys, mosaiikkimaiset 
alakulttuurit, massojen aikakausi ohi, terveysbusiness, mielihyvän metsästys, medikali-
soituminen, aivodoping, geenitiedon hyödyntäminen, tee itse kulttuuri, tunneteknologia, 
virtuaalimaailmat, keinotodellisuus, simulaatiotodellisuus, ihminen ja kone sulautuvat, 
Homo Digiens, transhumanismi, digitaalinen erakoituminen.

Tulevaisuuden muutosvoimia esitetään monin tavoin. Tässä esitetty 12 ikkunan malli on vain 
yksi vaihtoehto. Esittämistapaan vaikuttavat luonnollisesti näkökulmavalinnat ja aiheiden 
painotukset. Lukuisissa vastaavissa megatrendi- ja muutosvoimamalleissa tulevaisuuden-
tutkijat ja ennakoijat esittävät suurimmaksi osaksi samoja ilmiöitä, trendejä ja signaaleja. 
Asioiden painotukset ja tavat sijoittaa ilmiöt rakenteeseen vaihtelevat; yhdessä mallissa 
verkostoituminen on yksi pääotsikoista, kun se toisessa mallissa on alaotsikko. Mikään esit-
tämistapa ei sinänsä ole toista parempi tai huonompi.
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Seuraavaksi aloitustyöpajassa käytiin läpi taustaselvitystä. Riikka Sievänen KPMG:stä esit-
teli ennakointiryhmälle selvityksen luonnosta. Lisäksi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Juha Naukkarinen esitteli energia-alan näkymiä. Tilaisuuden lopuksi ennakointiryhmä ryhtyi 
työhön ja aloitti valmistautumisen ensimmäiseen työpajaan. Energia-alan muutosvoimia 
etsittiin ensin yksilöpohdintana ja sen jälkeen ryhmätyönä. Kaikki työpajatyöskentelyn 
tulokset, asiantuntija-alustukset ja muu prosessin aikainen materiaali oli ennakointiryhmän 
käytettävissä koko prosessin ajan tunnuksilla suojatussa internet-tiedostovarastossa.

Työpaja I

Aloituskokouksesta noin kuukausi myöhemmin kokoonnuttiin ensimmäiseen työpajaan 
12.4.2016. Ensimmäisen työpajan päätavoitteena oli kartoittaa energia-alan tulevaisuuden 
toimintaympäristön keskeisimmät tulevaisuuden muutosvoimat. Ennakointityöskentelyn 
tueksi kuultiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorin Jarmo Partasen esitys 
Hiilidioksidivapaa energiajärjestelmä? Lisäksi työpajassa palattiin vielä energia-alan määri-
telmään ja tehtiin siihen täsmennyksiä.

Ensimmäistä työpajaa oli valmisteltu jo aloituskokouksessa. Ennakointiryhmä tuotti tuolloin 
yhteensä 71 energia-alaan vaikuttavaa muutostekijää. Työskentelyn tavoitteena oli nyt 
ensimmäisessä työpajassa pohtia ryhmissä alan toimintaympäristön kannalta keskeisimpiä 
muutosvoimia sekä valita niistä olennaisimmat jatkotyöskentelyä varten. Neljä ryhmää valitsi 
keskuudessaan 5–10 muutostekijää aiemmin laaditun muutostekijälistan pohjalta yhdistellen 
olemassa olevia tai tuoden täysin uusia tekijöitä mukaan. Tämän jälkeen valitut muutosteki-
jät tuli tarkentaa tätä varten laaditulle lomakkeelle. 

Lopuksi valittuja muutostekijöitä tarkasteltiin PESTE-analyysin avulla eri näkökulmista: 
poliittiset tekijät, taloudelliset tekijät, sosiaaliset tekijät, teknologiset tekijät, ekologiset teki-
jät sekä arvoihin liittyvät tekijät. Seuraavassa työvaiheessa ryhmien tehtävänä oli sijoittaa 
muutostekijät nelikenttään (kuvio 2). Kullekin muutostekijälle määriteltiin arvo merkityksen 
ja epävarmuuden mukaan asteikolla 0–10. 

Epävarma, 
suuri 

merkitys

Varma, suuri 
merkitys

Epävarma, 
pieni 

merkitys

Varma, pieni 
merkitys

KUVIO 3  ENERGIA-ALAN TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN ARVIOINTI VARMUUDEN 
JA MERKITYKSEN PERUSTEELLA 
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Muutostekijöiden strategisen sisällön syventämiseksi arvioitiin vielä lopuksi niihin liittyviä 
mahdollisuuksia ja uhkia sekä arvotettiin ne asteikolla 1–10, jossa 10 edusti suurinta mahdolli-
suutta tai uhkaa. Ryhmien tunnistamista ja arvottamista muutostekijöistä äänestettiin lopulta 
koko ryhmän mielestä olennaisimmat muutostekijät. Jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus 
äänestää omasta mielestään yhteensä kahta nelikentän olennaisinta muutostekijää. 

KUVIO 4  ENERGIA-ALAN TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN TYYPITTELYÄ 

Puhtaaksikirjoitusvaiheessa eri ryhmien esittämät samankaltaiset muutostekijät ja niiden 
saamat äänimäärät yhdistettiin. Ensimmäisen työpajan tuotoksena saatiin lopulta kaikkein 
keskeisimmät muutosvoimat jatkotyön pohjaksi. Ennakointiryhmän jäsenillä oli vielä 
mahdollisuus tarkentaa muutostekijöitä palautekyselyssä ensimmäisen ja toisen työpajan 
välisenä aikana. Valittuja muutostekijöitä muokattiin vielä toisessa työpajassa skenaario-
työskentelyn pohjaksi.

Työpaja II

Toisen työpajan 17.5.2015 pääteema oli neljän energiaskenaarion rakentaminen. Ennen 
skenaarioihin paneutumista käsiteltiin kuitenkin lyhyesti ensimmäisen työpajan tulokset, 
missä yhteydessä hyväksyttiin vielä kerran energia-alan määritelmä. Lisäksi pohjustuksena 
skenaariotyölle kuultiin Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja 
Eva Heiskasen alustus aiheesta: ”Energia-alan asiakkuudet”. 

Jotta skenaarioita voitiin koota, piti vielä täsmentää, täydentää ja uudelleenjärjestellä niitä 
muutosvoimia, joihin ensimmäisessä työpajassa oli päädytty. Muutostekijät oli työpajojen 
välisenä aikana järjestelty ensimmäisen työpajan äänestyksessä pisteitä saaneisiin ja 
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pisteittä jääneisiin. Osallistujille annettiin tehtäväksi keskustella ryhmittäin muutoste-
kijöiden täydentämisestä ja muokkaamisesta. Muutostekijät käytiin vielä koko ryhmän 
kanssa keskustellen läpi. Jatkotyöskentelyyn valitut yhdeksän merkittävintä muutostekijää 
esitellään tämän raportin luvussa 4. On todettava, että vaikka muutostekijöistä äänestettiin 
ja niitä asetettiin tärkeysjärjestykseen, ei lopullista muutosvoimien valikoimaa voi asettaa 
tärkeysjärjestykseen. Tämä johtuu siitä, että ensinnäkin vain muutama muutosvoima sai 
selkeän priorisoinnin – suurin osa niistä arvioitiin samanarvoisiksi. Toiseksi, muutostekijöitä 
uudelleenjärjesteltiin, yhdisteltiin ja muokattiin useita kertoja. Lopullisesta luettelosta oli 
enää mahdotonta sanoa, mikä muutosvoima olikaan äänestyksessä toista tärkeämpi.

Toisen työpajan varsinainen päätehtävä oli skenaarioiden muotoilu. Työskentelyn apuvä-
lineenä käytettiin taulukkoa, jossa viitteelliset neljä skenaariovaihtoehtoa muodostivat 
sarakkeet ja edellä vahvistetut tulevaisuuden muutostekijät toimivat riviotsikkoina. Jokainen 
tulevaisuuden muutosvoima siis kuvattiin jokaisessa skenaarioaihiossa. Lähtökohtaisesti 
viitteelliset skenaariovaihtoehdot olivat:

1) kehitys etenee kuten tähänkin saakka (Business as usual, BAU)
2) toivottava skenaario, voimakkaan kasvun tai alan kukoistuksen skenaario
3) ei-toivottava skenaario, alan taantumisen skenaario
4) yllättävä, villi tai irrotteleva skenaario.

TAULUKKO 1  SKENAARIOIDEN KUVAUS TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖITTÄIN 

Muutostekijä
SKENAARIOT

Nykyinen (BAU) Toivottava Ei-toivottava Yllättävä

Tulevaisuuden muutosilmiö X     

Tulevaisuuden muutosilmiö Z     

Tulevaisuuden muutosilmiö Y     

-:-     

-:-     

-:-     

-:-     

-:-     

-:-     

Osallistujat oli jaettu neljään ryhmään. Kullakin ryhmällä oli yksi skenaario työstettävänään. 
Ryhmien tehtävänä oli kuvata oman skenaarion (sarake) näkökulmasta kunkin muutostekijän 
(rivi) tila tätä varten luotuun skenaariotaulukkoon. Työvaiheen lopuksi ryhmän tuottamalle 
alustavalle skenaariolle annettiin nimi. Skenaariot kuvataan tarkemmin tämän raportin 
luvussa 5.

Toisen työpajan viimeisenä työvaiheena oli asiakkuuksien hahmottaminen. Ryhmien teh-
täväksi annettiin, kukin omassa skenaariossaan, muodostaa 3–5 asiakastyyppiä. Kukin 
asiakastyyppi piti kuvailla työskentelyä varten laadittuun taulukkoon: ketä asiakkaat ovat, 
mitä tarpeita heillä on ja mitä heille voidaan tarjota? Toisen työpajan lopuksi ryhmät esitte-



20 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

livät skenaarioluonnoksensa ja niissä esiintyviä asiakastarinoita. Ryhmillä oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä ja sparrata toisiaan. Keskustelun jälkeen ryhmät tarkensivat skenaa-
riokuvauksiaan, mikäli siihen oli aihetta. Työpajan jälkeen skenaariot ja asiakaskuvaukset 
kirjoitettiin puhtaaksi kolmannessa työpajassa tapahtuvaa lopullista viimeistelyä varten.

Kysely koulutustoimikunnille

Kaikille koulutustoimikuntien jäsenille lähetettiin ensimmäisen työpajan jälkeen metsäalaa 
ja energia-alaa koskeva kysely. Internetissä sähköisellä lomakkeella toteutetussa kyselyssä 
oli mahdollisuus valita, vastaako metsä- vai energia-alan kysymyksiin. Kysely oli sähköisesti 
avoinna 4.–18. toukokuuta 2016. Tavoitteena oli avata ennakoitavia teemoja muille koulutus-
toimikunnille ja koota ajatuksia energia-alan asiantuntijapiirin ulkopuolelta. Tämä niin kut-
suttu rajapintakysely lähetettiin 344 henkilölle ja vastauksia saatiin 47 koulutustoimikunnan 
jäseneltä. Pieni vastausprosentti (14) ei muodosta ongelmaa, koska tarkoitus on vain löytää 
sisältöjä. Tarkoitus ei ole tunnistaa koulutustoimikuntainstituution kantaa asiaan. Kysymyk-
siä oli melko paljon, mikä saattoi aiheuttaa vastausväsymystä. Monet vastaajat viittasivat 
seuraavissa kysymyksissä edellisen kysymyksen vastauksiinsa. Ilmeisesti sanallinen arkku 
oli jo tyhjennetty kyselyn alussa.

Kysymyksiä oli kuusi, joista kaksi ensimmäistä (1. ja 2.) kartoittivat teemojen ja alojen 
rajapintoja. Kahdessa seuraavassa kysymyksessä (3. ja 4.) tiedusteltiin vaikutuksia ener-
gia-alalta vastaajan omaan alaan päin. Toiseksi viimeisessä kysymyksessä (5.) asetelma oli 
päinvastoin: Miten vastaajan oma ala vaikuttaa energia-alaan? Kysymykset kuuluivat:

1) Mitä rajapintoja tai mahdollisuuksia tunnistat edustamasi toimialan ja energia-alan 
välillä?

2) Muuttuuko tilanne tulevaisuudessa? Jos muuttuu, niin miten?
3) Miten edustamallasi toimialalla hyödynnetään energia-alan osaamista?
4) Mitä lisäarvoa energia-alan osaaminen ja palvelut tuovat edustamallesi toimialalle?
5) Tuleeko edustamasi alan kehitys vaikuttamaan tulevaisuudessa energia-alan kehityk-

seen ja osaamistarpeisiin?
6) Muita terveisiä energia-alan ennakointiryhmälle?

Rajapintakyselyn tulosten tulkinta esitellään energia-alan ennakointiryhmän itse tekemän 
toimintaympäristön muutosten analysoinnin jälkeen luvussa 4.11. 

Työpaja III

Kolmannessa työpajassa 25.8.2015 päätavoitteena oli skenaarioiden ja asiakastyyppien 
viimeistely sekä tarttuminen varsinaiseen asian ytimeen eli osaamistarpeisiin. Ennen 
työskentelyn aloittamista käytiin läpi kaikille koulutustoimikunnille tehdyn, edellä kuvatun 
rajapintakyselyn tulokset. 

Aiemmin nimetyt skenaariotyöryhmät viimeistelivät skenaariotarinat lisäämällä esimerk-
kejä, tarkentamalla kuvausta ja upottamalla tarinoihin asiakkuuksien kuvauksia. Ryhmät 
myös määrittelivät kunkin skenaarion erityispiirteet. Työskentelyn yhteydessä oli myös 
mahdollisuus edelleen täydentää ja tarkentaa energia-alalle edellisessä työpajassa valittuja 
muutostekijöitä. Skenaariotarinat asiakkuuksineen esitetään luvussa 5 siinä muodossa kuin 
ennakointiryhmät ne ovat kirjoittaneet. 
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Seuraavaksi ryhmät ryhtyivät tunnistamaan ja määrittelemään osaamistarpeita. Ajattelun 
avuksi energia-ala jaettiin aluksi osa-alueisiin. Ryhmät saivat ensin käyttöönsä malliksi 
aiempien ennakointiprosessien ja ryhmien työstämiä osa-alueita eri toimialoilta (esimerk-
kejä oli mm. graafisesta teollisuudesta, vanhuspalveluista sekä matkailu- ja ravitsemi-
salalta). Lopulta energia-ala päätettiin jakaa osaamistarpeiden määrittelyä varten seuraaviin 
kolmeen osa-alueeseen: 1) energian tuotanto, hankinta ja siirto (sisältäen energian 
varastoinnin, huollon ja ylläpidon), 2) energiamarkkinat sekä 3) energian kulutus (teollisuus, 
yksityistalous, julkistalous).

Osaamistarpeiden varsinainen kartoitus, tunnistaminen ja ideointi aloitettiin skenaarioittain. 
Energia-alalla tarvittavat osaamiset tuli jaotella pysyviin, poistuviin sekä uusiin osaamistar-
peisiin tai osaamiskombinaatioihin. Näkökulmina olivat: a) Lineaarisen kasvun maailma: Mitä 
osaamista skenaarion kuvaamassa tulevaisuudessa tarvitaan? b) Ihana valo: Mitä osaamista 
skenaarion kuvaamassa tulevaisuudessa tarvitaan ja minkälaisella osaamisella toivottavan 
tulevaisuuden toteutumista voitaisiin edesauttaa? c) Nälkämaan laulu: Mitä osaamista 
olisi hyvä olla, mikäli ei-haluttu skenaario toteutuu? Mitä osaamista tarvitaan ei-halutun 
tulevaisuuden välttämiseksi? d) Energy coin: Mitä osaamista skenaarion kuvaamassa tule-
vaisuudessa tarvitaan? Tätä työtä jatkettiin sitten työpajassa IV. Osaamistarpeita esitellään 
myöhemmin luvussa 6.

KUVIO 5  OSAAMISTEN MÄÄRITTELYÄ ENERGIATYÖPAJASSA 

Metsäenergiatyöpaja

Kolmannen ja neljännen energia-alan työpajan välissä järjestettiin ylimääräinen koko päivän 
kestänyt metsäenergiatyöpaja 8.9.2016. Tarkoituksena oli tarkastella kahden samaan aikaan 
käynnissä olevan osaamistarve-ennakoinnin (energia-ala ja metsäala) yhtenevyyksiä ja 
tuoda rinnakkaiset asiantuntijuudet yhteiseen käyttöön. Tilaisuuteen oli kutsuttu molempien 
ennakointiryhmien jäsenet. Paikalla oli 21 henkilöä, josta seitsemän edusti energia-alan 
ennakointiryhmää. 
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Työpajassa kuultiin kaksi asiantuntija-alustusta ja käytiin tiivistetysti läpi koko Opetushal-
lituksen VOSE-osaamistarve-ennakointiprosessin neljän työpajan kysymyksenasettelut. 
Tavanomainen neljän työpajapäivän työskentely puristettiin yhteen päivään. Aluksi neuvot-
televa virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriöstä piti esityksen aiheesta 
”Katsaus Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmisteluun”. Luonnonvara-
keskuksen professori Antti Asikaisen esityksen otsikko oli ”Bioenergiaa metsistä”. Lisäksi 
KPMG:n fasilitaattori Eeva Juntunen esitti metsäalan ja energia-alan ennakointityöpajoissa 
tunnistettujen skenaarioiden yhtymäkohtia ja erityispiirteitä.

Metsäenergiatyöpajan osallistujat oli etukäteen jaettu neljään ryhmään, joista kaksi työsti 
metsäenergia-alan sitä skenaariota, jossa kaikki jatkuu kuten tähänkin saakka (Business as 
usual -skenaario). Toiset kaksi ryhmää työstivät toivottavaa skenaariota. Ensin ryhmät laativat 
kuvauksen metsäenergian määritelmästä. Tämä työvaihe ei tuottanut mitään sellaista, joka ei 
jo olisi sisältynyt itse energia-alan määritelmään (ks. kuvio 1). Seuraavaksi työpajan ryhmät 
määrittelivät merkittävimmät metsäenergia-alaan vaikuttavat muutostekijät. Tämä tehtiin 
kahdella äänestystarralla merkitsemällä jo aiemmin seinälle kirjatuista muutostekijöistä 
kaikkein tärkeimmät. Metsäenergian muutostekijät tuodaan esille myöhemmin luvussa 4.10.

Työpajapäivän työskentely jatkui seuraavaksi skenaarioiden työstämisellä. Metsäenergialle 
laadittiin kaksi skenaariota: kaikki jatkuu kuten tähänkin saakka -skenaario (Business 
as usual eli BAU) ja toivottava skenaario. Ryhmät saivat määritellä edellä täsmennettyjä 
muutostekijöitä ja niiden erilaisia tilamääreitä kummassakin skenaariossa. Metsäenergian 
skenaariovaihtoehdot kuvataan liitteessä 5. 

Työpajan viimeisenä vaiheena oli osaamistarpeiden tunnistaminen ja koulutuksen kehit-
tämisideoiden kokoaminen. Skenaarioittain määriteltyjä osaamistarpeita syntyi kaikkiaan 
noin 75 kappaletta. Tulevaisuuden osaamistarpeet jaoteltiin pysyviin, poistuviin sekä uusiin 
osaamistarpeisiin. Nimenomaisesti metsäenergiaan kohdistuvat osaamistarpeet esitellään 
luvussa 6 muiden energia-alan osaamistarpeiden joukossa aihepiirin mukaisessa asiayhte-
ydessä. Osallistujat saivat lopuksi esittää vapaasti ajatuksiaan ja ideoita metsäenergia-alan 
koulutuksen kehittämisestä. Nämä on mainittu myöhemmin luvussa 7. Muilta osin metsä-
energiatyöpajan kulku ja tulokset on esitetty omassa liitteessään (liite 5).

Työpaja IV

Neljännessä energiatyöpajassa 27.9.2016 jatkettiin osaamistarpeiden täsmentämistä ja 
pohdittiin alan koulutuksen kehittämistoimia. Ennen teemaan siirtymistä fasilitaattorit 
esittelivät lyhyesti 8.9.2016 pidetyn metsäalan ja energia-alan yhteisen työpajan tulokset. 
Työpajan muistio ja esitysmateriaalit oli lähetetty kaikille ennakointiryhmän jäsenille jo 
aiemmin. Varsinaista työskentelyä varten ennakointiryhmä organisoitui skenaarioittain nel-
jään ryhmään. Aluksi osallistujilla oli mahdollisuus täydentää ja konkretisoida skenaarioiden 
asiakastyyppien kuvauksia. Työryhmien pöydille oli myös jaettu täydennettäväksi lista kysy-
myksiä, joissa pyydettiin täsmentämään edellisissä työpajoissa kirjattuja, mutta epäselviksi 
jääneitä käsitteitä ja ilmaisuja.

Osaamistarpeiden työstäminen jatkui jo kolmannessa työpajassa aloitetun kaavan mukai-
sesti skenaarioittain ja osa-alueittain energian tuotannon, hankinnan ja siirron, energia-
markkinoiden sekä energian kulutuksen teemoissa. Osa-alueittaisen tarkastelun lisäksi 
osaamistarpeita tunnistettiin myös ammatti- ja tehtäväryhmittäin. Tätä työvaihetta varten oli 
ensiksi hahmotettava, mitkä olisivat energia-alan ammatti- ja tehtäväryhmiä. Tehtäväryhmät 
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koostuvat henkilöistä tai osaajista, jotka tekevät samantyyppistä työtä. Pohdinta tehtiin 
erikseen kussakin neljässä skenaarioryhmässä. Ideoinnin tulokset ja keskustellen valitut 
ammatti- ja tehtäväryhmät kirjattiin sekä suoraan koneella sähköiselle lomakkeelle että 
fläppipaperille. 

Seuraavassa työvaiheessa ideoitiin ja tunnistettiin osaamistarpeita kussakin aikaisemmin 
määritellyssä ammatti- ja tehtäväryhmässä. Ajattelun avuksi osaamistarpeet jaoteltiin 
yleisiin, spesifeihin ja uusiin osaamistarpeisiin. Painotus työskentelyssä oli nimenomaisesti 
uusissa osaamistarpeissa tai niiden kombinaatioissa. Lopuksi osaamistarpeista valittiin 
vielä kaikkein tärkeimmät. Ennakointiryhmän tuottamat energia-alan osaamistarpeet, joita 
syntyi kaiken kaikkiaan lähes 200, esitellään raportin luvussa 6. Yksityiskohtainen luettelo 
osaamistarpeista jäsennettynä C&Q-osaamiskvalifikaatioluokituksen mukaisesti ilmenee 
liitteestä 4.

Luvun 6 päätelmiä varten osaamistarvemassaa ryhmiteltiin, luokiteltiin, tyypiteltiin ja ana-
lysoitiin niiden lukuisten ominaisuuksien perusteella, joita työpajoissa osaamistarpeille oli 
annettu (mm. ajallinen ulottuvuus, skenaariokytkentä, ammatti- ja tehtäväryhmäkytkentä, 
osaamisteema jne.). Analyysin, synteesin ja tulkinnan apuna käytettiin rinnakkain Excel-tau-
lukkolaskentaohjelman lajittelu- ja suodatusvälineitä sekä mielikuvakarttaa. Viimeksi 
mainittu mind map (ks. kuvio 28) syntyi (vertauskuvallisesti) levittämällä kaikki osaamistar-
peet puhtaalle lakanalle ja järjestelemällä ne intuitiivisesti homogeenisiin ryhmiin. Lopuksi 
ryhmille annettiin temaattiset nimet (esimerkiksi ”kulutusosaaminen”). Tämä osaamisteema 
lisättiin yhdeksi lisämääreeksi myös Excel-tauluun analyysin helpottamiseksi. 

Viimeisen työpajan viimeisenä teemana oli alan koulutuksen kehittäminen. Työskentelyä 
varten organisoiduttiin kolmeen ryhmään: 1) ammatillinen koulutus, 2) korkeakoulutus ja yli-
opistot sekä 3) uuden energiatalouden vaikutukset koulutustarpeisiin. Ryhmät 1 ja 2 tunnis-
tivat koulutuksen muutostarpeita koulutusasteittain, erityisesti tavoiteltavan tulevaisuuden 
näkökulmasta. Lisäksi ryhmät pohtivat, millaisia mahdollisuuksia osaamiseen omaehtoinen 
oppiminen tarjoaisi. Ryhmässä 3 keskusteltiin uuden energiatalouden vaikutuksista.

KUVIO 6  ENERGIA-ALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN IDEOINTIA 
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Listattuaan koulutuksen kehittämiskohteita ryhmät valitsivat lopuksi kolme energia-alan 
kannalta tärkeintä kehittämis- ja muutostarvetta merkitsemällä ne tarralapuilla. Valinnat 
esiteltiin koko muulle ennakointiryhmälle, ja niistä käytiin yhteinen keskustelu työpajan päät-
teeksi. Koulutuksen kehittämistä käsitellään raportin luvussa 7. Energia-alan osaamistar-
peiden ennakoinnin työpajatyöskentely päättyi lopulta energiajuomamaljojen kohotukseen.
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3 ENERGIA-ALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ennakointityötä varten tilattiin taustaselvitys eli toimintaympäristöanalyysi energia-alan 
nykytilasta Suomessa. Julkaisematon KPMG:n Riikka Sieväsen laatima raportti on saa-
tavissa Opetushallituksen internetsivuilta (KPMG, Sievänen 2016). Seuraavassa esiteltävä 
toimintaympäristökatsaus sisältää otteita taustaselvityksestä. Lisäksi toimintaympäristöku-
vaukseen on käytetty lukuisia muita lähteitä. 

Tarkastelun kohdetta määriteltiin myös taustaselvityksessä. Hahmottelun tuloksena syntyi 
kaavio koko energia-alan kentästä. Kokonaiskuva jalostui vielä käsillä olevaa raporttia 
kirjoitettaessa ja muodostaa tässä toimintaympäristöluvun lähtökohdan (ks. energia-alan 
relevanssipuu, kuvio 7). Tämän jälkeen toimintaympäristöanalyysi etenee kansainvälisen ja 
kansallisen energiapolitiikan kautta alan liiketoiminnan keskeisten indikaattorien analyysiin. 
Seuraavaksi luodaan katsaus alan ikä-, ammatti- ja koulutusrakenteeseen sekä luetellaan 
keskeisimmät ammatilliset tutkinnot. Taustaselvitys inventoi niin ikään energia-alan toimijat, 
joista tässä esitetään tiivistelmä. Lopuksi analysoidaan C&Q-tietokannasta tehty yritys- ja 
työnantajahaastattelujen poiminta, jolla pyritään kuvaamaan energia-alan osaamistarpeita. 
Viimeisenä osiona on lyhyt johtopäätösluku. Sekä taustaselvityksessä että tässä toimintaym-
päristökatsauksessa käytetty toimialavalikoima ilmenee liitteestä 2.

Energia-alan relevanssipuu

Ennen koko energia-alan ennakointiprosessin aloittamista samoin kuin ennen taustaselvi-
tyksen laatimista käytiin keskustelua energia-alan määrittelystä. Keskustelua käytiin siitä, 
mitä energia-alaan sisältyy, mitä siihen pitäisi sisältyä tai mitä ei pitäisi sisältyä. Tausta-
selvityksessä määrittely pyrittiin pitämään avarana ja kuvattiin eräänlainen kokonaismalli 
energian yhteiskunnallisista osatekijöistä. Kuviossa 7 tätä mallia on jalostettu eteenpäin. 

Tavoitteena kuviossa on muodostaa kokonaiskuva energiasta yhteiskunnallisena ilmiönä. 
Ajattelu alkaa neljästä fysikaalisesta perusvuorovaikutuksesta: vahva vuorovaikutus, heikko 
vuorovaikutus, sähkömagneettinen vuorovaikutus ja gravitaatio. Ydinrektioiden (fissio ja 
fuusio) taustalla ovat vahva ja heikko vuorovaikutus. Sähkön ja magnetismin taustalla on 
sähkömagneettinen vuorovaikutus. Neljäs perusvoima on painovoima eli gravitaatio. Ener-
gian lähteenä toimivat vahva ja heikko vuorovaikutus sekä gravitaatio. Sähkömagneettinen 
vuorovaikutus taasen välittää ja siirtää energiaa. Näistä syntyy maapallollamme kaksi 
energian peruslähdettä: ydinreaktiot (fuusio: auringon säteily, fissio: ydinvoimalat) ja paino-
voima (kineettinen eli liike-energia ja maan geoterminen lämpö). Tosin geotermisen lämmön 
taustalla on painovoiman lisäksi fissio. Energialla on myös erilaisia käytännön olomuotoja: 
ydinreaktioenergia, lämpöenergia, painovoimaenergia, kineettinen energia, kemiallinen 
energia, sähköenergia ja magneettinen energia. 

Ydinreaktioiden ja gravitaation jälkeen kuviossa edetään käytännön olemassa oleviin ener-
gialähteisiin, energian muodonmuutokseen, polttoaineisiin ja energiavarastoihin sekä ener-
gian kulutusmuotojen kautta kulutukseen (vrt. Smil 2008, 1, 14, 367). Liitteessä 3 on kuvattu 
joitakin merkittävimpiä energialähteitä ja energian tuotantotapoja.
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KUVIO 7  ENERGIAN NYKYINEN TUOTANNON JA KULUTUKSEN YHTEISKUNNALLINEN 
RELEVANSSIPUU 

Lähde: Jukka Vepsäläinen, Opetushallitus ja Riikka Sievänen, KPMG.

3 1 Tuotanto ja kulutus

Globaali primäärienergian tarjonta oli vuonna 2013 lähes 13 541 megaöljyekvivalenttitonnia 
eli 157 482 TWh. Primäärienergialla tarkoitetaan käytössämme olevia energiamääriä mitat-
tuna siinä muodossa kuin ne ovat ennen muunnosprosessia käyttökelpoiseksi energiaksi. 
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The International Energy Agencyn (IEA 2015) mukaan globaalista energiantarjonnasta 81 
prosenttia on peräisin fossiilisista polttoaineista (kivihiili 29 prosenttia, öljy 31 prosenttia 
ja maakaasu 21 prosenttia). Myös OECD-maiden energiasta 81 prosenttia tulee fossiilisista 
polttoaineista. Tämä noin 5 238 megaöljyekvivalenttitonnin eli 60 918 GWh:n energiamäärä 
jakautuu seuraavasti: kivihiili 19 prosenttia, öljy 36 prosenttia ja maakaasu 26 prosenttia.
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KUVIO 8  ENERGIAN MAAILMANLAAJUINEN PRIMÄÄRITARJONTA JA KULUTUS 2013 

Lähde: IEA (2015).

Suomi on energiaintensiivinen maa: kylmä maa pohjoisessa, pitkät etäisyydet ja korkea 
elintaso, jota on tuottamassa energiaa paljon käyttävä teollisuus. Kokonaisenergian käyttö 
asukasta kohden on Euroopan unionin jäsenmaiden joukossa toiseksi suurinta. Asukaslu-
kuun suhteutettu sähkönkäyttö on Suomessa suurinta Euroopan unionissa (Naukkarinen 
2016). Maailmanlaajuisestikin olemme energian suurkuluttajia suhteellisesti. Energian 
kokonaiskulutus Suomessa oli 1,35 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2014. Tämä kulutus on 
tyydytetty melko tasaisesti useilla energialähteillä. Energian kulutus on kasvanut melko 
suoraviivaisesti vuoteen 2003 saakka. Tämän jälkeen kulutuksen kasvu pysähtyi ja on sit-
temmin heilahdellut suuresti vuosittain. Vuodesta 2010 lähtien suunta on ollut laskeva. 

Energian kulutus on laskenut ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin kohta vuosikymmenen 
kestänyt taantuma on vähentänyt energian kulutusta. Toisaalta kiinailmiö ja globalisaatio 
ovat saaneet aikaan rakennemuutoksen suomalaisessa teollisuudessa; perinteinen teol-
lisuus on joko lopettanut energiaa kuluttavaa tuotantoaan tai siirtänyt sitä ulos Suomesta. 
Kolmanneksi energiatehokkuus on parantunut vähemmän tuhlailevan teknologian sekä 
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säästeliäämpien elämäntapojen ja kulutustottumusten ansioista. Todennäköisesti energian 
kulutus ei Suomessa enää kasva tulevaisuudessakaan, vaikka mahdollinen talouskasvu pai-
neita synnyttäisikin. Talouskasvu ja energiankulutus eivät enää tulevaisuudessa välttämättä 
kulje käsi kädessä. Laskelmien mukaan kulutus näyttäisi asettuvan seuraavien 15 vuoden 
aikana suurin piirtein samalle tasolle kuin se oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana suurimmillaan. Kulutus ei kasvaisi mutta ei myöskään vähenisi. Smart Energy Transi-
tion hankkeen Delfoi-prosessissa ainoastaan palvelualan ja ICT-palveluiden energiatarpeen 
arveltiin kasvavan. Sähkönkulutuksen ennakoitiin kasvavan merkittävästi vain liikenteessä ja 
ICT-palveluissa. (Lovio 2015; TEM 2016c; SET 2016.)
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KUVIO 9  ENERGIAN KOKONAISKULUTUS SUOMESSA 1970–2015  VUOSI 2015 
ENNAKKOTIETO 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.

Vuonna 2014 noin puolet energiatarpeesta tyydytettiin puulla ja öljyllä (molemmilla neljän-
neksen osuus). Ydinvoiman osuus oli 18 prosenttia ja hiilen 10 prosenttia. Loppu neljännes 
energian kokonaiskulutuksesta tyydytettiin melko tasaisesti maakaasulla, turpeella, vesi- ja 
tuulivoimalla ja sähkön tuonnilla (kuvio 10 a). Fossiilisten energialähteiden (öljy, hiili, maa-
kaasu ja turve) kulutus on vähentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun taas erilaisten 
puupolttoaineiden käyttö on lisääntynyt ollen nykyisin jo suurin energianlähde. (Tilastokes-
kus, tietokannat.)

Tulevaisuudessa fossiilisten energialähteiden käyttö vähentynee ja uusiutuvien energia-
lähteiden käyttö lisääntyy. Helposti hyödynnettävän raakaöljyn ja maakaasun globaaliksi 
riittävyydeksi on nykyisellä kulutusmäärällä arvioitu 40–70 vuotta (VTT 2013). Yleensä 
tällaiset arviot ovat aikaisemmin osoittautuneet liian pessimistisiksi. Joka tapauksessa 
fossiilisten energialähteiden hyödyntäminen käy ajan kuluessa yhä hankalammaksi, ja 
niiden EROEI-suhdeluku pienenee. ”Energy Returned on Energy Invested” on primääriener-
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gialähteestä saatavan sekundaarienergian ja tähän tuotantoon käytetyn energian suhde. 
Suhdeluku kuvaa siis hyötysuhdetta – mitä suurempi suhdeluku, sitä parempi hyötysuhde. 
(Finsolar 2016.)

Suomi aikoo näyttää esimerkkiä ja luopua hiilen käytöstä kokonaan (lukuun ottamatta mahdol-
lisia kriisiaikoja). Tuoreessa ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu tavoitteeksi tuontiöljyn 
eli bensiinin, dieselin, polttoöljyn sekä lentobensiinin ja kerosiinin käytön puolittaminen 
kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana verrattuna vuoden 2005 kokonaisenergiamäärään. 
Liikennesektorin toimet muodostavat pääosan taakanjakosektorin päästövähennystoimista. Ne 
vähentävät samalla suoraan öljyn energiakäyttöä. Myös rakennusten erillislämmitykseen ja 
työkoneisiin esitetyt toimet kohdistuvat öljyn käytön vähenemiseen. (TEM (2016f.)
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KUVIOT 10A JA 10B  ENERGIAN KOKONAISKULUTUS ENERGIALÄHTEITTÄIN JA 
KULUTUSSEKTOREITTAIN SUOMESSA 2014 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.

Energia kuluu Suomessa suurimmaksi osaksi teollisuuteen ja rakennusten lämmitykseen. 
Teollisuutemme on energiaintensiivistä kuluttaen melkein puolet kaikesta energiasta. Poh-
joinen ilmasto pakottaa meidät lämmittämään rakennuksia. Liikenteessä kuluu energiasta 
kuudesosa (kuvio 10 b). Ajan kuluessa tässä kulutuksen rakenteessa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia. Teollisuuden energiankulutus on viime vuosina vähentynyt suhteellisesti 
enemmän kuin lämmitykseen kuluva energia. Liikenteen kulutus on pysynyt melko vakaana. 
(Tilastokeskus, tietokannat.)

Suomen voimajärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteisistä jake-
luverkoista, jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Se on osa yhteispohjoismaista sähkö-
järjestelmää yhdessä Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan järjestelmien kanssa. Lisäksi Venäjältä 
ja Virosta on Suomeen tasasähköyhteydet, joilla pohjoismainen järjestelmä on yhdistetty 
Venäjän ja Baltian voimajärjestelmään. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty tasasäh-
köyhteyksillä myös Keski-Euroopan järjestelmään. (Fingrid 2016.)
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KUVIO 11  SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS SUOMESSA 2000–2014 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat; Energiateollisuus 2016.

Sähkön kulutus on kasvanut ennen nykyistä lamaa. Trendi näyttää nyt kuitenkin kääntyneen 
laskusuuntaiseksi. Jos talouskasvu käynnistyy, kulutus kääntynee kasvuun energiatehok-
kuuden parantumisesta huolimatta (TEM 2016c). 
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KUVIOT 12A JA 12B  SÄHKÖN HANKINTA ENERGIALÄHTEITTÄIN JA KULUTUS 
SEKTOREITTAIN SUOMESSA 2014 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.
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Puolet sähköstä on peräisin joko ydinenergiasta tai tuodaan ulkomailta. Loppupuolisko säh-
köenergian hankinnasta jakautuu melko tasaisesti eri energialähteiden kesken (kuvio 12 a). 
Sähkön nettotuonnin trendi on ollut nouseva vuosituhannen vaihteen tienoilta saakka, vaikka 
vuosittaiset vaihtelut ovatkin suuria. Myös ydinvoimaloiden sähköntuotanto on hiljalleen 
kasvanut. Kivihiilellä ja maakaasulla tuotetun sähkön määrä on vähentynyt vuosituhannen 
vaihteen jälkeen. (Tilastokeskus, tietokannat; Energiateollisuus 2016.)   

Kolme neljäsosaa sähköstä kulutetaan melko tasaisesti kolmen käyttäjäryhmän kesken – 
sektorit ovat suuruusjärjestyksessä metsäteollisuus, koti- ja maataloudet sekä palvelut ja 
muu julkinen kulutus. Loppu neljännes kuluu metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa 
ja muussa teollisuudessa. Siirto- ja jakeluhäviöihin katoaa 3 prosenttia sähköstä (kuvio 12 b). 
Sähkön kulutus on lisääntynyt, mutta sektorien kulutuksen suhteellisessa rakenteessa ei ole 
tapahtunut sitten 1990-luvun alun mitään muuta mainittavaa muutosta kuin se, että metsäte-
ollisuuden sähkönkulutus väheni aika merkittävästi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
lopulta alkaneen laman aikana. (Tilastokeskus, tietokannat; Energiateollisuus 2016.)
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KUVIO 13  KAUKOLÄMMÖN KOKONAISKULUTUS SUOMESSA 1970–2014 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.

Kaukolämmön kulutus on Suomessa kasvanut suoraviivaisesti pitkään. Viime vuosina laman 
aikana vuosittainen heilahtelu kulutuksessa on ollut suurta, eikä tulevaisuuden pitkän 
aikavälin trendin ennakoiminen ole helppoa. Kaksi kolmasosaa kaukolämmöstä on peräisin 
sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Kolmannes tuotetaan yksinomaisena lämmön erillis-
tuotantona (vuonna 2014). Yli puolet kaukolämmöstä kulutetaan asuintaloissa, kolmannes 
muissa kohteissa (julkiset tilat, palvelut jne.) ja vain kymmenen prosenttia teollisuudessa. 
Nämä suhteet eivät ole muuttuneet viimeisen 15 vuoden kuluessa (kuviot 14 a ja 14b). (Tilas-
tokeskus, tietokannat; Energiateollisuus 2016, Kaukolämpö aik. Suomen Kaukolämpö ry; 
Suomen Kuntaliitto 2016.)  
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KUVIOT 14 A JA 14 B  KAUKOLÄMMÖN NETTOTUOTANNON MUODOT JA KULUTUS 
SEKTOREITTAIN SUOMESSA 2014 

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.

Tässä luvun 3 toimintaympäristökuvauksessa on tarkoitus esitellä energia-alan nykytilaa ja 
viime aikojen kehitystä tilastojen ja faktojen pohjalta. Tässä ei siis ole tarkoitus analysoida 
alan tulevaisuutta, koska koko muu raportti ja ennakointiryhmän työskentely keskittyy 
siihen. Todettakoon kuitenkin lyhyesti ne päätelmät, joita on tehty kansallisen energia- ja 
ilmastostrategian valmistelussa. Sen taustaoletuksissa on energian tuotannon ja kulutuksen 
näkymiä vuoteen 2030 saakka kuvattu seuraavasti (TEM 2016c):

Vesivoima Kasvaa hieman. Tehonkorotuksia. Pienvesivoiman lisäys.

Fossiiliset polttoaineet 
ja turve

Markkinaehtoinen käyttö ja kehitys.

Maakaasu Nykyinen verkon laajuus säilyy. Syntyy uusia nesteytetyn 
maakaasun (LNG) terminaaleja. Vahvistuvat yhteydet Baltian 
kaasuvarastoihin ja LNG-terminaaleihin sekä Keski-Euroopan 
kaasuverkkoon.

Metsäpohjainen ja 
muu bioenergia

Mustalipeän, kuoren sekä sahoilta tulevan hakkeen ja purun 
kehitys teollisuustuotannon mukaisesti. Metsähakkeen käyttö 
sähkön ja lämmöntuotannossa kasvaa. Maatalouspohjaisen 
bioenergian, jätteiden ja sivuvirtojen energiakäyttö lisääntyy. 

Biojalostamot ja 
biopolttoaineet

Nykyisten lisäksi syntyy 2–3 uutta biojalostamoa.

Jäte- ja kierrätys 
polttoaineet

Käyttö lisääntyy jätteenpolttokapasiteetin kasvaessa.

Ydinvoima Lisääntyy ensin ja myöhemmin aletaan luopua.

Tuulivoima Kapasiteetti lisääntyy. 

Aurinkosähkö ja -lämpö Käyttö lisääntyy kiihtyvästi.
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Energiantuotannon 
rakenne

Mikro- ja pientuotanto lisääntyy.

Sähköjärjestelmä Kantaverkko: Kehitetään jatkuvasti niin, että pysyy yhtenä hinta-
alueena. Jakeluverkko: Luotettavuutta kehitetään. Älymittareiden 
hyödyntäminen lisääntyy. Keskitetty tiedonvaihto (datahub) ja 
säävarmat verkot. Ulkomaan-yhteydet: Nykyisten lisäksi pohjoisen 
kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsiin. 

Kaukolämpö Kysyntä tasaantuu. Tuotannossa uusiutuva energia lisääntyy.

Jäähdytys Kysyntä lisääntyy.

Lämpöpumput Käyttö lisääntyy.

Rakennusten lämmitys Lämmitystarve laskee ilmastonmuutoksen johdosta. Säästöjä.

Suomi on kärkisijoilla Euroopassa uusiutuvien energialähteiden käytössä (osuus kokonaise-
nergian käytöstä). Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 
35 prosenttia ja osuus kasvaa koko ajan. Uusiutuvan energian tuotannosta kolme neljäsosaa 
on peräisin puuraaka-aineesta (vuonna 2015). Loppu neljännes jakautuu prosenttiosuuksiin 
seuraavasti: vesi 13, liikenteen biopolttoaineet 5, lämpöpumput 4, kierrätyspolttoaine 3 ja 
tuuli 2. (Alm 2016.)

Euroopan unionin Suomelle vuonna 2008 asettama 38 prosentin uusiutuvien energialäh-
teiden käyttötavoite vuodeksi 2020 on käsillä jo nyt. Kansallisesti tätä maalia on jo siirretty 
pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa 50 prosentin käyttötavoitteeseen 2020-luvulla. 
Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa Suomessa edelleen lähitulevaisuudessa. Alalla 
on tehty useita merkittäviä tulevaisuuteen vaikuttavia investointipäätöksiä. Vuonna 2015 
tuulivoimatuotantoon investoitiin 360 miljoonaa euroa ja viime vuonna noin miljardi euroa 
(750 megawattia). Tänä vuonna 2017 on odotettavissa tuulivoimainvestointeja vielä toiset 
750 megawattia. Kaiken kaikkiaan tuulivoimaan tultaneen investoimaan vuosina 2016–2017 
noin 1,5 miljardia euroa. Myös puuraaka-aineen käyttöä merkittävästi lisääviä investointeja 
on jo viety pitkälle (Naantalin monipolttoainelaitos, Metsä Groupin Äänekosken biotuote-
tehdas ja lisäksi eri puolilla Suomea on suunnitteilla lukuisia muita puuraaka-aineisiin 
perustuvia laitoksia, muun muassa Kuopion sellutehdas ja Kemin biopolttoainetehdas). 
Aurinkoenergian investoinnit ovat niin ikään kasvussa. (Alm 2016.)

3 2 Kansallinen ja kansainvälinen energiapolitiikka

Energia on sekä erittäin globaali ja kaikki rajat ylittävä että erittäin kansallinen ja jopa 
paikallinen asia. Energia kytkeytyy vahvasti kaikkien kansojen kansalliseen edunvalvontaan, 
mutta samaan aikaan se on asia, josta on kyettävä sopimaan kansainvälisesti, viime kädessä 
maailmanlaajuisesti. Erityisesti väestönkasvu, ekologinen jatkuvuus, raaka-aineiden riittä-
vyys ja ilmastonmuutos sitovat paikallisen ja kansallisen energian käytön kansainväliseen 
energiapolitiikkaan. 

Keskeisistä ilmastopoliittisista linjauksista päätetään Yhdistyneiden kansakuntien 
ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa, joka astui voimaan vuonna 1994. YK:n 
ilmastonmuutosta käsittelevä sopimuskokonaisuus, United Nations Framework Convention 
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on Climate Change (YK 2015) sekä EU:n energiastrategiat, -politiikka ja direktiivit (Euroopan 
komissio 2016 ja Euroopan unioni 2016) ovat keskeisiä foorumeita. Niiden toimeenpanoväli-
neenä käytetään kotimaista lainsäädäntöä ja mukaisesti toteutetaan kansallista ilmasto- ja 
energiastrategiaa (TEM 2016f).

Maailmanlaajuinen yhteistyö ja sopimukset

Kansainvälisen yhteistyön keskeisiä saavutuksia ovat muun muassa YK:n ilmastosopimus ja 
sen yhteisten tavoitteiden määrittely, Kioton pöytäkirja (ensimmäinen oikeudellisesti sitova 
sopimus: velvoite sitoviin päästövähennyksiin ja mekanismit niille) sekä tuoreimpana mar-
ras-joulukuussa 2015 Pariisissa pidetty ilmastokokous (Ilmasto-opas.fi 2016). Ilmastokokous 
oli YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen UNFCCC:n osapuolten 21. kokous eli COP21. 
Sopimus astui voimaan 4.11.2016, ja se koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Sopimuksen on 
tähän mennessä allekirjoittanut 192 osapuolta ja ratifioinut 111, joiden osuus maailmanlaa-
juisista päästöistä on 61 prosenttia. (TEM 2016f.)

Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 
2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkien rajoittamaan nousu 1,5 °C:seen. Lisäksi 
sopimuksen tavoitteena on vahvistaa valtioiden sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen sekä 
suunnata rahoitusvirrat kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. Tavoitteen saavutta-
miseksi maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt tulee kääntää laskuun mahdollisimman 
pian ja päästöjä vähentää siten, että ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut 
ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. (TEM 2016f.)

Pariisin sopimus ei velvoita valtioita tiettyihin päästötavoitteisiin, vaan valtiot sitoutuvat 
sopimuksessa valmistelemaan, tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan itse aset-
tamansa tavoitteet eli kansalliset panokset. Tällaiset kansalliset panokset ulottuvat pää-
sääntöisesti vuoteen 2025 tai 2030; uudet tai päivitetyt panokset ilmoitetaan vuoteen 2020 
mennessä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Pariisin sopimus sisältää progressioperi-
aatteen, jonka mukaan ilmastotoimien (eli annettujen kansallisten panosten) tulee tiukentua 
tai laajentua ajan myötä. (TEM 2016f.)

Maailmanlaajuisissa tilannekatsauksissa arvioidaan etenemistä kohti Pariisin sopimuksen 
tavoitteita viiden vuoden välein. Ensimmäinen tilannekatsaus pidetään vuonna 2023 ja 
välitarkastelu vuonna 2018. Tarkoitus on, että uusissa kansallisissa panoksissa huomioidaan 
tilannekatsauksen tulokset. Valtioiden tähän mennessä ilmoittamat tavoitteet rajoittavat 
lämpötilan nousun 2,7–3 °C:seen esiteolliseen aikaan verrattuna. Ne eivät siis ole Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden suhteen riittäviä, vaikka ovatkin merkittävä parannus aiempaan 
kehityspolkuun verrattuna. (TEM 2016f.)

Pariisin kokouksella oli ja on monenlaisia mielenkiintoisia aloitteita ja seurauksia erityisesti 
energia-alalle. Muun muassa Euroopan unioni allekirjoitti seitsemän julistusta lisätäkseen 
yhteistyötä kestävän kehityksen mukaisen energian lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi. ElectriFi-niminen uusi rahasto sai alkunsa. Sen tavoitteena on sähköistämisen 
edistäminen erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja kehitysmaissa. Maailman 20 keskeistä 
taloutta päättivät kaksinkertaistaa investointinsa puhtaan energian tutkimiseen ja kehit-
tämiseen. Suomi liittyi tähän Mission Innovation -aloitteeseen syksyllä 2016. International 
Solar Alliance -lanseerauksessa on mukana 120 maata. Ne tavoittelevat yli 1 000 miljardin 
Yhdysvaltain dollarin suuntaamista edullisen aurinkoenergian laajempaan käyttöönottoon 
vuoteen 2030 mennessä. Edelleen, syntyi 10 kuljetusalan aloitetta sekä yksi kollektiivinen 
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hanke sähköliikkumiselle. Esimerkkeinä näistä aloitteista ovat muun muassa Global Fuel 
Economy Initiative (GFEI), Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call 
to Action, MobiliseYourCity ja Global Green Freight Action Plan. Myös Sustainable Energy 
Marketplace sai alkunsa. Sen tavoitteena on tuoda yhteen uusiutuvan energian projektit ja 
niiden potentiaaliset rahoittajat. Tällainen aloite mahdollistaa myös suomalaisille yrityksille 
mahdollisuuden hakea sopivia kumppaneita. (KPMG 2015; Energypedia 2015.)

Euroopan unionin energiastrategia ja -politiikka

EU:n ja sen jäsenvaltioiden antama yhteinen kansallinen panos perustuu Eurooppa-neuvos-
ton vuoden 2014 päätökselle vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:n sisäisesti vähintään 
40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. (TEM 2016f.)

Euroopan unionin energiapolitiikkaa on helmikuusta 2015 lähtien kutsuttu nimellä ”Energi-
aunioni”. Energiastrategian ja -politiikan tavoitteina on vastata unionin energian kysynnän 
kasvuun, hintojen vaihteluun, toimituskatkoksiin sekä energia-alan ympäristövaikutuksiin. 
Keskeistä Euroopan unionin energiapolitiikassa ovat energian toimitusvarmuus, sähkön ja 
kaasun sisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilisyys ja T&K (tutkimus ja kehittäminen). 
(TEM 2016f; Euroopan komissio 2010, 2011, 2014 & 2016; Euroopan unioni 2016.)

Euroopan unionissa sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat 
hyvin voimakkaasti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. 
Edellinen ”Ilmasto ja energiapaketti 2020” sisälsi ns. 20–20–20-tavoitteet: 20 prosentin 
päästö vähennykset, 20 prosentin uusiutuvan energian käyttö sekä 20 prosentin energia-
tehokkuuden parantaminen. (TEM 2016f.)

Eurooppa-neuvosto päätti komission valmistelemasta uudesta ”Ilmasto- ja energiapaketista 
2030” lokakuussa 2014. Päästökaupan ulkopuolelle jääviä sektoreita koskeva päästövähen-
nysvelvoite on sen ainoa jäsenvaltioita suoraan sitova tavoite. Vuoden 2020 jälkeen EU:ssa 
halutaan edelleen edistää uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta. 
Uusiutuville energialähteille asetettiin sitova vähintään 27 prosentin EU-tason tavoite vuo-
teen 2030. Energiatehokkuuden parantamiselle asetettiin vähintään 27 prosentin EU-tason 
ohjeellinen tavoite vuoteen 2030. Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi asetetaan 
vähintään 40 prosenttia (vuoden 1990 tasoon verrattuna) vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 
on linjassa ns. kahden asteen lämpenemistavoitteen sekä komission vuonna 2011 esittämän 
vähähiilitiekartan päästövähennyspolun kanssa. (TEM 2016f.)

Päästövähennykset on määrä toteuttaa pääasiallisesti päästökauppajärjestelmän kautta 
(vuoteen 2020 mennessä päästökauppasektorilla pitäisi saavuttaa 21 prosentin päästö-
vähennys vuoteen 2005 verrattuna.). Päästökauppajärjestelmää koskevat tavoitteet eivät ole 
kuitenkaan toteutuneet. Vuonna 2010 tehdyt oletukset sähkön kulutuksesta ja päästöoikeu-
den hinnan muodostumisesta olivat vääriä. Runsas päästöoikeuksien määrä ja taloudellinen 
taantuma ovat laskeneet päästöoikeuden hinnan alhaiselle tasolle. Hiilidioksiditonnin hinta 
on vaihdellut viime vuosina 6 ja 9 euron välillä, kun sen olisi pitänyt olla vähintään 20 euroa. 
Päästöoikeuden hinnan energiajakeiden kulutusta ohjaava vaikutus nykyjärjestelmässä on 
siten marginaalinen. (TEM 2016f.) 

Komission ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamiseksi annettiin kesällä 2015 Euroop-
pa-neuvoston linjausten pohjalta. Neuvottelut direktiiviehdotuksesta saataneen päätökseen 
aikaisintaan vuoden 2017 lopulla. EU:n uudessa ”Ilmasto- ja energiapaketissa 2030” päästö-
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vähennystavoite on päästökauppasektorin osalta 43 prosenttia (suuret teollisuuslaitokset, yli 
20 MW:n energiantuotantolaitokset, lentoliikenne) ja päästökauppaan kuulumattomien alojen 
osalta 30 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Vuoteen 2020 mennessä Suomella on velvoite 
vähentää 16 prosenttia päästöjä ei-päästökauppasektorilla ja nostaa uusiutuvien energialäh-
teiden osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta. (TEM 2016f.)

Energia-alan, energiamarkkinoiden, energian kysynnän ja tarjonnan sekä energiatehokkuu-
den nähdään olevan vallankumouksen edessä myös eurooppalaisesti. Vuoden 2016 lopulla 
Euroopan komission lanseeraaman ”Ilmasto- ja energiapaketin 2030” tavoitteena on lain-
säädännöllisin ja rahoituksellisin keinoin uudistaa Euroopan energiamarkkinoita. Energia 
halutaan nähdä kasvualana, joka luo työllisyyttä ja talouskasvua. Kehittämisen kohteita ovat 
muun muassa uusiutuvien energialähteiden käyttö, energiatehokkuuden parantaminen, 
älykkäät kulutuksen mittausjärjestelmät ja sitä kautta kysynnän joustavuus sekä raken-
nuskannan energiatehokkuus. Eurooppalaiset energiamarkkinat pitäisi muotoilla uudelleen 
vähentämällä hintasäännöstelyä ja vapauttamalla kilpailua. Lisäksi tarvitaan Euroopan laa-
juista kansainvälistymistä ja ylikansallisia energiamarkkinoita. Euroopan unionin tavoitteena 
on luoda eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat. (Cañete 2016.)

Suomen energiastrategia ja -politiikka

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian lähtökohtia ovat maamme erityispiirteet kuten 
kylmä ilmasto, pitkät kuljetusetäisyydet, laaja energiaintensiivinen teollisuus sekä omat 
raaka-ainevarat, erityisesti metsäbiomassa. Lisäksi Suomi on osa alueellisia, pohjoismaisia, 
eurooppalaisia ja globaaleja energiamarkkinoita. (TEM 2016f.)

Suomen energiapolitiikan perustana ovat energia, talous ja ympäristö. Energia tarkoittaa 
sitä, että sitä on riittävällä varmuudella saatavilla. Talous tarkoittaa sitä, että energian hinta 
pitää olla kilpailukykyinen, jotta taloudellinen kasvu olisi mahdollista. Ympäristö tarkoittaa 
sitä, että energiajärjestelmä on kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön näkökulmasta 
kestävä. Suomessa energia-alaa ohjaa kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2030. Ener-
gia- ja ilmastoasioiden sisällyttäminen samaan strategiaan kuvastaa teemojen erottelemat-
tomuutta: noin kolme neljäsosaa kasvihuonekaasuista on peräisin energian tuotannosta ja 
kulutuksesta, liikenne mukaan lukien. Strategian lähtökohtana on siis tarkastella energia- ja 
ilmastopolitiikkaa kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitii-
kan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Strategioiden lisäksi vuonna 2014 valmistui 
parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintönä Energia- ja ilmastotiekartta 2050 
ja vuonna 2015 virkamiesselvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista. Parhaillaan energia- ja 
ilmastostrategiatyön rinnalla valmistellaan ympäristöministeriön johdolla myös ilmastolain 
mukaista keskipitkän aikavälin KAISU-ilmastosuunnitelmaa. (TEM 2016f; YM 2016.) 

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Energia- ja ilmastostrate-
gioiden tavoitteena on saavuttaa kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja täyttää sopimusten 
velvoitteet. Hiilineutraaliin yhteiskuntaan voidaan päästä noudattamalla parlamentaarisen 
energia- ja ilmastokomitean lokakuussa 2014 julkaisemaa mietintöä ”Energia- ja ilmastotie-
kartta 2050”. Suomen kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää 80–95 prosenttia vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää energiatehokkuuden nostamista ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön tehostamista. (TEM 2016f.)

Energiatehokkuuden ohjaus perustuu EU:n vuonna 2012 voimaan tulleeseen energiatehok-
kuusdirektiiviin, joka kattaa energian tuotannon ja käytön sekä julkisella että yksityisellä 
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sektorilla. Nykyinen tavoite energiatehokkuuden parantamiselle on vähintään 27 prosentin 
EU-tason ohjeellinen tavoite vuoteen 2030. Tämä tavoite tullee nousemaan 30 prosenttiin. 
Kansallisia numeerisia tavoitteita ei ole asetettu, mutta energiatehokkuus on Suomenkin 
energiastrategian keskiössä sekä fossiilisten polttoaineiden käytön ja niistä aiheutuvien kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämisessä että uusiutuvan energian osuuden kasvattamisessa. 
Suomessa sähkön ja lämmön yhteistuotanto, vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten 
kattavuus ja energiakatselmusten järjestelmällinen toteuttaminen ovat hyviä esimerkkejä 
tuloksellisesta energiansäästöstä. Lisäksi entistä helpommin saatavan ja entistä tarkemman 
mittaus- ja seurantatiedon hyödyntämisellä voidaan tasoittaa ja leikata energian tuotannon 
ja kysynnän vaihteluista johtuvia vaihteluja ja kustannuksia. Lisääntynyt mittaustieto ja sen 
hallintaan kehitetyt menettelyt luovat edellytyksiä myös uusille energiatehokkuustuotteille ja 
-toimille. (TEM 2016f; TEM 2016b.)

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa energiapolitiikkaa on linjattu pääpiirteit-
täin muun muassa seuraavasti (Kinnunen 2016):

• Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 
2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen muun 
muassa turpeen.

• Luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa 2020-luvun aikana.
• Puolitetaan tuontiöljyn (bensiinin, dieselin, polttoöljyn sekä lentobensiinin ja kerosiinin) 

käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana verrattuna vuoden 2005 kokonaisenergia-
määrään.

• Nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 pro-
senttiin.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutuskeinoja ovat muun muassa energiatuet, 
syöttötariffit, verotus (polttoaineet), kehittävät hankkeet, lupaprosessit ja päästökauppa. 
Päästökauppa ja sähkömarkkinat eivät nykytilanteessa ohjaa uusiutuvan energian investoin-
teihin riittävästi. Uusiutuvan energian tuotantoteknologioiden kehittämistä ja kaupallista-
mista on siksi tarpeen kannustaa myös tukijärjestelmien avulla. (TEM 2016f.)

Syöttötariffi on tuki-instrumentti, jolla edistetään sähkön tuotantoa uusiutuvalla energialla. 
Tuulivoima, metsähake, biokaasu ja puupolttoaine ovat tämän Energiaviraston koordinoiman 
tuen piirissä (Energiavirasto 2016). Suomessa tuulivoimaloiden tuotantotukijärjestelmä 
(syöttötariffijärjestelmä) korvaa sähkön takuuhinnan 83,50 €/MWh ja alemman markkina-
hinnan välisen erotuksen 12 vuodeksi voimalan valmistumisesta. Tämän jälkeen kilpaillaan 
vapailla markkinoilla. Syöttötariffijärjestelmä päättyy vuoden 2017 lopussa, ja kiintiö on nyt 
täynnä. Uusia hankkeita ei enää hyväksytä tuen piiriin, ja rakenteilla olevien voimaloiden on 
oltava pitkälti rakennettuja vuoden loppuun mennessä. Syöttötariffi on edistänyt kustannus-
tehokkaampien ratkaisujen kehittämistä ja kannustanut vahvasti hankekehitykseen. Vuonna 
2016 Suomeen rakennettiin ennätykselliset 182 uutta tuulivoimalaa, joita tällä hetkellä on jo 
runsaat 550 kappaletta (Kamppila 2017). Tulossa olevia valmiiksi luvitettuja tuulivoimahank-
keita on arviolta noin 6 TWh:n vuosituotantoa vastaava kapasiteetti (TEM 2016f). 

Energia- ja ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi myös uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjes-
telmän käyttöönoton tulevaisuudessa. Tuotantotukijärjestelmä olisi ylimenokauden ratkaisu, 
ja tarjouskilpailut järjestettäisiin vuosina 2018–2020. Tarjouskilpailun perusteella tukijär-
jestelmään valitut hankkeet tulisivat tuotantoon 2020-luvun alussa. Tällöin tukijärjestelmän 
tarve arvioitaisiin uudelleen. (TEM 2016f.)
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Energiakärkihankkeiden tukiohjelma sisältää investointitukea, joka soveltuu parhaiten uuden 
energiateknologian kokeiluhankkeiden edistämiseen. Uuden energiateknologian kokeilu-
hankkeita ovat esimerkiksi sähkön varastointi, vaihtelevan tuotannon integrointi sähköjärjes-
telmään, merituulivoima arktisissa olosuhteissa, aurinkosähkö- ja pientuulivoimakokeilut, 
pienvesivoiman modernisointi- ja tehonkorotushankkeet tai maatalouden biomassapohjaisten 
sivuvirtojen hyödyntäminen yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä aurinkosäh-
kössä. Maaseudun hajautetun energiantuotannon investointeja ja kehittämistä edistetään Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 (maaseutuohjelma) rahoituksella. 
Muita rahoitusinstrumentteja ovat muun muassa Tekesin rahoitus ja valtioneuvoston kanslian 
kärkihankkeet. Lisäksi uusiutuvan energian käyttöä pyritään edistämään monin keinoin (mm. 
uusiutuvan sähkön tuotantotuki liittyen esimerkiksi metsähakkeen käyttöön ja biokaasuvoima-
loihin, tuulivoiman tuotantotukijärjestelmä ja jäte-energian käyttö). Myös maa- ja metsätalo-
usministeriö vastaa monista maa- ja metsätaloudelle maksettavista energiaan liittyvistä tuista 
(esimerkiksi lämpöyrittäjyys) ja hoitaa energiaverojen palautukset maa- ja puutarhatiloille. 
Hallitus on päättänyt osoittaa uusiutuvan energian ja uuden teknologian investointeihin tukea 
yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. (TEM 2016f; TEM 2016c; TEM 2016b.) 

3 3 Yritystoiminta ja työpaikat

Energia-alan osaamistarpeiden kannalta kulutusta, energialähteitä tai politiikkaa merkityk-
sellisempää on analysoida alan yritystoimintaa ja työpaikkoja – sitä missä ihmiset työtään 
tekevät. Luotettavin tapa kerätä tätä tietoa olisi kysyä sitä itse yrityksiltä, työpaikoilta ja 
ihmisiltä tai pureutua Tilastokeskuksen aineistoihin yrityskohtaisesti. Tällaiseen ei kuiten-
kaan käsillä olevassa prosessissa ole ollut mahdollisuuksia. On tyydyttävä yleisesti tarjolla 
oleviin tilastoihin. 

Valitettavasti energia-alan yritystoiminnan tilastollinen analysointi on kuitenkin melkein 
mahdotonta, koska useimmat energia-alan liiketoimintaa sisältävät Tilastokeskuksen toimi-
alaluokat sisältävät merkittävässä määrin myös muuta, ei energia-alaan liittyvää toimintaa. 
Tässä tutkimuksessa energia-alan yritystoimintaa on kuitenkin yritetty kuvata suuntaa 
antavasti. Seuraavassa analyysissa ilmenevät toimialat perustuvat Tilastokeskuksen toimi-
alaluokitukseen, mutta niihin on poimittu ja ne on nimetty energia-alaan liittyvän sisältönsä 
mukaisesti. Täsmällisempi kuvaus toimialojen sisällöstä on nähtävissä liitteessä 2: Ener-
gia-alan yritystoiminnan toimialat.

Analyysiin liittyy muitakin tilastollisia haasteita. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka-
rekisterin tiedot (toimipaikkojen määrä, henkilöstömäärä eli työpaikkojen määrä ja liike-
vaihto) ovat vertailukelpoisia tässä käytetyn aikasarjan sisällä vuosina 2006–2012. Sen sijaan 
viimeisin käytettävissä oleva tilastovuosi 2013 (eikä myöskään sitä seuraavat) ei ole verran-
nollinen edeltävään aikasarjaan. Tarkastelua hankaloittaa myös se, että edellä mainittujen 
Tilastokeskuksen tilastojen ja Opetushallituksen Vipunen-tietokannan tilastojen (jotka nekin 
tosin ovat peräisin Tilastokeskuksesta) tausta-aineisto ei ole samaa perua. Ensin mainitut 
yritystilastot kuvaavat yritysten työpaikkamäärää (henkilöstö), kun taas Vipusen työllisyys-
tilastot kuvaavat sekä yritysten että julkaisen sektorin työllisyyttä. Kaikki edellä mainitut 
tilastolliset määritteet mainitaan tarvittaessa kunkin taulukon tai kuvion yhteydessä. 

Lopuksi on todettava, että käsillä olevaa ennakointiprosessia varten tilatun taustaselvityksen 
yhteydessä tehty ja taulukossa 2 esitetty yritys kuvata energia-alan yritystoimintaa tilastol-
lisesti sisältää niin paljon epävarmuutta, että siitä ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johto-
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päätöksiä. Toimialapoiminnat sisältävät paljon muutakin kuin vain energia-alan toimintaa. 
Vähäisenkin tiedon esittäminen on tässä katsottu perustelluksi. Vähäinen tieto on parempi 
kuin ei lainkaan tietoa.

Toimipaikkojen määrä, liikevaihto ja henkilöstömäärä eli työpaikat

Turpeen noston toimipaikka- ja työpaikkamäärät ovat vähentyneet 10–20 prosenttia 
vuosien 2006 ja 2012 välisenä aikana, kun taas liikevaihto on kasvanut. Toiminta on siis 
tehostunut. Energia-alan teollisuuden toimipaikat, joilla on vahva korrelaatio alan yritysten 
lukumäärään, ovat lisääntyneet. Energia-alan teollisuudella tarkoitetaan tässä yrityksiä, 
jotka valmistavat erilaisia koneita ja laitteita (muuntajia, akkuja, kattiloita, generaattoreita, 
sähköjohtoja, kytkentälaitteita jne.). Tämän teollisen toiminnan toimipaikat ovat lisääntyneet 
erittäin voimakkaasti akkujen ja paristojen valmistuksessa (+50 %) ja jonkin verran höyrykat-
tiloiden valmistuksessa aikavälillä 2006–2012. Sen sijaan sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden 
valmistuksen toimipaikat ovat vähentyneet. Akkujen ja paristojen valmistuksessa liikevaihto 
(+204 %) ja työpaikkamäärä (+300 %) ovat lisääntyneet nopeasti.

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta ovat muodostaneet kasvu-
toimialan; toimipaikka- ja työpaikkamäärä on kasvanut jonkin verran ja liikevaihto jopa 
31 prosenttia vuosina 2006–2012. Taustaselvityksessä tarkasteluun mukaan otettu toimiala 
”Materiaalien kierrätys” (TOL: Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus sekä materiaalien 
kierrätys) ei tarjoa luotettavaa tietoa energianäkökulmasta, koska emme tiedä, mikä osuus 
sisällöstä on todella energiaorientoitunutta. Jäte-energian käyttö lienee kuitenkin kasvanut 
ja jätevoimaloiden polttoprosessin tuloksena syntyy tyypillisesti kaukolämpöä ja sähköä. 
Tilastot todistavat kasvua, sillä jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus sekä materiaalien 
kierrätys on vuosina 2006–2012 kasvattanut toimipaikkojen (+10 %) ja työpaikkojen määrää 
(+20 %) sekä liikevaihtoa (+25 %).

TAULUKKO 2  ENERGIA-ALAN YKSITYISEN YRITYSTOIMINNAN VIITTEELLINEN 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ SUOMESSA 2013 
(TOL 2008) 

Energiatoimiala
Toimipaikat 
(kpl)

Liikevaihto 
(1000 e)

Henkilöstö 
(hlö)

Turpeen nosto 518 347 464 1 456

Energia-alan teollisuus 302 4 432 275 13 697

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta 1 393 14 025 825 12 574

Materiaalien kierrätys 808 1 684 877 5 950

Energia-alan infrastruktuurin rakentaminen 8 841 6 223 407 42 696

Energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa 355 13 560 577 1 291

Putkijohtokuljetus 5 5 432 53

LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu 1 305 496 309 4 565

Yhteensä 13 527 40 776 166 82 282

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat; TEM Toimiala Online.

HUOM 1: Taulukon tietoa ei voi pitää erityisen luotettavana kuvauksena energia-alan toimialoista, koska TOL 2008 
-luokituksesta mukaan poimitut toimialat sisältävät merkittävässä määrin toimintaa, joka ei liity energia-alaan.

HUOM 2: Henkilöstömäärä kuvaa käytännössä työpaikkojen määrää yksityisellä sektorilla. Osa-aikaisuutta käsitellään 
muuttujassa niin, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostavat yhden kokopäiväisen henkilön eli työpaikan.   
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Energia-alan infrastruktuurin rakentaminen on ollut kasvavaa toimintaa vuosina 2006–2012. 
Kaikkien alatoimialojen kaikki muuttujat (toimipaikkojen määrä, liikevaihto ja työpaikka-
määrä) ovat olleet yli 10 prosentin kasvussa. ”Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nes-
temäisiä ja kaasumaisia aineita varten” ja ” Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen” 
ovat kasvaneet vauhdikkaimmin. Molempien työpaikkamäärä on kasvanut vuosina 2006–2012 
noin 40 prosenttia ja liikevaihto noin 75 prosenttia. Myös ”Lämpö-, vesijohto- ja ilmastoin-
tiasennus” on kasvanut merkittävästi; työpaikat 21 prosenttia ja liikevaihto 41 prosenttia. 
Samalla linjalla on edennyt ”Sähköasennus”, jonka liikevaihto on kasvanut 33 prosenttia.

Energia-alan agentuuritoiminta on supistunut sekä työpaikkojen että liikevaihdon osalta. 
Sen sijaan polttoaineiden tukkukauppa on kasvattanut liikevaihtoaan lähes 40 prosenttia 
ajanjaksolla 2006–2012. Koska toimipaikkojen määrä ja työpaikat ovat samaan aikaan vähen-
tyneet merkittävästi tässä ”Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden yms. 
tukkukaupassa”, on toimialalla täytynyt tapahtua organisatorista keskittymistä ja toiminnan 
tehostumista. Putkijohtokuljetuksen toimialalta ei vähäisen toimipaikkamäärän (5 kpl) vuoksi 
saada muutostietoja, koska tiedot on salattu.

TAULUKKO 3  SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLLON SEKÄ JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINNAN 
YKSITYISEN YRITYSTOIMINNAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ SUOMESSA 2007–2012 
(TOIMIALALUOKAN TOL-35 KOLME ALATOIMIALAA, TOL 2008) 

Alatoimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012

351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu 9 243 9 255 9 393 9 359 9 406 9 808

"352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten poltto- 
aineiden jakelu putkiverkossa"

26 17 18 26 72 55

353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 903 977 1 091 1 071 1 035 1 022

Yhteensä 10 172 10 249 10 502 10 456 10 513 10 885

Lähde: Tilastokeskus, tietokannat.

HUOM: Henkilöstömäärä kuvaa käytännössä työpaikkojen määrää yksityisellä sektorilla. Osa-aikaisuutta 
käsitellään muuttujassa niin, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostavat yhden kokopäiväisen henkilön eli 
työpaikan.   

”LVI-teknisen suunnittelun ja sähköteknisen suunnittelun” toimiala on toimipaikkojen ja 
työpaikkojen osalta maltillisesti kasvavaa toimintaa. ”Sähkötekninen suunnittelu” on jonkin 
verran kasvuhakuisempaa yritystoimintaa; toimipaikat ovat lisääntyneet 12 prosenttia ja työ-
paikkamäärä 16 prosenttia vuosina 2006–2012. Sekä ”LVI-tekninen suunnittelu” (+59 %) että 
”Sähkötekninen suunnittelu” (+43 %) ovat kasvattaneet liikevaihtoaan nopeasti.   

Koska edellä kuvatut tilastot eivät anna kovin luotettavaa kuvaa energia-alan yritystoimin-
nasta, kannattaa tulkinnat jättää ylimalkaisiksi. Tilastojen kuvaamissa kokonaisuuksissa 
saattaa olla mukana paljon sellaista toimintaa, mikä ei liity energiaan. Energia-alan osaa-
mistarpeiden kannalta merkityksellisin tunnusluku on työpaikkojen määrän viimeaikainen 
muutos, koska se tarjoaa pohjaa alan työpaikkojen tulevaisuuden trendin arvioimiselle. 
Energia-ala on ollut ilmeinen työpaikkojen kasvuala vuosien 2006 ja 2012 välisenä aikana. 
Kasvuprosentit ovat merkittäviä, vaikka samaan ajanjaksoon ajoittuu myös raju suhdanne-
käänne huonompaan suuntaan. Merkittävimmät (yli 20 prosenttia) työpaikkamäärien kasvut 
tapahtuivat seuraavilla toimialoilla:
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• akkujen ja paristojen valmistus +300 %
• sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen +42 %
• yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten +36 %
• lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus +21 %
• jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus sekä materiaalien kierrätys +20 %.

Tietoja voi pitää vain suuntaa antavina, koska emme tiedä, mikä osuus esimerkiksi ”Sähkö- ja 
tietoliikenneverkkojen rakentamisessa” on ollut tietoliikenneverkoilla. Todennäköisesti se on 
ollut suurempi kuin sähköverkkojen rakentaminen.

Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin kannalta voi olla hyödyllistä 
tarkastella myös toimialoja, joiden työpaikkamäärä on supistunut. Eniten (yli 20 %) työpaik-
kamäärä on supistunut seuraavilla toimialoilla:

• kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden yms. tukkukauppa -37 %
• höyrykattiloiden valmistus -33 %
• polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta -31 %.

Koko energia-alan työllisyys ja työvoiman tarve tulevaisuudessa

Jos haluttaisiin tarkastella koko energia-alan työllisyyttä, olisi kohdistettava huomio yksi-
tyisen yritystoiminnan lisäksi myös alan julkiseen hallintoon ja palvelutuotantoon. Kaikki 
edellä esitelty kuvasi vain yksityistä yritystoimintaa. Vastaavanlainen tarkastelu tulisi tehdä 
myös julkisen sektorin osalta. Tässä yhteydessä tällaista laajaa tilastoanalyysia ei ole tehty 
energia-alalta. 

Laajan tarkastelun sijasta seuraavassa kohdistetaan huomio perinteisesti ensisijaisena 
energiatoimialana pidettyyn Tilastokeskuksen TOL 2008 toimialaluokkaan ”D Sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta”. Tämä on hyvin kapea, joskin keskeinen osa koko 
energiaklusteria. Tämän energiatoimialan tulevaisuutta on ennakoinut Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus VATT osana koko kansantalouden ennustelaskelmiaan. Nämä laskelmat ovat 
toimineet lähteenä myös seuraavassa esiteltäville Opetushallituksen ennakointituloksille. 
Energia-alan kannalta VATTin laskelmissa on hankaluutena se, että ne eivät kuvaa toimi-
alaluokkaa D vaan kokonaisuutta, joka muodostuu toimialoista TOL D ja TOL E (E Vesihuolto, 
viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) (VATT 2015).

Myös seuraavassa esitettävää Opetushallituksen tuottamien laskelmien tarkastelua vaivaa 
sama perusongelma, jota on edellä kuvattu. Opetushallituksen ennakoinnissaan käyttämä 
toimialaluokitus ei vastaa Tilastokeskuksen luokittelua. Energia-alan näkökulmasta yhteen-
sopimattomuus liittyy siihen, että Opetushallituksen ”Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto” niminen 
toimiala sisältää vesihuoltoon liittyviä elementtejä Tilastokeskuksen toimialaluokituksen toimi-
alasta ”E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito”. 

Opetushallitus ennakoi keväällä 2015 uuden työvoiman kysyntää, poistumia ja koulutustarpeita. 
Työn oli tilannut opetus- ja kulttuuriministeriön KT 2020 työryhmä, jonka tarkoituksena oli val-
mistella koulutustarjonnan pitkän aikavälin tavoitteita (OKM 2015). Ennakointi perustui VATTin 
keväällä 2015 tekemiin toimialojen työvoiman kysyntäennusteisiin (VATT 2015) ja KT 2020 
työryhmän näihin ennusteisiin tekemiin lisäoletuksiin (kuvio 15). Vuoden 2011 tilastoihin poh-
jautuneet laskelmat eivät tuolloin sisältäneet toimialoittaista tarkastelua, mutta myöhemmin 
tutkinto- ja koulutustarvetta koskevat tiedot on tuotettu myös toimialoittain. (Hanhijoki 2016.)
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Ennakoinnin lähtökohtavuotena 2011 ”Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto” toimialan työllisten 
määrä on noin 15 000 henkilöä. KT 2020 työryhmän näkemyksen mukaan toimialan työllisten 
eli tässä tapauksessa työpaikkojen lisäys vuoteen 2030 mennessä on vähäinen. Kokonaan 
uusien työpaikkojen kasvu on vain 6 prosenttia, 900 työpaikkaa (kuvio 15). 
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KUVIO 15  TYÖLLISYYDEN MUUTOS 2011–2030 TOIMIALOITTAIN KT 2020 -TYÖRYHMÄN 
KASVUSKENAARION MUKAAN  

LÄHDE: Hanhijoki 2016; OKM 2015; VATT 2015.

Sähkö-, lämpö- ja vesihuollon toimialalla tulee kuitenkin olemaan koulutus- ja rekrytointi-
tarvetta, koska seuraavien 15 vuoden kuluessa yli puolet alan työllisistä poistunee työmark-
kinoilta ikääntymisen, työkyvyttömyyden tai muiden syiden vuoksi. 

Opetushallituksen poistumalaskelmien perusteella sähkö-, lämpö- ja vesihuollon työllisistä 
poistunee vuodesta 2012 vuoteen 2030 (18 vuoden aikana) noin 8 800 henkilöä. Kuviosta 
16 ilmenee, että sähkö-, lämpö- ja vesihuollon poistuma olisi ennustelaskelman mukaan 



43ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

absoluuttisesti mitattuna pienin toimialojen joukossa. Sen sijaan suhteellisesti toimialan 
työllisistä poistuisi kolmanneksi suurin osa, lähes 60 prosenttia.
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KUVIO 16  POISTUMA TYÖLLISESTÄ TYÖVOIMASTA VUOSINA 2012–2030 JA POISTUMAN 
OSUUS VUODEN 2011 TYÖLLISISTÄ TOIMIALOITTAIN SUOMESSA  

Lähde: Hanhijoki 2016; OKM 2015; VATT 2015.

Jos sähkö-, lämpö- ja vesihuollon poistumaan lisätään alan työllisyyden kasvu eli kokonaan 
uusien työpaikkojen lukumäärä (900), voidaan arvioida, että työvoiman tarve vuoteen 2030 
mennessä on yhteensä noin 9 700 henkilöä. Tämä tarkoittaisi 539 uuden henkilön rekrytoi-
mista alalle vuosittain. Rekrytointitarpeen tyydyttäminen osaavalla työvoimalla edellyttää 
määrällisesti hieman mittavampaa koulutustoimintaa. Käsillä oleva raportti kokonaisuu-
dessaan ja päätelmineen antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen sisällön tulee muuttua. 
Alalle saapuvalta työvoimalta edellytettäneen toisenlaista osaamista kuin sieltä poistuvilla 
on ollut.
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Laskelma on laadittu ennen käsillä olevan raportin syntymistä. Energia-alan ennakointiryh-
män työ tarjoaa energia-alalle näkymän, jolla voi perustella myös laskelmaa kasvupainottei-
semman ennusteen uusien työpaikkojen synnystä. On vaikea ennakoida, missä määrin kasvu 
tapahtuu juuri perinteisen energiatoimialan piirissä (sähkö, kaasu, lämpö) ja missä määrin sen 
ulkopuolisessa energiaklusterissa – todennäköisesti työpaikat lisääntyvät molemmissa. Koko-
naisuus on joka tapauksessa huomattavasti laajempi kuin laskelman kohteena oleva sähkö-, 
lämpö- ja vesihuolto – vaikka vesihuolto onkin siinä energiasektoriin osittain kuulumaton. 

Energia-ala kaipaisi laajempaa määritelmää, mikä epäilemättä kasvattaisi työvoima- ja kou-
lutustarvetta. Vuoteen 2030 tähyävässä Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on arvioitu, 
että alkutuotannon ja energiahuollon toimialoilla työllisyys pysyisi vähintään nykytasolla. 
Biopolttoaineiden ja bioenergian tuotannossa työllisyys sen sijaan kasvaisi. Metsäraaka-ai-
neen biojalostuksen lisäys kasvattaisi työllisyyttä 2 000 henkilötyövuodella. Muun biojalos-
tuksen aloilla lisäys arvioidaan 150 henkilötyövuodeksi. Tuulivoiman 2 TWh:n kasvun myötä 
oletetaan syntyvän 400 henkilötyövuotta. Kivihiilen käytöstä luopuminen luo uutta lämmön-
tuotantoa hake- ja pellettikattiloiden sekä lämpöpumppujen myötä, mutta näiden määrällistä 
työllisyysvaikutusta on vaikea arvioida. Uudenlaisten työtehtävien syntyminen pitää kuitenkin 
työvoiman tarvetta yllä, kun uudet energiaratkaisut ja muut perusinfrastruktuuriin tehtävät 
parannukset pannaan toimeen. 

3 4 Vienti ja tuonti

Suomi on tuontienergian varassa. Energiantuotannon omavaraisuusasteemme on noin 30 
prosenttia. Oma tuotanto perustuu vesivoimaan, turpeeseen ja biopolttoaineisiin (mm. puu). 
Loput 70 prosenttia energiatarjonnasta tyydytetään tuonnilla. Vuonna 2015 Suomeen tuotiin 
erilaisia energiatuotteita 7,8 miljardilla eurolla. Valtaosa tuonnista (noin 80 %) tulee Venäjältä 
öljynä, maakaasuna, kivihiilenä, sähkönä ja ydinpolttoaineena (Öljy- ja biopolttoaineala 2016). 
Vuoden 2016 aikana energian osuus Suomen tuonnista on ollut 12 prosenttia, josta raakaöl-
jyn osuus on noin puolet. Energian osuus tuonnista on pienentynyt edellisestä vuodesta (Tulli 
2016).

Suomesta vietiin vastaavasti energiatuotteita 3,7 miljardilla eurolla. Suurin osa meni 
EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 85 prosenttia vuonna 2015. Energiaomavarai-
suuden lisääminen olisi tulevaisuudessa erittäin tärkeää. Uusiutuvien energialähteiden 
lisääntyvä käyttö tarjoaakin siihen hyvät mahdollisuudet. Energiaomavaraisuuden osalta 
tavoitteeksi onkin nyt asetettu 55 prosenttia. (Alm 2016.)
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Raaka-aineet ja 
tuotantohyödykkeet 

35,2 % (-4 %)

Investointitavarat 
23,5 % (+12 %)

Mut kulutustavarat 
21,0 % (+2 %)

Energiatuotteet 
12,2 % (-15 %)

Kestokulutustavarat
8,1 % (+5 %)

KUVIO 17  SUOMEN TUONTI TAVAROIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN TAMMIKUUN 
JA SYYSKUUN VÄLISENÄ AIKANA 2016 (CPA)  (OSUUS TUONNISTA JA SULUISSA ARVON 
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANJAKSOON )

Lähde: Tulli 2016. 

Sähkön osalta Suomi on erittäin riippuvainen tuonnista. Suomen oma kotimainen sähköntuo-
tanto ei riitä tyydyttämään kotimaista kysyntää. IEA:n mukaan Suomi on vuonna 2013 ollut 
maailman viidenneksi suurin sähkön nettotuoja (16 TWh). Listan kärkisijoilla ovat Yhdysvallat 
(59 TWh), Italia (42 TWh), Brasilia (40 TWh) ja Alankomaat (18 TWh). (IEA 2015.) Vaikka oma-
varaisuuden lisääminen onkin hyvä tavoite, voidaan huoltovarmuutta parantaa myös kan-
sainvälisellä yhteistyöllä. Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat tässä luonnollinen foorumi. 
Sähkön tuonti erityisesti Ruotsista on lisääntynyt koko ajan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fin-
grid ja sen ruotsalainen vastapuoli Kraftnät ilmoittivat marraskuussa 2016 valmistelevansa 
uutta 800 megawatin siirtoyhteyttä maiden välille. Keminmaan kautta kulkeva yhteys valmis-
tuisi vuonna 2025. Energiamarkkinat avautuvat myös muihin suuntiin, esimerkkinä Suomen 
kaasuverkon kytkeminen Baltiaan ja Keski-Eurooppaan Viroon rakennettavan putken avulla. 
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KUVIO 18  SÄHKÖN KOTIMAINEN TUOTANTO JA KULUTUS SEKÄ TUONTI JA VIENTI 2014  
HUOM: KOTIMAINEN TUOTANTO EI SISÄLLÄ VOIMALOIDEN OMAKÄYTTÖÄ  

Lähde: Energiateollisuus 2016.

TAULUKKO 4  SÄHKÖN VIENTI JA TUONTI SUOMESSA 1970–2014 

GWh 1970 1980 1990 2000 2010 2014

Vienti

Ruotsiin 811 1 163 363 153 4 816

Norjaan 2 173 156 132

Venäjälle

Viroon 246 3 523

Tuonti

Venäjältä 386 1 697 4 616 4 519 11 638 3 385

Ruotsista 951 668 6 366 7 555 2 000 18 150

Norjasta 2 9 125 132 114 55

Virosta 1 967 32

Lähde: Energiateollisuus 2016.



47ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

Suomella ei ole varsinaista energiaa vietäväksi, mutta energiateknologiaa ja alan osaamista 
voitaisiin viedä nykyistä paljon enemmän. Esimerkkeinä voisi mainita ABB:n ja Vaconin 
invertterit (taajuusmuuttajat), biovoimalaitokset, Beneqin pinnoituslaitteet, aurinkovoimalat, 
Wärtsilän joustavat voimalat, Nocartin sähkövoimalat tai Naps Solar Systemsin pienimuotoi-
set aurinkosähköratkaisut (Lovio 2015). Kehittyvissä maissa odottavat valtavat energiainfra-
struktuurin rakennusmarkkinat.

3 5 Työllisten ikärakenne

Useimmiten toimialan ikärakenteen kuvaaja (vrt. kuvio 19) muistuttaa kirkonkelloa tai 
kahvipannun myssyä, joka on keskeltä korkeimmalta kohdaltaan painettu hieman kasaan 
niin, että yläosa on vaakasuunnassa tasainen. Tällöin parhaassa työiässä olevat ikäryhmät 
ovat suurin piirtein samankokoisia ja molemmissa ääripäissä – sekä nuorimmissa että 
vanhimmissa ikäryhmissä – työllisten määrä vähenee sitä pienemmäksi, mitä enemmän 
ääripäätä kohden siirrytään. Tämä johtuu siitä, että nuoremmat ikäryhmät vielä opiskelevat, 
ovat varusmiespalveluksessa tai muutoin tulevat pikku hiljaa ajan kuluessa työmarkkinoille. 
Sama ilmiö tapahtuu käänteisesti vanhimmissa ikäryhmissä, kun ihmiset siirtyvät vaiheittain 
eläkkeelle. Jos toimiala on niin sanotusti kypsä eikä houkuttele nuoria, viivakuvaaja nousee 
korkeimmalle vanhemmissa ikäryhmissä. Jos taas kyseessä on esimerkiksi uutta teknolo-
giaa soveltava kasvava toimiala, joka houkuttelee nuoria työntekijöitä, kuvaaja on korkealla 
nuoremmissa ikäryhmissä.

Tarkastelkaamme ensin energia-alan työllisten ikärakennetta kokonaisuutena sellaisella 
rajauksella, että mukana ovat kaikki klusteriin poimimamme toimialat (vrt. taulukko 2 ja liite 
2). Tämän laajasti määritellyn energia-alan työllisten ikärakenne muistuttaa edellä kuvattua 
normaalimallia muilta osin, mutta keskellä ikäjakaumakäyrää on kuoppa (kuvion 19 punai-
nen yhtenäinen viiva). Kuvaaja muistuttaa miesten hattua, jossa on keskellä lyttyyn lyöty lovi. 
Ikäryhmä 40–44-vuotiaat on aliedustettuna. Jossakin määrin sama pätee myös ikäryhmään 
35–39-vuotiaat. Selitys ilmiölle löytynee 1990-luvun alkupuolen lamasta. Kyseiset ikäryhmät 
olivat vuonna 1993 molemmin puolin 20 ikävuotta ja juuri saapumassa työmarkkinoille. 

Mainittu aliedustus näyttää koskevan nimenomaan energia-alan rakentamisen (kuvion 19 
tummansininen katkoviiva) sekä jossakin määrin myös sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto- ja 
jäähdytysliiketoimintojen (kuvion 19 vaaleansininen pistekatkoviiva) toimialojen työllisiä. 
Ilmeisesti 1990-luvulla juuri näillä toimialoilla ei ollut tarjota nuorille työpaikkoja. Nämä 
kadotetut sukupolvet eivät sitten myöhemminkään ilmaantuneet täyttämään näiden toimialo-
jen uusia työpaikkoja ja niin lovi borsalino-hatussa on säilynyt. Sama ilmiö on havaittavissa 
joillakin muillakin toimialoilla.

Jos vastaavasti tarkastellaan suppeasti määritellyn energia-alan (TOL D Sähkö-, kaasu-, 
lämpöhuolto ja jäähdytysliiketoiminta) ikärakennetta, tilastovuonna 2013 suurin ikäryhmä 
on 55–59-vuotiaat. Ala on ikääntynyt, ja odotettavissa on suuria suhteellisia poistumia 
seuraavien 5–10 vuoden kuluessa. Laajasti määritellyn energia-alan työllisten ikärakenne 
ei sen sijaan aiheuttane reagointitarvetta esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa. Vasta 
vuoden 2035 jälkeen voisi odottaa, että työllisten aliedustus tietyillä toimialoilla on omiaan 
pienentämään poistumia. 
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KUVIO 19  TYÖLLISET LAAJAN MÄÄRITELMÄN MUKAISELLA ENERGIA-ALALLA 
IKÄRYHMITTÄIN JA TOIMIALOITTAIN SUOMESSA 2013 

Lähde: Vipunen-tilastopalvelu, Opetushallitus.

Huom: Laajasti määritelty energia-ala sisältää tässä seuraavat, liitteessä 2 mainitut ja nimetyt toimialat:

• turpeen nosto
• energia-alan teollisuus
• sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta
• energia-alan infrastruktuurin rakentaminen
• energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa
• putkijohtokuljetus
• LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu.
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3 6 Ammattirakenne

Suurin osa energia-alalla työskentelevistä toimii teollisen työn ja rakennusalan ammateissa. 
Käsillä olevan ja tulevaisuudessa jatkuvan energia-alan murroksen sekä jatkuvan raken-
tamisen ja investointien vuoksi rakentamisen ammattilaisia tarvitaan jatkossakin. Muiden 
ammattiryhmien osuus on melko vaatimaton, mutta niissäkin tärkeimmät toimialat ovat alan 
teollisuus, rakentaminen sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta.

21

76

110

274

563

685

1 328

2 612

4 632

5 276

19 254

41 267

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Opettajat ja opetusalan
         muut asiantuntijat

Turvallisuusalan työ

Sosiaali- ja terveysalan työ

Kulttuuri- ja tiedotustyö

Ammatti tuntematon

Maa- ja metsätaloustyö

Liikenne ja logistiikkatyö

Muu johto- ja asiantuntijatyö

Palvelutyö

Toimistotyö

Rakennusalan työ

Teollinen työ

KUVIO 20  TYÖLLISET LAAJAN MÄÄRITELMÄN MUKAISELLA ENERGIA-ALALLA 
AMMATTIRYHMITTÄIN SUOMESSA 2013 

Lähde: Vipunen-tilastopalvelu, Opetushallitus.

Huom: Laajasti määritelty energia-ala sisältää tässä seuraavat, liitteessä 2 mainitut ja nimetyt toimialat:

• turpeen nosto
• energia-alan teollisuus
• sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta
• energia-alan infrastruktuurin rakentaminen
• energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa
• putkijohtokuljetus
• LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu.
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3 7 Koulutusrakenne ja tutkinnot

Energia-alan työllisten koulutusaste on ylivoimaisesti yleisimmin ammatillinen koulutus. 
Asetelmaa tosin kärjistää se, että ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä työskentelee 
rakentamisen toimialalla suuri määrä. Jos rakentamisen toimiala jätetään huomiotta, on 
koulutusastejakauma tasaisempi. Ammatillinen koulutus on toki edelleen yleisin koulutus-
aste, mutta yhteenlaskettuna opistoaste, ammatillinen korkea-aste ja ammattikorkeakoulu-
tus nousevat jo lähes yhtä yleiseksi koulutukseksi.
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KUVIO 21  TYÖLLISET LAAJAN MÄÄRITELMÄN MUKAISELLA ENERGIA-ALALLA 
KOULUTUSASTEITTAIN JA TOIMIALOITTAIN SUOMESSA 2013 

Lähde: Vipunen-tilastopalvelu, Opetushallitus.

Huom: Laajasti määritelty energia-ala sisältää tässä seuraavat, liitteessä 2 mainitut ja nimetyt toimialat:

• turpeen nosto
• energia-alan teollisuus
• sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta
• energia-alan infrastruktuurin rakentaminen
• energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa
• putkijohtokuljetus
• LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu.
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Koulutusaloittain tarkasteltuna energia-alan työlliset ovat ylivoimaisesti yleisimmin suo-
rittaneet tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen. Energia-alalla toiseksi yleisin koulutus 
näyttää olevan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus. Jonkin verran 
työllisiä, erityisesti rakennustoimialalta, sijoittuu myös koulutusalaluokkiin tuntematon ja 
yleissivistävä koulutus.
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KUVIO 22  TYÖLLISET ENERGIA-ALALLA KOULUTUSALOITTAIN SUOMESSA 2013 

Lähde: Vipunen-tilastopalvelu, Opetushallitus.

Huom: Laajasti määritelty energia-ala sisältää tässä seuraavat, liitteessä 2 mainitut ja nimetyt toimialat:

• turpeen nosto
• energia-alan teollisuus
• sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta
• energia-alan infrastruktuurin rakentaminen
• energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa
• putkijohtokuljetus
• LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu.

Koulutustaustan tekniikkapainotteisuus ilmenee myös Energiateollisuus ry:n omista tilas-
toista, joiden mukaan sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannon, siirron, jakelun ja 
myynnin sekä sähkö- ja televerkkojen rakentamisen ja kunnossapidon aloilla työskentele-
vistä työntekijöistä on (Energiateollisuus 2016)

• 28 prosentilla auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
• 25 prosentilla sähköalan peruskoulutus
• 14 prosentilla sähköalan ammattitutkinto (mm. sähköverkkoasentajan ja voimalaitoskäyt-

täjän ammattitutkinto)
• 10 prosentilla kone- ja metallialan peruskoulutus
• 9 prosentilla LVI-alan ammattitutkinto (mm. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto).
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Vastaavasti toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä on

• 19 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto (DI 16 %, kauppatieteiden maisteri 3 %)
• 17 prosentilla ammattikorkeakoulun insinööritutkinto
• 6 prosentilla opistotason insinööritutkinto
• 12 prosentilla teknikon tutkinto
• 17 prosentilla muu koulutus. 

Energia-alan tutkinnot

Tutkintojen ja toimialojen välillä ei ole suoraa ja eksplisiittistä vastaavuutta. Tutkintojen 
koulutus- ja osaamissisältö on perinteisesti rakennettu tehtävä- ja ammattilähtöisesti, 
tutkinnot vastaavat professioita. Tietystä tutkinnosta voi valmistua työskentelemään lukui-
silla toimialoilla. Vastaavasti esimerkiksi energia-alalle tai energiatoimialoille voi päätyä 
monenlaisia tutkintoja suorittaneet ihmiset. Jos ollaan täsmällisiä, ei siis varsinaisesti ole 
olemassa energia-alan tutkintoja. Toisaalta jos haluaisimme luetella kaikki tutkinnot, jotka 
antavat pätevyyden työskennellä energiatoimialoilla, luettelosta tulisi hyvin pitkä. Tällaista 
koulutusinventaariota ei tätä prosessia ja raporttia varten ole tehty.

Edellä esitetystä huolimatta energia-alan asiantuntijat ovat koonneet luettelon keskeisistä 
energia-alan ammatillisista perus-, ammatti- ja erikoistutkinnoista. Seuraavassa näiden 
tutkintojen luettelo, joka ammatillisen toisen asteen tutkintorakenteen uudistamisen myötä 
tullee muuttumaan (OKM 2016): 

Perustutkinnot
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto

metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergian tuottaja
Talotekniikan perustutkinto

putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja
kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja 

Ammattitutkinnot
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Bioenergia-alan ammattitutkinto
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
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Ammatillisten tutkintojen lisäksi energia-alaan liittyviä tutkintoja voidaan suorittaa myös 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Näitä tutkintoja on vielä ammatillisia tutkintojakin 
vaikeampi suoraan kytkeä energia-alaan. Monet fysikaalisten tieteiden, luonnontieteiden, 
ympäristötieteiden, biotieteiden, geologian, liiketalouden ja hallinnon alan sekä yhteiskun-
tatieteiden tutkinto-ohjelmat voivat valmistaa energia-alalle. Tällöin tutkintonimike voi olla 
kyseisen alan tradenomi (AMK), insinööri (YAMK), filosofian sekä kauppa- ja hallintotieteiden 
kandidaatti, maisteri, lisensiaatti tai tohtori. Taulukossa 5 on eritelty Suomessa toteutettavia 
tekniikan alan korkeakoulututkinto-ohjelmia jaoteltuna neljään yleisimpään tutkintotasoon: 
insinööri (AMK tai YAMK), tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri sekä tutkijatason tekniikan 
tohtori ja lisensiaatti. Kunkin tutkintotason alle on listattu energia-alaan liittyviä tutkinto-oh-
jelmia. Luettelon järjestys kuvaa läheisyyttä energia-alaan; toisin sanoen luettelon alussa 
mainitut ovat lähellä energia-alaa ja loppupäässä mainitut taasen kauempana. 

TAULUKKO 5  ENERGIA-ALAAN LIITTYVIÄ KORKEAKOULUTUTKINTOJA TAI OPINTO-
OHJELMIA SUOMESSA 2016 

”Insinööri (AMK) tai (YAMK) 
Tekniikan ja liikenteen 
alan tutkinto”

Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri ”Tekniikan tohtori 
Tekniikan lisensiaatti”

Energiatekniikka

Energia- ja 
ympäristötekniikka

Energiavoimatekniikka

Sähkötekniikka

Sähkövoimatekniikka

Kone- ja tuotantotekniikka

Teollisuuden sähkö- ja 
automaatiotekniikka

Energiatekniikka

Energia- ja 
ympäristötekniikka

Energia- ja 
informaatiotekniikka

Ympäristö- ja 
energiatekniikka

Sähkötekniikka

Elektroniikka ja 
sähkötekniikka

Konetekniikka

Kone- ja rakennustekniikka

Automaatiotekniikka

Teknillinen fysiikka ja 
matematiikka

Fysiikka

Laskennallinen tekniikka

Ympäristötekniikka

Biotekniikka

Kemian-, bio- ja 
materiaalitekniikka

Geotieteet

Energiatekniikka

Energy Technology

Innovative and Sustainable 
Energy Engineering 

Energia- ja 
informaatiotekniikka

Ympäristö- ja 
energiatekniikka

Environomical Pathways for 
Sustainable Energy Systems 

Sähkötekniikka

Konetekniikka

Prosessitekniikka

Automaatiotekniikka

Engineering Physics

Laskennallinen tekniikka

Ympäristötekniikka

Environmental Engineering 
(Nordic Master)

Environmental Engineering

Biotekniikka

Chemical, Biochemical and 
Materials Engineering

Geoengineering

Energiatekniikka

Sähkötekniikka

Konetekniikka

Tekniset tieteet

Tieto- ja sähkötekniikka

Insinööritieteet 

Perustieteet 

Tekniikka ja luonnontieteet

Ympäristötekniikka

Lähde: Suomalaisten korkeakoulujen internetsivut.

Kattavaa energia-alan koulutusinventaariota, jossa kuvattaisiin kaikki alaan liittyvä kou-
lutustarjonta, ei ole tässä yhteydessä tehty. Joillakin aloilla, joilla erityisosaamisella on 
erityisen merkitys, tällaisia kartoituksia kuitenkin tehdään. Esimerkiksi ydinvoimalaitosten 
turvallinen käyttö edellyttää kansallisen osaamispohjan ylläpitämistä. Vuodelta 2012 oleva 
osaamistarveraportti päivitettäneen vuonna 2017 (TEM 2012b).
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3 8 Järjestöt ja julkinen hallinto

Suomessa ja maailmalla toimii suuri määrä kansalais-, edunvalvonta- ja työmarkkinajärjes-
töjä. Minkä tahansa alan koko järjestökentän systemaattinen ja aukoton esittely on hankalaa. 
Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt eivät välttämättä ole organisoituneet ammattikunnittain 
tai temaattisesti esimerkiksi energian ympärille. Seuraava luettelo energia-alan toimijoista 
Suomessa ja kansainvälisesti ei siis ole täydellinen eikä kiistaton; joku järjestö tai toimija 
voitaisiin sisällyttää luetteloon tai yhtä hyvin joku voitaisiin vastaavasti jättää mainitsematta.

Kotimaisia etujärjestöjä

• Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
• Energiateollisuus ry
• Teknologiateollisuus ry
• Metsäteollisuus ry
• Kemianteollisuus ry
• Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
• KT Kuntatyönantajat
• Suomen Yrittäjät
• Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

• Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry
• Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
• Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
• Insinööriliitto IL ry
• Tekniikan akateemiset TEK 
• Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
• Tekniikka ja terveys KTN ry 
• Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
• Ammattiliitto PRO 
• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY
• Suomen konepäällystöliitto 
• Sähköliitto/ Sähköalojen ammattiliitto ry
• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

• Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
• Keskuskauppakamari
• Maaseudun työnantajaliitto
• Öljy- ja biopolttoaineala ry 
• Tekniikka ja terveys KTN ry 
• Suomen Kiinteistöliitto ry
• Suomen Kuntaliitto
• FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry
• Hiilitieto ry 
• Puuenergia ry
• Suomen Atomiteknillinen Seura ATS
• Suomen CIGRE-toimikunta 
• Suomen Kaasuyhdistys ry
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• Suomen Tuulivoimayhdistys ry
• Suoseura ry
• Sähkölämmitysfoorumi ry
• Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK
• Turveteollisuusliitto ry
• Öljy- ja biopolttoaineala ry 
• Kuluttajaliitto ry
• Työtehoseura TTS
• Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV

Kansainvälisiä järjestöjä

• International Energy Agency IEA
• World Energy Council WEC
• Union of the Electricity Industry EURELECTRIC
• Conseil International des Grands Réseaux Electriques CIGRE
• ENTSO-E European Network of Transmission System Operators
• Euroheat & Power
• World’s Nuclear Network NucNet
• FORATOM European Atomic Forum
• International Atomic Energy Agency IAEA
• International Conference on Electricity Distribution CIRED
• Nordenergi
• Nordvärme
• International Chamber of Commerce ICC
• Organisation for Economic Co-operation and Development OECD
• United Nations Industrial Development Organization UNIDO
• United Nations Environment Programme UNEP

Tutkimuslaitoksia, energia-alan liikelaitoksia ja julkista hallintoa

• Aalto-yliopisto
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto – LUT
• Oulun yliopisto
• Vaasan yliopisto
• Tampereen teknillinen yliopisto 
• Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
• Teknologian tutkimuskeskus VTT
• Ilmatieteen laitos
• Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
• Luonnonvarakeskus Luke

• Fingrid Oyj
• Motiva-konserni
• Posiva Oy

• työ- ja elinkeinoministeriö
• Energiavirasto
• ympäristöministeriö
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• maa- ja metsätalousministeriö
• Maaseutuvirasto Mavi
• opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetushallitus
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

3 9 Osaamistarpeet C&Q-haastatteluissa

C&Q Systems Oy:n tietokanta sisältää haastattelutietoja yritysten ja organisaatioiden hen-
kilöstö- ja osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Haastatteluaineistosta on mahdollista 
tehdä poimintoja Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti. Käsillä olevaa 
ennakointiprosessia varten laaditun taustaselvityksen lähdeaineistoksi hankittiin energiatoi-
mialoja koskeva haastatteluaineisto. Toimialavalikoima oli sama kuin mitä on sovellettu yksi-
tyisen yritystoiminnan tunnuslukujen analyysissa luvussa 3.3 (ks. liite 2). Tässä valikoimassa 
pyrittiin avaamaan energia-alaa hieman avarammin kuin mikä on esimerkiksi tavanomai-
sesti käytetty toimiala D-35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta. Tarkas-
teluun siis haluttiin mukaan myös raaka-aineiden hankintaa, alan teollisuutta, kauppaa ja 
palveluyrittäjyyttä (mm. suunnittelupalveluja). Laajan näkökulman kääntöpuolena on se, että 
aineistoon tulee mukaan havaintoja (yrityksiä ja organisaatioita), joilla ei varsinaisesti ole 
tekemistä energian kanssa. Tällainen ilmiö ei ole kuitenkaan harvinainen aggregaattitason 
tilastoanalyyseissa, se on vain otettava analyysissa ja tulkinnassa huomioon.

Energia-alan haastatteluaineisto (myöhemmin Energia-alan C&Q-aineisto) koostui viimeis-
ten viiden vuoden aikana haastatelluista 85 yrityksestä tai organisaatiosta, jotka jakautuivat 
19 toimialalle. Yritysten palveluksessa oli yhteensä 2 555 työntekijää, jotka toimivat 162 eri 
ammatissa. Jos tämän otoksen kokoa verrataan luvussa 3.3 taulukoissa 2 ja 3 hahmotettuun 
energia-alan kokoon toimipaikkojen (n. 13 000) ja työpaikkojen määrillä (n. 11 000–82 000) 
mitattuna, voidaan otosta pitää hyvin vaatimattomana. Energia-alan C&Q-aineisto jakautui 
päätoimialoittain seuraavasti:

TOL B, Kaivostoiminta ja louhinta 7 organisaatiota, 16 % työntekijöistä
TOL C, Teollisuus 14 organisaatiota, 14 % työntekijöistä
TOL D, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähd.liiket. 24 organisaatiota, 37 % työntekijöistä
TOL F, Rakentaminen 31 organisaatiota, 27 % työntekijöistä
TOL G, Tukku- ja vähittäiskauppa 1 organisaatio, 1 % työntekijöistä
TOL M, Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toim. 8 organisaatiota, 5 % työntekijöistä
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Henkilöiden määrä Organisaatioiden määrä Työntekijöiden %-osuus aineistossa mukana olevista työntekijöistä

KUVIO 23  C&Q-TIETOKANTAAN HAASTATELTUJEN ENERGIA-ALAN YRITYSTEN 
JA ORGANISAATIOIDEN LUKUMÄÄRÄ SEKÄ NIIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ 
TOIMIALOITTAIN  (HAASTATTELUT TEHTY VUOSINA 2010–2015)  

Lähde: C&Q Systems Oy, C&Q-tietokanta.

Aineiston voidaan siis todeta kuvaavan ensisijaisesti energia-alan sähkö-, kaasu-, lämpö-
huolto- ja jäähdytysliiketoimintaa sekä alan rakentamista. Koska otos on vaatimaton, voidaan 
aineiston perusteella seuraavassa tehtyjä havaintoja ja päätelmiä pitää vain suuntaa antavia.

Haastatteluissa ja aineiston analysoinnissa sovellettiin C&Q Systems Oy:n omaa kvalifikaa-
tioiden luokitusjärjestelmää, joka sisältää yli 10 000 eri kvalifikaatiota eli osaamista. Tätä 
ennakointiprosessia varten laadittuun taustaselvitykseen tilattiin aineisto, joka käsitteli 
energia-alan yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi 
käytiin läpi vastaukset, jotka koskivat yritysten ja organisaatioiden välittömiä lisäosaamis-
tarpeita. Näillä lisäosaamistarpeilla tarkoitetaan niitä osaamisen vajeita, joita henkilöstössä 
tällä hetkellä on. Tulevaisuus ajoitettiin haastatteluissa 3–5 vuoden päähän nykyhetkestä.
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Nykyiset ja tulevat osaamistarpeet

Haastatteluaineiston perusteella energia-alan osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. 
Taulukossa 6 on kuvattu kymmenen yleisintä osaamistarvetta tällä hetkellä ja tulevaisuu-
dessa. Haastattelukysymykset olivat: NYKYHETKI: Mitä tietoja ja taitoja organisaatiossanne 
tällä hetkellä työskenteleviltä työssä edellytetään? TULEVAISUUS: Mitkä osaamiset 
tulevaisuudessa organisaatiossanne korostuvat ja mitä aivan uutta osaamista tullaan tarvit-
semaan? Osaamistarpeiden nykytilaa koskevaan kysymykseen vastasi 84 organisaatiota ja 
tulevaisuutta koskevaan kysymykseen 76 organisaatiota. 

TAULUKKO 6  ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET NYT JA 3–5 VUODEN KULUTTUA 
TULEVAISUUDESSA 

NYKYTILA TULEVAISUUS

Osaamistarve ”Vastanneiden 
organisaatioiden 
lukumäärä”

Osaamistarve ”Vastanneiden 
organisaatioiden 
lukumäärä”

1 Yhteistyökykyisyys, 
yhteistyötaidot työyhteisössä

52 1 Tieto- ja viestintätekniikan 
perustaidot, ICT-
perustaidot, yleisimpien 
työvälineohjelmien 
käyttötaidot

11

2 Tieto- ja viestintätekniikan 
perustaidot, ICT-
perustaidot, yleisimpien 
työvälineohjelmien 
käyttötaidot

43 2 Palvelualttius, 
asiakaspalvelutaidot

10

3 Palvelualttius, 
asiakaspalvelutaidot

37 3 Työturvallisuusosaaminen, 
työsuojeluun liittyvä 
osaaminen

9

4 Oma-aloitteisuus, itsenäinen 
ote työhön, omatoimisuus, 
itseohjautuvuus

30 4 Säätötekniikan hallinta, 
säätöpiirit (moottorikäytöt, 
taajuusmuuttajat, ym.)

8

5 Työturvallisuusosaaminen, 
työturvallisuusmääräysten 
ja -ohjeiden hallinta

28 5 Moniosaaja, monitaitoisuus, 
työn monialainen hallinta

7

6 Työturvallisuuskortti 26 6 Kielitaito, työn kannalta 
riittävä vieraan kielen 
osaaminen

7

7 Tulityövalmiudet, 
tulityökortin suorittanut

26 7 Automaatiojärjestelmien 
ohjelmointitaidot

7

8 Tarkka, järjestelmällinen, 
huolellinen toimintatapa

21 8 Kustannustehokas, 
tuloksellinen ja taloudellinen 
toimintatapa

6

9 Sähköasennustekniikan 
perustaidot

18 9 Oma-aloitteisuus, itsenäinen 
ote työhön, omatoimisuus, 
itseohjautuvuus

6

10 Ensiavun peruskurssin 
edellyttämä osaaminen, 
EA1-todistus, ensiapukortti

17 10 Muuttuvan lainsäädännön 
ja viranomaisvelvoitteiden 
seuranta, tietous oman alan 
uusista laeista, säädöksistä 
ja määräyksistä

6

11 Hitsaustaidot, 
hitsaustekniikan hallinta

6

Lähde: C&Q Systems Oy, Taina Hanhinen.
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Haastatteluaineistosta voi päätellä, että osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Vain 
neljä nykyistä osaamistarvetta kymmenestä tärkeimmästä ovat tärkeitä myös tulevaisuu-
dessa: tieto- ja viestintätekniset taidot, asiakaspalvelutaidot, työturvallisuusosaaminen 
ja oma-aloitteisuus (taulukon 6 värilliset rivit). Merkille pantavaa on myös se, että useat 
osaamiset ovat yleisiä työelämässä ja liiketoiminnassa tarvittavia taitoja, ei niinkään nimen-
omaisesti energiaan liittyviä taitoja. Vertailemalla nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita voisi 
muutosta luonnehtia myös niin, että osaamisvaatimukset monipuolistuvat. Tulevaisuudessa 
halutaan lisäksi moniosaamista, kielitaitoja, juridista osaamista ja kustannustietoisuutta.

Haastatteluissa kysyttiin myös sitä, missä ammateissa organisaatioilla on osaamispuutteita 
eli lisäosaamistarpeita. Kysymykseen vastasi 58 organisaatiota tai yritystä. Kaikkiaan ilmoi-
tettiin 9 erilaista lisäosaamistyyppiä. Niistä suurin osa koski vain muutamaa vastaajaa. Kaksi 
yleisintä lisäosaamistarvetta eli tämänhetkistä osaamisvajetta olivat 1) kustannustehokas, 
tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa (12 vastaajaa) ja 2) johtamisen ja esimiestyön 
kehittämiseen liittyvä osaaminen (8 vastaajaa). 

3 10 Toimintaympäristöanalyysin johtopäätökset

MAAILMAN ENERGIATALOUS ON VALLANKUMOUKSEN EDESSÄ

Ihmiskunta etsii uusia tapoja energiatarpeensa tyydyttämiseen. Rajallisista ja saastuttavista 
fossiilisista energialähteistä ollaan nopealla aikataululla siirtymässä uuden teknologian 
avustuksella hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Vallankumous ravistelee totuttuja 
asetelmia paitsi energialähteiden myös teknologioiden, liiketoiminnan, maailman poliittisten 
valtasuhteiden, kuluttajan ja ympäristöpolitiikan välillä. Suomi on tämän saman vallankumo-
uksen edessä.

SUOMI PYRKII KOHTI HIILETÖNTÄ, ENERGIATEHOKASTA JA UUSIUTUVIIN 
ENERGIALÄHTEISIIN PERUSTUVAA ENERGIATALOUTTA

Niin globaalisti kuin Suomessakin energiankulutusta pitäisi vähentää ja hillitä samaan 
aikaan kun useimmat toimintaympäristön muutostrendit ovat kasvattamassa energiankulu-
tusta. Maapallon väkiluku kasvaa miljoonalla ihmisellä neljän vuorokauden välein. Kasvava 
väestö kaipaa parantuvaa elintasoa ja hyvinvointia. Näissä olosuhteissa on tärkeää, että 
energia- ja ympäristöpoliittisia päätöksiä tehdään yhdessä ylikansallisesti. Uusien energia-
lähteiden hyödyntämisen uusilla teknologioilla tulee olla mahdollista globaalisti kaikkialla, 
ei vain kehittyneissä teollisuusmaissa. Suomen kaltaiselle energiaintensiiviselle maalle, 
jolla on energiaan liittyvää osaamista, on tässä asetelmassa mahdollisuus ja tilaus omaa 
kansallista energiatalouttaan suurempaan rooliin. Lisäksi Suomi asettuu osaksi eurooppa-
laista energia- ja ympäristöpolitiikkaa, jossa keskeisiä ovat toimitusvarmuus, sisämarkkinat, 
energiatehokkuus, vähähiilisyys ja alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

SUOMEN ENERGIAN KULUTUS SÄILYNEE TULEVAISUUDESSA NYKYISELLÄ 
TASOLLA

Maamme energiankulutuksen tulevaisuutta on hankala arvioida. Toiset olosuhdetekijät 
puhuvat kulutuksen kasvun puolesta, toiset taas antavat aiheen odottaa kulutuksen vähenty-
vän. Teollisuutemme on ollut energiaintensiivistä kuluttaen melkein puolet kaikesta energi-
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asta. Hyvä asia on se, että teollisuuden energiankulutus on viime vuosina vähentynyt. Suomi 
on kuitenkin energiariippuvainen maa senkin vuoksi, että pohjoinen ilmasto pakottaa meidät 
lämmittämään rakennuksia. 

Energian kulutus on kasvanut melko suoraviivaisesti vuoteen 2003 saakka, mutta sittemmin 
kasvu on pysähtynyt ja jopa laskenut vuodesta 2010 lähtien. Todennäköistä on, että energian 
kulutus ei Suomessa enää kasva tulevaisuudessakaan, vaikka mahdollinen talouskasvu 
paineita synnyttäisikin. Syitä kulutustrendin taittumiseen ovat tuotantorakenteen muutos 
vähemmän energiaa kuluttavaan suuntaan, energiatehokkuuden paraneminen teknologian 
kehittymisen myötä sekä säästeliäämmät elämäntavat ja kulutustottumukset. Voi olla, että 
myös ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu on tulevaisuudessa omiaan pie-
nentämään lämmityksentarvetta ja energian kulutusta. Liikenteessä kuluu energiastamme 
kuudesosa. Osuus on pysynyt vakaana mutta tulevaisuudessa liikenteen energiatehokkuus 
todennäköisesti myös paranee.

Energian kulutus näyttäisi siis asettuvan seuraavien 15 vuoden aikana suurin piirtein 
samalle tasolle kuin se oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana suurimmillaan. 
Kulutus ei kasvaisi mutta ei myöskään vähenisi. Myös sähkön kulutus on kasvanut, mutta 
nykyinen lama on kääntänyt kulutuksen trendin laskuun. Smart Energy Transition hankkeen 
Delfoi-prosessissa (SET 2016) ainoastaan palvelualan ja ICT-palveluiden energiatarpeen 
arveltiin kasvavan. Sähkönkulutuksen ennakoitiin kasvavan merkittävästi vain liikenteessä ja 
ICT-palveluissa (SET 2016).

ENERGIA-ALAN TUOTANTO, LIIKEVAIHTO JA TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ KASVAVAT 
TULEVAISUUDESSA

Energia-alan rooli kansantaloudessa on kokoaan suurempi. Tilastollisin mittarein – yritysten 
ja toimipaikkojen lukumäärällä, tuotannon arvolla ja liiketoiminnalla sekä työllisyydellä – 
mitattuna energiasektori ei ole kovin suuri, mutta toisaalta se on välttämätön edellytys koko 
kansantalouden toiminnalle.

Energia-ala on tilastotiedon analysoinnin kannalta hieman hankalasti arvioitavissa, koska 
yhtä tai kahta selkeää tietokokonaisuutta ei ole olemassa. Energia-ala hajoaa tilastoissa 
lukemattomiin erillisiin palasiin. Lisäksi nämä tiedonmuruset ovat usein epäpuhtaita, sillä 
tilastollinen toimialaluokka sisältää monenlaista toimintaa, joka ei liity energiaan. Ongel-
mista huolimatta voidaan todeta, että energiasektorin yritystoiminta lisääntyy toimipaikkojen 
ja työntekijöiden määrän kasvaessa. Toimiala kasvaa myös rahassa mitattuna; tuotannon 
arvo ja liikevaihto ovat useilla toimialoilla kasvussa. Trendien voi odottaa jatkuvan myös 
tulevaisuudessa.

Energiasektorin yksityinen yritystoiminta on kasvattanut työpaikkamääräänsä vuosina 2006–
2012. Monilla alatoimialoilla kasvuprosentit ovat merkittäviä, vaikka samaan ajanjaksoon 
ajoittuu myös raju suhdannekäänne huonompaan suuntaan. Tilastotiedoista voisi päätellä, 
että erilaisten verkkojen rakentaminen ja ylläpito, energian varastointi sekä jäte-energia 
ovat työllisyyttä kasvattavia tai ainakin säilyttäviä toimintoja tulevaisuudessa. Toisaalta työ-
paikat ovat vähentyneet energia-alan agentuuritoiminnassa ja tukkukaupassa.

Energia-alalle on koulutettava ja rekrytoitava vähintään 10 000 henkilöä (600 henkilöä vuo-
sittain) vuoteen 2030 mennessä työpaikkojen lisääntymisen ja työvoiman poistumien vuoksi
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Tässä tarkastellaan perinteistä kapeaa energiahuollon toimialaa – sähkö-, lämpö- ja 
vesihuolto – sekä yksityisen yritystoiminnan että julkisen energiasektorin osalta ja tehdään 
suurpiirteinen laskelma tulevaisuuden työvoimatarpeesta vuoteen 2030. Lähtökohtavuotena 
2011 tämän toimialan työllisten määrä oli noin 15 000 henkilöä. Tulevaisuuden työvoima-
tarpeeseen vaikuttaa kaksi tekijää: uusien työpaikkojen syntyminen tai olemassa olevien 
katoaminen sekä työvoiman poistuma. 

Sähkö-, lämpö- ja vesihuollon toimialalla tulee olemaan koulutus- ja rekrytointitarvetta 
ensinnäkin poistuman vuoksi. Opetushallituksen poistumalaskelmien perusteella sähkö-, 
lämpö- ja vesihuollon työllisistä poistuu ikääntymisen, työkyvyttömyyden tai muiden syiden 
vuoksi vuodesta 2012 vuoteen 2030 (18 vuoden aikana) noin 8 800 henkilöä. Tämä poistuma 
on ennustelaskelman mukaan absoluuttisesti mitattuna pienin kaikkien toimialojen jou-
kossa. Sen sijaan suhteellisesti toimialan työllisistä poistuisi kolmanneksi suurin osa, lähes 
60 prosenttia.

Toiseksi koulutus- ja rekrytointitarvetta syntyy toimialan uusien avautuvien työpaikkojen 
vuoksi. Opetushallituksen ennakointilaskelmassa uusien työpaikkojen määrä on melko vaa-
timaton, yhteensä 900 työpaikkaa vuosina 2012–2030. Yhteensä alan rekrytointitarve olisi siis 
9 700 henkilöä vuoteen 2030 mennessä, keskimäärin 539 henkilöä vuosittain.

Laskelma on laadittu ennen käsillä olevan raportin syntymistä. Energia-alan ennakointiryh-
män työ tarjoaa energia-alalle näkymän, jolla voi perustella myös laskelmaa kasvupainottei-
semman ennusteen uusien työpaikkojen synnystä. On vaikea ennakoida, missä määrin kasvu 
tapahtuu juuri perinteisen energiatoimialan piirissä (sähkö, kaasu, lämpö) ja missä määrin 
sen ulkopuolisessa energiaklusterissa. Voisi ennakoida uusia työpaikkoja syntyvän molem-
missa. Tulevaisuuden kehitys riippuu myös valinnoista. Jos energiatalouden muutoksen aal-
toon päätetään Suomessa lähteä mukaan, voi kasvu olla suurta. Jos pitäydytään entisessä, 
10 000 henkilöä riittänee.

Rekrytointitarpeen tyydyttäminen osaavalla työvoimalla edellyttää määrällisesti hieman 
mittavampaa koulutustoimintaa. Käsillä oleva raportti kokonaisuudessaan ja päätelmineen 
antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen sisällön tulee muuttua. Alalle saapuvalta työvoi-
malta edellytettäneen toisenlaista osaamista kuin sieltä poistuvilla on ollut.

FOSSIILISTEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ VÄHENEE JA UUSIUTUVIEN 
ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY

Fossiilisten energialähteiden (öljy, hiili, maakaasu ja turve) kulutus on Suomessa vähentynyt 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Samaan aikaan puupolttoaineiden käyttö on kasvanut suu-
rimmaksi energianlähteeksi. Vuonna 2014 noin puolet energiatarpeesta tyydytettiin puulla 
ja öljyllä (molemmilla noin neljänneksen osuus). Ydinvoiman osuus oli 18 prosenttia ja hiilen 
10 prosenttia. Tulevaisuudessa fossiilisten energialähteiden käyttö vähenee ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö lisääntyy. Tässä Suomi aikoo näyttää esimerkkiä ja luopua hiilen 
käytöstä kokonaan (lukuun ottamatta mahdollisia kriisiaikoja). 

Suomen tuoreessa ilmasto- ja energiastrategiassa (TEM 2016f) on asetettu tavoitteeksi 
tuontiöljyn eli bensiinin, dieselin, polttoöljyn sekä lentobensiinin ja kerosiinin käytön puolitta-
minen kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana verrattuna vuoden 2005 kokonaisenergiamää-
rään. Liikennesektori, rakennusten lämmitys ja työkoneet ovat tässä keskeisessä roolissa.
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Puolet sähköstä on peräisin joko ydinenergiasta tai tuodaan ulkomailta. Sähkön nettotuonnin 
trendi on ollut nouseva vuosituhannen vaihteen tienoilta saakka. Fossiilisista lähteistä peräi-
sin olevan sähkön määrä on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien. Kaukolämmön 
kulutus on Suomessa kasvanut suoraviivaisesti pitkään. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutok-
sen edetessä Suomen lämmityslasku saattaa pienentyä.

TYÖPAIKKOJA JA TALOUDELLISTA AKTIVITEETTIA SYNTYY UUSIUTUVAN 
ENERGIAN SEKTORILLE

Uusiutuvan energian hyödyntäminen yleistyy ja toimintaan liittyvä taloudellinen aktivi-
teetti kasvaa. Tuuli-, puu- ja aurinkoenergian investoinnit luovat paljon uusia työpaikkoja, 
varsinkin perinteisen energiatoimialan ulkopuolelle. Alkuvaiheessa työpaikkoja syntyy 
laitevalmistukseen, maanrakennus- ja rakentamistoimialalle – myöhemmin logistiikkaan 
ja kuljetukseen. Uusiutuvan energiankäytön työllistävyys on jo nyt Suomessa EU:n jäsen-
maiden joukossa sijalla kaksi Tanskan jälkeen (2013). Vuoteen 2030 tähyävässä Suomen 
energia- ja ilmastostrategiassa (TEM 2016f) on arvioitu, että alkutuotannon ja energiahuollon 
toimialoilla työllisyys pysyisi vähintään nykytasolla, mutta biopolttoaineiden ja bioenergian 
tuotannossa työllisyys sen sijaan kasvaisi. Metsäraaka-aineen biojalostuksen lisäys kas-
vattaisi työllisyyttä 2 000 henkilötyövuodella. Muun biojalostuksen aloilla lisäys arvioidaan 
150 henkilötyövuodeksi. Tuulivoiman kasvun myötä oletetaan syntyvän 400 henkilötyövuotta. 
Uutta työvoimaa tarvitaan myös lämmöntuotantoon hake- ja pellettikattiloiden sekä lämpö-
pumppujen äärelle, kun kivihiilen käytöstä luovutaan.

UUSIUTUVAN ENERGIAN TEKNOLOGIA KEHITTYY JA ALALLE SYNTYY UUTTA 
YRITYSTOIMINTAA 

Uusiutuvien energialähteiden kulutukseen liittyvän teknologian, koneiden, laitteiden ja 
infrastruktuurin kehitys etenee ja valmistus lisääntyy. Tällaisia ovat tuulivoimateknologia, 
aurinkosähkö ja aurinkolämpöteknologia, biopolttoaineiden jalostus- ja käyttöteknologia, 
jätteenpolttoteknologia, energian mikro- ja pientuotantoteknologia sekä jäähdytysteknologia. 
Lämpöpumput yleistyvät edelleen. Lämmitystarve saattaa vähentyä ilmaston lämmetessä. 
Kansallista sähkön jakeluverkkoa kehitetään vähemmän alttiiksi sääolosuhteille ja tar-
joamaan paremman reaaliaikaisen kulutustiedon. Kantaverkkoa kehitetään yhtenäisenä 
hinta-alueena. Energiainfrastruktuurin kytkentöjä kansainväliseen infrastruktuuriin paran-
netaan.   

SUOMI ON TULEVAISUUDESSAKIN TUONTIENERGIAN VARASSA, MUTTA 
OMAVARAISUUS KUITENKIN VAHVISTUNEE

Energiantuotannon omavaraisuusasteemme on noin 30 prosenttia. Loput energiatarjonnasta 
tyydytetään tuonnilla. Siitä valtaosa (noin 80 %) tulee Venäjältä öljynä, maakaasuna, kivihii-
lenä, sähkönä ja ydinpolttoaineena. Myös sähkön osalta Suomi on riippuvainen tuonnista. 
Uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden 
energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Tavoitteeksi on asetettu 55 prosenttia. Energia-, 
kaasu- ja sähkömarkkinoiden mahdollinen avautuminen kansainvälisesti voi toisaalta hei-
kentää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Toisaalta uusiutuvat energialähteet jakautuvat 
maantieteellisesti tasaisemmin kuin fossiiliset varannot. Tämä voi alueellistaa energian 
tuotannon ja tehdä energialähteistä aikaisempaa kansallisempia.  
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PERINTEINEN ENERGIA-ALA ON IKÄÄNTYNYT: YLI PUOLET TYÖVOIMASTA 
POISTUU VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

Avarasti määritellyn energiaklusterin työllisten ikärakenne muistuttaa normaalimallia, jossa 
nuoria ja vanhoja ikäluokkia on vähemmän, kun taas 25–50-vuotiaita on enemmän. Poikke-
uksena on keskellä ikäjakaumaa oleva aliedustus ikäryhmässä 35–45-vuotiaat. Tämä lienee 
peruja 1990-luvun lamasta. Jos rajataan tarkastelu kapeampaan teknisen huollon toimialaan 
(sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto), huomataan, että kyseessä on yksi kaikkein ikäänty-
neimmistä toimialoista. Vaikka työmarkkinoilta seuraavien 15 vuoden kuluessa poistuvan 
työvoiman määrä ei absoluuttisesti kovin suuri olekaan, poistuu toimialalta yli puolet tällä 
hetkellä työssä olevista työntekijöistä. Se on toimialojen joukossa kolmanneksi suurin osuus 
maatalouden ja julkisen hallinnon jälkeen.

Jos ajatellaan koulutus- ja rekrytointitarvetta, on suppeasti määritellylle sähkö-, lämpö- ja 
vesihuollon toimialalle pystyttävä tarjoamaan noin 10 000 henkilöä työvoimaa vuoteen 2030 
mennessä. Pääosin he korvaavat poistunutta työvoimaa. Tämä tarkoittaisi 500–600 henkilön 
tulemista toimialalle vuosittain vuoteen 2030 saakka. Jos raportissa odotettu energiasekto-
rin kasvu toteutuu, tämä määrä ei todennäköisesti tule riittämään.

ENERGIA-ALALLA YLEISINTÄ ON TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN 
AMMATILLINEN KOULUTUS TAI AMMATTI KORKEAKOULUTUS

Suurin osa energia-alalla työskentelevistä toimii teollisen työn ja rakennusalan ammateissa. 
Käsillä olevan ja tulevaisuudessa jatkuvan energia-alan murroksen, jatkuvan rakentamisen 
ja investointien vuoksi rakentamisen ammattilaisia tarvittaneen jatkossakin. Energia-alan 
työvoiman koulutustausta on erittäin keskittynyt tekniikan ja liikenteen alan ammatilliseen 
koulutukseen tai ammattikorkeakoulutukseen.
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4 ENERGIA-ALAN MUUTOSVOIMAT

Ennakointiryhmä hahmotteli energia-alaan vaikuttavat tulevaisuuden muutosvoimat ensim-
mäisessä ja toisessa työpajassa. Muutosvoimat saivat muotonsa paitsi sisältökuvausten 
myös useiden äänestysten, tärkeysjärjestykseen asettamisten ja uudelleenjärjestelyjen 
jälkeen. Vaikka muutostekijöistä äänestettiin ja niitä asetettiin tärkeysjärjestykseen, ei lopul-
lista muutosvoimien valikoimaa voi asettaa tärkeysjärjestykseen. Prosessia ja menetelmiä 
on kuvattu tarkemmin työpajoittain luvussa 2.3.

Tässä muutosvoimat esitetään järjestyksessä, jossa edetään globalisaatiosta, kansain-
välisistä markkinoista ja yritysten liiketoimintaympäristöstä teknologisen kehityksen ja 
tutkimuksen kautta ekologiaan, ympäristökysymyksiin. Lopulta päädytään ihmiseen ja 
kuluttajiin sekä heidän arvoihinsa ja valintoihinsa. Järjestys on logiikaltaan sama kuin aloi-
tuskokouksessa esitelty yleinen malli tulevaisuuden muutosikkunoista (ks. luku 2.3 kuvio 2). 
Samaa asetelmaa on sovellettu myös ruokaketjua käsitelleessä osaamistarveraportissa 
(Vepsäläinen 2016a). Tämä esittämisjärjestys ei ole tärkeysjärjestys. 

Globalisaatio

Suomen 
energia-ala

Turvallisuus ja 
riskienhallinta

Omavaraisuus ja 
huoltovarmuus

Markkinoiden, 
tuotannon ja kysynnän 

muutos

Teknologian kehitysDigitalisoituminen

Ympäristö ja 
kestävä kehitys

Ilmastonmuutos

Kuluttajien 
muuttuvat 

valinnat

KUVIO 24  ENERGIA-ALAAN VAIKUTTAVAT TULEVAISUUDEN MUUTOSVOIMAT 

Varsinaisten energia-alan muutosvoimien esittelyn jälkeen kuvataan lyhyesti erillisen met-
säenergiatyöpajan hahmottelemat tulevaisuuden muutosvoimat (luku 4.10) sekä koulutustoi-
mikunnille tehdyn kyselyn tuottamat ajatukset tulevaisuuden muutosvoimista (luku 4.11).
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4 1 Globalisaatio  

Globalisaatio on monitahoinen ilmiö, jossa useat asiat, energia mukaan lukien, liittyvät toi-
siinsa. Ristiin kytkeytyvät teemat voisi kiteyttäen asetella kolmeen ryhmään: talous, teknolo-
gia ja ihminen. Yritystoiminnassa globalisaatio merkitsee kiristyvää kilpailua ylikansallisilla 
markkinoilla. Menestyäkseen yritysten on joko kyettävä toimimaan pienemmillä kustannuk-
silla ja myytävä halvemmalla tai vaihtoehtoisesti tuotettava laatua ja erikoistuttava aloille, 
joilla voi toimia kotimarkkinoita laajemmilla kentillä. Kustannusten minimointi johtaa keskit-
tymiseen ja mittakaavaetujen hankkimiseen. Samalla on erikoistuttava, mikä edellyttää, että 
käytettävissä on parasta mahdollista osaamista ja teknologiaa. Kaikki tämä johtaa siihen, 
että on pakko verkostoitua jopa maapallonlaajuisesti. Kilpailussa menestyminen on useim-
miten mahdotonta, jos toimii yksin. Verkostot voivat perustua esimerkiksi tuotannolliseen 
yhteistyöhön, tuotekehitykseen, markkinointiin, jakeluun tai tiedon hallintaan.

Globalisaatio vaikuttaa ensimmäisenä teollisuuteen. Teollisuudessa globalisaatio tuo muka-
naan ylikansallisia yrityskauppoja ja yhteenliittymiä sekä verkostoitumista. Myös sellainen 
työ, joka on halvempaa ja mahdollista teettää muualla kuin Suomessa, poistuu maasta. 
Samalla kiristyvä kilpailu pakottaa investoimaan uuteen teknologiaan. Kehitys johtanee 
siihen, että teollisuuden työvoimatarve kokonaisuudessaan supistuu entisestään, vaikka 
ikääntymisestä aiheutuukin väliaikaisia tarpeita paikata suuria poistumia. Voi olla myös niin, 
että uusi teknologia (paikallisvalmistus, digitalisoituminen, robotisoituminen) mahdollistaa 
teollisen valmistuksen paluun Suomeen.

Globalisaatio ei kosketa vain liiketoimintaa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian nopea 
kehitys on globalisoinut myös tiedon, kulttuurin ja ihmisten elämäntavat. Kaikki on kansain-
välistä: kuluttaminen, työelämä, ystävyyssuhteet, harrastaminen ja vapaa-aika. Suomalais-
ten elinpiiriin ilmaantuu yhä uusia kulttuuriperinteitä, kun ulkomailta peräisin olevan väestön 
osuus kasvaa. Globalisaatio näkyy myös muuttoliikkeinä.

Energia-ala on ollut globaali viimeiset sata vuotta, koska energiavarat eivät ole jakautuneet 
maantieteellisesti tasaisesti. Energiaa on myyty, ostettu ja kuljetettu ympäri maapallon. 
Asetelma jatkunee myös tulevaisuudessa, ainakin fossiilisten energialähteiden osalta. 
Maapallon väkiluku kasvaa miljoonalla ihmisellä neljän päivän välein. Kiinassa ja Intiassa 
(Chindiassa) asuu 1 100 miljoonaa alle 25-vuotiasta, mikä on enemmän ihmisiä kuin Yhdys-
valloissa, Euroopassa ja Australiassa yhteensä kaiken kaikkiaan. Energiaa pitää olla tarjolla 
siellä missä sitä kulutetaan. Väestönkasvusta huolimatta energiankulutuksen kasvu on 
hidastunut viime vuosina. Energian maantiede on lisäksi muuttumassa, kun siirtyminen 
fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin etenee. Suomelle kaikkein keskeisin 
energiafoorumi on Euroopan unioni ja sen sisämarkkinat. Toisaalta myös Venäjän energia-
markkinat ovat Suomelle aina tärkeät.

Uusiutuvat energialähteet eivät ole hyödyntämisen suhteen niin globaaleja kuin fossiiliset 
varannot ovat olleet. Öljyä ja kaasua on kuljetettu maapallon toiselta puolelta toiselle, 
sen sijaan aurinko paistaa ja tuuli puhaltaa melkein kaikkialla. Uusiutuvat energialähteet 
jakautuvat maantieteellisesti tasaisemmin, mikä saattaa alueellistaa energian tuotannon 
ja kansallistaa energialähteet. Jokaisella maalla ja alueella saattaa tulevaisuudessa olla 
itsenäisempi ja omavaraisempi energiapolitiikka. Energia-alan tulevaisuus saattaa olla 
voimakkaan kansainvälisen ja alueellisen kilpailun ja edunvalvonnan sävyttämä.
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Energian uutena maailmanlaajuisena ulottuvuutena on ympäristöpolitiikka ja ilmas-
tonmuutos. Energiasektori on keskeinen ajuri ihmiskunnan pyrkiessä kohti hiilivapaata 
tulevaisuutta. Energian globalisaation yksi keskeinen piirre on sääntelyn lisääntyminen. On 
sopeuduttava rajoittaviin ja ohjaaviin sopimuksiin ja pyrittävä tarttumaan säännöissä piileviin 
mahdollisuuksiin. Tihenevän säädösviidakon ohella myös kuluttajat ja asiakkaat ohjaavat 
tarpeillaan, toiveillaan ja vaatimuksillaan energia-alan tulevaisuutta. Tästä puhutaan tar-
kemmin viimeisen muutosvoiman ”Kuluttajien muuttuvat valinnat” yhteydessä.

Suomi on energiaintensiivinen maa, joka elää ja toimii kylmissä olosuhteissa. Energiatalou-
temme on monipuolinen, ja meillä on korkeatasoista osaamista monilla energiateknologian 
osa-alueilla. Varsinaista energiaa meillä ei juuri ole vietäväksi, mutta osaamista ja teknolo-
giaa sitäkin enemmän. Esimerkkejä vientituotteista voisivat olla hajautetun energiantuotan-
non ratkaisut, tuulivoima- ja aurinkoenergiakomponentit, biomassakattilat, pienimuotoinen 
CHP-teknologia, biopolttoaineet ja -tekniikat sekä kaasumoottorit ja -moottorivoimalat, pien- 
ja minivesivoiman turbiinigeneraattorit sekä polttokennojen teknologia (TEM 2016f, Tekes, 
liite 1). Globaalissa energiatalouden murroksessa meillä suomalaisilla olisi mahdollisuus 
ottaa kokoamme suurempi rooli.

4 2 Turvallisuus ja riskienhallinta 

Olettakaamme, että globalisaatio, ylikansallinen integroituminen ja verkottuminen etenevät 
myös energiamarkkinoilla. Tällöin energian ulkomaankauppa, tuonti ja vienti lisääntyvät 
Suomessakin. Omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvä riskienhallinta nousee keskei-
seksi huolenaiheeksi. Myös turvallisuusriskit kasvavat. On huolehdittava siitä, että emme 
ole yhden kortin varassa, jos tietoturva pettää ja Suomen energiahuolto joutuu hakkeroinnin, 
kyberterrorismin tai jopa -sodankäynnin kohteeksi. Järjestelmän haavoittuvuus on minimoi-
tava tietoturvateknologiaa kehittämällä.

Energian turvallisuuden ja eettisyyden merkitys nousee tulevaisuudessa entistä tärkeäm-
pään rooliin. Energiaturvallisuus voidaan tässä mieltää paitsi edellä kuvattuna kansallisena 
energian huoltovarmuutena myös perinteisenä yksilön turvallisuutena. Tulevaisuudessa 
energia olisi näin entistä turvallisempaa käyttää, vaikkapa ilman sähköiskuja ja tulipaloja. 
Myös uusia turvallisuus- ja terveellisyyshaasteita todennäköisesti nousee esille, kun uusia 
energialähteitä ja -teknologioita otetaan käyttöön (esimerkiksi: tuulivoimaloiden arvioidut 
terveyshaitat tai sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutukset). Uusia huolenaiheita 
ja pelkoja saattaa nousta esille, ja näillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon ja ihmisten 
kulutuskäyttäytymiseen. Asioihin on varauduttava etukäteen. Energian ostaja on tulevaisuu-
dessa myös entistä eettisempi ja haluaa tietää, mistä energia on peräisin. Onko bioenergia 
kasvatettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen tai onko sähkö tuotettu ekologista 
jatkuvuutta turvaavalla tavalla. Suomalainen energia-ala voisi tulevaisuudessa profiloitua 
kansainvälisillä markkinoilla eettiseksi ja ekologiseksi sekä tulemalla tunnetuksi turvalli-
sista energiaratkaisuista.

Globalisaation ja verkostoitumisen edetessä erilaiset energia-alan yhteenliittymät saat-
tavat integroitua yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä monimutkaistuminen ilmenee 
institutionalisoitumisena sekä sopimusten ja sääntöjen lisääntymisenä. Tulevaisuus saattaa 
näyttäytyä energiajuristien valtakautena. Tulevaisuuden mosaiikkimaisessa yhteiskunnassa 
sopimusten laatiminen monimutkaistuu kansainvälisesti, kansallisesti ja organisaatioiden 
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välillä. Eri näkökulmia ja osapuolia on enemmän. Toisaalta, koko globalisaation avautumis-
paine saattaa kääntyä strategisesti erittäin tärkeällä energiasektorilla valtioiden väliseksi 
kilpailuksi ja protektionismiksi. Sama henkilökohtaisten etujen valvonta saattaa yleistyä 
myös yksilöiden, kotitalouksien, väestöryhmien tai vaikkapa asuinalueiden välillä. Energian 
kuluttajille saatetaan asettaa velvoitteita ja kiintiöitä tai rajoittaa oikeuksia sen mukaan, 
kuinka aktiivisesti tai passiivisesti toimii energiamarkkinoilla. 

4 3 Omavaraisuus ja huoltovarmuus

Suomen energiapolitiikassa omavaraisuus ja sen päällä lepäävä huoltovarmuus ovat olleet 
tärkeässä asemassa. Vaikka olemme energian tuonnista riippuvaisia, voidaan Suomen 
energiajärjestelmää luonnehtia hajautetuksi ja monipuoliseksi. Meillä on suuria ja pieniä 
energiantuotantolaitoksia, ja niissä käytetään useita eri energialähteitä. Energiantuotannon 
noin 30 prosenttinen omavaraisuusasteemme perustuu vesivoimaan, turpeeseen ja biopolt-
toaineisiin puu mukaan lukien. Loput 70 prosenttia energiatuotannosta perustuu tuontiin, 
josta Venäjältä tulee noin 80 prosenttia. Itänaapurista saamme öljyä, maakaasua, kivihiiltä, 
sähköä ja ydinpolttoainetta (Öljy- ja biopolttoaineala 2016). 

Tavoitteena on kohentaa Suomen energiaomavaraisuutta 55 prosenttiin. Omavaraisuus 
suojaa maatamme maailmantalouden suhdanteilta. Uusiutuvien energialähteiden yleistyvä 
käyttöönotto edistää tavoitteen toteutumista. Toisaalta yhä avoimemmaksi ja ylikansallisesti 
verkottuneemmaksi muuttuvat energiamarkkinat, jossa kaikenlaiset keskinäisriippuvuudet 
lisääntyvät, ei ole omiaan vahvistamaan omavaraisuutta. Voi olettaa, että energian, poltto-
aineiden ja sähkön tuonti ja vienti lisääntyvät Suomessakin. Omavaraisuus joutuu entistä 
enemmän koetukselle. Kun Suomessa on perinteisesti haluttu varautua energiatalouden 
uhkiin omavaraisuudella, on viime aikoina vahvistunut vaihtoehtoinen lähestymistapa, jossa 
huoltovarmuutta parannetaan useiden maiden yhteistyönä. Esimerkkeinä ovat Suomen ja 
Ruotsin välille vuoteen 2025 mennessä valmistuva uusi 800 megawatin siirtoyhteys sekä 
Suomen kaasuverkon kytkeminen Baltiaan ja Keski-Eurooppaan Viroon rakennettavan 
putken avulla. Tällainen avoimeen verkostoitumiseen perustuva huoltovarmuus edellyttää, 
että kumppanit ovat vakaita ja luotettavia.

Toisaalta uusiutuvat energialähteet sijaitsevat maapallon pinnalla maantieteellisesti tasai-
semmin kuin fossiiliset varannot. Tämä taas puolestaan on omiaan vahvistamaan valtioiden 
ja alueiden omaa energiataloutta. Voi olla, että tulevaisuudessa näemme jopa protektionis-
min lisääntyvän. Joka tapauksessa Suomi on ottanut vauhdilla käyttöön uusiutuvia ener-
gialähteitä. EU:n Suomelle asettamat tavoitteet on saavutettu etuajassa, ja uudet tavoitteet 
ovat korkealla. Tämän voi ajatella vahvistavan Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. 
Erityisesti biomassa ja metsät ovat tässä tärkeässä roolissa.

4 4 Markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos

Energiamarkkinat ovat muuttumassa nopealla vauhdilla täysin toisenlaiseksi kuin aikaisem-
min. Vanhojen tilalle on tulossa uusia energialähteitä, ja niiden maantiede sekä suhde maa-
ilmanpolitiikkaan muuttuvat. OPEC-maiden, EU:n, USA:n, Venäjän, Kiinan ja Afrikan asema 
energian pelilaudalla muuttuu. Energian tuotantotavat ja teknologiat ovat vaihtumassa, mikä 
muuttaa markkinoiden ansaintalogiikan toisenlaiseksi. Energian kysynnän ja tarjonnan koh-
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taanto on muuttumassa reaaliaikaisen joustavaksi, ja energian varastoinnin nopealla kehi-
tyksellä on suuri rooli. Sähkön rooli energiataloudessa nousee vieläkin keskeisemmäksi. 
Väheksyä ei sovi myöskään sitä, että myllerryksen aikakaudella on koko ajan investoitava, 
otettava uutta teknologiaa käyttöön ja opittava uutta. Tällä kaikella on kustannuksensa. 

Valtioiden kansalliset ja ylikansalliset energiapolitiikat ohjaavat säädöksillään markkinoiden 
toimintaa. Energia- ja sähkömarkkinat ovat myös koko ajan avautumassa. Suomen sähkö-
markkinat avattiin kilpailulle 1995 voimaan tulleella sähkömarkkinalailla. Syksystä 1998 
alkaen myös kotitaloudet ovat voineet kilpailuttaa sähkön hankintaansa. Nykyisin Suomessa 
toimiva noin 75 sähkön vähittäismyyjän joukko alkaa kasvaa, koska kuluttaja voi myydä oman 
pienimuotoisen sähköntuotantonsa sähkömarkkinoille. Tulevaisuudessa kotitalouksista 
tulee myös energian tuottajia. Markkinat avautuvat myös maantieteellisesti. Suomi on nyt 
osa pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita, joihin kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. 
Noin 70 prosenttia tukkusähkökaupasta käydään Oslossa sijaitsevan sähköpörssin kautta. 
Sähkömarkkinat ovat kuitenkin laajentumassa eurooppalaisiksi.

Kysyntäjoustavat energiamarkkinat

Energiahuollon periaatteena on ollut se, että energian tarjonnan on kyettävä vastaamaan 
kysyntään. Ja koska tietyn tulevaisuuden ajankohdan kysynnän määrä ei ole tiedossa, on 
sähkön tehohuippuihin varauduttava etukäteen tehoreservillä. Tällaisina tehoreserveinä 
voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet. 
Kulutuspiikit määrittelevät kapasiteetin ja ovat kalliita. Huipputehojen tuottamisessa on 
käytetty yleensä fossiilisia polttoaineita. Tämä perinteinen paradigma on nyt muuttumassa. 
Uuden tieto- ja kommunikaatioteknologian sekä IoT:n (Internet of Things, tavaroiden internet) 
avulla voidaan saada parempi ja reaaliaikaisempi tieto kulutuksen muutoksista. Myös sähkön 
varastointi pehmentää tehomuutosten tarvetta.  

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon lisääntyminen tekee sähkön 
tuotannosta nykyistä riippuvaisempaa ajankohdasta ja sääolosuhteista. Aurinko ja tuuli eivät 
jakaudu tasaisesti aikajanalle. Tämä pakottaa järjestämään sähkön tuotannon ja kulutuksen 
niin, että tarjonta ja kysyntä seuraavat toisiaan joustavasti ja mahdollisimman reaaliaikai-
sesti. Tarvitaan tehon ja kulutuksen joustoja. Keskeiseksi nousee tiedon kulun parantaminen 
kysynnän ja tarjonnan välillä molempiin suuntiin sekä sähkön varastoinnin kehittäminen. 
Myös hajautettu tuotantomalli, jossa käytetään hybriditeknologioita energian tuottamiseen, 
lisää joustavuutta. 

Älykäs energiaverkko

Tulevaisuudessa keskeiseksi muodostuu tiedon reaaliaikainen ja monensuuntainen kulku 
tuottajan, energiavaraston ja kuluttajan välillä. Tulevaisuudessa yhä useampi energiamark-
kinoiden toimija on samanaikaisesti kaikissa mainituissa rooleissa. Ajan kuluessa tekoäly 
alkaa yhä enemmän vastata koko järjestelmän reaaliaikaisesta toiminnasta automaattisesti 
keskustellen kaikkien järjestelmän osatekijöiden kanssa. Ennen sitä käytössä ovat perintei-
semmät ratkaisut: esimerkiksi tietyn sähkömäärän tilaaminen etukäteen joulukinkun pais-
toon tai kotitalouden oman kulutuksen reaaliaikainen kulutuksen etäseuranta ja etäsäätö 
tietoverkkoon kytkettyjen älymittareiden avulla. 
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Hajautettu energiantuotanto

Kysynnän ja tarjonnan joustavuutta edesauttaa tulevaisuudessa myös se, että myyjä ja ostaja 
eivät enää välttämättä ole erillään eri paikkakunnilla eri päätöksenteko-ohjauksessa tiedonku-
lun esteiden erottamina. Hajautetun energiantuotannon olosuhteissa myyjä, varastoija ja ostaja 
voivat olla sama henkilö tai yksikkö. Hauska piirre kehityksessä on se, että palataan ikään kuin 
sata vuotta ajassa takaisinpäin. Ennen ihmiset hankkivat itse energiansa päivittäin. Sitä tuotet-
tiin, ostettiin, varastoitiin ja myytiin saman toimijan toimesta. Nykyisen keskitetyn energiahuol-
lon olosuhteissa ihminen on vieraantunut energiataloudesta; sähkö tulee töpselistä (Heiskanen 
2016). Tulevaisuudessa me kuluttajat ja ostajat ryhdymme taas aktiivisesti tuottamaan itse 
energiaa erilaisin uusiutuvia energialähteitä hyödyntävin välinein. Ylijäämä joko varastoidaan 
tai myydään verkkoon muiden käyttöön. Kehittyvä teknologia tekee näin mahdolliseksi säätää 
energiankulutusta tässä ja nyt hybriditeknologian ja hybridienergialähteiden avulla. 

Tuotannon ja kulutuksen kitkaa tulevat tasoittamaan energian varastointiteknologiat. Sähkön 
osalta kyse on ensisijaisesti akkuteknologiasta. Nykyiset akut ovat kapasiteetiltaan liian 
pieniä ja fyysisesti painavia. Nykyiseen litium-teknologiaan liittyen myös Suomessa on 
litiummineraaleja, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kehittää alaa myös meillä. Kemiallisten 
energiamuotojen varastointi kehittyy vedyn ja muiden nesteiden varastoinnissa (esim. 
metaani). Varastoinnilla voidaan ajatella myös parannettavan toimitusvarmuutta, omava-
raisuutta ja huoltovarmuutta. Akkuvarastoinnin haittapuolena on ongelmallinen jäte, jonka 
kierrätys on otettava huomioon.

Mahdollista muutosta Suomen energiatuotannon rakenteessa ja asiakaskunnan aktiivisuu-
dessa on kuvattu summittaisesti kuviossa 25 (kuvion lähtökohtana on professori Jarmo Par-
tasen esittämä kuvio energia-alan ennakointiryhmän ensimmäisessä työpajassa 12.4.2016 
Opetushallituksessa).  

Hajautettu
tuotanto

Keskitetty
tuotanto

Aktiiviset
kuluttajat

Passiiviset
kuluttajat

SUOMI
NYT

SUOMI
2030

KUVIO 25  SUOMEN ENERGIATUOTANTOJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA 
KULUTTAJAKUNNAN AKTIIVISUUS NYT JA TULEVAISUUDESSA 

Lähde, soveltaen: Partanen Jarmo (2016).
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Liiketoiminnan näkökulmasta ansaintalogiikat muuttuvat tulevaisuudessa toisenlaisiksi. 
Keskitetyn ja raskaan energiantuotantokapasiteetin, voimalaitosten ja sähköverkkojen 
rinnalle tulee uudenlaisia palveluratkaisuja tuottavaa liiketoimintaa. Yritystoiminnassa 
painottuu entistä enemmän asiakkaiden yksilöllisten palveluratkaisujen tuotanto. Myös 
energia-alan osaamisperusta laajenee entistä enemmän tietotekniikan, kommunikaatiotek-
nologian ja tekoälyn suuntaan. Markkinoiden siirtyminen tietoverkkoon, esineiden internetiin 
ja virtuaaliverkkoihin edellyttää uudenlaista osaamista energia-alan ammattilaisilta. On 
hallittava ICT, paikkariippumattomat palvelut, etähuolto, etäylläpito ja etäkorjaus. 

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna hajautetun energiamallin etuna on suurempi työllistävyys ja 
liiketoimintamahdollisuuksien lisääntyminen. Uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy 
ja biomassoja hyödynnetään tehokkaammin. Kehitys on taipuvainen vahvistamaan omava-
raisuutta paitsi kansallisesti myös alueellisesti. Paikallinen riippumattomuus keskitetystä 
energiainfrastruktuurista tuskin kuitenkaan hidastaa yleistä väestön ja taloudellisen aktivitee-
tin keskittymisvirtaa metropolialueille. Energian toimitus- ja huoltovarmuus on hajautetussa 
energiamallissa riippuvainen toiminnan laadusta, investointien riittävyydestä ja osaamisesta.

Energian maantiede

Siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on omiaan tasoittamaan alueellisia eroja, 
koska energia sijoittuu maantieteellisesti tasaisemmin. Keskittyminen ja kaupungistuminen 
ovat pitkään jatkuneita ilmiöitä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Mitään merkkejä 
kehityksen kääntymisestä päinvastaiseksi ei ole näkyvissä. Globaaleissa kiristyvän kilpailun 
olosuhteissa on etu, jos yritys sijaitsee pääoma-, tieto- ja osaamisvirtojen sekä teknologisten 
innovaatiovirtojen läheisyydessä – mieluummin solmukohdissa. Sama pätee yksilöihin. 
Globalisaatio siis edistää osaltaan maantieteellistä keskittymistä kaupunkeihin, kaupunki-
seuduille ja metropoleihin. 

Keskittyminen johtaa maaseudun autioitumiseen. Maatalousalueiden infrastruktuuri, 
rakennukset ja laitteet jäävät vähälle käytölle ja niiden arvo laskee. Uusiutuvan energiantuo-
tannon, erityisesti biomassan tuotanto hankaloituu työntekijöiden, osaamisen ja investointien 
niukkuuden vuoksi. Asian voi ennakoida myös optimistisesti: Bioenergian lisääntyvä kysyntä 
hidastaa keskittymiskehitystä ja tarjoaa maaseudun asukkaille työtä. Energia-ala hyötyy 
jo olemassa olevasta kone- ja laitekannasta ja motivoituneesta työvoimasta. Maaseudun 
energian kuluttaja-tuottajataloudet voivat irtautua valtakunnallisista ja alueellisista energi-
averkoista ja muuttua omavaraisiksi sähkön ja lämmityksen osalta. Pientuotannon verkos-
toituessa voi syntyä energiaosuuskuntia. 

Toisaalta kaupungistuminen voi luoda energia-alalle hyvät olosuhteet ja mahdollisuuksia 
kaupunki- ja metropolialueilla. Keskitetty energiahuolto on luonnollisesti sitä edullisempaa 
ja tehokkaampaa, mitä tiheämmin ihmiset, palvelut ja yritykset sijoittuvat. Tulevaisuudessa 
yleistyvä 24/7-elämäntyyli tasaa kulutushuippuja. Kaupunkikulttuuri voi luoda kysyntää 
uudentyyppisille energiantuotannolle tai energiapalveluille. Energian pienimuotoinen tuo-
tanto kaupunkiympäristössä saattaa lisääntyä tee itse kulttuurin yleistyessä. Digitaaliset 
palvelut mahdollistavat kiinteistö- tai korttelikohtaisia ratkaisuja, joissa on mahdollista 
myydä energian (kWh:n) sijasta myös palveluratkaisuja elämisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Energiantuotanto hajautuu ja integroituu entistä enemmän rakennettuun ympäristöön. Kun 
rakennuksista ja ajoneuvoista tulee osa energian varastointijärjestelmää, energia-alan osaa-
miseen tulee sisällyttää kokonaisten kaupunkirakenteiden suunnittelu ja ohjaus. Tiiviissä 
kaupunkimaisessa energiataloudessa riskit ovat suuremmat: vika-, onnettomuus- tai kriisi-
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tilanteen vahingot paisuvat nopeasti suuriksi. Turvallisuudesta, tietoteknisistä suojauksista 
ja varojärjestelmistä on huolehdittava hyvin. Tällä on myös kustannuksensa. 

Energian hinta

Tulevaisuudessa fossiilisen energian hinta nousee ja uusiutuvan energian hinta laskee. 
Fossiilisten polttoaineiden tuottaman sähkön yksikkötuotantokustannus on ollut korkeintaan 
muutamia kymmeniä euroja megawattituntia kohden. Tähän saakka uusien energiantuo-
tantotapojen kustannukset ovat olleet korkeat tuotekehityksestä johtuen. Tulevaisuudessa 
esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian tuotantokustannukset laskevat hyvin nopeasti samalle 
tasolle kuin mitä ne ovat fossiilisen energian osalta tällä hetkellä. Sarjatuotantona aletaan 
valmistaa uudenlaisia energiantuotantolaitteistoja ja infrastruktuuria, jonka muuttuvat käyt-
tökustannukset tulevat olemaan hyvin alhaiset (alle 10 euroa per MWh). 

Markkinoille tulee hyvin halpaa energiaa, kun itse ”polttoaine” ei maksa mitään, eikä sitä 
tarvitse kuljettaa tai varastoida. Tällaisessa asetelmassa korkeilla muuttuvilla kustannuk-
silla toimivilla voimalaitoksilla on vaara ajautua ongelmiin. (Partanen 2016.) Tulevaisuudessa 
keskeiseksi nousevat kiinteät kustannukset ja investoinnit. Hajautetuilla ja kysyntäjoustavilla 
energiamarkkinoilla kannattavuus, hinnoittelu ja ansaintalogiikka muuttuvat.

Kustannuksia nostavat tulevaisuudessa investoinnit uuteen uusiutuvan energian tuotanto-
teknologiaan, siirtoverkoston kehittämiseen ja energian kasvavaan varastointitarpeeseen. 
Suomen ilmassa kulkeva sähköverkko on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Paitsi 
että ilmajohtoja on uusittava, tulevaisuudessa yhä useampi linja upotetaan maan alle. Ener-
giajärjestelmän haavoittuvuuden vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen maksavat ja 
nostavat energian hintaa.

4 5 Teknologinen kehitys

Teknologian kiihtyvä kehitys on tulevaisuuden muutosvoimista merkittävin. Energia on tee-
mana niin ikään yksi kaikkein tärkeimmistä tulevaisuutta muovaavista asioista. Nämä teemat 
yhdistyvät energiateknologiassa, jota voidaan pitää oikeana superaiheena tulevaisuutta 
ennakoitaessa. Arktisena energiaintensiivisen valmistuksen, asumisen ja liikkumisen maana 
Suomi hallitsee energia-asiat ja energiateknologiat. Voisimme olla tulevaisuudessa muutok-
sen eturintamassa.

Teknologia on monitahoinen teemakokonaisuus. Erityinen energiateknologian kokonaisuus 
on mahdollista määritellä, ja sitä kuvataan tässä kappaleessa, mutta tosiasiassa energia-ala 
on tekemisissä hyvin monien teknologian alalajien kanssa. Kaikkia teknologioita, joita 
sovelletaan energia-alalla, ei ole tässä yhteydessä mahdollista käydä läpi. Ensimmäinen 
ja merkittävin näistä yleisteknologioista on hyvin laaja informaatio- ja kommunikaatiotek-
nologian kokonaisuus, jota käsitellään seuraavassa myös digitalisoitumisen yhteydessä. 
Muista energiaan liittyvistä teknologioista mainittakoon esimerkiksi kone- ja laitetekniikka, 
mekatroniikka, automaatio, materiaaliteknologia, robotiikka, prosessien ohjausjärjestelmät, 
itseohjautuvat ja itsesäätyvät tunnistimet ja sensorit, cleantech, konenäkö, geeniteknologia, 
bioteknologia ja niin edelleen – tässä vain muutamia esimerkkejä.

Yleisesti energia-alan kannalta on oleellista, että teknologioiden kehitystä seurataan 
jatkuvasti paitsi yrityksissä myös koulutuksessa, tutkimuksessa ja julkisella sektorilla. 
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Suomessa on perinteisesti osattu hyvin uusien teknologioiden omaksuminen. Tämän kyvyn 
säilymisestä on huolehdittava myös tulevaisuudessa ja pidettävä huolta siitä, etteivät tek-
nologian käyttöönoton kustannukset nouse liian korkeiksi. Kaikilla pitää olla mahdollisuus 
uusimman teknologian käyttöön mahdollisimman edullisesti. Energia-alan teknologista 
innovaatiotoimintaa on tuettava. Seuraavassa kuvataan joitakin energia-alan tulevaisuuden 
kannalta keskeisiä teknologian sektoreita eri näkökulmista.

Energiatehokkuusteknologiat

Yhtä tärkeää kuin tuottaa lisää energiaa on yrittää käyttää sitä säästeliäästi ja tehokkaasti. 
Niukkenevien resurssien olosuhteissa on saatava aikaiseksi sama lopputulos pienemmällä 
energiamäärällä kuin aikaisemmin. Sama asia voidaan ilmaista myös niin, että on saatava 
aikaiseksi enemmän samalla energiamäärällä. Yhtä kaikki, kysymys on energiatehokkuu-
desta. Energiavarojen riittävyys ja ekologinen jatkuvuus edellyttävät yhä tehokkaampaa 
energiankäyttöä. Elinympäristön muuttuminen polttoainekäyttöisestä sähkökäyttöiseksi 
parantaa energiatehokkuutta. Suomessa yleinen sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto on 
myös tehokas tapa tuottaa energiaa. Yhteistuotanto säästää primäärienergian kokonaisku-
lutusta Suomessa arviolta noin 11 prosenttia (Energiateollisuus 2016). Oman teknologisen 
alalajinsa muodostavat ne rakentamisen, asumisen, liikenteen ja tuotannon teknologiat, 
jotka parantavat energiatehokkuutta. Toki ihmisen käyttäytymisellä ja valinnoilla on energia-
tehokkuuden parantamisessa myös tärkeä rooli. 

Hajautetun tuotannon teknologiat

Edellä markkinoiden yhteydessä (luku 4.4) kuvattiin jo tulevaisuuden järjestelmää, jossa 
energian tarjonta ja kysyntä joustavat tilanteen mukaan. Tuotanto ei ole enää niin keskitetty, 
vaan se on hajautunut lukemattomien toimijoiden verkostoksi, jossa energian kuluttajat 
toimivat myös energian tuottajina. Tällaisessa tulevaisuuden energiataloudessa tarvitaan 
monia uusia teknologioita. Hajautettu energiantuotanto edellyttää muun muassa digitaali-
suuden ja koneälyn tuomista järjestelmän hallintaan ja säätöön. Kotitalouksien ja yritysten 
on kyettävä seuraamaan omaa sähkön kulutustaan ja integroimaan tuotantonsa ja varas-
tointikapasiteettinsä järjestelmään. Älyratkaisut jakeluverkon hallinnassa, kysynnän jous-
toratkaisut, virtuaaliteknologiat ja kehittyneet siirtoteknologiat ovat avainrooleissa uudessa 
energiataloudessa. Suomalaiselle osaamiselle on jopa vientimarkkinoita tehoelektroniikan, 
energia-automaation ja älykkäiden ohjausjärjestelmien tuotannossa (TEM 2016f).

Energian varastointiteknologiat

Hajautetun tuotantojärjestelmän ja siihen liittyvien joustojen ehdoton edellytys on, että ener-
gian varastointiteknologiat kehittyvät. Ratkaisevassa roolissa on akkuteknologia. Nykyisten 
akkujen kapasiteettia pitää saada kasvatettua samalla kun kokoa ja painoa pienennetään. 
Myös kustannuksia on saatava laskettua. Suomessa on myös akkuteknologiaan liittyviä 
mineraalivaroja. Tulevaisuudessa yleistynee myös langaton sähkönsiirto, millä on suuri 
merkitys laitteiden latauksen automatisoinnissa. 

Energiaa voidaan varastoida sähkön lisäksi myös muissa muodoissa: kemiallisesti kaasuihin 
tai nesteisiin, paineilmaan, vauhtipyöriin, lämpö- ja kylmäakkuihin, pumppuvoimalaitoksiin 
tai erilaisten biomassojen muodossa (Partanen 2015). Energian varastointiajat voivat vaih-
della millisekunneista vuosiin. Vedyn, metaanin tai muiden kaasujen energiatekninen käyttö 
energiavarastona tai polttoaineena nähdään potentiaalisena. Vedyn etuna on ainoana pääs-
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tönä tuleva vesihöyry. Haasteena on toistaiseksi sen pienestä tiheydestä johtuva varastoinnin 
ja kuljetuksen haaste (VTT 2013). Akkujen ja kemiallisen energian kehittämisessä on otettava 
huomioon jäte- ja ympäristöhuollon vaatimukset.

Hybridienergiateknologiat

Energian eri tuotantomuotoja yhdistävät hybridijärjestelmät yleistyvät tulevaisuudessa eri-
tyisesti sähkön ja lämmön tuotannossa. Esimerkiksi lämpö voidaan tuottaa usealla toisiaan 
tukevalla energialähteellä: aurinkolämmön rinnalla voi olla muun muassa lämpöpumppu, 
vesitakka tai vesikiuas, bioenergiaa, öljyä ja kaukolämpöä. Myös polttoaineita tullaan 
tarvitsemaan edelleen tulevaisuudessa. Erityisesti aurinko- ja bioenergiaratkaisujen yhdis-
täminen voi tuoda uusia ratkaisuja tällaiseen tuotantoon ja pitkäaikaiseen varastointiin. Tällä 
alueella on Suomessa paljon tutkimusta meneillään. (TEM 2016f.)

Niin sanottu Power-to-X-konsepti tarkoittaa sitä, että sähkön avulla tuotetaan jotakin 
polttoainetta (power = sähkö, X = polttoaine). Ongelmana on vielä alhainen hyötysuhde. 
Power-to-X-teknologioissa on mahdollista toteuttaa esimerkiksi synteesi hiilidioksidista ja 
vedestä käyttämällä esimerkiksi tuulella ja auringolla tuotettua sähköä energialähteenä. 
Kun prosessissa raaka-aineena käytettävä hiilidioksidi otetaan suoraan ilmakehästä tai vaik-
kapa biomassan poltosta, saadaan hiilen kierto suljettua. Esimerkiksi sellun valmistuksessa 
puolet kuitupuun hiilestä päätyy prosessin aikana ilmakehään hiilidioksidiksi. Ilmakehään 
päästämisen sijasta tätä pistemäisistä lähteistä tulevaa hiilidioksidia olisi mahdollista 
kierrättää sähköenergiaa käyttäen uusiutuviksi polttoaineiksi tai vaikkapa kemianteolli-
suuden tuotteiksi, materiaaleiksi ja raaka-aineiksi. Toistaiseksi eniten julkisuutta saanut 
sähköpolttoainedemonstraatio on Saksassa Wertlessä sijaitseva Audin omistama laitos, 
jonka sähköteho on 6 megawattia. Siinä läheisen mädättämön hiilidioksidista ja tuulisähköllä 
tuotetusta vedystä valmistetaan synteettistä maakaasua, joka syötetään maakaasuverkkoon. 
Maakaasukäyttöisen Audin omistajat voivat käyttää tätä synteettistä maakaasuverkon kautta 
jaeltavaa polttoainetta autoissaan. (Tekes, TEM 2016f.)

Liikenteen energiateknologiat

Tärkeä energiateknologian sovellusalue on liikenne. Neljännes Suomen hiilidioksidipääs-
töistä aiheutuu liikenteestä. Liikenteen hiilineutraalisuus toteutuu ensin biopolttoaineiden 
käytöllä. Raskaan liikenteen siirtymistä biopolttoaineiden käyttöön on edistetty Suomessa 
lainsäädännöllä. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista on siirrytty toisen sukupolven 
polttoaineisiin, joiden raaka-aineina ovat yhä yleisemmin jätteet. Tämä lisää myös biokaasun 
käyttöä. Kolmannen sukupolven biopolttoaineita ollaan parhaillaan kehittämässä. (TEM 
2016g; TEM 2016f; KPMG Sievänen 2016.)

Sähkö on tulossa entistä voimakkaammin myös liikenteen käyttövoimaksi. Sähköautot, 
sähkölentokoneet ja sähkökäyttöiset laivat yleistyvät tulevaisuudessa. Liikennevälineiden 
voimanlähteinä yleistyvät myös erilaiset hybridiratkaisut (bioenergia, aurinkosähkö, kemi-
allinen energia, polttokennot). Kokonaan uusia liikennevälineitä ja jopa liikennejärjestelmiä 
ollaan kehittämässä. Tällainen on esimerkiksi Elon Muskin esittelemä (Hyperloop Alpha) ja 
Hyperloop One -yrityksen valmistama Hyperloop (Hypeloop One 2016), jossa matkustajia ja 
rahtia kuljetetaan maan päällä tai alla kulkevassa putkessa kapselin sisällä suuren putki-
postin tapaan. Kapselia kuljettaa lähes tyhjiöputkessa lentokoneen nopeudella sähkömoot-
tori ja magnetismi (Chee 2015). Suomessa testipaikkakunnaksi on suunniteltu Saloa. 
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Energialähdekohtaiset uudet teknologiat

Varsinaisia energiateknologioita voidaan esitellä energialähteittäin. Tässä yhteydessä ei 
luonnollisestikaan ole mahdollista seikkaperäiseen esittelyyn. Seuraavassa luodaan hyvin 
suppea katsaus lähinnä uusiin tulevaisuuden energiateknologioihin energialähteittäin. Liit-
teessä 3 (Energialähteitä ja energian tuotantotapoja) on myös kuvattu perusasioita.

Smart Energy Transition -tutkimushankkeen energia-alan tulevaisuutta kartoittavassa 
Delfoi-paneelissa kartoitettiin vuoden 2030 energiateknologioita. Asiantuntijoilta kysyttiin 
näkemystä siitä, kuinka todennäköisesti eri energiateknologiat ovat merkittäviä vuonna 2030 
Suomen energiajärjestelmässä. Kaikkein todennäköisimpinä pidettiin lämpöpumppuja, tuu-
livoimaa ja kysyntäjoustomarkkinoita. Kaikkein epätodennäköisimpinä pidettiin aaltovoimaa, 
hiilidioksidin talteenottoa hyödynnettäväksi (hiilen sitominen keinotekoiseen kaasuun tai 
nesteeseen, power to gas, power to liquid) ja polttokennoja. Lisäksi kysyttiin eri energia-
teknologioiden vientipotentiaalin suuruutta vuonna 2030. Kaikkein suurimmat vientimah-
dollisuudet nähtiin automatisoiduilla kysyntäjoustojärjestelmillä, metsäbiomassan uusilla 
energiakäyttöteknologioilla ja jätevirtojen hyödyntämisteknologioilla energiatuotannossa. 
Pienimmät vientimahdollisuudet olivat hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisteknolo-
gioilla, litium-akuilla ja polttokennoilla (SET 2016).

Fossiilisiin energianlähteisiin liittyviä teknologioita ei voi pitää tulevaisuusteknologioina, ellei 
sitten ole kyse uusista tavoista hyödyntää niukkenevia varantoja (esim. liuskeöljyteknologia). 
Maakaasua voidaan pitää siltateknologiana, jolla voidaan korvata myös öljyä liikenteessä, 
koska sen edellyttämät muutokset autokantaan ovat varsin vähäiset. Sen käyttö mahdol-
listaa myös biokaasun kasvavan hyödyntämisen. (TEM 2016f.) Ydinenergiaa ei myöskään voi 
pitää varsinaisena tulevaisuuden lupaavana teknologiateemana, vaikka maailmalla olikin 
vuonna 2015 käytössä 441 ydinreaktoria ja rakenteilla 67 – puhumatta suunnitteilla olevista 
reaktoreista (IAEA 2016). Ydinenergian saralla tehdään myös tutkimusta ja teknologista 
kehitystyötä. Esillä ovat olleet muun muassa ydinpolttoaineen uusiokäyttö ja kierrätys tai 
sulasuolareaktorin kehitystyö (Luotola 2014; Poulsen 2016). Toisaalta kauempana tulevai-
suudessa siintää fuusioenergia.

Veden virtaukseen perustuva kineettisen energian tuotanto on vanha keksintö, joka on itse 
asiassa pohjimmiltaan gravitaatioenergiaa. Tälläkin energiateknologian saralla on kuitenkin 
uusia kehittämiskohteita. Aaltoenergialla tarkoitetaan lähinnä merenkäynnistä hyödynnet-
tävää liike-energiaa, jota saadaan joko meren pohjaan asetetuista tai kelluvista laitteista. 
Aaltoenergian odotetaan kaupallistuvan 2020 jälkeen. Ensimmäisiä laajempia kohteita 
ovat merituulipuistot, joiden yhteydessä aaltoenergian tuotanto hyötyy yhteisistä verkko-
liittymistä. (TEM 2016f). Suomalaiset aaltoenergiateknologian yritykset Wello, Ecowave ja 
AW-Energy ovat olleet kehitystyössä kärkijoukoissa (Wello 2016; Waveroller 2016).

Myös tuulivoima on kineettistä energiaa. Tuulivoiman ennustetaan kasvavan maailmalla 400 
GW:sta vuonna 2015 yli 1800 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Etenkin maatuulivoimatuotanto 
kasvaa merkittävästi. Pientuulivoima etenee vain hitaasti, koska kilpailukykyinen teknologia 
puuttuu. Myös aurinkopaneeleiden yleistyminen pientaloissa on hidastanut mikrotuulivoiman 
yleistymistä (TEM 2016f). Kineettistä mikroenergiaa voidaan hyödyntää, vaikka kyse ei suu-
rista energiamääristä olekaan. Esimerkiksi jalankulkijoiden tai kulkuneuvojen tien, kadun 
tai lattian pintaan aiheuttama mekaaninen paine voidaan muuttaa pietsosähköksi. Tarkoituk-
seen sopivia kineettisiä mikroenergiapaneeleita on jo kehitetty (Powerleap 2016). 
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Bioenergia on tällä hetkellä ehkä kaikkein laajimmalla rintamalla etenevä energiateknologia. 
Syynä lienee sen hyvä yhteensopivuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuneen edellisen 
teknologiasukupolven kanssa. Kestävän bioenergian osuuden arvioidaan olevan noin puolet 
kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa vuonna 2030. Yhä suurempi osuus bioenergiasta 
tuotetaan jätteistä. Bioenergialla on suuri merkitys liikenteen ja asumisen energianlähteenä. 
Vuoteen 2030 mentäessä hiilineutraali lämmön tuotanto tulee mahdolliseksi rakennusten 
energiatehokkuuden parantuessa ja puuperäisen pyrolyysiöljyn kaupallistuessa. Suomella 
on suuria mahdollisuuksia bioenergian saralla myös kansainvälisesti. (TEM 2016f.)

Lämpötilaeroihin perustuvat energiateknologiat ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti 
lämpöpumppujen myötä. Ilmalämpöpumppujen, vesilämpöpumppujen ja maalämpöpump-
pujen suosio tulee edelleen kasvamaan. Tulevaisuuden suurena teemana voidaan pitää myös 
geotermisen lämmön hyödyntämistä. Perinteisen maalämpöenergian, joka on auringon 
lämmittämän pintamaan hyödyntämistä, rinnalle on tulossa uusiutuva, riittoisa ja puhdas 
energia syvältä maan sisältä. Porausmenetelmät ovat kehittyneet voimakkaasti, mikä 
mahdollistanee geotermisen energian hyödyntämisen myös Suomessa. Pariisin kaupunki-
lämpöverkossa on jo kahdeksan geotermiseen energiaan perustuvaa lämpökeskusta. Yhdys-
valloissa, Ranskassa ja Saksassa on käytössä ja rakennetaan geotermisen sähköntuotannon 
laitoksia (TEM 2016f).

Aurinkoenergialla voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Aurinkosähkön tuotanto yleistyy 
kovaa vauhtia ja samalla hinta laskee. Suomessa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti 
arvostettua tutkimusta aurinkoteknologian kehittämiseksi edelleen. Suomessa on myös 
alan paneelituotantoa. Suomalaiset yritykset käyvät ulkomaankauppaa aurinkosähköjär-
jestelmillä, vaikka toiminta onkin toistaiseksi melko pienimuotoista. Aurinkoenergiasta on 
kyse myös kasvien yhteyttämisessä eli fotosynteesissä, kun lehtivihreä tuottaa kemiallista 
energiaa auringonvalon avulla. Tutkijat ovat kehittämässä keinotekoista yhteyttämistä eli niin 
sanottua käänteistä fotosynteesiä, jossa kasvimassan hajottamiseen tarvitaan auringonvalon 
ja lehtivihreän lisäksi mono-oksigenaaseiksi kutsuttuja entsyymejä (Ackerman 2015; Martin 
2016). Niitä löytyy useista sienistä ja bakteereista. Käytännössä tämä niin kutsuttu keino-
tekoinen lehti muuttaisi esimerkiksi biojätteen metaanin metanoliksi, joka taasen kelpaa 
erilaisten polttoaineiden raaka-aineeksi (Ackerman 2015; Martin 2016).

Turvallisuusteknologiat

Energian tuotantoon, siirtoon, kuljetukseen ja jakeluun liittyy luonnollisesti monenlaisia 
turvallisuusulottuvuuksia. Uppoutumatta energia-alan turvallisuuteen yleisemmin voidaan 
nostaa esille eräs keskeinen teknologian laji, joka on vallannut myös energiasektorin. 
Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ovat nopeasti digitalisoineet ja automatisoineet 
energiatuotantojärjestelmän. Tätä aihepiiriä käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
Digitalisoitumisen seurauksena energiajärjestelmästä on tullut entistä haavoittuvaisempi. 
Kun tulevaisuudessa edetään kohti yhä hajautetumpaa energiantuotantojärjestelmää, tulevat 
huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät turvallisuuskysymykset entistäkin tärkeämmiksi. 
Tieto- ja kyberturvallisuuden ja alan teknologian merkitys korostuu tulevaisuudessa ja luo 
samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.



76 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

4 6 Digitalisoituminen

Perustellusti voi väittää, että kaikkein keskeisin teknologian sektori energia-alankin tulevai-
suudessa on informaatio- ja kommunikaatioteknologia. Ytimessä on luonnollisesti teknologian 
kova puoli: prosessoriteknologia ja tietokoneiden laskentateho sekä muu tietojenkäsittelyn ja 
tiedonvälityksen laiteteknologia. Keskeinen on toisaalta myös pehmeä puoli, ohjelmistotekno-
logia. Digitalisoitumisessa kaikki tieto ja informaatio irtautuvat fyysisistä olomuodoistaan ja 
alustoistaan. Tieto muuttuu digitaaliseksi, nolliksi ja ykkösiksi, aineettomaksi. 

Digitaalista tavaraa voi varastoida, kuljettaa ja siirtää rajattomasti, sitä voi myös kopioida 
ilmaiseksi. Fyysistä olomuotoa, tallennetta tai tavaraa ei enää tarvita. Kaikki on saatavissa 
missä tahansa ja milloin tahansa sormia näpsäyttämällä. Fyysinen olomuoto voidaan muut-
taa digitaaliseksi tiedoksi ja sitten taas palauttaa fyysiseksi olomuodoksi. Näin tapahtuu 
3D-tulostuksessa. Tulevaisuudessa itse fyysisen olomuodon omaavaa tavaraa ei tarvitse 
enää myydä ja kuljettaa asiakkaalle – riittää kun myy tietoverkossa tavaran valmistusohjel-
man. Toki työ, raaka-aineet ja valmistusprosessi laitteineen tarvitaan edelleen.

Kovan ja pehmeän tietoteknologian lisäksi energia-alan yritysten, voimalaitosten, tutkimus-
laitosten, oppilaitosten ja kaikkien toimijoiden on koko ajan seurattava digitalisoitumisen 
etenemistä: langattoman mobiiliteknologian sovelluksia, sosiaalisen median uusia sovelluk-
sia, pilvipalvelujen ja globaalien kommunikaatioverkkojen kehitystä, verkkokaupan teknistä 
kehitystä, ihmisten välisen sekä koneiden ja laitteiden välisen langattoman läsnäolon ja 
yhteydenpidon kehitystä (teollinen internet ja Internet of Things), big datan ja avoimen datan 
mahdollisuuksia, virtuaalitodellisuuden rakentumista, tekoälyn kehittymistä. Luettelo on 
vielä paljon pitempi. Oleellista on, että kaikesta edellä mainitusta teknologiasta tulee yhä 
älykkäämpää ja itseohjautuvampaa tekoälyn kehittyessä.

Teknologian kehitys on kaiken kaikkiaan johtamassa maailmaan, jossa ihminen on jatkuvassa 
reaaliaikaisessa yhteydessä niin toisiin ihmisiin kuin elinympäristönsä koneisiin ja laitteisiin. 
Älykäs teknologia upottautuu ja sulautuu ihmiseen, materiaaleihin ja elinympäristöön. Samaan 
tapaan koneet ovat yhteydessä toisiinsa ja keskustelevat keskenään. Tällä kaikella tulee 
olemaan suuri vaikutus myös energian tuotantoon, varastointiin, jakeluun, kaupan käyntiin, 
liiketoimintaan ja palveluihin sekä lopulta osaamiseen. Energia-alalla tulee tuskin olemaan 
yhtään tehtävää, jossa ei tarvittaisi informaatio- ja kommunikaatioteknologian osaamista. 

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on hajautunut, joustava, automaattinen ja älykäs. Digitaali-
suuden vuoksi se on myös tehokkaampi, tuottavampi, edullisempi ja ympäristöystävällisempi 
vähentäen liikkumisen tarvetta. Toisaalta se myös syö jonkin verran kuormasta kuluttaen itse 
sähköä entistä enemmän. Energian tuottajilla ja kuluttajilla on enemmän tietoa käytössä ajasta 
ja paikasta riippumatta. Aikaisemmin manuaalisesti operoidut ohjaus-, kulutuksen mittaus-, 
huolto-, säätö- ja korjaustoimenpiteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa paikkariippumat-
tomasti etätyönä ja entistä enemmän ihmisen koskematta, tekoälyn toimesta. Hajautettujen 
energiamarkkinoiden palvelualustana voi toimia tekoälyn hallinnoima energiainternet, jossa 
käydään jakamistalouden kauppaa ja vaihdantaa energiasta ilman siirtoyhtiöiden ohjausta.

Digitaalisten ratkaisujen tuottamisen lisäksi laitteiden käytettävyyttä on parannettava. 
Käytettävyys ja integroituneisuus muihin digitaalisiin järjestelmiin vaikuttavat ratkaisevasti 
siihen, mikä järjestelmä tulee käyttöön. Sulautuneiden digitaalisten järjestelmien käyttäjinä 
ovat muutkin kuin asiantuntijat. Tällöin käyttöliittymien kehittäminen on hyvin keskeistä.
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Suomi on jo nyt kärkijoukoissa sähköverkkoautomaatiossa, tehoelektroniikassa ja jous-
tomarkkinoiden kehityksessä (Partanen 2016). Energiantuotanto muuttuu yhä enemmän 
digitaaliseksi palveluliiketoiminnaksi (TEM 2016f). Digitaalinen energiatalous synnyttää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Edellytyksenä on, että alan tutkimus ja koulutus 
kulkee askeleen edellä.

Digitaalisuuden kääntöpuolena on riskien ja haavoittuvuuden lisääntyminen. Tietoa mani-
puloimalla voidaan varastaa sähköä, toteuttaa muita omaisuusrikoksia tai kaataa koko jär-
jestelmä. Vaarallisimmillaan kyberterrorismi tai -sodankäynti voi pelkästään ohjelmallisesti 
saada aikaan fyysistä tuhoa energiaverkoissa esimerkiksi sulkemalla tai avaamalla neste-, 
kaasu- tai sähkökanavia tai vaikkapa sammuttamalla jäähdytysjärjestelmiä. Kansalaisten 
elämän kannalta kriittisen tärkeän energiansaannin tietoturva on varmistettava. Digitaa-
lisessa maailmassa riskit ovat kaiken kaikkiaan suuremmat kuin perinteisessä manuaali-
sessa energianjakelussa. 

Blockchain- eli lohkoketjuproseduurit ja -teknologiat ovat suuri mahdollisuus hajautuneelle 
energiataloudelle paitsi kaupankäynnin välineenä myös digitaalisen luottamuksen ratkai-
suna. Lohkoketjusovelluksia kehitetään jatkuvasti energia-alalle. Seuraavassa on muutamia 
esimerkkejä (Honkanen 2017):

• New Yorkin Brooklynissä keväällä 2016 toimeenpantiin aurinkosähkökauppakokeilu 
mikroverkossa (micro-grid), jonka ylläpitäjä oli LO3 Energy. Kauppa toteutettiin Ethe-
reum-lohkoketjussa olleella älykkäällä sopimuksella. Kaupassa aurinkopaneelin omis-
taja myi aurinkoenergiaa naapurille.

• Marraskuussa 2016 Amsterdamissa tehtiin ensimmäinen energiakauppa belgialaisen Yuson 
ja hollantilaisen Priogen Tradingin välillä. Kauppa tehtiin PONTONin Enerchain lohkoket-
jutyökalulla, joka mahdollistaa P2P-kaupankäynnin niin, että sekä energian myyjät että 
ostajat voivat asettaa tarjouksiaan markkinapaikalle. Tarjoukset voivat koskea esimerkiksi 
päivän, kuukauden, kvartaalin tai vuoden eteenpäin ulottuvia perusvarauksia sähköstä ja 
kaasusta. Kun tarjous kohtaa etsijänsä, kauppa toteutuu. Kolmatta osapuolta ei tarvita.

• Saksalaisen energiajätin RWE:n ja lohkoketjuyritys Slock.it:in yhteishanke BlockCharge 
testaa lohkoketjuteknologian ja erityisesti älykkään sopimuksen soveltuvuutta sähköau-
tojen lataamisessa tarvittavaan tunnistautumiseen ja latauksen maksamiseen latausase-
milla.

• Vattenfall kehittää lohkoketjuteknologiaa hyödyntävää markkinapaikkaa sähkön osta-
mista ja myymistä varten.

• Isossa-Britanniassa startup-yritys Electron kehittää energiamarkkinoille lohkoketjupoh-
jaista alustaa, jota voitaisiin käyttää muun muassa sähköyhtiöiden informaatiorekisterinä 
ja tietokantana siirroista.

• Eteläafrikkalainen startup-yritys Bankymoon on kehittänyt lohkoketjuteknologian varaan 
energian mittaus- ja maksujärjestelmän, joka käyttää virtuaalivaluuttoja reaaliaikaiseen 
maksamiseen. Sähkökauppa toteutetaan älykkäällä sopimuksella, mikä tarkoittaa kaupan 
toteutumista silloin, kun energiaa käytetään. Tämä vaatii ostajalta ennakkomaksua bit-
coin-osoitteeseen, josta älykkään sopimuksen mukaisesti vähennetään sopimuksenmu-
kaisesti käytetty määrä.

• Espanjassa energiajätti Endesa on avaamassa yksikön lohkoketjuteknologian kehittämi-
seksi energia-alan tarpeisiin.

Suomessa energia-alan lohkoketjuhankkeita on ollut tai on meneillään ainakin VTT:llä, 
ETLAssa ja Fortumilla (Honkanen 2017).
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4 7 Ympäristö ja kestävä kehitys

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana ehkä kaikkein eniten voimistunut trendi on ollut 
ekologisen ajattelun nousu ja huoli muuttuvasta ympäristöstä. Maailmankuvan muutos on 
näkynyt kansalaisaktivismina, poliittisina liikkeinä ja kansainvälisinä sopimuksina. Kaiken 
taustalla on havahtuminen paheneviin ympäristöongelmiin: maan, veden ja ilman saastumi-
seen, biodiversiteetin ohenemiseen, astman ja allergioiden lisääntymiseen, otsonikatoon, 
sukupuuttoihin, pölyttäjien massakuolemiin, aavikoitumiseen, vesipulaan, tulviin, maapallon 
heikkenevään kykyyn tuottaa ruokaa ja tarjota puhdasta vettä. Ongelmien lista on loputon.

Huoli maailman tulevaisuudesta syvenee ja alkaa näkyä myös ekologisesti tiedostavampana 
kuluttamisena. Ympäristön ja ekologisuuden merkityksen kasvu näyttäytyy tulevaisuudessa 
pitkällä aikavälillä uusiutumattomien raaka-aineiden hinnan nousuna, uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöönottona, uusien energiateknologioiden kehittämisenä, ympäristösääntelyn 
lisääntymisenä, puhtaan ympäristön muuttumisena maksulliseksi ylellisyyshyödykkeeksi, 
veden hinnan nousuna vesipulan vuoksi, tuotteiden ekologisuuden merkityksen kasvuna 
sekä kiertotalouden kehittymisenä, kun yhä suurempi osa energiasta saadaan kierrätetystä 
jätemateriaalista.

Energia-alalle ja yleisemmin elinkeinoelämälle ympäristöasioiden merkityksen voimistumi-
nen merkinnee ympäristöön liittyvien säädösvaatimusten tiukkenemista entisestään. Syntyy 
taloudellisia paineita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiselle resurssien niuketessa. 
Yhteiskunnan tuki tai sen puute ohjaa liiketoiminnan ja energian tuotannon suuntaa. Yritysten 
näkökulmasta politiikan pitäisi olla tasapuolista, syrjimätöntä ja ennustettavaa. Koska eko-
loginen jatkuvuus ja ympäristöongelmat ovat koko ihmiskunnan yhteisiä huolenaiheita, tulisi 
energia-alan säädöksistä sopia kansainvälisesti niin, ettei synny kilpailullisia epätasapainoja 
valtioiden välille.

Toisaalta kysymys ei ole vain kepistä, myös porkkanat houkuttelevat. Julkiset kannustimet 
voivat edistää uuden ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. 
Näin on tapahtunut esimerkiksi tuulivoiman osalta Suomessa. Markkinataloudessa myös 
asiakkaiden ympäristötietoisuus kääntää kysyntää pois saastuttavista energialähteistä kohti 
ekologisempia vaihtoehtoja. Syntyy uusia markkinoita ja mahdollisuuksia uudenlaiseen 
vihreään liiketoimintaan. Uusia ekologisempia energialähteitä, teknologioita ja palveluja 
kehitetään. Energian kuluttajat ovat tulevaisuudessa yhä ympäristötietoisempia ja edellyt-
tävät vastuullista ekologisuutta. Energian alkuperän jäljitettävyys tulee olemaan tärkeässä 
roolissa tulevaisuuden energiakaupassa. Tällä hetkellä sertifikaattina toimii Suomessa 
Finextra Oy:n alkuperätakuurekisteri, jossa varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvi-
sta energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla (Fingrid 2016).

Kestävän kehityksen osalta maailma on kulkemassa kuitenkin hyvään suuntaan, vaikka 
olemme vasta puhtaan energiatalouden alkutaipaleella. Uusiutuvan energian osuus sähkön 
tuotannosta kasvoi maailmalla 15 prosenttia, ja maailman tuulivoimatuotanto kasvoi 17 pro-
senttia vuonna 2015. Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi maailmassa 33 prosenttia 
vuonna 2015. Nopeinta kasvu oli Kiinassa (70 %), Japanissa (59 %) ja Yhdysvalloissa (42 %). 
Aurinkoenergian tuotannon kapasiteetti on kolminkertaistunut viimeisen 4 vuoden aikana. 
Vesivoiman tuotanto kasvoi 7 prosenttia ja maalämmön kapasiteetti 4 prosenttia vuonna 
2015. (Alm 2016.) Energiatalous muuttuu nopeaa vauhtia.
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4 8 Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä energia-alaa muovaavista toimin-
taympäristön voimista. Temaattisesti ilmastonmuutos on osa edellisessä alaluvussa 4.7. 
käsiteltyä laajempaa ympäristön ja kestävän kehityksen kokonaisuutta. Ilmastonmuutok-
sella tarkoitetaan ihmisen toiminnallaan ilmakehään päästämien kasvihuonekaasujen (CO2 
hiilidioksidi, CH4 metaani ym.) aiheuttamaa maapallon kasvihuoneilmiön voimistumista, jolla 
on haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Kiihtyvän kasvihuoneilmiön vuoksi maapallon ilmasto 
lämpenee. Kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä pitäisi hillitä ja lopulta pysäyttää 
lisääntyminen kokonaan.

Energian tuotanto ja erityisesti fossiilisperäisen energian käyttö liikenteessä, asumisessa ja 
yritystoiminnassa on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Tämän vuoksi ilmastonmuutos 
on energia-alalle erittäin tärkeä muutosvoima. Energia-alan tulisi toisaalta vähentää omassa 
tuotannossaan kasvihuonekaasujen päästöjä ja toisaalta tuottaa asiakkaalle energiatuotteita, 
jotka eivät vapauta kasvihuonekaasuja ilmakehään. Käytännössä on siis siirryttävä fossiilis-
ten energialähteiden käytöstä sellaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöön, jotka eivät 
vapauta hiilidioksidia ilmakehään. Yhtä tärkeää on käyttää energiaa entistä säästeliäämmin 
ja tehokkaammin. Kiertotaloudella ja energiateknologian kehittämisellä on suuri merkitys 
niin uusien energialähteiden käyttöönotossa kuin energiatehokkuuden kohottamisessa.  

Ilmastonmuutos koskettaa koko ihmiskuntaa. Tämän vuoksi kasvihuonekaasujen päästö-
vähennyksistä on lähdetty neuvottelemaan kansainvälisesti. Yhdistyneiden kansakuntien 
ilmastonsuojelun puitesopimuksen UNFCCC:n kokoussarjassa on sovittu päästöleikkauk-
sista. Myös Euroopan unioni on sopinut päästöleikkauksista niin, että vuoteen 2030 kasvi-
huonekaasujen päästöjä leikataan vähintään 40 prosenttia (vuoden 1990 tasoon verrattuna). 
Suomi tavoittelee kokonaan hiilivapaata yhteiskuntaa. Vuoteen 2050 olisi mahdollista 
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. 
Tavoitteena on luopua hiilen käytöstä kokonaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana. 
(TEM 2016f.)

Tietoisuus ilmastonmuutoksen hillitsemistarpeesta ei vallitse vain virallisissa päätöksen-
tekoelimissä, vaan viime aikoina myös kansalaisten, kuluttajien, yritysten ja talouden toimi-
joiden arvot ovat kääntyneet yhä voimakkaammin kasvihuonekaasuja vastaan. Vaatimukset 
entistä määrätietoisempien poliittisten ja yhteiskunnallisten päätösten tekemisestä voimis-
tuvat. Yritykset alkavat nähdä ilmastotalkoissa ja kestävässä kehityksessä myös ansain-
tamahdollisuuksia. Viime aikoina jopa sijoittajat ovat alkaneet karttaa hiileen sitoutunutta 
yritystoimintaa. Lopulta laivan tulevat kääntämään kuluttajat, jotka arvostavat yhä enemmän 
terveellisyyttä, puhdasta ympäristöä ja vakaita ilmasto-oloja. Tuleville sukupolville ei haluta 
jättää tuhlaajapojan perintöä.

Energiasektorilla on vaikutus ilmastonmuutokseen, mutta toisaalta vaikutus toimii myös 
päinvastoin. Ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan. Paitsi, että energian kysyntä muuttuu 
asiakkaiden arvomaailman mukaisesti, myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnon-
olosuhteiden muutokset saattavat muuttaa energian tuotannon edellytyksiä maapallon eri 
osissa. Tuuli-, aurinko- ja vesivoiman nykyiset tuotanto-olosuhteet saattavat muuttua, kun 
ilmasto muuttuu. Bioenergian tuotantoon vaikuttavat kasvillisuusvyöhykkeiden ja sääolojen 
muutokset. Suomeen saattaa ilmaantua uusia kasvitauteja ja tuholaisia. Uusia lajikkeita on 
ehkä jalostettava ja tautien torjuntaa on kehitettävä. Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava.
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4 9 Kuluttajien muuttuvat valinnat

Energian kuluttajien arvomaailman ja kulutuskäyttäytymisen muutoksista merkittävin on 
ekologisten arvojen voimistuminen ja pyrkimys säästeliääseen kulutukseen. Tätä ilmiötä 
kuvattiin jo edellisessä ilmastonmuutosta käsittelevässä alaluvussa 4.8. Kulutuskäyttäyty-
misen muutos on kuitenkin vihreitä arvoja laajempi kokonaisuus. 

Maapallon väkiluku kasvaa miljoonalla ihmisellä runsaan neljän vuorokauden välein ja 
samalla ihmisten keskimääräinen elinikä pitenee. Väki myös keskittyy ja energian kulutus 
varsinkin ruuhka-alueilla on taipuvainen kasvamaan. Siitä huolimatta yhtenäiskulttuurien ja 
massojen aikakausi alkaa olla ohi. Globalisaation myötä arvot, elämäntavat ja kulutustottu-
mukset moninaistuvat ja pirstaloituvat lukemattomiksi ala- ja vastakulttuureiksi esimerkiksi 
etnisin, alueellisin, sukupolvisin, ideologisin, taloudellisin ja lukemattomin muin perustein. 
Kulutusvalinnat muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi. Muuttovirtojen (tulevaisuudessa ehkä 
kansainvaellusten) seurauksena ihmisten käyttäytymismallit ja kulutustottumukset moni-
naistuvat. Tämä kaikki vaikuttaa myös energian käyttöön.

Tulevaisuudessa asiakkaille on entistä tärkeämpää järjestelmien helppokäyttöisyys, kokeil-
tavuus, hyödyllisyys, esteettisyys sekä integroitavuus muihin järjestelmiin ja kuluttajien 
arkeen. Nämä seikat eivät välttämättä ole tärkeitä runsaasti energiaa käyttäville teollisuus-
asiakkaille. Ratkaisujen räätälöitävyyden ja hyvän asiakaspalvelun merkitys korostuu. Kun-
nallisten energiayhtiöiden toiminta siirtyy todennäköisesti yhä enemmän palveluntarjontaan.

Energian tuottajien ja myyjien pitäisi päästä selville yksittäisten kuluttajien preferensseistä 
ja luoda entistä tarkempia kuluttajaprofiileita, joille tuotteita räätälöidään. Tulevaisuu-
dessa asiakasdatan kokoamisella, analysoinnilla ja hyödyntämisellä on merkittävä rooli 
käyttäjälähtöisten innovaatioiden synnyttämisessä. Kuluttajalähtöisen tiedon keräämisen 
menetelmät, tiedonlouhinta, sensoriteknologia, avoimen big datan analysointimenetelmät, 
joukkoistaminen (crowd sourcing), osallistava suunnittelu ja valmistus (microtasking) ovat 
tulevaisuudessa tärkeitä myös energia-alalla. Tietojärjestelmissä ihmisiltä kerättyä big 
dataa ostetaan ja myydään tietomarkkinoilla, jotka kasvavat jatkuvasti. Tässä työssä on 
kuitenkin noudatettava kohteliaisuutta ja käyttäytymissääntöjä. Yksilöllä tulee olla mahdolli-
suus itse päättää, mitä tietojaan hän luovuttaa, millä hinnalla ja mihin tarkoitukseen.

Energian kulutusmalleja ja asiakaskäyttäytymisen tyyppejä voi hahmotella monesta näkö-
kulmasta. Lähtökohtia voivat olla ainakin seuraavat:

• energian edullinen hinta (hintatietoiset kuluttajat)
• ekologinen tapa käyttää energiaa (ekologiset kuluttajat)
• energian säästö (säästäväiset kuluttajat)
• seniorien energiamarkkinat (ikääntyneet kuluttajat)
• energiateknologian uudet sovellukset (edelläkävijäkuluttajat)
• maaseudun omavarainen energiatalous (haja-asutusalueen kuluttajat)
• taajamien huolettomat energiaverkot (kaupunkikuluttajat)
• yhteisöllinen energiankäyttö (kuluttajarenkaat, kuluttajaosuuskunnat).

Energiatehokkuuspalvelujen markkinapotentiaali -hankkeessa segmentoitiin kuluttajia asen-
nemuuttujien avulla sen suhteen, missä määrin heitä kiinnostivat seuraavat energiayhtiöiden 
kehittämät tuotteet ja palvelut: energiakatselmukset, energiaa säästävät laitteet (kuten 
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lämpöpumput, LED-valot), reaaliaikaisen energiakulutuksen seuranta näytön avulla, ener-
giankulutuksen ohjaus sekä energian omatuotanto laitteistona tai palveluna. Kyselyyn vas-
tanneiden 1 208 henkilön vastausten perusteella tunnistettiin kolme palveluihin positiivisesti 
suhtautuvaa segmenttiä: edelläkävijät, energiasta kiinnostuneet ja sähköyhtiömyönteiset. 
Lisäksi tunnistettiin neljä palveluihin varautuneemmin suhtautuvaa segmenttiä: autonomi-
set, sähköyhtiöihin epäluuloisesti suhtautuvat sekä passiiviset ja vastahakoiset. 

• Edelläkävijät olivat muita nuorempia, korkeasti koulutettuja, usein tekniikan alla, ja usein 
miehiä. He olivat kiinnostuneita tekniikasta ja ympäristönsuojelusta ja olivat myös kokei-
lunhaluisia. 

• Energiasta kiinnostuneet olivat usein vanhempia, maaseudulla asuvia, hekin usein 
miehiä, ja olivat etsineet aktiivisesti kotiautomaatiota. Edelläkävijät ja energiasta kiinnos-
tuneet olivat myös aktiivisia asuinympäristössään, toisin sanoen mahdollisia mielipidevai-
kuttajia. 

• Sähköyhtiöön myönteisesti suhtautuvat eivät poikenneet muusta joukosta muutoin kuin 
sen suhteen, että olivat yleisemmin työntekijä-ammatissa. Heillä oli myös yleisemmin 
hyviä kokemuksia (paikallisesta) sähköyhtiöstä. 

Lisäksi todettiin, että omatuotantoon liittyvät tuotteet ja palvelut kiinnostivat hiukan erilaisia 
ryhmiä kuin energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Niistä olivat edelläkävijöiden jälkeen 
eniten kiinnostuneita sähköyhtiöihin epäluuloisesti suhtautuvat sekä autonomiset, jotka 
suhtautuivat epäillen muiden tuottamiin palveluihin ja suosituksiin. (Matschoss, Heiskanen, 
Kahma & Saastamoinen 2014.)

4 10 Metsäenergian muutosvoimat

Erillisessä työpajassa, joka järjestettiin energia-alan ja metsä-alan ennakointiryhmien yhtei-
senä tilaisuutena, ideoitiin muun muassa metsäenergiateeman kohtaamia tulevaisuuden 
muutosvoimia. Tässä energia-alan muutostekijöitä käsittelevässä luvussa 4 ei erityisesti 
nosteta esille näitä metsäenergian muutosvoimia seikkaperäisesti, koska metsäenergian 
kannalta oleellisin aineisto eli osaamistarpeet on yksityiskohtaisesti kirjattu tämän raportin 
osaamistarpeiden joukkoon sellaisinaan luvussa kuusi ja liitteessä neljä. Lisäksi liitteessä 
viisi on kuvattu erikseen koko metsäenergiatyöpajan muodostama kokonaisuus.

Erillisessä työpajassa äänestyksin tapahtuneen priorisoinnin jälkeen metsäenergian kan-
nalta merkittävimmiksi muutosvoimiksi valikoituivat seuraavat 11 muutosvoimateemaa:

• poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ennakoimattomuus
• biomassojen jalostusteknologioiden kehittyminen
• teknologinen kehitys
• arvojen muutos
• Euroopan unioni
• digitalisoituminen
• ilmastonmuutos
• tukipolitiikka
• kilpailu
• öljyn ja kivihiilen käytön väheneminen
• mekaanisten massojen valmistuksen väheneminen.
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Edeltävässä luvussa 4 esiteltyjen energia-alan muutosvoimien kanssa yhdensuuntaisia ovat 
teknologian kehitys, arvojen muutos, digitalisoituminen ja ilmastonmuutos. Myös muissa tee-
moissa on samankaltaisuuksia. Luetteloiden eroja voitaneen selittää myös painotuseroilla.

4 11 Rajapintakysely koulutustoimikunnille

Kaikille koulutustoimikuntien jäsenille lähetettiin ensimmäisen energia-alan työpajan 
jälkeen metsäalaa ja energia-alaa koskeva kysely. Tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia 
ja sisältöjä ennakointiryhmän työhön. Tulokset esiteltiin ennakointiryhmälle kolmannessa 
työpajassa. Kyselyn tekniset yksityiskohdat on esitelty luvussa 2.3. Kysymyksiä oli kuusi. 
Tulokset on esitelty seuraavassa jaettuna kahteen ryhmään. Ensin esitellään vastaajien 
esille nostamia energia-alan ja muiden alojen rajapintoja. Toiseksi esitellään muiden alojen 
vaikutuksia energia-alaan.

Energia-alan ja muiden alojen rajapinnat

Koulutustoimikuntien jäsenet näkivät energia-alan kasvualana, joka on voimakkaan muutok-
sen ja kehityksen alaisena. Energia nähtiin myös teemana, joka liittyy lähes kaikkeen toimin-
taan. Energianäkökulman tulisi olla mukana lähes kaikessa ammatillisessa koulutuksessa. 
Kommenteissa tunnistettiin uusiutuvien energialähteiden tulo, energiatalouden hajautumisten-
denssi, energian varastoinnin kehittyminen sekä kuluttaja- ja asiakastematiikan keskeisyys. 
Aiheet olivat siis pitkälti samoja kuin ennakointiryhmän keskusteluissa. Seuraavassa on 
lueteltu joitakin vastaajien erilaisia tai uudenlaisen sävyn keskusteluun tuovia kommentteja.  

• Uusiutuva energia tulee muuttamaan kuljetuslogistiikan tulevaisuutta: autojen koko tulee 
kasvamaan ja digitalisoituminen tulee lisäämään kuormien tehokkuutta.

• Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja voidaan käyttää energianlähteenä.
• Energia-alan työllisyys lisääntyy muun muassa konetekniikan alalla.
• Biopolttoaineita tullaan tulevaisuudessa käyttämään yhä enemmän ilma-aluksissa, mikä 

luo markkinapotentiaalia suomalaisille toimijoille.
• Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän asiakaskontaktien hankintaa, ylläpitoa ja 

markkinointia.
• Energia-alalla tarvitaan asiakasnäkökulman huomioon ottavaa kustannuslaskentaa: mitä 

uuden tekniikan käyttöönotto maksaa investointina, käyttökustannuksina niin yksityistalo-
uksissa kuin yrityksissä.

• Tulevaisuudessa taloteknisiä käyttö- ja huoltopalveluita toteuttavat entistä useammin tek-
nisen palvelun tavaratalot.

• Konetekniikka on elimellinen osa energia-alaa. Osaamisaloja on lukemattomia, muun 
muassa koneiden ja komponenttien valmistus energiaa tuottaviin laitoksiin sekä näiden 
huolto, lämpölaitosten rakentaminen, polttoaineen varastointi-, syöttö- ja polttoprosessit 
(myös biopolttoaineen osalta), voimalaitosten rakenteet, LVI-rakenteet, tuulivoimaloiden 
rakentaminen: teräsrunkorakenteet, vaihteistot ja huolto, varastoinnin hallirakenteet, 
kattilat hoitotasoineen, puhaltimet, savupiippurakenteet, LNG-teknologia matkustaja- ja 
risteilyaluksissa, lämmön siirtimet, kaukolämpö ja kaukokylmä, ilmastointikoneet ja 
ilmastointijärjestelmät, ydinvoimaloiden teknologia, automaatio, teollinen internet sekä 
kiertotalouden ratkaisut.

• Akkutekniikka tulee kehittymään lähivuosina voimakkaasti. Tämä teknologia vaatii uusia 
metalleja, jotta varaustaso saadaan korkeaksi. Suomen maaperässä saattaa olla tähän 
tarkoitukseen soveltuvia metalleja. 
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• Laivanrakennuksessa energiatehokkuus ja energian säästö tulee olemaan entistä tär-
keämpää.

• Datan siirto sähköverkossa on yksi tulevaisuuden mahdollisuus.
• Energia-alan osaaminen yhdistettynä muuhun teknologiseen osaamiseen tulee olemaan 

tärkeää.
• Maatalous voi tuottaa energiantuotannon raaka-ainetta tai jätettä, jota voidaan hyödyntää 

energian tuotannossa. Pienet energiantuotantoyksiköt ovat jo nykypäivää esimerkiksi Itä-
vallassa ja Saksassa, pian myös Suomessa.

• Asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita, miten tuotteita ja palveluja tuotetaan. Energian 
käyttö on imagokysymys. Energiaan liittyvää imagoviestintää voisi lisätä.

• Kansainvälisessä merenkulkualan sääntelyssä on annettu 1.1.2017 mahdollisuus käyttää 
matalan leimahduspisteen polttoaineita. Polttoaineita ei ole määritelty kielletyiksi tai 
sallituiksi, joten uusille innovaatioille on tilaa. Maailman kauppalaivastot tarvitsevat ener-
gia-alan innovaatioita.

• Biomassan käyttö energiantuotantoon kasvaa, mutta tulevaisuus riippuu myös kansainvä-
lisestä ilmastopolitiikasta.

• Energia-alan osaaminen näkyy heikosti, lähes olemattomasti nykyisessä metsätalouden 
koulutuksessa.

• Metsäalan tuote- ja palveluvalikoima laajenee. Energia-ala on luonnollinen suunta laaje-
nemiselle.

• Uusien energiamuotojen huomioiminen rakentamisen suunnittelussa, itse rakentami-
sessa ja kiinteistöjen ylläpidossa on tulevaisuudessa välttämätöntä. 

• Jäähdytystarpeet kasvavat (kaukojäähdytys).
• Kuluttajien (rakennusten asukkaiden) opastus ja neuvonta vievät yhä suuremman osan 

alan työntekijöiden työajasta.
• Tietoliikenteen ja datan käsittelyn merkitys lisääntyy energia-alalla. Etätyöskentely 

lisääntyy ja edellyttää tietotekniikkaa.
• Varajärjestelmät turvallisuuden ylläpitämiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ovat 

häiriötilanteissa entistä tärkeämpiä digitalisoitumisen edetessä. Turvallisuutta ei kyetä 
enää ylläpitämään manuaalisin menetelmin.

Muiden alojen vaikutukset energia-alaan

Vastaajat pitivät toimialojen ja klustereiden välisten rajapintojen tunnistamista yleisesti tär-
keänä, koska se synnyttää uusia tarkastelunäkökulmia ja uudenlaisia ratkaisuja koulutuksen 
kehittämiseen. Monilla aloilla on paljon tarjottavaa energia-alalle. Seuraavassa on joitakin 
nostoja vastaajien kommenteista.

• Konetekniikan ja LVI-alan kehitys vaikuttaa ratkaisevasti energia-alan tulevaisuuteen.
• Biopolttoaineiden laajamittainen käyttöönotto ilmailussa edellyttää osaamista ener-

gia-alalla. Ilmailussa keskeisiä ovat määräykset ja standardit, mutta suurista volyymeistä 
johtuen myös hinta on määräävä tekijä. Teknisesti tuotteiden pitää olla riittävän hyviä ja 
kokonaisprosessi tuotantokuluineen kilpailukykyinen.

• Energia-ala tarvitsee kemian innovaatioita esimerkiksi energian varastoinnissa tai öljyn, 
kaasun tai biopolttoaineiden tuotannossa. Kemianteollisuuden prosessit tuottavat myös 
energiaa.

• Kiinteistöala ja rakentaminen tulevat edellyttämään järjestelmien käyttöliittymien yksin-
kertaistamista ja muuttamista mobiilikäyttöisiksi ja moduulirakenteisiksi.

• Tarvitaan hajautettuja ja hybridejä energiaratkaisuja.
• Vähärikkisten ja vähätyppisten sekä vähän hiukkaspäästöjä aiheuttavien polttoaineiden 

kysyntä tulee olemaan tulevaisuudessa suurta.



84 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

• Biotaloudessa syntyy tarjolle uusia energiatuotteita.
• Reaaliaikaisen datan analysointityökalujen käyttöönotto, big datan soveltaminen, palvelu-

muotoilu ja visualisointi ovat otettavissa käyttöön myös energia-alalla.
• Kehittyvien turvallisuus- ja valvontajärjestelmien käyttöönotto etenee energia-alalla, niin 

tuotannossa kuin logistiikassa.

4 12 Energia-alan muutosvoimien yhteenveto

Globalisaatio

• Alueiden välinen työnajo etenee ja eriytyy: erikoistumisen ja verkostoitumisen pakko.
• Ulkomaalaisperäisen väestön osuus kasvaa Suomessa: uusia kulttuuriperinteitä ja tapoja.
• Uusiutuvat energialähteet jakautuvat maantieteellisesti tasaisemmin: energialähteet ja 

energian tuotanto kansallistuu ja alueellistuu. Valtiot ja alueet ovat itsenäisempiä ja oma-
varaisempia energiapolitiikassaan. Energia-alan tulevaisuus saattaa olla voimakkaan 
kansainvälisen ja alueellisen kilpailun, edunvalvonnan ja protektionismin sävyttämä.

• Energiasektori on keskeinen ajuri ihmiskunnan pyrkiessä kohti hiilivapaata tulevaisuutta.
• Suomella on mahdollisuus toimia aktiivisesti maailman energiamarkkinoilla myymällä 

osaamista ja teknologiaa.

Turvallisuus ja riskienhallinta

• Omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvä riskienhallinta nousee keskeiseksi.
• Energiahuollon ja -järjestelmien monipuolisuus luo turvaa tilanteessa, jossa tietoturva 

pettää tai joudutaan hyökkäyksen kohteeksi.
• Energiaturvallisuus ja energian terveellisyys nousevat entistä tärkeämmiksi kuluttajille.
• Energian ostaja on tulevaisuudessa entistä eettisempi ja haluaa tietää, mistä energia on 

peräisin.
• Suomalainen energia-ala voi tulevaisuudessa profiloitua kansainvälisillä markkinoilla 

eettiseksi, ekologiseksi ja turvalliseksi.
• Energiatoimijoiden määrän lisääntyminen ja markkinoiden monimutkaistuminen ilmene-

vät institutionalisoitumisena sekä sopimusten ja sääntöjen lisääntymisenä.

Omavaraisuus ja huoltovarmuus

• Suomen energiajärjestelmä on melko hajautettu ja monipuolinen, vaikka Suomi onkin 
energian tuonnista riippuvainen. Omavaraisuusaste on nyt noin 30 prosenttia, tavoitteena 
on yli 50 prosenttia.

• Omavaraisuus perustuu tällä hetkellä vesivoimaan, turpeeseen ja biopolttoaineisiin 
(ml. puu).

• Tulevaisuudessa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta on mahdollisuus kohottaa paitsi 
perinteisillä uusiutuvilla (vesi, biomassa) myös uusilla uusiutuvilla energianlähteillä 
(aurinko, tuuli, geoterminen lämpö jne.).

• Omavaraisuutta on omiaan vähentämään yhä avoimemmaksi ja ylikansallisesti verkot-
tuneemmaksi muuttuvat energiamarkkinat, jossa kaikenlaiset keskinäisriippuvuudet 
lisääntyvät.



85ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

• Voidaan ennakoida, että energian, polttoaineiden ja sähkön tuonti ja vienti lisääntyy Suo-
messa.

• Toisaalta uusiutuvat energialähteet sijaitsevat maapallon pinnalla maantieteellisesti 
tasaisemmin kuin fossiiliset varannot → valtioiden ja alueiden oma energiatalous vahvis-
tuu.

Markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos

• Uusiutuviin energialähteisiin perustuvassa energiataloudessa tarvitaan tehon ja kulutuk-
sen joustoja: kysyntä ja tarjonta reagoivat toisiinsa reaaliaikaisesti.

• Teho- ja kulutusjoustojen parantamisessa keskeiseksi nousee tiedon kulun parantaminen 
kysynnän, varastojen ja tarjonnan välillä monensuuntaisesti. Tekoäly alkaa yhä enemmän 
vastata koko järjestelmän reaaliaikaisesta toiminnasta automaattisesti.

• Sähkön varastoinnin kehittyminen lisää energiajärjestelmän tuotannon ja kulutuksen 
joustavuutta: sähkön varastointi akkuteknologialla ja kemiallisen energian varastointi eri-
laisiin nesteisiin.

• Hajautettu energiantuotanto valtaa alaa: kuluttajat ja ostajat alkavat itse tuottaa energiaa 
erilaisin uusiutuvia energialähteitä hyödyntävin välinein. Ylijäämä varastoidaan tai myy-
dään verkkoon.

• Hajautettu tuotantomalli, jossa käytetään hybriditeknologioita energian tuottamiseen, 
lisää tuotannon ja kulutuksen joustavuutta. Myyjä ja ostaja eivät enää olekaan erillään eri 
paikkakunnilla, eri päätöksenteko-ohjauksessa tiedonkulun esteiden erottamina. Myyjä, 
varastoija ja ostaja ovat sama henkilö tai yksikkö.

• Liiketoiminnan näkökulmasta ansaintalogiikat muuttuvat. Keskitetyn ja raskaan energi-
antuotantokapasiteetin, voimalaitosten ja sähköverkkojen rinnalle tulee uudenlaisia asi-
akkaiden yksilöllisiä palveluratkaisuja tuottava liiketoiminta.

• Energia-alan osaamisperusta laajenee entistä enemmän tietotekniikan, kommunikaa-
tioteknologian ja tekoälyn suuntaan. Markkinoiden siirtyminen tietoverkkoon, esineiden 
internetiin ja virtuaaliverkkoihin edellyttää ICT:n, paikkariippumattomien palvelujen, etä-
huollon, etäylläpidon ja etäkorjauksen hallintaa.

• Keskittyminen ja kaupungistuminen jatkuvat, mutta bioenergian lisääntyvä kysyntä 
hidastaa muutosta tarjoamalla maaseudun asukkaille työtä ja pitämällä alueet asuttuna. 
Energia-ala hyötyy jo olemassa olevasta kone- ja laitekannasta ja motivoituneesta työvoi-
masta. Maaseudun energian kuluttaja-tuottajataloudet voivat muuttua omavaraisiksi.

• Väestökeskittymissä ja metropolialueilla kaupungistuminen luo energia-alalle hyvät 
olosuhteet mahdollistamalla keskitetyn, edullisen ja tehokkaan energiahuollon. Ympäri-
vuorokautinen 24/7-elämäntyyli tasaa kulutushuippuja. Energian pienimuotoinen tuotanto 
kaupunkiympäristössä lisääntyy tee itse kulttuurin yleistyessä. Digitalisoituminen mah-
dollistaa kiinteistö- tai korttelikohtaisia ratkaisuja. Energiantuotanto hajautuu ja integroi-
tuu entistä enemmän rakennettuun ympäristöön. Kun rakennuksista ja ajoneuvoista tulee 
osa energian varastointijärjestelmää, energia-alan osaamiseen tulee sisällyttää koko-
naisten kaupunkirakenteiden suunnittelu ja ohjaus.

• Tulevaisuudessa fossiilisen energian hinta nousee ja uusiutuvan energian hinta laskee. 
Aurinko- ja tuulienergian sekä akkujen tuotantokustannukset ja hinnat laskevat. Uuden-
laisia energiantuotantolaitteistoja ja infrastruktuuria aletaan valmistaa sarjatuotantona: 
muuttuvat käyttökustannukset tulevat olemaan hyvin alhaiset. Markkinoille tulee hyvin 
halpaa energiaa, kun itse ”polttoaine” ei maksa mitään eikä sitä tarvitse kuljettaa tai 
varastoida. 
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Teknologinen kehitys

• Energia-alaan vaikuttavista yleisteknologioista tärkein on ICT, sekä kova laite- ja kompo-
nenttiteknologia että pehmeä ohjelmistoteknologia.

• Energian säästö eli energiatehokkuus on yhtä tärkeää kuin energian tuotanto. Elinympäris-
tön muuttuminen polttoainekäyttöisestä sähkökäyttöiseksi parantaa energiatehokkuutta.

• Tulevaisuuden energiajärjestelmään, jossa energian tarjonta ja kysyntä joustavat tilan-
teen mukaan ja tuotanto on hajautunutta, tarvitaan digitaalista tekoälyn ohjaamaa jär-
jestelmän hallintaa ja säätöä, sähkön kulutuksen, tuotannon ja varastotilanteen reaaliai-
kaista seurantaa, jakeluverkon hallintaa, kysynnän joustoratkaisuja, virtuaaliteknologioita 
sekä kehittyneitä siirtoteknologioita.

• Hajautetun tuotantojärjestelmän ja siihen liittyvien joustojen ehdoton edellytys on, että 
energian varastointiteknologiat kehittyvät (akut sekä kemiallisten kaasujen, nesteiden ja 
erilaisten biomassojen varastointi).

• Energian eri tuotantomuotoja yhdistävät hybridijärjestelmät yleistyvät tulevaisuudessa 
erityisesti sähkön ja lämmön tuotannossa. 

• Sähköpolttoaine- eli Power-to-X-konsepti yleistyy tulevaisuudessa: sähkön avulla tuote-
taan polttoainetta hiilivapaasti.

• Sähkö tulee liikenteen käyttövoimaksi: sähköautot, sähkölentokoneet ja sähkökäyttöiset 
laivat yleistyvät tulevaisuudessa. Liikennevälineiden voimanlähteinä yleistyvät myös eri-
laiset hybridiratkaisut.

• Aaltoenergian (merenkäynnistä hyödynnettävä liike-energia, jota saadaan joko meren 
pohjaan asetetuista tai kelluvista laitteista) odotetaan kaupallistuvan 2020 jälkeen.

• Tuulivoiman ennakoidaan kasvavan maailmalla 400 GW:sta vuonna 2015 yli 1800 GW:iin 
vuoteen 2030 mennessä. Etenkin maatuulivoima kasvaa merkittävästi.

• Kineettistä mikroenergiaa voidaan hyödyntää, vaikka kyse ei suurista energiamääristä 
olekaan. Esimerkiksi jalankulkijoiden tai kulkuneuvojen tien, kadun tai lattian pintaan 
aiheuttama mekaaninen paine voidaan muuttaa pietsosähköksi.

• Bioenergia on nyt kaikkein laajimmalla rintamalla etenevä energiateknologia (hyvä 
yhteensopivuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuneen edellisen teknologiasukupolven 
kanssa). Kestävän bioenergian osuuden arvioidaan olevan noin puolet kaikesta uusiutu-
vasta energiasta Suomessa vuonna 2030 (TEM 2016f). Yhä suurempi osuus bioenergiasta 
tuotetaan jätteistä. 

• Ilmalämpöpumppujen, vesilämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen suosio kasvaa 
edelleen.

• Lupaava energialähde tulevaisuudessa on geotermisen lämmön hyödyntäminen. Perin-
teisen maalämpöenergian, joka on auringon lämmittämän pintamaan hyödyntämistä, 
rinnalle on tulossa uusiutuva, riittoisa ja puhdas energia syvältä maan sisältä. Poraus-
menetelmät ovat kehittyneet voimakkaasti, mikä mahdollistanee geotermisen energian 
hyödyntämisen myös Suomessa. 

• Aurinkosähkön tuotanto yleistyy ja kasvaa. Samalla hinta laskee. Aurinkoenergialla voi-
daan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Suomessa on aurinkosähkön osaamista.

• Kasvien yhteyttämisessä eli fotosynteesissä lehtivihreä tuottaa kemiallista energiaa 
auringonvalon avulla. Keinotekoinen yhteyttäminen eli niin sanottu käänteinen fotosyn-
teesi voi olla tulevaisuuden energialähde. Tämä niin kutsuttu keinotekoinen lehti muut-
taisi esimerkiksi biojätteen metaanin metanoliksi, polttoaineiden raaka-aineeksi.

• Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ovat nopeasti digitalisoineet ja automatisoineet 
energiatuotantojärjestelmän. Digitalisoitumisen seurauksena energiajärjestelmästä on 
tullut entistä haavoittuvaisempi. Kun tulevaisuudessa edetään kohti yhä hajautetumpaa 
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energiantuotantojärjestelmää, tulevat huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät turvalli-
suuskysymykset entistäkin tärkeämmiksi. Digitaalisuus tekee energiainfrastruktuurista 
myös kybersodankäynnin ja terrorismin ensisijaisen kohteen.

Digitalisoituminen

• Kaikesta digitaalisesta tietoteknologiasta tulee yhä älykkäämpää ja itseohjautuvampaa 
tekoälyn kehittyessä. Ihminen on jatkuvassa reaaliaikaisessa yhteydessä niin toisiin ihmi-
siin kuin elinympäristönsä koneisiin ja laitteisiin. Älykäs teknologia upottautuu ja sulautuu 
ihmiseen, materiaaleihin ja elinympäristöön. Samaan tapaan koneet ovat yhteydessä toi-
siinsa ja keskustelevat keskenään.

• Tulevaisuuden energiajärjestelmä on hajautunut, joustava, automaattinen ja älykäs. Digi-
taalisuuden vuoksi se on myös tehokkaampi, tuottavampi, edullisempi, helppokäyttöi-
sempi ja ympäristöystävällisempi.

• Aikaisemmin manuaalisesti operoidut energian ohjaus-, kulutuksen mittaus-, huolto-, 
säätö- ja korjaustoimenpiteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa paikkariippumattomasti 
etätyönä ja entistä enemmän ihmisen koskematta, tekoälyn toimesta. Helppokäyttöisyy-
teen tulee kiinnittää kehitystyössä erityistä huomiota.

• Hajautettujen energiamarkkinoiden palvelualustana toimii tekoälyn hallinnoima ener-
giainternet, jossa käydään jakamistalouden kauppaa ja vaihdantaa energiasta ilman siir-
toyhtiöiden ohjausta.

• Suomi on jo nyt kärkijoukoissa sähköverkkoautomaatiossa, tehoelektroniikassa ja jous-
tomarkkinoiden kehityksessä (Partanen 2016). Energiantuotanto muuttuu yhä enemmän 
digitaaliseksi palveluliiketoiminnaksi. Digitaalinen energiatalous synnyttää uusia liike-
toimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Edellytyksenä on, että alan tutkimus ja koulutus 
kulkee askeleen edellä.

• Digitaalisuuden kääntöpuolena on riskien ja haavoittuvuuden lisääntyminen. Kansa-
laisten elämän kannalta kriittisen tärkeän energiansaannin tietoturva on varmistettava. 
Blockchain- eli lohkoketjuproseduurit ja -teknologiat voivat tuoda tietoverkkoon luottamuk-
sen, jota tarvitaan esimerkiksi energian hajautetussa kaupassa. Energiajärjestelmät ovat 
myös kyberterrorismin ja digitaalisen sodankäynnin ensisijaisia iskujen kohteita. Pelkäs-
tään ohjelmallisesti, niin sanotusti käsin koskematta, voidaan saada aikaan fyysistä tuhoa.

Ympäristö ja kestävä kehitys

• Ympäristön ja ekologisuuden merkityksen kasvu näyttäytyy tulevaisuudessa muun muassa 
yhä ympäristöystävällisempänä ja tiedostavampana kuluttamisena, uusiutumattomien 
raaka-aineiden hinnan nousuna, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottona, uusien ener-
giateknologioiden kehittämisenä, ympäristösääntelyn lisääntymisenä, puhtaan ympäristön 
muuttumisena maksulliseksi ylellisyyshyödykkeeksi, veden hinnan nousuna vesipulan 
vuoksi, tuotteiden ekologisuuden merkityksen kasvuna sekä kiertotalouden kehittymisenä, 
kun yhä suurempi osa energiasta saadaan kierrätetystä jätemateriaalista.

• Energia-alalle ja elinkeinoelämälle ympäristöasioiden merkityksen voimistuminen mer-
kinnee ympäristöön liittyvien säädösvaatimusten tiukkenemista entisestään.

• Yhteiskunnan tuki tai sen puute ohjaa liiketoiminnan ja energian tuotannon suuntaa. Yri-
tysten näkökulmasta politiikan pitäisi olla tasapuolista, syrjimätöntä ja ennustettavaa.

• Kysymys ei ole vain kepistä, myös porkkanat houkuttelevat. Julkiset kannustimet voivat 
edistää uuden ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa.



88 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

• Markkinataloudessa myös asiakkaiden ympäristötietoisuus kääntää kysyntää pois saas-
tuttavista energialähteistä kohti ekologisempia vaihtoehtoja. Syntyy uusia markkinoita ja 
mahdollisuuksia uudenlaiseen vihreään liiketoimintaan. 

• Energian kuluttajat ovat tulevaisuudessa yhä ympäristötietoisempia ja edellyttävät vas-
tuullista ekologisuutta.

Ilmastonmuutos

• Kiihtyvän kasvihuoneilmiön vuoksi maapallon ilmasto lämpenee. Kasvihuonekaasujen 
lisääntymistä ilmakehässä pitäisi hillitä ja lopulta pysäyttää lisääntyminen kokonaan.

• Kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä on sovittu kansainvälisesti ja Suomi tavoittelee 
vielä kansainvälisiä sopimuksiakin vauhdikkaampaa kasvihuonekaasuista luopumista. 
Tavoitteena on luopua hiilen käytöstä kokonaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana.

• Energian tuotanto ja erityisesti fossiilisperäisen energian käyttö liikenteessä, asumisessa 
ja yritystoiminnassa on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Tämän vuoksi ilmaston-
muutos on energia-alalle erittäin tärkeä muutosvoima.

• Energia-alan tulisi toisaalta vähentää omassa tuotannossaan kasvihuonekaasujen pääs-
töjä ja toisaalta tuottaa asiakkaalle energiatuotteita, jotka eivät vapauta kasvihuone-
kaasuja ilmakehään.

• On siirryttävä fossiilisten energianlähteiden käytöstä sellaisten uusiutuvien energialäh-
teiden käyttöön, jotka eivät vapauta hiilidioksidia ilmakehään. 

• Yhtä tärkeää kuin siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on käyttää energiaa 
entistä säästeliäämmin ja tehokkaammin. Kiertotaloudella ja energiateknologian kehittä-
misellä on suuri merkitys niin uusien energialähteiden käyttöönotossa kuin energiatehok-
kuuden kohottamisessa.  

• Yritykset alkavat nähdä ilmastotalkoissa ja kestävässä kehityksessä myös ansaintamah-
dollisuuksia. Sijoittajat ovat alkaneet karttaa hiileen sitoutunutta yritystoimintaa. Lopulta 
laivan tulevat kääntämään kuluttajat, jotka arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä, puh-
dasta ympäristöä ja vakaita ilmasto-oloja.

• Ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan, ei vain päinvastoin. Energian kysyntä muuttuu 
asiakkaiden arvomaailman mukaisesti, ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonolo-
suhteiden muutokset muuttavat energian tuotannon edellytyksiä maapallon eri osissa. 
Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava energia-alalla.

Kuluttajien muuttuvat valinnat

• Energian kuluttajien arvomaailman ja kulutuskäyttäytymisen muutoksista merkittävin on 
ekologisten arvojen voimistuminen ja pyrkimys säästeliääseen kulutukseen.

• Yhtenäiskulttuurien ja massojen aikakausi on ohi. Globalisaation myötä arvot, elämän-
tavat ja kulutustottumukset moninaistuvat ja pirstaloituvat lukemattomiksi ala- ja vas-
takulttuureiksi esimerkiksi etnisin, alueellisin, sukupolvisin, ideologisin, taloudellisin ja 
lukemattomin muin perustein. Kulutusvalinnat muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi.

• Energian tuottajien ja myyjien pitäisi päästä selville yksittäisten kuluttajien preferens-
seistä ja luoda entistä tarkempia kuluttajaprofiileita, joille tuotteita räätälöidään. Tule-
vaisuudessa asiakasdatan kokoamisella, analysoinnilla ja hyödyntämisellä on merkittävä 
rooli käyttäjälähtöisten innovaatioiden synnyttämisessä.

• Tulevaisuudessa asiakkaille on entistä tärkeämpää järjestelmien helppokäyttöisyys, kokeil-
tavuus, hyödyllisyys, esteettisyys sekä integroitavuus muihin järjestelmiin ja kuluttajien 
arkeen. Nämä seikat eivät välttämättä ole tärkeitä runsaasti energiaa käyttäville teollisuus-
asiakkaille. Ratkaisujen räätälöitävyyden ja hyvän asiakaspalvelun merkitys korostuu. Kun-
nallisten energiayhtiöiden toiminta siirtyy todennäköisesti yhä enemmän palveluntarjontaan.
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5 ENERGIA-ALAN SKENAARIOT

Tulevaisuuden muutostekijöitä varioitiin toisessa työpajassa eräänlaiseen johdattelevaan 
tulevaisuustaulukkoon (ks. taulukko 1) niin, että ne muodostivat vaihtoehtoisia skenaarioita 
(ks. luku 2.3, Prosessin vaiheet, Työpaja 2). Tavanomaiseen tulevaisuustaulukkomenetel-
mään verrattuna lähtökohta ei ollut täysin vapaa, vaan tarkoitus oli lähtökohtaisesti hah-
mottaa neljä erityyppistä tulevaisuuden kuvaa, eräänlaisia miniskenaarioita. Skenaarioiden 
rakennusaineina toimivat paitsi tulevaisuuden muutosvoimat myös toisessa ja kolmannessa 
työpajassa ideoidut energia-alan asiakastyypit. Kukin työskentelyä varten muodostetusta 
neljästä ryhmästä loi yhden skenaarion, joka muokattiin tarinan muotoon. Skenaariotarinalle 
annettiin myös persoonalliset nimet. Energia-alan skenaarioiksi muotoutuivat:

• Lineaarisen kasvun maailma – kehitys etenee kuten tähänkin saakka -skenaario
• Ihana valo – toivottava skenaario
• Nälkämaan laulu – ei-toivottava skenaario
• Energy coin – yllättävä skenaario.

Skenaarioita voidaan lyhyesti luonnehtia niin, että Lineaarisen kasvun maailmassa energian 
kulutus edelleen kasvaa, fossiiliset energialähteet ovat edelleen käytössä ja ympäristön tila 
heikkenee. Energia tuotetaan Suomessa edelleen keskitetysti ja tuontienergia on merkittä-
vässä roolissa. Ihanassa valossa energiamarkkinat ovat maailmanlaajuiset, ilmastonmuutos 
on saatu pysäytettyä ja uusiutuvat energianlähteet ovat täysimääräisesti käytössä. Energian 
tuotanto on hajautettua, jokainen kuluttaja toimii myös energian tuottajana ja varastoijana.

Nälkämaan laulu ja Energy coin ovat sikäli mielenkiintoisia, että molemmissa energiatalous 
on ensin ajanut karille. Ilmastonmuutoksen hillintä on epäonnistunut, ympäristöongelmat 
(veden puute, saastuminen, kuivuus, ruokapula jne.) ovat aiheuttaneet kansainvaelluksia 
ja valtioiden välinen kilpailu energiasta on johtanut protektionismiin. Molemmissa vallitsee 
hajautunut energiantuotanto. Tämän jälkeen skenaarioiden tiet erkanevat. Nälkämaan laulu 
ajautuu paheneviin ekologisiin ongelmiin, kalliiseen ja epätasa-arvoiseen energiatalouteen 
sekä turvattomuuteen. Sen sijaan Energy coin selviää teknologian avulla. Hajautettu energi-
antuotanto toimii. Energiaa on rajattomasti ja kustannustehokkaasti saatavilla niille, jotka 
tuottavat sitä itse myös muiden käyttöön. Passiivisilla tuottajilla on rajoitetut kiintiöt (energy 
coin). Eri käyttäjäryhmille on kehitetty omat energiatuotteet ja palvelut.

Metsäenergian skenaariot

Tässä energia-alan skenaarioluvussa ei erityisesti nosteta esille erillisenä pidetyn metsä-
energiatyöpajan tuottamia kahta skenaariomallia, koska metsäenergian kannalta kaikkein 
keskeisin aineisto eli osaamistarpeet on yksityiskohtaisesti kirjattu lukuun kuusi muiden 
energia-alan osaamistarpeiden joukkoon. Lisäksi metsäenergian osaamistarpeet on kirjattu 
liitteen neljä C&Q-luetteloon tasavertaisesti muiden osaamistarpeiden kanssa. Metsäener-
giatyöpajan tuotos on vielä kuvattu liitteessä viisi. Metsäenergian skenaarioista ei työpajassa 
kirjoitettu tarinoita, vaan ryhmät käsittelivät niitä taulukkomuotoisina. Kaikki jatkuu niin kuin 
ennenkin tyyppinen skenaario sai nimen Vihreän kullan maa ja toivottavan ihanneskenaarion 
nimeksi tuli Onni tulee puun takaa.
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5 1 Lineaarisen kasvun maailma – kehitys etenee kuten 
tähänkin saakka -skenaario

Väestönkasvun ja elintason nousun myötä energian kulutus on globaalisti kasvanut 
2030-luvulle tultaessa. Kansojen ja väestönosien muuttoliikkeet siirtävät suuriakin ihmis-
joukkoja. Euroopan unionin alueella energiankulutus on pysynyt stabiilina, ja suunta on jopa 
maltillisesti laskeva. Ilmastonmuutoksen hillintää tavoittelevat toimenpiteet ja sopimukset 
ovat johtaneet siihen, että uusiutuvien energianlähteiden osuus hitaasti kasvaa, vaikka 
uusiutumattomat energianlähteet ovatkin edelleen hallitsevia. 

Energiatehokkuus paranee pienin askelin. Tehdyillä toimenpiteillä ei ole päästy hiilitasa-
painoon ja niin ilmasto jatkaa lämpenemistään. Vaikka ympäristön ja kestävän kehityksen 
näkökulmat ovat mukana kaikessa päätöksenteossa, ympäristön tila heikkenee edelleen.

Energian tuotanto on organisoitu keskitetysti, vaikka hajautettu tuotanto jo osoittaakin 
orastavaa kasvua. Teollisuuden rakennemuutos vähentää osaltaan tehon tarvetta, vaikka 
energian kokonaiskulutus voikin kasvaa. Suomen omavaraisuus energian tuotannossa on 
hieman parantunut, vaikka energian tarve katetaankin 2030-luvulla edelleen pääasiassa 
tuontienergialla.

Teknologian kehitys jatkuu, mutta sen käyttöönotto on verkkaista – infrastruktuurin ja 
liikennevälineiden uudistuminen on hidasta. Digitalisoituminen on luonut mahdollisuuksia 
energian mittaus- ja säätöjärjestelmien kehittymiselle. Energiatietoa on enemmän tarjolla, 
ja se on kuluttajien saatavilla. Ihmiset osaavat myös käyttää ja hyödyntää tietoa energiaan 
liittyvän päätöksenteon tukena. Vihreät arvot ovat pitäneet pintansa. Energian käyttäjien ja 
kuluttajien hintatietoisuus on kasvanut.

Lineaarisen kasvun maailmassa nousee esille vahvasti vaikuttava Erkki Edelläkävijän asia-
kastyyppi. Hän on perillä energiaan liittyvistä asioista ja jatkuvasti kiinnostunut teknologian 
kehityksestä. Hän haluaa hankkia tietoa ja päästä itse kokeilemaan uusia laitteita ensim-
mäisten joukossa. Edelläkävijä-vaikuttajat haluavat myös jakaa mielipiteitään ja kokemuksi-
aan. Lineaarisen kasvun maailmassa onkin tietoa ja kommunikaatioalustoja paljon tarjolla. 
Erkki Edelläkävijä on ympäristötietoinen, ja hänellä on katse tulevaisuudessa. Hän tuottaa 
energiaa enemmän kuin itse kuluttaa. Lineaarisen kasvun maailmassa edelläkävijällä on 
hyvä mahdollisuus erottua massasta, mikä avaa liiketoimintamahdollisuuksia. Energiamark-
kinoiden tilanne on hyvin ennustettavissa, mikä mahdollistaa riskinoton.

5 2 Ihana valo – toivottava skenaario

Ihanan valon maailmassa 2030-luvulla energiamarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Glo-
balisaation ja yhdentyvien markkinoiden myötä voimat on voitu yhdistä energiatuotannon 
kehittämisessä. Energia-ala on kiinnostava ja se houkuttelee osaamista. Poliittinen päätök-
senteko on ketterää. 

Energian kulutuksen ja tuotannon muuttuminen ja kehittäminen on edistänyt kestävää 
kehitystä ja hillinnyt merkittävästi ilmastonmuutosta. Käytössä olevat tuotantomallit mah-
dollistavat puhtaat ratkaisut ja vähäisen tai olemattoman hiilijalanjäljen. Energian kulutuk-
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sen tai tuotannon muutokset eivät näin ollen vaikuta ympäristöön haitallisesti. Fossiilisilla 
polttoaineilla tuotetun energian kulutus on vähentynyt koko ajan 2030-luvulle tultaessa. 
Energianlähteinä käytetään uusiutuvia energianlähteitä kuten aurinkoa, biomassaa ja tuulta.

Suomessa energiantuotanto on pitkälle hajautettua ja energiaa tuotetaan lähellä. Energi-
antuotanto on jokaisen omissa käsissä. Energiaomavaraisuus ja energiavarmuus ovat 100 
prosenttia. Energian ylituotantoa on mahdollista myydä esimerkiksi rajanaapureille. Aurin-
koenergiateknologia on kehittynyt yksinkertaiseksi ja kestäväksi, eikä sen käyttö vaadi paljon 
resursseja. Teknologian kehitys on pienentänyt energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen 
riskejä (mm. tulipalojen ja sähköiskujen vaaraa ei enää ole). Jokainen yksilö toimii energian 
tuottajana ja varastoijana.

Ihanassa valossa kansalaisilla on tarvittava energia-alan osaaminen ja koulutus. Ener-
gia-alaan liittyvää tietoa on tarjolla kuluttajien ja kansalaisten päätöksenteon tueksi. Tietoa 
myös osataan hyödyntää, ja kuluttajat osaavat tehdä energiaratkaisuissa oikeita valintoja. 
Energiayhtiöiden rooli ei ole enää tuotannossa vaan energian siirrossa. 

Älykkäillä järjestelmillä kyetään tasaiseen sähkötehoon: energiaa käytetään vain silloin, kun 
sille on todella tarvetta. Hyötysuhde on parantunut merkittävästi muun muassa lämmön tal-
teenotossa. Akkuteknologia on kehittynyt nopeasti, mikä mahdollistaa tasaisen sähkönsaannin. 
Digitaalisen ja langattoman energiansiirron avulla energiaa voidaan käyttää missä vain ajasta ja 
paikasta riippumatta. Mobiililaitteilla ja sähköautoilla on automaattilatausjärjestelmänsä.

5 3 Nälkämaan laulu – ei-toivottava skenaario

Maailmanmarkkinat ovat romahtaneet 2030-luvulle tultaessa. Jatkuvaan kasvuun perustuva 
talousjärjestelmä on kriisissä, eivätkä pääomat ohjaudu reaali-investointeihin. Energian tuo-
tantoon ja jakeluun ei tehdä julkisia tai yhteisöjen investointeja. Investointeja tapahtuu vain 
yksilöiden toimesta. Energian huoltoketjut katkeavat. Lopulta päädytään omavaraistalouteen 
energiantuotannossa. 

Nälkämaan laulussa ilmastonmuutoksen hillintä on täysin riittämätöntä. Ilmastonmuutok-
sen hillinnän taustalla käytetyt keskilämpötilojen kehitystä kuvaavat ennusteet, ilmasto-
mallit ja merivirtausmallit ovat epäonnistuneet. Pohjois-Euroopan ilmasto on muuttunut 
epäedulliseksi. Biologisen elämän monimuotoisuudessa eli biodiversiteetissä on tapahtunut 
dramaattisia muutoksia (mm. pölyttäjien massakuolemia ja katoja monokulttuureissa). 
Seurauksena on se, että ruokaa ja makeaa vettä ei enää kyetä tuottamaan riittävästi. Myös 
merien tuottokyky on romahtanut. Kestävään kehitykseen tähdänneet ratkaisut ovat epäon-
nistuneet. Päästövähennyksiä ei ole tapahtunut.

Nälkämaan energiamarkkinoilla vallitsee hajautettu tuotanto. Energia otetaan sieltä mistä 
sitä saadaan. Energialähteet ovat epävarmoja ja kalliita. Ihmisillä on vaikeuksia ylläpitää ja 
tyydyttää perustarpeitaan korkeiden energiakustannusten takia. Energiamarkkinat pakotta-
vat hyödyntämään ei-kestäviä energianlähteitä, joista syntyy haitallisia ympäristövaikutuk-
sia. Energianjakeluverkot ja infrastruktuuri kärsivät katkoksista ja häiriöistä. 

Pakon edessä ja ääritilanteita varten ihmisillä on kuitenkin osaamista, materiaaleja ja 
komponentteja selviämiseen, esimerkiksi aurinkopaneelien ja akkujen valmistamiseen. 
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Kriisitilanteissa on tärkeää säilyttää infrastruktuuri. Turvallisuus ja kriisien hallinta tapah-
tuvat yksilö- ja alueyhteisötasolla. Energiaratkaisuissa ja viestintäteknologiassa nojataan 
yksinkertaiseen mekaaniseen teknologiaan.

Digitalisoituminen on tuonut mukanaan tietoturvaongelmia, ja se tekee yhteiskunnista epä-
vakaita. Sähköisten järjestelmien heikot kohdat altistavat energiajärjestelmät kaatumiseen. 
Tiedon väärinkäyttö mahdollistaa rikollisuuden (vahingonteot, varkaudet, asuntomurrot). 
Dataa voidaan varastaa esimerkiksi tuntiperusteisen sähkönkäytön varmistamiseen. Tieto-
turvaongelmat voivat johtaa internetin kaatumiseen. Yksilön tiedonsiirron mahdollisuuksia 
rajoitetaan, ja tiedonsiirrosta voi tulla kallista. Mikäli internet kaatuu, ihmiset eivät enää 
pysty hakemaan tietoa internetistä ja ihmisten oman osaamisen merkitys korostuu. Syntyy 
paikallisia tietoverkkoja. Sukupolvien välinen epätasa-arvo kasvaa.

TAULUKKO 7  ENERGIA-ALAN SKENAARIOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ  

Skenaario Erityispiirteet

Lineaarisen 
kasvun maailma

Taloudessa pyritään jatkuvaan kasvuun. Energian kulutus lisääntyy.

Pyritään ilmastonmuutoksen hillintään, mutta toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Talouden jatkuvan kasvun tavoittelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän välillä on ristiriita.

Turvallisuus ja kehityksen ennustettavuus lyhyellä aikavälillä.

Ihana valo

Energian saatavuus on turvattu.

Uusia teknologioita on kehitetty kuluttajakäyttöön (mm. sähkön varastointi pieniin, kevyisiin ja 
suurikapasiteettisiin akkuihin).

Lähes kaikki energiantuotanto on kestävää.

Kuluttajat ovat globaalisti valistuneita arjen valinnoissaan.

Ilmaston lämpenemistä on pystytty hidastamaan kaikkien maiden yhteistyönä.

Nälkämaan laulu

Yhteiskunnan kyky kantaa huolta jäsenistään on murentunut.

Toiminnan foorumit ovat paikallisia tai alueellisia. Globaaleja yhteyksiä ei ole.

Paikalliset ratkaisut korostuvat, vaikka olisi tärkeää ylläpitää toimintoja yhteiskunnan tasolla.

Energian tuotanto on paikallista ja hajautettua.

Paikallinen osaamisen ylläpito on keskeistä.

Energy coin

Ympäristökatastrofin aiheuttama protektionismi.

Puhdas ilma ja vesi ovat erittäin arvokkaita.

Energia on vaihdon väline.

Energiamarkkinat ovat pirstaloituneet.

Hallinnon rajoja koetellaan.

Uudet teknologiset innovaatiot mahdollistavat rajattoman energian tuottamisen ja jakelun.

Uusia osaamistarpeita mm. biotalouden, biokaasulaitteiden, sähköautojen jne. suunnitteluun, 
käyttöön, rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon.

Paikallinen ammatillinen osaaminen on erittäin korkeatasoista.

HUOM: 
Energy coin tarkoittaa energiakiintiötä tai eräänlaista energiansäännöstelykorttia pula-ajan tapaan. Energiakolikot 
ovat kauppatavaraa, joita myydään ja ostetaan. Energiakiintiöistä voi vapautua tuottamalla itse energiaa yhteiseen 
verkkoon.
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Nälkämaan laulussa koulutusjärjestelmien rooli on heikentynyt, ja tieto siirtyy työssä oppi-
malla. Koulutuksen rahoituspohja muuttuu omakustanteiseksi, eivätkä kunnat enää rahoita 
koulutusta. Ammatillisen osaamisen rooli korostuu jokapäiväisessä selviytymisessä. Päte-
vöitymisjärjestelmät ovat murentuneet. Standardointijärjestelmät katoavat ja globaalitalous 
hajoaa. Paikallisyhteisöjen tulisi säilyttää keskinäinen solidaarisuus, jotta konfliktit voidaan 
välttää.

Nälkämaan asiakastyyppeinä nousevat esille toisaalta innovaattorit ja kehittäjät sekä 
toisaalta selviytyjät ja perässähiihtäjät. Kehittäjät luovat elinvoimaa ja vievät kehitystä eteen-
päin. Kyläpäälliköt organisoivat ja ohjaavat asioita. Kehittäjien ja kyläpäälliköiden yhteistyö 
toimii hyvin, ja he saavat myös perässähiihtäjät mukaan toimintaan. Voi olla, että osa väes-
töstä ei integroidu näihin uusiin yhteisöihin. Yhteiskunta ei pysty liian hitaasti reagoidessaan 
täyttämään kansalaisten tarpeita.

5 4 Energy coin – yllättävä skenaario

Tultaessa 2030-luvulle ilmastonmuutoksen hillintä on epäonnistunut ja energiayhteistyö 
maiden välillä on vähentynyt. Ilmastonmuutoksen haltuun saaminen viivästyy ja syntyy 
äärimmäisiä kuivuuskausia. Valtioiden hajoaminen johtaa kansainvaelluksiin. Kuivuuskaudet 
ja tulvat ovat tehneet vedestä uuden öljyn: vesi on kallista, ja sitä on niukasti saatavilla. Puh-
taasta ilmasta on tullut merkittävä tekijä.

Energian omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat tärkeitä, ja niistä ollaan myös valmiita 
maksamaan. Jokainen valtio tai alue varaa omat energiavaransa omaan käyttöön. Energia 
on nykyistä tiukemmin säänneltyä. Toisaalta energiaa on rajattomasti saatavilla. Energiaa 
saadaan avaruudesta ja ehkä myös fuusiosta. Teknologia on mahdollistanut langattoman 
sähkönsiirron, ja tehokkaita sähkön varastointiratkaisuja on käytössä jopa kotitalouksien 
kokoluokassa. Älykkäät sähköverkot ohjaavat kuluttajia ja robotteja.

Energiamarkkinat ovat pirstaleisia ja eriytyneet teollisuudelle ja kuluttajille. Kuluttajien 
keskinäinen sähkömarkkina on toiminnassa. Sähköverkkojen ja siirtoyhtiöiden rooli on 
kadonnut. Energiaa tuotetaan itse ja sitä myydään energiakiintiöinä (Energy coin) niille, jotka 
eivät tuota itse energiaansa. Energiakiintiöt ovat kauppatavaraa, jota voi myydä ja ostaa. Ne, 
jotka tuottavat itse energiaa, saavat hankkia sitä kustannustehokkaasti. 

Digitalisoitumisen myötä on kehitetty palvelualustoja (energiainternet), joissa voidaan varata 
tehoa ja energiaa tietyksi ajaksi etukäteen. Palvelualustat huolehtivat teho- ja energiatasa-
painosta. Energiatietouden määrä on kasvanut hallitsemattomaksi. Digitaalinen tiedontuo-
tanto ja jakelu edellyttävät korkeaa tietoturvallisuuden tasoa.

Kuluttajien arvot ovat muuttuneet. Etenkin haja-asutusalueilla on irtauduttu keskitetyistä 
verkoista, joita on enää vain taajamissa. Kuluttajat ovat synnyttäneet osuuskuntia ja liittyneet 
perustamiinsa energiayhteisöihin. Haja-asutusalueilla kotitaloudet ovat sähkönkäytössä 
omavaraisia. 

Markkinoille on tullut uusia toimijoita, digitaalisia palveluita ja palvelukonsepteja, jotka 
mahdollistavat kiinteistö- ja korttelikohtaisia ratkaisuja (esimerkiksi sähkötalkkaritoiminta). 
Sähkötalkkarit myyvät markkinoilla kWh-energian sijasta palveluratkaisuja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.
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Perinteinen palkkatyö on kadonnut, ja suuri osa ihmisistä työllistää itse itsensä. Robotit 
hoitavat liikkumisen sekä monia muita tehtäviä teollisuudessa ja kotona. Työn sisältö on 
olennaisesti muuttunut. Tietoturva on digitalisoituneessa maailmassa merkittävä asia ja 
muodostaa hoitamattomana suuren riskin.

Energia-alan asiakkuudet tulevaisuudessa

Skenaarioiden rakennusaineiksi, jo ennen skenaarioiden pohdintaa, tunnistettiin ener-
gia-alan asiakasryhmiä, joille annettiin persoonallisia nimiä. Asiakasryhmiksi valikoitui 
lopulta kolme perustyyppiä:

1) energian peruskäyttäjät
2) energiaselviytyjät
3) vahvat energiavaikuttajat.

Pohdinnan aikana asiakaskuntaa jäsennettiin myös perinteisemmin teollisuuteen, kotitalouk-
siin ja liikenteeseen, mikä on myös toimiva jaottelu. Asiakaskuntaa voitaisiin ryhmitellä myös 
alueellisesti haja-asutusalueen ja kaupunkien asiakkaisiin. 

Esillä oli kolmen seuraavassa esiteltävän asiakastyypin lisäksi myös eräänlainen energia-
dystopian mukainen asiakastyyppi. Tällainen energiasyrjäytynyt henkilö tai kotitalous kärsisi 
jatkuvasta energiapulasta. Koko ajan olisi pakko hakea kalliita tilapäisratkaisuja energia-
tarpeisiin ja hankkia mahdollisia energiakiintiöitä tavalla tai toisella. Energiasyrjäytynyt 
olisi passiivinen väliinputoaja, joka ei olisi olosuhteiden pakosta kiinteästi mukana missään 
energiaa tarjoavassa yhteisössä. 

ENERGIAN PERUSKÄYTTÄJÄT

Energian peruskäyttäjä on suurin asiakasryhmä. Se koostuu suurelta osin perheellisistä 
kaupunkilaisista. Peruskäyttäjät ovat melko aktiivisia, harkitsevia ja valveutuneita, eri 
vaihtoehtoja punnitsevia energian käyttäjiä. Energian edullinen ja vakaa hinta sekä luotettava 
saatavuus on heille melko tärkeää, vaikka ei pakkomielle. Peruskäyttäjät pyrkivät säästä-
väisyyteen ja omavaraisuuteen sekä arvostavat kierrätystä. He haluavat seurata energian 
kulutus- ja markkinatietoa, mutta odottavat sen olevan helppoa ja perustuvan tarjottuun pal-
veluun. Peruskäyttäjät muodostavat yhteisöjä ja verkostoja. Tärkeää on pienen hiilijalanjäljen 
jättäminen jälkipolville. Tulevaisuudessa peruskäyttäjät alkavat myös itse tuottaa energiaa. 
Tätä varten he tarvitsevat teknistä tukea, erityisesti energian varastointiin ja markkinainf-
rastruktuurin luomiseen. He eivät välttämättä lähde itse yltiöpäisesti rakentamaan uusia 
kokeiluja. Peruskäyttäjät lähtevät melko helposti mukaan jakamistalouteen ja erilaisiin 
energiayhteisöihin.

ENERGIASELVIYTYJÄT

Energiaselviytyjät ovat itsetietoista joukkoa. He asuvat useimmiten omakotitalossa joko 
taajamissa tai haja-asutusalueilla. Selviytyjät ovat melko omavaraisia ja taloudellisesti 
riippumattomia aktiivisia ja kriittisiä toimijoita. He arvostavat paikallisuutta eivätkä ole 
välttämättä kovin kiinteästi sidoksissa julkisiin rakenteisiin. Selviytyjät saattavat toimia myös 
valtavirrasta poiketen, jos uusien avausten edistäminen sitä vaatii. He ovat aktiivisesti raken-
tamassa paikallisia energiayhteisöjä ja osuuskuntia sekä edistävät energiatiedon vaihtoa 
ja avoimuutta. Kaiken kaikkiaan heitä luonnehtii edelläkävijyys ja kiinnostus omaehtoiseen 
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energiatalouteen, jossa energiaa kulutetaan, varastoidaan ja tuotetaan omilla ehdoilla. Katse 
on tulevaisuudessa.

Selviytyjät kaipaavat tietoa energiamarkkinoista ja kulutuksesta. He kuuntelevat mielellään 
asiantuntijoita, jotta voisivat käyttää tietoa omissa sovelluksissaan; uusien laitteiden omak-
suminen ja kokeilu on heille mieluista. He tarvitsevat peruskäyttäjien tapaan teknistä tukea. 
Myös heiltä puuttuu energian varastointimahdollisuudet ja markkinainfrastruktuuri. Selviy-
tyjät lähtevät kuitenkin helposti itse liikkeelle asiantuntijaverkoston tuella sekä organisoivat 
yhteisössään raaka-aineita, koneita, laitteita, markkinafoorumeita, koulutusta, osaajaver-
kostoja ja energiayhteisöjä.

VAHVAT ENERGIAVAIKUTTAJAT

Vahvojen vaikuttajien asiakasryhmä on heterogeeninen joukko, jonka yhteisenä nimittäjänä 
on vaikutusvalta. Ohjaava vaikutus voi perustua todelliseen poliittis-taloudelliseen vaikutus-
valtaan, mielipidejohtajuuteen tai yksinkertaisesti volyymiin ja massaan. Vahvoja energiavai-
kuttajia ovat muun muassa teollisuus, tuhlailevat ja piittaamattomat hedonistikuluttajat tai 
vihreiden arvojen ekologiset kuluttajat.

Vahvoihin vaikuttajiin kuuluvat tuottaja-asiakkaat, jotka kompensoivat kuluttamansa 
energian tuottamalla sitä itse. Tuottaja-kuluttajat toimivat aktiivisesti ja haluavat osallistua 
energiatalouden määrittelyyn. Samantapainen vaikutusvaltainen kuluttajaryhmä on teolli-
suus, joka kuluttaa ja myös tuottaa paljon energiaa sekä määrittelee näin energiataloutta. 
Teollisuus haluaa kustannustehokasta energiaa, joka on ympäristöystävällistä ja edistää 
kiertotaloutta. Lisäksi energian pitää olla toimitusvarmaa.

Tuhlailevat, piittaamattomat ja mukavuudenhaluiset hedonistikuluttajat ovat myös vaikuttava 
ryhmä. He ovat suuri maksukykyinen ja itsetietoinen joukko, joka olettaa, että energiaa on 
yllin kyllin saatavissa missä ja milloin tahansa. He eivät juuri kanna huolta eettisistä tai 
ekologisista vaikutuksista, mutta haluavat kaiken heti, tässä ja nyt. Tietojen saannin ja jär-
jestelmien ohjauksen on tapahduttava tietoteknisillä avaimet käteen palveluilla ja paikkariip-
pumattomilla applikaatioilla. Hedonistikuluttajat haluavat helppoja ratkaisuja ja räätälöityjä 
design-palveluja ja energiankäyttöelämyksiä.

Vahvaa vaikutusta energiatalouteen on myös ekologisilla kuluttajilla. Egologistit ovat 
ympäristötietoinen ryhmä, joka haluaa minimoida energiankulutuksen ekologiset haitat. 
He käyttävät uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiaa, jos se vain on mahdollista. 
Toinen ja rinnakkainen vaihtoehto on energian säästö tai pidättäytyminen kokonaan energian 
kulutuksesta. Ekologistit ovat eettisiä ja kantaaottavia. He ovat myös halukkaita maksamaan 
siitä, että energia on kestävästi tuotettua. 
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6 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET 
TULEVAISUUDESSA

Ennakointiryhmä työsti osaamistarpeita kahdessa viimeisessä työpajassa skenaarioittain, 
osa-alueittain (tuotanto, markkinat, kulutus), muuttumattomuuden ja uutuuden mukaan 
(pysyvät, poistuvat, uudet) sekä ammatti- ja tehtäväryhmittäin. Useissa työvaiheissa osaamis-
tarvemassaa lisäksi priorisoitiin korostamalla tärkeimpiä asioita tarramerkinnällä. Kaiken 
kaikkiaan yksittäisiä energia-alan osaamistarveajatuksia tai aihioita kertyi prosessissa 196 
kappaletta. Tämä on kuitenkin bruttoluku, koska monet olivat osittain päällekkäisiä tai kah-
della osaamistarveidealla saattoi olla vain näkökulma- tai mittakaavaero. Näiden 196 osaamis-
tarpeen lisäksi metsäenergiateemaa työstänyt erillinen työpaja tuotti 71 osaamistarveaihiota. 
Yhteensä energia-alan osaamistarpeita oli työskentelyn päätyttyä 267 kappaletta. Myöhemmin 
analyysin aikana tuosta määrästä karsiutui jonkin verran osaamistarpeita, kun ilmeisen samaa 
asiaa kuvaavat osaamistarpeet jätettiin pois tai yhdisteltiin useita näkökulmia samaan osaa-
mistarpeeseen. Lopulta osaamistarpeita jäi jäljelle 206 kappaletta (ks. liite 4).

Tässä luvussa pyritään analysoimaan, syntetisoimaan ja tulkitsemaan osaamistarvemassaa 
sekä nostamaan oleelliset piirteet esiin. Analyysin apuna käytettiin rinnakkain Excel-tau-
lukkolaskentaohjelman lajittelu- ja suodatusvälineitä sekä mielikuvakarttaa (mind map). 
Tulkinnan painotus oli uusissa, nykyistä osaamiskarttaa muuttavissa asioissa. 

Olemassa oleva energia-alalle valmistava koulutus on kaiken perusta myös tulevaisuudessa. 
Jatkossa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi konemestarien vahva- ja heikkosähköosaamista 
tai sähköverkkoasentajan osaamista. Jos käsillä oleva raportti kuvaisi koko tämänhetkistä 
energia-alan koulutusta ja kävisi läpi kaiken alalla järjestettävän opetuksen systemaatti-
sesti, voisimme arvioida jokaisen koulutusohjelman ja tutkinnon tulevaisuutta. Näin ei tässä 
raportissa ole kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä. Katse on korostuneesti suunnattu tulevai-
suuteen ja niihin asioihin, jotka muuttuvat – ei niinkään asioihin, jotka pysyvät. 

Vaikka olemassa olevista energia-alan osaamisista osa on edelleen tärkeitä myös tulevai-
suudessa, ne eivät aiheuta muutoksia nykyiseen. Tärkeiden olemassa olevien osaamisten 
jatkuvuudesta on toki pidettävä kiinni ja niiden jatkuvuus turvattava. Seuraavassa tarkaste-
lussa painotus on uusissa osaamistarpeissa.

Tässä yhteydessä on lisäksi mainittava, että käsillä oleva energia-alan ennakointiteema on 
erittäin laaja ja monimuotoinen sisällöllisesti. Tässä prosessissa ei ollut ajankäytöllisesti 
mahdollista porautua niin syvälle energia-alan eri lohkojen tehtäviin ja ammatteihin kuin 
olisi ollut tarpeen. Yksittäisiin energiantuotannon ja jakelun osatehtäviin ei kyetty osaamisia 
erittelemään. Osaamistarpeet jäävät tällaisessa avarassa tarkastelussa väkisinkin yleisem-
mälle tasolle. Toisaalta prosessin alkupuoliskon laaja-alaisuus mahdollistaa luovan tule-
vaisuustarkastelun ja uudenlaisten osaamisteemojen löytymisen. Jos ollaan kovin ahtaassa 
karsinassa, ajattelu on myös suppeampaa ja enemmän kiinni olemassa olevassa.

Tässä osaamistarpeiden analyysiluvussa ei nosteta esille metsäenergian osaamistarpeita 
erikseen, koska metsäenergian osaamistarpeet kulkevat koko ajan mukana muun osaa-
mistarveaineiston mukana. Lisäksi ne on yksityiskohtaisesti kirjattu liitteeseen 4 yleisen 
kvalifikaatioluokituksen mukaisesti. Lisäksi liitteessä viisi on kuvattu erikseen pidetyn 
metsäenergiatyöpajan kulku ja tulokset.
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6 1 Energia-alan osaamistarpeet skenaarioittain

Skenaarioiden osalta pohdittiin, millaista osaamista kyseisissä skenaarioissa tarvitaan 
– tai ei-toivotun skenaarion osalta, millaista osaamista tarvitaan, jotta skenaario ei toteu-
tuisi. Lisäksi osaamiset tuli jaotella pysyviin, poistuviin sekä uusiin osaamistarpeisiin tai 
osaamiskombinaatioihin. Skenaarioiden osaamisperustojen voisi kuvitella noudattelevan 
skenaarioiden luonnetta, mutta totuuden nimessä on todettava, että skenaariot eivät näytä 
saavan kovin persoonallisia osaamisprofiileja. Toisin sanoen suurin osa osaamisista esiintyy 
kaikissa skenaarioissa tai tietyllä osaamisella on vain sävy- tai näkökulmaeroja eri skenaa-
rioissa.

Skenaarioiden uudet erilaiset osaamistarpeet 

Suuren osaamistarvemäärän vuoksi tässä ei luetella kaikkia osaamistarpeita, koska täl-
lainen inventaario tehdään liitteessä 4. Myös liitteessä 6 on lueteltu kaikki osaamistarpeet 
(liittyen luvun 6.2 robotisaatiota käsittelevään alalukuun). Seuraavassa sen sijaan esitetään 
kaikkien skenaarioiden osalta vain uusia osaamistarpeita. Lisäksi joukosta rajataan vielä 
pois sellaiset osaamistarpeet, jotka esiintyvät useissa skenaarioissa. Yhteiset osaamis-
tarpeet siis sivuutetaan samoin kuin olemassa olevat pysyvät osaamistarpeet. Poistuvat 
osaamistarpeet listataan alaluvun lopussa. 

Jotta esitystavasta saataisiin tiivis, on skenaariot kuviossa 26 aseteltu koordinaatiston 
nelikenttään. Origosta loitotessa muutosten määrä kasvaa sekä vaaka- että pystyakselilla. 
Vaaka-akseli kuvaa ei-toivottujen haitallisten muutosten määrää ja pystyakseli vastaavasti 
hyödyllisten toivottujen muutosten määrää. Villissä skenaariossa oletetaan kaikenlaisten 
muutosten määrän olevan suuri. Kuvion 26 tarkoitus on osoittaa osaamiseroja skenaarioiden 
välillä. On huomattava, että hyvin merkittäviä uusia osaamistarpeita jää tässä mainitse-
matta, koska ne esiintyvät useissa skenaarioissa.

Koko osaamistarvemassasta poimittiin ensin kunkin skenaarion uudet osaamistarpeet. 
Tämän jälkeen joukosta poistettiin kaikki sellaiset osaamistarpeet, jotka esiintyivät useam-
massa kuin yhdessä skenaariossa. Samalla yhdisteltiin samaa asiaa kuvaavia osaamistar-
peita, jotta luetteloa saatiin tiivistetyksi. Tässä esitettävät osaamistarpeet eivät siis kaikilta 
osin vastaa sanatarkasti esimerkiksi liitteen 4 luetteloa.   

Eniten uusia osaamistarpeita ideoitiin Lineaarisen kasvun maailmaan (30 kpl). Tämä 
havainto ei koske vain tässä käsillä olevaa uusien erilaisten osaamistarpeiden luetteloa vaan 
ylipäätään koko aineistoa. Samoin toiseksi eniten osaamistarpeita esitettiin Ihanan valon 
skenaarioon, tässä tapauksessa 17 kappaletta. Vähiten uusia erilaisia osaamistarpeita on 
Energy coin skenaariossa (6 kpl). Nälkämaan laulussa uusia erilaisia osaamistarpeita on 
kahdeksan kappaletta. Mielenkiintoista on, että niin Nälkämaan laulusta kuin Energy coinista 
puuttuu kokonaan teknologian osaamistarpeet ja lähes kokonaan kulutuksen sekä asiakkuu-
den ja markkinoinnin osaamistarpeet.
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KUVIO 26  ENERGIA-ALAN UUDET ERILAISET OSAAMISTARPEET SKENAARIOITTAIN 
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Kaikki Lineaarisen kasvun maailman 30 uutta erilaista osaamistarvetta eivät mahtuneet 
kuvioon 26, joten kuvioon kirjaamatta jääneet luetellaan seuraavassa:

• energian myynti- ja markkinointiosaaminen
• brändiosaaminen
• asiakas- ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun osaaminen
• soveltava luonnontieteellinen ja matemaattinen (LUMA) osaaminen
• projektinhallintaosaaminen energian tuotannossa
• tiedonhankinta- ja soveltamisosaaminen 
• asentajien kyky nähdä kokonaisuuksia ja oma työ osana niitä
• sivuainevirtoihin liittyvä osaaminen energiantuotannossa
• energia-alan tutkijoiden ja kehittäjien työelämäyhteistyötaidot
• metsäenergiaan liittyvän lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon tuntemus ja ymmär-

rys sekä lobbausosaaminen (Suomi ja EU)
• kansainvälinen neuvottelutaito    
• asenne ja joustavuus
• oppimisen osaaminen.

Skenaarioiden poistuvat osaamistarpeet

Työpajoissa pohdittiin myös hiipuvia ja poistuvia osaamistarpeita. On inhimillistä, että luo-
vassa ryhmätyöskentelyssä tuodaan esille asioita, jotka ovat uusia, nousevia, vahvistuvia tai 
joihin liittyy mahdollisuuksia. Ylipäätään ihmiset haluavat ajatella ja puhua asioita, jotka ovat 
positiivisia, puolustamisen arvoisia, merkittäviä ja tärkeitä. Tämä ilmiö tarkoittaa sitä, että 
negatiivisia, hiipuvia, laskevia tai kuihtuvia asioita ei pidetä tärkeinä. On luonnollista, että 
merkityksettömistä asioista ei synny keskustelua.

Energia-alan ennakointiryhmä ei nostanut esille kovin montaa hiipuvaa tai poistuvaa osaa-
mistarvetta. Kaiken kaikkiaan niitä kirjautui vain 14 kappaletta. Seuraavassa luetteloidaan 
hieman jalostettuna energia-alan poistuvia osaamistarpeita:

• myyntiosaaminen myyntityön hiljalleen vähentyessä
• luonnontieteellis-matemaattinen sivistys eli yleinen, tuotantoon, tuotteisiin tai tuotekehi-

tykseen liittymätön, irrallinen luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen (tässä yhtey-
dessä kyseessä lienee pikemminkin pelko sivistyksen hiipumisesta)  

• tutkimukseen perustuva innovaatio-osaaminen (kyseessä lienee pikemminkin pelko 
osaamisen hiipumisesta)  

• fossiilisiin ja uusiutumattomiin energialähteisiin perustuvan energian hankinnan, tuotan-
non ja logistiikan osaaminen

• konventionaalisten voimalaitosten operaattoriosaaminen
• ydinvoimaosaaminen
• dirtytech-osaaminen eli perinteisten fossiilisten energiaraaka-aineiden käsittelyn, tuo-

tannon, varastoinnin ja kuljetuksen osaaminen
• energiahallinnon muuttuva virkamiesosaaminen (ei varsinaisesti poistuva vaan muuttuva-

kapea-alainen osaaminen.

Useimpien mainittujen osaamistarpeiden poistuminen kokonaan on epätodennäköistä. 
Esimerkiksi jos ydinvoimasta luovutaan, siihen liittyvää osaamista tarvitaan vielä vuosikym-
meniä tai vuosisatoja myöhemmin.
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6 2 Energia-alan osaamistarpeet osa-alueittain sekä 
ammatti- ja tehtäväryhmittäin

Osaamistarpeita työstettiin neljännessä työpajassa skenaarioittaisen tarkastelun lisäksi 
sekä osa-alueittain (tuotanto, markkinat, kulutus) että ammatti- ja tehtäväryhmittäin. 
Molemmissa tapauksissa piti ensin määritellä osa-alueet ja ammatti- tai tehtäväryhmät.

Energia-alan osa-alueet

Ennakointiryhmä ryhmitteli energia-alan osa-alueisiin ensin monella eri tavalla. Lopulta 
erilaiset lähestymistavat pelkistettiin kolmeen osa-aluekokonaisuuteen: 1) energian tuotan-
toon, hankintaan ja siirtoon, 2) energiamarkkinoihin sekä 3) energian kulutukseen.

ENERGIAN TUOTANNON, HANKINNAN JA SIIRRON OSA-ALUE

Energia-alan ytimen muodostavat energian hankinta, tuotanto, varastointi ja siirto. Lisäksi 
osa-alueeseen sisältyvät kaikkien mainittujen toimintojen ylläpitotehtävät, huolto ja korjaus. 
Tuotanto voi tässä olla sekä keskitettyä että hajautettua. Osa-alue sisältää myös mainittujen 
toimintojen edellyttämän rakentamisen ja infrastruktuurin luomisen, ylläpidon ja huollon. 
Kierrätys sisältyy myös tähän energian hankintana.

ENERGIAMARKKINOIDEN OSA-ALUE

Markkinoiden osa-alue koostuu energiakaupasta, ostamisesta ja myymisestä sekä energian 
markkinoinnista. Siihen kuuluu markkinapaikkojen luominen ja ylläpito sekä energiavies-
tintä. Energian älyverkot ja niiden sovellukset sisältyvät niin ikään tähän osa-alueeseen: 
digitaalisuus, langattomuus, palvelualustat, väylät, applikaatiot ja tietoturva. 

ENERGIAN KULUTUKSEN OSA-ALUE

Energian kulutus jakautuu teollisuuden, yksityistalouksien ja julkistalouden energianku-
lutukseen. Kulutuksen osa-alue sisältää tässä energian tehonkäytön seurannan ja säädön 
sekä kaiken energian käytön, joka aiheutuu asiakkaan energiaa kuluttavasta toiminnasta. 

Kolmen osa-alueen lisäksi ennakointiryhmä ideoi energia-alan jäsennykseksi eräänlaisia 
läpileikkaavia osa-alueita. Näitä olivat teknologia ja digitalisoituminen, politiikka ja sääntely 
sekä ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys. Myös viestintä nähtiin poikkileikkaavana osa-alu-
eena.

Energia-alan ammatti- ja tehtäväryhmät sekä esimerkkejä niiden 
osaamistarpeista

Osa-alueiden määrittelyn jälkeen ennakointiryhmä hahmotteli kuhunkin osa-alueeseen kuu-
luvat ammatti- ja tehtäväryhmät, jotka kuvaavat suurpiirteisesti energia-alan tulevaisuuden 
tehtäväkokonaisuuksia. Painotus tässä oli siis korostetusti tulevaisuudessa. Tässä ei siis 
ole tarkoitus kuvata nykyistä tehtäväkenttää. Painotus on nimenomaan uusissa, nykyistä 
asetelmaa muuttavissa asioissa. Tämä on sikäli ongelmallista, että paljon ja merkittäviä 
ammatteja ja tehtäviä jää tarkastelun ulkopuolelle. Nykyisin ja mitä todennäköisimmin myös 
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tulevaisuudessa tarvitaan esimerkiksi sähkö-, automaatio- ja lvi-alan sekä koneenasen-
nuksen ammattilaisia, jotka rakentavat, korjaavat ja ylläpitävät energian tuotantoa. Valitut 
osa-aluekohtaiset ammatti- tai tehtäväryhmät on koottu taulukkoon 8.

Osa-alueiden ja tehtäväryhmien määrittelyn jälkeen työpajoissa siirryttiin itse ydinaihee-
seen, osaamistarpeisiin. Tähän samaan yhteyteen kunkin ryhmän kuvauksen lopuksi on 
koottu ennakointiryhmän ideoimia osaamistarpeita. On huomattava, että suurin osa kaikista 
osaamistarpeista (ks. liite 4) ei tullut osoitetuksi minkään erityisen ammatti- tai tehtäväryh-
män osaamistarpeeksi. Näitä on siis pidettävä vain esimerkkeinä.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittämisessä painopistealueena oli uusi tarvittava 
osaaminen tai osaamiskombinaatiot. Olemassa olevan säilyttäminen ja uhkien torjuminen 
ei ollut ajattelun keskiössä. Pohdinta on myös melko yleisluonteista. Tässä ei valitettavasti 
päästä kovin lähelle yksittäisiä ammatteja, tehtävätyyppejä tai koulutusasteiden koulutussi-
sältöjä – puhumattakaan esimerkiksi tutkintotavoitteisen koulutuksen ja täydennyskoulutuk-
sen yksityiskohtaisia sisältöjä.

TAULUKKO 8  ENERGIA-ALAN TEHTÄVÄKIRJOA TULEVAISUUDESSA MUUTTAVAT OSA-
ALUEITTAISET AMMATTI- JA TEHTÄVÄRYHMÄT 

Osaamisen osa-alue Ammatti- ja tehtäväryhmät

Energian tuotanto
Energian hankinta
Energian siirto

Tutkijat ja kehittäjät

Energiatalkkarit (ylläpito, huolto)

Asentajat (sis. kunnossapito)

Tekniset asiantuntijat ja suunnittelijat (energiamuodosta riippuvainen)

Energiainnovaattorit (palvelut ja ratkaisut asiakkaille)

Energiavalistajat (viestintä, syy-seuraussuhteet, kestävä kehitys)

Hankintaosaajat ja ostajat (energiamuodot, kiertotalous)

Energiamarkkinat

Analyytikot 

Tutkijat ja kehittäjät

Ostajat/myyjät (mm. kansainvälinen kauppa)

Sovellusten kehittäjät

Markkinaoperaattorit (energiamuotojen käytön koordinaatiotyö)

Energian kulutus

Tutkijat ja kehittäjät

Energiavalistajat (viestintä, syy-seuraussuhteet, kestävä kehitys)

Energiaelämysten tuottajat  (langattomat ratkaisut, valaistus, ilmastointi jne.)

Energianeuvojat

ENERGIATUOTANNON JA JAKELUN TUTKIJAT JA KEHITTÄJÄT

Energia-alalla tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin energian hankinnan, tuotannon, 
varastoinnin ja siirron tutkijoita ja kehittäjiä. Tulevaisuudessa kokonaisuuksien hallinta 
korostuu, koska tietomäärä, teknologiat, materiaalit, energialähteet, kierrätys, cleantech, 
kiertotalous, toimijat, osapuolet, lainsäädäntö, sopimukset, logistiikka, järjestelmäauto-



102 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

maatio, rakentamisen kehitys ja monet muut tekijät lisääntyvät. On kyettävä muodostamaan 
kokonaiskuva kokonaisuudesta ja kyettävä yhdistelemään osatekijöitä uudella tavalla 
(vrt. Kuosa & Hakala 2017; vrt. Dufva 2016). 

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• lämmön talteenottotekniikoiden osaaminen tuotekehityksessä ja suunnittelussa
• kyky etsiä ja kehittää uusia energialähteitä
• kaupallistamisen ja innovaatioprosessin osaaminen
• luonnontieteiden syvä tuntemus
• mikroenergian tuotannon ja teknologian osaaminen – kyky kehittää ja ottaa käyttöön hen-

kilökohtaisen energiantuotannon välineitä
• työelämäyhteistyötaidot
• verkosto- ja yhteistyöosaaminen.

YLLÄPIDON JA HUOLLON ENERGIATALKKARIT

Tulevaisuudessa siirrytään kapeista osa-alueittaisista tehtävistä yhä kokonaisvaltaisempiin 
tehtäväkuviin ja asiakkaan tarpeet kokonaisuutena huomioivaan yhden luukun periaattee-
seen. Konseptimaisuus, joustavuus ja palvelualttius lisääntyvät (Kuosa & Hakala 2017). Täl-
laisesta kehityksestä käy esimerkiksi energiatalkkarin tehtäväkokonaisuus. Energiatalkkari 
huolehtii asukkaiden apuna ja puolesta perinteisten pienimuotoisten energia-asennusten 
sekä korjaus- ja huoltotehtävien lisäksi energian hankintaan, varastointiin ja jakeluun sekä 
tuottaja-asiakkaan energiakauppaan liittyvistä tehtävistä sekä tuntee sopimusjuridiikkaa. 
Hän on energian tuottaja-asiakkaan apuna toimiva yleishenkilö. Energiatalkkarin on hallit-
tava laajalti energiatekniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa, osattava rakentaa energia-
tehokkaasti, hallittava informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa sekä mobiiliteknologiaa, 
tunnettava esineiden internet, älykkäät energiaverkot ja uudentyyppinen pienimuotoinen 
energiantuotanto. Osaamisen pitää olla pikemminkin generalistista eli laajaa, mutta ei vält-
tämättä kovin syvällistä yksittäisestä asiasta.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• kyky neuvoa asiakasta käytännön energiamarkkina-asioissa
• laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden tuntemus
• palveluosaaminen, sosiaaliset taidot ja kyky tulla toimeen asiakkaiden kanssa
• kyky tunnistaa asiakkaiden käytännön tarpeet
• myyntihenkisyys ja myyntiosaaminen
• kyky opastaa asiakasta laitteiden käytössä
• yleinen tietotekninen osaaminen ja ICT-taidot
• käytännön energiajärjestelmien, koneiden, laitteiden ja niiden osien tuntemus sekä 

käyttö taito (myös rakennettu infra)
• sähköasennusosaaminen ja pätevyydet (sähköturvallisuustutkinto 1,2, 3)
• digitaaliosaaminen (laitteiden huolto, käyttö ja säätö)
• käytännön energiahuollon ja kotitalouksien investointien rahoitusosaaminen
• käytännön energiahuollon ympäristönäkökohtien osaaminen
• kyky toimia erilaisissa käytännön energiatalkkariverkostoissa
• kyky neuvoa asiakasta energiaan liittyvissä käytännön lupa- ja viranomaisasioissa
• kyky arvioida käytännön riskejä energiahuollossa.
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ENERGIA-ASENTAJAT JA KUNNOSSAPITÄJÄT

Tulevaisuudessakin tarvitaan energia-alan asentajia ja kunnossapitäjiä. Asentajien työn 
sisältö laajenee käytettävien energialähteiden ja teknologioiden lisääntyessä. Asentajien 
pitää olla jatkossa moniosaajia. Perinteisten energia- ja sähkötekniikan sekä elektroniikan 
lisäksi on tunnettava esimerkiksi energiatehokkaan rakentamisen teknologioita, osata yhdis-
tellä uusia ja vanhoja teknologioita, hallita tietoteknisiä sovelluksia ja tuntea järjestelmäau-
tomatiikkaa, osata älykkään energiaverkon ja pienimuotoisen energiatuotannon asennukset 
sekä turvallisuustekniikkaa. Tulevaisuudessa asentajien töitä ovat muun muassa konea-
sennukset ja -korjaukset, verkostoasennukset, sähkölaitteiden asennukset, sähkölaitekor-
jaukset, automaatioasennukset, kiinteistöjen voimalaitosten asennukset, vedenalaistyöt, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien koneiden ja laitteiden asennukset, aurinkopaneeli- 
ja tuulimyllyasennukset, kaapelien asennukset, kierrätysenergian ja jätteen energiakäytön 
laiteasennukset, kaasujen talteenotto- ja varastointiasennukset, biomassojen käsittelyyn 
liittyvät asennukset tai etäsäätö-, etähuolto- ja etäkorjausjärjestelmien asennukset.

On vielä korostettava, että painotus tässä on nimenomaan uusissa, nykyistä asetelmaa 
muuttavissa asioissa. Tämä on sikäli ongelmallista, että paljon ja merkittäviä ammatteja ja 
tehtäviä jää tarkastelun ulkopuolelle. Tällaisia nykyisiä ja tulevaisuuden tehtäväkenttiä ovat 
esimerkiksi sähkö-, automaatio-, lvi-ala ja koneenasennus, joissa ammattilaiset rakentavat, 
korjaavat ja ylläpitävät energian tuotantoa. Heitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Siksi 
nykyinen koulutus on tältä osin säilytettävä ja ylläpidettävä.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• konsultoiva osaaminen (esimerkiksi lämmön talteenoton neuvonnassa)
• kyky nähdä kokonaisuuksia ja oma työ osana niitä.

ENERGIATUOTANNON TEKNISET ASIANTUNTIJAT JA SUUNNITTELIJAT

Energia-alalla tarvitaan tulevaisuudessa aivan kuten nykyisinkin suunnittelijoita ja asian-
tuntijoita, jotka hallitsevat alan prosessit, järjestelmät, polttotekniikat ja automaation. Kuten 
useimmat muutkin tehtäväkokonaisuudet myös suunnittelijoiden aihepiirit ja tehtävän sisäl-
löt laajenevat. Uusia asioita tuovat cleantech, kiertotalous, robotiikka, tavaroiden internet, 
logistiikan automaatio, uusiutuvat energialähteet ja niiden teknologia, älykäs ja energiaa 
säästävä rakentaminen, älykkäät energiaverkot ja kuluttajien oma hajautettu energiantuo-
tanto energiavarastoineen.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja
• lämmön talteenottotekniikan osaaminen
• mikroenergian tuotannon ja teknologian osaaminen – kyky kehittää ja ottaa käyttöön hen-

kilökohtaisen energiantuotannon välineitä 
• monialainen osaaminen erilaisista teknologisista järjestelmistä ja kyky yhdistää ne.
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ENERGIAINNOVAATTORIT

Energiainnovaattoreiden tehtävänä on kehittää palveluja ja ratkaisuja asiakkaille. Innovaat-
toreiden on luonnollisesti hallittava innovoinnin kohteensa läpikotaisin, jotta he osaisivat 
yhdistää uudella tavalla olemassa olevia teknologioita palveluiksi, tuotteiksi ja kokonaisrat-
kaisuiksi. Uudet energiatuotteet voivat olla fyysisiä laitteita ja teknologioita, tietotekniikkaa 
tai aineettomia palvelukonsepteja. Tuotteet voivat liittyä energian ostamiseen, hankintaan 
tai myymiseen. Ne voivat niin ikään liittyä energian tuotantoon, varastointiin tai älyverkkojen 
välityksellä tapahtuvaan jakeluun, kiertotalousratkaisuihin, logistiikkaan, huoltoon, kunnos-
sapitoon tai mihin tahansa uuteen palveluun, joka parantaa asiakkaan palvelukokemusta. 

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• kyky määrittää asiakkaiden tarpeet
• hybridienergiaosaaminen
• visionäärisyys
• innovaatioprosessin hallinta
• käyttäytymistieteellinen osaaminen
• kyky hahmottaa riskejä
• laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden ja biologinen osaaminen
• energiajärjestelmätuntemus
• rakennetun infrastruktuurin tuntemus
• energiamarkkinoiden tuntemus
• tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen
• rahoitusosaaminen
• ympäristönäkökulman osaaminen
• kyky toimia erilaisissa asiantuntijaverkostoissa
• energialainsäädännön ja -säädösten sekä lupa- ja viranomaisasioiden osaaminen.

ENERGIATUOTANNON VALISTAJAT

Energiatalouden toimintaympäristö moninaistuu ja monimutkaistuu koko ajan. Vaihtoehtojen 
määrä lisääntyy, säädökset ja sopimukset muodostavat tulevaisuudessa monimutkaisen 
viidakon. Uudet uusiutuvat energialähteet ja niiden tuotantoteknologiat sekä kiertotalous ja 
älykkäät energiaverkot edellyttävät uuden oppimista. Tämän monimutkaisen kokonaisuuden 
ja sen syy-seuraussuhteiden avaamiseen tarvitaan tulevaisuudessa energiantuotannon 
valistajien työtä. Uusille pientuottajille on kansanomaistettava, mistä uudessa energiata-
loudessa on kysymys. Popularisoinnin lisäksi energiavalistajien työssä on koulutuksellinen 
ulottuvuus: mikrotuottajia on opastettava, kuinka haitallisia päästöjä voidaan vähentää, 
kuinka kiertotaloutta voidaan edistää ja kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa. 
Energiavalistajien on hallittava luonnollisesti energia-ala, mutta sen lisäksi he tarvitsevat 
viestinnällistä ja pedagogista osaamista.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• viestintäosaaminen
• laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden ja biologinen osaaminen.
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ENERGIANHANKINTAOSAAJAT JA OSTAJAT

Energian ostajia tarvitaan tulevaisuudessa aivan kuten tänäkin päivänä. Tulevaisuudessa 
heidän tehtäväkenttänsä ja osaamisperustansa kuitenkin laajenevat uusien energialähteiden 
ja teknologioiden vuoksi. Hankintaosaajien ja ostajien on hallittava perinteisten energialäh-
teiden lisäksi muun muassa tuulivoima, aurinkosähkö ja bioenergia. Kokonaisuuden hallinta 
on entistä tärkeämpää niin, että kykenee liittämään energian hankinnan kiertotalouteen, 
cleantechiin, älykkäisiin energiaverkkoihin, logistiseen järjestelmään ja energian uudenlai-
seen varastointiin.  

ENERGIAMARKKINOIDEN ANALYYTIKOT 

Energiamarkkina-analyytikoiden tehtävät monimutkaistuvat ja laajenevat tulevaisuudessa. 
Energiamarkkinoiden liikkuvien osien määrä lisääntyy, ja vaihtoehtoja on entistä enemmän. 
Kokonaisuuksien hallinta korostuu. Energialähteitä on entistä enemmän, hintatietoa on 
entistä enemmän, ostajia ja myyjiä on entistä enemmän, lainsäädäntö ja sopimuskenttä 
monimutkaistuvat, julkiset subventiot ja päästökauppa vaikuttavat markkinamekanismiin, 
kustannuslaskenta ja hinnoittelu vaikeutuvat. Analyytikoiden osaamisvaatimusten taso 
nousee tulevaisuudessa.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• tekoälyn hyödyntämisen osaaminen
• tiedon louhinta, tiedon käsittely ja ennakointiosaaminen.

ENERGIAMARKKINOIDEN TUTKIJAT JA KEHITTÄJÄT

Energiamarkkinatutkijoita tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin. Tulevaisuudessa koko-
naisuuksien hallinta korostuu, koska tietomäärä, teknologiat, materiaalit, energialähteet, 
kierrätys, cleantech, kiertotalous, toimijat, osapuolet, lainsäädäntö, sopimukset, logistiikka, 
järjestelmäautomaatio, rakentamisen kehitys ja monet muut tekijät lisääntyvät. On kyettävä 
muodostamaan kokonaiskuva ja kyettävä yhdistelemään osatekijöitä uudella tavalla. Erityi-
sen tarpeellista työtä tulee olemaan markkinoiden toimivuuden kehittäminen. Hajautetussa 
energiantuotannossa kymmenettuhannet tai sadattuhannet tuottaja-asiakkaat ostavat 
ja myyvät energiaa yhteisillä markkinoilla. Markkinamekanismia ja palveluja varten on 
kehitettävä tekoälysovelluksia, applikaatioita sekä big datan analysointia ja automatisoitava 
kysyntäjoustoa, jotta järjestelmä toimisi. Tietoturvallisuutta on myös kehitettävä.

ENERGIAN OSTAJAT JA MYYJÄT 

Energiakauppiaita tarvitaan tulevaisuudessa aivan kuten tänäkin päivänä. Tulevaisuudessa 
heidän tehtäväkenttänsä ja osaamisperustansa kuitenkin laajenevat uusien energialähteiden 
ja teknologioiden vuoksi. Myyjien ja ostajien on hallittava perinteisten energialähteiden 
lisäksi muun muassa tuulivoima, aurinkosähkö ja bioenergia. Kokonaisuuden hallinta on 
entistä tärkeämpää niin, että kykenee liittämään energiakaupankäynnin kiertotalouteen, 
cleantechiin, älykkäisiin energiaverkkoihin, logistiseen järjestelmään ja energian uuden-
laiseen varastointiin. Voi olla, että energia-ala kansainvälistyy vielä nykyisestään. Kun 
energialähteiden kirjo samalla monimutkaistuu, edellytetään kansainvälisen energiakaupan 
osaajilta tulevaisuudessa laajempaa ja syvempää osaamista kuin tällä hetkellä.  
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Esimerkkejä osaamistarpeista:

• energiatuotteen erilaisten ominaisuuksien tunteminen ja teknologinen osaaminen mark-
kinoinnissa ja myynnissä

• uusien kaupankäyntitapojen ja -menetelmien tuntemus
• kyky tunnistaa asiakastarpeet
• brändiosaaminen
• oman toimintaympäristön ja markkina-alueen tuntemus
• energiakaupan epävarmuustekijöiden tuntemus
• liiketoimintaosaaminen
• energiankuluttajan osto- ja myyntiosaaminen
• kustannus- ja tuotantorakennetuntemus
• kulttuurien tuntemus.

ENERGIAMARKKINASOVELLUSTEN KEHITTÄJÄT

Jatkuvasti yhä nopeammin kehittyvä informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä tekoäly 
valtaavat monimutkaistuvat energiamarkkinat. Kun energialähteiden ja energiantuotan-
totapojen vaihtoehdot lisääntyvät ja samaan aikaan energian ostajia ja myyjiä on entistä 
enemmän, koko energiamarkkinajärjestelmän ohjausta ja mekanismin toimivuutta on tehos-
tettava. Energiamarkkinasovellusten kehittäjien on kyettävä tarjoamaan uusia digitaalisia 
ratkaisuja, automaattisia markkinapalveluja ja robotiikkaa, jotta järjestelmä toimisi.   

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja
• ohjelmointi- ja koodausosaaminen
• ohjelmisto-osaaminen räätälöityjen tuotteiden kehittämisessä
• toimintaympäristön tuntemus.

ENERGIAMARKKINAOPERAATTORIT 

Monimutkaistuvat ja yhä reaaliaikaisemmin toimivat energiamarkkinat edellyttävät yhä 
tehokkaampaa markkinoiden hallintaa ja ohjausta. Energiamarkkinaoperaattorit hallin-
noivat energiamarkkinoita edellisessä kappaleessa kuvatuilla työkaluilla. Tulevaisuudessa 
rutiininomaiset ja nopeaa reagointia edellyttävät tehtävät suoritetaan robottien toimesta 
automaattisesti, mutta koko järjestelmän toimivuudesta vastaa edelleen ihminen. Energia-
markkinaoperaattoreiden tärkeimmät osaamisen osatekijät ovat kokonaisuuksien hallinta, 
informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä tietoturva.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• tuote- ja palvelutekninen osaaminen
• kiertotalousosaaminen
• energian varastointiosaaminen
• kokonaisvaltainen näkemys ja kustannushyötylaskennan taito.
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ENERGIAN KULUTUKSEN TUTKIJAT JA KEHITTÄJÄT

Energian kulutuksen tutkijoiden ja kehittäjien perinteinen toimenkuva laajenee tulevaisuu-
dessa valtavalla nopeudella. Tulevaisuudessa kokonaisuuksien hallinta korostuu, koska tie-
tomäärä, teknologiat, materiaalit, energialähteet, kierrätys, cleantech, kiertotalous, toimijat, 
osapuolet, lainsäädäntö, sopimukset, logistiikka, järjestelmäautomaatio, rakentamisen kehi-
tys ja monet muut tekijät lisääntyvät. On kyettävä muodostamaan kokonaiskuva ja kyettävä 
yhdistelemään osatekijöitä uudella tavalla. On tutkittava ja kehitettävä energiatehokkuutta 
rakentamisessa ja liikenteessä. Hajautetussa energiantuotannossa kymmenettuhannet 
tai sadattuhannet tuottaja-asiakkaat ostavat ja myyvät energiaa yhteisillä markkinoilla. 
Kulutuksen hallinnan on tulevaisuudessa oltava reaaliaikaista. Kokonaisuuden hallintaan on 
kehitettävä big datan analysointia ja automatisoitava kulutuksen seurantaa.

ENERGIAN KULUTUSVALISTAJAT

Energiatalouden toimintaympäristö moninaistuu ja monimutkaistuu koko ajan. Vaihtoehtojen 
määrä lisääntyy, säädökset ja sopimukset muodostavat tulevaisuudessa monimutkaisen 
viidakon, uudet uusiutuvat energialähteet ja niiden tuotantoteknologiat sekä kiertotalous ja 
älykkäät energiaverkot edellyttävät uuden oppimista. Tämän monimutkaisen kokonaisuuden ja 
sen syy-seuraussuhteiden avaamiseen tarvitaan tulevaisuudessa energiaopastajien ja energi-
avalistajien työtä. Asiakkaille ja kuluttajille on kansanomaistettava, mistä uudessa energiata-
loudessa on kysymys. Tarvitaan eräänlaisia energiankäytön kanssakulkijoita. Popularisoinnin 
lisäksi energiavalistajien työssä on koulutuksellinen ulottuvuus: kuluttajia on opastettava, 
kuinka haitallisia päästöjä voidaan vähentää, kuinka kiertotaloutta voidaan edistää ja kuinka 
energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kaiken kaikkiaan tällaisten energia-alan ”personal 
trainereiden”, energiatehokkuuskonsulttien ja energiavalistajien on hallittava luonnollisesti 
energia-ala, mutta sen lisäksi he tarvitsevat viestinnällistä ja pedagogista osaamista.

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• viestintäosaaminen
• sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus ja osaaminen
• oman toimintaympäristön ja markkinoiden tuntemus
• kyky ymmärtää energian merkitys ihmisten arjessa
• laaja-alainen laite- ja ratkaisuosaaminen
• energiatalouden tulevaisuusymmärrys, energiaennakointiosaaminen
• yhteiskunnan tarjoamien tukipalveluiden tuntemus
• kyky tunnistaa asiakastarpeet
• palveluiden paketointiosaaminen.

ENERGIAELÄMYSTEN TUOTTAJAT 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian, mobiiliteknologian, tavaroiden ja esineiden inter-
netin ja älyverkkojen vallatessa yhä enemmän ihmisten ja yritysten elämää tulevaisuuden 
virtuaalisävytteinen arkemme on samalla yhä enemmän riippuvainen energiasta, erityisesti 
sähköstä. Asuntojen, työpaikkojen, liikennevälineiden ja vapaa-ajan paikkojen viihtyisyys ja 
elämyksellisyys on yhä enemmän ohjelmoijien sekä applikaatioiden ja sovellusten tekijöiden 
käsissä. Tulevaisuudessa elämysdesignerit ja energiamuotoilijat rikastuttavat elinpiiriämme 
langattomilla ja automaattisilla valaistusratkaisuilla, ilmastoinnilla ja muilla energialähtöi-
sillä elämyksillä.
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ENERGIANEUVOJAT

Energianeuvojia tarvitaan tulevaisuudessa opastamaan energian kuluttajia monimutkaistu-
vassa energia-alan toimintaympäristössä. Energiaopastajat perehdyttävät ja neuvovat ener-
gianlähteisiin ja eri teknologioihin liittyvissä valinnoissa ja energian kulutuksen seurannassa 
sekä järjestävät alan kansalaiskoulutusta. Energianeuvojat voivat opastaa myös liikkumisen 
suunnittelussa ja liikennevälineiden valinnassa, energiatehokkaaseen rakentamiseen liitty-
vissä kysymyksissä sekä kestävissä hankinnoissa. 

Esimerkkejä osaamistarpeista:

• sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus ja osaaminen
• laaja-alainen laite- ja ratkaisuosaaminen (mm. laitteiden vaikutukset ja kustannushyötys-

uhde)
• energiatehokkuusratkaisujen sekä niiden kannattavuuden, mahdollisuuksien ja rajoittei-

den tuntemus
• yhteiskunnan tarjoamien tukipalveluiden tuntemus
• kustannuslaskentaosaaminen liittyen eri energiamuotoihin
• hinnoitteluosaaminen
• ihmisten kohtaamisen taito.

Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeet robotisaation näkökulmasta

Yksi tapa tarkastella osaamistarpeita tehtäväryhmittäin on yrittää istuttaa ne ETLAn julkai-
sussaan ”Ammattirakenteet murtuvat” muodostamaan tehtäväluokitukseen sen mukaan, 
olisivatko ne korvattavissa automaatiolla ja tietoteknologialla tulevaisuudessa (Asplund, 
Kauhanen & Vanhala 2015). ETLAn luokitus sisältää viisi kategoriaa, joista ”asiantuntija-ajat-
telun tehtäviä”, ”monimutkaisen kommunikaation tehtäviä” ja ”manuaalisia ei-rutiinitehtäviä” 
ei ole helppo korvata tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä, ainakaan lähitulevaisuu-
dessa. Sen sijaan ”kognitiiviset rutiinitehtävät” ja ”manuaaliset rutiinitehtävät” voidaan 
ainakin osittain korvata uudella teknologialla niin, että ihmistyön tarve poistuu. 

Seuraavassa luettelossa on sijoitettu energia-alan ennakointiryhmän tuottamia osaamistar-
vearvioita suurpiirteisesti ETLAn tehtäväryhmitystä vastaavaan osaamistarveluokitukseen. 
Kunkin kategorian yhteydessä on kymmenen esimerkkiä osaamistarpeista. Osaamistarpei-
den uudelleenluokittelu on tehty siinä mielessä maltillisesti, että tehtävät, jotka varmaankin 
riittävän pitkälle tulevaisuuteen mentäessä voivat korvautua tekoälyllä ja robotiikalla, on 
tässä kuitenkin sijoitettu ei-korvautuvien tehtävien joukkoon. Täydellinen, kaikki ennakoin-
tiryhmän tuottamat energia-alan osaamistarpeet sisältävä luettelo on tarkasteltavissa 
liitteessä 6. 

Suurin osa energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeista näyttää olevan tietotekniikalla 
korvaamatonta asiantuntija-ajattelua. Monimutkaisen kommunikaation osaamista ja kogni-
tiivista rutiiniosaamista näyttää olevan myös runsaasti, molempia suurin piirtein yhtä paljon. 
Sen sijaan manuaalista osaamista, joko rutiiniluonteista tai ei-rutiiniluonteista, näyttää 
olevan varsin vähän. Joka tapauksessa energia-alan osaamistarpeissa luultavasti on melko 
paljon tehtäviä ja osaamista, joka voitaisiin korvata tulevaisuudessa automaatiolla, robotii-
kalla tai tekoälyllä. 
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ASIATUNTIJA-AJATTELUN OSAAMINEN

Tähän kategoriaan on koottu luovan ongelmanratkaisun osaaminen tapauksissa ja tilan-
teissa, joissa ei ole loogisiin toimintasääntöihin tai esimerkiksi prosessivuokaavioihin (EPC, 
Event-Process-Chain) perustuvia ratkaisuja. Esimerkiksi näitä seuraavassa lueteltuja osaa-
misia on hyvin hankala korvata tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä:

• energiainnovaattoreiden visionäärisyys
• metsäenergiayrittäjyysosaaminen
• energiainnovaattoreiden kyky hahmottaa riskejä
• energiaan liittyvän paikallistalouden ymmärrys kokonaisvaltaisesti
• tutkimukseen perustuva innovaatio-osaaminen
• tuotantotalousosaaminen
• liiketaloudellis-tekninen osaaminen, joka saa paikallisen energiajakeen hyötykäytön kan-

nattavaksi
• energiankulutusinformaation hallinta ja analysointiosaaminen
• energiakanssakulkijan (”energia personal trainer”) palveluiden paketointiosaaminen
• energian ostajien ja myyjien kulttuurien tuntemus.

MONIMUTKAISEN KOMMUNIKAATION OSAAMINEN

Tähän kategoriaan on sijoitettu ihmisten välisen kanssakäymisen osaaminen informaation 
hankkimiseksi, välittämiseksi tai toisten suostuttelemiseksi toimimaan tämän informaation 
pohjalta (mm. neuvottelu, esimiestyö, myynti). Esimerkiksi näitä seuraavassa lueteltuja 
osaamisia on hyvin hankala korvata tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä.

• asenne ja joustavuus
• tutkijoiden, kehittäjien ja innovaattoreiden kyky toimia ja tehdä yhteistyötä erilaisissa 

asiantuntijaverkostoissa
• energiatalkkareiden palveluosaaminen, sosiaaliset taidot ja kyky tulla toimeen asiakkai-

den kanssa
• energiainformaation muotoiluosaaminen (mm. eri tuotantovaihtoehtojen visualisointi ja 

vertailu)
• energianmyyntiosaaminen
• asiakastarpeiden määritys
• kyky vaikuttaa energiankuluttajan valintoihin
• asentajien konsultoiva osaaminen
• kansainvälinen neuvottelutaito
• osaamisprofiilien uudistamiskyky (taito luoda ja yhdistellä osaamisten uudenlaisia kombi-

naatioita yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja yrityskohtaisesti).

KOGNITIIVISTEN RUTIINITEHTÄVIEN OSAAMINEN

Tähän kategoriaan on sijoitettu loogisilla säännöillä kuvattavissa olevien kognitiivisten teh-
tävien osaaminen (mm. yksinkertaiset konttoritehtävät, laskutus, hakemusten hyväksyntä, 
laskenta, yksinkertaiset tilastoanalyysit). Nämä osaamiset voidaan automatisoida, roboti-
soida tai digitoida niin, että ihmistyötä ei enää tarvita. Todennäköisesti näissä osaamisissa on 
kuitenkin sellaisia osioita tai ulottuvuuksia, joissa tarvitaan myös ihmisajattelua. Kognitiivisia 
rutiinitehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:
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• tiedonhankinta- ja soveltamisosaamisen osatehtävät
• asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin osaamisen osatehtävät
• metsäenergian ja biomassan tuottajien markkinatuntemuksen osatehtävät
• prosessiosaamisen osatehtävät energiantuotannossa
• vieraiden kielten osaaminen
• etäohjaus- ja etähallintateknologian osaamisen (mm. energiankulutusmittareiden etä-

luenta) osatehtävät
• energian tuotannon, varastoinnin ja jakelun logistiikkaketjun hallinnan osatehtävät
• hajautettuihin energian e-markkinoihin liittyvän osaamisen osatehtävät
• energianeuvojien osaamisen osatehtävät, jotka liittyvät energiatehokkuusratkaisujen kan-

nattavuuden arviointiin
• energialainsäädännön ja -säädösten sekä lupa- ja viranomaisasioiden osaamisen osateh-

tävät.

MANUAALISTEN RUTIINITEHTÄVIEN OSAAMINEN

Tähän kategoriaan on sijoitettu sellaisten fyysisten tehtävien osaaminen, joka voidaan kuvata 
täsmällisesti toimintasäännöillä tai esimerkiksi prosessivuokaaviolla (EPC, Event-Process-
Chain). Nämä tehtävät ja osaaminen on mahdollista automatisoida, robotisoida tai digitoida 
niin, että ihmistyötä ei enää tarvita. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kokoonpano- ja lajit-
telutyöt. Todennäköisesti näissä osaamisissa on kuitenkin sellaisia osioita tai ulottuvuuksia, 
joissa myös niin sanotusti tarvitaan ihmisen kättä. Manuaalisia rutiinitehtäviä ovat esimer-
kiksi seuraavat:

• puunkorjuun ja biomassan keruun osaamisen osatehtävät
• biomassan tuotanto- ja viljelyosaamisen osatehtävät
• energiateknisten koneiden ja laitteiden käytön osatehtävät
• prosessinhallinnan osatehtävät metsäenergian tuotannossa
• jätteenpoltto-osaamisen osatehtävät
• konventionaalisten voimalaitosten operaattoriosaaminen
• ydinvoimaosaamisen osatehtävät
• sähköasennusosaamisen osatehtävät 
• puurakentamisosaamisen osatehtävät
• energian varastointiosaamisen osatehtävät.

MANUAALISTEN EI-RUTIINITEHTÄVIEN OSAAMINEN

Tähän kategoriaan on sijoitettu havaitsemista ja hienomotoriikkaa edellyttävien fyysisten 
tehtävien osaaminen (mm. rakennusten siivoaminen, autolla ajo, hiusten leikkuu ja kampa-
usten teko). Näihin osaamisiin tietotekniikan vaikutus on ollut vähäisin. Se ei ole korvannut 
näitä eikä juuri helpottanut niiden suorittamista. Tulevaisuudessa teknologia voinee kuiten-
kin kehittyessään korvata myös näitä tehtäviä. Esimerkkejä näistä ovat seuraavat:

• energian tuotannossa, hankinnassa ja siirrossa käytettävien kaluston, laitteiden, konei-
den ja välineiden huolto- ja kunnossapitopalvelujen osaaminen

• selviytymistaidot energiahuollon jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa
• biomassan tuotanto- ja viljelyosaaminen
• energiatalkkareiden käytännön energiajärjestelmien, rakennetun infrastruktuurin, lait-

teistojen ja niiden osien tuntemus
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• energiatalkkareiden ja asentajien sähköasennusosaaminen ja pätevyydet
• hajautetun energiantuotannon teknologinen osaaminen liittyen asennus-, korjaus- ja 

huoltopalveluihin
• energiatalkkareiden yleinen tietotekninen ja IT-osaaminen
• asentajien ja energiatarkkareiden digitaaliosaaminen (laitteiden huolto, käyttö ja säätö)
• energianeuvojien ja energiavalistajien sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus ja 

osaaminen energian kulutuksessa
• laatuosaaminen metsäenergian tuotannossa.

Osaamistarvemassassa oli myös runsaasti yleisluontoisia osaamisteemoja, joita oli hankala 
sijoittaa luokitukseen. Näitä osaamistarpeita on lueteltu liitteen 6 lopussa. 

6 3 Energia-alan osaamistarpeet C&Q-osaamiskvalifikaatio-
luokituksessa

Kaikki energia-alan ennakointiryhmän tuottamat yksittäiset osaamistarveajatukset ja aihiot 
ryhmiteltiin C&Q-luokituksella yleispätevään, vertailtavaan järjestykseen. Ryhmittely perus-
tuu C&Q-osaamisen-hallintajärjestelmässä käytettyyn dynaamiseen osaamiskvalifikaatio-
luokitteluun. Se palvelee kaikkia eri aloja ja on hierarkkinen sisältäen pääkategorioiden alla 
olevia tasoja. Luokittelu täydentyy jatkuvasti. (Hanhinen 2010). Luokittelun ylin hierarkiataso 
on seuraava:

1. Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot
2. Tuotteiden tuotanto-osaaminen
3. Palvelujen tuottaminen
4. Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
5. Asiakkuuden ja asiakassuhteiden hallinta
6. Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen
7. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet
8. Ammatilliset taustatekijät
9. Tutkimus- ja kehitysosaaminen
10. Tieteellinen osaaminen.

Kuviosta 27 on nähtävissä, kuinka yksittäiset energia-alan osaamistarpeet jakautuivat 
kvalifikaatioluokkiin. Samaan kuvioon on vertailun vuoksi otettu myös edelliseltä vuoden 
2015 ennakointikierrokselta ruokaketjun osaamistarvejakauma. Energia-alan ennakointi-
ryhmä puhui prosessin aikana ylivoimaisesti eniten varsinaisesta ydinasiasta eli tuotteiden 
tuotanto-osaamisesta. Tämä luokka sisältää energiatekniikkaan liittyvät osaamistarpeet, 
mikä oli aineiston suurin osaamistarpeiden ryhmä. Kohtuullisesti ryhmä nosti esille myös 
toimialariippumattomia yleistietoja ja -taitoja, liiketoimintaosaamista sekä hallinto- ja 
talousosaamista. Myös asiakkuudesta ja asiakassuhteiden hallinnasta puhuttiin melko 
paljon, enemmän kuin ruokaketjun ennakointiryhmässä edellisenä vuonna. 

Jos verrataan muita energia-alan painotuksia ruokaketjun vastaaviin, havaitaan, että ener-
giaryhmä puhui ruokaryhmää vähemmän liiketoimintaosaamisesta sekä hallinto- ja talous-
osaamisesta. Kaikkein suurin painotusero oli palvelujen tuottamisen osaamistarpeissa. 
Tämä on ymmärrettävää, koska ruoan jakelu ja kulutus tapahtuvat palveluvaltaisemmin kuin 
energian kulutus. 
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Seuraavassa nostetaan esille joitakin esimerkkejä energia-alan tulevaisuuden osaamis-
teemoista kvalifikaatioluokittelun jäsentelyn mukaisesti. Kuvaus on suurpiirteinen ja jättää 
monet tällä hetkellä keskeiset osaamiset ilman mainintaa. Tarkoitus on tässä painottaa 
uusia osaamisen painotuksia tulevaisuuden näkökulmasta. Täydellinen ja yksityiskohtainen 
luettelo tämän ennakointiprosessin tuottamista energia-alan osaamisista on liitteessä 4. 
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KUVIO 27  ENERGIA-ALAN (2016) JA RUOKAKETJUN (2015) OSAAMISTARPEIDEN 
JAKAUTUMINEN C&Q-KVALIFIKAATIOLUOKITUKSEN PÄÄLUOKKIIN 

TOIMIALARIIPPUMATTOMAT YLEISTIEDOT JA -TAIDOT

Energia-alan yleisosaaminen koostuu tietyistä perustaidoista, teknisestä ja tuotannollisesta 
yleisosaamisesta, yleisestä tietoteknisestä osaamisesta, laatuosaamisesta, ympäristöosaa-
misesta, projektiosaamisesta, kielitaidosta, työn estetiikkaan liittyvästä osaamisesta sekä 
yhteiskunnallisesta yleistietoudesta. Näistä energia-alalla näyttää eniten osaamistarveaja-
tuksia herättäneen ympäristöosaaminen ja yleinen tietotekninen osaaminen. 

Perustaitoja ovat muun muassa matemaattis-luonnontieteellinen (LUMA) osaaminen ja 
erityisesti osaaminen liittyen luonnontieteellis-matemaattisen teoriatiedon soveltamiseen 
käytännön tilanteisiin. Irrallisen, mihinkään kiinnittymättömän LUMA-sivistyksen sen sijaan 
pelätään olevan poistuva osaamistyyppi. Muita perustaitoja ovat vuorovaikutus-, viestintä- ja 
kommunikointitaidot sekä neuvottelutaidot.

Yleistä teknistä ja tuotannollista osaamista ovat energian tuotannon, hankinnan ja siirron 
huolto- ja kunnossapitopalvelujen osaaminen sekä tuotteisiin liittyvä osaaminen ja tuotetun-
temus. Myös tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen ovat tärkeitä yleistaitoja. Digitalisoitu-
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miseen ja tietotekniikkaan liittyvä osaaminen ja erityisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan 
hallinta sekä uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönotto-osaaminen nähdään keskeisinä.

Lukumääräisesti eniten mainintoja saanut ympäristöosaaminen koostuu yleisestä energian 
tuotannon ympäristöosaamisesta ja niin sanotusta cleantech-osaamisesta eli ympäristö-
teknologiaan ja päästöihin liittyvän tekniikan osaamisesta. Myös energiatehokkuuden huo-
mioiminen ja energiaa säästävään toimintaan liittyvä tietous on tärkeää. On myös hallittava 
ympäristövaikutukset ja niiden arviointi sekä materiaalien, jätteiden ja energiaraaka-ainei-
den uudelleenkäyttö ja kierrätys. 

TUOTTEIDEN TUOTANTO-OSAAMINEN

Ylivoimaisesti suurin osa ennakointiryhmän tuottamista energia-alan osaamistarpeista 
sijoittuu tähän tuotanto-osaamisen kategoriaan. Vastaavasti valtaosa tuotanto-osaamisesta 
on itse energiatekniikkaan liittyvää osaamista. Muista tuotanto-osaamisen aloista edustet-
tuna ovat luonnonvara-aloihin liittyvä osaaminen ja sähkötekniikkaan liittyvä osaaminen. 
Muut alakategoriat (metalli, prosessiteollisuus, puutuotteet, rakentaminen) ovat tässä 
saaneet vain harvoja osaamistarvemainintoja. 

Energiatekniikan osaamistarpeet kattavat koko energia-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, 
suunnittelun, hankinnan, tuotannon sekä jakelun ja logistiikan. Yksityiskohtaisesti osaamistar-
peita voi tarkastella liitteessä neljä. Koko osaamismassasta on hankala tehdä mitään erityisiä 
tiivistäviä tulkintoja, mutta jos tarkastelee esitettyjä osaamisia lukumääräisesti, voidaan 
todeta, että eniten osaamistarveajatuksia synnyttivät energia-alan sisäisen ja ulkoisen tekno-
logisen toimintaympäristön sekä markkinoiden tuntemus, energian varastointiteknologioihin 
liittyvä osaaminen sekä laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioihin liittyvä osaaminen. 

Muista tuotantoteemoista sähkötekniikka ja luonnonvara-alat kokosivat eniten osaamistarve-
mainintoja. Jälkimmäisten määrää tosin saattaa hieman lisätä ylimääräisenä pidetyn metsä-
energian työpajan tuotos. Sähkötekniikkaan liittyvää energiaosaamista ovat sähkölaitteiden 
asennustaidot ja pätevyydet, etäohjaus- ja etähallintateknologian osaaminen, älykkääseen 
sähköverkkoon liittyvä osaaminen sekä sähkövoimatekniikan, automaatio- ja IT-teknologioiden 
yhdistäminen. Myös energian käyttöön ja säästöön liittyvä energiankulutusinformaation hal-
linta ja analysointiosaaminen sekä sähköturvallisuusmääräysten tuntemus koettiin tärkeiksi.

Luonnonvara-aloihin liittyvää energia-alan osaamista ovat ymmärrys siitä, kuinka metsä-
energian tuotanto liittyy maatalouteen sekä metsänkasvatuksen osaaminen liittyen energia-
puun tuotantoon. Lyhytkiertoviljelyyn liittyvä osaaminen, puunkorjuuvälineiden ja -koneiden 
käyttötaito sekä kiertotalouteen liittyvä osaaminen koetaan merkittäviksi taidoiksi. Myös 
bio- ja metsäenergian kuljetus- ja logistiikkaosaaminen on tärkeää. 

PALVELUJEN TUOTTAMINEN

Suurin osa palvelujen tuottamiseen liittyvistä osaamisista energia-alalla liittyy tietotek-
niikkaan ja ICT-palvelutuotantoon. Yksittäisiä osaamistarpeita tuli mainituksi myös liittyen 
energian logistiikkaketjun hallintaan ja sähkövoimaisen liikenteen infrastruktuuriin, 
monikanavaiseen energiakaupankäyntiin sekä energiahallintoon ja yhteiskunnan tarjoamiin 
palveluihin. Energia-alan ICT-osaamisen tärkeimmät tarpeet liittyvät erilaisten energiajär-
jestelmien ja -logistiikan ohjelmointitaitoihin, energian kulutussovellusten, -ohjelmien ja 
-applikaatioiden osaamiseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen.
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LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, HALLINTO- JA TALOUSOSAAMINEN

Tuotanto-osaamisen ja yleisten taitojen jälkeen kolmanneksi eniten energia-alan osaamisia 
kertyi liiketoimintaosaamisen sekä hallinto- ja talousosaamisen kategoriaan. Lukumääräi-
sesti tarkasteltuna ennakointiryhmä puhui eniten toisaalta talousosaamisesta sekä toisaalta 
verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaamisesta. 

Talousosaamisella tarkoitetaan liiketaloudellista osaamista, rahoituksen ja rahoitussuunnit-
telun hallintaa sekä kustannuslaskennan ja hinnoittelun osaamista. Nämä taidot korostuvat 
mahdollisesti hajautuvilla energiantuotantomarkkinoilla. Verkosto-, kumppanuus- ja sidos-
ryhmäosaamisen osalta energia-alalla tarvitaan tulevaisuudessa hyviä työelämäyhteyksiä ja 
työelämäyhteistyötaitoja. Tärkeää on myös osaamisprofiilien uudistamiskyky ja taito yhdis-
tellä osaamisten uudenlaisia kombinaatioita yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja yrityskohtaisesti. 
Tulevaisuudessa tarvitaan myös paikallisen energian jakamistalouden ja yhteisötaitojen 
osaamista sekä verkostoissa toimimisen taitoa.

Muita yritystoiminnan ja liiketalouden osaamistarpeita energia-alalla ovat tuotantotalous-
osaaminen, laatujärjestelmäosaaminen, palveluliiketoiminnan osaaminen sekä oman työn ja 
toiminnan organisointi- ja resursointitaidot. Hajautuvilla energiamarkkinoilla energiankulut-
tajan osto- ja myyntiosaaminen on erittäin tärkeää. 

ASIAKKUUDEN JA ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA

Energia-alan tulevaisuuden asiakkuusosaamisessa korostuu asiakkaan kohtaaminen, ei 
niinkään perinteinen markkinointi ja myyntityö. Ylivoimaisesti eniten ennakointiryhmä puhui 
osaamistarpeista, jotka liittyvät asiakasosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin, sosiaalisiin 
taitoihin ja kykyyn tulla toimeen asiakkaiden kanssa. Tärkeää on asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja sen sisäistäminen sekä asiakkaan tarpeiden ja odotusten tunnistus. Asiakaslähtöinen 
ajattelu ja toimintatapa eivät koske vain perinteisiä asiakasrajapinnassa työskenteleviä 
myyjiä ja markkinoijia vaan yhtä lailla tuotekehittelijöitä ja suunnittelijoita. Hajautuvilla ener-
giamarkkinoilla myös monenlainen neuvonta-, opastus-, koulutus- ja konsultointiosaaminen 
tulee tärkeämmäksi. 

Toki energia-alalla tarvitaan tulevaisuudessa myös markkinointiin ja mainontaan liittyvää 
osaamista, kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen tuntemusta sekä asiakkaan imagoon, mai-
neenhallintaan ja brändin luomiseen liittyvää osaamista. Perinteisellä myyntityölläkin on 
sijansa: tarvitaan myyntihenkisyyttä, myyntiosaamista sekä myyjille tuote- ja palveluteknistä 
osaamista.

TYÖYHTEISÖTAIDOT, TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

Energia-alan ennakointiryhmä puhui poikkeuksellisen niukasti yleisistä työelämä- ja yhtei-
sötaidoista. Tähän työyhteisötaitojen kategoriaan tuli kirjatuksi vain kolme osaamistarvetta: 
Kyky säilyttää toimintakyky poikkeusoloissa hankkimalla välttämättömät energia ja hyö-
dykkeet, kyky hankkia oppia ja osaamista verkostojen ja jakamistalouden kautta sekä ener-
giatutkijoiden ja -kehittäjien monialainen yhteistyökyky. Toki työelämää ja sen yhteistyötä 
sivutaan monissa muissa osaamistarpeissa, ja on tulkintakysymys, pitäisikö niitä kytkeä 
tähän työyhteisöteemaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että aiheesta puhuttiin 
melko vähän.
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HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA ASENTEET

Energia-alalla tulevaisuuden osaaminen koostuu myös henkilökohtaisista ominaisuuksista, 
asenteista, motivaatiosta, sopeutumiskyvystä ja tehokkuudesta. Tarvitaan yrittäjyysosaa-
mista, aktiivista ja sitoutunutta otetta työhön sekä sitoutumista työelämän toimintatapoihin. 
Tarvitaan kehittymis- ja oppimistaitoja, kykyä hankkia tietoa ja soveltaa sitä sekä oppimisen 
osaamista. Työpaikalla on osattava olla sopeutuvainen ja joustava, on omattava oikea 
asenne. Tulevaisuudessa hyötyä on siitä, jos osaa monenlaisia asioita eikä toimi vain yhden 
asian eksperttinä. Liiketalouden perusteiden hallinta sekä kustannus- ja tuotantorakenne-
tuntemus ovat niin ikään käyttökelpoisia taitoja.

Persoonalliset, myötäsyntyiset ominaisuudet kuten näkemyksellisyys, visionäärisyys, laa-
ja-alainen kokonaisnäkemys tehtävistä töistä, ongelmanratkaisukyky sekä käytännöllinen 
osaaminen ja käytännön kädentaidot ovat tarpeellisia energia-alalla tulevaisuudessa. Myös 
henkiset valmiudet, suostuttelutaidot ja lobbausosaaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSOSAAMINEN

Energia-alan suuresta murroksesta kertonee se, että työpajoissa puhuttiin melko paljon 
tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvistä osaamistarpeista. Tulevaisuudessa energia-alalla 
tarvitaan tutkimusosaamista ja uuden tiedon tuottamisen taitoa. Tässä työssä on hyötyä 
datalouhinnan osaamisesta ja ennakointitaidoista. On osattava kerätä asiakastietoa ja ana-
lysoida sitä. Tarvitaan taitoa sytyttää ihmisten ja organisaatioiden innovatiivisuus ja luovuus 
sekä johtaa innovaatioprosessia.

Tutkimus- ja kehitystyön on johdettava käytännön tuotesuunnitteluun, palvelumuotoiluun ja 
uusien käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen kehittämiseen. Energiapalvelujen tuotteista-
misosaaminen on tulevaisuudessa tärkeää. Palvelut on osattava paketoida ja konseptoida 
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Digitalisoitumisen myötä sovellusten ja app-
likaatioiden kehittäjien ohjelmisto-osaaminen räätälöityjen tuotteiden kehittämisessä on 
tulevaisuudessa keskeistä.

TIETEELLINEN OSAAMINEN

Tieteellisen osaamisen tarpeita nostettiin työpajoissa esille melko vähän. Toisaalta useat 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät osaamistarpeet, joita kirjattiin erittäin runsaasti, 
perustuvat tieteelliseen työhön. Ehkä on niin, että energia-alalla pikemminkin sovelletaan 
tieteellisen työn tuloksia kuin itse harjoitetaan tieteellistä osaamista edellyttävää tutki-
musta. Tieteellisen osaamisen tarpeista mainituiksi tulivat luonnontieteisiin liittyvä tieteelli-
nen osaaminen ja syvä luonnontieteiden tuntemus sekä innovaattoreiden ja tuotekehittäjien 
käyttäytymistieteellinen osaaminen.

6 4 Energia-alan uudet osaamistarpeet

Energia-alan osaamistarpeiden tyypittelemiseksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi piir-
rettiin mielikuvakartta sijoittelemalla kaikki yksittäiset osaamistarpeet tyhjälle paperille ja 
ryhmittelemällä ne intuitiivisesti homogeenisiin ryhmiin (kuvio 28). 
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Tämän energia-alan osaamistarpeiden tulevaisuuskartan avulla voitiin aluksi hahmottaa 15 
temaattista osaamisaluetta (kartan eriväriset alueet). Karttaa luotaessa osaamistarpeita 
jonkin verran yhdisteltiin toiston välttämiseksi, ja näin kokonaismäärä hieman supistui. Toi-
saalta eräät osaamistarpeet oli syytä sijoittaa useampaan kategoriaan, ja ne esiintyvät näin 
ollen kartalla useampaan kertaan. Alustavat 15 osaamistarveteemaa on listattu seuraavassa 
luettelossa, jossa kunkin teeman yhteyteen on sulkuihin merkitty kartalle päätyneiden yksit-
täisten osaamistarpeiden lukumäärä:

1. Kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen (44)
2. Teknologiaosaaminen (36)
3. Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen (30)
4. Strateginen kokonaisuuksien hallintaosaaminen (17)
5. Energian tuotanto-osaaminen (16)
6. Energialogistiikkaosaaminen (16)
7. Talous- ja liiketoimintaosaaminen (14)
8. Ympäristö- ja kiertotalousosaaminen (13)
9. Raaka-aineosaaminen (13)
10. Verkostojen hallinta ja johtamisosaaminen (10)
11. Poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen (7)
12. Kansainvälisyysosaaminen (6)
13. Eettinen vastuu- ja turvallisuusosaaminen (5)
14. Energiarakentamisosaaminen (5)
15. Työelämäosaaminen (4).

Huomautettakoon tässä yhteydessä, että lukijan ei ole tarkoitus tarkastella yksittäisiä osaa-
mistarpeita kartasta – teksti on siihen tarkoitukseen liian pientä. Tavoitteena oli tarjota yleis-
kuva käydyn keskustelun teemoista ja määrällisistä painotuksista. Karttaa voi tulkita niin, 
että kulutuksesta, asiakkuudesta ja markkinoinnista käyty runsas keskustelu luultavasti 
heijastelee tulevaisuuden hajautuvaa energiajärjestelmää. Samalla tavalla energiatalouden 
suuri murros ilmenee runsaina tutkimuksen, tuotekehityksen ja teknologian osaamistar-
peina.

Jos viidentoista osaamisryhmän jäsennystä vielä yksinkertaistetaan ja tiivistetään, päästään 
viiteen energia-alan osaamisteemaan. Tiivistämisen hintana on tosin se, että osa informaa-
tiosta painuu pinnan alle. Samalla temaattiset painotukset muuttuvat. Merkittävimmäksi 
osaamisteemaksi nousee teknologia, tutkimus ja tuotekehitys. Seuraavaksi merkittävin 
teema näyttää olevan strateginen kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaosaaminen ja 
verkostoituminen. Jaetulla kolmannella sijalla osaamistarpeiden lukumäärän perusteella 
ovat toisaalta tuotanto- ja logistiikka, toisaalta kulutus ja asiakasosaaminen. Lopuksi 
vastuullisuusosaamisen otsikon alle tulee ympäristöosaaminen, kiertotalous, turvallisuus 
ja työelämätaidot. Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeet on seuraavassa lueteltu tee-
moittain. Kunkin pääteeman yhteyteen on sulkuihin merkitty yksittäisten osaamistarpeiden 
lukumäärä:

1. Teknologia- ja kehittämisosaaminen (71)
• teknologiaosaaminen
• tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen
• energiarakentamisosaaminen
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2. Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen (54)
• strateginen kokonaisuuksien hallintaosaaminen
• talous- ja liiketoimintaosaaminen
• verkostojen hallinta ja johtamisosaaminen
• kansainvälisyysosaaminen
• poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen

3. Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen (45)
• raaka-aineosaaminen 
• energian tuotanto-osaaminen 
• energialogistiikkaosaaminen

4. Kulutus- ja asiakasosaaminen (44)
• kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen

5. Vastuullisuusosaaminen (22)
• ympäristö- ja kiertotalousosaaminen 
• eettinen vastuu- ja turvallisuusosaaminen
• työelämäosaaminen.
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TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

Ennakointiryhmän vilkas keskustelu liittyen tutkimukseen, tuotekehitykseen, suunnitteluun 
ja teknologiaan ilmentää energiatalouden suurta murrosta. Alan toimijoilta toivotaan visio-
näärisyyttä ja kykyä kehittää uusia energiaratkaisuja. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että 
päästään kiinni asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytymiseen, tarpeisiin ja toiveisiin. On myös 
pysyttävä ajan tasalla nopeasti kehittyvän teknologian uusista sovelluksista ja osattava 
hyödyntää digitaalisuuden luomat mahdollisuudet energia-alalla. Monet uudet uusiutuvan 
energian teknologiat ja hajautetun energiatalouden kehittäminen ovat keskeisesti esillä.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista ovat seuraavat:

• uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönotto-osaaminen
• digitaalisuuden soveltamisen osaaminen
• osaaminen, jolla energiateknologia integroidaan rakennuksiin, puurakentamisosaaminen, 

raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien osaaminen
• energian varastointiteknologioiden osaaminen
• induktiolatausosaaminen
• langattoman energiansiirron osaaminen
• hybridienergiaosaaminen
• jätteenpoltto-osaaminen
• hajautetun energiantuotannon teknologinen osaaminen
• mikroenergian tuotannon ja teknologian osaaminen
• metsäenergian kuluttajien infrastruktuurin suunnitteluosaaminen
• bioenergiateknologioiden osaaminen (bioteknologia, biokaasu, biopolttonesteet jne.)
• uusiutuvan energian teknologioiden osaaminen
• vetyenergiateknologian osaaminen
• polttokennoteknologian osaaminen
• energiansäästöteknologian osaaminen
• tietojärjestelmä- ja ohjelmointiosaaminen (markkinointi- ja asiakassovellukset, energian 

älyverkot jne.)
• monialainen osaaminen erilaisista teknologisista järjestelmistä ja kyky yhdistää ne
• teknisten asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja 
• energiamyyjien ja markkinoijien tuote- ja palvelutekninen osaaminen 
• tutkijoiden, kehittäjien ja innovaattoreiden visionäärisyys
• asiakas- ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun osaaminen
• asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin osaaminen
• energiapalveluiden paketointiosaaminen ja konseptointi
• energiatutkijoiden ja -kehittäjien kyky etsiä ja kehittää uusia energialähteitä
• kaupallistamisen ja innovaatioprosessin osaaminen
• tutkijoiden, kehittäjien ja innovaattoreiden käyttäytymistieteellinen osaaminen.
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KUVIO 29  ENERGIA-ALAN UUDET OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA 

Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen

Muuttuvan energiatalouden maailmassa nousee erittäin tärkeäksi hahmottaa koko energia-
huollon kentän nykytila ja tulevaisuus – muun muassa sen eri energialähteet, teknologiat, 
markkinat ja toimijat. Tässä ymmärryksen rakentamisessa on osattava käyttää hyväkseen 
uusia tiedonhallinnan välineitä: tiedonlouhintaa, big dataa, avointa dataa, tekoälyä ja tule-
vaisuuden ennakointia. Työtä ei pidä myöskään tehdä yksin vaan on osattava luoda ja johtaa 
verkostoja. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu tulevaisuuden hajautuneessa energiatalou-
dessa. Verkostot eivät rajoitu vain kotimaahan vaan on osattava toimia myös kansainvälisesti. 
Menestyvän energiatoimijan on hallittava myös yhteiskunnallis-juridinen toimintaympäristö. 
Lopulta on osattava harjoittaa kannattavaa yritystoimintaa. Liiketaloudellinen osaaminen ja 
yrittäjyystaidot ovat tulevaisuuden hajautuneessa energiataloudessa entistä keskeisempiä, 
kun toimijoiden määrä kasvaa.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista ovat seuraavat:

• toimintaympäristön tuntemus
• tiedon louhinta, tiedon käsittely ja ennakointiosaaminen
• energiatalouden tulevaisuusymmärrys, energiaennakointiosaaminen
• kyky nähdä kokonaisuuksia ja oma työ osana niitä
• rajapintaosaaminen muihin toimintaympäristön rinnakkaisiin lohkoihin nähden
• metsäenergiaan liittyvän paikallistalouden ymmärrys kokonaisvaltaisesti
• energiamarkkinatuntemus
• tekoälyn hyödyntämisen osaaminen
• tutkijoiden ja -kehittäjien monialainen yhteistyökyky
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• tutkijoiden ja kehittäjien työelämäyhteistyötaidot
• paikallinen energian jakamistalouden ja yhteisötaitojen osaaminen
• kyky säilyttää toimintakyky poikkeusoloissa hankkimalla välttämätön energia ja hyödyk-

keet
• kyky hankkia oppia ja osaamista verkostojen ja jakamistalouden kautta
• kansainvälisten energiamarkkinoiden osaaminen
• kansainvälinen neuvottelutaito
• energian ostajien ja myyjien kulttuurien tuntemus
• lainsäädännöllinen osaaminen (mm. energiakauppa)
• liiketaloudellisen ja teknisen osaamisen yhdistäminen kannattavan liiketoiminnan synnyt-

tämiseksi
• palveluliiketoiminnan osaaminen
• kustannushyötylaskennan osaaminen
• energiankuluttajan osto- ja myyntiosaaminen
• energiayrittäjyysosaaminen
• poliittisen päätöksenteon tuntemus ja ymmärrys.

Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen

Tähän osaamisten kategoriaan sijoittuu energian raaka-aineiden tuotanto ja hankinta, varsi-
nainen energian tuotanto ja jalostus sekä lopulta varastointi, jakelu ja logistiikka. Raaka-ai-
neiden osalta painotus on uusiutuviin energialähteisiin liittyvässä osaamisessa. Erityisen 
korostuneesti nousee esiin bioenergian viljely, tuotanto ja jalostus. Metsäenergia, bioenergia, 
biokaasu ja biopolttoaineet ovat keskustelun keskiössä raaka-aineiden osalta. Varsinaisesta 
energian tuotannosta perinteisten voimalaitosten näkökulmasta ennakointiryhmä keskusteli 
niukahkosti. Kaluston, koneiden, laitteiden, infrastruktuurin, prosessien ja polttotekniikoiden 
osaaminen tuli kyllä mainituksi tärkeänä osaamisalueena. Perusosaamista tarvitaan ener-
gian tuotantoon, eikä prosessien käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa saa unohtaa. Laitteet ovat 
tulevaisuudessa yhä monimutkaisempia, ja vikatilanteiden hakeminen vaatii laiteosaamista. 
Teknisen perusosaamisen koulutus on säilytettävä ja ylläpidettävä myös tulevaisuudessa. 
Energialogistiikan osaaminen kohdistuu ennakointiryhmän mukaan tulevaisuudessa digitali-
sointiin ja älyverkko-osaamiseen, hajautetun energiatalouden jakelujärjestelmiin, jakamista-
louden osaamiseen, etäohjausosaamiseen, energian varastointiosaamiseen sekä sähköisen 
liikenteen infrastruktuuriosaamiseen.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista ovat seuraavat:

• biomassan tuotanto- ja viljelyosaaminen
• biopolttoaineosaaminen
• puu- ja bioraaka-aineen biologisten ja fysiologisten ominaisuuksien syvällinen osaaminen
• energian tuotannon, hankinnan ja siirron huolto- ja kunnossapitopalvelujen osaaminen
• energiateknisten koneiden ja laitteiden tuntemus ja käyttötaito
• hajautetun energiantuotannon osaaminen (moduuliosaaminen)
• etäohjaus- ja etähallintateknologian osaaminen
• älykkäiden sähköverkkojen osaaminen
• sähköisen liikenteen energiapalvelujen ja infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamis-

osaaminen
• energialogistiikan digitalisointiosaaminen
• hajautettuihin energian e-markkinoihin liittyvä osaaminen
• energian varastointiosaaminen
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• akkuteknologian osaaminen
• metsäenergian logistiikkaosaaminen ja jakelujärjestelmien tuntemus.

Kulutus- ja asiakasosaaminen

Ennakointiryhmä keskusteli runsaasti asioista, jotka liittyivät asiakaskuntaan ja kuluttajiin. 
Jotkut ryhmässä olivat sitä mieltä, että tematiikka ei ole kovin keskeinen energiasektorilla. 
Toisaalta ryhmässä oli mielipiteitä, että tämä juuri heijastelee paradigman muutosta. Jäl-
kimmäinen ajatus tuntuu loogiselta, jos energiatalous on siirtymässä keskitetystä energia-
huollosta hajautuneeseen rakenteeseen, jossa sekä tuottajia että kuluttajia on paljon. Tässä 
suhteessa kysymys ei ole pelkästään perinteisestä asiakkuudenhallinnan osaamisesta vaan 
laajemmin kulutusosaamisesta. Tosin sanoen tulevaisuudessa ei enää ole tahoa, joka osaa 
myydä passiivisille asiakkaille energiaa vaan suuri joukko aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, 
kasvattavat, ostavat, myyvät, vuokraavat, varastoivat, vaihtavat, lainaavat ja jakelevat ener-
giaa. Tällöin perinteinen asiakkuus- ja markkinointiosaaminen laajenee kulutusosaamiseksi. 
Tällaisessa asetelmassa kaikilla toimijoilla pitää olla monialaista osaamista asiakastar-
peista, kaupankäynnistä, tuotannosta, jakelusta, varastoinnista ja markkinoinnista.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista ovat seuraavat:

• energiamyyjien, markkinoijien ja neuvojien kyky tunnistaa asiakastarpeet
• energian myynti- ja markkinointiosaaminen
• viestintäosaaminen
• brändiosaaminen
• energian kulutuksen visualisointiosaaminen ja energiainformaation muotoiluosaaminen
• energiatuotteen erilaisten ominaisuuksien tunteminen ja teknologinen osaaminen
• neuvojien ja valistajien sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus
• energian alustatalouden ja jakamistalouden osaaminen sekä niihin liittyvän teknologian 

osaaminen
• neuvojien, valistajien ja energiatalkkareiden energiateknologioiden osaaminen
• energian kulutussovellusten, -ohjelmien ja -applikaatioiden osaaminen
• laatujärjestelmiin ja sertifiointiin perustuvan myynnin liiketoimintaosaaminen
• kustannuslaskenta- ja hinnoitteluosaaminen kaikkien toimijoiden piirissä
• asentajien konsultoiva osaaminen
• kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen tuntemus sekä kyky vaikuttaa energiankuluttajan 

valintoihin
• energiatalkkareiden (ylläpito, huolto) ja asentajien (kunnossapito, korjaus) kyky opastaa 

asiakasta laitteiden käytössä.

Vastuullisuusosaaminen

Vastuullisuuskäsitteen alle kootaan tässä osaamista, joka liittyy ekologisen, eettisen tai 
yhteisöllisen vastuun kantamiseen. Kyse ei ole välttämättä passiivisista velvollisuuksista 
vaan myös asioista, jotka voidaan kääntää mahdollisuuksiksi luoda uutta taloudellista toime-
liaisuutta, vahvistaa yritystoimintaa ja suojautua kriiseiltä. Energia-alan uusi ympäristöosaa-
minen liittyy ennakointiryhmän keskusteluissa usein kiertotalouteen. Energian kulutuksen 
vähentäminen, energiatehokkuus ja energian kierrättäminen takaisin tuotantoon onkin eräs 
tulevaisuuden keskeisistä tavoitteista. Turvallisuus on toinen keskeinen teema tulevaisuuden 
energiataloudessa. Se tarkoittaa perinteisen energiaturvallisuuden (sähkölaiteturvallisuus, 
kuljetusten turvallisuus, ydinenergiaturvallisuus jne.) lisäksi tietoturvallisuutta. Digitali-
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soituvassa, hajautuvassa ja älyverkottuvassa energiataloudessa tietoturva nousee erittäin 
tärkeäksi osaamisen lajiksi. Vaikutus ulottuu kansallisesta turvallisuudesta ja huoltovar-
muudesta aina yksilön elinpiirin turvallisuuteen. Kolmanneksi vastuuosaamista on lopulta 
myös työelämän pelisääntöjen ja yhteisössä toimimisen osaaminen.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista ovat seuraavat:

• kierrätysosaaminen energian tuotannossa
• sivuainevirtoihin liittyvä osaaminen energiantuotannossa
• jätteiden käsittely-, jalostus- ja energiakäyttöosaaminen
• kiertotalousosaaminen (uusien kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
• metsän lyhytkiertoviljelyn osaaminen
• kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttöosaaminen
• cleantech-osaaminen
• tietoturvallisuusasioiden ja tietosuojan merkityksen ymmärtäminen
• internetin ja kehittyvän virtuaalitodellisuuden tietoturvan johtamisen osaaminen
• ekologian ja luontotasapainon huomioon ottaminen
• oman työn ja toiminnan organisointi- ja resursointitaidot
• työntekoa ja työyhteisöä tukeva asenne ja joustavuus
• ongelmanratkaisukyky.

Edellä kuvatut osaamisen teemat ja niiden yhteydessä mainitut osaamistarpeet on koottu 
ennakointiryhmän tuottamasta materiaalista mekaanisesti poimimalla mukaan nimenomaan 
”uusiksi” merkittyjä osaamistarpeita. Tärkeitä osaamisia on jäänyt tästä pois, koska ne ovat 
saaneet työpajoissa merkinnän ”pysyvä”. Tällaiset osaamistarpeet ovat välttämättömiä nyt ja 
ne ovat tärkeitä edelleen tulevaisuudessa. Kaikkiin osaamistarpeisiin voi tutustua liitteessä 
4. Tämän luvun 6.4. tarkoituksena on ollut tarjota yleisluontoinen mielikuva siitä, mikä on 
muuttumassa ja mitä uutta on tulossa. Pysyviä olemassa olevia osaamistarpeita varten on 
syytä edelleen kouluttaa ihmisiä. Niiden osalta ei muutosta tapahdu. Sen sijaan uudet osaa-
mistarpeet todennäköisesti aiheuttavat muutostarpeita tai vähintään painotusten muutoksia 
nykyisessä energia-alan koulutuksessa.

6 5 Energia-alan osaamistarpeiden yhteenveto

Ennakointiryhmä tuotti prosessin aikana energia-alan osaamistarpeita yhteensä 267 
kappaletta. Analyysin aikana tuo määrä karsiutui jonkin verran, kun samaa asiaa kuvaavat 
osaamistarpeet jätettiin pois tai yhdisteltiin useita näkökulmia samaan osaamistarpeeseen. 
Lopulta analyysissa, synteesissä ja tulkinnan kohteena oli noin 200 osaamistarvetta. Nämä 
kaikki on esitetty universaalissa osaamistarveluokituksessa liitteessä 4.

Osaamistarvemassa analysoitiin monella tavalla. Kukin osaamistarve sai prosessin ja analyy-
sin aikana monia laatumääreitä: skenaario, osa-alue (tuotanto, markkinat, kulutus), aikamääre 
(pysyvät, poistuvat, uudet), ammatti- ja tehtäväryhmä sekä osaamisteema. Kaikki osaamistar-
peet kaikkine määreineen taltioitiin Excel-taulukkoon, jossa niitä voitiin luokitella ja ryhmitellä 
eri kriteerein. Tämän lisäksi Osaamistarpeet luokiteltiin niin sanotun C&Q-osaamistarveluo-
kituksen mukaan, joka mahdollistaa vertailun eri alojen välillä. Lopuksi kaikki osaamistarpeet 
järjestettiin mielikuvakartaksi, energia-alan osaamistarvekartaksi. Kartan muotoilu tapahtui 
intuitiivisesti ryhmittelemällä osaamistarpeita homogeenisiksi ryhmiksi. 
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Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava kaksi asiaa. Ensinnäkin energia-alan ennakointi-
teema on erittäin laaja ja monimuotoinen sisällöllisesti. Näin ollen ajankäytöllisesti ei ollut 
mahdollista porautua niin syvälle energia-alan eri lohkojen tehtäviin ja ammatteihin kuin 
olisi ollut tarpeen. Yksittäisiin osatehtäviin ei kyetty osaamisia erittelemään. Osaamistarpeet 
jäävät tällaisessa avarassa tarkastelussa väkisinkin yleisemmälle tasolle. 

Toiseksi on korostettava, että olemassa oleva energia-alalle valmistava koulutus on kaiken 
perusta myös tulevaisuudessa. Jatkossa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi konemestarien 
vahva- ja heikkosähköosaamista tai sähköverkkoasentajan osaamista. Jos käsillä oleva 
raportti kuvaisi koko tämänhetkistä energia-alan koulutusta ja kävisi läpi kaiken alalla 
järjestettävän opetuksen systemaattisesti, voisimme arvioida jokaisen koulutusohjelman ja 
tutkinnon tulevaisuutta. Näin ei tässä raportissa ole kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä. Katse 
on korostuneesti suunnattu tulevaisuuteen ja niihin asioihin, jotka muuttuvat – ei niinkään 
asioihin, jotka pysyvät. Vaikka olemassa olevista energia-alan osaamisista osa on edelleen 
tärkeitä myös tulevaisuudessa, ne eivät aiheuta muutoksia nykyiseen. Tärkeiden olemassa 
olevien osaamisten jatkuvuudesta on toki pidettävä kiinni ja niiden jatkuvuus turvattava. 
Tässä tarkastelussa painotus on kuitenkin uusissa osaamistarpeissa.

UUDET AMMATIT

Osaamistarpeiden ideoinnin rinnalla työpajoissa syntyi ajatuksia myös uusista energia-alan 
ammattiryhmistä, jotka kuvaavat suurpiirteisesti energia-alan tulevaisuuden tehtäväkoko-
naisuuksia. Tarkoitus ei ollut kuvata nykyistä tehtäväkenttää. Uusia energia-alan ammat-
tiryhmiä olivat muun muassa yleistä konsultointia ja teknisiä ylläpitopalveluja tarjoavat 
energiatalkkarit, palveluratkaisuja asiakkaille paketoivat energiainnovaattorit, toimintaym-
päristön syy-seuraussuhteita avaavat energiavalistajat, energian hankintaosaajat, kulut-
tajasovellusten kehittäjät, energiaelämysten tuottajat ja hajautuneen energiajärjestelmän 
energianeuvojat.

ROBOTISAATIO

Ennakointiryhmän tuottamat osaamistarpeet sijoitettiin kirjoittajan toimesta myös ETLAn 
julkaisussaan ”Ammattirakenteet murtuvat” muodostamaan tehtäväluokitukseen sen 
mukaan, olisivatko ne korvattavissa automaatiolla ja tietoteknologialla tulevaisuudessa 
(Asplund, Kauhanen & Vanhala 2015). ETLAn luokitus sisältää viisi kategoriaa, joista 
”asiantuntija-ajattelun tehtäviä”, ”monimutkaisen kommunikaation tehtäviä” ja ” manuaalisia 
ei-rutiinitehtäviä” ei ole helppo korvata tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä, ainakaan 
lähitulevaisuudessa. Sen sijaan ”kognitiiviset rutiinitehtävät” ja ”manuaaliset rutiinitehtävät” 
voidaan ainakin osittain korvata uudella teknologialla niin, että ihmistyön tarve poistuu. 
Osaamistarpeiden uudelleenluokittelu on tehty siinä mielessä maltillisesti, että tehtävät, 
jotka varmaankin riittävän pitkälle tulevaisuuteen mentäessä voivat korvautua tekoälyllä ja 
robotiikalla, on tässä kuitenkin sijoitettu ei-korvautuvien tehtävien joukkoon. Täydellinen, 
kaikki ennakointiryhmän tuottamat energia-alan osaamistarpeet sisältävä luettelo on tar-
kasteltavissa liitteessä 6. 

Suurin osa energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeista näyttää olevan tietotekniikalla 
korvaamatonta asiantuntija-ajattelua. Monimutkaisen kommunikaation osaamista ja kogni-
tiivista rutiiniosaamista näyttää olevan myös runsaasti, molempia suurin piirtein yhtä paljon. 
Sen sijaan manuaalista osaamista, joko rutiiniluonteista tai ei-rutiiniluonteista, näyttää 
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olevan varsin vähän. Joka tapauksessa energia-alan osaamistarpeissa luultavasti on melko 
paljon tehtäviä ja osaamista, joka voitaisiin korvata tulevaisuudessa automaatiolla, robotii-
kalla tai tekoälyllä.

OSAAMISTARPEET C&Q-LUOKITUKSESSA

Energia-alan osaamistarpeet sijoitettiin myös niin sanottuun C&Q-osaamiskvalifikaati-
oiden luokitusjärjestelmään, joka soveltuu minkä tahansa alan osaamisten ryhmittelyyn. 
Lopputulosta tarkasteltaessa huomataan, että ennakointiryhmä puhui prosessin aikana 
ylivoimaisesti eniten varsinaisesta ydinasiasta eli tuotteiden tuotanto-osaamisesta, siis 
energian hankinnasta, tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta. Tämä luokka sisältää ener-
giatekniikkaan liittyvät osaamistarpeet, mikä oli aineiston suurin osaamistarpeiden ryhmä. 
Kohtuullisesti ryhmä nosti esille myös toimialariippumattomia yleistietoja ja -taitoja, liiketoi-
mintaosaamista sekä hallinto- ja talousosaamista. Myös asiakkuudesta ja asiakassuhteiden 
hallinnasta puhuttiin melko paljon, enemmän kuin vastaavassa ruokaketjua ennakoineessa 
ryhmässä vuonna 2015.

Jos verrataan muita energia-alan painotuksia ruokaketjun vastaaviin, havaitaan, että ener-
giaryhmä puhui ruokaryhmää vähemmän liiketoimintaosaamisesta sekä hallinto- ja talous-
osaamisesta. Kaikkein suurin painotusero oli palvelujen tuottamisen osaamistarpeissa. 
Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska ruoan jakelu ja kulutus tapahtuu palveluvaltaisem-
min kuin energian kulutus. Toisaalta havainto on ristiriitainen sikäli, että energiaryhmä puhui 
hyvin paljon tulevaisuuden kuluttajista ja asiakashallinnasta. Ehkä selitys onkin siinä, että 
ruokaketjussa palvelut, joita asiakkaat käyttävät, ovat olemassa, mutta energiasektorilla 
asiakkaiden palveluvalikoima on vielä puutteellinen. Täydellinen ja yksityiskohtainen luettelo 
tämän ennakointiprosessin tuottamista energia-alan osaamisista on raportin liitteenä 4.

ENERGIA-ALAN UUDET OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

Energia-alan osaamistarpeiden tyypittelemiseksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi 
piirrettiin mielikuvakartta sijoittelemalla kaikki yksittäiset osaamistarpeet tyhjälle paperille 
ja ryhmittelemällä ne intuitiivisesti homogeenisiin ryhmiin. Tämän energia-alan osaamis-
tarpeiden tulevaisuuskartan avulla voitiin aluksi hahmottaa 15 temaattista osaamisaluetta. 
Kolme määrällisesti eniten osaamistarvemainintoja koonnutta teemaa olivat seuraavat:

1. Kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
2. Teknologiaosaaminen
3. Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen.

Kun alustavaa viidentoista osaamisryhmän jäsennystä sitten vielä yksinkertaistettiin ja tiivis-
tettiin, päästiin viiteen energia-alan osaamisteemaan. Yleistyksen myötä osa informaatiosta 
katosi ja myös temaattiset painotukset muuttuivat. Merkittävimmäksi osaamisteemaksi 
nousi teknologia, tutkimus ja tuotekehitys. Seuraavaksi merkittävin teema näytti olevan 
strateginen kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaosaaminen ja verkostoituminen. Jaetulla 
kolmannella sijalla osaamistarpeiden lukumäärän perusteella olivat toisaalta tuotanto- ja 
logistiikka, toisaalta kulutus ja asiakasosaaminen. Lopuksi vastuullisuusosaamisen otsikon 
alle tuli ympäristöosaaminen, kiertotalous, turvallisuus ja työelämätaidot. Energia-alan 
osaamistarpeet tulevaisuudessa ovat seuraavat:
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1. Teknologia- ja kehittämisosaaminen
• teknologiaosaaminen
• tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen
• energiarakentamisosaaminen

2. Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen
• strateginen kokonaisuuksien hallintaosaaminen
• talous- ja liiketoimintaosaaminen
• verkostojen hallinta ja johtamisosaaminen
• kansainvälisyysosaaminen
• poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen

3. Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen
• raaka-aineosaaminen 
• energian tuotanto-osaaminen 
• energialogistiikkaosaaminen

4. Kulutus- ja asiakasosaaminen
• kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen

5. Vastuullisuusosaaminen
• ympäristö- ja kiertotalousosaaminen 
• eettinen vastuu- ja turvallisuusosaaminen
• työelämäosaaminen.

Energiamurros edellyttää myös hallinnon ja viranomaisten energiaosaamisen kehittämistä. 
Esimerkkejä osaamiskapeikoista on nähtävissä jo nyt: rakennusvalvonnan energiatehokkuu-
teen ohjaava osaaminen, lupaprosessien kehittäminen vastaamaan uuden energiatalouden 
vaatimuksia tai paloturvallisuusstandardien kehittäminen sähkön varastoinnissa. Myös 
rakentamismääräyksissä tulisi ottaa huomioon uudet energiateknologiat. Tämä nostaa edel-
leen urakoitsijoiden osaamisvaatimuksia ja tarvetta talotekniseen dokumentaatioon sekä 
käyttö- ja huolto-ohjeistukseen. (Kallioharju, Honkiniemi, Juvela, Lipsanen & Uusitalo 2015). 



127ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

7 AJATUKSIA JA IDEOITA ALAN KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISEKSI

Koko ennakointiprosessin viimeisenä teemana oli alan koulutuksen kehittäminen. Enna-
kointiryhmä pyrki tunnistamaan energia-alan koulutuksen muutostarpeita ja pohti toimen-
pide-ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Ajattelu perustui ainoastaan koko prosessin 
aikana tehtyyn työhön eikä mitään inventointia alan tämänhetkisestä koulutuksesta ollut 
käytettävissä. Toisin sanoen tässä esitettyjä koulutuksen kehittämisajatuksia ei ole peilattu 
nykyisen opetuksen sisältöihin tai oppimistavoitteisiin.   

Lisäksi on painotettava sitä, että seuraavassa esitetyt alan koulutuksen kehittämisajatukset 
ovat työpajatyöskentelyn satoa sellaisenaan, eikä niitä ole työstetty koulutuksen kehittämis-
suunnitelmaksi tai kattavaksi, systemaattiseksi, yksityiskohtaiseksi toimenpideluetteloksi 
alan koulutuksen kehittämisestä. Nämä ideat nähtäköön aineksina varsinaiselle koulutuksen 
kehittämistyölle.

Ennakointiryhmä hahmotteli koulutuksen muutostarpeita pöytäkunnittain erikseen ammatil-
lisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta. Yksi työryhmä keskittyi 
uuden energiatalouden koulutuksellisiin vaikutuksiin. Muutostarpeiden näkökulmana oli 
tavoiteltava tulevaisuus. Lisäksi ryhmät pohtivat, millaisia mahdollisuuksia osaamiseen oma-
ehtoinen oppiminen tarjoaisi. Tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi nähtiin seuraavat asiat:

Ammatillinen koulutus

ENERGIATALKKARIN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Energiatalkkarin koulutuksen pitäisi tarjota ylläpito- ja huolto-osaamista sisältäen riittävän 
teoriaosaamisen. Pitäisi olla tarjolla monialaisuutta, valinnan vapautta ja erikoistumismah-
dollisuuksia (esimerkiksi talonrakennukseen).

BIOENERGIAN OSAAMINEN 

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota bioenergiaosaamista yleisemminkin eikä pelkästään 
osana maatalous- ja metsäalan koulutusta. Leväosaamisen pitäisi tulla uutena koulutusai-
heena. Erityisesti ammatillisten perustutkintojen sisältöihin tulisi lisätä bioenergiaosaamista 
kohentavia sisältöjä.  

ENERGIAOSAAMINEN

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Energiaosaamisen pitäisi olla jatkossa kaikkien perustutkintojen ammattitaitovaatimuksissa. 
Lisäksi valinnaisiin tutkinnon osiin pitäisi sisällyttää energiaopintovaihtoehto.
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TALOUSOSAAMINEN

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Liiketalouden koulutusta pitäisi vahvistaa ja kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Tämä 
koskee itse asiassa kaikkia koulutuksen tasoja. Oma osaaminen on kyettävä tuotteistamaan.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

MONIOSAAMINEN 

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Koulutuksen pitäisi antaa tulevaisuudessa erityisesti valmiuksia järjestelmien moniosaami-
seen ja vieläpä niin, että koulutus pitäisi sisällään aitoja työelämälähtöisiä oppimisympäris-
töjä. Omaehtoista opiskelua pitäisi tukea kytkemällä harrastukset opintoihin.

LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA 

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Luonnontieteellis-matemaattisia aineita tulisi korostaa koulutuksessa ja vieläpä niin, että 
opetusta tarjoavat alan asiantuntijat.

TALOUSOSAAMINEN

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Liiketalouden koulutusta pitäisi vahvistaa ja kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Tämä 
koskee itse asiassa kaikkia koulutuksen tasoja. Oma osaaminen on kyettävä tuotteistamaan.

Uuden energiatalouden vaikutukset koulutustarpeisiin 

KIERTOTALOUS

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Kiertotalouden koulutusta pitäisi lisätä ja syventää kaikessa energia-alan koulutuksessa.

KOKONAISUUKSIEN YMMÄRTÄMINEN

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota entistä vahvempaa ymmärrystä kokonaisuuksista. 
Tämä edellyttää, että perus- ja ydinosaaminen on ensin vahvasti hallussa. Kokonaisuuksien 
ymmärtäminen ja monialaisuus on omiaan ruokkimaan myös innovatiivisuutta.

JOUSTAVUUS OPINTOJEN SISÄLLÖN VALINNASSA

Mitä koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota?
Vahvan perus- ja ydinosaamisen haltuunoton jälkeen pitäisi olla mahdollisuus ja vapaus 
koota oma osaaminen valinnaisista koulutusmoduuleista.
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Seuraavassa lisäksi suoria lainauksia ennakointiryhmän viimeisessä työpajassa tekemistä 
muista ehdotuksista energia-alan koulutuksen kehittämiseksi:

• Liiketoimintaosaamisen ja teknologisen osaamisen yhdistäminen erityisesti ammatilli-
sessa koulutuksessa.

• Asennusosaamisen vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa, sisältäen myös asiak-
kaalle tarjottavan käyttöönotto-opastuksen hallinnan.

• Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksessa pitäisi tarjota esimerkiksi työpaja-
muotoisella toiminnalla ymmärrystä todellisista rakennus- ja huoltokohteista tai palvelu-
tilanteista sekä käytännön teknisten työtaitojen osaamisesta. 

• Kokonaisuuksien syy-seuraussuhteiden ymmärrystä pitäisi opettaa enemmän ammat-
tikorkeakouluissa ja yliopistoissa esimerkiksi kestävän kehityksen ja talouden näkökul-
masta. Keinoina voisivat olla mallinnus, demot, protot tai pelit.

• Sosiaalisten taitojen opettaminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa esimerkiksi 
ryhmätöiden, yhteistyöprojektien, yhteisöllisten harrasteiden tai työharjoittelun avulla.

• Pitäisi luoda tietokanta kaikesta olemassa olevasta energia-alan koulutuksesta. Järjes-
telmän pitäisi olla avoin ja aktiivinen niin, että sen avulla voisi hakea ja siihen voisi jättää 
tietoa koulutuksesta.

• Yleisesti ottaen koulutuksessa pitäisi hellittämättä koko ajan seurata uusien innovaati-
oiden ja teknologioiden kehitystä ja omaksua niitä osaksi koulutusta. Tämä on erityisen 
tärkeää energia-alalla, joka on tällä hetkellä valtavassa murroksessa. Koulutuksessa on 
myös tehtävä selväksi, että ammattilainen ei ole koskaan valmis, vaan hänen tulee opis-
kella jatkuvasti ja pysytellä ajan tasalla (elinikäinen oppiminen).

• Kansainvälisyysulottuvuuden tuominen mukaan kaikkeen energia-alan koulutukseen.
• Koulutuksessa on tarjottava ymmärrys siitä, että energia-ala tuottaa palveluita ja paran-

taa ihmisten elinolosuhteita ja elämän laatua.
• Koulutuksen tulee sisältää entistä painokkaammin tietoturva- ja riskienhallintaosaa-

mista.
• Osaamisen laatu on varmistettava.
• Työelämäyhteistyön osaamista on koulutettava kaikessa energia-alan koulutuksessa.
• Metsäenergiakurssi tai metsäenergian osaamisalue tulisi tarjota lisäkoulutusmahdolli-

suutena erilaisissa energia-alan koulutustarjottimissa (metsäenergiatyöpajan esitys). 
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8 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Energia-alan toimintaympäristö

MAAILMAN ENERGIATALOUS ON VALLANKUMOUKSEN EDESSÄ

Ihmiskunta etsii uusia tapoja energiatarpeensa tyydyttämiseen. Rajallisista ja saastuttavista 
fossiilisista energialähteistä ollaan nopealla aikataululla siirtymässä uuden teknologian 
avustuksella hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Vallankumous ravistelee totuttuja 
asetelmia paitsi energialähteiden myös teknologioiden, liiketoiminnan, maailman poliittisten 
valtasuhteiden, kuluttajan ja ympäristöpolitiikan välillä. Suomi on tämän saman vallankumo-
uksen edessä.

SUOMI PYRKII KOHTI HIILETÖNTÄ, ENERGIATEHOKASTA JA UUSIUTUVIIN 
ENERGIALÄHTEISIIN PERUSTUVAA ENERGIATALOUTTA

Niin globaalisti kuin Suomessakin energiankulutusta pitäisi vähentää ja hillitä samaan 
aikaan, kun useimmat toimintaympäristön muutostrendit ovat kasvattamassa energiankulu-
tusta. Maapallon väkiluku kasvaa miljoonalla ihmisellä neljän vuorokauden välein. Kasvava 
väestö kaipaa parantuvaa elintasoa ja hyvinvointia. Näissä olosuhteissa on tärkeää, että 
energia- ja ympäristöpoliittisia päätöksiä tehdään yhdessä ylikansallisesti. Uusien energia-
lähteiden hyödyntämisen uusilla teknologioilla tulee olla mahdollista globaalisti kaikkialla, 
ei vain kehittyneissä teollisuusmaissa. Suomen kaltaiselle energiaintensiiviselle maalle, 
jolla on energiaan liittyvää osaamista, on tässä asetelmassa mahdollisuus ja tilaus omaa 
kansallista energiatalouttaan suurempaan rooliin. Lisäksi Suomi asettuu osaksi eurooppa-
laista energia- ja ympäristöpolitiikkaa, jossa keskeisiä ovat toimitusvarmuus, sisämarkkinat, 
energiatehokkuus, vähähiilisyys ja alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

SUOMEN ENERGIAN KULUTUS SÄILYNEE TULEVAISUUDESSA NYKYISELLÄ 
TASOLLA

Maamme energiankulutuksen tulevaisuutta on hankala arvioida. Toiset olosuhdetekijät 
puhuvat kulutuksen kasvun puolesta, toiset taas antavat aiheen odottaa kulutuksen vähenty-
vän. Teollisuutemme on ollut energiaintensiivistä kuluttaen melkein puolet kaikesta energi-
asta. Hyvä asia on se, että teollisuuden energiankulutus on viime vuosina vähentynyt. Suomi 
on kuitenkin energiariippuvainen maa senkin vuoksi, että pohjoinen ilmasto pakottaa meidät 
lämmittämään rakennuksia. 

Energian kulutus on kasvanut melko suoraviivaisesti vuoteen 2003 saakka, mutta sittemmin 
kasvu on pysähtynyt ja jopa laskenut vuodesta 2010 lähtien. Todennäköistä on, että energian 
kulutus ei Suomessa enää kasva tulevaisuudessakaan, vaikka mahdollinen talouskasvu 
paineita synnyttäisikin. Syitä kulutustrendin taittumiseen ovat tuotantorakenteen muutos 
vähemmän energiaa kuluttavaan suuntaan, energiatehokkuuden paraneminen teknologian 
kehittymisen myötä sekä säästeliäämmät elämäntavat ja kulutustottumukset. Voi olla, että 
myös ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu on tulevaisuudessa omiaan pie-
nentämään lämmityksen tarvetta ja energian kulutusta. Liikenteessä kuluu energiastamme 
kuudesosa. Osuus on pysynyt vakaana, mutta tulevaisuudessa liikenteen energiatehokkuus 
todennäköisesti myös paranee.
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Energian kulutus näyttäisi siis asettuvan seuraavien 15 vuoden aikana suurin piirtein 
samalle tasolle kuin se oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana suurimmillaan. 
Kulutus ei kasvaisi mutta ei myöskään vähenisi. Myös sähkön kulutus on kasvanut, mutta 
nykyinen lama on kääntänyt kulutuksen trendin laskuun. Smart Energy Transition hankkeen 
Delfoi-prosessissa (SET 2016) ainoastaan palvelualan ja ICT-palveluiden energiatarpeen 
arveltiin kasvavan. Sähkönkulutuksen ennakoitiin kasvavan merkittävästi vain liikenteessä ja 
ICT-palveluissa (SET 2016).

ENERGIA-ALAN TUOTANTO, LIIKEVAIHTO JA TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ KASVAVAT 
TULEVAISUUDESSA

Energia-alan rooli kansantaloudessa on kokoaan suurempi. Tilastollisin mittarein, – yritys-
ten ja toimipaikkojen lukumäärällä, tuotannon arvolla ja liiketoiminnalla sekä työllisyydellä – 
mitattuna energiasektori ei ole kovin suuri, mutta toisaalta se on välttämätön edellytys koko 
kansantalouden toiminnalle.

Energia-ala on tilastotiedon analysoinnin kannalta hieman hankalasti arvioitavissa, koska 
yhtä tai kahta selkeää tietokokonaisuutta ei ole olemassa. Energia-ala hajoaa tilastoissa 
lukemattomiin erillisiin palasiin. Lisäksi nämä tiedonmuruset ovat usein epäpuhtaita; tilas-
tollinen toimialaluokka sisältää monenlaista toimintaa, joka ei liity energiaan. Ongelmista 
huolimatta voidaan todeta, että energiasektorin yritystoiminta lisääntyy toimipaikkojen ja 
työntekijöiden määrän kasvaessa. Toimiala kasvaa myös rahassa mitattuna; tuotannon arvo 
ja liikevaihto ovat useilla toimialoilla kasvussa. Trendien voi odottaa jatkuvan myös tulevai-
suudessa.

Energiasektorin yksityinen yritystoiminta on kasvattanut työpaikkamääräänsä vuosina 2006–
2012. Monilla alatoimialoilla kasvuprosentit ovat merkittäviä, vaikka samaan ajanjaksoon 
ajoittuu myös raju suhdannekäänne huonompaan suuntaan. Tilastotiedoista voisi päätellä, 
että erilaisten verkkojen rakentaminen ja ylläpito, energian varastointi sekä jäte-energia 
ovat työllisyyttään kasvattavia tai ainakin säilyttäviä toimintoja tulevaisuudessa. Toisaalta 
työpaikat ovat vähentyneet energia-alan agentuuritoiminnassa ja tukkukaupassa.

ENERGIA-ALALLE ON KOULUTETTAVA JA REKRYTOITAVA VÄHINTÄÄN 
10 000 HENKILÖÄ (600 HENKILÖÄ VUOSITTAIN) VUOTEEN 2030 MENNESSÄ 
TYÖPAIKKOJEN LISÄÄNTYMISEN JA TYÖVOIMAN POISTUMIEN VUOKSI

Tässä tarkastellaan perinteistä kapeaa energiahuollon toimialaa – sähkö-, lämpö- ja 
vesihuolto – sekä yksityisen yritystoiminnan että julkisen energiasektorin osalta ja tehdään 
suurpiirteinen laskelma tulevaisuuden työvoimatarpeesta vuoteen 2030. Lähtökohtavuotena 
2011 tämän toimialan työllisten määrä oli noin 15 000 henkilöä. Tulevaisuuden työvoima-
tarpeeseen vaikuttaa kaksi tekijää: uusien työpaikkojen syntyminen tai olemassa olevien 
katoaminen sekä työvoiman poistuma. 

Sähkö-, lämpö- ja vesihuollon toimialalla tulee olemaan koulutus- ja rekrytointitarvetta 
ensinnäkin poistuman vuoksi. Opetushallituksen poistumalaskelmien perusteella sähkö-, 
lämpö- ja vesihuollon työllisistä poistuu ikääntymisen, työkyvyttömyyden tai muiden syiden 
vuoksi vuodesta 2012 vuoteen 2030 (18 vuoden aikana) noin 8 800 henkilöä. Tämä poistuma 
on ennustelaskelman mukaan absoluuttisesti mitattuna pienin kaikkien toimialojen jou-
kossa. Sen sijaan suhteellisesti toimialan työllisistä poistuisi kolmanneksi suurin osa, lähes 
60 prosenttia.
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Toiseksi koulutus- ja rekrytointitarvetta syntyy toimialan uusien avautuvien työpaikkojen 
vuoksi. Opetushallituksen ennakointilaskelmassa uusien työpaikkojen määrä on melko vaa-
timaton, yhteensä 900 työpaikkaa vuosina 2012–2030. Yhteensä alan rekrytointitarve olisi siis 
9 700 henkilöä vuoteen 2030 mennessä, 539 henkilöä keskimäärin vuosittain.

Laskelma on laadittu ennen käsillä olevan raportin syntymistä. Energia-alan ennakointiryh-
män työ tarjoaa energia-alalle näkymän, jolla voi perustella myös laskelmaa kasvupainottei-
semman ennusteen uusien työpaikkojen synnystä. On vaikea ennakoida, missä määrin kasvu 
tapahtuu juuri perinteisen energiatoimialan piirissä (sähkö, kaasu, lämpö) ja missä määrin 
sen ulkopuolisessa energiaklusterissa. Voisi ennakoida uusia työpaikkoja syntyvän molem-
missa. Tulevaisuuden kehitys riippuu myös valinnoista. Jos energiatalouden muutoksen aal-
toon päätetään Suomessa lähteä mukaan, voi kasvu olla suurta. Jos pitäydytään entisessä, 
10 000 henkilöä riittänee.

Rekrytointitarpeen tyydyttäminen osaavalla työvoimalla edellyttää määrällisesti hieman 
mittavampaa koulutustoimintaa. Käsillä oleva raportti kokonaisuudessaan ja päätelmineen 
antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen sisällön tulee muuttua. Alalle saapuvalta työvoi-
malta edellytettäneen toisenlaista osaamista kuin sieltä poistuvilla on ollut.

FOSSIILISTEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ VÄHENEE JA UUSIUTUVIEN 
ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY

Fossiilisten energialähteiden (öljy, hiili, maakaasu ja turve) kulutus on Suomessa vähentynyt 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Samaan aikaan puupolttoaineiden käyttö on kasvanut suu-
rimmaksi energianlähteeksi. Vuonna 2014 noin puolet energiatarpeesta tyydytettiin puulla 
ja öljyllä (molemmilla noin neljänneksen osuus). Ydinvoiman osuus oli 18 prosenttia ja hiilen 
10 prosenttia. Tulevaisuudessa fossiilisten energialähteiden käyttö vähenee ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö lisääntyy. Tässä Suomi aikoo näyttää esimerkkiä ja luopua hiilen 
käytöstä kokonaan (lukuun ottamatta mahdollisia kriisiaikoja). 

Suomen tuoreessa ilmasto- ja energiastrategiassa (TEM 2016f) on asetettu tavoitteeksi 
tuontiöljyn eli bensiinin, dieselin, polttoöljyn sekä lentobensiinin ja kerosiinin käytön puolitta-
minen kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana verrattuna vuoden 2005 kokonaisenergiamää-
rään. Liikennesektori, rakennusten lämmitys ja työkoneet ovat tässä keskeisessä roolissa.

Puolet sähköstä on peräisin joko ydinenergiasta tai tuodaan ulkomailta. Sähkön nettotuonnin 
trendi on ollut nouseva vuosituhannen vaihteen tienoilta saakka. Fossiilisista lähteistä peräi-
sin olevan sähkön määrä on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien. Kaukolämmön 
kulutus on Suomessa kasvanut suoraviivaisesti pitkään. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutok-
sen edetessä Suomen lämmityslasku saattaa pienentyä.

TYÖPAIKKOJA JA TALOUDELLISTA AKTIVITEETTIA SYNTYY UUSIUTUVAN 
ENERGIAN SEKTORILLE

Uusiutuvan energian hyödyntäminen yleistyy ja toimintaan liittyvä taloudellinen aktivi-
teetti kasvaa. Tuuli-, puu- ja aurinkoenergian investoinnit luovat paljon uusia työpaikkoja, 
varsinkin perinteisen energiatoimialan ulkopuolelle. Alkuvaiheessa työpaikkoja syntyy 
laitevalmistukseen, maanrakennus- ja rakentamistoimialalle – myöhemmin logistiikkaan 
ja kuljetukseen. Uusiutuvan energiankäytön työllistävyys on jo nyt Suomessa EU:n jäsen-
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maiden joukossa sijalla kaksi Tanskan jälkeen (2013). Vuoteen 2030 tähyävässä Suomen 
energia- ja ilmastostrategiassa (TEM 2016f) on arvioitu, että alkutuotannon ja energiahuollon 
toimialoilla työllisyys pysyisi vähintään nykytasolla, mutta biopolttoaineiden ja bioenergian 
tuotannossa työllisyys sen sijaan kasvaisi. Metsäraaka-aineen biojalostuksen lisäys kas-
vattaisi työllisyyttä 2 000 henkilötyövuodella. Muun biojalostuksen aloilla lisäys arvioidaan 
150 henkilötyövuodeksi. Tuulivoiman kasvun myötä oletetaan syntyvän 400 henkilötyövuotta. 
Uutta työvoimaa tarvitaan myös lämmöntuotantoon hake- ja pellettikattiloiden sekä lämpö-
pumppujen äärelle, kun kivihiilen käytöstä luovutaan.

UUSIUTUVAN ENERGIAN TEKNOLOGIA KEHITTYY JA ALALLE SYNTYY UUTTA 
YRITYSTOIMINTAA 

Uusiutuvien energialähteiden kulutukseen liittyvän teknologian, koneiden, laitteiden ja 
infrastruktuurin kehitys etenee ja valmistus lisääntyy. Tällaisia ovat tuulivoimateknologia, 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöteknologia, biopolttoaineiden jalostus- ja käyttöteknologia, 
jätteenpolttoteknologia, energian mikro- ja pientuotantoteknologia sekä jäähdytysteknologia. 
Lämpöpumput yleistyvät edelleen. Lämmitystarve saattaa vähentyä ilmaston lämmetessä. 
Kansallista sähkön jakeluverkkoa kehitetään vähemmän alttiiksi sääolosuhteille ja tar-
joamaan paremman reaaliaikaisen kulutustiedon. Kantaverkkoa kehitetään yhtenäisenä 
hinta-alueena. Energiainfrastruktuurin kytkentöjä kansainväliseen infrastruktuuriin paran-
netaan.   

SUOMI ON TULEVAISUUDESSAKIN TUONTIENERGIAN VARASSA, MUTTA 
OMAVARAISUUS KUITENKIN VAHVISTUNEE

Energiantuotannon omavaraisuusasteemme on noin 30 prosenttia. Loput energiatarjonnasta 
tyydytetään tuonnilla. Siitä valtaosa (noin 80 %) tulee Venäjältä öljynä, maakaasuna, kivihii-
lenä, sähkönä ja ydinpolttoaineena. Myös sähkön osalta Suomi on riippuvainen tuonnista. 
Uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden 
energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Tavoitteeksi on asetettu 55 prosenttia. Energia-, 
kaasu- ja sähkömarkkinoiden mahdollinen avautuminen kansainvälisesti voi toisaalta hei-
kentää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Toisaalta uusiutuvat energialähteet jakautuvat 
maantieteellisesti tasaisemmin kuin fossiiliset varannot. Tämä voi alueellistaa energian 
tuotannon ja tehdä energialähteistä aikaisempaa kansallisempia.  

PERINTEINEN ENERGIA-ALA ON IKÄÄNTYNYT: YLI PUOLET TYÖVOIMASTA 
POISTUU VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

Avarasti määritellyn energiaklusterin työllisten ikärakenne muistuttaa normaalimallia, jossa 
nuoria ja vanhoja ikäluokkia on vähemmän, kun taas 25–50-vuotiaita on enemmän. Poikke-
uksena on keskellä ikäjakaumaa oleva aliedustus ikäryhmässä 35–45-vuotiaat. Tämä lienee 
peruja 1990-luvun lamasta. Jos rajataan tarkastelu kapeampaan teknisen huollon toimialaan 
(sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto), huomataan, että kyseessä on yksi kaikkein ikäänty-
neimmistä toimialoista. Vaikka työmarkkinoilta seuraavien 15 vuoden kuluessa poistuvan 
työvoiman määrä ei absoluuttisesti kovin suuri olekaan, poistuu toimialalta yli puolet tällä 
hetkellä työssä olevista työntekijöistä. Se on toimialojen joukossa kolmanneksi suurin osuus 
maatalouden ja julkisen hallinnon jälkeen.
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Jos ajatellaan koulutus- ja rekrytointitarvetta, on suppeasti määritellylle sähkö-, lämpö- ja 
vesihuollon toimialalle pystyttävä tarjoamaan noin 10 000 henkilöä työvoimaa vuoteen 2030 
mennessä. Pääosin he korvaavat poistunutta työvoimaa. Tämä tarkoittaisi 500–600 henkilön 
tulemista toimialalle vuosittain vuoteen 2030 saakka. Jos raportissa odotettu energiasekto-
rin kasvu toteutuu, tämä määrä ei todennäköisesti tule riittämään.

ENERGIA-ALALLA YLEISINTÄ ON TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN 
AMMATILLINEN KOULUTUS TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUS

Suurin osa energia-alalla työskentelevistä toimii teollisen työn ja rakennusalan ammateissa. 
Käsillä olevan ja tulevaisuudessa jatkuvan energia-alan murroksen, jatkuvan rakentamisen 
ja investointien vuoksi rakentamisen ammattilaisia tarvittaneen jatkossakin. Energia-alan 
työvoiman koulutustausta on erittäin keskittynyt tekniikan ja liikenteen alan ammatilliseen 
koulutukseen tai ammattikorkeakoulutukseen.

Energia-alan muutosvoimat tulevaisuudessa

Globalisaatio

• Alueiden välinen työnajo etenee ja eriytyy: on pakko erikoistua ja verkostoitua.
• Ulkomaalaisperäisen väestön osuus kasvaa Suomessa: syntyy uusia kulttuuriperinteitä ja 

tapoja.
• Uusiutuvat energialähteet jakautuvat maantieteellisesti tasaisemmin: energialähteet ja 

energian tuotanto kansallistuvat ja alueellistuvat. Valtiot ja alueet ovat itsenäisempiä ja 
omavaraisempia energiapolitiikassaan. Energia-alan tulevaisuus saattaa olla voimakkaan 
kansainvälisen ja alueellisen kilpailun, edunvalvonnan ja protektionismin sävyttämä.

• Energiasektori on keskeinen ajuri ihmiskunnan pyrkiessä kohti hiilivapaata tulevaisuutta.
• Suomella on mahdollisuus toimia aktiivisesti maailman energiamarkkinoilla myymällä 

osaamista ja teknologiaa.

Turvallisuus ja riskienhallinta

• Omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvä riskienhallinta nousee keskeiseksi.
• Energiahuollon ja -järjestelmien monipuolisuus luo turvaa tilanteessa, jossa tietoturva 

pettää tai joudutaan hyökkäyksen kohteeksi.
• Energiaturvallisuus ja energian terveellisyys nousevat entistä tärkeämmiksi kuluttajille.
• Energian ostaja on tulevaisuudessa entistä eettisempi ja haluaa tietää, mistä energia on 

peräisin.
• Suomalainen energia-ala voi tulevaisuudessa profiloitua kansainvälisillä markkinoilla 

eettiseksi, ekologiseksi ja turvalliseksi.
• Energiatoimijoiden määrän lisääntyminen ja markkinoiden monimutkaistuminen ilmenee 

institutionalisoitumisena sekä sopimusten ja sääntöjen lisääntymisenä.

Omavaraisuus ja huoltovarmuus

• Suomen energiajärjestelmä on melko hajautettu ja monipuolinen, vaikka Suomi onkin 
energian tuonnista riippuvainen. Omavaraisuusaste on nyt noin 30 prosenttia, tavoitteena 
on yli 50 prosenttia.
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• Omavaraisuus perustuu tällä hetkellä vesivoimaan, turpeeseen ja biopolttoaineisiin 
(ml. puu).

• Tulevaisuudessa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta on mahdollisuus kohottaa paitsi 
perinteisillä uusiutuvilla (vesi, biomassa) myös uusilla uusiutuvilla energianlähteillä 
(aurinko, tuuli, geoterminen lämpö jne.).

• Omavaraisuutta on omiaan vähentämään yhä avoimemmaksi ja ylikansallisesti verkot-
tuneemmaksi muuttuvat energiamarkkinat, jossa kaikenlaiset keskinäisriippuvuudet 
lisääntyvät.

• Voidaan ennakoida, että energian, polttoaineiden ja sähkön tuonti ja vienti lisääntyy Suo-
messa.

• Toisaalta uusiutuvat energialähteet sijaitsevat maapallon pinnalla maantieteellisesti tasai-
semmin kuin fossiiliset varannot → valtioiden ja alueiden oma energiatalous vahvistuu.

Markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos

• Uusiutuviin energialähteisiin perustuvassa energiataloudessa tarvitaan tehon ja kulutuk-
sen joustoja: kysyntä ja tarjonta reagoivat toisiinsa reaaliaikaisesti.

• Teho- ja kulutusjoustojen parantamisessa keskeiseksi nousee tiedonkulun parantaminen 
kysynnän, varastojen ja tarjonnan välillä monensuuntaisesti. Tekoäly alkaa yhä enemmän 
vastata koko järjestelmän reaaliaikaisesta toiminnasta automaattisesti.

• Sähkön varastoinnin kehittyminen lisää energiajärjestelmän tuotannon ja kulutuksen 
joustavuutta: sähkön varastointi akkuteknologialla ja kemiallisen energian varastointi eri-
laisiin nesteisiin.

• Hajautettu energiantuotanto valtaa alaa: kuluttajat ja ostajat alkavat itse tuottaa energiaa 
erilaisin uusiutuvia energialähteitä hyödyntävin välinein. Ylijäämä varastoidaan tai myy-
dään verkkoon.

• Hajautettu tuotantomalli, jossa käytetään hybriditeknologioita energian tuottamiseen, 
lisää tuotannon ja kulutuksen joustavuutta. Myyjä ja ostaja eivät enää olekaan erillään eri 
paikkakunnilla, eri päätöksenteko-ohjauksessa tiedonkulun esteiden erottamina. Myyjä, 
varastoija ja ostaja ovat sama henkilö tai yksikkö.

• Liiketoiminnan näkökulmasta ansaintalogiikat muuttuvat. Keskitetyn ja raskaan energi-
antuotantokapasiteetin, voimalaitosten ja sähköverkkojen rinnalle tulee uudenlaisia asi-
akkaiden yksilöllisiä palveluratkaisuja tuottava liiketoiminta.

• Energia-alan osaamisperusta laajenee entistä enemmän tietotekniikan, kommunikaa-
tioteknologian ja tekoälyn suuntaan. Markkinoiden siirtyminen tietoverkkoon, esineiden 
internetiin ja virtuaaliverkkoihin edellyttää ICT:n, paikkariippumattomien palvelujen, etä-
huollon, etäylläpidon ja etäkorjauksen hallintaa.

• Keskittyminen ja kaupungistuminen jatkuvat, mutta bioenergian lisääntyvä kysyntä 
hidastaa muutosta tarjoamalla maaseudun asukkaille työtä ja pitämällä alueet asuttuna. 
Energia-ala hyötyy jo olemassa olevasta kone- ja laitekannasta ja motivoituneesta työvoi-
masta. Maaseudun energian kuluttaja-tuottajataloudet voivat muuttua omavaraisiksi.

• Väestökeskittymissä ja metropolialueilla kaupungistuminen luo energia-alalle hyvät 
olosuhteet mahdollistamalla keskitetyn, edullisen ja tehokkaan energiahuollon. Ympäri-
vuorokautinen 24/7-elämäntyyli tasaa kulutushuippuja. Energian pienimuotoinen tuotanto 
kaupunkiympäristössä lisääntyy tee itse -kulttuurin yleistyessä. Digitalisoituminen mah-
dollistaa kiinteistö- tai korttelikohtaisia ratkaisuja. Energiantuotanto hajautuu ja integroi-
tuu entistä enemmän rakennettuun ympäristöön. Kun rakennuksista ja ajoneuvoista tulee 
osa energian varastointijärjestelmää, energia-alan osaamiseen tulee sisällyttää koko-
naisten kaupunkirakenteiden suunnittelu ja ohjaus.
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• Tulevaisuudessa fossiilisen energian hinta nousee ja uusiutuvan energian hinta laskee. 
Aurinko- ja tuulienergian sekä akkujen tuotantokustannukset ja hinnat laskevat. Uuden-
laisia energiantuotantolaitteistoja ja infrastruktuuria aletaan valmistaa sarjatuotantona: 
muuttuvat käyttökustannukset tulevat olemaan hyvin alhaiset. Markkinoille tulee hyvin 
halpaa energiaa, kun itse ”polttoaine” ei maksa mitään eikä sitä tarvitse kuljettaa tai 
varastoida. 

Teknologinen kehitys

• Energia-alaan vaikuttavista yleisteknologioista tärkein on ICT, sekä kova laite- ja kompo-
nenttiteknologia että pehmeä ohjelmistoteknologia.

• Energian säästö eli energiatehokkuus on yhtä tärkeää kuin energian tuotanto. Elinympäris-
tön muuttuminen polttoainekäyttöisestä sähkökäyttöiseksi parantaa energiatehokkuutta.

• Tulevaisuuden energiajärjestelmään, jossa energian tarjonta ja kysyntä joustavat tilan-
teen mukaan ja tuotanto on hajautunutta, tarvitaan digitaalista tekoälyn ohjaamaa jär-
jestelmän hallintaa ja säätöä, sähkön kulutuksen, tuotannon ja varastotilanteen reaaliai-
kaista seurantaa, jakeluverkon hallintaa, kysynnän joustoratkaisuja, virtuaaliteknologioita 
sekä kehittyneitä siirtoteknologioita.

• Hajautetun tuotantojärjestelmän ja siihen liittyvien joustojen ehdoton edellytys on, että 
energian varastointiteknologiat kehittyvät (akut sekä kemiallisten kaasujen, nesteiden ja 
erilaisten biomassojen varastointi).

• Energian eri tuotantomuotoja yhdistävät hybridijärjestelmät yleistyvät tulevaisuudessa 
erityisesti sähkön ja lämmön tuotannossa. 

• Sähköpolttoaine- eli Power-to-X-konsepti yleistyy tulevaisuudessa: sähkön avulla tuote-
taan polttoainetta hiilivapaasti.

• Sähkö tulee liikenteen käyttövoimaksi: sähköautot, sähkölentokoneet ja sähkökäyttöiset 
laivat yleistyvät tulevaisuudessa. Liikennevälineiden voimanlähteinä yleistyvät myös eri-
laiset hybridiratkaisut.

• Aaltoenergian (merenkäynnistä hyödynnettävä liike-energia, jota saadaan joko meren 
pohjaan asetetuista tai kelluvista laitteista) odotetaan kaupallistuvan vuoden 2020 jäl-
keen.

• Tuulivoiman ennakoidaan kasvavan maailmalla 400 GW:sta vuonna 2015 yli 1800 GW:iin 
vuoteen 2030 mennessä. Etenkin maatuulivoima kasvaa merkittävästi.

• Kineettistä mikroenergiaa voidaan hyödyntää, vaikka kyse ei suurista energiamääristä 
olekaan. Esimerkiksi jalankulkijoiden tai kulkuneuvojen tien, kadun tai lattian pintaan 
aiheuttama mekaaninen paine voidaan muuttaa pietsosähköksi.

• Bioenergia on nyt kaikkein laajimmalla rintamalla etenevä energiateknologia (hyvä 
yhteensopivuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuneen edellisen teknologiasukupolven 
kanssa). Kestävän bioenergian osuuden arvioidaan olevan noin puolet kaikesta uusiutu-
vasta energiasta Suomessa vuonna 2030 (TEM 2016f). Yhä suurempi osuus bioenergiasta 
tuotetaan jätteistä. 

• Ilmalämpöpumppujen, vesilämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen suosio kasvaa edel-
leen.

• Lupaava energialähde tulevaisuudessa on geotermisen lämmön hyödyntäminen. Perin-
teisen maalämpöenergian, joka on auringon lämmittämän pintamaan hyödyntämistä, 
rinnalle on tulossa uusiutuva, riittoisa ja puhdas energia syvältä maan sisältä. Poraus-
menetelmät ovat kehittyneet voimakkaasti, mikä mahdollistanee geotermisen energian 
hyödyntämisen myös Suomessa. 

• Aurinkosähkön tuotanto yleistyy ja kasvaa. Samalla hinta laskee. Aurinkoenergialla voi-
daan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Suomessa on aurinkosähkön osaamista.
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• Kasvien yhteyttämisessä eli fotosynteesissä lehtivihreä tuottaa kemiallista energiaa 
auringonvalon avulla. Keinotekoinen yhteyttäminen eli niin sanottu käänteinen fotosyn-
teesi voi olla tulevaisuuden energialähde. Tämä niin kutsuttu keinotekoinen lehti muut-
taisi esimerkiksi biojätteen metaanin metanoliksi, polttoaineiden raaka-aineeksi.

• Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ovat nopeasti digitalisoineet ja automatisoineet 
energiatuotantojärjestelmän. Digitalisoitumisen seurauksena energiajärjestelmästä on 
tullut entistä haavoittuvaisempi. Kun tulevaisuudessa edetään kohti yhä hajautetumpaa 
energiantuotantojärjestelmää, tulevat huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät turvalli-
suuskysymykset entistäkin tärkeämmiksi. Digitaalisuus tekee energiainfrastruktuurista 
myös kybersodankäynnin ja terrorismin ensisijaisen kohteen.

Digitalisoituminen

• Kaikesta digitaalisesta tietoteknologiasta tulee yhä älykkäämpää ja itseohjautuvampaa 
tekoälyn kehittyessä. Ihminen on jatkuvassa reaaliaikaisessa yhteydessä niin toisiin ihmi-
siin kuin elinympäristönsä koneisiin ja laitteisiin. Älykäs teknologia upottautuu ja sulautuu 
ihmiseen, materiaaleihin ja elinympäristöön. Samaan tapaan koneet ovat yhteydessä toi-
siinsa ja keskustelevat keskenään.

• Tulevaisuuden energiajärjestelmä on hajautunut, joustava, automaattinen ja älykäs. Digi-
taalisuuden vuoksi se on myös tehokkaampi, tuottavampi, edullisempi ja ympäristöystä-
vällisempi.

• Aikaisemmin manuaalisesti operoidut energian ohjaus-, kulutuksen mittaus-, huolto-, 
säätö- ja korjaustoimenpiteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa paikkariippumattomasti 
etätyönä ja entistä enemmän ihmisen koskematta, tekoälyn toimesta. 

• Hajautettujen energiamarkkinoiden palvelualustana toimii tekoälyn hallinnoima ener-
giainternet, jossa käydään jakamistalouden kauppaa ja vaihdantaa energiasta ilman siir-
toyhtiöiden ohjausta.

• Suomi on jo nyt kärkijoukoissa sähköverkkoautomaatiossa, tehoelektroniikassa ja jous-
tomarkkinoiden kehityksessä (Partanen 2016). Energiantuotanto muuttuu yhä enemmän 
digitaaliseksi palveluliiketoiminnaksi. Digitaalinen energiatalous synnyttää uusia liike-
toimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Edellytyksenä on, että alan tutkimus ja koulutus 
kulkee askeleen edellä.

• Digitaalisuuden kääntöpuolena on riskien ja haavoittuvuuden lisääntyminen. Kansa-
laisten elämän kannalta kriittisen tärkeän energiansaannin tietoturva on varmistettava. 
Blockchain- eli lohkoketjuproseduurit ja -teknologiat voivat tuoda tietoverkkoon luottamuk-
sen, jota tarvitaan esimerkiksi energian hajautetussa kaupassa. Energiajärjestelmät ovat 
myös kyberterrorismin ja digitaalisen sodankäynnin ensisijaisia iskujen kohteita. Pelkäs-
tään ohjelmallisesti, niin sanotusti käsin koskematta, voidaan saada aikaan fyysistä tuhoa.

Ympäristö ja kestävä kehitys

• Ympäristön ja ekologisuuden merkityksen kasvu näyttäytyy tulevaisuudessa muun 
muassa yhä ympäristöystävällisempänä ja tiedostavampana kuluttamisena, uusiutu-
mattomien raaka-aineiden hinnan nousuna, uusiutuvien energialähteiden käyttöönot-
tona, uusien energiateknologioiden kehittämisenä, ympäristösääntelyn lisääntymisenä, 
puhtaan ympäristön muuttumisena maksulliseksi ylellisyyshyödykkeeksi, veden hinnan 
nousuna vesipulan vuoksi, tuotteiden ekologisuuden merkityksen kasvuna sekä kiertota-
louden kehittymisenä, kun yhä suurempi osa energiasta saadaan kierrätetystä jätemate-
riaalista.
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• Energia-alalle ja elinkeinoelämälle ympäristöasioiden merkityksen voimistuminen mer-
kinnee ympäristöön liittyvien säädösvaatimusten tiukkenemista entisestään.

• Yhteiskunnan tuki tai sen puute ohjaa liiketoiminnan ja energian tuotannon suuntaa. Yri-
tysten näkökulmasta politiikan pitäisi olla tasapuolista, syrjimätöntä ja ennustettavaa.

• Kysymys ei ole vain kepistä, myös porkkanat houkuttelevat. Julkiset kannustimet voivat 
edistää uuden ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa.

• Markkinataloudessa myös asiakkaiden ympäristötietoisuus kääntää kysyntää pois saas-
tuttavista energialähteistä kohti ekologisempia vaihtoehtoja. Syntyy uusia markkinoita ja 
mahdollisuuksia uudenlaiseen vihreään liiketoimintaan. 

• Energian kuluttajat ovat tulevaisuudessa yhä ympäristötietoisempia ja edellyttävät vas-
tuullista ekologisuutta.

Ilmastonmuutos

• Kiihtyvän kasvihuoneilmiön vuoksi maapallon ilmasto lämpenee. Kasvihuonekaasujen 
lisääntymistä ilmakehässä pitäisi hillitä ja lopulta pysäyttää lisääntyminen kokonaan.

• Kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä on sovittu kansainvälisesti, ja Suomi tavoitte-
lee vielä kansainvälisiä sopimuksiakin vauhdikkaampaa kasvihuonekaasuista luopumista. 
Tavoitteena on luopua hiilen käytöstä kokonaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana.

• Energian tuotanto ja erityisesti fossiilisperäisen energian käyttö liikenteessä, asumisessa 
ja yritystoiminnassa on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Tämän vuoksi ilmaston-
muutos on energia-alalle erittäin tärkeä muutosvoima.

• Energia-alan tulisi toisaalta vähentää omassa tuotannossaan kasvihuonekaasujen pääs-
töjä ja toisaalta tuottaa asiakkaalle energiatuotteita, jotka eivät vapauta kasvihuone-
kaasuja ilmakehään.

• On siirryttävä fossiilisten energianlähteiden käytöstä sellaisten uusiutuvien energialäh-
teiden käyttöön, jotka eivät vapauta hiilidioksidia ilmakehään. 

• Yhtä tärkeää kuin siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on käyttää energiaa 
entistä säästeliäämmin ja tehokkaammin. Kiertotaloudella ja energiateknologian kehittä-
misellä on suuri merkitys niin uusien energialähteiden käyttöönotossa kuin energiatehok-
kuuden kohottamisessa.  

• Yritykset alkavat nähdä ilmastotalkoissa ja kestävässä kehityksessä myös ansaintamah-
dollisuuksia. Sijoittajat ovat alkaneet karttaa hiileen sitoutunutta yritystoimintaa. Lopulta 
laivan tulevat kääntämään kuluttajat, jotka arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä, puh-
dasta ympäristöä ja vakaita ilmasto-oloja.

• Ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan, ei vain päinvastoin. Energian kysyntä muuttuu 
asiakkaiden arvomaailman mukaisesti ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonolo-
suhteiden muutokset muuttavat energian tuotannon edellytyksiä maapallon eri osissa. 
Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava energia-alalla.

Kuluttajien muuttuvat valinnat

• Energian kuluttajien arvomaailman ja kulutuskäyttäytymisen muutoksista merkittävin on 
ekologisten arvojen voimistuminen ja pyrkimys säästeliääseen kulutukseen.

• Yhtenäiskulttuurien ja massojen aikakausi on ohi. Globalisaation myötä arvot, elämän-
tavat ja kulutustottumukset moninaistuvat ja pirstaloituvat lukemattomiksi ala- ja vas-
takulttuureiksi esimerkiksi etnisin, alueellisin, sukupolvisin, ideologisin, taloudellisin ja 
lukemattomin muin perustein. Kulutusvalinnat muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi.

• Energian tuottajien ja myyjien pitäisi päästä selville yksittäisten kuluttajien preferens-
seistä ja luoda entistä tarkempia kuluttajaprofiileita, joille tuotteita räätälöidään. Tule-
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vaisuudessa asiakasdatan kokoamisella, analysoinnilla ja hyödyntämisellä on merkittävä 
rooli käyttäjälähtöisten innovaatioiden synnyttämisessä.

• Tulevaisuudessa asiakkaille on entistä tärkeämpää järjestelmien helppokäyttöisyys, 
kokeiltavuus, hyödyllisyys, esteettisyys sekä integroitavuus muihin järjestelmiin ja kulut-
tajien arkeen. Nämä seikat eivät välttämättä ole tärkeitä runsaasti energiaa käyttäville 
teollisuusasiakkaille. Ratkaisujen räätälöitävyyden ja hyvän asiakaspalvelun merkitys 
korostuu. Kunnallisten energiayhtiöiden toiminta siirtyy todennäköisesti yhä enemmän 
palveluntarjontaan.

Energia-alan skenaariot

Energia-alan skenaarioiksi muotoutuivat Lineaarisen kasvun maailma – kehitys etenee kuten 
tähänkin saakka skenaario, Ihana valo – toivottava skenaario, Nälkämaan laulu – ei-toivottava 
skenaario ja Energy coin – yllättävä skenaario. Skenaarioita voisi lyhyesti luonnehtia niin, että 
Lineaarisen kasvun maailmassa energian kulutus edelleen kasvaa, fossiiliset energialähteet 
ovat edelleen käytössä ja ympäristön tila heikkenee. Energia tuotetaan Suomessa edelleen 
keskitetysti ja tuontienergia on merkittävässä roolissa. Ihanassa valossa energiamarkkinat 
ovat maailmanlaajuiset, ilmastonmuutos on saatu pysäytettyä ja uusiutuvat energianlähteet 
ovat täysimääräisesti käytössä. Energian tuotanto on hajautettua, jokainen kuluttaja toimii 
myös energian tuottajana ja varastoijana.

Nälkämaan laulu ja Energy coin ovat sikäli mielenkiintoisia, että molemmissa energiatalous 
on ensin ajanut karille. Ilmastonmuutoksen hillintä on epäonnistunut, ympäristöongelmat 
(muun muassa veden puute, saastuminen, kuivuus ja ruokapula) ovat aiheuttaneet kansain-
vaelluksia ja valtioiden välinen kilpailu energiasta on johtanut protektionismiin. Molemmissa 
vallitsee hajautunut energiantuotanto. Sitten skenaarioiden tiet erkanevat. Nälkämaan laulu 
ajautuu paheneviin ekologisiin ongelmiin, kalliiseen ja epätasa-arvoiseen energiatalouteen 
sekä turvattomuuteen. Sen sijaan Energy coin selviää teknologian avulla. Hajautettu energi-
antuotanto toimii. Energiaa on rajattomasti ja kustannustehokkaasti saatavilla niille, jotka 
tuottavat sitä itse myös muiden käyttöön. Passiivisilla tuottajilla on rajoitetut kiintiöt (energy 
coin). Eri käyttäjäryhmille on kehitetty omat energiatuotteet ja palvelut.

Metsäenergiateeman osalta syntyi kaksi skenaariota: kaikki jatkuu niin kuin ennenkin tyyppi-
nen skenaario sai nimen Vihreän kullan maa ja toivottavan ihanneskenaarion nimeksi tuli Onni 
tulee puun takaa.

Skenaarioiden yhteyteen tunnistettiin energia-alan asiakasryhmiä, joille annettiin persoo-
nallisia nimiä. Asiakasryhmiksi valikoitui lopulta kolme perustyyppiä: 1) Energian peruskäyt-
täjät, 2) Energiaselviytyjät ja 3) Vahvat energiavaikuttajat. Pohdinnan aikana asiakaskuntaa 
jäsennettiin myös perinteisemmin teollisuuteen, kotitalouksiin ja liikenteeseen, mikä on 
myös toimiva jaottelu. Esillä oli kolmen edellä mainitun asiakastyypin lisäksi myös erään-
lainen energiadystopian mukainen asiakastyyppi. Tällainen energiasyrjäytynyt henkilö tai 
kotitalous kärsisi jatkuvasta energiapulasta.

Energia-alan osaamistarpeet

Ennakointiryhmä tuotti prosessin aikana energia-alan osaamistarpeita yhteensä 267 kap-
paletta. Analyysin aikana tuo määrä karsiutui jonkin verran, kun samaa asiaa kuvaavat 
osaamistarpeet jätettiin pois tai yhdisteltiin useita näkökulmia samaan osaamistarpeeseen. 
Lopulta analyysissa, synteesissä ja tulkinnan kohteena oli noin 200 osaamistarvetta. Nämä 
kaikki on esitetty universaalissa osaamistarveluokituksessa liitteessä 4.
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Osaamistarvemassa analysoitiin monella tavalla. Kukin osaamistarve sai prosessin ja 
analyysin aikana monia laatumääreitä: skenaario, osa-alue (tuotanto, markkinat, kulutus), 
aikamääre (pysyvät, poistuvat, uudet), ammatti- ja tehtäväryhmä sekä osaamisteema. 
Kaikki osaamistarpeet kaikkine määreineen taltioitiin Excel-taulukkoon, jossa niitä voitiin 
luokitella ja ryhmitellä eri kriteerein. Tämän lisäksi Osaamistarpeet luokiteltiin niin sano-
tun C&Q-osaamistarveluokituksen mukaan, joka mahdollistaa vertailun eri alojen välillä. 
Lopuksi kaikki osaamistarpeet järjestettiin mielikuvakartaksi, energia-alan osaamistarve-
kartaksi. Kartan muotoilu tapahtui intuitiivisesti ryhmittelemällä osaamistarpeita homogee-
nisiksi ryhmiksi. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava kaksi asiaa. Ensinnäkin energia-alan ennakointi-
teema on erittäin laaja ja monimuotoinen sisällöllisesti. Näin ollen ajankäytöllisesti ei ollut 
mahdollista porautua niin syvälle energia-alan eri lohkojen tehtäviin ja ammatteihin kuin 
olisi ollut tarpeen. Yksittäisiin osatehtäviin ei kyetty osaamisia erittelemään. Osaamistarpeet 
jäävät tällaisessa avarassa tarkastelussa väkisinkin yleisemmälle tasolle. 

Toiseksi on korostettava, että olemassa oleva energia-alalle valmistava koulutus on kaiken 
perusta myös tulevaisuudessa. Jatkossa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi konemestarien 
vahva- ja heikkosähköosaamista tai sähköverkkoasentajan osaamista. Jos käsillä oleva 
raportti kuvaisi koko tämänhetkistä energia-alan koulutusta ja kävisi läpi kaiken alalla 
järjestettävän opetuksen systemaattisesti, voisimme arvioida jokaisen koulutusohjelman ja 
tutkinnon tulevaisuutta. Näin ei tässä raportissa ole kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä. Katse 
on korostuneesti suunnattu tulevaisuuteen ja niihin asioihin, jotka muuttuvat – ei niinkään 
asioihin, jotka pysyvät. Vaikka olemassa olevista energia-alan osaamisista osa on edelleen 
tärkeitä myös tulevaisuudessa, ne eivät aiheuta muutoksia nykyiseen. Tärkeiden olemassa 
olevien osaamisten jatkuvuudesta on toki pidettävä kiinni ja niiden jatkuvuus turvattava. 
Tässä tarkastelussa painotus on kuitenkin uusissa osaamistarpeissa.

UUDET AMMATIT

Osaamistarpeiden ideoinnin rinnalla työpajoissa syntyi ajatuksia myös uusista energia-alan 
ammattiryhmistä, jotka kuvaavat suurpiirteisesti energia-alan tulevaisuuden tehtäväkoko-
naisuuksia. Tarkoitus ei ollut kuvata nykyistä tehtäväkenttää. Uusia energia-alan ammat-
tiryhmiä olivat muun muassa yleistä konsultointia ja teknisiä ylläpitopalveluja tarjoavat 
energiatalkkarit, palveluratkaisuja asiakkaille paketoivat energiainnovaattorit, toimintaym-
päristön syy-seuraussuhteita avaavat energiavalistajat, energian hankintaosaajat, kulut-
tajasovellusten kehittäjät, energiaelämysten tuottajat ja hajautuneen energiajärjestelmän 
energianeuvojat.

ROBOTISAATIO

Ennakointiryhmän tuottamat osaamistarpeet sijoitettiin kirjoittajan toimesta myös ETLAn 
julkaisussaan ”Ammattirakenteet murtuvat” muodostamaan tehtäväluokitukseen sen 
mukaan, olisivatko ne korvattavissa automaatiolla ja tietoteknologialla tulevaisuudessa 
(Asplund, Kauhanen & Vanhala 2015). ETLAn luokitus sisältää viisi kategoriaa, joista 
”asiantuntija-ajattelun tehtäviä”, ”monimutkaisen kommunikaation tehtäviä” ja ” manuaalisia 
ei-rutiinitehtäviä” ei ole helppo korvata tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä, ainakaan 
lähitulevaisuudessa. Sen sijaan ”kognitiiviset rutiinitehtävät” ja ”manuaaliset rutiinitehtävät” 
voidaan ainakin osittain korvata uudella teknologialla niin, että ihmistyön tarve poistuu. 
Osaamistarpeiden uudelleenluokittelu on tehty siinä mielessä maltillisesti, että tehtävät, 
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jotka varmaankin riittävän pitkälle tulevaisuuteen mentäessä voivat korvautua tekoälyllä ja 
robotiikalla, on tässä kuitenkin sijoitettu ei-korvautuvien tehtävien joukkoon. Täydellinen, 
kaikki ennakointiryhmän tuottamat energia-alan osaamistarpeet sisältävä luettelo on tar-
kasteltavissa liitteessä 6. 

Suurin osa energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeista näyttää olevan tietotekniikalla 
korvaamatonta asiantuntija-ajattelua. Monimutkaisen kommunikaation osaamista ja kogni-
tiivista rutiiniosaamista näyttää olevan myös runsaasti, molempia suurin piirtein yhtä paljon. 
Sen sijaan manuaalista osaamista, joko rutiiniluonteista tai ei-rutiiniluonteista, näyttää 
olevan varsin vähän. Joka tapauksessa energia-alan osaamistarpeissa luultavasti on melko 
paljon tehtäviä ja osaamista, joka voitaisiin korvata tulevaisuudessa automaatiolla, robotii-
kalla tai tekoälyllä.

OSAAMISTARPEET C&Q-LUOKITUKSESSA

Energia-alan osaamistarpeet sijoitettiin myös niin sanottuun C&Q-osaamiskvalifikaati-
oiden luokitusjärjestelmään, joka soveltuu minkä tahansa alan osaamisten ryhmittelyyn. 
Lopputulosta tarkasteltaessa huomataan, että ennakointiryhmä puhui prosessin aikana 
ylivoimaisesti eniten varsinaisesta ydinasiasta eli tuotteiden tuotanto-osaamisesta, siis 
energian hankinnasta, tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta. Tämä luokka sisältää ener-
giatekniikkaan liittyvät osaamistarpeet, mikä oli aineiston suurin osaamistarpeiden ryhmä. 
Kohtuullisesti ryhmä nosti esille myös toimialariippumattomia yleistietoja ja -taitoja, liiketoi-
mintaosaamista sekä hallinto- ja talousosaamista. Myös asiakkuudesta ja asiakassuhteiden 
hallinnasta puhuttiin melko paljon, enemmän kuin vastaavassa ruokaketjua ennakoineessa 
ryhmässä vuonna 2015.

Jos verrataan muita energia-alan painotuksia ruokaketjun vastaaviin, havaitaan, että ener-
giaryhmä puhui ruokaryhmää vähemmän liiketoimintaosaamisesta sekä hallinto- ja talous-
osaamisesta. Kaikkein suurin painotusero oli palvelujen tuottamisen osaamistarpeissa. 
Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska ruoan jakelu ja kulutus tapahtuu palveluvaltaisem-
min kuin energian kulutus. Toisaalta havainto on ristiriitainen sikäli, että energiaryhmä puhui 
hyvin paljon tulevaisuuden kuluttajista ja asiakashallinnasta. Ehkä selitys onkin siinä, että 
ruokaketjussa palvelut, joita asiakkaat käyttävät, ovat olemassa, mutta energiasektorilla 
asiakkaiden palveluvalikoima on vielä puutteellinen. Täydellinen ja yksityiskohtainen luettelo 
tämän ennakointiprosessin tuottamista energia-alan osaamisista on raportin liitteenä 4.

ENERGIA-ALAN UUDET OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

Energia-alan osaamistarpeiden tyypittelemiseksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi 
piirrettiin mielikuvakartta sijoittelemalla kaikki yksittäiset osaamistarpeet tyhjälle paperille 
ja ryhmittelemällä ne intuitiivisesti homogeenisiin ryhmiin. Tämän energia-alan osaamis-
tarpeiden tulevaisuuskartan avulla voitiin aluksi hahmottaa 15 temaattista osaamisaluetta. 
Kolme määrällisesti eniten osaamistarvemainintoja koonnutta teemaa olivat seuraavat:

1. Kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
2. Teknologiaosaaminen
3. Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen.

Kun alustavaa viidentoista osaamisryhmän jäsennystä sitten vielä yksinkertaistettiin ja tiivis-
tettiin, päästiin viiteen energia-alan osaamisteemaan. Yleistyksen myötä osa informaatiosta 
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katosi ja myös temaattiset painotukset muuttuivat. Merkittävimmäksi osaamisteemaksi 
nousi teknologia, tutkimus ja tuotekehitys. Seuraavaksi merkittävin teema näytti olevan 
strateginen kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaosaaminen ja verkostoituminen. Jaetulla 
kolmannella sijalla osaamistarpeiden lukumäärän perusteella olivat toisaalta tuotanto- ja 
logistiikka, toisaalta kulutus ja asiakasosaaminen. Lopuksi vastuullisuusosaamisen otsikon 
alle tuli ympäristöosaaminen, kiertotalous, turvallisuus ja työelämätaidot. Energia-alan 
osaamistarpeet tulevaisuudessa ovat seuraavat:

1. Teknologia- ja kehittämisosaaminen
• teknologiaosaaminen
• tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen
• energiarakentamisosaaminen

2. Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen
• strateginen kokonaisuuksien hallintaosaaminen
• talous- ja liiketoimintaosaaminen
• verkostojen hallinta ja johtamisosaaminen
• kansainvälisyysosaaminen
• poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen

3. Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen
• raaka-aine osaaminen 
• energian tuotanto-osaaminen 
• energialogistiikkaosaaminen

4. Kulutus- ja asiakasosaaminen
• kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 

5. Vastuullisuusosaaminen
• ympäristö- ja kiertotalousosaaminen 
• eettinen vastuu- ja turvallisuusosaaminen
• työelämäosaaminen.

Energiamurros edellyttää myös hallinnon ja viranomaisten energiaosaamisen kehittämistä. 
Esimerkkejä osaamiskapeikoista on nähtävissä jo nyt: rakennusvalvonnan energiatehokkuu-
teen ohjaava osaaminen, lupaprosessien kehittäminen vastaamaan uuden energiatalouden 
vaatimuksia tai paloturvallisuusstandardien kehittäminen sähkön varastoinnissa. Myös 
rakentamismääräyksissä tulisi ottaa huomioon uudet energiateknologiat. Tämä nostaa edel-
leen urakoitsijoiden osaamisvaatimuksia ja tarvetta talotekniseen dokumentaatioon sekä 
käyttö- ja huolto-ohjeistukseen. (Kallioharju, Honkiniemi, Juvela, Lipsanen & Uusitalo 2015). 

Ajatuksia energia-alan koulutuksen kehittämisestä

Ennakointiryhmä teki lopuksi työskentelynsä pohjalta muutamia ehdotuksia alan kou-
lutuksen kehittämiseksi. On huomattava, että tässä tehdyt esitykset eivät perustu alan 
koulutuksen nykytilainventaarioon, eivätkä ne muodosta mitään systemaattista koulutuksen 
kehittämisen suunnitelmaa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS

Energiatalkkarin koulutuksen pitäisi tarjota ylläpito- ja huolto-osaamista sisältäen riittävän 
teoriaosaamisen. Pitäisi olla tarjolla monialaisuutta, valinnan vapautta ja erikoistumismah-
dollisuuksia (esimerkiksi talonrakennukseen).



143ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

Bioenergian koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota bioenergiaosaamista yleisemminkin eikä 
pelkästään osana maatalous- ja metsäalan koulutusta. Leväosaamisen pitäisi tulla uutena 
koulutusaiheena. Erityisesti ammatillisten perustutkintojen sisältöihin tulisi lisätä bioener-
giaosaamista kohentavia sisältöjä.

Energiaosaamisen pitäisi olla jatkossa kaikkien perustutkintojen ammattitaitovaatimuksissa. 
Lisäksi valinnaisiin tutkinnon osiin pitäisi sisällyttää energiaopintovaihtoehto.

Talousosaamista ja liiketalouden koulutusta pitäisi vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa 
sekä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Oma osaaminen on kyettävä tuotteistamaan.

AMMATTIKORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT

Koulutuksen pitäisi tuottaa tulevaisuudessa erityisesti järjestelmien moniosaajia ja vieläpä 
niin, että koulutus pitäisi sisällään aitoja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Omaehtoista 
opiskelua pitäisi tukea kytkemällä harrastukset opintoihin.

Luonnontieteellis-matemaattisia aineita tulisi korostaa koulutuksessa ja vieläpä niin, että 
opetusta tarjoavat alan asiantuntijat.

Talousosaamista ja liiketalouden koulutusta pitäisi vahvistaa paitsi ammatillisessa koulutuk-
sessa myös ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistojen opetuksessa. Opiskelijoita pitäisi 
kannustaa yrittäjyyteen. Oma osaaminen on kyettävä tuotteistamaan.

UUDEN ENERGIATALOUDEN VAIKUTUKSET KOULUTUSTARPEISIIN 

Kiertotalouden koulutusta pitäisi lisätä ja syventää kaikessa energia-alan koulutuksessa.

Koulutuksen pitäisi jatkossa tarjota entistä vahvempaa ymmärrystä kokonaisuuksista. 
Tämä edellyttää, että perus- ja ydinosaaminen on ensin vahvasti hallussa. Kokonaisuuksien 
ymmärtäminen ja monialaisuus on omiaan ruokkimaan myös innovatiivisuutta.

Joustavuutta opintojen sisällön valinnassa on lisättävä. Vahvan perus- ja ydinosaamisen 
haltuunoton jälkeen pitäisi olla mahdollisuus ja vapaus koota oma osaaminen valinnaisista 
koulutusmoduuleista. 

Prosessin tulosten pohjalta voisi arvioida, että energia-alan koulutuksen sisällöllistä 
moninaisuutta pitäisi avartaa ja luoda mahdollisuuksia uudenlaisille yhdistelmille. Osaa-
mistarpeiden monipuolistuessa myös osaamisen vaativuus lienee nousussa. Edelleen, 
laaja-alaisen ja korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan 
energia-alan korkeamman asteen koulutuksen kehittämistä kohti tehokkaampaa käytännön 
osaamista ja kaupallista tuotteistamista. Ammatillista ja korkeakoulutusta pitäisi kenties 
lähentää molemmista suunnista.
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LIITE 2.  
ENERGIA-ALAN TOIMIALAT TÄSSÄ RAPORTISSA

Energia-alan yritystoiminnan tilastollinen tarkastelu ja tulkinta tarjolla olevien tilastojen 
perusteella on melkein mahdoton tehtävä, koska useimmat energia-alan liiketoimintaa 
sisältävät Tilastokeskuksen toimialaluokat sisältävät merkittävässä määrin myös muuta, 
ei-energia-alaan liittyvää toimintaa. Pitäisi luoda kokonaan uusi tilasto, joka sisältää vain 
energia-alaan liittyvää tietoa. Tässä tutkimuksessa energia-alan yritystoimintaa on kuiten-
kin yritetty kuvata suuntaa antavasti. Tämän raportin luvun 3.3, Energia-alan yritystoiminta 
ja työpaikat, tilastollisiin analyyseihin mukaan määritellyt Toimialaluokitus 2008 (TOL 2008) 
toimialat ilmenevät seuraavasta luettelosta (Tilastokeskus, Toimialaluokitus TOL 2008).

B Kaivostoiminta ja louhinta

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
 Koko toimialaluokka valittu
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
 Koko toimialaluokka valittu
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
 0892 Turpeen nosto
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
 091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta

Koska luokkien 05, 06 ja 091tietoja ei pääsääntöisesti ollut saatavilla, tästä luokasta käytetään 
nimitystä ”Turpeen nosto”.

C Teollisuus

19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
 Koko toimialaluokka valittu
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
 253 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
27 Sähkölaitteiden valmistus
 271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvonta- 
 laitteiden valmistus
 272 Paristojen ja akkujen valmistus
 273 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Energia-alan teollisuus”.
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D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 Koko toimialaluokka valittu

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta”.

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
ympäristön puhtaanapito

38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
 Koko toimialaluokka valittu

Huom: Luokka sisältää kokonaisuudessaan jätteen keräämisen, käsittelyn ja 
loppusijoituksen, jätteen lähikuljetuksen sekä kierrätyslaitosten toiminnan kierrä-
tyskelpoisten materiaalien lajittelemiseksi jätteestä.

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Materiaalien kierrätys”.

F Rakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen
 4221 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

Huom: Luokka sisältää myös veteen ja jäteveteen liittyvien jakeluverkkojen ja 
puhdistamoiden rakentamisen.

4222 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
Huom: Luokka sisältää myös tietoliikenneverkkojen rakentamisen. 

43 Erikoistunut rakennustoiminta
 4321 Sähköasennus

Huom: Luokka sisältää myös muun muassa tietoliikenne- ja puhelinlaitteiden sekä 
valaistusjärjestelmien ja -laitteiden asennuksen. Mukana on myös hälytysjärjestel-
mien, sähköisten merkinantolaitteiden sekä liikenteenohjausjärjestelmien asennus.

4322 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Huom: Luokka sisältää myös muun muassa vesijohtojen ja viemärien asennuksen.

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Energia-alan infrastruktuurin rakentaminen”.
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G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus

46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
 4612 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta

Huom: Luokka sisältää myös teollisuuskemikaalien, malmien ja metallien sekä 
maataloudessa käytettävien lannoitteiden ja kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden 
välityskaupan.

4671 Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden yms. tukkukauppa

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Energia-alan agentuuritoiminta ja tukkukauppa”.

H Kuljetus ja varastointi

49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
 495 Putkijohtokuljetus

Huom: Luokka sisältää myös veden pitkänmatkan kuljetuksen.

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”Putkijohtokuljetus”.

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
 71124 LVI-tekninen suunnittelu

Huom: Luokka sisältää myös muun muassa vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä 
palosammutusjärjestelmiä koskevat suunnitelmat.

71125 Sähkötekninen suunnittelu
Huom: Luokka sisältää myös sähkövalaistuksen suunnittelun.

Tästä luokasta käytetään nimitystä ”LVI-tekninen suunnittelu ja sähkötekninen suunnittelu”.
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LIITE 3. 
ENERGIALÄHTEITÄ JA ENERGIAN TUOTANTOTAPOJA

Kivihiili

Kivihiili on lopputulos hapettomissa olosuhteissa maatuneista kasveista ja turpeesta. 
Yleisellä tasolla kivihiilen syntyminen on seuraava: alkuperä on biomassassa, josta on 
ensin maatumisen tuloksena syntynyt turvetta, sitten ruskohiiltä ja lopulta kivihiiltä satojen 
miljoonien vuosien kuluessa. Prosessin jatkumisen myötä lopputuloksena on edelleen ant-
rasiitti (yksi kivihiilen muoto) ja timantti. Globaalit kivihiilivarat ovat moninkertaiset muihin 
polttoaineisiin verrattuna. (Energiateollisuus 2016; Hiilitieto ry 2016.)  

Suomessa kivihiiltä käytetään pääpolttoaineena suurissa lauhde- ja kaukolämpövoimalaitok-
sissa. Sen osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 6 prosenttia (24 TWh) vuonna 2014 
(Tilastokeskus, tietokannat). Lisäksi teollisuus käyttää sitä sähkön ja lämmön tuotannossa. 
Kivihiili on perinteinen energian lähde, ja se on taloudellinen tapa vastata pohjoismaisen 
vesivoiman tuotannon vaihteluihin. Toisaalta kivihiili on fossiilinen polttoaine, jonka polton 
seurauksena syntyy hiukkaspäästöjä ja samalla ilmakehään vapautuu hiilidioksidia. Näistä 
syistä kivihiilen käyttöä pyritään vähentämään kansainvälisissä ja kansallisissa ilmasto- ja 
energiastrategioissa. Kivihiilen käytön kustannukset ovat kohonneet huomattavasti päästö-
kaupan myötä. (Energiateollisuus 2016.)

Öljy 

Öljy on miljoonien vuosien kuluessa syntynyt fossiilinen energialähde, jonka taustalla ovat 
sedimentin alle hautautuneet esihistorialliset kasvit ja meren eliöt. Kuumuuden ja paineen 
seurauksena syntyy öljyä. Suomessa käytettävästä energiasta öljy muodostaa lähes 
neljänneksen. Suomi on kuitenkin yksi vähiten öljyriippuvaisista maista kehittyneiden teolli-
suusmaiden eli OECD-maiden joukossa. Huomattavaa on, että suhteessa bruttokansantuot-
teeseen Suomen öljynjalostusteollisuus on Euroopan suurimpia. Tämä on mahdollistanut 
sen, että maamme on edelläkävijä biopolttoaineissa. (Öljy- ja biopolttoaineala ry 2016.)

Turve

Turve muodostuu kuolleista kasvin osista maatumalla hyvin kosteissa olosuhteissa. Turvetta 
syntyy olosuhteissa, joissa hapen puutteen ja runsaan veden vuoksi kasvit eivät pääse 
kunnolla hajoamaan. Sijainnista riippuen turpeen koostumus ja rakenne vaihtelevat suuresti 
kasvilajikoostumuksen ja maatumisasteen mukaan. (Energiateollisuus 2016.) 

Maapinta-alastamme lähes kolmasosa on soita ja turvemaita eli noin 9,29 miljoonaa heh-
taaria. Energiateollisuuden mukaan Suomessa turve on määritelty hitaasti uusiutuvaksi 
biomassaksi sen 2000–3000 vuoden uusiutumisajan perusteella. Turve ei näin olisi varsinai-
sesti fossiilinen polttoaine. Ilmastopolitiikassa sitä kuitenkin käsitellään samalla tavoin kuin 
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fossiilisia polttoaineita, sillä sen polton päästöjen katsotaan lisäävän kasvihuonekaasuja. 
Energiapolitiikassa turve ei kuulu myöskään uusiutuviin energialähteisiin. (Energiateollisuus 
2016; Turveinfo 2016.)

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan turve on Suomessa määritelty hitaasti uusiutuvaksi bio-
massapolttoaineeksi. Kotimaisena polttoaineena sillä on huomattava aluepoliittinen, työllis-
tävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 
tavoittelee turpeen säilyttämistä kilpailukykyisenä vaihtoehtona energiantuotannossa. (TEM 
2016d.) Turpeen osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 4 prosenttia (16 TWh) vuonna 
2014 (Tilastokeskus, tietokannat).

Maakaasu

Suomessa käytettävä maakaasu on pääosin metaania. Keskeisiä käyttökohteita ovat lämmön 
ja sähkön tuotanto. Maakaasun käyttö vähentyi vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Vähe-
nemiseen vaikuttivat poikkeuksellisen lämmin sää ja kaasun alentunut käyttö yhdistetyssä 
sähkön- ja lämmöntuotannossa kivihiilen edullisesta hinnasta johtuen. Maakaasun hintakil-
pailukyky energiantuotannossa on ollut viime vuosina heikko. Tähän ovat vaikuttaneet useat 
eri tekijät kuten päästöoikeuden hinta, alhainen sähkön hinta sekä kotimainen energiavero-
tus. (Suomen Kaasuyhdistys 2016; Energiateollisuus 2016; Gasum 2016.) 

Energiateollisuus arvioi, että maakaasun käyttö tulee kasvamaan vahvasti Euroopassa ja mal-
tillisesti Suomessa. Vuonna 2014 sen osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 7 prosent-
tia (26 TWh) (Tilastokeskus, tietokannat). Kasvun taustalla on muun muassa se, että maakaasu 
on melko ympäristöystävällinen fossiilinen polttoaine. Suomessa Gasum Oy harkitsee maa-
kaasuverkon laajentamista Länsi-Suomeen. Tällä hetkellä verkko kattaa Kaakkois-Suomen, 
pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja osan läntistä Uuttamaata. (Energiateollisuus 2016.)

Nesteytetty maakaasu (LNG; liquified natural gas) on metaania nesteytetyssä muodossa. 
Sen keskeisiä käyttökohteita ovat meriliikenne ja raskas tieliikenne. LNG:n käytön avulla 
hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. 
Kuljetus vaatii kuitenkin erityiskalustoa, sillä nesteytetyn kaasun lämpötila on –162 celsiu-
sastetta. LNG:n käyttö kasvoi 33 prosenttia vuonna 2015. Yhteensä käyttö oli 376 700 tonnia 
(5,2 TWh). (Gasum 2016.)

LNG:n lisäkäyttö muodostaa yhden vaihtoehdon kansallisen ja EU:n energiaturvallisuuden 
turvaamisessa. Euroopan komission BEMIP-hankkeen (Baltic Energy Market Interconnection 
Plan) tavoitteita ovat Baltian maiden ja Suomen kaasuverkkojen yhdistäminen Euroopan 
kaasuverkkoon sekä alueellisen Baltian maita ja Suomea palvelevan LNG-terminaalin raken-
taminen Suomenlahden rannikolle (TEM 2016i). Porin nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti-
terminaalin käyttöoton myötä kulutus kasvaa etenkin Länsi-Suomen alueella. Myöhemmin 
samankaltaiset terminaalit tulevat myös Haminaan ja Tornioon (Suomen Kaasuyhdistys 2016).

Liuskekaasu on maakaasua, joka sijaitsee liuskekivien huokosissa. Liuskekaasun hyödyntä-
minen on alkanut vasta 2000-luvulla. Näyttää siltä, että liuskekaasulla on suuri potentiaali 
maailman energian tuotannossa. Toistaiseksi tarvitaan lisää selvitystyötä liuskekaasun 
pumppaamisen ja käyttöönoton osalta. Yhdysvallat on yksi liuskekaasun tuotannon pionee-
reja. (Suomen Kaasuyhdistys 2016.) 
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Synteettinen maakaasu (bio-SNG) on biopohjaista synteettisesti valmistettua maakaasua ja 
koostumukseltaan puhdistuksen jälkeen metaania kuten perinteinen fossiilinen maakaasu 
ja LNG. Synteettinen maakaasu on kotimainen polttoainevaihtoehto, kuten biokaasukin. 
Sekä synteettisen maakaasun että biokaasun jakelu on mahdollista maakaasuverkon avulla 
(Suomen Kaasuyhdistys 2016.) 

Ydinenergia – fissio

Ydinfissiosta vapautuva energia perustuu alkuaineiden hajoamiseen: kun atomiydin halkeaa, 
syntyy paljon lämpöä. Ydinfission keskeisenä haasteena on siitä syntyvä radioaktiivinen jäte, 
jonka varastointi on hoidettava huolella. Ydinenergiaa ei luokitella fossiiliseksi eikä uusiutu-
vaksi energian muodoksi. Suomessa on neljä sähköä tuottavaa ydinvoimalaitosta: Loviisassa 
ja Olkiluodossa on kummassakin kaksi reaktoria. Lisäksi Espoossa on VTT:n käytössä pieni 
ei-kaupallinen yksikkö (Ydinvoima 2016). Niiden kapasiteetilla tuotetaan Suomen sähkön-
tuotannosta 25 prosenttia. Ydinenergian osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 18 
prosenttia (69 TWh) vuonna 2014. Olkiluotoon on rakenteilla viides reaktori. (Tilastokeskus, 
tietokannat; VTT; Energiateollisuus 2016.)

Ydinenergia – fuusio

Fuusioenergia perustuu fuusioreaktioon, jota tapahtuu jatkuvasti tähdissä, esimerkiksi 
auringossa. Fuusioenergian hyödyntäminen energiantuotannossa ei vielä ole mahdollista. 
Fuusioenergia on houkutteleva energiamuoto, sillä siinä tarvittavaa raaka-ainetta, deute-
riumia, on runsaasti saatavilla valtamerissä. Fuusioenergia on myös ympäristöystävällistä ja 
turvallista. Suomi on mukana kansainvälisessä fuusioenergiatutkimuksessa. Fuusioenergiaa 
ei luokitella fossiiliseksi eikä uusiutuvaksi energian muodoksi. (Energiateollisuus 2016.)

Vesivoima

Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Vesivoima perustuu 
korkeuseron hyödyntämiseen eli painovoimaan: vesi virtaa ylhäältä alas turbiinin läpi. 
Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuntaa veden liike- ja painovoimaenergian sähköksi. 
Suomessa on yli 220 vesivoimalaitosta. Suomen kokonaisenergian kulutuksesta vesivoiman 
osuus oli 4 prosenttia vuonna 2014 (13 TWh). Vesivoiman keskeinen etu on mahdollisuus 
varastoida sitä suuriin varastoaltaisiin, joista sitä voidaan käyttää tarpeen mukaan. Huomi-
oitavana asiana on vesivoimatuotannon riippuvuus sääolosuhteista: vähäsateisina kausina ja 
vuosina varastoitavaa vettä voi olla niukasti. (Energiateollisuus 2016.) 

Suomessa vesivoimalla on pitkät perinteet. Uuden vesivoiman rakentamista rajoittavat 
ympäristönsuojelulliset syyt sekä pienvesivoimakohteissa liiketaloudelliset syyt. Lisäksi 
EU:lla on vesipolitiikan puitedirektiivi, joka asettaa vesivoiman hyödyntämiselle tiukkoja 
reunaehtoja. Vesivoima on ympäristöystävällinen vaihtoehto, josta ei tule päästöjä. (Energia-
teollisuus 2016.)
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Biomassa, biokaasu ja muut biopolttoaineet

Biomassan nykyinen energiakäyttö on keskittynyt kehittyviin maihin, joiden energiasta 33 
prosenttia on peräisin biomassasta. Tällainen biomassa käytetään polttopuuna pääasiassa 
ruoanlaitossa ja lämmityksessä. Tulevaisuudessa biomassan käytön suunnittelussa on 
keskeistä arvioida muun muassa maankäytön vaihtoehtoja, luonnon monimuotoisuutta, 
luonnon suojelua ja biomassan merkitystä hiilinieluna. (VTT 2013.) Suomessa keskeisiä 
hyödynnettäviä biomassan lähteitä ovat metsähake ja metsätalouden jäteliemet. Suomi on 
teollisuusmaiden edelläkävijöiden joukossa biomassan hyödyntämisessä. Metsätalouden 
jäteliemien osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 11 prosenttia (39 TWh) vuonna 
2014. (Tilastokeskus, tietokannat.)

Biokaasu syntyy luonnollisen mädäntymisprosessin tuloksena, ja sen raaka-aineita ovat 
esimerkiksi biojätteet, energiakasvit ja puu. Biokaasun kotimainen tuotanto tuo investointeja 
Suomeen – syntyy uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia suomalaisen ympäristöteknologian 
kehittämiselle. Biokaasu on uusiutuva ja hiilidioksidineutraali vaihtoehto. (Suomen Kaasuyh-
distys 2016). 

Biokaasun käyttö kasvoi vuonna 2015 noin 155 prosenttia kokonaiskäytön ollessa 40,8 GWh 
(Gasum 2016). Erityisesti teollisuuden biokaasukäyttö kasvoi moninkertaiseksi edellisvuo-
teen verrattuna. Liikenteessä tankatun biokaasun osuus oli noin 40 prosenttia julkisilla 
tankkausasemilla myydystä kaasusta. Vuonna 2015 biokaasua käytettiin liikenteen lisäksi 
valmistavassa teollisuudessa, lämmön tuotannossa, ravintoloissa sekä kotitalouksissa. Kou-
volassa on vuonna 2011 toimintansa aloittanut biokaasulaitos. Espoossa on investointipäätös 
tehty vuonna 2012 ja Kouvolan toisen biokaasulaitoksen esiselvitys on aloitettu vuonna 2014. 
Lisäksi Joutsenon biokaasua tuottavan biojalostamon esiselvitys on aloitettu vuonna 2016. 

Biopolttoaineet ja bionesteet tuotetaan biomassasta, joka tulevat muun muassa maatalou-
den, metsätalouden ja kalastuksen biologista alkuperää olevista jätteistä sekä teollisuuden 
ja yhdyskuntajätteiden biohajoavista jätteistä. RES-direktiivi säätelee ja varmistaa biopolt-
toaineiden kestävän kehityksen mukaisuuden (TEM 2016g). Liikenteeseen sopivia biopoltto-
aineita ovat esimerkiksi biodiesel, bioetanoli, biobutanoli, biometanoli, ETBE eli eetteröity 
bioetanoli, bioöljy, biokaasu ja puukaasu (Motiva 2016). Biopolttoaineiden käyttöä edistää 
muun muassa lainsäädäntö. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet 
sisältävät biokomponentteja (Öljy- ja biopolttoaineala ry 2016). 

Jäte-energia eli jätteenpoltto

Asumisessa syntyvästä kierrätyskelvottomasta yhdyskuntajätteestä eli lajitellusta jään-
nösjätteestä yli 60 prosenttia muodostuu uusiutuvista materiaaleista ja voidaan luokitella 
uusiutuvaksi polttoaineeksi. Käyttämällä jätettä energianlähteenä korvataan pääasiassa 
fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä. Aikaisemmin jäännösjäte on viety pääosin kaato-
paikoille. Suomen jätteenpolttolaitokset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: jäännösjätettä 
käyttävät voimalaitokset, jätepolttoaineita käyttävät voimalaitokset ja rinnakkaispolttolai-
tokset. Jätevoimaloiden polttoprosessin tuloksena on tyypillisesti kaukolämpöä ja sähköä. 
(Jätelaitosyhdistys 2016.)
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Lämpöpumput

Lämpöpumput ovat yleistyneet lähivuosina erityisesti omakotitalojen ja paritalojen oheis-
lämmitysratkaisuina. Ne siirtävät maahan, kallioon tai veteen auringosta varastoitunutta 
lämpöenergiaa rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämiseksi. Lämpöpumput ovat 
lähivuosina kasvattaneet osuuttaan energian kokonaiskulutuksen lähteenä, josta ne vuonna 
2014 muodostivat jo prosentin (5TWh). Lämpöpumput poikkeavat useasta muusta energian-
lähteestä siinä, että ne soveltuvat erityisen hyvin kuluttajien omaan käyttöön. On odotetta-
vissa, että lämpöpumput lisäävät edelleen suosiotaan.

Maalämpö

Maalämmöllä tarkoitetaan maaperän pintakerrokseen (maksimissaan 15 metrin syvyyteen) 
auringon säteilystä (ilmakehästä) sitoutunutta lämpöenergiaa. Maalämpöä hyödynnetään 
maalämpöpumppujen avulla rakennusten lämmityksessä.

Geoterminen energia

Geotermisellä energialla tarkoitetaan maapallon ytimestä välittyvää termistä energiaa. 
Globaalit geotermiset energiavarat ovat valtavan suuret, mutta niiden hyödyntäminen on 
ollut tähän saakka vähäistä. Muualla maailmassa näiden energiavarojen hyödyntäminen on 
lisääntynyt lähivuosikymmeninä. Suomessa Otaniemessä geotermisen energian käyttöä 
tutkitaan parhaillaan koeporauksin (Nousiainen 2016).

Kineettinen energia

Kineettinen energia hyödyntää painovoimaa ja nostetta sähkön ja lämmön tuotantoon. 
Kineettinen energiantuotanto on sääolosuhteista riippumatonta, eikä siitä synny päästöjä. 
Kineettisen energian tuotanto on melko uusi energiantuotantomuoto. (Rosch Innovations 
2016; LCG Power 2016.)

Aaltoenergia

Aaltoenergia on meren aalloista saatavaa energiaa, joka on toistaiseksi vasta tutkimus- ja 
kehitysvaiheessa. Tällä tuotantomuodolla näyttäisi olevan suuri potentiaali tulevaisuudessa. 
Suomalaiset ovat alan huipulla mukana kehittämässä aaltoenergiaa. Aaltovoimasta voi tule-
vina vuosina kasvaa merkittävää liiketoimintaa. (Fortum 2016; WaveRoller 2016; Wello 2016.)
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Tuulivoima

Ilmakehän energiasta muuntuu tuuleksi noin yhdestä kahteen prosenttia (VTT). Tuulivoima 
on ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoima on 
maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Vuonna 2013 tuulivoimaa asennettiin 
EU:ssa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa (Tuulivoimayhdistys 
2016). Tuulivoiman osuus oli vuonna 2014 Suomen kokonaisenergiankulutuksesta vaatimaton 
1 TWh (Tilastokeskus, tietokannat) mutta energian määrä on ollut vahvassa kasvussa. Tuuli-
voiman erityispiirre on sen sääriippuvuudessa ja tuotannon ajallisessa vaihtelussa. Talvi on 
yleensä parasta tuulivoimatuotannon aikaa. 

Aurinkoenergia

Auringon säteilyn hyödyntäminen energiantuotannossa on maailmanlaajuisesti suuri mah-
dollisuus energiantarpeiden tyydyttämisessä. Globaalit aurinkoenergian markkinat ovat 
vahvassa kasvussa tuulivoiman ohella. Aurinkoenergia poikkeaa useasta muusta energian-
lähteestä siinä, että aurinkoenergian tuotanto soveltuu hyvin kuluttajien omaan käyttöön. 
Suomessa aurinkoenergian käyttövaihtoehdot ovat sähkön ja lämmön tuotanto. 

Suomessa on jonkin verran kaupalliseen tarkoitukseen rakennettuja aurinkopuistoja. 
Raumalle suunniteltu 8,7 MW:n aurinkopuisto on tällä hetkellä maan suurin. Tämänhetkinen 
aurinkosähkökapasiteetti on noin 10 MW (TEM 2015). Toistaiseksi aurinkoenergian osuus 
(85 TJ) on vaatimaton Suomen energiankulutuksessa.

Vety

Vedyn energiateknisen käytön keskeisiä sovelluksia ovat liikennepolttoaine, uusiutuvan 
energian (aurinko, tuuli) varastointi ja siirto, hajautettu sähkön- ja lämmön tuotanto, älykkäät 
energiaverkot, varavoima sekä synteettisten (bio)polttoaineiden jalostus. Vedyn hyödyntä-
minen on ympäristöystävällinen ratkaisu. Vedyn hyödyntämiseen tarvittavilla teknologioilla 
on paljon vientipotentiaalia Suomelle. Vetyteknologian käyttöönottoa hidastaa keskeisimmin 
vedyn jakelu- ja varastointi-infrastruktuurin puute sekä rakentamisen kalleus. Useat maat 
ovat laatineet teollisia sopimuksia ja kansallisia strategioita vedyn jakeluinfrastruktuurin 
rakentamiseksi. VTT on laatinut Tekesille kansallisen vetytiekartan vuonna 2012. (VTT 2013).

Keinotekoinen yhteyttäminen

Aurinkoenergian hyödyntäminen keinotekoisella yhteyttämisellä voi tarjota tulevaisuudessa 
tavan tuottaa energiaa. Aikaisemmin kehitetty ”keinotekoinen lehti” pilkkoo vettä vedyksi ja 
hapeksi auringonvalon avulla. Niiden varastoimisen ja polttokennon tuloksena voi tuottaa 
sähköä. Sittemmin Harvardin energiaprofessori Danile Nocera kollegoineen on onnistunut 
kehittämään systeemin, joka tuottaa vedestä ja hiilidioksidista alkoholipohjaisia polttoaineita. 
Menetelmä on sama, jolla kasvit tuottavat energiaa. Nocera tutkimusryhmineen kertoo 
kehittäneensä geenimuunneltuja bakteereja, jotka syövät vetyä sekä ilman hiilidioksidia ja 
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tuottavat alkoholeja. Toistaiseksi menetelmällä on tuotettu isopropanolia, isobutanolia ja 
isopentanolia. Kiinnostuksen kohteena on myös käänteinen yhteyttäminen, jota tapahtuu sie-
nillä ja eräillä bakteereilla. Siinä metaanista muodostuu metanolia. (Ackerman 2015; Ikkala 
2016; Liul ym. 2016; MIT 2011.)

Mikroenergia

Sähköenergiaa voidaan tuottaa pieniä määriä erityisiin tarkoituksiin lähteistä, joista se 
muuten jää hyödyntämättä. Esimerkiksi katujen tai jalkakäytävien pinnan alle on mahdollista 
asentaa antureita, jotka tuottavat sähköä kulkuneuvojen tai jalankulkijoiden aiheuttaman 
paineen avulla. Tuotettu energiamäärä ei ole suuri, mutta se saattaa riittää esimerkiksi 
valaistuksen tuottamiseen (Powerleap, Sensitile Systems).



161ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

LIITE 4. 
ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET C&Q-OSAAMIS-
KVALIFIKAATIOLUOKITUKSESSA

Eritasoiset lihavoidut otsikot ja niiden alla olevat lihavoimattomat otsikkorivit, jotka edeltävät 
luetelmamerkein varustettuja rivejä, perustuvat C&Q-osaamiskvalifikaatioluokkiin. Sen 
sijaan luetelmamerkein kirjatut rivit ovat ennakointiryhmän ilmaisemia energia-alan osaa-
mistarpeita.

Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot 

PERUSTAIDOT

Matemaattis-luonnontieteellinen (LUMA) osaaminen ja erityisesti osaaminen liittyen luon-
nontieteellis-matemaattisen teoriatiedon soveltamiseen käytännön tilanteisiin
• LUMA-osaaminen eli yleinen luonnontieteellinen ja matemaattinen osaaminen, joka kui-

tenkin liittyy tuotteisiin, tuotantoon, tuotekehitykseen tai tieteellisen tiedon ja teorioiden 
soveltamiseen käytännössä, esimerkiksi metsäenergiaan liittyvissä tehtävissä (irrallinen, 
mihinkään kiinnittymätön LuMa-sivistys sen sijaan on poistuva osaaminen)

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
• Yleinen viestintäosaaminen energia-alalla
• Energianeuvojien ja energiavalistajien viestintäosaaminen
• Energiatalkkareiden keskustelu-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot

Neuvottelutaidot
• Kansainvälinen neuvottelutaito

TEKNINEN JA TUOTANNOLLINEN YLEINEN OSAAMINEN

Omassa työssä käytettävien kaluston, laitteiden, koneiden ja välineiden kunnon seuranta- ja 
huoltotaidot
• Energian tuotannon, hankinnan ja siirron huolto- ja kunnossapitopalvelujen osaaminen

Yrityksen tuotteisiin liittyvä osaaminen ja tuotetuntemus
• Tuotteen erilaisten ominaisuuksien tunteminen ja teknologinen osaaminen markkinoin-

nissa ja myynnissä

Tuotteen tuotanto-osaaminen: tuotekehitys, prosessisuunnittelu, tuotantoympäristön toteu-
tus sekä käyttö ja kehitystyö
• Energiainnovaattoreiden tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen
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TIETOTEKNINEN YLEINEN OSAAMINEN

Tietotekninen yleinen osaaminen
• Energiatalkkareiden yleinen tietotekninen ja IT-osaaminen

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinta
• Tietoturvallisuusasioiden ja tietosuojan huomioiminen ja merkityksen ymmärtäminen 

sekä internetin ja kehittyvän virtuaalitodellisuuden tietoturvan johtaminen 

Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmistojen ja teknologioiden 
omaksuminen
• Uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönotto-osaaminen energian tuotannossa, hankin-

nassa ja siirrossa

Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä
• Digitaalisuuden soveltaminen metsäenergian tuotannossa

Omaan työhön liittyvien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tuntemus ja monipuolinen hyö-
dyntäminen
• Energianeuvojien ja energiavalistajien sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus ja 

osaaminen energian kulutuksessa

LAATUOSAAMINEN

Laatuosaaminen
• Laatuosaaminen metsäenergian tuotannossa

Toimitusvarmuus
• Energian toimitusvarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvä osaaminen

YMPÄRISTÖOSAAMINEN

Ympäristöosaaminen
• Metsäenergian tuotannon ympäristöosaaminen
• Energiainnovaattoreiden ympäristönäkökulman osaaminen 

Ympäristönäkökohtien huomiointiosaaminen tuotannossa ja tuotantomenetelmissä
• Luontotasapainon huomioon ottaminen

Cleantech-osaaminen
• Cleantech-osaaminen eli ympäristöteknologiaan ja mm. päästöihin liittyvän tekniikan 

osaaminen

Energiatehokkuuden huomioiminen omassa työssä, energiaa säästävään toimintaan liittyvä 
tietous
• Energiatehokkuusosaaminen

Ympäristövaikutusten tuntemus ja arviointi
• Metsäenergian tuotannon ympäristövaikutusten arviointiosaaminen
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Materiaalien ja jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätysosaaminen
• Kierrätysosaaminen energian tuotannossa
• Raaka-aine- ja kierrätysosaaminen metsäenergian tuotannossa

Sivuainevirtoihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvä osaaminen 
• Sivuainevirtoihin liittyvä osaaminen energiantuotannossa
• Projektiosaaminen, projektityöskentelyvalmiudet

Projektin hallinta- ja valvontaosaaminen
• Projektinhallintaosaaminen energian tuotannossa

Kansainvälisten projektien hallinta, kansainvälinen projektiosaaminen
• Kansainvälinen osaaminen metsäenergian tuotannossa

KIELITAITO, TYÖN KANNALTA RIITTÄVÄ VIERAAN KIELEN OSAAMINEN

Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen
• Vieraiden kielten osaaminen

Monipuolinen kielitaito
• Kielitaito metsäenergian kansainvälisissä tehtävissä

ESTEETTINEN, TYÖN ESTETIIKKAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Visualisointitaito
• Energian kulutuksen visualisointiosaaminen

YHTEISKUNNALLINEN YLEISTIETOUS

Politiikkaan liittyvä tietous, poliittisten järjestelmien tuntemus
• Metsäenergiaan liittyvän poliittisen päätöksenteon tuntemus ja ymmärrys

Tietous paikallisesta talous- ja työllisyystilanteesta
• Metsäenergiaan liittyvän paikallistalouden ymmärrys kokonaisvaltaisesti

Rakennetun infrastruktuurin tuntemus
• Energiainnovaattoreiden ymmärrys rakennetusta infrasta
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Tuotteiden tuotanto-osaaminen

LUONNONVARA-ALOIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Maatalousalan tuntemus
• Ymmärrys siitä, kuinka metsäenergian tuotanto liittyy maatalouteen

Metsien kasvatukseen ja hoitoon liittyvä osaaminen (harvennusohjeet, metsänkäsittely-
osaaminen)
• Metsänkasvatusosaaminen liittyen energiapuun tuotantoon
• Metsänhoito-osaaminen liittyen energiapuun tuotantoon

Lyhytkiertoviljelyyn liittyvä osaaminen
• Metsän lyhytkiertoviljelyn osaaminen

Puunkorjuuvälineiden ja -koneiden tuntemus ja käyttötaito
• Puun korjuukoneiden käyttötaito

Puunkorjuun hakkuutekniikoihin liittyvä osaaminen
• Puunkorjuun ja biomassan keruun osaaminen

Kiertotalouteen liittyvä osaaminen
• Kiertotalousosaaminen (mm. jätteiden ja uusien kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
• Energian markkinaoperaattoreiden kiertotalousosaaminen

Mallinnuksen osaaminen, matemaattisten yhtälöiden hyödyntäminen luonnonvara-aloilla
• Mallinnusosaaminen (mm. energiapuun kosteuden ja optimaalisen varastointiajan määrit-

telemiseksi)

Metsätalouden tuotantoprosessin logistiikkaan liittyvä osaaminen
• Metsäenergian logistiikkaosaaminen

METALLITEOLLISUUTEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

CAD-suunnitteluosaaminen, CAD-ohjelmistojen hallinta
• Suunnitteluosaaminen (CAD)
 

PROSESSITEOLLISUUTEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Virtaustekniikkaan liittyvä osaaminen
• Virtaustekniikan osaaminen

PUUTUOTETEOLLISUUTEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Puuraaka-aineen biologisten ja fysiologisten ominaisuuksien tuntemus
• Puu- ja bioraaka-aineen biologisten ja fysiologisten ominaisuuksien syvällinen osaaminen
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Puumateriaalin, sen rakenteiden ja ominaisuuksien tuntemus
• Syvällinen tietämys puun rakenteesta ja siitä, kuinka puuta voidaan hyödyntää

Puurakentamisosaaminen
• Puurakentamisosaaminen

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Rakentamisen aikaisen energiatehokkuuden toteuttamiseen liittyvä osaaminen (energian 
tuottamisen, säästämisen ja varastoinnin teknologioiden tuntemus)
• Raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien osaaminen (mm. energiaa tuottavat pinnoitteet, 

seiniin integroidut aurinkopaneelit, jatkuvan latauksen periaate)

ENERGIATEKNIIKKAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Energiankäytön kehitykseen liittyvä ennakointiosaaminen
• Energiatalouden tulevaisuusymmärrys; energiaennakointiosaaminen

Tietous energia-alan epävarmuustekijöistä
• Energiakaupan epävarmuustekijöiden tuntemus

Energia-alan toimintaympäristön ja markkinoiden tuntemus
• Metsäenergian ja biomassan tuottajien markkinatuntemus

Energia-alan sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön sekä markkinoiden tuntemus
• Markkinoinnin sovelluskehittäjien toimintaympäristön tuntemus
• Energia-alan ostajien ja myyjien oman toimintaympäristön ja markkina-alueen tuntemus
• Energianeuvojien ja -valistajien oman toimintaympäristön ja markkinoiden tuntemus
• Energiainnovaattoreiden tuntemus energiamarkkinoista

Energiatekniikkaan liittyvä innovaatio-osaaminen
• Tutkimukseen perustuva innovaatio-osaaminen

Metsäenergia-alan loppukäyttäjien infrastruktuurin suunnitteluun liittyvä osaaminen
• Metsäenergian kuluttajien infrastruktuurin suunnitteluosaaminen

Energiatekniikkaan liittyvä liiketalousosaaminen
• Energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvä liiketaloudellinen osaaminen

Kyky toimia erilaisissa energiatalkkariverkostoissa
• Kyky toimia erilaisissa käytännön energiatalkkariverkostoissa

Energian raaka-ainetuotantoon liittyvä osaaminen
• Energian raaka-ainetuotantoon liittyvä osaaminen

Eri energiamuotoihin liittyvä osaaminen
• Eri energiamuotoihin liittyvä osaaminen

Hybridiratkaisuihin liittyvä osaaminen, useamman eri energialähteen hyödyntäminen
• Hybridienergiaosaaminen (erityisesti energiainnovaattorit)
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Perinteiseen puuenergian tuottamiseen liittyvä osaaminen, halkojen, klapien ym. tekemiseen 
liittyvä osaaminen
• Selviytymistaidot energiahuollon jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa

Biomassan tuotanto- ja viljelyosaaminen
• Biomassan tuotanto- ja viljelyosaaminen

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvä osaaminen
• Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiaratkaisujen osaaminen

Energiatekniikkaan liittyvä osaaminen
• Metsäenergiaosaaminen

Bioenergiateknologioihin liittyvä osaaminen
• Bioenergiateknologioiden osaaminen

Vetyenergiateknologian osaaminen
• Vetyenergiateknologian osaaminen

Polttokennoteknologian osaaminen
• Polttokennoteknologian osaaminen

Energiajärjestelmien ja niiden osien tuntemus
• Energiainnovaattoreiden energiajärjestelmätuntemus
• Energiatalkkareiden käytännön energiajärjestelmien, rakennetun infrastruktuurin, lait-

teistojen ja niiden osien tuntemus

Laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioihin liittyvä osaaminen
• Energiainnovaattoreiden laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden ja biologinen 

osaaminen
• Energiavalistajien laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden ja biologinen osaa-

minen
• Energiatalkkareiden laaja-alainen ja syvällinen teknologioiden tuntemus (aurinkoenergia, 

maalämpö, uudet sähköenergiat jne.)

Eri energiatuotantoteknologioiden ja -järjestelmien integrointiin liittyvä osaaminen
• Monialainen osaaminen erilaisista teknologisista järjestelmistä ja kyky yhdistää ne (esi-

merkiksi aurinkokenno-vetyvarasto-sähkövarasto-sähkömoottori)

Energiatekniikan prosessikokonaisuuden tuntemus
• Energiaraaka-aineen muunto-osaaminen (muuttaminen sähköksi, lämmöksi jne.)
• Prosessienhallinta metsäenergian tuotannossa

Energian tuotantoon liittyvien tuotantoprosessien tuntemus
• Prosessiosaaminen energiantuotannossa

Osaaminen, joka liittyy voimalaitosratkaisuihin sähköenergian hajautetussa ja keskitetyssä 
tuotannossa
• Hajautetun energiantuotannon osaaminen (moduulit)
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Energian polttotekniikoiden tuntemus
• Polttoteknologioiden osaaminen
• Puu- ja biopolttoaineiden polttotekniikoiden tuntemus

Ydinvoimaenergian tuotantoon liittyvä osaaminen
• Ydinvoimaosaaminen (Merkitty työpajassa poistuvaksi osaamiseksi, mikä voi olla totta pitkällä 

aikavälillä. Realismia kuitenkin on, että osaamista tarvitaan vielä pitkään olemassa olevissa ja 
uusissakin laitoksissa.)

Biopolttoaineisiin liittyvä osaaminen
• Biopolttoaineosaaminen

Biokaasun tuotantoon liittyvä osaaminen
• Biokaasuosaaminen

Jätteenpoltto-osaaminen
• Jätteenpoltto-osaaminen

Fossiilisten polttoaineiden hankintaan, logistiikkaan ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen
• Fossiilisten polttoaineiden hankinta-, tuotanto- ja logistiikkaosaaminen

Uusiutumattomien energialähteiden tuotantoon ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen
• ”Dirtytech-osaaminen” (perinteisten fossiilisten energiaraaka-aineiden käsittelyn, tuo-

tannon, varastoinnin ja kuljetuksen osaaminen) (Ennakointiryhmä arvioi tämän tulevaisuu-
dessa poistuvaksi osaamistarpeeksi. Toisaalta tätäkin osaamista toistaiseksi tarvitaan.)

Kivihiili-, öljy-, kaasu- ym. voimalaitosten tuotantoon ja käynnissäpitoon liittyvä osaaminen
• Konventionaalisten voimalaitosten operaattoriosaaminen (Ennakointiryhmä arvioi tämän 

tulevaisuudessa poistuvaksi osaamistarpeeksi.)

Energiajakeen kannattavaan hyödyntämiseen liittyvä osaaminen
• Liiketaloudellis-tekninen osaaminen, joka saa paikallisen energiajakeen hyötykäytön kan-

nattavaksi

Kasvihuonekaasuihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvä osaaminen
• Kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttöosaaminen

Lämmön talteenoton tuntemus ja asennusten hallinta
• Lämmön talteenottotekniikoiden osaaminen tuotekehityksessä ja suunnittelussa

Sähköenergiatekniikkaan liittyvä osaaminen
• Sähköenergiatekniikkaosaaminen
• Metsäenergian sähkötekniikkaosaaminen

Mikroenergian tuotantoteknologioiden osaaminen
• Mikroenergian tuotannon ja teknologian osaaminen: Kyky kehittää ja ottaa käyttöön hen-

kilökohtaisen energiantuotannon välineitä (esim. kengänpohjageneraattorit, jalkakäytä-
vän tai kadun pinnalle asennetut painegeneraattorit jne.)
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Energiaketjun kokonaistehokkuuden hallintaan liittyvä osaaminen, hävikkien minimointi
• Energiatehokkuusosaaminen: Energiaketjun tehokkuuden hallinta, hävikkien minimointi, 

kokonaistehokkuus

Energiatehokkuusratkaisujen ja niiden kannattavuuden, mahdollisuuksien ja rajoitteiden 
tuntemus
• Energiatehokkuusratkaisujen sekä niiden kannattavuuden, mahdollisuuksien ja rajoittei-

den tuntemus (erityisesti energianeuvojat)

Laaja-alainen energiatekninen laite- ja ratkaisuosaaminen, mm. kustannushyötysuhteiden 
tuntemus
• Energianeuvojien laaja-alainen laite- ja ratkaisuosaaminen (mm. laitteiden vaikutukset ja 

kustannushyötysuhde)

Energiatekniikan laitteiden ja koneiden toiminnallinen tuntemus ja käyttö
• Energiateknisten koneiden ja laitteiden tuntemus ja käyttötaito (erityisesti energiatalkka-

rit ja -asentajat)

Energiatekniikkaan ja markkinoihin liittyvä logistiikkaosaaminen
• Energialogistiikkaosaaminen

Energian varastointiteknologioihin liittyvä osaaminen
• Energian varastointiosaaminen
• Sähkön varastointiosaaminen
• Metsäenergian varastointiteknologioiden osaaminen

Akkuteknologiaan liittyvä osaaminen
• Akkuteknologian ja energian varastoinnin osaaminen

Induktiolataukseen liittyvä osaaminen
• Induktiolatausosaaminen (mm. sähköautot, kulutuselektroniikka)

Langattoman energiansiirron osaaminen
• Langattoman energiansiirron osaaminen

Energian jakelujärjestelmien tuntemus
• Energian jakelujärjestelmäosaaminen
• Metsäenergian jakelujärjestelmien tuntemus

Energiatekniikan ja energiahuollon ympäristövaikutusten tuntemus
• Energiatalkkareiden käytännön energiahuollon ympäristönäkökohtien osaaminen

Energiatekniikkaan ja bioenergian tuotantoon liittyvä tuotetuntemus
• Energiatuotteen erilaisten ominaisuuksien tunteminen ja teknologinen osaaminen mark-

kinoinnissa ja myynnissä

Hajautettuun e-markkinaan, internetissä tapahtuvaan kotitalouksien energian myyntiin, 
ostamiseen ja jakeluun liittyvä osaaminen
• Hajautettuihin energian e-markkinoihin liittyvä osaaminen
• Reaaliaikaisen energiankulutuksen mittaamisen osaaminen



169ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

Energia-alan alustatalous- ja jakamistalousosaaminen
• Energian alustatalous ja jakamistalousosaaminen: energian, sähkön, vedyn (jne.) tuot-

tamisen, vaihtamisen, myymisen, ostamisen, lainaamisen ja vuokraamisen digitaalisiin 
alustoihin liittyvä osaaminen (tämän päivän alustoja ovat esimerkiksi Spotify, Deezer,  
YouTube, AirBNB, Über, yleensäkin käyttöjärjestelmät ja kaikki sellaiset teknologiset 
alustat, joita tarjoavat kaupalliset palveluntarjoajat mutta joihin varsinaisen sisällön tai 
palvelun tuottavat käyttäjät ja ihmiset itse. Mikä voisi olla energian ”alusta”?).

Hajautetun energian e-markkinan infrastruktuuriin liittyvä osaaminen, kotitalouksien 
sähkön tuottamiseen liittyvän teknologian osaaminen
• Hajautetun energiantuotannon teknologinen osaaminen liittyen asennus-, korjaus- ja 

huoltopalveluihin

Energiankulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen liittyvä osaaminen
• Energiankulutuksen reaaliaikaisen mittaamisen osaaminen

Metsäenergia-alan kaupallisten vaikutuskanavien tuntemus
• Metsäenergia-alan kaupallisten vaikutuskanavien tuntemus

Metsäenergia-alan myyntiin ja markkinointiin liittyvä osaaminen
• Metsäenergia-alan myynti- ja markkinointiosaaminen

Ymmärrys energian ja energiatekniikan merkityksestä ihmisten arjessa
• Energiakanssakulkijan (Energia personal trainer) kyky ymmärtää energian merkitys 

ihmisten arjessa

Biokaasualan ja biopolttoaineiden myyntiin ja markkinointiin liittyvä osaaminen
• Biokaasun ja biopolttoaineiden myynti- ja markkinointiosaaminen

Eri energian tuotantovaihtoehtojen tuntemus
• Energiainformaation muotoiluosaaminen (mm. eri tuotantovaihtoehtojen visualisointi ja 

vertailu), erityisesti markkinoinnissa

Kyky neuvoa asiakasta energiamarkkina-asioissa
• Energiatalkkareiden kyky neuvoa asiakasta käytännön energiamarkkina-asioissa

Energiahuollon ja kotitalouksien investointien rahoitusosaaminen
• Energiatalkkareiden käytännön energiahuollon ja kotitalouksien investointien rahoitus-

osaaminen

Energia-alan lainsäädännön, sääntöjen ja määräysten tuntemus
• Energialainsäädännön ja -säädösten sekä lupa- ja viranomaisasioiden osaaminen (kes-

keistä mm. energiainnovaattoreille ja markkinoijille)
• Metsäenergiaan liittyvä lainsäädäntöosaaminen (Suomi, EU)

Metsäenergia-alan kauppalainsäädännöllinen osaaminen
• Metsäenergian kauppalainsäädännöllinen osaaminen
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Kyky neuvoa asiakasta energiaan liittyvissä käytännön lupa- ja viranomaisasioissa
• Energiatalkkareiden kyky neuvoa asiakasta energiaan liittyvissä käytännön lupa- ja viran-

omaisasioissa

Käytännön riskien arviointikyky energiahuollossa
• Energiatalkkareiden kyky arvioida käytännön riskejä energiahuollossa

SÄHKÖTEKNIIKKAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Sähkölaitteiden asennustaidot
• Energiatalkkareiden ja asentajien sähkölaiteasennusosaaminen

Sähköasennustaidot erilaisissa tiloissa
• Energiatalkkareiden ja asentajien sähköasennusosaaminen ja pätevyydet (sähköturvalli-

suustutkinto 1, 2, 3)

Etäluettavan sähkömittarin ja kaukoluentamittarin asennustaidot, mittaustietojen tiedonhal-
lintataidot ja etäluentaan liittyvä osaaminen
• Etäohjaus- ja etähallintateknologian osaaminen (mm. energiankulutusmittareiden etäluenta)

Älykkääseen sähköverkkoon liittyvä osaaminen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja IT-tek-
nologioiden yhdistäminen
• Älykkäiden sähköverkkojen osaaminen

Energian käyttöön ja energian säästöön liittyvä tietous
• Energiankulutusinformaation hallinta ja analysointiosaaminen
• Energiansäästöteknologian osaaminen

Sähköturvallisuusmääräysten tuntemus
• Sähköturvallisuusmääräysten tuntemus

Sähköisiin kulkuvälineisiin ja niiden infrastruktuurin suunnitteluun ja hallintaan liittyvä 
osaaminen
• Sähköisen liikenteen (mm. sähköautot) palvelujen ja infrastruktuurin suunnittelu- ja 

rakentamisen osaaminen

Palvelujen tuottaminen

TIETOTEKNIIKKAAN, ICT-PALVELUTUOTANTOON LIITTYVÄ OSAAMINEN

Perusymmärrys ohjelmoinnista
• Tietojärjestelmä- ja ohjelmointiosaamisen perusteet metsäenergian tuotannossa

Ohjelmointitekniikan, ohjelmointikielen ja työkalujen hallinta, koodaustaidot
• Markkinointisovellusten kehittäjien ohjelmointi- ja koodausosaaminen
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Sovellusohjelmointiosaaminen
• Energian kulutussovellusten, -ohjelmien ja -applikaatioiden osaaminen

Tekoälyyn liittyvä osaaminen
• Energiamarkkina-analyytikkojen tekoälyn hyödyntämisen osaaminen

Tele- ja älyverkkoihin liittyvä osaaminen
• Älyverkko-osaaminen (mm. rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa)

KULJETUS- JA LOGISTIIKKAPALVELUIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Kuljetusjärjestelmien, logistiikkaketjun erilaisten kuljetusmuotojen ja -tyyppien tuntemus
• Energian tuotannon, varastoinnin ja jakelun logistiikkaketjun hallinta

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Sähköauto-osaaminen sekä sähköautojen infraratkaisuihin ja energiansaantiin liittyvä osaa-
minen
• Liikenteen energiaosaaminen (mm. sähköautot, infrastruktuurin palvelut jne.)

KAUPAN ALAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Monikanavaiseen kaupankäyntiin liittyvä osaaminen
• Uusien kaupankäyntitapojen ja -menetelmien tuntemus

JULKISEN HALLINNON PALVELUIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Viranomaisen valvontatyöhön liittyvä osaaminen
• Energiahallinnon muuttuva virkamiesosaaminen

PSYKOLOGIAN ALAN PALVELUIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Julkisen hallinnon ja yhteiskunnan tarjoamien tukipalvelujen tuntemus
• Energiakanssakulkijan (Energia personal trainer) yhteiskunnan tarjoamien tukipalvelui-

den tuntemus

Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen

Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
• Energian ostajien ja myyjien liiketoimintaosaaminen
• Laatujärjestelmiin ja sertifiointiin perustuvan myynnin liiketoimintaosaaminen metsä-

energian myynnissä

TUOTANNON JA TOIMINNAN JOHTAMISTAIDOT

Työn, töiden suunnittelu ja järjestely, toiminnan organisointi
• Oman työn ja toiminnan organisointi- ja resursointitaidot
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Palveluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvä osaaminen
• Palveluliiketoiminnan osaaminen

Tuotantotalouteen liittyvä tietous
• Tuotantotalousosaaminen

KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Kansainväliseen toimintaympäristöön liittyvä osaaminen
• Kansainvälisten energiamarkkinoiden osaaminen

TALOUSOSAAMINEN, TALOUDEN HALLINTAAN LIITTYVÄT TIEDOT JA TAIDOT

Liiketalouden suunnitteluun ja hallintaan liittyvä osaaminen
• Liiketaloudellinen osaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa

Rahoituksen ja rahoitussuunnittelun hallinta
• Energiainnovaattoreiden rahoitusosaaminen

Kustannuslaskennan hallinta
• Kustannuslaskentaosaaminen liittyen energiamarkkinoiden kustannus-hyöty-analyysiin
• Energianeuvojien kustannuslaskentaosaaminen liittyen eri energiamuotoihin

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun hallinta
• Energianeuvojien hinnoitteluosaaminen

Riskienhallinta, riskien huomioiminen päätöksenteossa
• Energiainnovaattoreiden kyky hahmottaa riskejä

HANKINTAOSAAMINEN, OSTOTOIMINNAN JA HANKINTAPROSESSIN HALLINTA

Hankintaosaaminen, ostotoiminnan ja hankintaprosessien hallinta
• Energialaitosten ja muiden energian ostajien metsäenergian ostamisosaaminen

Ostotoiminnan, hankintatoiminnan liiketaloudellinen osaaminen, ostajan kaupantekotaito
• Energiankuluttajan osto- ja myyntiosaaminen

LOGISTIIKKAOSAAMINEN, TAVARA- YM. VIRTOJEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ 
OSAAMINEN

Logistiikan automaatioon ja digitalisoitumiseen liittyvä osaaminen
• Energialogistiikan digitalisointiosaaminen

VERKOSTO-, KUMPPANUUS- JA SIDOSRYHMÄOSAAMINEN

Hyvät työelämäyhteydet, työelämäosaaminen
• Energia-alan tutkijoiden ja kehittäjien työelämäyhteistyötaidot
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Organisaatioiden, yritysten välisen osaamisen yhdistämiseen liittyvä osaaminen
• Osaamisprofiilien uudistamiskyky (taito luoda ja yhdistellä osaamisten uudenlaisia kombi-

naatioita yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja yrityskohtaisesti)
• Rajapintaosaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa (mm. suh-

teessa maatalouteen)

Jakamistalouteen liittyvä osaaminen
• Paikallinen energian jakamistalouden ja yhteisötaitojen osaaminen

Verkostoissa toimimisen taito
• Tutkijoiden, kehittäjien ja energiainnovaattoreiden kyky toimia ja tehdä yhteistyötä erilai-

sissa asiantuntijaverkostoissa

INFORMAATIOARKKITEHTUURIIN JA TIETOARKKITEHTUURIIN LIITTYVÄ 
OSAAMINEN

Organisaation ICT-järjestelmien elinkaareen ja yhteentoimivuuteen liittyvä osaaminen
• Monialainen osaaminen erilaisista teknologisista järjestelmistä ja kyky yhdistää ne (esi-

merkiksi aurinkokenno-vetyvarasto-sähkövarasto-sähkömoottori)

Digitalisaatioon liittyvä osaaminen
• Digitaaliosaaminen energian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• Asentajien ja energiatalkkareiden digitaaliosaaminen (laitteiden huolto, käyttö ja säätö)

Asiakkuuden ja asiakassuhteiden hallinta

ASIAKASYHTEISTYÖTAIDOT

Asiakkaan henkilökohtainen kohtaaminen, kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot
• Asiakasosaaminen ja vuorovaikutustaidot

Asiakasyhteistyötaidot
• Energiatalkkareiden sosiaaliset taidot ja kyky tulla toimeen asiakkaiden kanssa

Asiakaspalvelutaidot ja palvelualttius
• Asiakaspalveluosaaminen (mm. metsänhoitoon liittyvien vaihtoehtojen tarjoaminen met-

sänomistajille)
• Energiatalkkareiden palveluosaaminen

Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, tarpeiden ja odotusten 
tunnistus
• Energiatuotekehittelijöiden ja -innovaattoreiden kyky määrittää asiakkaiden tarpeet ja 

asiakkaiden prosessit
• Energiamyyjien, -markkinoijien ja -neuvojien kyky tunnistaa asiakastarpeet
• Asiakastarpeiden määritys metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa

Asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja sopivien ratkaisujen suunnitteluun liittyvä osaaminen
• Energiatalkkarin kyky tunnistaa asiakkaiden käytännön tarpeet
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Asiakkaan elinkeinon (tuotanto-/palveluprosessin) tuntemus
• Teknisten asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja

Asiakkaiden opastus-, ohjaus- ja neuvontataidot
• Energia-alan kuluttajaneuvontaosaaminen
• Asentajien konsultoiva osaaminen (mm. lämmön talteenoton neuvonta)
• Energiatalkkareiden (ylläpito, huolto) ja asentajien (kunnossapito, korjaus) kyky opastaa 

asiakasta laitteiden käytössä

MARKKINOINTIIN JA MAINONTAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen
• Energiamarkkinointiosaaminen

Kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen tuntemus
• Kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen tuntemus (myös metsäenergia)

Asiakkaan imagoon, maineenhallintaan, brändin luomiseen ja kehittämiseen liittyvä osaaminen
• Brändiosaaminen

Kuluttajan valintoihin vaikuttamiseen liittyvä osaaminen
• Kyky vaikuttaa energiankuluttajan valintoihin

KULTTUURIEN TUNTEMUS, MONIKULTTUURIOSAAMINEN

Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen
• Energian ostajien ja myyjien kulttuurien tuntemus (myös metsäenergia)

MYYNTITAIDOT, KAUPANTEKOTAITO, MYYNTITEKNIIKAN, MYYNTITYÖN HALLINTA

Myyntihenkisyys, kaupantekoon liittyvä myönteinen asenne
• Energiatalkkareiden myyntihenkisyys ja myyntiosaaminen

Myyntiosaaminen
• Energianmyyntiosaaminen (erityisesti myyjät ja ostajat) Ennakointiryhmä tosin näkee 

samaan aikaan, että myyntityön rooli supistuu (poistuva osaamistarve).

Ratkaisulähtöisen, ratkaisuhakuisen myyntitekniikan hallinta perustuen myyjän tekniseen 
asiantuntemukseen
• Energiamyyjien ja markkinoijien tuote- ja palvelutekninen osaaminen

Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen

YHTEISTYÖKYKYISYYS, YHTEISTYÖTAIDOT TYÖYHTEISÖSSÄ

Vaikuttamisosaaminen toimintoihin työyhteisön sisällä eri toimijoiden välillä, vaikuttamis-
viestinnän osaaminen
• Kyky säilyttää toimintakyky poikkeusoloissa hankkimalla välttämätön energia ja hyödykkeet



175ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

HILJAISEN TIEDON HALLINTA

Henkilökohtaisen osaamisen jakaminen työssä
• Kyky hankkia oppia ja osaamista verkostojen ja jakamistalouden kautta

YHTEISTYÖ ORGANISAATION ERI OSASTOJEN JA YKSIKÖIDEN KANSSA

Moniammatillinen yhteistyöosaaminen, yhteistyö organisaation eri ammattilaisten kanssa
• Energiatutkijoiden ja -kehittäjien monialainen yhteistyökyky

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet

MOTIVOITUNUT, AKTIIVINEN JA MYÖNTEINEN ASENNE OMAAN TYÖHÖN

Yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa, sisäinen yrittäjyys, aktiivinen ja sitoutunut ote työhön
• Metsäenergiayrittäjyysosaaminen

Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, työsosiaalinen käytös, toimiminen työelämän 
pelisääntöjen mukaan
• Yleiset työelämätaidot metsäenergiatuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa

KEHITTYMIS- JA OPPIMISTAIDOT

Tiedon hankintaan, tiedonhakuun liittyvä osaaminen, tiedon etsiminen eri lähteistä
• Tiedonhankinta- ja soveltamisosaaminen

Oppimaan oppimisen taidot
• Oppimisen osaaminen

SOPEUTUMISKYKY JA JOUSTAVUUS

Sopeutumiskyky ja joustavuus, tilannetajuisuus, ylpeys tekemästään työstä, ammattiylpeys, 
oman työn arvostus, hyvä asenne työtään kohtaan
• Asenne ja joustavuus

PERSOONALLISET, MYÖTÄSYNTYISET OMINAISUUDET

Näkemyksellisyys 
• Energiainnovaattoreiden visionäärisyys 

Laaja-alainen, kokonaisnäkemys tehtävistä töistä
• Asentajien kyky nähdä kokonaisuuksia ja oma työ osana niitä

Käytännöllinen, käytännön taidot
• Käytännön osaaminen

Ongelmanratkaisukyky
• Ongelmanratkaisutaidot metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
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MONIOSAAJUUS, MONITAITOISUUS, TYÖN MONIALAINEN HALLINTA

Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta
• Yhä monialaisempi osaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa

HENKISET VALMIUDET

Suostuttelutaito, lobbaustaito
• Lobbausosaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa

TEHOKKUUS, TEHOKAS TYÖSKENTELYTAPA, TYÖAJAN TEHOKAS KÄYTTÖ

Oman yrityksen tai organisaation tuotteiden ja palvelujen kustannusrakenteiden tunteminen
• Energian ostajien ja myyjien kustannus- ja tuotantorakennetuntemus

Liiketalouden perusteiden hallinta
• Metsäenergia-alan kauppatieteellinen osaaminen

Tutkimus- ja kehitysosaaminen

Tutkimus- ja kehitysosaaminen
• Metsäenergian tutkimus- ja kehitysosaaminen

TUOTEKEHITYS- JA SUUNNITTELUOSAAMINEN

Palvelumuotoilu, uusien käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen kehittäminen
• Asiakas- ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun osaaminen

Ideointikyky uusien palvelutuotteiden tuotteistamiseksi
• Metsäenergiaideoiden ja -palveluiden tuotteistaminen

Osaaminen liittyen tuotteistamiseen kerätyn tiedon pohjalta
• Asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin osaaminen

Asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan tarjottavan palvelun räätälöintiin liittyvä osaaminen
• Sovellusten ja applikaatioiden kehittäjien ohjelmisto-osaaminen räätälöityjen tuotteiden 

kehittämisessä

Yrityksen palveluiden paketointiin liittyvä osaaminen
• Energiakanssakulkijan (Energia personal trainer) palveluiden paketointiosaaminen

Tuotteen tuotanto-osaaminen: tuotekehitys, prosessisuunnittelu, tuotantoympäristön toteu-
tus sekä käyttö ja kehitystyö
• Energiainnovaattoreiden tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen

Konseptisuunnittelun hallinta
• Energiatuotteiden kokonaisuuksien hallinta ja konseptointiosaaminen
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INNOVATIIVISUUS, LUOVUUS, IDEOINTIKYKY

Kekseliäisyys
• Energiatutkijoiden ja -kehittäjien kyky etsiä ja kehittää uusia energialähteitä

TUTKIMUSOSAAMINEN, UUDEN TIEDON TUOTTAMISEN TAITO

Datalouhintaan, tiedonlouhintaan (data mining) liittyvä osaaminen
• Energiamarkkina-analyytikon tiedon louhinta, tiedon käsittely ja ennakointiosaaminen

INNOVAATIOTOIMINNAN JA TUTKIMUKSEN JOHTAMISTAIDOT

Innovaatioprosessin hallinta
• Energiatutkijoiden, -kehittäjien ja -innovaattorien kaupallistamisen ja innovaatioprosessin 

osaaminen

Tieteellinen osaaminen

LUONNONTIETEISIIN LIITTYVÄ TIETEELLINEN OSAAMINEN

Luonnontieteisiin liittyvä tieteellinen osaaminen
• Energiatutkijoiden ja -kehittäjien syvä luonnontieteiden tuntemus

PSYKOLOGIATIETEISIIN, KÄYTTÄYTYMISTIETEISIIN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Psykologiatieteisiin, käyttäytymistieteisiin liittyvä osaaminen
• Energiainnovaattoreiden käyttäytymistieteellinen osaaminen
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LIITE 5.  
METSÄENERGIAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 
(Ulla Taipale-Lehto)

Samanaikaisesti käynnissä olleet energia-alan ja metsäalan osaamistarpeiden ennakoin-
tihankkeet järjestivät 8.9.2016 yhteisen metsäenergian ennakointityöpajan. Tilaisuudessa 
tarkasteltiin hankkeiden siihen mennessä tuottamien tulosten yhtymäkohtia ja pohdittiin 
metsistä saatavan energian hankintaan, tuotantoon ja jakeluun liittyviä osaamistarpeita. 
Työpajaan osallistui molempien ennakointiryhmien jäseniä, ja osallistujat on lueteltu tämän 
esityksen lopussa.

1  Työpajan kulku

Työpajan alussa kuultiin kaksi asiantuntija-alustusta. Neuvotteleva virkamies Markku 
Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriöstä piti esityksen otsikolla Katsaus Suomen kansallisen 
energia- ja ilmastostrategian valmisteluun ja professori Antti Asikainen Luonnonvarakes-
kuksesta otsikolla Bioenergiaa metsistä. 

Tämän jälkeen esiteltiin erillisissä metsäalan ja energia-alan aiemmin järjestetyissä enna-
kointityöpajoissa tunnistettuja muutosvoimia sekä BAU-skenaarion (Business as usual) ja 
toivottavan skenaarion yhteisiä piirteitä että niiden erityispiirteitä.

Osallistujat jaettiin neljään pienryhmään. Ensimmäiseksi metsäenergian työpajan osallistu-
jat saivat pienryhmissä miettiä omat määritelmänsä metsäenergialle ja alkoivat sen jälkeen 
pohtia keskeisiä tulevaisuuden muutosvoimia metsäenergian näkökulmasta. Muutosvoimista 
äänestettiin 11 oleellisinta. Muutosvoimien osalta ryhmillä oli tätä vaihetta seuraavassa 
skenaariotyössä vapaus käyttää niitä soveltaen, lisätä omia ehdotuksiaan ja jättää yhdessä 
valituista muutostekijöistä haluamiaan pois.

Ryhmien seuraavana tehtävänä oli laatia valittujen muutosvoimien pohjalta kaksi skenaariota: 
BAU eli skenaario, jossa kehitys jatkuu eri yhteiskunnan sektoreilla pitkälti samansuuntaisesti 
kuin tähänkin asti, sekä toivottava skenaario. Kumpaakin skenaariota mietti kaksi pienryhmää. 
Edellä mainitut kaksi skenaariota valittiin laadittavaksi sen vuoksi, että ensin mainittu kuvaa 
hyvin todennäköistä kehitystä, eli nykytilanteen jatkumoa lineaarisesti tulevaisuuteen, ja toinen 
skenaarioista puolestaan tavoitteellista tulevaisuutta. Näin tarkasteluun saatiin sekä nykyi-
syyttä lähellä oleva tilanne että maailmantila, johon alan kannalta tulisi pyrkiä. Ajan puutteen 
vuoksi pois jäi esimerkiksi negatiivinen skenaario, jonka tarkastelu edistäisi varautumaan 
epämiellyttävään tulevaisuuteen ja pohtimaan siitä selviämisen edellyttämiä osaamistarpeita. 
Pois jäivät myös yllätykselliset skenaariot, joiden edellyttämien osaamistarpeiden miettiminen 
osaltaan myös edesauttaisi varautumista sekä mahdollisesti innostaisi innovointia sellaiseen, 
mitä ns. ”laput silmillä -ajattelussa” ei tule tehtyä.

Lopuksi ryhmät tunnistivat ja määrittelivät osaamistarpeita skenaarioittain. Tarvittavat 
osaamiset tuli jaotella pysyviin, poistuviin sekä uusiin osaamistarpeisiin tai osaamiskombi-
naatioihin.
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2  Metsäenergian määrittely

Työpajan kutsussa metsäenergia oli määritelty pelkistetysti ”Metsistä saatavan energian 
hankinta, tuotanto ja jakelu”. Koska metsäenergian käsite ei asiantuntijoiden kanssa aiem-
min käytyjen keskusteluiden perusteella ole aivan yksiselitteinen, pyydettiin ryhmiä vielä 
muotoilemaan sille omat määritelmänsä. Määritelmät olivat seuraavat:

Ryhmä 1: Kaikki metsästä lähtöisin oleva energia, joka päätyy energiaksi suoraan tai 
prosessien kautta.

Ryhmä 2: Kaikki puuperäinen biomassa, joka käytetään suoraan tai sivutuotevirtojen 
kautta energiaksi (lyhyt versio: kaikki puuperäinen energia).

Ryhmä 3: Koostuu saatavilla olevista jakeista, jotka ovat energiaranka, hake, puru, 
kuori, mustalipeä, kannot, hakkuutähteet. Näistä saatavat jalosteet ovat lämpö, sähkö, 
biopolttoaineet, biokaasu ja pelletit. Käyttö voi olla paikallista tai alueellista, ja energia 
voi päätyä teollisuuden, yksityistalouden tai minkä hyvänsä tahon loppukäyttöön.

Ryhmä 4: Metsäperäinen biomassa; sisältää teollisuuden sivuvirrat.

3  Muutosvoimat

Laajemman muutosvoimien ideoinnin jälkeen jokainen sai äänestää ideoitujen muutosvoi-
mien joukosta kahta mielestään metsäenergia-alan kannalta merkittävintä muutosvoimaa. 
Käsiteltäviksi muutosvoimiksi valikoituivat äänestyksen jälkeen seuraavat:

• poliittinen ohjaus tai poliittinen päätöksenteko on ennakoimatonta
• biomassojen jalostusteknologiat kehittyvät
• teknologinen kehitys
• arvojen muutos
• EU
• digitalisaatio
• ilmastonmuutos
• tukipolitiikka
• kilpailu
• öljyn ja kivihiilen käytön väheneminen
• mekaanisten massojen valmistuksen väheneminen.

4  Skenaariot

Skenaarioista ei ajan rajallisuuden vuoksi kirjoitettu tarinoita, vaan ryhmät käsittelivät niitä 
taulukkomuotoisina. Seuraavassa taulukossa on esitetty ryhmien kuvaukset siitä, mikä on 
muutostekijöiden tila tai vaikutus kahdessa valitussa skenaariossa. Kuvausten yhteydessä 
on ilmoitettu sen laatineen pienryhmän numero.
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Skenaarioista Business as usual (BAU) sai nimen Vihreän kullan maa ja toivottava skenaario 
nimen Onni tulee puun takaa.

Valittu 
muutostekijä

Skenaario: Business as usual (BAU) Skenaario: Toivottava

Arvojen muutos • Energiaomavaraisuus on lisännyt työtä. 
Energian hinnassa näkyy koko elinkaari. 

• Vuokra-asuntojen käyttö on yleistynyt. 
• Puusta tehdyt autot ovat yleistyneet. (1)
• Suuri yleisö suhtautuu myönteisesti 

metsä-/bioenergiaan. Määritetäänkö 
metsäenergia hiilineutraaliksi vai ei? (3)

• Kuluttajat arvostavat uusiutuvaa ja 
kotimaista energiaa sekä asumisessa 
että liikkumisessa. Metsänomistuksen 
tavoitteet monipuolistuvat, mutta metsiä 
hyödynnetään aktiivisesti. Metsien 
kasvukunnosta huolehditaan. (2)

Teknologinen kehitys & 
digitalisaatio

• Hyötysuhde paranee.
• Erilaiset hyödyntämistavat ovat 

kehittyneet, muut tavat tuottaa energiaa 
puusta kuin polttamalla. (1)

• Aurinkoenergia tulee kasvamaan, kun 
teknologia kehittyy. Metsän käyttö 
energiaksi ei kasva tai jopa vähenee. 
Metsä-/bioenergia on välivaihe 
kehityksessä. 

• Kuitenkin teknologisen kehityksen 
myötä metsäenergian raaka-aineen 
hankinnan tuottavuus kasvaa, 
metsäenergiaresursseja pystytään 
kartoittamaan ja ohjaamaan paremmin. (3)

• Kasvihuonekaasujen päästöjä on saatu 
metsäenergian avulla merkittävästi 
vähennettyä.

• Hiilidioksidin talteenottoteknologia 
on käytössä liikennebiopolttoaineiden 
valmistuksessa. Fossiilisilla ko. 
teknologia on kattavasti käytössä.

• Aurinko- ja tuulienergian tuotannon 
vaihteluita tasoittamaan käytetään 
metsäenergiaa.

• Metsätaloudessa hyödynnetään 
digitalisaatiota huomattavasti nykyistä 
enemmän.

• Energiantuotannossa on siirrytty nykyistä 
hajautetumpaan järjestelmään. 

• Puunkorjuun ympäristövaikutukset 
pysyvät ilmastonmuutoksesta huolimatta 
hallinnassa (esim. lyhenevät routajaksot). 
(2)

• Kilpailukykyiset ja halutut puutuotteet 
valtaavat markkinoita.

• Uusia työpaikkoja syntyy.
• Uudet puupohjaiset tuotteet valtaavat 

markkinoita (uusia käyttökohteita puulle).
• Tulee tuottavuusloikkia.
• Puutuotteista tulee kilpailukykyisiä muihin 

uusiutumattomiin energiamuotoihin 
verrattuna.

• Puun tehokkaampi hyödyntäminen 
lisääntyy uusien teknologioiden avulla.

• Kuluttaja mieltää biotuotteen 
markkinoiden halutuimmaksi 
(teknologinen kehitys auttaa).

• Puun korjuu tehostuu.
• Tuottavuus kasvaa ja katteet nousevat.
• Metsäteknologiaan liittyvä 

ympäristöteknologia parantaa elämän 
laatua.

• Korkeatasoiset erikoistuotteet lisääntyvät.
• Metsäenergia on kiinnostava muotoilu- ja 

palvelukehityksen kohde (saadaan alalle 
kiinnostuneita ja osaavia ihmisiä).

• Metsäenergian ja puutuotteiden 
yhdistelmästä löytyvät markkinoiden 
tehokkaimmat ratkaisut.

• Toivottavasti ylijäämälämmölle keksitään 
tehokkaampi käyttö.

• Investoinnit rullaavat, koska markkinat 
vetävät. (4)

Biomassojen jalostus-
teknologiat

• Sellutehtaista tulee biotuotetehtaita, 
isoista laitoksista saadaan 
sivuvirtoja. Sivuvirroista osa menee 
jatkojalostukseen, loput energiaksi 
(poltto). Myös liikennepolttonesteiden 
jalostuksen kehitys on suuressa roolissa. 
(3)

• Liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon 
liittyvät teknologiat (biodiesel, etanoli, 
biokaasu, biobensiini) sekä nykyiset 
että mahdolliset uudet saadaan 
kaupallistettua. Lämmitysöljyä korvataan 
merkittävästi puupohjaisilla jalosteilla 
(bioöljyt jne.). Teknologiaa kostean 
biomassan jalostukseen nykyistä 
karkeammalla hyötysuhteella saadaan 
kehitettyä. (2)
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Poliittinen ohjaus + EU
 − EU
 − Suomi
 − tukipolitiikka
 − kestävyyskriteerit
 − verotus

Poliittinen 
päätöksenteko on 
arvaamatonta

• On siirrytty Kioton sopimuksen mukaiseen 
maailmaan, ja metsäbiomassat ovat 
hyväksyttyjä yleisesti. Päästökauppa 
toimii. Puuta käytetään täysimääräisesti 
kestävän metsätalouden mukaisesti, 
ympäristönsuojelu (luonnonsuojelu) on 
sovitettu osaksi kestävää metsänhoitoa. 
Kansainvälisillä foorumeilla on löydetty 
yhteinen näkemys kestävyydestä. 
Kivihiilen käyttö on loppunut ja öljyn 
käyttö vähentynyt merkittävästi. 

• Suomessa on elinvoimainen 
biotalousklusteri, joka sisältää 
perinteisesti metsäteollisuutta, 
biomassojen energiakäyttöä ja näiden 
yhdistelmiä. Lisäksi on hajautettuja 
järjestelmiä, mikä on vahvistanut 
alueellista ja paikallista omavaraisuutta. 
(1)

• Helposti saatavat, edulliset jakeet 
menevät energiakäyttöön. Poliittinen 
päätöksenteko vaikuttaa merkittävästi 
biopolttoaineiden käytön kehitykseen, 
liikennepolttoaineet ovat keskeisessä 
roolissa. (Biopolttoaineen osuuden nosto 
40 % vaatii 2 isoa biopolttoainelaitosta). 
Metsästä saatavan energiaraaka-
aineen osuus ei kasva. Alueellinen 
lämmöntuotanto, kyläyhteisöjen 
lämmitys metsäenergialla, kaupunkien 
lämpölaitoksista tulee voimalaitoksia. (3)

• Metsäenergiaan liittyvä politiikka 
on ennakoitavaa ja pitkäjänteistä 
hallituskokoonpanosta 
riippumatta. EU tunnustaa 
biomassojen hiilineutraalisuuden 
ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Verotuksella kannustetaan uusiutuvista 
raaka-aineista tuotetun energian 
käyttöön, joka vähentää tuontiriippuvuutta 
ja lisää energian omavaraisuutta. (2)

• Kustannustehokkuudesta palkitseminen.
• Yhden hinnan laki toteutuu globaaleilla 

hiilimarkkinoilla.
• Innovaatioiden tukeminen.
• Biomassan ja -energian käyttö ja kulutus 

on turvallista ja ennustettavaa.
• Pitkäjänteinen poliittinen ohjaus – 

ennustettavuus.
• Riskejä pienentävää, ei lisäävää (sijoitus, 

ympäristö).
• Edunvalvonnan terävöittäminen EU:ssa.
• Eri alueet pystyisivät hyödyntämään omien 

alueidensa parhaimpia energiamuotoja.
• Politiikassa hahmoteltava isokuva – 

EU-taso. (4)

5  Metsäenergian osaamistarpeet

Osaamistarpeiden luokittelussa on käytetty samaa C&Q-osaamistarveluokittelua kuin koko 
metsäalan tuloksia raportoitaessa (ks. luku 4).

Toimialariippumattomista tuotannon yleistiedoista ja -taidoista molemmissa skenaarioissa 
pysyvinä osaamistarpeina nähtiin matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä ympäris-
töosaaminen. Joissain tehtävissä tarvitaan myös mallinnuksen osaamista ja matemaattisten 
yhtälöiden hyödyntämistä ongelmien ratkaisussa sekä tutkimus- ja kehitystyössä. Ympäristö-
osaaminen tarkoittaa muun muassa ympäristövaikutusten tuntemusta ja niiden arviointikykyä 
sekä eri materiaalien ja jätteiden uudelleenkäyttöosaamista ja kierrätysosaamista.

Poliittisen päätöksenteon mekanismien ymmärrys ja tuntemus ovat avuksi. Ne auttavat 
muun muassa yrityksen yhteiskuntasuhteiden hoitamisessa.

Tuotteiden ja palveluiden tuotanto-osaamisista metsäenergia-alan nykyisen kehityksen 
jatkuessa samansuuntaisena sekä metsäenergia-alan positiivisessa tulevaisuudessa met-
sätalouteen liittyvistä osaamisista tarvitaan esimerkiksi metsien hoitoon ja kasvatukseen 
liittyvää tietoutta, lyhytkiertoviljelyn osaamista sekä puunkorjuuvälineiden ja -koneiden 
tuntemusta sekä käyttötaitoa. Tarvitaan tietoa, jopa syvällistä sellaista, puun rakenteesta ja 
kykyä hyödyntää tätä tietoa. Tulee hallita erilaiset metsänkasvatustavat muun muassa siitä 
näkökulmasta, että kannattaako osa metsästä jättää energiapuuksi. Pitää ymmärtää, mihin 
käyttöön metsää hyödynnetään. Myös työnohjauksella on tässä tärkeä rooli. Metsätalouden 
tuotantoprosessien logistiikkaan liittyvän osaamisen merkitys korostuu uusien investointien 
ja jalosteiden myötä. 
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Energiatekniikkaan liittyvistä osaamisista korostuvat tulevaisuudessa energiatekniikan pro-
sessikokonaisuuden tuntemus sekä energian jakelujärjestelmien ja varastointiteknologioiden 
tuntemus. Lisäksi tarvitaan energian polttotekniikoiden tuntemusta ja sähköenergiatekniik-
kaan liittyvää osaamista. Energiajakeen kannattavaan hyödyntämiseen (myös paikallisesti) 
liittyvä osaaminen sekä metsäenergia-alan loppukäyttäjien infrastruktuurin suunnitteluun 
liittyvä osaaminen kasvattavat merkitystään.

Suomessa on tällä hetkellä korkealuokkaista energiaosaamista. Tulevaisuudessa siitä on 
pidettävä entistä vahvemmin kiinni ja nähtävä se selvemmin osana ympäristömyönteistä 
metsäteollisuutta ja biotaloutta, joka antaa meille paljon myös kilpailuetua ja uusia kehitys-
mahdollisuuksia.

Alan ammattilaisen tulee tuntea energia-alan toimintaympäristö ja markkinat. Tämä edellyttää 
myös niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin energia-alan lainsäädännön, sääntöjen ja mää-
räysten tuntemusta. Uusien jalostustekniikoiden kehityksessä mukana pysyminen on tärkeää.

Tarvitaan metsäbioenergian kokonaistuntemusta. Tulee ymmärtää myös metsäenergia-alan 
kaupalliset vaikutuskanavat. Ala tarvitsee metsäenergian myyntiin ja markkinointiin liittyvää 
osaamista sekä alan kauppalainsäädännöllistä osaamista.

Automatisaatio ja digitalisaatio laajenevat ja kehittyvät nopeasti. Niitä tulee osata hyödyntää 
eri toiminnoissa, ja automatisoituvien työtehtävien perinteisellä tavalla suorittamiseen 
liittyvän osaamisen tarve vähenee. Tietojärjestelmien ymmärtäminen ja hallitseminen on 
tärkeää, ja joissain tehtävissä tulee myös tuntea vähintäänkin jonkin verran ohjelmointia. 

Ennakointityössä tuli esille, että kiinteiden jalosteiden, kuten pellettien, merkitys tuotan-
nossa vähenee.

Liiketoiminta-, hallinto- ja talousosaamisen merkitys kasvaa. Tarvitaan myynti- ja serti-
fiointiosaamista. Myös laatujärjestelmien hallinnasta tulee yhä tärkeämpää. Esimerkiksi 
energialaitoksissa on tarvetta hankintaosaamiselle sekä ostotoiminnan ja hankintaproses-
sien hallinnalle. Liiketaloudellisen ymmärryksen osalta tarvitaan vähintäänkin perusteiden 
hallintaa.

Sen lisäksi, että tulee tuntea oman organisaation tuotantoprosessit ja arvoketju, on tärkeää 
tuntea myös toimintaympäristön kokonaisuus ja sidosryhmät. Organisaatioiden ja yritysten 
välisen osaamisen yhdistämiseen liittyvä osaaminen sekä eri toimialojen rajapintaosaamisen 
merkitys korostuvat, tästä esimerkkinä muun muassa maatalousala.

Alalla on tarvetta myös metsäenergiasektoria ymmärtäville kauppatieteilijöille.

Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallintaan liittyvistä osaamisista korostuvat kuluttaja- ja 
asiakaskäyttäytymisen tuntemus sekä kuluttajatrendien ymmärtäminen. Asiakkuuden yllä-
pitoon liittyvä osaaminen ja asiakasrajapinnan hallinta ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. 
Asiakkaille tulee osata tarjota vaihtoehtoja myyntitilanteissa. Tähän liittyvät myös markki-
nointi- ja myynninedistämistaidot.

Kansainvälistymisen koko ajan lisääntyessä tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän kan-
sainvälisyysmyönteisyyttä ja ymmärrystä monikulttuurisesta maailmasta. Tämä edellyttää 
kulttuurien tuntemusta ja monikulttuuriosaamista sekä kielitaitoa.
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Työyhteisöosaamisista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista ja asenteista tarvitaan 
luonnollisesti sitoutumista työelämän toimintatapoihin ja työelämän pelisääntöjen mukaan 
toimimista. Oleellista on myös tietämys oman organisaation tuotantoprosesseista ja niiden 
ohjauksesta. Ongelmanratkaisukyvyt ja -halu ovat tärkeitä ominaisuuksia, kuten myös oppi-
maan oppimisen taidot. Niitä tarvitaan esimerkiksi oman osaamisen laaja-alaistamisessa, 
sillä monitaitoisuus ja työn moninainen hallinta muuttuvat yhä tärkeämmiksi. Ulkoa oppimi-
sen tarve vähenee, kun tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä eri lähteistä ja välineistä.

Yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa sekä sisäinen yrittäjyys, jotka merkitsevät myös aktii-
vista ja sitoutunutta otetta työhön, ovat tärkeitä.

Työpajan osallistujat, heidän taustatahonsa ja pienryhmä työpajassa:

Ryhmä 1 

Harkkila Ilkka, Ammattiopisto Livia, energia-ala
Huhtanen Arttu, MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry, metsäala
Kortet Milka, Energiateollisuus ry, energia-ala
Liimatainen Anne, Opetushallitus, metsäala
Sirviö Jari, Puuliitto ry, metsäala

Ryhmä 2 
Ahokas Tomi, Opetushallitus, energia-ala
Asikainen Antti, LUKE  
Helynen Satu, VTT, energia-ala
Hänninen Ville, Metsäkonealan tutkintotoimikunta, metsäala
Järvinen Erno, MTK ry, metsäala

Ryhmä 3
Anttila Vilma, Helsingin yliopisto, metsäala
Eklund Tiina,  METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, metsäala
Hanhijoki Ilpo, Opetushallitus, metsäala
Perttilä Kari, Sahateollisuus ry, metsäala
Rajala Pekka T., Stora Enso Metsä, metsäala
Rode Jussi-Pekka, Kemianteollisuus ry, metsäala

Ryhmä 4 
Hyytiä Kari, Metalliliitto ry, energia-ala
Kainulainen Anssi, MTK, energia-ala
Kaurila Elli-Noora, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, energia-ala
Loukasmäki Pasi, Kainuun ELY-keskus, metsäala
Sihvo Inga, Opetushallitus, metsäala
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LIITE 6. 
ENERGIA-ALAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET 
ROBOTISAATION NÄKÖKULMASTA

Seuraavassa luettelossa energia-alan ennakointiryhmän tuottamat osaamistarvearviot on 
sijoitettu suurpiirteisesti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn julkaisussaan ”Ammattira-
kenteet murtuvat” muodostamaan tehtäväluokitukseen sen mukaan, olisivatko ne korvat-
tavissa automaatiolla ja tietoteknologialla tulevaisuudessa (Asplund, Kauhanen & Vanhala 
2015). Tehtäväluokitus on muunnettu mekaanisesti suoraan osaamistarveluokitukseksi. 
ETLAn luokitus sisältää viisi kategoriaa, joista ”asiantuntija-ajattelun tehtäviä”, ”monimut-
kaisen kommunikaation tehtäviä” ja ” manuaalisia ei-rutiinitehtäviä” ei ole helppo korvata 
tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä, ainakaan lähitulevaisuudessa. Sen sijaan ”kognitii-
viset rutiinitehtävät” ja ”manuaaliset rutiinitehtävät” voidaan ainakin osittain korvata uudella 
teknologialla niin, että ihmistyön tarve poistuu. Osaamistarpeiden uudelleenluokittelu on 
tehty siinä mielessä maltillisesti, että tehtävät, jotka varmaankin riittävän pitkälle tulevai-
suuteen mentäessä voivat korvautua tekoälyllä ja robotiikalla, on tässä kuitenkin sijoitettu 
ei-korvautuvien tehtävien joukkoon.

Asiatuntija-ajattelun osaaminen

Tähän kategoriaan on koottu luovan ongelmanratkaisun osaaminen tapauksissa ja tilan-
teissa, joissa ei ole loogisiin toimintasääntöihin tai esimerkiksi prosessivuokaavioihin (EPC, 
Event-Process-Chain) perustuvia ratkaisuja. Näitä osaamisia on hyvin hankala korvata 
tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä.

• tiedonhankinta- ja soveltamisosaaminen
• oppimisen osaaminen
• energiatalouden tulevaisuusymmärrys; energiaennakointiosaaminen
• energiainnovaattoreiden visionäärisyys
• energiatutkijoiden ja -kehittäjien kyky etsiä ja kehittää uusia energialähteitä
• metsäenergian tutkimus- ja kehitysosaaminen
• ongelmanratkaisutaidot metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• yhä monialaisempi osaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• energiakaupan epävarmuustekijöiden tuntemus
• asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin osaaminen
• energiamarkkina-analyytikkojen tekoälyn hyödyntämisen osaaminen
• metsäenergia-alan kauppatieteellinen osaaminen
• metsäenergiayrittäjyysosaaminen
• energiamarkkina-analyytikon tiedon louhinta, tiedon käsittely ja ennakointiosaaminen
• metsäenergian ja biomassan tuottajien markkinatuntemus
• markkinoinnin sovelluskehittäjien toimintaympäristön tuntemus
• energia-alan ostajien ja myyjien oman toimintaympäristön ja markkina-alueen tuntemus
• energianeuvojien ja -valistajien oman toimintaympäristön ja markkinoiden tuntemus
• energiainnovaattoreiden käyttäytymistieteellinen osaaminen
• energiainnovaattoreiden tuntemus energiamarkkinoista
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• energiainnovaattoreiden kyky hahmottaa riskejä
• metsäenergiaan liittyvän paikallistalouden ymmärrys kokonaisvaltaisesti
• ymmärrys siitä, kuinka metsäenergian tuotanto liittyy maatalouteen
• rajapintaosaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa (mm. suh-

teessa maatalouteen)
• monialainen osaaminen erilaisista teknologisista järjestelmistä ja kyky yhdistää ne (esi-

merkiksi aurinkokenno-vetyvarasto-sähkövarasto-sähkömoottori)
• tutkimukseen perustuva innovaatio-osaaminen
• energiatutkijoiden, -kehittäjien ja -innovaattorien kaupallistamisen ja innovaatioprosessin 

osaaminen
• energiatuotekehittelijöiden ja -innovaattoreiden kyky määrittää asiakkaiden tarpeet
• sovellusten ja applikaatioiden kehittäjien ohjelmisto-osaaminen räätälöityjen tuotteiden 

kehittämisessä
• metsäenergiaideoiden ja -palveluiden tuotteistaminen
• kustannuslaskentaosaaminen liittyen energiamarkkinoiden kustannus-hyöty-analyysiin
• energianeuvojien kustannuslaskentaosaaminen liittyen eri energiamuotoihin
• energialaitosten ja muiden energian ostajien metsäenergian ostamisosaaminen
• energiainnovaattoreiden rahoitusosaaminen
• energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvä liiketaloudellinen osaaminen
• metsänkasvatusosaaminen liittyen energiapuun tuotantoon
• LUMA-osaaminen eli yleinen luonnontieteellinen ja matemaattinen osaaminen, joka kui-

tenkin liittyy tuotteisiin, tuotantoon, tuotekehitykseen tai tieteellisen tiedon ja teorioiden 
soveltamiseen käytännössä, esimerkiksi metsäenergiaan liittyvissä tehtävissä (irrallinen, 
mihinkään kiinnittymätön LuMa-sivistys sen sijaan on poistuva osaaminen)

• digitaaliosaaminen energian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• tietojärjestelmä- ja ohjelmointiosaamisen perusteet metsäenergian tuotannossa
• markkinointisovellusten kehittäjien ohjelmointi- ja koodausosaaminen
• mallinnusosaaminen (mm. energiapuun kosteuden ja optimaalisen varastointiajan mää-

rittelemiseksi)
• suunnitteluosaaminen (CAD)
• metsäenergian kuluttajien infrastruktuurin suunnitteluosaaminen
• energiainnovaattoreiden energiajärjestelmätuntemus (biologinen osaaminen, energiatek-

nologioiden tuntemus)
• energiavalistajien laaja-alainen ja syvällinen energiateknologioiden ja biologinen osaaminen
• energiatalkkareiden laaja-alainen ja syvällinen teknologioiden tuntemus (aurinkoenergia, 

maa-lämpö, uudet sähköenergiat jne.)
• uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiaratkaisujen osaaminen
• hybridienergiaosaaminen (erityisesti energiainnovaattorit)
• virtaustekniikan osaaminen
• energiainnovaattoreiden tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen
• projektinhallintaosaaminen energian tuotannossa
• energiainnovaattoreiden ymmärrys rakennetusta infrasta
• raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien osaaminen (mm. energiaa tuottavat pinnoitteet, 

seiniin integroidut aurinkopaneelit, jatkuvan latauksen periaate)
• syvällinen ymmärrys puun rakenteesta ja siitä, kuinka puuta voidaan hyödyntää
• bioenergiateknologioiden osaaminen
• puu- ja bioraaka-aineen biologisten ja fysiologisten ominaisuuksien syvällinen osaaminen
• energiajärjestelmien ja niiden osien tuntemus
• hajautetun energiantuotannon osaaminen (moduulit)
• tuotantotalousosaaminen
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• prosessiosaaminen energiantuotannossa
• ydinvoimaosaaminen
• energiaraaka-aineen muunto-osaaminen (muuttaminen sähköksi, lämmöksi jne.)
• polttoteknologioiden osaaminen
• puu- ja biopolttoaineiden polttotekniikoiden tuntemus
• vetyenergiateknologian osaaminen
• polttokennoteknologian osaaminen
• biokaasuosaaminen
• jätteenpoltto-osaaminen
• liiketaloudellis-tekninen osaaminen, joka saa paikallisen energiajakeen hyötykäytön kan-

nattavaksi
• kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttöosaaminen
• prosessinhallinta metsäenergian tuotannossa
• sähköenergiatekniikkaosaaminen
• älykkäiden sähköverkkojen osaaminen
• älyverkko-osaaminen (mm. rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa)
• energiankulutusinformaation hallinta ja analysointiosaaminen
• energiansäästöteknologian osaaminen
• mikroenergian tuotannon ja teknologian osaaminen: Kyky kehittää ja ottaa käyttöön hen-

kilökohtaisen energiantuotannon välineitä (esim. jalkakäytävän tai kadun pinnalle asenne-
tut painegeneraattorit jne.)

• metsäenergian sähkötekniikkaosaaminen
• uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönotto-osaaminen energian tuotannossa, hankin-

nassa ja siirrossa
• cleantech-osaaminen eli ympäristöteknologiaan ja mm. päästöihin liittyvän tekniikan 

osaaminen
• energian toimitusvarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvä osaaminen
• energiatehokkuusosaaminen
• energiaketjun tehokkuuden hallinta, hävikkien minimointi, kokonaistehokkuus
• lämmöntalteenottotekniikoiden osaaminen tuotekehityksessä ja suunnittelussa
• kiertotalousosaaminen (mm. jätteiden ja uusien kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
• tietoturvallisuusasioiden ja tietosuojan huomioiminen ja merkityksen ymmärtäminen 

sekä internetin ja kehittyvän virtuaalitodellisuuden tietoturvan johtaminen 
• puurakentamisosaaminen
• metsäenergian tuotannon ympäristövaikutusten arviointiosaaminen
• energiainnovaattoreiden ympäristönäkökulman osaaminen
• kierrätysosaaminen energian tuotannossa
• raaka-aine ja kierrätysosaaminen metsäenergian tuotannossa
• sivuainevirtoihin liittyvä osaaminen energiantuotannossa
• energialogistiikkaosaaminen
• energian tuotannon, varastoinnin ja jakelun logistiikkaketjun hallinta
• metsäenergian logistiikkaosaaminen
• energian jakelujärjestelmäosaaminen
• etäohjaus- ja etähallintateknologian osaaminen
• energialogistiikan digitalisointiosaaminen
• metsäenergian jakelujärjestelmien tuntemus
• energian varastointiosaaminen
• sähkön varastointiosaaminen
• akkuteknologian ja energian varastoinnin osaaminen
• induktiolatausosaaminen (mm. sähköautot, kulutuselektroniikka)
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• langattoman energiansiirron osaaminen
• metsäenergian varastointiteknologioiden osaaminen
• hajautettuihin energian e-markkinoihin liittyvä osaaminen
• energiamyyjien ja markkinoijien tuote- ja palvelutekninen osaaminen
• energiakanssakulkijan (”energia personal trainer”) palveluiden paketointiosaaminen
• energiatuotteiden kokonaisuuksien hallinta ja konseptointiosaaminen
• energian ostajien ja myyjien liiketoimintaosaaminen
• energiankuluttajan osto- ja myyntiosaaminen
• laatujärjestelmiin ja sertifiointiin perustuvan myynnin liiketoimintaosaaminen metsäener-

gian myynnissä
• energianeuvojien hinnoitteluosaaminen
• kansainvälisten energiamarkkinoiden osaaminen
• energiatalkkareiden käytännön energiahuollon ympäristönäkökohtien osaaminen
• energian ostajien ja myyjien kustannus- ja tuotantorakennetuntemus
• energiatalkkareiden käytännön energiahuollon ja kotitalouksien investointien rahoitus-

osaaminen
• energiatalkkareiden kyky neuvoa asiakasta energiaan liittyvissä käytännön lupa- ja viran-

omaisasioissa
• energialainsäädännön ja -säädösten sekä lupa- ja viranomaisasioiden osaaminen
• metsäenergiaan liittyvä lainsäädäntöosaaminen (Suomi, EU)
• metsäenergian kauppalainsäädännöllinen osaaminen
• energian ostajien ja myyjien kulttuurien tuntemus (myös metsäenergia)
• energian kulutuksen visualisointiosaamisen
• energian kulutussovellusten, -ohjelmien ja -applikaatioiden osaaminen
• energian markkinaoperaattoreiden kiertotalousosaaminen
• energiatalkkareiden kyky arvioida käytännön riskejä energiahuollossa
• sähköturvallisuusmääräysten tuntemus
• energiahallinnon muuttuva virkamiesosaaminen

Monimutkaisen kommunikaation osaaminen

Tähän kategoriaan on sijoitettu ihmisten välisen kanssakäymisen osaaminen informaation 
hankkimiseksi, välittämiseksi tai toisten suostuttelemiseksi toimimaan tämän informaation 
pohjalta (mm. neuvottelu, esimiestyö, myynti). Näitä osaamisia on hyvin hankala korvata 
tietotekniikalla, robotiikalla tai tekoälyllä.

• oppimisen osaaminen
• asenne ja joustavuus
• metsäenergiaan liittyvän poliittisen päätöksenteon tuntemus ja ymmärrys
• lobbausosaaminen metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• tutkijoiden, kehittäjien ja energiainnovaattoreiden kyky toimia ja tehdä yhteistyötä erilai-

sissa asiantuntijaverkostoissa 
• kyky toimia erilaisissa käytännön energiatalkkariverkostoissa
• kyky hankkia oppia ja osaamista verkostojen ja jakamistalouden kautta
• projektinhallintaosaaminen energian tuotannossa
• energiatuotteen erilaisten ominaisuuksien tunteminen ja teknologinen osaaminen mark-

kinoinnissa ja myynnissä
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• yleinen viestintäosaaminen ja myös energianeuvojien, energiavalistajien ja energiatalkka-
reiden keskustelu- ja viestintäosaaminen

• energiatalkkareiden palveluosaaminen, sosiaaliset taidot ja kyky tulla toimeen asiakkai-
den kanssa

• asiakas- ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun osaaminen
• teknisten asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja
• energiatalkkareiden kyky neuvoa asiakasta käytännön energiamarkkina-asioissa
• energianeuvojien laaja-alainen laite- ja ratkaisuosaaminen (mm. laitteiden vaikutukset ja 

kustannushyötysuhde)
• energiatehokkuusratkaisujen sekä niiden kannattavuuden, mahdollisuuksien ja rajoittei-

den tuntemus (erityisesti energianeuvojat)
• energiainformaation muotoiluosaaminen (mm. eri tuotantovaihtoehtojen visualisointi ja 

vertailu)
• uusien kaupankäyntitapojen ja -menetelmien tuntemus
• metsäenergia-alan kaupallisten vaikutuskanavien tuntemus
• energianmyyntiosaaminen (erityisesti myyjät ja ostajat)
• metsäenergian myynti- ja markkinointiosaaminen
• biokaasun ja biopolttoaineiden myynti- ja markkinointiosaaminen
• energiankuluttajan osto- ja myyntiosaaminen
• energiatalkkareiden myyntihenkisyys ja myyntiosaaminen
• asiakasosaaminen ja vuorovaikutustaidot
• brändiosaaminen
• energiamyyjien, -markkinoijien ja -neuvojien kyky tunnistaa asiakastarpeet
• asiakastarpeiden määritys metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• energiakanssakulkijan (”energia personal trainer”) kyky ymmärtää energian merkitys 

ihmisten arjessa
• energiatalkkarin kyky tunnistaa asiakkaiden käytännön tarpeet
• kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen tuntemus (myös metsäenergia)
• energia-alan kuluttajaneuvontaosaaminen
• kyky vaikuttaa energiankuluttajan valintoihin
• asentajien konsultoiva osaaminen (mm. lämmön talteenoton neuvonta)
• energiakanssakulkijan (”energia personal trainer”) yhteiskunnan tarjoamien tukipalvelui-

den tuntemus
• asiakaspalveluosaaminen (mm. metsänhoitoon liittyvien vaihtoehtojen tarjoaminen met-

sänomistajille)
• paikallinen energian jakamistalouden ja yhteisötaitojen osaaminen
• kansainvälinen neuvottelutaito
• kansainvälinen osaaminen metsäenergian tuotannossa
• hyvin kulttuurisidonnainen vieraiden kielten osaaminen
• energian ostajien ja myyjien kulttuurien tuntemus (myös metsäenergia)
• energiatalkkareiden kyky arvioida käytännön riskejä energiahuollossa
• yleiset työelämätaidot metsäenergiatuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• energia-alan tutkijoiden ja kehittäjien työelämäyhteistyötaidot
• osaamisprofiilien uudistamiskyky (taito luoda ja yhdistellä osaamisten uudenlaisia kombi-

naatioita yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja yrityskohtaisesti)
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Kognitiivisten rutiinitehtävien osaaminen

Tähän kategoriaan on sijoitettu loogisilla säännöillä kuvattavissa olevien kognitiivisten teh-
tävien osaaminen (mm. yksinkertaiset konttoritehtävät, laskutus, hakemusten hyväksyntä, 
laskenta, yksinkertaiset tilastoanalyysit). Nämä osaamiset voidaan automatisoida, roboti-
soida tai digitoida niin, että ihmistyötä ei enää tarvita. Todennäköisesti näissä osaamisissa on 
kuitenkin sellaisia osioita tai ulottuvuuksia, joissa tarvitaan myös ihmisajattelua.

• tiedonhankinta- ja soveltamisosaamisen osatehtävät
• oppimisen osaamisen osatehtävät
• asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin osaamisen osatehtävät
• metsäenergian ja biomassan tuottajien markkinatuntemuksen osatehtävät
• markkinoinnin sovelluskehittäjien toimintaympäristön tuntemuksen osatehtävät
• energia-alan ostajien ja myyjien oman toimintaympäristön ja markkina-alueen tuntemuk-

sen osatehtävät
• energialaitosten ja muiden energian ostajien metsäenergian ostamisosaamisen osatehtävät
• energianeuvojien ja -valistajien oman toimintaympäristön ja markkinoiden tuntemuksen 

osatehtävät
• energiamarkkinoiden kustannus-hyötyanalyysiin liittyvän kustannuslaskentaosaamisen 

osatehtävät 
• energianeuvojien eri energiamuotoihin liittyvän kustannuslaskentaosaamisen osatehtävät 
• energiainnovaattoreiden energiamarkkinoiden tuntemuksen osatehtävät 
• energiainnovaattoreiden riskienhahmottamiskyvyn osatehtävät
• projektinhallintaosaamisen osatehtävät energian tuotannossa
• energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvän liiketaloudellisen osaamisen osa-

tehtävät
• prosessiosaamisen osatehtävät energiantuotannossa
• laatuosaamisen osatehtävät metsäenergian tuotannossa 
• vieraiden kielten osaaminen
• energialogistiikkaosaamisen osatehtävät
• energialogistiikan digitalisointiosaamisen osatehtävät
• etäohjaus- ja etähallintateknologian osaamisen (mm. energiankulutusmittareiden etä-

luenta) osatehtävät
• energian tuotannon, varastoinnin ja jakelun logistiikkaketjun hallinnan osatehtävät
• metsäenergian logistiikkaosaamisen osatehtävät
• uusien kaupankäyntitapojen ja -menetelmien osatehtävät
• hajautettuihin energian e-markkinoihin liittyvän osaamisen osatehtävät
• älyverkko-osaamisen osatehtävät (mm. rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa)
• energian alustatalous- ja jakamistalousosaamisen osatehtävät
• energianeuvojien osaamisen osatehtävät, jotka liittyvät energiatehokkuusratkaisujen kan-

nattavuuden arviointiin
• energianeuvojien hinnoitteluosaamisen osatehtävät
• energiatalkkareiden käytännön energiahuollon ja kotitalouksien investointien rahoitus-

osaamisen osatehtävät
• energian kulutuksen visualisointiosaamisen osatehtävät
• osatehtävät, jotka liittyvät energiatalkkareiden tarpeeseen arvioida käytännön riskejä 

energiahuollossa
• energialainsäädännön ja -säädösten sekä lupa- ja viranomaisasioiden osaamisen osa-

tehtävät



190 ENERGIA-ALAN OSAAMISTARPEET TULEVAISUUDESSA

• metsäenergian kauppalainsäädännöllisen osaamisen osatehtävät
• energiahallinnon muuttuvan virkamiesosaamisen osatehtävät
• oman työn ja toiminnan organisoinnin ja resursoinnin osatehtävät 

Manuaalisten rutiinitehtävien osaaminen

Tähän kategoriaan on sijoitettu sellaisten fyysisten tehtävien osaaminen, joka voidaan kuvata 
täsmällisesti toimintasäännöillä tai esimerkiksi prosessivuokaaviolla (EPC, Event-Process-
Chain). Nämä tehtävät ja osaaminen on mahdollista automatisoida, robotisoida tai digitoida 
niin, että ihmistyötä ei enää tarvita. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kokoonpano- ja lajit-
telutyöt. Todennäköisesti näissä osaamisissa on kuitenkin sellaisia osioita tai ulottuvuuksia, 
joissa myös niin sanotusti tarvitaan ihmisen kättä.

• puun korjuukoneiden käyttötaidon osatehtävät
• puunkorjuun ja biomassan keruun osaamisen osatehtävät
• biomassan tuotanto- ja viljelyosaamisen osatehtävät
• energiateknisten koneiden ja laitteiden käytön osatehtävät
• prosessinhallinnan osatehtävät metsäenergian tuotannossa
• jätteenpoltto-osaamisen osatehtävät
• ”dirtytech-osaaminen” (perinteisten fossiilisten energiaraaka-aineiden käsittelyn, tuotan-

non, varastoinnin ja kuljetuksen osaaminen)
• konventionaalisten voimalaitosten operaattoriosaaminen
• ydinvoimaosaamisen osatehtävät
• sähköasennusosaamisen osatehtävät 
• puurakentamisosaamisen osatehtävät
• energian varastointiosaamisen osatehtävät

Manuaalisten ei-rutiinitehtävien osaaminen

Tähän kategoriaan on sijoitettu havaitsemista ja hienomotoriikkaa edellyttävien fyysisten 
tehtävien osaaminen (mm. rakennusten siivoaminen, autolla ajo, hiusten leikkuu ja kampa-
usten teko). Näihin osaamisiin tietotekniikan vaikutus on ollut vähäisin. Se ei ole korvannut 
näitä eikä juuri helpottanut niiden suorittamista. Tulevaisuudessa teknologia voinee kuiten-
kin kehittyessään korvata myös näitä tehtäviä.

• käytännön osaaminen
• asentajien kyky nähdä kokonaisuuksia ja oma työ osana niitä
• energian tuotannossa, hankinnassa ja siirrossa käytettävien kaluston, laitteiden, konei-

den ja välineiden huolto- ja kunnossapitopalvelujen osaaminen
• metsän lyhytkiertoviljelyn osaaminen
• puunkorjuun ja biomassan keruun osaaminen
• selviytymistaidot energiahuollon jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa
• puun korjuukoneiden käyttötaito
• biomassan tuotanto- ja viljelyosaaminen
• energiateknisten koneiden ja laitteiden tuntemus ja käyttötaito
• prosessinhallinta metsäenergian tuotannossa
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• energiatalkkareiden käytännön energiajärjestelmien, rakennetun infrastruktuurin, lait-
teistojen ja niiden osien tuntemus

• energiatalkkareiden ja asentajien sähköasennusosaaminen ja pätevyydet (sähköturvalli-
suustutkinto 1, 2, 3)

• hajautetun energiantuotannon teknologinen osaaminen liittyen asennus-, korjaus- ja 
huoltopalveluihin

• puurakentamisosaaminen
• digitaalisuuden soveltaminen metsäenergian tuotannossa
• energiatalkkareiden yleinen tietotekninen ja IT-osaaminen
• asentajien ja energiatarkkareiden digitaaliosaaminen (laitteiden huolto, käyttö ja säätö)
• energianeuvojien ja energiavalistajien sovellusten ja sähköisten työkalujen tuntemus ja 

osaaminen energian kulutuksessa
• laatuosaaminen metsäenergian tuotannossa
• energian toimitusvarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvä osaaminen
• energian varastointiosaaminen
• kyky säilyttää toimintakyky poikkeusoloissa hankkimalla välttämätön energia ja hyödykkeet

Yleisiä osaamisia, joita on vaikea asemoida

• metsäenergian tutkimus- ja kehitysosaaminen
• ongelmanratkaisutaidot metsäenergian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• metsäenergiayrittäjyysosaaminen
• palveluliiketoiminnan osaaminen
• digitaaliosaaminen energian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa
• tuotantotalousosaaminen
• energian raaka-ainetuotantoon liittyvä osaaminen
• eri energiamuotoihin liittyvä osaaminen
• luontotasapainon huomioon ottaminen
• fossiilisten polttoaineiden hankinta-, tuotanto- ja logistiikkaosaaminen
• biopolttoaineosaaminen
• metsäenergian tuotannon ympäristöosaaminen
• metsäenergiaosaaminen
• energiamarkkinointiosaaminen
• metsäenergian markkinointi- ja myyntiosaaminen
• sähköturvallisuusmääräysten tuntemus
• oman työn ja toiminnan organisointi- ja resursointitaidot



Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-6380-1
ISSN 1798-8926

Opetushallitus 
www.oph.fi


	SISÄLTÖ
	Tiivistelmä
	1	Johdanto
	2	Energia-alan osaamistarpeiden ennakointi – prosessi ja menetelmät
	2.1	Energia-alan määritelmä
	2.2	Prosessin organisointi
	2.3	Prosessin vaiheet

	3	Energia-alan toimintaympäristö
	3.1	Tuotanto ja kulutus
	3.2	Kansallinen ja kansainvälinen energiapolitiikka
	3.3	Yritystoiminta ja työpaikat
	3.4	Vienti ja tuonti
	3.5	Työllisten ikärakenne
	3.6	Ammattirakenne
	3.7	Koulutusrakenne ja tutkinnot
	3.8	Järjestöt ja julkinen hallinto
	3.9	Osaamistarpeet C&Q-haastatteluissa
	3.10	Toimintaympäristöanalyysin johtopäätökset

	4	Energia-alan muutosvoimat
	4.1	Globalisaatio  
	4.2	Turvallisuus ja riskienhallinta 
	4.3	Omavaraisuus ja huoltovarmuus
	4.4	Markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos
	4.5	Teknologinen kehitys
	4.6	Digitalisoituminen
	4.7	Ympäristö ja kestävä kehitys
	4.8	Ilmastonmuutos
	4.9	Kuluttajien muuttuvat valinnat
	4.10	Metsäenergian muutosvoimat
	4.11	Rajapintakysely koulutustoimikunnille
	4.12	Energia-alan muutosvoimien yhteenveto

	5	Energia-alan skenaariot
	5.1	Lineaarisen kasvun maailma – kehitys etenee kuten tähänkin saakka -skenaario
	5.2	Ihana valo – toivottava skenaario
	5.3	Nälkämaan laulu – ei-toivottava skenaario
	5.4	Energy coin – yllättävä skenaario

	6	Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa
	6.1	Energia-alan osaamistarpeet skenaarioittain
	6.2	Energia-alan osaamistarpeet osa-alueittain sekä ammatti- ja tehtäväryhmittäin
	6.3	Energia-alan osaamistarpeet C&Q-osaamiskvalifikaatioluokituksessa
	6.4	Energia-alan uudet osaamistarpeet
	6.5	Energia-alan osaamistarpeiden yhteenveto

	7	Ajatuksia ja ideoita alan koulutuksen kehittämiseksi
	8	Yhteenveto ja päätelmät
	Lähteet 
	Liite 1. Energia-alan osaamistarpeiden ennakointiryhmä
	Liite 2. Energia-alan toimialat tässä raportissa
	Liite 3. Energialähteitä ja energian tuotantotapoja
	Liite 4. Energia-alan osaamistarpeet C&Q-osaamiskvalifikaatioluokituksessa
	Liite 5. Metsäenergian osaamistarpeiden ennakointi (Ulla Taipale-Lehto)
	Liite 6. Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeet robotisaation näkökulmasta

