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Tutkimus käsittelee suomalaista energiapolitiikkaa ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosien 
1997 ja 2008 välillä. Ilmastonmuutos, kansainväliset sitoumukset mukaan lukien EU-
politiikka, maailmantalouden muutokset, muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnassa ja 
saatavuudessa asettavat energiapolitiikan uudenlaisten haasteiden eteen. Lähtökohtana tut-
kimuksessa oli, että energiapolitiikka ei ole pelkkää teknologiapolitiikkaa eivätkä siihen 
liittyvät muutokset vain teknologia muutoksia, vaan muutoksia tapahtuu myös sosiaalisissa 
rakenteissa kuten vallitsevissa käytännöissä, symbolisissa merkityksissä, infrastruktuurissa. 
Tutkimuskysymykseksi muotoutui, onko energiaregiimi muuttunut. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittää tätä mahdollista muutosta suhteessa kansainvälisessä ympäristössä ta-
pahtuneeseen muutokseen. Teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessa on sosiotekninen 
monitasomalli, jossa tarkasteltava ilmiö (energiasektori) muodostaa mallin mesotason, re-
giimin. Regiimi on upotettu mallin ylätasoon, maisemaan ja mallin mikrotason muodosta-
vat teknologiset lokerot, joissa uudet innovaatiot voivat kehittyä. Aineistona tutkimuksessa 
ovat eduskunnan valiokuntien antamat lausunnot valtioneuvoston energiastrategioista vuo-
silta 1997 ja 2008. Lisäksi olen käyttänyt analyysissä apuna energiantuotantoa ja -kulutusta 
kuvaavia tilastoja. Tutkimuksen varsinaisena analyysimenetelmänä on kriittinen diskurssi-
analyysi. Lähtökohtana on, että muutokset diskursseissa kertovat muutoksesta regiimissä. 
Analyysissä tarkastelen tekstin lingvistisiä piirteitä sekä diskursseja merkitysjärjestelminä. 
Näiden avulla luon kuvauksen energiaregiimistä ja sen toimijoista kahtena tutkimusvuon-
na. Lopuksi pohdin millaisia muutoksia regiimissä on havaittavissa ja miten muutosta voisi 
selittää monitasomallin maisematason avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että regii-
min ydin on pysynyt suhteellisen samanlaisena. Muutoksia on kuitenkin havaittavissa. Re-
giimistä on tullut avoimempi ja energiapolitiikan asema on vahvistunut vuodesta 1997 
vuoteen 2008 tultaessa. Vuonna 1997 regiimiä hallitsi markkinatalouden ulottuvuus ja 
vuonna 2008 rinnalle on noussut muita merkittäviä ulottuvuuksia kuten ympäristö, turvalli-
suus, kuluttajatottumukset ja koulutus. Muutosta voi kuvata myös säätelyn lisääntymisenä 
markkinoiden vapauttamisen kauden jälkeen. Lisäksi aineistosta tulee esiin ero suhteessa 
muutokseen: vuonna 1997 muutos tulee esille mahdollisuutena, mutta vuonna 2008 sen 
näyttäytyy pakkona. Muutoksia voidaan selittää maisematason muutoksilla, joista keskei-
simpiä ovat EU:n energiapaketin velvoitteet ja epävarmuuksien lisääntyminen kansainväli-
sessä toimintaympäristössä. 
 
 
Avainsanat: energiapolitiikka, sosioteknologinen muutos, kriittinen diskurssianalyysi  
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1 JOHDANTO 

Energiapolitiikka on monenlaisten muutosten keskellä. Ilmastonmuutos, fossiilisen energi-

an hinta ja saatavuuden epävarmuus sekä päästökauppa ovat muutamia tekijöitä, jotka aset-

tavat haasteita tulevaisuuden energiapolitiikalle. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 

(TEM 2009) Suomen energiapolitiikassa keskeisellä sijalla ovat energian saatavuuden tur-

vaaminen, energian kilpailukykyinen hinta ja syntyvien ympäristöpäästöjen pitäminen kan-

sainvälisten sitoumusten rajoissa. Toimintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein on kansainvä-

linen yhteistyö, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Myös muiden kestävän kehi-

tyksen ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden toteuttaminen on Työ- ja elinkeinoministe-

riön mukaan keskeistä Suomen energiapolitiikassa. Näiden lisäksi tuontienergian hinta ja 

saatavuus sekä kansainvälinen päätöksenteko vaikuttavat politiikkaan. Vaikka periaatteessa 

EU:ssa kukin jäsenmaa huolehtii itse energiapolitiikastaan, EU:n rooli politiikan ohjauk-

sessa on kasvanut vuosien myötä. EU:n mukana Suomi on esimerkiksi sitoutunut uusiutu-

van energian käytön lisäämiseen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.  

 

Tutkimukseni aiheena on Suomen energiapolitiikka ja siinä tapahtuneet muutokset viimei-

sen kymmenen vuoden aikana. Aineistona käytän Suomen energiastrategiaa vuodelta 1997 

(Vn 5/1997) ja vuonna 2008 ilmestynyttä Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa (Vn 

6/2008) sekä kyseisiin selontekoihin liittyviä eduskunnan valiokuntalausuntoja ja -

mietintöjä. Teoreettisena taustana on teknologisen muutoksen teoria ja siitä erityisesti 

Frank Geelsin (2002) monitasomalli (Multi Level Perspective). Teorian lähtökohta on, että 

teknologinen muutos ei tapahdu vain yhdellä tekniikan alalla, vaan siinä on kyse monien 

teknologioiden liittymisestä toisiinsa. Lisäksi teknologinen muutos ei kosketa ainoastaan 

teknologiaa ja markkinaosuuksia, vaan sillä on laajemmat ulottuvuudet käsittäen sääntelyn, 

infrastruktuurin, symboliset merkitykset ja teolliset verkostot (Geels 2002). Usein puhu-

taan teknologisen muutoksen sijaan sosio-teknisestä muutoksesta, koska muutoksessa sosi-

aalinen ja tekninen rakentuvat yhdessä. Sosiotekninen systeemi muodostuu teknologiasta, 

ihmisistä (yksilöt, ryhmät, roolit), fyysisestä ympäristöstä, menettelytavoista, laeista ja ra-

kenteista sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Energiantuotanto ja –kulutus ovat tyy-

pillisesti aloja, joiden kuvaaminen pelkästään teknologian kannalta on riittämätöntä. Siten 

myös energiapolitiikka ei ole pelkästään teknologiapolitiikkaa eivätkä energiasektorin 
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muutokset ole vain teknologisia muutoksia, vaan esimerkiksi uusiutuvien energiantuotan-

tomuotojen käytön edistämisellä, energiansäästöllä tai energian käytön tehostamisella on 

teknologiaa laajempia ulottuvuuksia aina käyttäjätottumuksista ohjauskeinoihin ja yritysten 

kilpailukykyyn.  

 

Geelsin (2002) monitasomallissa mesotaso on regiimi, jonka kehitykseen vaikuttavat re-

giimin ulkopuoliset voimat toisaalta makrotasoinen maisema ja toisaalta mikrotasoinen 

kehitys teknologisissa lokeroissa (niche). Lasken energiaregiimin maisemaan kuuluviksi 

elementeiksi ilmastonmuutoksen ja erityisesti sitä koskevan tieteellisen tiedon kehittymi-

sen, kansainväliset sopimukset, EU-politiikan sekä fossiilisten polttoaineiden saatavuuden 

ja hintakehityksen. Myös globaalin talouden trendit vaikuttavat energiaregiimiin. Suomes-

sa tämä näkyy erityisesti metsäteollisuudessa, joka on paitsi suuri energian käyttäjä myös 

merkittävä bioenergian tuottaja.  Teknologisia lokeroita ovat pienen mittakaavan tutkimus-, 

kehitys- ja demonstraatiotoiminta, johon vaikutetaan ainakin tiede- ja innovaatiopolitiikal-

la. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa energiapolitiikkaan liittyvää teknologista muutosta 

toisaalta kansainvälistä taustaa tai kotimaista yhteiskunnallista kehitystä vasten. Kiinnos-

tuksen kohteena ovat muutokseen liittyvät diskurssit. Laajasti määriteltynä diskurssit ovat 

tekstejä tai puhetapoja tietyssä kontekstissa ja ne kertovat tietynlaista kuvaa maailmasta 

(Tirkkonen 2000, 12). Diskurssin voi ymmärtää myös määrittelyvaltana, minkä vuoksi on 

kiinnostavaa tutkia miten energiaregiimistä puhutaan. Lähtökohtaa voi pitää konstruktivis-

tisena. Metodologisesti konstruktivistisen ajattelu tarkoittaa, että ”ongelmat” syntyvät yh-

teiskunnallisissa merkityksenantoprosesseissa. Esimerkiksi energian hinta tai saatavuus 

muodostuu ongelmaksi, kun joku alkaa pitää sitä ongelmana. 

Tutkimuskysymyksenä on: 

Onko energiaregiimi muuttunut?  

 Miten energiapoliittiset diskurssit ovat muuttuneet? 

Miten tätä muutosta voi selittää Geelsin monitasomallin, erityisesti maisematason, 

avulla? 

 Kertovatko diskurssit energiaregiimillä tapahtuneesta teknologisesta muutoksesta? 
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Esittelen seuraavaksi mitä teknologisella muutoksella tarkoitetaan ja millaisia teorioita sen 

kuvaamiseen on kehitelty. Pohdin myös kuinka teoriat soveltuvat oman tutkimusongelmani 

kuvaamiseen. Luvussa kolme tarkastelen esittelemistäni teorioista omaan tutkimusongel-

maani sopivimman, sosioteknisen monitasomallia uusiutuvan energian käyttöönoton kan-

nalta. Luvussa neljä esittelen vuoden 1997 Energiastrategian ja vuoden 2008 Pitkän aika-

välin ilmasto- ja energiastrategian keskeisiä kohtia. Tämän jälkeen luvussa viisi keskityn 

tutkimusmenetelmään, kriittiseen diskurssianalyysiin ja pohdin sen soveltuvuutta teoreetti-

seen viitekehykseen sekä tutkimuskysymykseen. Lisäksi esittelen aineiston. Luvussa kuusi 

pääpainoa on aineiston analyysissä, joka keskittyy muodostamaan valiokuntalausuntojen 

sekä Suomen energiakenttää kuvaavan tausta-aineiston avulla kuvan energiaregiimistä. 

Tämän jälkeen tuon esille energiapoliittisessa maisemassa tapahtuneita muutoksia. Päätän 

työni pohdintaan siitä, miten regiimi on kuluneiden kymmenen vuoden aikana muuttunut ja 

miten muutosta voi käsitteellistää monitasomallin avulla sekä siihen voivatko maiseman 

muutokset selittää regiimissä tapahtuneita muutoksia. 
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2 TEKNOLOGINEN MUUTOS 

Lähtökohtana teknologian muutoksen käsitteellistämisessä on, että teknologia ei ole aino-

astaan suunniteltuja ja valmistettuja materiaalisia esineitä, vaan sosioteknisen systeemin 

osa, jossa mukana ovat tuottajat, infrastruktuurit, käyttäjät, kuluttajat ja säätelijät. Näin 

määriteltynä tekninen ja sosiaalinen rakentuvat yhdessä, ovat jatkuvassa vuorovaikutukses-

sa keskenään ja muokkaavat toisiaan. (Bijker ja Law 1992) Siten myöskään energiatekno-

logiaa ei voida käsittää ainoastaan sarjana insinöörien tuottamia laitteita tai esineitä (arte-

fakteja), vaan sosiaalisen ja teknisen ulottuvuuden yhdessä muodostaman järjestelmänä, 

joka heijastaa laajempia sosiaalisia, taloudellisia ja teknisiä suhteita ja prosesseja (Walker 

ja Cass 2007).  

 

Teknologisten muutosten tutkimus herättää kiinnostusta, koska sen avulla toivotaan saavu-

tettavan merkittävää edistystä kestävän kehityksen alueella. 1990-luvulla pyrkimykset tek-

nologioiden ympäristöystävällisyyden parantamiseksi keskittyivät yksittäisiin teknologioi-

hin. Päämääränä oli muutos saastuttavammista vähemmän saastuttavampiin prosesseihin ja 

tuotteisiin. Kuitenkin monet alueelliset ja kansainväliset ympäristöongelmat kuten ilmas-

tonmuutos, pohjaveden saastuminen, kaupungistuminen ja jätteiden käsittely vaativat tek-

nologisten systeemien syvempiä muutoksia. (Berkhout ym. 2003) Liikenne- ja energiajär-

jestelmissä sekä maataloudessa on olemassa paljon uutta, lupaavaa, entistä ympäristöystä-

vällisempää teknologiaa. Monet näistä uusista teknologioista eivät ole kuitenkaan (aina-

kaan vielä) yleistyneet laajempaan käyttöön. Tätä voidaan osittain selittää taloudellisilla 

realiteeteilla, mutta mukana on myös sosiaalisia ja kulttuurisia syitä sekä säännöksiin ja 

infrastruktuuriin liittyviä tekijöitä. (Geels 2005) Muutosmekanismien ymmärtäminen voi 

auttaa tulevaisuudessa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Mielenkiinnon kohteena on 

ollut myös kuinka innovaatioita ja uusia teknologisia järjestelmiä voi ohjata. (Berkhout 

ym. 2003) 

 

Teknologinen muutos voidaan käsitteellistää monin eri tavoin. Teknologisia muutoksia on 

kuvattu esimerkiksi evolutionaarisen taloustieteen (Nelson ja Winter, 1974, 1977) käsittein, 

teknologian sosiaalisen rakentumisen mallin (Pinch ja Bijker 1987) ja sosioteknisen moni-

tasomallin (Geels 2002) avulla. Teorioiden avulla on yritetty ymmärtää miksi ja miten tek-
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nologiset muutokset tapahtuvat. Käsittelen seuraavaksi lyhyesti edellä mainittuja teorioita 

ja niihin liittyviä ongelmia. 

2.1  Evolutionaarinen taloustiede 

Teknologisesta muutoksesta ei ole järkevää puhua ilman taloudellista ulottuvuutta. Uus-

klassisen taloustieteen mukaan teknologinen muutos on seurausta yritysten voittonsa mak-

simoimiseksi tekemistä päätöksistä, jotka perustuvat markkinoiden tietoon. (Bruun ja Huk-

kinen 2003). Evolutionaarisen taloustieteen edustajat ovat havainneet, että yritykset tekevät 

usein päätöksiä, jotka vaikuttavat taloudellisesti epärationaalisilta (Nelson ja Winter 1974, 

1977). Heidän mukaansa toimijoilla ei ole täydellistä tietoa nykyisistä ja tulevista markki-

noista, minkä lisäksi heidän kykynsä prosessoida tietoa on rajallinen. Nelson ja Winter 

(1974) esittävät Schumpeteriä lainaten, että pelkkää voitontavoittelua paremmin menesty-

misen eroja henkilöiden ja yritysten välillä voi selittää käyttämällä innovaatioiden avulla 

saavutettua kilpailuetua.  

 

Evolutionaarisessa taloustieteessä oletetaan, että innovaatiot ja teknologian diffuusio ovat 

seurausta oppimisesta. Siten yrityksen päätöksenteko perustuu opittuihin rutiineihin, joiden 

muutos voidaan ymmärtää evolutionaarisena prosessina. Käytössä olevat rutiinit eivät ole 

välttämättä optimaalisimpia, vaan uusien, parempien löytäminen on aina mahdollista (vrt. 

mutaatiot biologisessa evoluutiossa) (Dosi ja Nelson 1994). Innovaatiot synnyttävät uusia 

rutiineja, joista ympäristön valinta jättää eloon parhaimmat (Lima 1995). Valmiiden tuot-

teiden tapauksessa kasvumahdollisuudet ja markkinoilla säilymisen (ts. valintakriteerit) 

määräävät tekijät kuten tuotteiden suhteellinen laatu, hinta, huolto- ja korjauspalvelut, toi-

mitusajat sekä markkinointikanavat. 

 

Giovanni Dosi (1982) on kehittänyt Nelsonin ja Winterin teoriaa eteenpäin. Dosin mukaan 

teknologinen muutos on epätasainen, koska innovaatioilla on taipumus kasautua tietyn ra-

joitetun ongelma- ja ratkaisujoukon ympärille. Tätä kuvaamaan Dosi ottaa teknologisen 

paradigman käsitteen, jonka hän määrittelee tietyn ongelman valittuihin luonnontieteelli-

siin periaatteisiin ja niihin liittyvään materiaaliteknologiaan perustuvaksi ratkaisumalliksi. 

Tällaisia ovat esimerkiksi puolijohteisiin perustuva paradigma mikroelektroniikassa tai öl-

jyyn perustuva paradigma muoviteollisuudessa. (Dosi ja Nelson 1994) 
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Evolutionaarisen taloustieteen tavoitteena on selittää jonkin (tekniikan, tuotteen, toiminta-

tavan...) muutosta ajan funktiona, toisin sanoen selittää miksi jokin on tiettynä ajanhetkenä 

se mitä se on ja kuinka se on päätynyt siihen. Malliin kuuluu satunnaistekijöitä, jotka luo-

vat muuttujiin vaihtelua ja toisaalta mekanismeja, jotka vähentävät hajontaa. Sosiaalisella 

ulottuvuudella malliin kuuluvat toisaalta epätäydellinen oppiminen sekä havainnot, joiden 

seurauksen syntyy uusia innovaatioita, ja toisaalta valintamekanismit, joiden tuloksena in-

novaatiot kehittyvät tuotteiksi ja toimintatavoiksi tai ne hylätään. (Dosi ja Nelson 1994) 

Uusiutuvan energian käyttöönottoa ajatellen evolutionaarisen taloustieteen käsittein voisi 

pyrkiä selittämään esimerkiksi biodieselin käyttöä liikennepolttoaineena. Tällöin tutkimus 

koskisi biodieseliä tuottavan yrityksen (esim. Fortum) rutiineja, esimerkiksi mitkä asiat 

rajoittavat toimintaa, millaiset rutiinit määrittelevät yrityksen investointipolitiikkaa. Niiden 

avulla voisi pyrkiä selvittämään miten on päädytty innovaatioihin, joiden tuloksena tuote-

taan korkealuokkaista biodieseliä (NexBTL). Teknologisia paradigmoja, joilla tarkoitetaan 

vallitsevaa näkemystä siitä, miten polttoainetta tulisi parantaa, olisivat polttomoottori ja 

polttoaineen jakeluverkosto. 

 

Yhteiskuntatieteiden kannalta evolutionaarisen taloustieteen ongelmana on sen positivismi 

ja puutteellisesti määritellyt käsitteet. Bruun ja Hukkinen (2003) pitävät mallin suurimpana 

ongelmana innovaatioiden kehittäjien ja valintaympäristön välistä suhdetta. Evolutionaari-

sessa teoriassa innovaatioita tekevät organisaatiot ovat riippumattomia muusta yhteiskun-

nasta. Teoriaa on korjattu lisäämällä siihen innovaatiosysteemin käsite, jolla tarkoitetaan 

organisaatioiden, lakien, yhteistyötapojen, asenteiden, rahoitussysteemien ja infrastruktuu-

rien muodostamaa kokonaisuutta (Edquist ja Lundvall (1993) Bruunin ja Hukkisen (2003) 

mukaan). Systeeminäkökulma painottaa innovaatio-organisaatioiden ja yhteiskunnan vuo-

rovaikutusta. Bruunin ja Hukkisen (2003) mukaan tämä lisäys ei korjaa käsitteiden kunnol-

lisen analyysin puutetta. He toteavat, että paradigman muodostamiseksi tehty olosuhteiden 

kuvailu ei riitä selittämään, miksi johonkin tiettyyn systeemiin on päädytty.  

 

Oman tutkimusintressini kannalta evolutionaarinen taloustiede lähestyy teknologista muu-

tosta liian taloustieteellisestä näkökulmasta. Evolutionaarinen teoria katsoo enemmän taak-

se- kuin eteenpäin ja pyrkii selittämään kuinka muutokset ovat tapahtuneet. Minua kiinnos-

taa enemmän miten muutosta rakennetaan tässä hetkessä, ajallisena suuntana pikemmin 
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tulevaisuus kuin menneisyys. Lisäksi oman tutkimukseni näkökulmasta evolutionaarinen 

teoria ei huomioi riittävästi ympäröivän maailman muutosta ja sen vaikutusta teknologi-

seen muutokseen. 

 

2.2 Teknologian sosiaalinen rakentuminen 

Teknologian sosiaalisen rakentumisen mallin (Social construction of technology, SCOT) 

ovat esittäneet ensimmäisenä Trevor Pinch ja Wiebe Bijker (1987). Teknologian sosiaalisen 

rakentumisen malli lähtee liikkeelle ajatuksesta, että teknologinen muutos, aina insinöörien 

ratkaisusta ja suunnittelusta lähtien, noudattaa pikemmin sosiaalisten prosessien kuin tek-

nologian logiikkaa. Malli kyseenalaistaa oletuksen, että uudet tekniset esineet otetaan käyt-

töön niiden paremmuuden vuoksi. Sen sijaan malli kysyy, miksi oletetaan, että uusi tuote 

tai materiaali toimii vanhaa paremmin ja millä ehdoilla ihmiset määrittelevät toimivuuden. 

(Bruun ja Hukkinen, 2003) 

 

Teorian keskeisiä käsitteitä on tulkinnallinen joustavuus, jonka mukaan teknologian suun-

nittelu on avoin prosessi, jonka tulos riippuu kehitystyön sosiaalisesta ympäristöstä. Tuot-

teiden tulkinta riippuu siitä, millaiseen ongelmaan tuotetta pidetään ratkaisuna. Tulkinnalli-

seen joustavuuteen sisältyy myös se, että eri ihmiset määrittelevät ongelman eri tavoin. 

Toinen teorian keskeinen käsite on relevantti sosiaalinen ryhmä. Ryhmään kuuluvat ihmi-

set jakavat tiettyyn esineeseen liittyvät käsitykset. Teknologian kehitysprosessissa relevan-

tit ryhmät neuvottelevat keskenään tuotteen ominaisuuksista. Tietty teknologia ei valikoidu 

vallitsevaksi, koska se on objektiivisesti katsoen paras, vaan koska relevantit ryhmät ovat 

hyväksyneet sen toimivaksi omiin tarpeisiinsa. Sulkeutuma ja stabilisaatio tarkoittavat tul-

kintojen yhdenmukaistamista ja ristiriitojen häivyttämistä. Kun sulkeutuma saavutetaan, 

tietystä tulkinnasta tai ominaisuuksista tulee vallitsevia eikä uudistuksia enää tapahdu. Pin-

chin ja Bijkerin (1987) mukaan sulkeutuma voi olla retorinen, jolloin julistetaan ongelmat 

ratkaistuiksi, tai sulkeuma on tapahtua uudelleenmäärittelyn kautta, jolloin ratkaisematto-

mat ongelmat määritellään uudelleen siten, että ne eivät ole enää ongelmia relevanteille 

ryhmille. Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi Pinch ja Bijker ovat käyttäneet teknologisen 

kehyksen käsitettä havainnollistamaan tapaa, jolla sosiaaliset ryhmät tulkitsevat tuotteita. 

Teknologinen kehys voi sisältää päämääriä, keskeisiä ongelmia, nyrkkisääntöjä, testaus-
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menetelmiä, jotka sanattomasti tai avoimesti rakentavat ryhmän jäsenten ajattelutapaa, on-

gelman ratkaisua, strategian muodostamista ja suunnittelutoimintaa. Pinchin ja Bijkerin 

mukaan teknologinen muutos riippuu tuotetta, materiaalista tai teknistä prosessia ympäröi-

västä teknologisesta kehyksestä. Teknologinen kehys voi edistää toisia toimintoja ja estää 

toisia. Jos sosioteknistä järjestelmää dominoi yksi teknologinen kehys, on todennäköistä, 

että uudet keksinnöt ovat perinteisiä ja noudattavat olemassa olevia ajattelutapoja. Jos taas 

vallitsevaa teknologista kehystä ei ole, on oletettavaa, että toimijat löytävät erilaisia on-

gelmia ja ratkaisuehdotuksia. Tässä tapauksessa radikaalit keksinnöt ovat todennäköisiä. 

Hughesin (1987) mukaan liikemäärä (momentum) on tärkeä teknologisten systeemien 

muutosta kuvaava metafora. Tehdasteollisuudella, julkisilla ja yksityisillä palveluilla, tut-

kimuslaitoksilla, investointilaitoksilla ja pankeilla, koulutuslaitoksilla ja säätelevillä viran-

omaisilla on merkittävä vaikutus teknologisen systeemin, esimerkiksi nykyaikaisen sähkö-

valon tai energiantuotantojärjestelmän, liikemäärään. Hughes (1987) painottaa, että sys-

teemi, jolla on suuri liikemäärä vaikuttaa siltä, että se kehittyisi itsenäisesti. Näin ei todelli-

suudessa tapahdu, vaan kehitystä ohjaavat sekä rakenteelliset tekijät että satunnaiset tapah-

tumat.  

 

Teknologian sosiaalisen rakentumisen teoriassa teknologisessa muutoksessa vallitseva tuo-

te tai tuotantotapa muuttuu. Muutosta ajavana voimana ovat erilaiset relevantit sosiaaliset 

ryhmät ja niiden erilaiset tulkinnat tuotteesta. Muutosprosessi on näiden ryhmien neuvotte-

lua. Muutoksen rajat asettuvat teknologisten kehysten mukaan. Teknologian sosiaalisen 

rakentumisen teoriaa voisi soveltaa myös uusiutuvan energian käyttöönoton tutkimukseen. 

Esimerkiksi sähköntuotannossa sosiaaliset ryhmät voisivat edustaa tuulivoimateknologiaa, 

vesivoimaa tai biomassaa hyödyntävää sähkön- ja lämmön yhteistuotantoa. Teknologinen 

muutos olisi näiden ryhmien neuvottelua siitä, mikä olisi paras tapa vastata uusiutuvalla 

energialla tuotetun sähköenergian lisäystavoitteeseen. Teknologisen kehyksen asettaisivat 

toisaalta sähköjakeluverkko ja toisaalta käytettävissä olevat raaka-aine resurssit.  

 

Teknologian sosiaalisen rakentumisen teoriaa on kritisoitu siitä, että se ei kykene selittä-

mään, miksi toiset tuotteet tai sosiaaliset ryhmät menestyvät ja toiset eivät (Klein ja 

Kleinman, 2002). Myös Bruun ja Hukkinen (2003) huomauttavat, että teoria ei kykene se-

littämään, miksi ristiriidat relevanttien ryhmien välillä ratkeavat sulkeutumisen tapahtues-

sa. Heidän mukaansa teoriasta puuttuvat sosiaalisten vuorovaikutusten kuvaamisen käsit-
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teistö. Klein ja Kleinman (2002) esittävät, että ongelman ratkaisemiseksi ryhmien voi-

masuhteita ja valtaa pitäisi käsitellä teoriassa systemaattisemmin organisatorisin tai raken-

teellisin käsittein. Pasi Pohjolan (2007, 36–53) mukaan teknologian sosiaalisen rakentumi-

sen teoria keskittyy liikaa vain sosiaaliseen rakentumiseen eikä huomioi artefaktien sekä 

sosiaalisia että materiaalisia puolia selittäessään teknologista kehitystä. 

 

Teknologisen muutoskuvauksen käsitteellistämiseen ja muutospuheeseen vaikuttavien ek-

stradiskursiivisten piirteiden tutkimiseen teknologian sosiaalisen rakentumisen teoria ei 

mielestäni ole paras mahdollinen. Oman kysymyksenasetteluni kannalta relevantit sosiaali-

set ryhmät ja niiden käymä neuvottelu eivät mielestäni ole keskeisiä, koska minua kiinnos-

taa enemmän tapa miten puheessa rakennetaan energiapolitiikkaa kuin se ketkä (tai mitkä 

ryhmät) puhuvat.  

 

2.3  Sosiotekninen monitasomalli  

Geels (2002) on kehittänyt evolutionaariseen taloustieteeseen ja teknologiatutkimukseen 

perustuvan uuden näkökulman, monitasomallin (Multi Level Perspective MLP), teknologi-

sen muutoksen kuvaamiseen. Käsitteellistäessään teknologista muutosta monitasomalli no-

jaa teknologian sosiaalisen rakentumisen tutkimusperinteeseen. Tietty taloudellinen, kult-

tuurinen ja institutionaalinen rakenne tuottaa teknologian ja se on ikään kuin upotettuna 

tähän rakenteeseen. Toisaalta teknologia muokkaa, järjestää ja uudistaa näitä rakenteita. 

(Berkhout ym. 2003)  

 

Sosioteknisen järjestelmän pysyvyys perustuu yhteyksiin sen muodostavien osien välillä. 

Osat ja yhteydet ovat seurausta sosiaalisten ryhmien toiminnasta. Ymmärtääkseen tätä 

koordinaatiota Geels (2002) lainaa evolutionaaristen ekonomistien (Nelson ja Winter 1982) 

teknologisen regiimin käsitettä. Nelson ja Winter (1982, Geelsin, 2002, mukaan) käsitteel-

listävät koordinaation organisationaalisten ja kognitiivisten rutiinien tulokseksi. Organisaa-

tiot, toimijat mukaan lukien, muistavat tekemällä. Kun yritykset ja insinöörit jakavat sa-

manlaiset rutiinit, ne muodostavat teknologisen regiimin. Teknologinen regiimi luo tekno-

logisen kehityspolun, koska insinöörit kehittävät teknologiaa samaan suuntaan. Teknologi-
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nen regiimi luo pysyvyyttä, koska se ohjaa innovaatiotoimintaa kehityspolun suuntaan 

tuottaen asteittaisia parannuksia teknologiaan.  

  

Rip ja Kemp (1998, 340) laajentavat teknologisen regiimin käsitettä määrittelemällä sen 

sääntöjen sosiologiseksi kategoriaksi: ”Teknologinen regiimi on insinöörikäytäntöjen, tuot-

teiden tuotantoteknologioiden, tuotteen ominaisuuksien, taitojen ja menettelytapojen, tuot-

teiden ja henkilöiden käsittelytapojen, ongelmanmäärittelyjen sääntökokoelma tai kieli-

oppi”  

 

Ripin ja Kempin (1998) määritelmän mukaan säännöt eivät ole vain insinöörien käytäntöjä 

tai tiedollisia rutiineja, vaan osa laajempaa tietopohjaa, teknisiä käytäntöjä, yritysten joh-

tamistapoja, valmistusprosesseja ja tuotteiden ominaisuuksia. Määritelmän laajentaminen 

tarkoittaa, että teknologinen regiimi koskettaa insinöörien lisäksi myös muita sosiaalisia 

ryhmiä. Teknologisia polkuja eivät määrittele ainoastaan insinöörit, vaan niihin vaikuttavat 

käyttäjät, poliitikot, yhteiskunnalliset ryhmät, jälleenmyyjät, tutkijat ja pääoma. Sen vuoksi 

Geels (2002) ottaa käyttöön sosioteknisen regiimin käsitteen. Sosiotekninen regiimi suun-

taa ja luo yhteistyömahdollisuuksia eri toimijaryhmille.  

 

Geelsin (2002) mukaan teknologinen muutos ei tapahdu regiimissä helposti. Kognitiiviset 

rutiinit ovat yksi regiimiä vakauttavista tekijöistä (Nelson ja Winter 1982). Rutiinit rajoit-

tavat teknologiaa kehittävien insinöörien toimet olemassa olevaan järjestelmään ja estävät 

heitä näkemästä kokonaan uudenlaisia ratkaisuja (innovaatioita). Perinteisesti sosiologissa 

on painotettu normatiivisten käytäntöjen vakauttavaa vaikutusta (esim. Durkheim 1990). 

Sosioteknisen regiimin kontekstissa normatiiviset käytännöillä tarkoitetaan ihmisten sitou-

tumista vallitsevan teknologian käyttöön. Kolmas regiimiä vakauttava tekijä on sääntely. 

Lait, sopimukset, standardit tai hallituksen tuet vahvistavat olemassa olevaa teknologiaa 

(Walker 2000). Regiimiä stabiloivista tekijöistä huolimatta teknologisia regiimimuutoksia 

kuitenkin tapahtuu. Geelsin (2002) mukaan tätä voidaan selittää monitasomallin avulla.  

 

Geelsin (2002) malli sosiotekniselle muutokselle koostuu kolmesta tasosta: maisema 

(landscape), regiimit (regime) ja teknologiset lokerot (niche vrt. ekologinen lokero). Geel-

sin (2002) mukaan eri tasoilla toiminnat rakentuvat ja koordinoituvat eri tavoilla. Kolmen 

tason muodostama rakenne voidaan ymmärtää sisäkkäisenä hierarkiana, jossa regiimit ovat 
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upotettuna maisemaan ja teknologiset lokerot regiimeihin. Maisema on teknologiaregiimin 

ulkopuolinen rakenne tai konteksti toimijoiden vuorovaikutukselle. Kun regiimi (mallin 

mesotaso) viittaa toimintaa mahdollistavin ja haittaaviin sääntöihin jonkin yhteisön sisällä, 

sosioteknisen maiseman käsite tarkoittaa laajempia, teknologian ulkoisia tekijöitä (mallin 

makrotaso). Aiemmin mainituista regiimiä vakauttavista tekijöistä johtuen regiimin tuot-

tamat innovaatiot ovat yleensä luonteeltaan inkrementaalisia. Kokonaan uudenlaisia inno-

vaatioita syntyy teknologisissa lokeroissa, jotka muodostavat sosioteknisen monitasomallin 

mikrotason. Lokerot toimivat normaalien markkinarakenteiden valintasääntöjen ulkopuo-

lella ja tarjoavat siksi uusille innovaatioille suojatun kasvualustan. Teknologisten lokeroi-

den merkitys on, että niissä kehittyy radikaaleja innovaatioita, jotka voivat suotuisissa olo-

suhteissa murtautua regiimitasolle ja saada aikaan teknologisen muutoksen. Geels (2002) 

huomauttaa, että monitasomallin tasoja ei pidä käsittää todellisuuden ontologisina kuvauk-

sina, vaan analyyttisinä ja heuristisina käsitteinä, joiden avulla voidaan ymmärtää sosio-

teknisen muutoksen dynamiikkaa. 

 

Monitasomallia on kritisoitu siitä, että ei ole selvää kuinka mallin käsitteellisiä tasoja tulisi 

soveltaa empiirisesti (Berkhout ym. 2003). Myös Genus ja Coles (2008) huomauttavat, että 

tyypillisesti monitasomallia soveltavissa tutkimuksissa regiimien ja sääntöjen määrittely ja 

operationalisointi on puutteellista. Genusin ja Colesin (2008) mukaan myös siirtymän mää-

rittely on ongelmallista: mistä muutos alkaa ja mihin se päättyy? Entä millaista muutosta 

voidaan pitää radikaalina muutoksena ja mikä on olemassa olevan regiimin inkrementaalis-

ta muutosta? Smithin ym. (2005) mukaan malli ei huomioi toimijoita, vaan regiimimuutos 

esitetään yhtenäisenä prosessina. Heidän mukaansa funktionalistinen lähestymistapa, jossa 

oletetaan, että regiimin toimintaan on mahdollista puuttua ja ohjata sitä haluttuun suuntaan, 

on ongelmallinen. Tällöin sivuutetaan luottamukseen, kumppanuuteen ja liittoutumien 

muodostamisen merkitys muutoksessa. Monitasomallia on kritisoitu myös siitä, että se pai-

nottaa liikaa teknologisten lokeroiden merkitystä regiimimuutoksessa (Berkhout ym. 

2003). Berkhout ym. (2003) toteavat, että jokainen teknologinen muutos on erilainen, eikä 

lokeroiden rooliin perustuvaa mallia voi soveltaa kaikkiin tapauksiin.  

 

Nykyinen energiaregiimi perustuu fossiilisiin polttoaineisiin ja sitä määrittelee tiettyjen 

teknologisten tuotteiden, käyttäjien tapojen, markkinarakenteiden, säännösten, kulttuuris-

ten merkitysten ja tieteellisen tiedon muodostama rakenne (Kern ja Smith, 2008). Näiden 
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osien keskinäinen järjestys luo perustan teknologiselle kehitykselle. Teknologisten lokeroi-

den tasolla kehittyvät uudet energiakäytännöt ja innovaatiot, esimerkiksi uusiutuva energia, 

tulevat esiin rajatuissa tiloissa tai markkinaraoissa. Maisematason tekijät, kuten ilmaston-

muutos tai öljynhinta, vaikuttavat energiasysteemien kehitykseen, mutta ovat regiimin toi-

mijoiden kontrollin ulkopuolella.  

 

Omaa tutkimusongelmaani ajatellen sosiotekninen monitasomalli tarjoaa sopivat käsitteet. 

Mallissa teknologia asettuu mesotasolle ja makrotaso ts. maisema tarjoaa ulkoisen konteks-

tin johon regiimimuutoksen voi suhteuttaa. Seuraavassa luvussa esittelen mallin tarkemmin 

suhteessa energiakontekstiin. 
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3 SOSIOTEKNINEN MONITASOMALLI JA TEKNOLOGINEN 

MUUTOS ENERGIAKONTEKSTISSA  

 

Tässä luvussa käsittelen sosioteknisen monitasomallin teoriaa ja teknologista muutosta sy-

vemmin ja erityisesti oman tutkimusaiheeni perspektiivistä. Uusiutuvan energian käyt-

töönottoa on tutkittu monitasomallia käyttäen. Esimerkiksi Raven (2006) on tutkinut, miksi 

energiayhtiöt kehittävät uusia energiatuotantovaihtoehtoja. Esimerkkitapauksena hän käsit-

telee biomassan hyödyntämistä energiantuotannossa. Verbong ja Geels (2007) ovat selvit-

täneet teknistä kehitystä, sääntöjen ja näkemysten muutoksia sekä sosiaalisia verkostoja, 

jotka tukevat tai vastustavat uusiutuvan energian käyttöä sähköntuotannossa. Myös Kern ja 

Smith (2008) ovat käyttäneet monitasomallia tutkiessaan poliittista siirtymää kohti kestä-

vämpää energiantuotantoa. Salo ja Huttunen (2009) ovat soveltaneet monitasomallia Suo-

men liikenteen biopolttoainepolitiikkaan. 

 

3.1 Sosiotekninen monitasomalli ja energiaregiimi  

(Sosio)teknologisella siirtymällä tarkoitetaan muutosta yhdestä sosioteknisestä järjestel-

mästä toiseen. Siirtymä voidaan kuvata sosiaalisena siirtymä prosessina, jossa järjestelmä 

muuttuu rakenteellisesti ajan kuluessa (Rotmans ym. 2001). Energiasysteemien tapaukses-

sa tällaisia järjestelmiä ovat energiapalveluiden kuten lämmön- tai sähköntuotanto. Siirty-

mään, jota voidaan kutsua myös järjestelmäinnovaatioksi, kuuluu paitsi teknologinen muu-

tos/muutoksia myös muutoksia järjestelmän muilla osa-alueilla. Uudelleenkonfigurointi ei 

tapahdu helposti, koska sosioteknisen järjestelmän osat ovat liittyneet ja järjestäytyneet 

suhteessa toisiinsa. Täysin uudenlaisten teknologioiden läpimurto on hankalaa, koska 

säännökset, infrastruktuuri, käyttäjätottumukset ja ylläpitoverkostot on sovitettu olemassa 

olevaan teknologiaa (Geels, 2002). Kuvassa 1 on esitetty teknologinen regiimimuutos 

Geelsin monitasomallissa. 
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Kuva 1 Teknologinen muutos kuvattuna Geelsin (2002) monitasomallin avulla. 
 

 

Maisemataso 

Mallin makrotason muodostaa sosiotekninen maisema, jossa teknologiset kehityspolut si-

jaitsevat. Maisemakäsite sisältää syvät rakenteelliset kehitystä ohjaavat trendit. Sosiotekni-

nen maisema ei määrittele, vaan aiheuttaa rakenteisiin vaikuttavan voiman, joka mahdollis-

taa toisia toimintoja ja haittaa toisia. Sosiotekninen maisema on siten varsin pysyvä raken-

ne, joka on verrannollinen maaperän laadun, jokien, järvien ja vuoristoalueiden vaikutuk-

seen biologisessa evoluutiossa. Siihen kuitenkin myös kuuluvat ulkoisen ympäristön dy-

naamiset elementit kuten sademäärien vaihtelu tai myrskyt. (Geels ja Schot 2007) Sosio-

tekninen maisema käsittää joukon erilaisia muuttujia kuten öljyn hinta, taloudellinen kas-

vu, sodat, maastamuutto, poliittiset koalitiot, kulttuuriset ja normatiiviset arvot, ympäristö-

ongelmat (Geels 2002).  

 

Maisema on siis ulkoinen rakenne tai viitekehys toimijoiden vuorovaikutukselle. Kun re-

giimillä tarkoitetaan toimintaa mahdollistavia ja rajoittavia sääntöjä yhteisön sisällä, mai-

semakäsite viittaa laajempiin teknologian ulkopuolisiin tekijöihin. Maisemaa on regiimiä 

hankalampi muuttaa. Maisema kuitenkin muuttuu, mutta hitaasti. Van Driel ja Schot (2005) 



15 

 

jakavat maisemakäsitteen kolmeen ulottuvuuteen: (1) tekijät, jotka eivät muutu tai muuttu-

vat hyvin hitaasti, esimerkiksi ilmasto, (2) pitkän aikavälin muutokset, esimerkiksi Saksan 

teollistuminen 1800-luvun lopulla ja (3) nopeat ulkoiset muutokset kuten sodat tai öljyn 

hinnanvaihtelu. Olennaista on, että kaikki kolme ulottuvuutta yhdessä muodostavat ulkoi-

sen kontekstin, johon toimijat eivät voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa(Geels ja Schot 2007). 

Teknologisessa muutoksessa maisema voi aiheuttaa regiimille muutospaineita. Esimerkiksi 

energiakontekstissa maiseman muutos voi liittyä ilmastonmuutokseen tai globaaliin sopi-

muspolitiikkaan (Kioton sopimuksen jatko), mikä aiheuttaa muutospainetta (kasvihuone-

kaasujen vähentäminen) fossiilisia polttoaineita hyödyntävälle energiaregiimille  
 

Regiimitaso 

Geels (2002) jaottelee sosioteknisen regiimin seitsemään ulottuvuuteen (kts. kuva 1): (1) 

teknologia, (2) käyttäjätottumukset ja sovellusalueet (markkinat), (3) teknologian symboli-

set merkitykset, (4) infrastruktuuri, (5) teollisuuden rakenne, (6) politiikka ja (7) teknistie-

teellinen tieto. Eri dimensiot ovat liittyneet toisiinsa ja kehittyvät osittain yhdessä, mutta 

kullakin dimensiolla on myös oma dynamiikkansa. Tämä voi aiheuttaa jännitteitä regiimin 

sisällä ja ajoittaista rakoilua ulottuvuuksien välillä. Regiimitasolla kiinnostuksen kohteet, 

säännöt ja uskomukset ohjaavat toimintaa ja politiikkaa pikemmin systeemien säilyttämi-

seen kuin niiden muuttamiseen. Siten usein sosioteknisen siirtymän alkuvaiheessa regiimi 

toimii muutosta estävänä tekijänä. Vasta myöhemmin, kun uusi teknologia toimii omillaan, 

regiimi mahdollistaa sen toimintaa pääomallaan ja organisatorisella vallallaan. (Rotmans 

ym. 2001)  

 

Regiimit voivat olla empiiriseltä kokoluokaltaan hyvin erilaisia. Suuren kokonaisuuden 

tasolla sähköntuotantoregiimiä hallitsevat keskitetyn suuren kokoluokan voimatuotannon 

ja korkeajännitteisen vaihtovirtaverkon infrastruktuuri. Sähkönkulutus ja sähköntuotantoa 

tukevat instituutiot ovat rakentuneet tämän järjestelmän ympärille. Yksittäisten sähköntuo-

tantoteknologioiden tasolla regiimi muodostuu sisäkkäisistä alaregiimeistä, joita voivat olla 

hiililtä polttoaineena käyttävä sekä sähköä että lämpöä tuottava teknologia (CHP), ydin-

voima ja suuren kokoluokan vesivoima. Tällä tasolla Smithin ym. (2005) mukaan on myös 

kehittymässä aluillaan oleva tuulivoimaregiimi, joka perustuu julkisin toimin tuettuihin, 

kolmilapaisiin, vaaka-akselisiin megawattikokoluokan tuuliturbiineihin. Tämän tuulivoi-

makonseptin ympärille on alkanut muodostua vallitsevien käytäntöjen ja tekniikoiden ver-
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kosto, toisin sanoen siitä on alkanut muodostua oma regiiminsä. Aurinkoenergian hyödyn-

täminen rakennuksiin integroitujen aurinkopaneelien avulla on toinen esimerkki uudesta ja 

erilaisesta sähköntuotantotavasta, jota voidaan pitää osana kehittyvää hajautettujen energi-

antuotantomuotojen regiimiä, joka puolestaan on hyvin pieni osa koko sähköenergiaregii-

mistä. Toisaalta sähköenergiaregiimi on osa globaalia, pääosin fossiilisen energiantuotan-

non, kaupan ja polttamisen ympärille järjestäytynyttä energiaregiimiä. (Smith ym. 2005) 

 

Holtzin ym. (2008) lähtökohta on, että regiimi ei perustu tiettyyn teknologiaan, vaan on 

monimutkainen yhteiskunnallisiin toimintoihin liittyvä järjestelmä. Heidän mukaansa re-

giimiä kuvaa viisi luonteenomaista piirrettä. Ensinnäkin regiimillä on tarkoitus, joka Holt-

zin ym. mukaan liittyy yhteiskunnalliseen toimintaan, toisin sanoen inhimillisiin tarpeisiin 

ja tapaan, jolla ne tyydytetään. Toiseksi regiimi on johdonmukainen, mikä tarkoittaa regii-

min osat (kuten teknologia, instituutiot, toimijoiden arvot ja uskomukset ja valtasuhteet) 

riippuvat toisistaan voimakkaasti. Kolmanneksi regiimi on vakaa, mutta se ei ole staatti-

nen, vaan on jatkuvasti muutoksessa. Muutokset ovat sulavia ja asteittaisia muodostaen 

kehityskaaren regiimille. Neljäs regiimille tyypillinen piirre on toimijoiden moninainen 

vuorovaikutus. Toimijat eivät välttämättä tietoisesti ja aktiivisesti pyri kohti (tutkijan mää-

rittelemää) yhteiskunnallista tavoitetta. On todennäköisempää, että toimijoilla on yksilölli-

siä päämääriä, jotka palvelevat jotain osaa yhteiskunnallisesta toiminnan kokonaisuudesta. 

Tapa, miten tarpeet määritellään ja täytetään, on toimijoiden ja systeemien välisten vuoro-

vaikutusten ominaisuus. Siten regiimi ei ole koskaan absoluuttinen, vaan se riippuu paikas-

ta ja tilanteesta, missä se määritellään. Regiimillä ei myöskään ole yhtä keskeistä toimijaa, 

joka kontrolloi regiimiä. Viidenneksi regiimi on itsenäinen. Vaikka regiimiin vaikuttaa ja 

sitä rajoittaa regiimin ulkopuolinen maailma esimerkiksi maan taloudellinen ja poliittinen 

tilanne, ilmastonmuutos tai riippuvuus toisista yhteiskunnallisista tai taloudellisista sys-

teemeistä, sen vakaus ja dynamiikka ovat seurausta regiimin sisäisistä voimista.  

 

Teknologiset lokerot 

Teknologiset lokerot liittyvät yksittäisiin toimijoihin ja teknologioihin sekä paikallisiin 

käytäntöihin. Tällä mallin mikrotasolla voi tapahtua erkaantumista vallitsevasta tilanteesta 

(regiimistä) esimerkiksi uusien tai vaihtoehtoisten teknologioiden tai sosiaalisten käytäntö-

jen muodossa. Radikaalit innovaatiot kehitetään lokeroissa joko vastineena maisematason 

muutoksiin (top-down) tai itsenäisesti (bottom-up -prosessi).(Geels 2002) Koska teknologi-
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set lokerot ovat suojattuja tai eritettyjä normaalin markkinavalinnan ulkopuolelle, ne voivat 

toimia kasvatusalustoina uutuuksille (Geels 2006a). Uudet teknologiat tarvitsevat suojelua, 

koska ne ovat usein teknisesti heikkoja, vaikeakäyttöisiä ja kalliita. Teknologiset lokerot 

luovat kaivattua suojaa uutuuksille, sillä niissä valintakriteerit ovat hyvin erilaisia kuin re-

giimillä. Toinen lokeroiden tärkeä merkitys on, että ne tarjoavat paikan oppimisprosessille. 

Ne myös tarjoavat tilan innovaatioita tukevien sosiaalisten verkostojen rakentamiseen. 

(Geels, 2002) Jotkut lokeroiden teknologisista, poliittisista tai instituutioihin liittyvistä in-

novaatioista voivat murtautua regiimitasolle, mikäli ne vakauttavat olemassa olevaa tekno-

logista kehitystä. Läpimurtoa voi edesauttaa myös meso- tai makrotason kehitys esimer-

kiksi eettisten arvojen tai institutionaalisten muutosten seurauksena. 

 

3.2 Sosiotekninen regiimimuutos  

Teknologisen muutoksen analysoiminen regiimien tasolla on mielenkiintoista, koska lähes-

tymistapa mahdollistaa sekä muutosvastarinnan että muutoksen polkuriippuvuuden selit-

tämisen. Regiimit ovat stabiileja, koska sille on kehittynyt moninaisten toimijoiden verkos-

to, joka on optimoinut ja hyväksynyt säännöt, jotka mahdollistavat tiettyjä toimintoja ja 

haittaavat toisia. Toimijoilla ja sosiaalisilla verkostoilla on organisatorista pääomaa ja ne 

pyrkivät ajamaan omia etujaan. Tämä johtaa olemassa olevan regiimin tukeen, vaikka vaih-

toehtoiset teknologiat olisivat yhteiskunnallisesti parempia, esimerkiksi ympäristöystäväl-

lisempiä. Myös olemassa olevaan regiimiin liittyvät teknologiset tuotteet ja systeemit vah-

vistavat regiimiä ja vastustavat radikaalia muutosta. (Raven ja Verbong, 2009)  

 

Regiimimuutos ja rakenteistumisteoria 

Regiimi on hyödyllinen käsite tunnistettaessa ja vertailtaessa regiimejä, mutta se ei sovellu 

etenevien ominaisuuksien selittämiseen. Käsitteen avulla ei voi arvioida miten regiimi ke-

hittyy, tunnistaa muutosta edistäviä tai haittaavia tekijöitä tai löytää sopivia kohtia inter-

ventioille. Holtz ym. (2008) rakentavat muutoksen kuvausta varten mallin, joka perustuu 

Anthony Giddensin rakenteistumisteoriaan.  

 

Giddensin (1984) rakenteistumisteoria liittää yhteen rakenteen ja toimijat. Näillä kummal-

lakaan ts. tekijällä tai toiminnan ehdoilla ei ole ensisijaisuutta, vaan ne molemmat muotoi-
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levat toisensa toistuvissa toiminnoissa. Sosiaalinen rakenne määrittelee toimijoiden toimin-

taa ja toiminta ylläpitää rakennetta (Giddens 1984, 417). Giddensin teoriassa rakenteella 

tarkoitetaan sääntöjä ja resursseja, jotka ovat ajattomia periaatteita. Sosiaalisella systeemil-

lä Giddens tarkoittaa aikaan ja paikkaan sidottuja toimintoja ja sosiaalisia suhteita. Raken-

teistumisen käsitettä Giddens käyttää kuvaamaan tapoja, joilla tilanteeseen sidotut, tietävät 

tekijät tuottavat ja uusintavat sosiaalisia systeemejä käyttämällä olemassa olevia sääntöjä ja 

resursseja (emt. 23-25). Tekijät uusintavat toiminnassaan rakenteet, joilla on toimintaa 

edesauttava ja sitä rajoittava puolensa (emt. 25). Sosiaaliset systeemit eivät itsessään ole 

rakenteita, vaan sääntöjen ja resurssien rakenteistamia. Giddensin (1984, 45) mukaan sosi-

aalisten systeemien rakenteelliset piirteet koostuvat säännöistä ja resursseista, jotka ohjaa-

vat tekijöiden toimintaa vastaavasti kuin kielioppi ohjaa kielenkäyttöä. 

  

Teknologisissa muutoksissa rakenteen ja toiminnan vastavuoroisuus on näkyvissä esimer-

kiksi teknologisessa paradigmassa (Dosi ja Nelson 1994), joka ohjaa kehitystä tiettyjä pol-

kuja pitkin. Toisaalta rakenteen ja toiminnan vastavuoroisuus tulee esille regiimeissä ja 

niiden kehittymisen polkuriippuvuudessa. (Holtz ym. 2008) Ensiksi regiimillä on useita 

toimijoita, joilla on omat päämääränsä, norminsa ja arvonsa. Toiseksi regiimin rakenteelli-

set piirteet esimerkiksi kulttuuriset normit, instituutiot, infrastruktuuri ja ekosysteemi ovat 

monimutkaisia. Regiimin toimijoihin vaikuttaa rakenne ja toisaalta toiminta uusintaa ja 

muuttaa rakenteita. 

 

Holtzin ym. (2008) mukaan regiimin toimintaa, kehitystä, muutosta ajavia tai vastustavia 

voimia voi ymmärtää paremmin rakenteistamalla tietoa regiimistä jakamalla se alaraken-

teisiin. Holtz ym. (2008) kutsuu suoraan regiimin yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä 

rakenteita toiminta-alarakenteiksi. Esimerkiksi energiaregiimin voi jakaa energian tuotta-

jiin ja kuluttajiin, joihin kumpaakin voi sisältyä useita rinnakkaisia alarakenteita. Toimin-

nallisten alarakenteiden lisäksi Holtz ym. (2003) erottavat luonnolliset alarakenteet. Niihin 

kuuluvat luonnon ympäristöt, jotka eivät ole syntyneet ihmistoiminnan tuloksena, mutta 

jotka vaikuttavat regiimin toimintaan. Energian tapauksessa luonnollisiin rakenteisiin kuu-

luvat esimerkiksi luonnonvarat kuten metsät tai suot. Kolmas alarakennetyyppi on inter-

ventiot. Holtzin ym. (2008) mukaan interventioalarakenteet auttavat regiimiä sopeutumaan 

ympäristömuutoksiin (esimerkiksi ilmastonmuutos, taloudellinen kehitys tai korkean tason 

poliittiset määräykset) ja toteuttamaan muutoksia rakenteessa (esimerkiksi kulutustottu-
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mukset, resurssien ehtyminen, kulutuksen tai tuotannon haitalliset sivuvaikutukset). Ener-

giaregiimin interventioalarakenteeseen kuuluvat esimerkiksi valtionhallinto, joka voi esi-

merkiksi veropolitiikalla tai investointituilla ohjailla regiimin toimijoita, ja EU, jonka kas-

vihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin Suomi on sitoutunut. Muutokset toisissa ala-

rakenteissa eivät suoraan vaikuta tai rajoita toisen rakenteen dynamiikkaa, vaan ne välitty-

vät vuorovaikutusten kautta. Vuorovaikutuksista Holtz ym. (2008) erottelee resurssi- ja 

tuotevirrat sekä interventiot, joista ensin mainitut tapahtuvat luonnollisten ja toiminta-

alarakenteiden välillä ja jälkimmäisessä interventioalarakenne vaikuttaa toiminta-

alarakenteeseen tai suoraan toimijoihin. 

 

Holtzin ym (2008) analyyttinen malli käsittelee vain regiimitason muutosta. Se huomioi 

makro- tai mikrotasoa ja niiden vaikutuksia regiimimuutokseen eikä siksi ole riittävä selit-

tämään muutoksia kokonaan. Malli sopii regiimin perusrakenteen ja -toimintojen analy-

soimiseen ja nostaa esiin tärkeitä elementtejä, joita tarvitaan integroitaessa regiimejä laa-

jempaan kontekstiin. 

 

Systeemit muutoksessa 

Holtzin ym. (2008) mallin lisäksi sosioteknisen regiimimuutoksen kuvaamiseen on luotu 

muitakin malleja. Geelsin ja Schotin (2007) mukaan keskeistä teknologisessa siirtymässä 

on vuorovaikutus monitasomallin tasojen välillä: (a) teknologisten lokeroiden innovaatiot 

aiheuttavat regiimeissä vääntöä oppimisprosessin, hinta/laatuparannusten tai vahvojen 

ryhmien tuen kautta, (b) maisematason muutokset luovat painetta regiimeille ja (c) regii-

mien epävakaus luo mahdollisuuksia teknologisten lokeroiden innovaatioiden läpimurrolle. 

Keskeistä siinä, millaiseksi muutos muodostuu, on maisemaulottuvuuden regiimiin kohdis-

taman muutospaineen ajankohdan suhde teknologisten lokeroiden keksintöjen kehitysvai-

heeseen. Toinen tärkeä muutokseen vaikuttava parametri on teknologisten lokeroiden in-

novaatioiden ja maisematason kehityksen suhde, joka voi olla vuorovaikutusta regiimin 

kanssa vahvistava tai se voi olla sitä kilpailun tai paineiden kautta häiritsevä.  

 

Kuvassa 2 Geelsin ja Schotin (2007) mallin muutospolut on esitetty nelikentän muodossa. 

Typologian mukaan monitasomallin eri tasot (maisema, regiimi ja teknologiset lokerot) 

vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Vuorovaikutuksen laatu ja ajoitus määräävät millaiselle 

muutospolulle regiimi päätyy. Jos maisemataso aiheuttaa regiimille muutospaineita tilan-
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teessa, jossa teknologisissa lokeroissa on valmiiksi kehittyneitä innovaatioita, on muutos-

polku erilainen kuin tapauksessa, jossa valmiita innovaatioita ei ole. Ensimmäisessä tapa-

uksessa teknologisissa lokeroissa kehitetyt innovaatiot pystyvät haastamaan regiimin, kun 

jälkimmäisessä tapauksessa vasta kehityksen alkuvaiheessa olevat innovaatiot eivät siihen 

kykene. Nelikentän toinen ulottuvuus kuvaa regiimin ja maiseman/teknologisen lokeroiden 

vuorovaikutusta, joka voi olla luonteeltaan vahvistavaa tai häiritsevää. Vahvistavat muu-

tokset maisemassa vakauttavat regiimiä eivätkä aiheuta sille muutospaineita. Häiritsevät 

muutokset maisematasolla aiheuttavat paineita regiimille ja antavat sysäyksen muutokselle. 

Teknologisissa lokeroissa kehittyneet innovaatiot voivat kilpailla regiimin kanssa ja pyrkiä 

korvaamaan regiimin uudella tai innovaatioiden suhde regiimiin voi olla symbioottinen, jos 

ne omaksutaan regiimillä täydentämään sitä tai korjaamaan sen puutteita. 

 
Kuva 2 Geelsin ja Schotin mallin muutospolut nelikentässä. Pystyakseli kuvaa innovaatioi-
den kehitysastetta teknologisissa lokeroissa ja vaaka-akseli innovaatioiden ja regiimin tek-
nologioiden kehityksen suhdetta. 
 

Geelsin ja Schotin typologiassa muutos tapahtuu silloin, kun maiseman regiimiin kohdis-

tamat paineet ovat häiritseviä, mutta tasoltaan kohtuullisia tilanteessa, jossa innovaatiot 

eivät ole vielä täysin kehittyneitä. Tällöin regiimin toimijat vastaavat paineisiin muokkaa-

malla kehityspolkua ja innovaatiotoimintaa. Tämän seurauksena sosiotekninen regiimi 

muuttuu ilman, että teknologia muuttuu kokonaan uudenlaiseksi (esim. siirtyminen avo-

viemäreistä jätevesien käsittelyyn Hollannissa 1800-luvun lopulla (Geels 2006b))  

 

Suuntauksen poiston tai uudelleensuuntauksen muutospolulla muutos maisematasolla on 

laaja ja yhtäkkinen (”lumivyöry”). Tämä saattaa johtaa suuriin ongelmiin regiimillä ja lo-
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pulta regiimin murentumiseen tai uudelleensuuntaukseen. Mikäli innovaatiot eivät ole riit-

tävän kehittyneitä, niistä ei löydy regiimille ei ole korvaa teknologiaa. Sen sijaan syntyy 

tilaa useille teknologissa lokeroissa kehittyneiden innovaatioiden rinnakkaiselolle sekä kil-

pailulle huomiosta ja resursseista. Tyypillisesti lopulta yksi innovaatio muodostuu vallitse-

vaksi ja voittajaksi selviytynyt teknologia suuntaa regiimiä uudelleen (esim. siirtymä he-

vosvaunuista autoihin Amerikassa 1800-luvun lopulla, Geels ja Schot 2007). 

 

Jos regiimiin kohdistuu maisemasta voimakkaita muutospaineita hetkellä, jolloin innovaa-

tiot teknologisissa lokeroissa ovat riittävän kehittyneitä, voi tapahtua teknologian korvaus. 

Olemassa olevan regiimin teknologia korvautuu täysin uudenlaisella luoden uuden sosio-

teknisen regiimin (esim. purjelaivojen korvautuminen höyrylaivoilla, Geels 2002). 

 

Uudelleenkonfiguraation tapauksessa teknologisissa lokeroissa kehittyvillä innovaatioilla 

on symbioottinen suhde regiimiin, minkä vuoksi ne omaksutaan regiimillä helposti ratkai-

suina regiimin ongelmiin. Innovaatiot saattavat johtaa myös laajempiin muutoksiin, kun 

toimijat yhdistävät vanhoja ja uusia ratkaisuja ja oppivat käyttämään uusia paremmin. Tä-

mä saattaa edelleen johtaa teknisiin muutoksiin, muutoksiin käyttäjätottumuksissa ja käsi-

tyksissä ja luoda tilaa uusille innovaatioille. Uudelleenkonfiguraatiolle on tyypillistä, että 

systeemimuutoksia tapahtuu monissa teknologisissa järjestelmissä, tasoilla ja organisaati-

oissa yhtä aikaa (esim. siirtyminen perinteisistä tehtaista massatuotantoon, Geels 2006a) 

 

Näiden siirtymäpolkujen lisäksi regiimi voi uudistua ilman, että muutosta voi kutsua radi-

kaaliksi regiimimuutokseksi. Pysyvilläkin regiimeillä on dynamiikkaa esimerkiksi yrityk-

set kilpailevat markkinoilla ja ne investoivat tuotekehitykseen. Nämä prosessit tapahtuvat 

kuitenkin vakiintuneiden sääntöjen puitteissa, etenevät ennalta oletettuun suuntaan ja inno-

vaatiot liittyvät yleensä olemassa olevaan teknologiaan (Geels ja Schot 2007).  

 

Geelsin ja Schotin sosioteknisen muutoksen kuvaukset ovat lähinnä keskittyneet selittä-

mään historiassa tapahtuneita muutoksia (Geels 2002, 2006a,b, Geels ja Schot 2007). Tois-

ta, interventionistisempaa lähestymistapaa teknologisen muutoksen kuvaukseen kutsutaan 

muutoksen hallinnaksi (transition management). Tätä suuntausta ovat vieneet eteenpäin 

erityisesti Berkhout, Stirling ja Smith (Berkhout ym. 2003, Smith ym. 2005). Tässä lähes-

tymistavassa kiinnostuksen kohteena eivät ole historiassa tapahtuneet muutokset, jossa 
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teknologisten lokeroiden merkitys on usein ylikorostunut, vaan monitasomallin avulla pyri-

tään ymmärtämään kuinka teknologiset lokerot saavat tai eivät saa aikaan regiimimuutosta, 

parantelemaan siirtymän käsitettä ja kehittämään parempaa mallia niiden analysoimiseen. 

 

 

Muutoksen hallinta 

Siitä huolimatta, että regiimit ovat pysyviä ja yhdenmukaisia, ne ovat myös dynaamisia ja 

vaihtoehtoiset regiimit haastavat niitä jatkuvasti. Stabiilisuus ja polkuriippuvuus ovat siten 

suhteellisia ja regiimit altistuvat jatkuvasti toisten regiimien ja sosioteknisten erikoisalojen 

asettamille kilpaileville valintapaineille. Usein nämä paineet ovat heikkoja ja epäyhtenäi-

siä, mutta toisinaan ne vahvistuvat. Smith ym. (2005) mukaan regiimimuutos johtuu regii-

miin kohdistuvista valintapaineista. Valintapaineet vaikuttavat sosioteknisiin regiimeihin 

eri tasoilla. Paineiden rakenne ja suuruus sekä regiimin kyky vastata niihin vaikuttavat 

muutoksen suuntaan. Siten suuri maisematasolta alaspäin suuntautuva muutospaine voi 

ajaa muutosta eri suuntaan kuin vaihtoehtoisen erikoisalan kasvava menestys ja laajenemi-

nen. Jotkut valintapaineet ajavat tietoisesti ja tarkoituksellisesti regiimimuutosta, kun toiset 

etenevät itsenäisesti ja ovat vain osallisena muutoksessa (Berkhout ym. 2003). Teknologi-

sessa muutoksessa valintapaineita ovat yrityksiin suoraan vaikuttavat (taloudelliset) tekijät, 

kuten hinnat, kilpailu, sopimukset, standardit, verot tai maksut. Sosioteknisen regiimin ta-

solla tarkasteltuna paineita syntyy myös institutionaalisista rakenteista ja käytännöistä. 

(Geels 2004) Myös sosiaaliset muutokset, esimerkiksi demografinen muutos tai yksilölli-

sen kuluttamisen kulttuurin lisääntyminen, voi luoda muutospaineita regiimeille. 

 

Toiset regiimit ovat vahvempia vastustamaan näitä valintapaineita paremmin kuin toiset. 

Esimerkiksi kertakäyttövaipparegiimi (vs. kestovaipat) on pystynyt vastustamaan ympäris-

töperusteisia valintapaineita viimeiset kymmenen vuotta. Sen sijaan filmikameraregiimi on 

monissa sovelluksissa jo joutunut väistymään digitaalikameran tieltä. Berkhout ym. (2003) 

kutsuvat tätä ominaisuutta teknologisen regiimin sopeutumiskapasiteetiksi (adaptive capac-

ity). Yksinkertaistaen sopeutumiskapasiteetti kuvaa regiimin kykyä (tyypillisesti regiimin 

jäsenten yhteistoimesta) tunnistaa haavoittuvuutensa kilpaileville uhkatekijöille ja vähentää 

haavoittuvuutta koettujen uhkien suhteen (esimerkiksi kilpailevien innovaatioiden kautta 

tai vaikuttamalla sääntelyjärjestelmiin). Mitä suurempi regiimin sopeutumiskapasiteetti on, 
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sitä vähemmän haavoittuva se on ja sitä valmiimpi vastaamaan menestyksellisesti kilpailun 

aiheuttamiin paineisiin. (Berkhout ym. 2003) 

 

Berkhoutin ym. (2003) mukaan kaikki muutosprosessit ovat erilaisia. Kaikilla on omanlai-

sensa dynamiikka, ominaisuudet ja historia. Muutosmalli on siten aina abstraktio prosessis-

ta, joka on paikallinen ja spesifinen minkä lisäksi siinä tärkeä osa on satunnaisuudella ja 

toimijuudella. Smith ym. (2005) tarkastelevat muutosta nelikentässä, joka jaottelee muu-

toksen ideaalityypit toisaalta muutoksen koordinaation ja toisaalta sopeutumiskapasiteetin 

resurssien sijainnin suhteen. Muutoksen koordinaatio mittaa onko vallitseviin muutos-

paineisin vastaava muutos aktiivisesti ohjattu ja koordinoitu vai onko se pikemmin seura-

usta regiimin jäsenten käytöksen yhteisestä kehityksestä (eikä sisällä uusia ohjaus-

mekanismeja). Tämä ulottuvuus pyrkii löytämään eron tarkoituksellisten ja hallittujen 

muutosten ja tarkoituksettomien, historiallisen kehityksen seurauksena syntyneiden muu-

tosten välille. Mallin toinen ulottuvuus tarkastelee, missä määrin vastineet valintapaineisiin 

perustuvat regiimin sisäisiin resursseihin vai riippuvatko ne regiimin ulkopuolisista voima-

varoista. Jos muutokseen tarvittavat resurssit ovat regiimin sisäisiä, muutos on todennäköi-

semmin asteittainen ja regiimin rakenteelliset suhteet säilyvät entisellään. Sen sijaan, jos 

resurssien puute rajoittaa regiimin sopeutumiskapasiteettia tai mikäli toimijoiden ja tekno-

logioiden muodostamat verkostot ovat jäykkiä, suurten rakenteellisten muutosten todennä-

köisyys kasvaa. (Smith ym. 2005)   

Kuva 3 Muutoksen ideaalityypit koordinaatioasteen ja sopeutumisresurssien paikan suh-
teen (Smith ym. 2005) 
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Nelikenttään muodostuu neljä muutoksen ideaalityyppiä, joihin reaalimaailmassa tapahtu-

via regiimimuutoksia voidaan verrata. Smithin ym. (2005) mukaan typologia voi toimia 

analyyttisena välineenä tai normatiivisena työkaluna. Analyyttisessa tarkastelussa lähtö-

kohtana ovat edeltävät olosuhteet ja olemassa olevat hallinnolliset rakenteet. Analyysissa 

tunnistetaan tiettyjä konteksteja ja tapahtumassa olevan muutoksen tapaa. Normatiivisessa 

tarkastelussa ei ainoastaan analysoida muutosprosesseja, vaan esitetään uusia tai täydentä-

viä hallintatapoja. Jos esimerkiksi analyysissa meneillään oleva sisäsyntyinen uudistumis-

prosessi todetaan kestämättömäksi, hallinnon tehtävä voisi olla ohjata kehitystä tarkoituk-

sellisen muutoksen suuntaan kestävämpänä ratkaisuna. Seuraavaksi esittelen typologian 

ideaalityypit käyttäen energiaregiimille soveltuvia esimerkkejä. 

 

Sisäsyntyinen uudistuminen (koordinoitu vaste, sisäinen sopeutuminen) syntyy sosiotekni-

sen regiimin toimijoiden, verkostojen ja instituutioiden (yritykset, tarjontaketjut, asiakkaat, 

säätelijät) pyrkimyksestä tietoisesti vastata uhkiin, jotka kilpailevat regiimin vallitsevan 

teknologian kanssa. Innovatiivisuutta ohjaavat regiimin vallitsevat arvot, kognitiiviset ra-

kenteet ja ongelmanratkaisurutiinit. Päätöksiä tulevaisuuden teknologisista ratkaisuista oh-

jaa kokemus menneistä ratkaisuista. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa regiimimuutos voi 

olla radikaali, mutta se toteutuu sarjana pieniä toisiinsa sovitettuja muutoksia. Esimerkkinä 

sisäsyntyisestä uudistumisesta on esimerkiksi rikinpoistolaitteiden käyttöönotto savukaasu-

jen puhdistuksessa vastineena huoleen happosateista. Vastine ulkoisiin paineisiin johti 

merkittäviin muutoksiin ts. päästövähennyksiin regiimillä. 

 

Kehityksen uudelleensuuntaus (koordinoimaton vaste, sisäinen sopeutuminen). Joissain 

sosioteknisissä regiimeissä sisäiset prosessit voivat muuttaa kehitystä radikaalisti ilman, 

että regiimin toimijoissa, verkostoissa tai instituutioissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

Ärsyke radikaaliin uudelleensuuntaukseen on teknologiseen systeemiin vaikuttava regiimin 

sisäinen tai ulkoa tuleva shokki. Vaste muodostuu regiimin sisällä. Esimerkkinä tällaisesta 

regiimimuutoksesta on kaasuturbiinien (combined cycle gas turbines) yleistyminen erityi-

sesti Iso-Britanniassa. Muutosta ei erityisesti vastustettu tai ajettu. Se oli pikemminkin seu-

rausta kilpailevien regiimien, kuten hiili- tai ydinvoima, kokemista vastoinkäymisistä ja 

markkinasääntelystä.  
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Etenevä muutos (koordinoimaton vaste, ulkoinen sopeutuminen).  Tämän tyyppinen muu-

tos on seurausta ei-koordinoiduista muutospaineista ja niihin olemassa olevan regiimin ul-

kopuolella kehitetyistä vasteista. Usein tällaisen muutoksen taustalla on tieteellinen toimin-

ta yliopistoissa ja pienissä vallitsevan regiimin ulkopuolisissa yrityksissä. Tällaisia muu-

toksia tapahtuu, mutta on hankala erottaa, mitkä vaihtoehtoisista teknologioista saavat tulta 

ja mitkä ei. Energiasektorilla pitkän aikavälin esimerkki tällaisesta muutoksesta on primää-

risen polttoaineen muutos puusta hiilen kautta öljyyn, kaasuun ja osittain ydinvoimaan. 

Teknologisten muutosten vaikutus on liittynyt moniin teknologisiin regiimeihin, minkä 

vuoksi yksittäisen muutoksen sijaan kyse on pikemmin useista rinnakkaisista, yhteiseen 

teknologiseen perustaan liittyvistä, regiimikohtaisesti muokatuista muutoksista. 

 

Tarkoituksellisia muutoksia (koordinoitunut vaste, ulkoinen sopeutuminen) vaaditaan usein 

muutoksen kohteena olevan regiimin ulkopuolelta. Berkhoutin ym. (2003) mukaan esi-

merkkinä tästä osittainen siirtyminen uusiutuvan energian teknologioiden laajempaan käyt-

töön. Tarkoituksellisessa muutoksessa tieteen, politiikan ja teollisuuden edustajat omaksu-

vat suunnitelman siirtyä uuteen uusiutuvaa energiaa hyödyntävään teknologiaan. Edustajat 

muodostavat vahvan intressiryhmän ja, vaikka heidän näkemyksensä eroaa vallitsevan 

sähköntuotantoregiimin näkemyksistä, he pystyvät ajamaan regiimimuutoksen toteuttamis-

ta. 

 

Muutoksen hallinnan tutkijat (esim. Smith ym. 2005) ovat myös liittäneet teknologiseen 

muutokseen toimijat ja tutkineet politiikkainterventioiden merkitystä muutoksessa. Smithin 

ym. (2005) mukaan evolutiivisten teorioiden käyttö innovaatiotutkimuksessa aliarvioi toi-

mijoiden merkitystä muutoksessa. He esittävät, että sosiotekninen muutos voi olla seuraus-

ta tarkoituksellisesti ohjatuista poliittisista interventioista. Nämä voivat olla voimakkaasti 

valtiojohtoisia pyrkimyksiä (esim. ydinvoima tai miehitetty avaruuslento) tai valtiollisten 

toimijoiden rooli voi olla niissä vaatimattomampi keskittyen jo meneillään olevien muutos-

ten tukemiseen ja ylläpitämiseen (esim. uusiutuvan energian käytön lisääminen). 

 

Siirtymän hallinnan tutkimuksen taustalla on näkemys, että sosiotekninen siirtymä on mo-

nitasoinen, monia toimijoita käsittävä prosessi, jossa monitasosysteemin alimmalla tasolla, 

olemassa olevan sosioteknisen regiimin alla ovat teknologiset lokerot ja mallin ylätasona 

on kaikkia koskettava sosiotekninen maisema. Keskeisiä muutoksen hallintaan vaikuttavia 
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tekijöitä ovat regiimiin kuuluvien yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden vahvuus, käytettävissä 

olevat resurssit sekä edellä mainittujen tekijöiden suhde toimijuuteen (Smith ym. 2005). 

Viranomaistahon legitimiteetti muutoksen ajamiseen, yksimielisyyden rakentamiseen, eri-

mielisyyksien esille tuomiseen tai jopa muutoksen estämiseen riippuu regiimin toimijoiden 

valtasuhteista. Smithin ym. (2005) mukaan hallinnon keskeisiin tehtäviin muutoksessa kes-

tävään teknologiaan kuuluvat regiimiin kohdistuvien valintapaineiden ilmaiseminen sekä 

sopeutumiseen tarvittavien resurssien tarjoaminen ja koordinointi.  

 

Genusin ja Colesin (2008) mukaan tulevaisuudessa monitasomallia tulisi käyttää aiempaa 

systemaattisemmin esimerkiksi analysoimaan niitä monimutkaisia tekijöitä, jotka mahdol-

listavat ja rajoittavat siirtymää kestävämpään teknologiaan. Toinen tärkeä tulevaisuuden 

tutkimusaihe heidän mukaansa olisi eri ryhmien ja niiden välisen vuorovaikutuksen vaiku-

tus sosiotekniseen muutokseen tai regiimien pysyvyyteen. Edellä olevaan liittyen heidän 

mukaansa rajat mallin eri tasojen (maisema/regiimi/erikoisalat) välillä tulisi määritellä tar-

kemmin tai kyseenalaistaa ne. Tästä näkökulmasta voidaan esimerkiksi kysyä missä mää-

rin ja missä olosuhteissa valtion organisaatiot tai muut toimijat vaikuttavat teknologian dif-

fuusioon yhteiskunnan läpi. Genusin ja Colesin (2008) mukaan kuvatut lähestymistavat 

voisivat vahvistaa teknologisen siirtymien tutkimusta, tuoda merkittävän lisän innovaa-

tiotutkimukseen ja selkiyttää sosioteknisen monitasomallin merkitystä ja hyödyllisyyttä. 

 

Oma tutkimuskysymykseni liittyy energiaan sosioteknisenä systeeminä ja sen muutoksen. 

Energiasysteemi on tyypillinen teknologinen systeemi, joka on syntynyt teknologisten inf-

rastruktuurien, organisaatioiden, yhteiskunnan ja hallinnollisten instituutioiden yhteisen 

kehityksen tuloksena ja jota kuvaa tietty hitaus muutoksille. Teknologisia muutoksia kui-

tenkin on tapahtunut ja tapahtuu myös energiasektorilla. Kehitys ei ole sattumanvaraista, 

vaan sen logiikkaa on mahdollista ymmärtää ja sitä kautta myös ohjailla. Jotta sosiotekni-

nen energiasysteemi muuttuisi kestävämmäksi, pitäisi regiimin muuttua rakenteellisesti. 

Tämä vaatii systeemi-innovaatioita pelkkien tuotteiden tai tuotantotapojen muutoksen si-

jaan (Kern ja Howlett, 2009). Kernin ja Howlettin (2009) mukaan siirtymien sosioteknisten 

siirtymien tutkimus usein keskittyy vain teknologisiin (teknisiin) muutoksiin unohtaen ei-

teknologiset, sosiaaliset ja institutionaaliset innovaatiot. Geelsin (2002) monitasomalli ja 

Berkhoutin ym. (2003) muutostypologia luovat teoreettisen viitekehyksen sosioteknisen 

muutoksen käsittelyyn. Tarkastelun keskiössä on regiimin käsite, joka on upotettu laajem-
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paan sosio-ekonomiseen kontekstiin (maisema). Monitasomalli ja muutostypologia tarjoa-

vat työkaluja, joiden avulla voi ymmärtää syitä miksi esimerkiksi puhdas energiateknolo-

gia tai uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole levinnyt nopeasti ja korvannut fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvaa energiaregiimiä. Jacobsonin ja Bergekin (2004) mukaan halli-

tuksen toiminta on merkittävin uusiutuvan energian teknologian mahdollistaja. Esimerkiksi 

hallituksen käytössä olevat instrumentit kuten investointituet, demonstraatio-ohjelmat ja 

lainsäädännölliset muutokset voivat helpottaa markkinoiden ja soveltavan tiedon syntymis-

tä (Jacobson ym. 2002). Siten yksi tapa lähestyä energiaregiimillä tapahtunutta muutosta 

on tarkastella hallituksen linjauksia. Valitsin tarkastelunäkökulmakseni sen, miten energia-

politiikasta puhutaan lähtökohtanani ajatus, että regiimiä kuvaa tietty puhetapa ja siten 

muutos puhetavassa antaa viitteitä muutoksesta regiimissä. Seuraavassa kappaleessa esitte-

len Suomen energiastrategiat, joista analyysin kohteena olevat valiokuntalausunnot on an-

nettu. Tarkoituksena on luoda yleiskuva strategioiden keskeisistä piirteistä ja niiden eroista. 

Sen jälkeen kuvailen tarkemmin valitsemaani tutkimusmenetelmää, kriittistä diskurssi-

analyysiä, ja sen soveltuvuutta tutkimusongelmaani sekä Geelsin monitasomalliin. 
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4 SUOMEN ENERGIASTRATEGIAT VUOSINA 1997 ja 2008 

Valtioneuvosto on kuluneiden viidentoista vuoden aikana antanut eduskunnalle noin viiden 

vuoden välein selontekoja energiapolitiikasta. Vuonna 1997 selonteko nimettiin Suomen 

energiastrategiaksi (VNS 5/1997 vp), ja siinä arvioitiin energiankulutuksen kehitystä 1990-

luvun puolivälistä aina vuoteen 2025 saakka. Uusin, Pitkän aikavälin ilmasto- ja energia-

strategia (VNS 6/2008 vp) annettiin eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 ja se käsit-

telee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja 

viitteellisesti aina vuoteen 2050 asti. Tarkastelen tässä luvussa kahden mainitun strategian 

keskeisiä sisältöjä ja niiden välisiä eroja. 

 

Vuoden 1997 energiastrategian lähtökohta on energian välttämättömyys yhteiskunnan toi-

mivuudelle, minkä vuoksi Valtioneuvosto sitoutuu turvaamaan energiansaannin ja pyrkii 

siihen, ettei energiaan kohdistuvilla ohjauskeinoilla heikennetä Suomen kilpailukykyä. Pi-

temmällä aikajänteellä tarkasteltuna energiapolitiikalla on keskeinen asema ilmastonmuu-

toksen torjunnassa. Verrattuna vuoden 1997 strategiaan yksitoista vuotta myöhemmin il-

mestynyt Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia on sivumääräisesti kaksinkertainen 

ja siten huomattavasti yksityiskohtaisempi tavoitteiden ja keinojen suhteen. Valtioneuvos-

ton mukaan (2008, 30) yhteiskunnasta on tullut entistä riippuvampi energiansaannista ja 

energiajärjestelmien luotettavasta toiminnasta, minkä vuoksi vaatimukset ovat kasvaneet 

verrattuna vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Energian saatavuuden turvaamisen li-

säksi Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on energian loppukulutuk-

sen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun sekä uusiutuvan energian käytön lisää-

minen. 

 

Vuoden 1997 energiastrategian mukaan energiamarkkinat ovat pitkälti kansalliset, joskin 

kansainvälistymisen ja markkinoiden avautumisen odotetaan koskevan tulevaisuudessa 

myös energiasektoria. Kansallisen energiapolitiikan haasteena pidetään toistensa kanssa 

ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista, joista mainitaan erityisesti energian saata-

vuuden turvaaminen kansainvälisesti kilpailukykyiseen hintaan ja kasvihuonekaasupäästö-

jen rajoittaminen. Vuoden 1997 strategian ilmestyessä sähkömarkkinoiden avaaminen kil-

pailulle oli edennyt tilanteeseen, jossa ainoastaan kotitalouskäyttäjät olivat kilpailun ulko-

puolella. Valtioneuvoston näkemys oli (Vn 1997, 38), että markkinoiden hallittua avaamis-
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ta tulee jatkaa samoin niiden kehittämistä ja tehottomuutta ylläpitävien monopolirakentei-

den purkamista. Strategiassa mainitaan alueiksi, joilla kilpailu ei ole mahdollista tai sen 

aikaansaama hyöty kokonaisuuden kannalta on pienempi kuin sen aiheuttama haitta, säh-

könsiirto ja –jakelu sekä keskitetyt lämmitysjärjestelmät. Vuoden 2008 strategiassa Suo-

men energiapolitiikka on itsestään selvästi osa kansainvälistä toimintaympäristöä ja avoi-

mia markkinoita. Kansainvälisillä energiamarkkinoilla öljyn, kivihiilen ja maakaasun maa-

ilmanmarkkinahinnan voimakas nousu sekä päästöoikeuksien korkea hinta on muuttanut 

markkinoita uusiutuvien energialähteiden kannalta suotuisemmiksi (Vn 2008, 11). Suomen 

energia- ja ilmastopolitiikkaa ohjaavat vahvasti EU:ssa sovitut ilmasto- ja energiapoliittiset 

tavoitteet ja toimenpiteet. Strategian (2008, 13-23) taustalla ovat komission vuoden 2007 

tammikuussa antamat tiedonannot koskien EU:n energia- ja ilmastostrategiaa, joissa määri-

tellään EU:n integroidut ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet. Eurooppa-neuvosto on 

vahvistanut tavoitteenasettelun ja komissio on antanut vuoden 2008 tammikuussa sää-

dösehdotukset päästöjen rajoittamiseen ja uusiutuvan energian edistämiseen tähtäävistä 

toimista. 

 

Energiankulutus 

Valtioneuvosto (1997, 23) esittää strategiassa, että kansantalous kasvaa keskimäärin 2,5 % 

vuosittain lähivuosikymmeninä. Edelleen mikäli talouskasvu olisi oletettu, energian hin-

nannousu maltillista, energiateknologia kehittyy tasaisesti eikä energiankulutuksen ohjauk-

sessa (esimerkiksi verotus) tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvaisi energian kokonaisku-

lutus vuoteen 2025 mennessä 1,4-kertaiseksi verrattuna vuoden 1995 kulutukseen. Arvion 

mukaan vuonna 2020 markkinaohjautuvan kehityksen mukaan primäärienergian kulutus 

olisi 480 TWh, kun strategian tavoite olisi 430 TWh (Vn 1997, 29). Pitkän aikavälin ilmas-

to- ja energiastrategiassa perusuran ja tavoiteuran mukaiset arviot primäärienergiankulu-

tuksesta ovat samat (Vn 2008, 36).  

 

Valtioneuvosto arvioi (Vn 1997, 25), että puhtaasti markkinaohjaustilanteessa lisäenergia 

tuotettaisiin ensisijaisesti hiilellä ja toissijaisesti maakaasulla. Rakentamispäätöstä uudesta 

ydinvoimalasta ei vielä vuonna 1997 ollut tehty. Strategiassa todetaan, että mikäli sellaisen 

rakentamiseen ryhdyttäisiin, sen kapasiteetti olisi käytössä aikaisintaan vuonna 2010 (Vn 

1997, 24). Valtioneuvosto kuitenkin linjaa strategiassa: ”on valmistauduttava siihen vaihto-

ehtoon, että ydinvoiman lisärakentaminen tulee ajankohtaiseksi” (Vn 1997, 46). Vuonna 
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2002 Valtioneuvosto antoi Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön 

rakentamisesta myönteisen periaatepäätöksen (M 4/2001 vp, TaVM 9/2002 vp), jonka 

eduskunta hyväksyi 22.5.2002 (PTK 66/2002 vp). Valtioneuvosto katsoo, että sähkönhan-

kintaa on monipuolistettava. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisäksi tarvitaan myös 

muita energialähteitä, joista ensisijaisena sähköntuotannossa valtioneuvosto pitää maakaa-

sua. (Vn 1997, 46) Vuoden 1997 energiastrategiassa Valtioneuvosto esittää energiansäästö-

ohjelman tiukentamista siten, että primäärienergian kulutus pysähtyy oletetun talouskasvun 

olosuhteissa 10-15 vuoden aikavälillä toisin sanoen vuoteen 2012 mennessä. Valtioneuvos-

to vaatii, että energiahankinnan rakennetta kehitetään siten, että bioenergian ja muun uusiu-

tuvan energian osuutta kokonaisenergiasta lisätään. Bioenergiasta strategia käsittelee lä-

hinnä energiapuuta. Strategia arvioi, että tuulella voidaan tuottaa vuonna 2015 joitain pro-

sentteja sähköenergiasta (1-2 TWh), mutta tämä edellyttää voimakkaita valtion tukitoimia 

(Vn 1997, 43). Valtioneuvosten mukaan maakaasun käyttöä tulee lisätä, mutta muiden fos-

siilisten polttoaineiden käyttöä vähentää.  

 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa on tavoitteena energiankulutuksen kasvun 

pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vähitellen vuoden 2015 jälkeen (Vn 2008, 34). 

Strategian (Vn 2008, 36) tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 % loppukulu-

tuksesta vuoteen 2020 mennessä EU-komission esittämän velvoitteen mukaisesti. Näiden 

tavoitteiden saavuttaminen vaatii energiatehokkuuden lisäämistä ja energiasäästöä, mihin 

valtioneuvosto vaatii uusia entistä voimakkaampia ohjaustoimia (Vn 2008, 33). Uusiutu-

vista energiantuotantomuodoista strategiassa käsitellään metsäteollisuuden prosessien sivu-

tuotteita, metsähaketta, lämpöpumppuja, puun pienkäyttöä, biopohjaisia öljyjä, pellettejä 

sekä aurinkoenergiaa lämmityksessä, maatalouspohjaista bioenergiaa, biopohjaisia liiken-

nepolttoaineita, tuulivoimaa, vesivoimaa sekä jätteiden energiakäyttöä. Näistä merkittä-

vimmät lisäyspotentiaalit ovat strategian mukaan metsähakkeella (7,2 TWh vuonna 2006 

 21 TWh vuonna 2020), puupelleteillä ja peltobiomassoilla (0,1 TWh  3 TWh), läm-

pöpumpuilla (2,4 TWh  TWh), biokaasulla (1,9 TWh  3,5 TWh) sekä tuulivoimalla 

(0,1 TWh  6 TWh) (Vn 2008, 41). Aiempaan verrattuna Pitkän aikavälin strategiassa 

ovat nähtävissä entistä kunnianhimoisemmat, EU:n velvoittamat, uusiutuvan energian ta-

voitteet. Kun vanhemmassa strategiassa vielä maakaasua pidetään hyvänä vaihtoehtona 

lisäenergiantarpeen tyydyttämiseksi ja uusiutuvia energiantuotantomuotoja käsitellään var-

sin yleisellä tasolla, niin uudemmassa strategiassa uusiutuvia energiantuotantomuotoja kä-
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sitellään konkreettisemmin, perusteellisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Toisaalta vuonna 

1997 ei ollut vielä päätöksiä uuden Venäjältä Eurooppaan rakennettavan kaasuputken lin-

jauksista. Kaasuputkesta (Nord Stream) tehtiin vuosina 1997-1999 hankeselvitys, jonka 

tuloksena kaasuputki päätettiin rakentaa merireittiä Itämeren halki suoraan Venäjältä Sak-

saan. Siten vuonna 2008 maakaasu ei ollut enää yhtä kiinnostava kuin vielä vuonna 1997. 

Sen sijaan vuonna 2008 valtioneuvosto toteaa, että sähköenergian riittävyyden kannalta 

tarvittaisiin ydinenergialainmukainen periaatepäätös lisäydinvoiman rakentamisesta, jol-

loin lauhdutusvoimaa voitaisiin tulevaisuudessa korvata ydinvoimalla (Vn 2008, 50). Val-

tioneuvoston mukaan periaatepäätöksen lähtökohtana tulee olla, ettei ydinvoimaa rakenne-

ta sähkön pysyvää vientiä varten. 

 

Ohjauskeinot 

Vuoden 1997 strategia tarkastelee julkisen vallan ohjauskeinoja avoimessa markkinatalou-

dessa. Avoimuudella pyritään tehostamaan energiajärjestelmiä ja siksi kilpailua vääristäviä 

ohjauskeinoja ei voi käyttää. Valtioneuvosto toteaa, että tukia voidaan myöntää ympäristö- 

tai alueperustaisina. Tällöin katsotaan, että ympäristötuen aiheuttama hyöty on suurempi 

kuin sen kilpailua vääristävä vaikutus. Sallittuja ohjauskeinoja ovat myös tuet tutkimus- ja 

kehitystyöhön sekä demonstraatiohankkeisiin (Vn 1997, 32). Valtioneuvoston mukaan 

energian verotuksella voi periaatteessa tehokkaasti hillitä energian kulutusta ja ohjata 

markkinaosapuolten käyttäytymistä. Strategiassa todetaan, että merkittävä ohjausvaikutus 

saavutetaan vain nostamalla verotus tasolle, joka vaikeuttaa energiaintensiivisten alojen 

toimintaa. Valtioneuvosto mainitsee ohjauskeinoina myös energiankulutusnormit esimer-

kiksi rakennusten lämmönkulutukseen tai ajoneuvojen ja sähkölaitteiden energiankulutuk-

seen, mutta huomauttaa että normiohjauskaan ei saa vaikuttaa kilpailuun. Strategiassa kiin-

nitetään huomiota energiansäästöön ja energiankäytön tehostamiseen. Valtioneuvoston mu-

kaan energiankulutuksen jatkuvaa kasvua ei voida pitää kestävänä politiikan lähtökohtana. 

Energiansäästössä keskeisiä toimenpiteitä ovat (Vn 1997, 40) kansainvälisessä yhteistyössä 

toteutettava teknologinen kehitystyö, kulutuslaitteita koskevien normien suunnittelu ja 

käyttöönotto. Linjauksissaan valtioneuvosto jää ikään kuin toimettomaksi ohjauskeinojen 

suhteen todeten, että keinoja olisi, mutta eri syistä johtuen ne eivät sovellu käytettäväksi tai 

haittaavat markkinoiden toimintaa. 
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Vuoden 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa energiankäytön tehostamista, 

uusiutuvan energian edistämistä sekä kaikkia energiankäyttösektoreita läpileikkaavia toi-

menpiteitä ovat teknologian ja innovaatioiden kehitys, ja koulutukseen, neuvontaan ja vies-

tintään liittyvät toimenpiteet. (Vn 2008, 53) Tässä valtioneuvosto painottaa energiatehok-

kuutta parantavien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa ja aset-

taa tavoitteeksi Suomen kehittymisen kansainvälisesti johtavaksi maaksi tällä alalla. Nor-

miohjauksen keinosta strategiassa käsitellään lähinnä taloudellisia ohjauskeinoja. Valtio-

neuvoston mukaan (Vn 2008, 56) energiaverotusta pyritään kehittämään suuntaan, jossa 

verotus huomioi entistä johdonmukaisemmin energialähteiden ympäristövaikutukset sekä 

muut ohjauskeinot kuten päästökauppajärjestelmän ja uudet uusiutuvan energian edistä-

miskeinot. Energiatehokkuuden alueella Suomi sitoutuu EU:n yhteisiin toimiin energia-

tehokkuuden parantamiseksi (Vn 2008, 58). Valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi, että vuon-

na 2020 Suomi on kansainvälisesti johtava maa energiatehokkuudessa ja kansantaloutem-

me hyötyy näin saavutetusta kilpailuedusta (Vn 2008, 60). Selvä uusi avaus strategiassa on 

valtioneuvoston esitys (Vn 2008, 62) kustannustehokkaan ja markkinaehtoisen syöttötarif-

fijärjestelmän käyttöönotosta uusiutuvan energian edistämiseksi. EU-maissa käytössä ole-

vat syöttötariffit koskevat lähinnä sähköntuotantoa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta 

sähköstä maksetaan syöttötariffijärjestelmässä tuottajalle markkinahintaa korkeampi hinta 

ja tukitaso asetetaan vastaamaan tuotantoteknologian tuentarvetta. Syöttötariffi rahoitetaan 

suoraan sähkönkuluttajilta kerättävillä maksuilla. (Vn 2008, 61-62)  

 

Sopeutuminen 

Ilmastonmuutos vaatii päästöjen rajoittamisen lisäksi sopeutumisstrategioiden valmistelua. 

Tätä osa-alue on vuoden 2008 strategiassa aivan uusi. Edes edellisessä, vuonna 2005 il-

mestyneessä, energiastrategiassa ei tarkasteltu ilmastonmuutokseen sopeutumista. Sopeu-

tumisstrategian tarkoitus on luoda käsitys ilmastonmuutoksen tuomista haasteista vuoteen 

2080 saakka. (Vn 2008, 89) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa sopeutumis-

keinoja tarkastellaan hallinnonaloittain. Haasteet liittyvät pääasiassa sään ääri-ilmiöiden 

(esimerkiksi tulvat, myrskyt, rankkasateet) yleistymiseen ja ilmaston lämpenemiseen. 

Näistä esimerkiksi tuulisuus ja myrskyisyys vaikuttavat metsätuhoihin, mutta myös lento- 

ja laivaliikenteeseen. Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa kasvien ja eläinten levinnei-

syyksiä, se voi tuoda uusia tuhohyönteisiä tai kasvitauteja tai vaikuttaa luonnon monimuo-

toisuuteen. Valtioneuvosto (Vn 2008, 92) haluaa edistää sopeutumisstrategian toimeen-
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panoa kiinnittämällä huomiota viranomaisten yhteistyöhön, lisäämällä ilmastonmuutoksen 

vaikutusten ja sopeutumistoimenpiteiden arvioinnin suunnittelutyöhön sekä turvaamalla 

toimialoja palvelevien asiantuntijoiden saatavuuden. Lisäksi valtioneuvosto katsoo, että 

yhteiskunnan sopeutumisvalmiuksia sään ääri-ilmiöiden varalta tulee parantaa kehittämällä 

havainnointi- ja varoitusjärjestelmiä sekä alueellisia ilmastoskenaarioita. 

 

Kansantaloudelliset vaikutukset 

Valtioneuvosto toteaa (Vn 1997, 51), että energiastrategialla on sekä välittömiä että välilli-

siä vaikutuksia kansantalouden kehitykseen, esimerkiksi kasvumahdollisuuksiin, investoin-

teihin, kulutusmenoihin sekä työttömyyteen. Energiainvestointeihin liittyvät työllisyysvai-

kutukset ovat suurimmat laitosten rakennusvaiheessa. Valtioneuvoston laskelmien mukaan 

pääomavaltaiset investoinnit työllistävät eniten. Edelleen laskelmien mukaan kansantalou-

den kannalta tarkasteltuna puulla ja turpeella ei ole työllisyyden kannalta eroa, mutta pai-

kallisesti valituilla linjauksilla saattaa olla vaikutusta. Suurimmat työllisyysvaikutukset 

saavutetaan, kun puulla korvataan tuontipolttoainetta (Vn 1997, 52). Strategian mukaan 

koko energiasektori, mikäli mukaan lasketaan myös energiateknologian- ja palvelujen 

vienti, työllisti vuonna 1997 75 000 henkilöä. Energiakustannuksilla on merkitystä Suomen 

perinteisille teollisuudenaloille (Vn 1997, 52). Strategiassa (1997) listataan kansantalouden 

kannalta keskeisiksi osaamiskeskittymiksi metsä-, perusmetalli- sekä energiaklusterit. Val-

tioneuvosto linjaa energiastrategian tavoitteeksi näiden osaamisalojen tukemisen. Strategi-

assa asetetaan suuria odotuksia tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Toiveena on, että panos-

tukset auttavat siirtymään kotimaassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kannalta 

suotuisampiin energiantuotantomuotoihin sekä parantavat menestystä vientimarkkinoilla. 

Valtion suora tuki energiasektorille erilaisiin investointi- ja käyttökuluihin sekä tutkimus- 

ja koetoimintaan oli vuonna 1995 noin 600 miljoonaa markkaa (125 miljoonaa euroa vuo-

den 2008 rahan arvon mukaan). 

 

Vuonna 2008 valtioneuvoston yleisarvio strategian kansantaloudellisista vaikutuksista on 

jossain määrin negatiivisempi kuin vuonna 1997. Valtioneuvoston (Vn 2008, 95) mukaan 

ilmasto- ja energiastrategian välittömät vaikutukset kansantalouteen johtuvat päästö-

kaupan, uusiutuvan energian ja energiansäästön aiheuttamista yleistä hintatasoa nostavasta 

vaikutuksesta ja sen seurauksena ostovoiman ja kotimaisen kysynnän heikkenemisestä. 

Edelleen, vaikka energiansäästöstä syntyy kustannussäästöjä, ne eivät riitä kompensoimaan 
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muiden kustannusten nousua. Strategian laskelmien mukaan kotitalouksien kulutus strate-

gian mukaisin toimin laskisi kahdella prosentilla perusuraan verrattuna, mihin suurimpana 

syynä olisivat päästökaupan kerrannaisvaikutukset. Sen sijaan investoinnit olisivat hieman 

perusuraa suuremmat. Arvion mukaan työllisyysvaikutukset olisivat vähäisiä, jos työmark-

kinat reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Strategian mukaan uusiutuvan energi-

an edistäminen lisää työpaikkoja puupolttoaineen hankinnassa sekä tuulivoimasektorilla 

(Vn 2008 96). Sen sijaan energiansäästötavoitteiden toteuttaminen vähentäisi hieman työl-

lisyyttä. Kaiken kaikkiaan valtioneuvosto arvioi, että strategian vaikutuksesta bruttokan-

santuote olisi vuonna 2020 lähes prosentin alempi perusuraan verrattuna. Sektoreittain tar-

kasteltuna strategian vaikutukset olisivat kielteisimmät metsä- ja metalliteollisuudelle, joi-

den tuotanto arvion mukaan olisi noin 10 % alempi kuin perusuran mukaisen kehityksen 

seurauksena. Ilmasto- ja energiastrategialla on vaikutuksia myös valtiontalouteen. Valtio-

neuvosto (Vn 2008, 99) ei esitä muutoksia energiaverojärjestelmään, mutta toteaa meno-

puolen vaativan panostuksia, jotta strategian mukaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Ko-

konaisuudessaan ilmasto- ja energiarahoitus valtion talousarvioissa vuonna 2008 olivat 437 

miljoonaa euroa. Valtioneuvoston (Vn 2008, 101) mukaan vuodesta 2010 tarvitaan lisä-

panostuksia, jonka painopisteinä tulevat olemaan teknologian tutkimus- ja kehitys, inves-

tointituet uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä avustukset asuin-

rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.  

 

Energiastrategiat luovat pitkän aikavälin linjauksia siitä mihin energiantuotanto ja -kulutus 

tulevat kehittymään ja miten kehitystä politiikkatoimin pyritään ohjaamaan. Molemmissa 

tarkastelluista strategioista tavoitteena on energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja 

vuoden 2008 strategiassa sen taittaminen laskuun. Vuonna 1997 ohjaus jää enemmän tai 

vähemmän markkinoiden vastuulle. Sen sijaan vuonna 2008 valtio ottaa selvästi aktiivi-

semman roolin energiapolitiikassa ohjauskeinojen, kuten syöttötariffi, muodossa. Tähän on 

varmasti osasyynä päästövähennysvelvoitteet ja tavoitteet uusiutuvan energian tuotanto-

muotojen lisääntyvästä käytöstä, joihin Suomi on EU:n mukana sitoutunut. Energiapoliitti-

nen tilanne näinä kahtena vuonna erilainen on myös siinä mielessä, että vuonna 1997 peri-

aatepäätöstä uuden ydinvoimalayksikön rakentamisesta ei ollut. Vuonna 2008 päätös on 

tehty ja reaktorin rakennus käynnissä. Samalla keskusteluun on noussut tarve uusien lisä-

ydinvoimaloiden tarpeesta. Nämä ovat energiapoliittisesti ja energian tuotannon kannalta 

merkittäviä päätöksiä, sillä ydinvoimalat ovat suuria ja pitkäikäisiä investointeja. 
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Tässä luvussa esitellyt energiastrategiat eivät ole varsinainen tutkimusaineistoni. Sen sijaan 

ne luovat pohjan aineistolle, joka koostuu eduskunnan valiokuntien strategioista antamista 

lausunnoista. Suomalaiseen parlamentarismiin kuuluu, että hallitus voi antaa eduskunnalle 

selonteon tai tiedonannon jostakin ajankohtaisesta asiasta tai hallituksen valmistelemasta 

merkittävästä kehittämishankkeesta. Selonteko ja tiedonanto käsitellään täysistunnossa. Ne 

lähetetään useimmiten myös valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokuntatyöskentely on edus-

kunnan täysistuntoa näkymättömämpi, mutta tärkeä työmuoto sillä lähes kaikki eduskun-

nan päätökset perustuvat valiokuntien lausuntoihin. Kun hallituksen esitys tai muu asia on 

annettu eduskunnalle, se tulee ensin täysistuntoon lähetekeskusteluun. Lähetekeskustelun 

lopuksi tehdään puhemiesneuvoston ehdotuksen pohjalta päätös siitä, mihin valiokuntaan 

asia lähetetään. Valiokuntien kokoukset ovat suljettuja, mutta päätökset ja asiakirjat julki-

sia. Asian käsittely valiokunnassa aloitetaan asiantuntijoiden kuulemisella ja muun tarpeel-

liseksi katsotun selvityksen hankkimisella. Valiokunta päättää itse kutsuttavista asiantunti-

joista ja asiantuntijakuulemisen laajuudesta. Yleensä ensin kuullaan asian esitelleen minis-

teriön edustajaa tai edustajia, sen jälkeen muita asian valmisteluun osallistuneita sekä sel-

laisten virastojen, järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joiden toimialaa käsiteltävänä 

oleva asia koskee. Asiantuntijakuulemisten jälkeen käydään alustava keskustelu, jonka 

pohjalta valiokunnan sihteeri laatii mietintö (tai lausunto)luonnoksen. Luonnoksen pohjalta 

käydään yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely. Valiokunta päättää mietinnöstä ja 

esittää siinä mitä eduskunnan tulisi päättää asiasta. Valiokunta voi esittää hallituksen esi-

tyksen hyväksymistä sellaisenaan tai tietyin, joskus suurinkin muutoksin. Valiokunnan 

mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu eduskunnassa. (Eduskunta 2010) 

 

Valiokuntalausunnot nostavat esiin ministerityöryhmässä ja virkamiestyönä valmistelluista 

strategioista tärkeänä pitämiään asioita ja seikkoja, jotka vaatisivat muutoksia. Valiokunnat 

käyttävät lausuntojensa pohjana paitsi strategiaa, myös keskeisiksi katsomiensa asiantunti-

joiden näkemyksiä. Siten valiokuntalausunnot edustavat (ainakin periaatteessa) eri näkö-

kulmista annettuja kommentteja energiapoliittisista linjauksista ja ovat siksi mielenkiintoi-

sempi aineisto energiapoliittisten diskurssien tarkasteluun kuin pelkkä strategia.  
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5 MENETELMÄ JA AINEISTO 

5.1 Kriittinen diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 

Diskurssianalyysi on yhteiskuntatieteissä melko väljä teoreettis-metodologinen lähestymis-

tapa. Se perustuu ajatukseen sosiaalisesta konstruktionismista ja sen teoreettiset lähtökoh-

dat liittyvät käsitykseemme todellisuuden luonteesta ja kyvystämme hahmottaa ympäröi-

vää maailmaa. Jokinen ym. (1993, 9) määrittelevät diskurssianalyysin kielenkäytön tutki-

mukseksi, jossa analysoidaan sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosi-

aalisissa käytännöissä. Diskurssianalyysi tarkastelee millaiset kuvaukset ja selitykset ovat 

erilaisissa tilanteissa ja keskustelun kohdissa ymmärrettäviä, ja millaisia seurauksia noilla 

selityksillä kulloinkin rakennetaan. Ilmiöille ei pyritä nimeämään syitä, vaan tutkimuksen 

kohteena ovat tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiöitä ja nimeävät niille syitä. (Suoninen, 

2002, 18) 

 

Jokisen ym. (1993, 27) mukaan diskurssi on verrattain eheä merkityssuhteiden kokonai-

suus tai merkitysulottuvuus, joka rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla. Yhtäältä diskurssin 

käsite kuvaa sitä vuorovaikutuksellista prosessia, jossa merkityksiä tuotetaan. Toisaalta sil-

lä tarkoitetaan tämän prosessin lopputulosta. Faircloughin (2003, 124) näkemyksen mu-

kaan diskurssit edustavat näkökulmia materiaaliseen (tapahtumat, suhteet ja rakenteet), 

henkiseen (ajatukset, tunteet ja uskomukset) sekä sosiaaliseen maailmaan. Eri diskurssit 

ovat erilaisia näkökulmia maailmaan, mutta ne eivät ainoastaan esitä maailmaa sellaisena 

kuin se on (tai sellaisena kuin se nähdään) vaan diskurssit luovat suuntaviivoja ja kuvitel-

mia siitä millainen maailma voisi olla. 

 

Diskurssi voidaan ymmärtää määrittelyvaltana eli valtana nimetä sosiaalista todellisuutta. 

Määrittelyvaltaan liittyy olennaisesti pyrkimys monopolisoida tietyt tulkinnat ja tulkinnan 

välineet (määrittely- ja argumentointitavat). Diskursseissa on kyse tavoista muokata sosiaa-

lisia suhteita, sosiaalisia identiteettejä ja 'sosiaalista tilaa'. Diskurssit eivät ole vain sosiaa-

lista todellisuutta koskevia esityksiä, vaan yhteiskunnallisia käytäntöjä. Lisäksi sanat ja 

käsitteet ovat sidoksissa niiden merkitysten tuottamisen konteksteihin, joita voidaan nimit-

tää diskursiiviseksi muodostumaksi tai instituutioksi. (Väliverronen, 1993) Nämä suhteet 

ovat puolestaan hierarkkisia: jotkut diskursseista ovat vallitsevia ja ikään kuin itsestäänsel-
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vempiä kuin toiset. Toisten on puolestaan käytävä kovaa kamppailua tullakseen tunnuste-

tuiksi ylipäätään mahdollisiksi puhetavoiksi saati sitten vallitsevan diskurssin asemaan. 

(Lehtonen, 2004, 71) 

 

Diskursseja käytetään vallan ja tiedon rakentamiseen, säätelyyn ja normalisointiin. Dis-

kurssit liittyvät myös uuden tiedon kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä valtasuhteisiin. 

Diskurssianalyysin suuntauksista kriittinen diskurssianalyysi on erityisen kiinnostunut sii-

tä, miten monista mahdollisista tavoista tuottaa ja merkityksellistää todellisuus juuri tietyt 

tavat nousevat valtaapitäviksi. Kriittisyys tarkoittaa pyrkimystä huomioida, miten sosiaali-

set käytännöt ja kielenkäyttötavat ovat sidoksissa syy-seuraussuhteisiin, joita normaa-

lioloissa ei havaita. (Faircloughin 1997, 75) Kriittiselle diskurssianalyysille on tyypillistä 

poliittinen sitoutuneisuus (Törrönen 2005). Kriittinen diskurssianalyysi pyrkii vastaamaan, 

mitkä tekstin, puheen tai kommunikaatiotapojen rakenteet, strategiat tai muut ominaisuudet 

osallistuvat valtasuhteiden ja epätasa-arvon tuottamiseen ja uusintamiseen. (van Dijk 1993) 

Norman Faircloughin, joka on tutkimussuuntauksen keskeisimpiä teoreetikoita, kiinnos-

tuksen kohteena on ollut diskurssi sosiaalisen muutoksen osana tai hetkenä, toisin sanoen 

kuinka diskurssi on mukana muutoksessa ja suhteessa muutoksen muihin osiin tai hetkiin 

ja millaisia rakenteellisia tai toiminnallisia vaikutuksia ja missä olosuhteissa diskurssilla 

mahdollisesti on. (Fairclough 2004)  

 

Faircloughin (2003, 27) mukaan diskurssit ovat yhdistelmä teksteistä, tapahtumista, laa-

jemmasta, fysikaalisesta ja sosiaalisesta maailmasta sekä tapahtumaan liittyvistä ihmisistä. 

Diskurssilla voi olla monia merkityksiä ja se voi ilmaista monia subjekteja ja objekteja 

riippuen yleisöstä, ympäristöstä, historiasta, tuottajan asemasta ja vastaanottajasta. Dis-

kurssi voi siten määritellä sosiaalisten toimijoiden rooleja kuten kuka voi (tai ei voi) saada 

aikaan muutoksia olosuhteissa tai ketkä ovat (tai eivät ole) perillä asioista. Tai diskurssi voi 

määritellä asemaa kuten kuka tarvitsee (tai ei tarvitse apua), ketkä eivät voi (tai voivat) 

ymmärtää monimutkaisia asioita. Faircloughin (2003) mukaan diskurssi käsittää myös 

muita elementtejä, joita hän nimittää sosiaalisiksi käytännöiksi tai ekstra-diskursiivisiksi 

piirteiksi. Sosiokulttuuriset käytännöt ovat laajoja sosiokulttuurisia, poliittisia, ideologisia 

ja institutionaalisia rakenteita ja prosesseja historiallisessa kontekstissa. Sosiaalisen käy-

tännön käsitteen käyttöönotto mahdollistaa muutoksen ja vuorovaikutuksen tutkimisen se-



38 

 

kä sosiaalisen toiminnan ja toimijoiden huomioimisen ja diskurssien roolin tarkastelemisen 

tässä kontekstissa. (Fairclough, 2003) 

 

Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtana on sosiaalinen ongelma. Ongelma voi olla sosi-

aalisen toiminnan käytännössä tai tavassa, jolla toiminnasta puhutaan (Fairglough 2002, 

125) Analyysin tavoitteena voi olla myös saada aikaan muutos kriittisen ajattelun avulla 

(van Dijk 1993). Faircloughin (2003, 124) mukaan diskurssi edustaa tiettyä osaa maailmas-

ta tietystä näkökulmasta. Siten tekstianalyysin voi aloittaa tunnistamalla mitä osia maail-

masta teksti edustaa (tekstin pääteemat) ja tarkastella mitä näkökulmia teemat edustavat. 

Diskurssit erottuvat toisistaan sekä esitystavaltaan että suhteessa muihin sosiaalisiin ele-

mentteihin.  

 

Selkein diskursseja erotteleva ominaisuus on sanasto: diskurssit sanoittavat maailmaa tie-

tyllä tavalla. Toisaalta eri diskurssit voivat käyttää samoja sanoja, mutta tuottamaan erilai-

sia merkityksiä. Esimerkiksi sekä uusliberaali että globalisaation vastainen diskurssi käyt-

tävät sanaa globalisaatio. Pelkkään sanastoon keskittymisen lisäksi kriittisessä diskurssi-

analyysissä tarkastellaan kuinka diskurssit rakentavat maailmaa eri tavoin. (Fairclough 

2003, 129-131) Lauseet luovat kuvauksia fysikaalisesta (toiminnoista, kohteista, suhteista, 

ajallisista ja paikallisista parametreista), henkisestä (ajatukset, tunteet, aistihavainnot) sekä 

sosiaalisesta maailmasta. Lausetasolla tarkastelun kohteena voivat olla sosiaaliset käytän-

nöt tai konkreettisella tasolla sosiaaliset tapahtumat (mitä tapahtumien osista esitetään, 

mitkä tapahtumat tapahtumien ketjusta esitetään, mitkä tapahtumat ovat läsnä ja mitkä 

poissa, mitkä tapahtumat ovat merkittäviä ja mitkä taustalla), abstraktiotaso (millä abstrak-

tion/yleistämisen tasolla konkreettiset tapahtumat esitellään), järjestys (kuinka tapahtumat 

on järjestetty) ja lisäykset (tapahtumien selitykset, legitimaatio ja arviointi) (Fairclough 

2003, 139) Fairclough etenee analyysissä erityisestä yleiseen eli aloittaa tekstin piirteiden 

kuvailusta ja päätyy selittämään havaintojaan tilannekohtaisilla, institutionaalisilla ja yh-

teiskunnallisilla sosiokulttuurisilla käytännöillä. Toisaalta hän analysoi tekstejä toiseen 

suuntaan lähtien liikkeelle kriittisistä yhteiskuntateorioista ja luo niiden perusteella hypo-

teeseja puhetapojen valtasuhteista niin kutsutuista diskurssijärjestyksistä (Törrönen 2005). 

Diskurssijärjestyksellä Fairclough (2005) tarkoittaa semioottisen järjestyksen sosiaalista 

rakentumista, joka on tietyn yhteiskunnallisen kentän vakiintuneiden puhetapojen, diskurs-

sien lajityyppien (genre) verkosto. 
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5.2 Kriittinen diskurssianalyysi suhteessa teknologiseen muutokseen ja 

monitasomalliin 

Energia- ja ilmastopolitiikka ei ole sosiaalinen ongelma perinteisessä mielessä, eikä siihen 

liity syrjintää siinä mielessä, kuin se kriittisen diskurssianalyysin piirissä usein on ymmär-

retty (esim. van Dijk 2009). Kuitenkin pidän kriittisen diskurssianalyysin lähestymistapaa 

sopivana myös energiapoliittiseen tarkasteluun. Ensinnäkin kriittisessä diskurssianalyysis-

sä kieli nähdään tärkeänä sosiaalisen toiminnan muotona. Sen katsotaan toisaalta rakenta-

van sosiaalista maailmaa ja toisaalta on niiden rakentama. Esimerkiksi fossiilisten polttoai-

neiden käyttö liitetään nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa usein liikkumisen vapauteen (tai 

illuusioon siitä). Siten tapa, miten polttoaineista puhutaan (saatavuus, hinta), toisaalta ra-

kentaa tätä kuvaa vapaudesta. Toisaalta taas sosiaalinen maailma (fossiilisten polttoainei-

den tuotantoon ja jakeluun liittyvä infrastruktuuri, tiet, autot, käyttäjätottumukset) rakentaa 

tapaa, jolla liikkumisesta (liikkumisen vapaudesta) puhutaan. Kriittisen diskurssianalyysin 

tavoitteena on muutos. Perinteisesti tutkimus on tuottanut käytännöllisiä suosituksia val-

lankäyttäjille ja -kohteille muuttaa syrjintää ylläpitäviä toimintatapoja. Energiapoliittisessa 

keskustelussa syrjintä ei suoranaisesti kohdistu tiettyyn ihmisryhmään, vaan pikemmin 

energiantuotantomuotoihin. Esimerkiksi tuulivoimaa on Suomen energiapoliittisissa dis-

kursseissa marginalisoitu, mikä on vaikeuttanut voimakkaampien ohjauskeinojen käyt-

töönottoa tuulivoiman edistämiseksi (ks. Varho 2007). 

 

Pyrittäessä siirtymään kohti kestävämpää energiankulutusta ja tuotantoa pitää yhteis-

kunnassa tapahtua jonkinlainen (sosioteknologinen) muutos. Kuten aiemmissa kappaleissa 

on kuvattu, lähtökohtana teknologian muutoksen käsitteellistämisessä on, että tekninen ja 

sosiaalinen rakentuvat yhdessä, ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja muok-

kaavat toisiaan. (Bijker ja Law 1992) Rotmansin ym. (2001) mukaan teknologinen siirtymä 

on sosiaalinen prosessi, jossa järjestelmä muuttuu rakenteellisesti ajan kuluessa. Myös 

kriittinen diskurssianalyysi pureutuu muutokseen. Vaikka teorian lähtökohtana on sosiaali-

nen eikä teknologinen muutos, tapa käsitellä muutosta soveltuu myös teknologisen muu-

toksen käsitteellistämiseen.  

 

Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtia on, että sosiaaliseen muutokseen kuuluu muutos 

sosiaalisissa rakenteissa, käytännöissä ja tapahtumissa. Fairclough (2005) lukee sosiaalisiin 
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käytäntöihin toiminnat, sosiaaliset suhteet, kohteet ja välineet, ajan ja paikan, sosiaaliset 

aiheet, kuten uskomukset, tiedon ja arvot, sekä semioosin. Sosiaalisessa muutoksessa sosi-

aaliset käytännöt, niiden verkottuminen eli se, kuinka käytännöt liittyvät yhteen muodosta-

en sosiaalisia kenttiä, instituutioita ja organisaatioita, muuttuvat. Muutos voidaan ajatella 

uuden diskurssin vakiintumisena. Sillä Fairclough (2005) tarkoittaa tapaa, jolla ihmiset 

omaksuvat diskurssit ja käyttävät niitä tiettyihin tarkoituksiin. Omaksuminen ei tarkoita 

ainoastaan puhetapaa, vaan myös materiaalisia asioita kuten eleitä tai tapaa käyttäytyä tai 

liikkua. Teknologisen muutoksen teorioissa (mukaan lukien Geelsin monitasomalli) muu-

tos tapahtuu lähtökohtaisesti monilla yhteiskunnan aloilla. Teknologisen muutoksen tapah-

tuminen vaatii muutoksia myös energiankäyttöön liittyvissä diskursseissa. Tapa, toisin sa-

noen. diskurssit, joilla julkisessa keskustelussa (esim. poliittinen puhe) energiantuotannosta 

ja -kulutuksesta puhutaan, luovat kuvaa esimerkiksi siitä mikä on hyväksyttävää tai mah-

dollista, kuka on vastuussa tai kuka voi vaikuttaa. 

 

Geels (2002) kuvaa teknologista muutosta monitasomallilla, jonka osia ovat maisema, re-

giimi sekä teknologiset lokerot. Tausta-ajatuksena on, että tietty taloudellinen, kulttuurinen 

ja institutionaalinen rakenne tuottaa teknologian, joka puolestaan muokkaa näitä rakenteita 

(Berkhout 2003). Regiimi on yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvä monimutkainen sys-

teemi, jonka osat, kuten teknologia, instituutiot, toimijoiden arvot, uskomukset ja valtasuh-

teet, riippuvat toisistaan. Siten voi ajatella, että regiimillä on myös sille tyypilliset diskurs-

sit. Regiimi on vakaa: se muuttuu, mutta ennakoitavissa olevan teknologisen polun suun-

taan. Radikaali muutos toisin sanoen regiimin muuttuminen toiseksi regiimiksi vaatii muu-

toksia myös regiimin diskursseissa. Siten diskurssien analysoiminen ja niissä havaitut 

muutokset luovat kuvauksen regiimillä tapahtuneesta muutoksesta. Kuten edellä on kuvat-

tu, regiimin käsite on varsin moniulotteinen, joustava ja voidaan ymmärtää eri tavoin. 

Omassa analyysissäni lähden siitä, että regiimi kuvaa ensisijaisesti energiantuotanto- ja ku-

lutusjärjestelmää kansallisella tasolla, kokonaisuudessaan. Näin ajateltuna regiimiin liitty-

vät tietyt toimijat ja instituutiot ja sillä on omat ominaiset rakenteensa, toimintatapansa ja 

diskurssinsa. Vaikka lähestyn energiajärjestelmää yhtenä regiiminä, se ei kuitenkaan tarkoi-

ta, että pidän regiimiä välttämättä yhtenäisenä tai ristiriidattomana. Tarkastelussani regiimi 

on rakenne, joka määrittelee toiminnan rajoja ja mahdollisuuksia. Siten esimerkiksi eri 

toimijoilla voi olla erilaisia päämääriä, joiden mukaan he pyrkivät kehittämään regiimiä – 

kehitys kuitenkin tapahtuu regiimin määrittelemien ehtojen ja rajojen puitteissa. 



41 

 

 

Geelsin monitasomallin makrotaso on maisema, jossa teknologiset kehityspolut ovat. Mai-

sema luo ulkoiset puitteet regiimin kehitykselle tai muutokselle. Kriittinen diskurssianalyy-

si pyrkii suhteuttamaan diskurssin laajempaan rakenteeseen, jota Fairclough kutsuu sosio-

kulttuurisiksi käytännöiksi. Kullakin tekstillä on aina kontekstinsa, joka lävistää sitä ajassa 

ja paikassa ja liittää sen toisiin teksteihin samoin kuin muihin inhimillisiin käytäntöihin. 

Kontekstiin kuuluvat kaikki tekstin ulkopuoliset tekijät, joita kirjoittaja ja lukija tuovat 

merkityksenmuodostamisprosessiin. Tavallisesti kontekstiin luetaan tekstuaalisten seikko-

jen lisäksi myös ”tekstin ulkoiset” tekijät kuten tilanne, lukijat ja tekstille asetettu funktio. 

(Lehtonen, 2004, 158-165) Geels (2002) liittää sosiotekniseen maisemaan joukon erilaisia 

muuttujia kuten öljyn hinta, taloudellinen kasvu, sodat, maastamuutto, poliittiset koalitiot, 

kulttuuriset ja normatiiviset arvot sekä ympäristöongelmat. Energiaregiimin yhteydessä 

kontekstin tai Geelsin käsittein maiseman muodostavat tekijät kuten kansainväliset sopi-

mukset, energian hinta, ilmastonmuutos ja maailmantaloudellinen tilanne. Suomalaiseen 

energiapolitiikkaan edellä mainitut tekijät välittyvät osittain EU-politiikan kautta.  

 

5.3 Aineisto ja analyysin kulku 

Tavoitteeni on tarkastella millaisia muutoksia energiapoliittisissa diskursseissa on tapahtu-

nut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aineistona käytän valiokuntien valtioneuvoston 

energiastrategioista vuosilta 1997 ja 2008 antamia lausuntoja. Nämä valiokunta-asiakirjat 

ovat varsinainen aineistoni. Valiokunnat ovat käsitelleet strategioita lähinnä oman toimi-

alansa osalta esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunta metsätalouden ja maaseutupolitii-

kan näkökulmasta. Valiokunnat (vuonna 1997 maa- ja metsätalousvaliokunta, valtiovarain-

valiokunta ja ympäristövaliokunta, vuonna 2008 valtiovarainvaliokunta, liikenne- ja vies-

tintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, työelämä- ja tasa-

arvovaliokunta ja ympäristövaliokunta) ovat kirjoittaneet kannanotoistaan lausunnot. Nämä 

on sekä vuonna 1997 että vuonna 2008 toimitettu talousvaliokuntaan, joka on puolestaan 

tehnyt lausuntojen ja oman toimialansa tarkastelun perusteella mietinnön (TaVM 22/1997 

ja TaVM 9/2009). Kummastakin mietinnöstä on jätetty myös vastalauseet, joissa ehdote-

taan korjauksia, tarkennuksia ja lisäyksiä varsinaisen mietinnön sisältöön. 
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Holtzin (2008) mukaan regiimiä kuvaava piirre on johdonmukaisuus. Toisin sanoen regii-

min osat (teknologia, instituutiot, toimijoiden arvot ja uskomukset ja valtasuhteet) riippu-

vat toisistaan. Siten voi olettaa, että tietylle regiimille tietyt asiat muodostuvat tärkeiksi ja 

että toisille regiimeille tärkeät asiat ovat erilaisia. Lähtökohtani analyysin seuraavassa vai-

heessa on, että tiettyä regiimiä kuvaavat sille tyypilliset diskurssit. Määrittelen diskurssin 

analyysissäni merkitysjärjestelmänä, jolloin diskurssin alla voidaan käsitellä useita teemo-

ja. Tällöin diskurssit ovat erilaisia näkökulmia, joiden kautta aiheita ja ilmiöitä tarkastel-

laan. Analyysin aluksi luin lausunnot huolellisesti ja koodasin lauseita teemojen mukaan. 

Seuraavaksi ryhmittelin teemoja isommiksi kokonaisuuksiksi, joista alkoi hahmottua yhtei-

siä puhetapoja (diskursseja), joiden avulla strategian teemoja käsiteltiin. Nimesin diskurssit 

markkinadiskurssiksi, innovaatiodiskurssiksi, varmuusdiskurssiksi ja ympäristödiskurssik-

si. Tarkastelin sekä diskurssien lingvistisiä piirteitä että sitä miten diskurssit eroavat toisis-

taan siinä mitä asioita niissä tuodaan esille, mikä on tärkeää, miten toimintaa perustellaan 

(legitimiteetti), millaisia tavoitteita asetetaan ja mitä pidetään toimintaa rajoittavina teki-

jöinä. Mielenkiintoinen näkökulma on myös se, mitä diskursseissa ei mainita tai mitä niissä 

ei tuoda eksplisiittisesti esille, vaikka omassa tutkimuksessani tämä jää varsin vähälle 

huomiolle. Vuoden 2008 lausunnoissa diskurssit ovat laajempia eli kukin diskurssi käsitte-

lee useampia teemoja kuin vuonna 1997. Diskurssit ja teemat on esitelty taulukossa 1. 

Määrällisesti vallitsevin diskurssi molempina vuosina on markkinoiden diskurssi (44 % v. 

1997 ja 37 % v. 2008) ja seuraavaksi suurimpana lausunnoista erottuu ympäristödiskurssi 

(24 % v. 1997 ja 28 % v. 2008).  

 

Kilpailukyky on keskeinen markkinadiskurssin teemoista molempina vuosina. Kilpailuky-

ky tarkoittaa sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä (kansainvälisillä) markkinoilla että ener-

gialähteiden välistä kilpailukykyä toisiinsa nähden. Vuonna 2008 markkinadiskurssin mui-

ta keskeisiä teemoja ovat ohjauskeinot, joista käsitellään erityisesti syöttötariffia, sekä toi-

mintaympäristöä. Diskurssi tarkastelee toisaalta paikallista ympäristöä, jossa energiaa tuo-

tetaan ja kulutetaan, ja korostaa, että tämän ympäristön tulee tarjota kilpailukykyiset edel-

lytykset elinkeinoelämälle. Toisaalta diskurssi huomioi laajemman ympäristön, jossa Suo-

mi on aktiivisena toimijana osa EU:ta ja sen sitoumuksia ja laajempaa kansainvälistä toi-

mintakenttää. Tähän liittyen diskurssissa nousee esiin myös globaali taloudellinen toimin-

taympäristö ja lausuntojen antamisen aikaan aluillaan oleva taantuma. Myös vuonna 1997 
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diskurssissa on mukana toimintaympäristö, mutta tällöin se liittyy pääasiassa avautuviin 

sähkömarkkinoihin.  

 

Taulukko 1 Analyysissa tunnistetut diskurssit ja niissä käsitellyt teemat vuosien 1997 ja 
2008 asiakirjoissa. Suluissa olevat luvut kertovat kuinka monta kertaa teema esiintyy dis-
kurssissa. 

 
 

 
Kilpailukykymme ylläpitämisessä ja parantamisessa energiapolitiikalla on valiokunnan mielestä hyvin 
tärkeä merkitys. (VaVL 22/1997) 
 
Harkittaessa ilmastonsuojelun kannalta merkittäviä liikkumisen ja liikenteen ohjauskeinoja on muistettava 
kasvavien kuljetuskustannusten merkitys maamme kilpailukyvylle ulkomaankaupassa. (LiVL 4/2009) 
 
Energiapoliittiset päätökset ovat kansantalouden suotuisan kehyksen kannalta olennaisen tärkeitä. (TaVM 
9/2009) 
 
Valiokunnan arvion mukaan biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffi tulee saada aikaan mahdollisimman 
nopeasti, jotta pysähdyksissä olevat investoinnit saadaan käynnistettyä ja markkinat toimimaan. (MmVL 
7/2009)   
 

Diskurssi Teemat 
 1997 2008 

Markkinat Kilpailukyky (elinkeinoelämä) (10) 

Toimintaympäristö (12) 

Tehokkuus (7) 

Kilpailukyky 

- elinkeinoelämä (7) 

- aluekehitys ja liikennejärjestelmät (8) 

-energialähteet (16) 

Toimintaympäristö (24) 

Tehokkuus (17) 

Ohjauskeinot (27) 

Innovaatiot Teknologinen edistys ja vienti (9) Teknologinen kehitys (18) 

Kaupallistaminen ja vienti (11)  

Tuki (11) 

Varmuus Omavaraisuus/riippumattomuus(7) 

Työllisyys (5) 

Saatavuus/saavutettavuus (7) 

Omavaraisuus/riippumattomuus (20) 

Kotimaisuus (7) 

Tasa-arvo (työllisyys, aluepolitiikka, yh-

teistyö) (21) 

Ympäristö Verotus (5) 

Bioenergia (5) 

Kestävä kehitys (4) 

Terveys (5) 

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähen-

täminen (29) 

Kestävä kehitys (14) 

Ekotehokkuus/energian säästö (25) 

Sopeutuminen ja vastuu (4) 
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Valiokunta toteaa, ettei nykyisten vapaiden sähkömarkkinoiden vallitessa voida yhteiskunnallisilla 
päätöksillä välittömästi ratkaista, mitä sähköntuotantotapoja käytetään(VaVL 22/1997) 
 
Kansainvälisen kaikki keskeiset toimijat kattavan ilmastosopimuksen aikaansaaminen on ainoa keino 
saavuttaa ilmastonmuutoksen kannalta riittävät vaikutukset ja taata samalla Suomen ja EU:n 
teollisuudelle kilpailukykyiset ja yhtäläiset toimintaedellytykset globaaleilla markkinoilla. (TaVM 9/2009) 

 

Innovaatiodiskurssi pureutuu teknologiseen kehityksen, kaupallistamisen ja viennin tee-

moihin. Diskurssi kannattaa panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan ja odottaa että nii-

den avulla syntyy uusia menestystuotteista, joiden alalla Suomi voisi olla maailman kärjes-

sä. Innovaatiodiskurssi korostaa, että Suomen olisi hyödynnettävä teknologista osaamis-

taan ja pyrittävä koti- ja ulkomaanmarkkinoille ympäristöön, uusiutuvan energian ja ener-

giatehokkuuteen liittyvän teknologian aloilla. Vuonna 2008 keskeinen teema innovaa-

tiodiskurssissa ovat tukitoimet eli toimet, joilla innovaatiodiskurssin päämääriä voidaan 

edistää. Tämä tarkoittaa erityisesti tukea koulutukseen ja tutkimukseen, uusia rahoitusmal-

leja ja riskinottokyvyn parantamista. Diskurssin mukaan Suomen luonnonvarat mahdollis-

tavat uusiutuvan energian huomattavan lisäämisen, mutta tavoitteita ei todennäköisesti 

saavuteta nykyisillä ohjaus- ja tukijärjestelmillä. Lisäksi diskurssi toteaa, että puhtaan 

energian kehittäminen ja menestystarinoiden syntyminen edellyttävät uusia rahoitusmalleja 

ja suuremman riskinottokyvyn hyväksymistä erityisesti innovaatioiden synnyttämiseksi ja 

käyttöönottamiseksi. 
 
Valiokunta toteaa lisäksi, että mainittujen energialähteiden (biokaasu, tuulivoima, puu, lis. VA) hyödyn-
täminen on luonut uusia teknologisia innovaatioita ja avannut teknologiatuotteiden vientimarkkinoita 
(VaVL 22/1997) 
 
Valiokunta pitää tärkeänä suunnata voimavaroja pitkäjänteisesti aloille, joilla Suomella on mahdollisuus 
olla maailman kärjessä. (VaVL 8/2009) 
 
Valiokunta katsoo, että ympäristöteknologian tutkimusta ja tuotekehitystä on tuettava esitettyä enemmän 
ja riittävien ohjauskeinojen kautta luotava tuotteille ja teknologialle kotimaista kysyntää, joka luo poh-
jaa alan kehittymiselle vientiteollisuudeksi. (YmVL 9/2009)  

 

Varmuusdiskurssi käsittelee energiaomavaraisuuteen, huoltovarmuuteen, työllisyys- ja 

aluepoliittisiin tekijöihin liittyviä teemoja. Työllisyys- ja aluepolitiikka liitetään usein bio-

massaan ja erityisesti turpeen käyttöön. Diskurssin mukaan sähkönsaanti ei voi perustua 

tuontiin, vaan oma perustuotanto on turvattava. Edelleen diskurssin mukaan fossiilisista 

polttoaineista luopuminen on tärkeää energiaomavaraisuuden ylläpitämisen ja pientuotan-

non edistämisen kannata. Diskurssi tuo esille hajallaan olevien toimitusverkkojen haavoit-

tuvuuden ja korostaa kotimaista energiaa myös eettisenä ratkaisuna. Vuonna 2008 viitataan 

myös sähkönsaannin turvaamiseen kaikissa olosuhteissa ja sähkön tarpeen uudelleen arvi-
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ointiin, mikä epäilemättä viittaa ydinvoiman lisärakentamiseen, vaikka sitä ei suoraan tuo-

da esille. Diskurssi korostaa, että uusiutuvan energian tuotanto on pääasiassa hajautettua 

energiantuotantoa, joka hyödyntää paikallisia energialähteitä. Lisäksi hajautettuun energi-

antuotantoon liittyvissä rakennushankkeissa työvoima ja pääosa teknologiasta ovat koti-

maisia, mikä lisää työllistävää vaikutusta ja tasoittaa alueellisia eroja. 

 
Selonteossa todetaan turpeen tuotantoon liittyvä suora työllistävä vaikutus runsaaksi 1 300 henkilöksi, 
vaikka turpeen työllistävä vaikutus vuonna 1995 oli energiaturpeen tuotannossa, kuormauksessa ja 
kuljetuksessa yli 6 600 henkilötyövuotta. Nämä työpaikat sijaitsevat usein vajaatyöllisyysalueilla, joilla 
muita teollisia työpaikkoja ei juuri ole tarjolla. (MmVL 11/1997) 
 
Siinä (energiastrategiassa, lis. VA) asetetaan energiapolitiikan päämääräksi päästöjen vähentämisen 
lisäksi energian saatavuuden turvaaminen, energian hinnan kilpailukyky sekä talouden ja työllisyyden 
tukeminen. Ympäristövaliokunta pitää päämääriä oikeina ja katsoo, että strategian keskeisille 
linjanvedoille on onnistuttu rakentamaan toimenpidekokonaisuus, jolla nämä päämäärät voidaan 
toteuttaa. (YmVL 8/1997) 
 
Turpeen käyttö parantaa energiaomavaraisuutta ja lisää huoltovarmuutta, mutta haittapuolena ovat 
kasvihuonekaasuvaikutukset ja vesistöpäästöt. Valiokunta korostaa, että turveteollisuudella alue- ja 
työllisyyspolitiikan kannalta tärkeää merkitystä erityisesti Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa. (MmVL 
7/2009) 
 
Talousvaliokunta yhtyy strategian tavoitteeseen turvata kohtuuhintaisen sähkön saanti. Tämä edellyttää 
omavaraisuuden nostamista ja panostamista päästöttömään ja vähäpäästöiseen tuotantoon sekä 
energiatehokkuuteen. (TaVM 9/2009) 

 
Ympäristödiskurssin teemoja ovat vuonna 1997 ympäristöverotus ja ympäristömerkityn 

sähkön markkinat, bioenergian käytön edistäminen ja yleisenä teemana kestävä kehitys. 

Vastaavaa verokeskustelua ei ole läsnä vuoden 2008 diskursseissa, vaikka Suomen ener-

giaverotuksessa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 1996 jälkeen (Laki nestemäisten polt-

toaineiden valmisteverosta (1472/1994) ja asetus (1547/1994), laki sähkön ja eräiden polt-

toaineiden valmisteverosta (1260/1996)). Sen sijaan energiayhtiöt ovat alkaneet myydä ku-

luttajille ympäristömerkittyä sähköä, mikä merkitsee, että yhtiö sitoutuu hankkimaan esi-

merkiksi tuulisähkönä myymänsä sähkön verran tuulivoimalla tuotettua sähköä, vaikka ei 

sitä itse tuottaisi. Vuonna 2008 keskeisimpiä teemoja ympäristödiskurssissa olivat ilmas-

tonmuutos, energiantuotannon ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus. Diskurssi esittää 

keinoja puuttua ilmastonmuutokseen esimerkiksi yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, jät-

teen hyötykäyttöä edistämällä ja hajautettua lähienergiaa tukemalla. Toisaalta diskurssi 

huomioi myös energiatuotannon muut ympäristövaikutukset kuten puun poltossa syntyvät 

hiukkaspäästöt tai kantojen noston vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Diskurssi ko-

rostaa myös energiatehokkuuden ja energiansäästön välttämättömyyttä ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä ja kansainvälisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttamisessa. Myös kes-
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tävään kehitykseen liittyvät teemat ovat diskurssissa esillä erityisesti biopolttoaineiden kes-

tävyyskriteerien muodossa.  

 
Olisi selvitettävä, voitaisiinko Suomen energiaverolainsäädäntöön sisällyttää verovapaus- tai 
palautusmahdollisuus ympäristöystävällisesti tuotetulle energialle. (TaVM 22/1997) 
 
Ympäristövaliokunta katsoo, että lämmitysmarkkinoiden kehitystä pitää ohjata. …Valtioneuvoston tulee 
laatia ohjausta varten toimenpideohjelma. Erityisesti pienkohteiden lämmityksessä tavoitteeksi tulee 
asettaa puun käytön lisääminen. (YmVL 8/1997)  
 
Valiokunta korostaa, että ilmastonmuutoksen hillintä korostaa energiatuotannossa selkeästi 
hajautettujen lähienergiajärjestelmien etuja. (MmVL 7/2009) 
 
Valiokunta katsoo, että Suomen tulee osallistua aktiivisesti hiilijalanjälkimerkkien ja muiden 
ilmastomerkkien ja näiden edellyttämien standardien ja tietojärjestelmien kansainväliseen kehitystyöhön 
ja pyrkiä sitä kautta vaikuttamaan myös muiden keskeisten haittavaikutusten tunnistamiseen. (YmVL 
9/2009) 
 
Turpeen laskeminen mukaan liikenteen biopolttoainetavoitteen saavuttamiseen on perusteltua, jos 
turvedieselin voidaan osoittaa täyttävän kestävyyskriteerit. (MmVL 7/2009)  

 
Valiokunta toteaa, että energiatehokkuuden lisääminen on ilmastotavoitteiden saavuttamisen olennainen 
edellytys. Työryhmän (Energiatehokkuustyöryhmän, VA) esitykset osoittavat, että mahdollisuudet erittäin 
merkittäviin kokonaisenergian ja sähkön säästömääriin ovat olemassa.  (TaVM 9/2009)  

 

 

Tuula Teräväinen (2010) on tutkinut Suomen ilmastonmuutospolitiikan diskursiivista ulot-

tuvuutta. Teräväisen mukaan suomalaista poliittista keskustelua hallitsee kuusi avain-

diskurssia: 1) kilpailudiskurssi pitää tärkeänä markkinoitaviin innovaatioihin perustuvaa 

talouskasvua 2) eko-modernistinen diskurssi painottaa, että ympäristöongelmat voidaan 

ratkaista teknologisen kehityksen ja eko-tehokkaiden innovaatioiden avulla 3) teollinen 

diskurssi kantaa huolta raskaan teollisuuden eduista mm. edullisen sähkön muodossa 4) 

ilmastodiskurssi korostaa kasvihuonekaasupäästöjen nopeaa vähentämistä 5) ympäristön-

suojeludiskurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon suhdetta vastavuoroisena ja vaatii globaalia 

vastuuta luonnon säilyttämisestä ja biodiversiteetin suojelusta sekä 6) aluekehityksen dis-

kurssi korostaa alueiden tasapuolisen kehittymisen tärkeyttä erityisesti taloudellisen hyvin-

voinnin kannalta. Omat diskurssini ovat samankaltaisia Teräväisen nimeämien diskurssien 

kanssa, vaikka ryhmittely ja nimeäminen poikkeavat hieman toisistaan.  

 

Kriittisen diskurssianalyysin teorian mukaan diskurssit ovat kolmella tavalla mukana ku-

vaamassa sosiaalisia käytäntöjä (Chiapello ja Fairclough 2002). Ensinnäkin ne kuvaavat 

tiettyä sosiaalista toimintaa käytännössä. Esimerkiksi työnteko on osaksi tapa käyttää kieltä 

tietyllä tavalla (vrt. kauppa-apulainen tai myymälänjohtaja). Kriittisen diskurssianalyysin 
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terminologian mukaan diskurssien tämä ulottuvuus on lajityyppi (genre). Toiseksi diskurs-

sit tulevat esiin esitystavoissa. Tässä mielessä diskurssit ovat erilaisia tapoja kuvata toimin-

taa ja käytäntöjä. Kolmanneksi diskurssi kuvaa olemisen tapaa ja muodostaa tyylejä, esi-

merkiksi yritysjohtajan tai poliittisen johtajan tyylit (style).  

 

Seuraava luku keskittyy aineiston analyysiin, jossa pyrin rakentamaan kuvan Suomen 

energiaregiimistä. Aloitan analyysin tarkastelemalla asiakirjojen kielellisiä piirteitä. Poh-

din, miten tekstin lajityyppi vaikuttaa tekstiin, sen kieleen ja sisältöön. Sen jälkeen tarkas-

telen diskursseja merkitysjärjestelmänä. Tällöin diskurssit ovat erilaisia näkökulmia, joiden 

kautta aiheita ja ilmiöitä tarkastellaan. Analysoin diskursseja tarkastelemalla, mitä asioita 

niissä pidetään tärkeinä, millaisia tavoitteita niissä on asetettu, millaisia perusteluja käyte-

tään ja millaisten asioiden nähdään estävän tai rajoittavan toimintaa. Analyysissä tulee ilmi 

(kappale 6.3), että tässä työssä diskurssit erottuvat toisistaan erityisesti siinä mitä ne pitävät 

tärkeänä ja mitä ne nimeävät energiapolitiikan tavoitteeksi. Myös energiapolitiikan kei-

noissa ja tekijöissä, jotka nähdään energiapolitiikkaa rajoittavina, on selkeitä painotuseroja. 

Siten diskurssien nimeäminen selkeyttää analyysiä ja helpottaa vertailujen tekoa eri vuosi-

en välillä. 
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6 ENERGIAREGIIMI RAKENTUU 

Tässä kappaleessa luon katsauksen energian tuotantoon ja kulutukseen sekä niiden muu-

tokseen Suomessa lähinnä tilastotietoon perustuen. Sen lisäksi tarkastelen millaisia toimi-

joita toisaalta valiokuntalausunnoissa ja toisaalta kirjallisuudessa energiaregiimiin liitetään. 

Lopuksi tarkastelen valiokuntalausuntojen kielellisiä piirteitä sekä lausuntojen diskursseja 

merkitysjärjestelminä. Tarkoitukseni on näiden tietojen avulla rakentaa kuvaus Suomen 

energiaregiimistä. 

6.1 Suomi energian tuottajana ja käyttäjänä 

Energian tuotanto 

Energiaa vuonna 2008 tuotettiin Suomessa 180 TWh, josta 41 % oli sähköä, 18 % kauko-

lämpöä ja 33 % teollisuuslämpöä. (Tilastokeskus 2009d) Vuodesta 2000 vuoteen 2008 

kaukolämmön ja sähkön absoluuttiset tuotantomäärät ovat hieman kasvaneet. Kuten kuvas-

ta 4 näkee, sähkön hankinnassa viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana ei ole tapah-

tunut suuria muutoksia. Olkiluodon toisen ydinvoimayksikön käyttöönotto 1980-luvun 

alussa näkyy ydinvoiman lisääntymisenä. Sähkön- ja lämmönyhteistuotanto on selvästi li-

sääntynyt 1980-luvun alusta sekä kaukolämpövoimana että teollisuuden yhteistuotannossa. 

Kuvasta näkyy myös säätövoimana käytettävän lauhdutusvoiman suuri vaihtelu vuodesta 

toiseen. Sähköstä tuotetaan kolmannes ydinvoimalla (29 %) ja 23 % vesivoimalla. (Tilas-

tokeskus 2009a) Muita merkittäviä tuotantolähteitä on biomassa (12 %), maakaasu (15 %), 

kivihiili (11 %) sekä turve (8 %). Tuontisähkön osuus hankitusta sähköstä vuonna 2008 oli 

15 %. Sähköntuotannossa syntyy aina myös lämpöä. Suomessa sähkön ja lämmön yhteis-

tuotantoa (Combined Heat Production CHP) hyödynnetään sekä teollisuudessa että kauko-

lämmön tuotannossa. Yhteistuotannon osuus oli 31 % sähkön hankinnasta vuonna 2008. 

Lämmöntuotannosta tilastoidaan kaukolämpö ja teollisuuden lämpö. (Tilastokeskus 2009d) 

Vuodesta 2000 vuoteen 2008 kaukolämmön tuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus 

on ollut hienoisessa laskussa ja uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvussa, vaikka edelleen 

noin 60 % kaukolämmöstä tuotetaan ensin mainituilla. Sen sijaan teollisuuslämmöstä noin 

puolet tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Yli 70 % tilastoidusta lämmöntuotannosta on 

sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Sähkön ja lämmön tuotantoon vaikuttaa kulutuksen 
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(kuten lämmöntarve ja teollisuustuotanto) ja sääolosuhteiden vaihtelu (kuten sateisuuden 

vaikutus vesivoiman tuotantoon).  

 

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*sä
hk

ön
 h

an
ki

nt
a 

[G
W

h]

Ydinvoima Teollisuuden yhteistuotanto Kaukolämpövoima
Vesivoima Tuulivoima Lauhdutusvoima
Tuonti Vienti

 

Kuva 4 Sähkön hankinta ja kulutus Suomessa vuodesta 1980 vuoteen 2008. Vuoden 2008 
osalta luvut perustuvat arvioon (Tilastokeskus 2009a) 
 

Sähköntuotantomuodot ovat tekniikaltaan ja hinnanmuodostukseltaan erilaisia.  Vesivoi-

man tuotantoa rajoittaa vuoden aikana sateisuus ja valuma. Teho on kokoajan käytettävissä, 

mutta tuotantojakson pituus riippuu varastossa olevasta vesimäärästä. (Konventionaalisen) 

lauhdutusvoiman käyttöä ei rajoita raaka-aineen saatavuus, mutta tuotantolaitosten säädet-

tävyys on rajattu. Laitoksen käynnistämiseen liittyy investointikustannuksia, minkä vuoksi 

laitosta ei kannata käynnistää viikkoa lyhyempää käyttöä varten. Ydinvoimaa ei käytetä 

Suomessa lainkaan säätövoimana, vaan voimalaitokset tuottavat sähköä kokoajan nimellis-

teholla. Tuulivoimalla tuotetaan sähköä aina, kun se on mahdollista, mikä aiheuttaa säätö-

voiman tarpeita muille tuotantomuodoille tai kulutukselle. Sähkön ja lämmön yhteistuotan-

tolaitokset tuottavat sähköä pääsääntöisesti käyttäjän tarpeeseen lämpökuorman mukaan. 

Jos sähkön markkinahinta on alhainen, ne voivat olla myös tuottamatta sähköä. Kustannus-

rakenteeltaan tuulivoima, vesivoima ja ydinvoima ovat pääomaintensiivisimpiä. Näiden 

voimalaitosten muuttuvat kustannukset ovat hyvin pieniä, joten niillä kannattaa tuottaa 

sähköä lähes aina. Toisen ääripään muodostavat kaasuturbiinit, joiden rakentamiskustan-

nukset ovat pieniä, mutta käyttökustannukset suuret. (Ruska ja Koreneff 2009)  

 

Suomen sähköenergiamarkkinoille on tyypillistä, että tuottajia on paljon. Suomessa on 

noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja liki 400 voimalaitosta. (EMV 2009) Suurimmat toi-



50 

 

mijat ovat Fortum (noin 40 % kokonaistuotannosta) ja Pohjolan voima (PVO, noin 20 %). 

Myös energiaintensiivinen teollisuus on merkittävä sähköntuottaja. Suuryritykset omistavat 

pääosin myös PVO-konsernin. Markkinoiden vapauduttua ruotsalainen Vattenfall ja saksa-

lainen E.On ovat tulleet suomalaisille sähkömarkkinoille. Vuonna 1995 voimaan tullut 

sähkömarkkinalaki (386/1995) avasi asteittain Suomen sähkömarkkinat kilpailulle. Laki 

poisti kilpailuesteitä sähkön tuotannosta, myynnistä ja ulkomaankaupasta. Vuoden 1997 

alusta periaatteessa kaikki sähkönkäyttäjät ovat voineet valita tuottajan vapaasti. Sähkön-

siirrosta vastaa pääosin voimayhtiö- ja valtio-omisteinen kantaverkkoyhtiö. Työ- ja elin-

keinoministeriön alainen Energiamarkkinavirasto valvoo ja edistää sähkömarkkinoiden 

toimintaa ja luo edellytyksiä päästökaupalle (EMV 2009). 

 

Suomi muodostaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa pohjoismaiset sähkömarkkinat 

(Nord Pool 2010), joilla sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkö-

pörssissä määritellään sähkön hinta (nk. spot-hinta) vuorokauden jokaiselle tunnille ja säh-

köä siirretään alueiden ja maiden välillä markkinatilanteen mukaan verkon siirtokapasitee-

tin rajoissa. Nord Pool -alueelta on sähkön siirtoyhteyksiä myös Venäjälle, Baltian maihin, 

Puolaan, Hollantiin ja Saksaan. Koska pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla noin puolet tuo-

tetusta sähköstä tehdään vesivoimalla, on sadanta-, tulovirtaama- ja vesivarastotilanteella 

on keskeinen merkitys sähkön tuotannolle ja hinnalle. Kaiken kaikkiaan sähkön markkina-

hinnan muodostumiseen vaikuttaa kulloinenkin kysyntä- ja tarjontatilanne, sää, lämpötilat, 

sadanta-, tulovirtaama- ja vesivarastotilanne, voimantuotannossa käytettävien polttoainei-

den hinnat (hiili, maakaasu, turve, öljy, uraani, puu), suurten voimantuotantoyksiköiden 

tila, sähkön tuonti- ja vienti Nord Pool -alueelle/lta, ympäröivät markkinat ja niiden hinta-

tasot sekä päästöoikeuden hinta. Käytännössä sähkön hinta määräytyy kalleimman kysee-

seen tulevan tuotantomuodon hinnan perusteella. Nord Pool -markkinoilla tämä on yleensä 

hiililauhde. Sähkömarkkinoilla päästökaupan piirissä ovat hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 

tuotantomuodot (hiili, öljy, maakaasu, turve). Päästökauppa nostaa näillä energialähteillä 

tuotetun sähkön hintaa, mutta hinnoittelumekanismista johtuen se nostaa myös päästöjä 

aiheuttamattoman sähkön (tuuli-, vesi- ja ydinvoima) hintaa, mikä on tuonut lisätuloja nk. 

windfall-voittoja näiden tuottajille (Nord Pool 2010, Elfi 2010). 
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Energiankulutus 

Energian kulutus on kasvanut lähes jatkuvasti kuluneiden vuosikymmenten aikana (Kuva 

5). Selkeitä notkahduksia kasvussa on ainoastaan vuosina 2005 ja 2008. Vuoden 2005 al-

hainen kulutus selittyy metsäteollisuuden pitkillä seisokeilla sekä lauhalla säällä. Vuonna 

2008 maailmantalouden taantuma alkoi vaikuttaa Suomen teollisuustuotantoon, joka putosi 

jyrkästi vuoden lopussa (Tilastokeskus 2009c). Kuvassa 5 on esitetty energian kulutus 

energialähteittäin vuodesta 1980 vuoteen 2008. Suhteellisissa osuuksissa ei ole tapahtunut 

suuria muutoksia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on hienoisessa laskussa ja puuperäisten 

polttoaineiden käyttö energianlähteenä on hieman lisääntynyt. Puuperäiset polttoaineet si-

sältävät teollisuuden jäteliemet, energiantuotannon ja teollisuuden puuperäiset polttoaineet 

sekä puun pienpolton, joista ensin mainittu on kasvattanut suhteellista osuuttaan eniten 

vuodesta 1997 vuoteen 2008 (+11 %). Kahden jälkimmäisen osuus sen sijaan on pudonnut 

(-5 % ja -4 %). Vuoden 1997 energiastrategiassa puun huono kilpailukyky suhteessa fossii-

lisiin polttoaineisiin nostettiin esiin ja valtioneuvosto vaati toimia, jotta bioenergian (erityi-

sesti energiapuun) osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvaisi (Vn 1997, 43). Tilastojen 

valossa näyttää siltä, että energiantuotannon kehitys ei ole ollut tältä osin strategian mukai-

nen. 
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Kuva 5 Energian kokonaiskulutus ja prosentuaalinen kulutus energialähteittäin Suomessa 
vuodesta 1980 vuoteen 2008 (perustuu arvioon) (Tilastokeskus 2009b) 
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Suurin sähkönkuluttaja Suomessa on metsäteollisuus (vuonna 2007 osuus 31 %,  Kuva 6) 

(Tilastokeskus 2008). Koko teollisuuden osuus sähkönkulutuksesta oli 51 %, maa- ja koti-

talouksien osuus 25 % ja julkisten hankintojen sekä palveluiden osuus 18 %. Teollisuudes-

ta metsä-, metalli- ja kemianteollisuus ovat energiaintensiivisimpiä. 

Metsä

Metalli

Kemia

Muut
Koti- ja 

maataloudet

Palvelut ja 
julkinen 
kulutus

Teollisuus- ja 
rakentaminen

Siirto- ja 
jakeluhäviöt

 
Kuva 6 Sähkön kulutus toimialoittain suomessa vuonna 2007 (Tilastokeskus 2008) 

 

Suomen energiankulutukseen vaikuttaa pohjoinen sijainti ja harva asutus. Suomalaisista  

70 % asuu kaupungeissa. Suomalainen yhdyskuntajärjestelmä on muuttumassa siten, että 

yksikeskuksisista alueista on etenkin suurten kasvavien kaupunkien ympärillä kehittymässä 

monikeskuksisia kaupunkiseutuja. (Kultu 2005) Yhdyskuntien laajeneminen, kaupan pal-

veluverkon harveneminen ja kaupan keskittyminen suurempiin yksiköihin on kasvattanut 

jokapäiväisten työ-, asiointi- ja harrastusmatkojen keskimääräistä pituutta ja lisännyt hen-

kilöautoliikennettä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Sen lisäksi, että liikennemäärät ovat kasva-

neet voimakkaasti, henkilöliikenne on yhä voimakkaammin keskittynyt maanteille (Tiehal-

linto 2009a). Samaa keskittymistä havaitaan myös tavaraliikenteessä (Tiehallinto 2009b). 

Liikenteen osuus energian kokonaiskulutuksesta on 19 %. Asuin- ja palvelurakennusten 

lämmitykseen kuluu 22 % ja niiden kuluttama sähkö on 8 % kokonaisenergian-

kulutuksesta.(Eurostat 2010) Suurimman osuuden (48 %) kokonaisenergiasta kuluttaa teol-

lisuus. 
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Energiankulutus asukasta kohti on Suomessa EU:n kärjessä (EU keskiarvo 98 GJ/hklö, 

Suomessa 250 GJ/hklö), samoin kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohti ovat yli EU:n kes-

kiarvon. Suomessa teollisuus kuluttaa lähes puolet kaikesta energiasta, kun koko EU:ssa 

(27 maata) teollisuuden osuus energiankulutuksesta on 27 % (Eurostat 2010). Teollisuuden 

suuri osuus energiankuluttajana selittää Suomen suuren energian kokonaiskulutuksen. Toi-

saalta (tilastoidut) kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohden ovat vain hieman EU-

keskiarvon yläpuolella, mikä tarkoittaa, energiantuotanto on suhteellisen puhdasta verrat-

tuna esimerkiksi Itä-Euroopan maihin. Energiaintensiivinen teollisuus on vientiteollisuutta, 

joten Suomesta viedään energiaa teollisuustuotteiden muodossa muualle kulutettavaksi. 

Palvelut ja liikenne sen sijaan kuluttavat Suomessa suhteellisesti vähemmän energiaa kuin 

EU:ssa keskimäärin. Kotitalouksien kuluttama energia on Suomessa EU-keskiarvoon ver-

rattuna yli puolitoistakertainen (Eurostat 2010). Kotitalouksien energiankulutukseen vai-

kuttaa pohjoinen sijainti, sillä kotien energiankäytöstä jopa puolet kuluu lämmitykseen 

(Motiva 2009). Kolmannes kotien energiasta kuluu valaistukseen ja sähkölaitteisiin ja vii-

dennes lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.  

 

Teollisuuden energiankulutusta arvioidessa on syytä huomioida, että teollisuus on Suomes-

sa tärkeä työllistäjä, joskin sen osuus on laskeva. Vuonna 2008 se työllisti 16 % työllisistä. 

Vuonna 2008 energiaintensiivisestä teollisuudesta metsä- ja sahateollisuuden osuus oli 17 

% teollisuustyöpaikoista, metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen osuus 16 % 

ja kemianteollisuuden 13 %. Koko työvoimasta esimerkiksi metsäteollisuuden osuus on 

vain 3 %, mutta teollisuuslaitokset sijaitsevat usein pienillä paikkakunnilla, joilla osuus 

työvoimasta voi olla huomattavasti suurempi. Suoran työllistämisen lisäksi teollisuus työl-

listää myös epäsuorasti, joten sen todellinen työllistävä vaikutus on annettuja lukuja suu-

rempi. Yleisesti voinee kuitenkin todeta, että energiaintensiivinen teollisuus on työllistäjä-

nä pikemmin paikallisesti (aluepoliittisesti) kuin valtakunnallisesti merkittävä.  

 

Miltä energiaregiimi siis näyttää tuotantoa ja kulutusta kuvaavien tilastojen valossa? Suo-

men energiantuotannolle tyypillistä on tuontiriippuvuus. Lähes 70 % tuotetusta sähköstä 

perustuu tuontipolttoaineisiin (öljy, kaasu, kivihiili). Myös ydinvoimalaitoksissa käytettävä 

uraani tuodaan Suomeen, sillä täällä ei ole uraanikaivoksia tai -rikastamoita. Tuodun polt-

toaineen lisäksi Suomi ostaa sähköä. Energiaa (mukaan lukien sekä polttoaineet että sähkö) 

tuodaan Suomeen pääasiassa Venäjältä (vuonna 2009, 79 % tuodun energian arvosta, Tilas-
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tokeskus 2010). Suomen energiantuotannolle on tyypillistä myös suhteellisen korkea säh-

kön ja lämmön yhteistuotanto (CHP), mikä on sekä taloudellisesti että myös ympäristön 

kannalta järkevää, koska sähköntuotannossa syntyy aina suuri määrä lämpöä. Vaikka Suo-

men sähkömarkkinoilla on paljon toimijoita, pääosa markkinoista on kuitenkin muutaman 

suuren toimijan käsissä. Paitsi tuontienergian kautta Suomi on osa laajempia energiamark-

kinoita yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden ja EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. 

Nämä seikat vaikuttavat myös sähkönhinnan muodostukseen Suomessa ja siten paitsi koti-

talouskuluttajiin myös teollisuuteen. Yksi Suomen energiaregiimiä leimaavista piirteistä on 

asukasta kohden suuri energiankulutus, joka selittyy energiaintensiivisen teollisuuden suu-

rella energiankulutuksella. Suomen pohjoinen sijainti vaikuttaa energiankulutukseen erityi-

sesti lämmityksen muodossa. Suomi on harvaanasuttu maa, jossa tasaista alueellista kehi-

tystä on pidetty tärkeänä (ks. esim. Teräväinen 2010). Tämä vaikuttaa paitsi energiankulu-

tukseen ja myös sen tuotantoon esimerkiksi bioenergian hyödyntämisen osalta (kuljetus-

matkat). Viime vuosikymmeninä asutus on yhä enemmän keskittynyt suurempiin keskuk-

siin, jolloin yhdyskuntasuunnittelun merkitys esimerkiksi liikkumiseen ja sitä kautta myös 

energiakulutukseen korostuu. Yhteenvetona voi todeta, että Suomen energiaregiimiä mää-

rittelevät maantieteelliset tekijät ja luonnonvarat, joista jälkimmäiset sekä energialähteiden 

että teollisuustuotannon raaka-aineiden muodossa. Resurssien ja maantieteellisen sijainnin 

lisäksi keskeinen tekijä regiimillä ovat sen toimijat, joita tarkastelen seuraavaksi. 

6.2 Energiaregiimin toimijat 

Energiankulutus (sähkö/lämpö) on välttämätöntä ihmisten perustarpeiden (asuminen, liik-

kuminen, ravinto) tyydyttämiseksi. Nykyisenkaltainen teollinen yhteiskunta kuten Suomi 

vaatii kehittyneen ja institutionalisoituneen energiantuotantoinfrastruktuurin, jotta kulutta-

jien tarpeet voidaan tyydyttää. Energiaregiimin toimijoita ovat ainakin tuottajat, kuluttajat 

(sekä teollisuus että kotitaloudet) ja valtiovalta, joka säätelee tuotantoa, jakelua ja kulutus-

ta. Sen lisäksi energiaregiimin toimijoita ovat esimerkiksi energiatutkimus, tuottajia ja/tai 

kuluttajia edustavat etujärjestöt sekä kansalaisjärjestöt. Energiastrategian käsittelyn yhtey-

dessä valiokunnat ovat pyytäneet lausuntoja strategiasta tärkeiksi katsomiltaan asiantunti-

joilta. Näiden lausuntojen ja valiokunnassa käytyjen keskustelujen perusteella valiokunnat 

ovat laatineet lausuntonsa strategiasta. Siten lausuntojen antajat kertovat valiokuntien 

(eduskunnan) näkemyksestä ketkä ovat merkittäviä toimijoita energiapolitiikassa. Lausun-
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toja ovat antaneet valtionhallinnon, etujärjestöjen, teollisuuden edustajat, kansalaisjärjestöt 

ja tutkimuslaitokset. Se, että toimija on ollut valiokunnan kuultavana, ei vielä merkitse, että 

toimijan näkemys päätyy kannanotoksi valiokunnan lausuntoon. Kutsumalla asiantuntijan 

kuultavaksi valiokunta kuitenkin osoittaa, että pitää kyseisen toimijan näkemyksiä asian 

kannalta merkittävinä. Edelleen mitä useammassa valiokunnassa toimija on ollut kuultava-

na tai mitä useampi tietyn organisaation edustaja on ollut kuultavana, sitä merkittävämpänä 

toimijaa voi pitää. 

 

Vuoden 1997 energiastrategian käsittelyn yhteydessä ministeriöistä Kauppa- ja Teollisuus-

ministeriön edustajat olivat useimmin kuultavina valiokunnissa. Myös Ympäristö-

ministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehet antoivat strategiasta lausuntoja useille 

valiokunnille. Edellä kuvatuilla kriteereillä tutkimuslaitoksista merkittävimpiä vuonna 

1997 olivat VTT ja TKK sekä Joensuun yliopisto. Yrityksistä edustettuina ovat energian-

tuottajat keskeisimpinä Imatran Voima Oy ja Neste Oy (fuusio Fortum Oyj:ksi vuonna 

1998). Etujärjestöistä määrällisesti eniten lausuntoja antoivat Energia-alan keskusliitto se-

kä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto. Eri energiantuotantomuotoja edustivat muun 

muassa Tuulivoimayhdistys ry, Öljyalan keskusliitto ja Suomen Kaukolämpö ry. Myös 

Suomen Luonnonsuojeluliiton edustaja oli kuultavana kahdessa valiokunnassa. Erona vuo-

teen 2008 on, että vuonna 1997 kuultiin kuluttajajärjestöjä ja kuluttajatutkimuskeskusta, 

kun vuonna 2008 kuluttajien edustajat eivät olleet lainkaan kuultavina. 

 

Vuonna 2008 asiantuntijakuulemisten perusteella painokkain ministeriö energia- ja ilmas-

topolitiikassa on Työ- ja elinkeinoministeriö. Muita tärkeitä ministeriöitä ovat Valtio-

varainministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Ym-

päristöministeriö. Tutkimuslaitoksista tärkeitä energiapoliittisia vaikuttajia ovat Valtion 

teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus VATT. Myös Suo-

men ympäristökeskuksen SYKE ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) 

edustajat olivat kuultavina useissa valiokunnissa. Yliopistoista eniten edustettuna oli Tek-

nillinen korkeakoulu. Vuodesta 1997 poiketen vuonna 2008 valiokunnissa kuultiin myös 

maakuntien edustajia. Lisäksi Kuntaliittoa kuultiin Suomen kuntien edunvalvojana. Vuon-

na 2008 valiokunnissa kuultavina olleet yritykset voidaan jakaa energiantuottajiin (esimer-

kiksi Fennovoima Oy, Fortum Oyj), polttoaineiden tuottajiin (esimerkiksi Neste Oil Oyj, 

Bioste Oy), energiateknologian tuottajiin (Eagle tuulivoima Oy, SPU Systems Oy) energi-
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aintensiiviseen teollisuuteen (Stora Enso Oy, UPM-Kymmene Oyj) ja energia-alan asian-

tuntijoihin (Motiva Oy, Pöyry Energy Oy). Näistä määrällisesti eniten lausuntoja antoivat 

Motiva Oy, Pöyry Energy Oy sekä Neste Oil Oyj. 

 

Edellä mainittujen lisäksi valiokunnissa oli kuultavina erilaisten etujärjestöjen edustajia. 

Eniten lausuntoja kuultiin Sitran edustajilta. Sitra, Suomen itsenäisyyden rahasto, on jul-

kisoikeudellinen eduskunnan alainen rahasto, jonka laissa määritelty tavoite on edistää yh-

teiskunnan hyvinvointia. Sitralla on käynnissä vuonna 2008 alkanut Energiaohjelma, jonka 

tavoitteena on rakennetun ympäristön energiankäytön tehostaminen (Sitra 2010). Muita 

merkittäviä lausuntoja antaneita etujärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ry EK, 

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry MTK, Metsäteollisuus ry ja Öljy- ja kaasu-

alan keskusliitto ry. Lausuntoja antoivat myös eri energiantuotantomuotoja edustavat yh-

distykset kuten FINBIO Suomen Bioenergiayhdistys, Suomen lämpöpumppuyhdistys 

SULPU ry, Suomen Biokaasuyhdistys ry ja aktiivisimpana Tuulivoimayhdistys ry. Etujär-

jestöistä edustettuina olivat myös ammattiliitot etunenässä SAK ja STTK. Lisäksi lausun-

toja antoivat aktiivisesti ympäristöjärjestöt, joista keskeisimpiä olivat Suomen Luonnon-

suojeluliitto ja WWF Finland. 

 

Ruostetsaaren (1998, 2010a,b) mukaan suomalaiselle energiapolitiikalle on tyypillistä pie-

ni, mutta vaikutusvaltainen eliitti. 1990-luvun lopulla energiapolitiikan vaikutusvaltaisim-

paan ryhmään Ruostetsaaren (1998, 223-227) mukaan sijoittuivat kauppa- ja teollisuusmi-

nisteriö, valtiovarainminiteriö ja ympäristöministeriö. Tutkimuslaitoksista VTT ja Ekono 

(nykyisin osa Pöyry Energy Oy:tä) olivat vaikutusvaltaisimpia. Näiden lisäksi keskeisiä 

energiapoliittisia vaikuttajia 1990-luvun lopulla Ruostetsaaren mukaan olivat Teollisuuden 

ja Työnantajien liitto (TT) ja yrityksistä Pohjolan voima, jonka kautta kanavoitui yksityisen 

teollisuuden edunvalvonta, sekä Fortum. Energiapolitiikan seuraavalle vaikutusvallan ke-

hälle Ruostetsaari sijoittaa Energia-alan keskusliiton (Finergy), Sähköenergialiiton (Sener) 

ja Öljyalan Keskusliiton (ÖKL) sekä yrityksistä Vapon. Ruostetsaari toteaa myös, että 

1990-luvun lopulla Suomen Luonnonsuojeluliitto oli saamassa vakiintuneen energiapoliit-

tisen sidosryhmän aseman. Ruostetsaaren (2010b, 238) mukaan 2000-luvulla vallassa oli-

vat pääasiassa samat ryhmät kuin parikymmentä vuotta aiemmin. Energiaeliitin ydin on 

edelleen tuottajapainotteinen, vaikka suurten kuluttajien rooli on kasvanut. Valiokuntien 

käyttämien asiantuntijoiden perusteella merkityksellisin energiapoliittinen viranomaistaho 
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on kauppa- ja teollisuusministeriö, minkä lisäksi muita keskeisiä ministeriöitä olivat val-

tiovarain- ja ympäristöministeriöt. Etujärjestöistä eniten lausuntoja antoivat Teollisuuden ja 

Työnantajien liitto sekä Energia-alan keskusliitto, joista ensimmäisen Ruostetsaari sijoittaa 

energiapoliittisen eliitin ytimeen ja jälkimmäisen vaikutusvallan toiselle kehälle. Yrityksis-

tä eniten kuultavina olivat Imatran Voima ja Neste, joita myös Ruostetsaari pitää keskeisinä 

energiapoliittisina vaikuttajina. Yhteenvetona voi todeta, että valiokuntien käyttämät asian-

tuntijat noudattelevat Ruostetsaaren näkemyksiä suomalaisesta energiapoliittisesta eliitistä. 

 

Vuonna 2008 valiokuntien käyttämien asiantuntijoiden perusrakenne oli sama kuin vuonna 

1997. Vaikutusvaltaisin viranomaistaho annettujen lausuntojen perusteella oli työ- ja elin-

keinoministeriö. Asiantuntijatahoista esiin nousevat VTT, Motiva ja Pöyry Energy. Aktiivi-

nen lausuntojen antaja oli myös Teollisuuden ja Työnantajien liiton sekä Palvelutyönantaji-

en liiton yhdistyessä vuonna 2005 perustettu Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Ruostetsaa-

ren (2010a) mukaan huolimatta ulkoisista muutoksista (esimerkiksi EU-säätely) Suomen 

energiaeliitin rakenne on pysynyt suhteellisen vakaana. Kuitenkin eliitin keskuudessa on 

havaittavissa uudenlaista keskustelua kansalaisjärjestöjen kanssa, minkä lisäksi ympäristö-

tutkimuksesta on nousemassa uusia asiantuntijoita eliittiin (Ruostetsaari 2010a). Tämä on 

havaittavissa myös käytetyissä asiantuntijoissa, sillä vuonna 2008 kuultiin SYKEn ja 

MTT:n asiantuntijoita teknisten (VTT, TKK) ja taloudellisten (VATT) asiantuntijoiden li-

säksi. Lisäksi vuonna 2008 kuultiin useampia ympäristöjärjestöjä kuin vuonna 1997. Tosin 

Ruostetsaari toteaa, että ympäristöjärjestöjen valta ei ole lisääntynyt samassa suhteessa 

kuin niiden konsultointi. Pikemmin kuuleminen voi palvella energiapolitiikan legitimaa-

tiofunktiota. Toisin sanoen voidaan luoda kuva avoimesta päätöksentekoprosessista ilman, 

että järjestöjen ääni todellisuudessa vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. (Ruostetsaari 

2010b, 243) 

 

Energiatutkimuksen rahoitus antaa toisen näkökulman energiaregiimin toimijoihin. Suo-

men Akatemian teettämän energiatutkimusarvion mukaan Suomessa teknistä (ja taloudel-

lista) energiatutkimusta vuonna 2005 tehtiin yhteensä 23 tutkimuslaitoksessa ja yliopistos-

sa. (SA 2006, 21) Määrällisesti suurin on VTT, jonka osuus energiatutkimusta tekevästä 

henkilökunnasta on noin puolet (47 %) ja rahoituksesta 63 %. Energiatutkimuksen koko-

naisrahoitus vuonna 2005 oli 80 miljoonaa euroa, josta 36,8 % oli perusrahoitusta ja loppu 

ulkopuolista rahoitusta. Vuodesta 1999 vuoteen 2005 vuosittaisen ulkopuolisen rahoituk-
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sen määrä kasvoi 29,5 miljoonasta eurosta 50,6 miljoonaan euroon. Vuosina 1999-2005 

kokonaisrahoituksesta 30 % oli budjettirahaa. Lähes yhtä suuri osuus tuli teollisuudesta (28 

%). Muita rahoittajia olivat esimerkiksi Tekes (19 %), Suomen Akatemia (3 %) ja EU (7 

%). Vuosien 1999 2005 välisenä aikana teollisuuden tutkimusrahoitus liki kaksinkertaistui 

10,9 miljoonasta eurosta 21,7 miljoonaan euroon. Tältäkin kannalta tarkasteltuna energia-

regiimin toimijoista keskeisinä esiin tulee VTT ja teollisuus sekä suoraan että Tekes-

rahoituksen kautta. 

 

Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavat Suomen pohjoinen asema, harva asutus, geopoliit-

tinen asema Venäjän naapurimaana, rajalliset (fossiiliset) energiavarat (öljyn, kaasun ja hii-

len puute) ja elinkeinorakenne (erityisesti energiaintensiivinen teollisuus). Nämä ovat yh-

teydessä sekä vuosikymmeniä jatkuneeseen erimielisyyteen maatalous- ja teollisuustuotan-

non välillä että alueiden tasapainoiseen kehitykseen (Teräväinen 2010). Suomen energiapo-

litiikalle on tyypillistä vahva hallitusvetoisuus (Ruostetsaari 1998, Teräväinen 2010), millä 

on vaikutusta poliittisiin linjauksiin. Vuonna 1997 vallassa oli Lipposen I hallitus (SDP, 

Kokoomus, RKP, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto) ja vuonna 2008 hallitusvastuussa oli 

Vanhasen II keskusta-oikeistolainen hallitus (Keskusta, Kokoomus, RKP ja Vihreä liitto). 

Olen kuitenkin itse tietoisesti jättänyt tämän energiapolitiikkaan vaikuttavan tekijän ana-

lyysini ulkopuolelle johtuen pro gradu -tutkielman rajallisesta laajuudesta. Kaiken kaikki-

aan energiaregiimistä muodostuu kuva, jossa teollisuudella on suuri rooli sekä energian 

kuluttajana että tuottajana. Teollisuus on aktiivisesti mukana julkisessa energiakeskustelus-

sa ja se rahoittaa merkittävällä osuudella suomalaista energiatutkimusta.  

6.3 Energiapoliittiset diskurssit 

Analyysini pääosassa ovat valiokuntien valtioneuvoston energiastrategioista (1997 ja 2008) 

antamat lausunnot. Tarkastelen seuraavaksi lausuntojen kielellisiä piirteitä (diskursseja) ja 

niiden suhteita sosiaalisiin käytäntöihin (ts. sosiotekniseen maisemaan). Yhteiskuntaan 

mukaan lukien kuluttajat, kulutustottumukset, teollisuus ja energiantuotanto, kohdistuu 

muutospaineita, mistä tarkemmin jäljempänä kappaleessa 7.1., jossa analysoin kuinka dis-

kurssit muotoutuvat tässä muutospaineessa ja mitä muutoksia niissä on havaittavissa. Pyrin 

myös analysoimaan mikä on diskurssien asema muutoksessa. Tavoitteeni on kriittisen dis-

kurssianalyysin keinoin tarkastella miten teksti edustaa maailmaa, luo ja pitää yllä identi-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Sosialidemokraattinen_Puolue�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kokoomus�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsalainen_kansanpuolue�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vasemmistoliitto�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vihre%C3%A4_liitto�
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teettejä ja sosiaalisia suhteita sekä kuinka teksti rakentuu yhtenäiseksi tekstiksi. (Fair-

clough 1997, 29) 

6.3.1 Tekstin lingvistiset piirteet 

Diskurssit osana sosiaalista toimintaa muodostavat lajityyppejä (genre) (Chiapello ja Fair-

clough, 2002). Molempiin strategioihin liittyvät valiokuntalausunnot ovat lajityypiltään 

samanlaisia poliittisia tekstiaineistoja, jotka edustavat ei-kasvokkaista vuorovaikutusta 

(Törrönen 2005). Lajityyppiä voisi kuvailla myös sosiaalisena suhteena, jossa asiantuntija 

antaa neuvoja päätöksentekijälle. Samanlaisesta lajityypistä johtuen eri vuosien aineistojen 

tavoissa kuvata maailmaa on paljon yhtäläisyyksiä. 

 

Teksti on kirjoitettu pääosin passiivissa eikä henkilötoimijoita ole nimetty. Passiivissa kir-

joitetussa lauseessa toiminnan kohde asetetaan etualalle ja toiminnan vastuussa olevan te-

kijä hämärretään. (Törrönen 2005) Vuonna 2008 toiminnan kohteet ovat diskursseissa 

enemmän kiinni koko yhteiskunnassa. Toiminnan kohteina ovat niin hallinto, talous kuin 

ympäristö mutta myös arkiset tottumukset, tulonjako ja yhdyskuntarakenne. Vuonna 1997 

diskurssien toiminta kohdistui lähinnä markkinoiden toimivuuteen ja teknologiseen kehi-

tykseen pääasiassa yksittäisten teknologioiden tasolla. Toisaalta ympäristöön kohdistuva 

toiminta on vuonna 1997 varsin yleisellä tasolla kuten ”kestävä kehitys” tai ”hiilidioksidi-

päästöjen vähentäminen”. Vuonna 2008 ympäristöön kohdistuva toiminta on tarkemmin 

määriteltyä toiminnan kohteena voi olla esimerkiksi ”jätteiden kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen” tai ”biokaasun käyttö”, vaikka myös yleisemmän tason kohteita kuten 

”globaali kehitys” tai ”ilmastonmuutoksen asettamat haasteet” on mukana. 

 

Tekstin lajityyppiin liittyvät varmat lausumat. Tekstissä valiokunta määrittää oman ase-

mansa asiantuntijaksi, ohjaajaksi ja arvioijaksi ilmaisuin kuten valiokunta tukee, pitää kes-

keisenä, arvioi, painottaa tai huomauttaa. Asiantuntija-asemaa korostaa epävarmuuden il-

maisujen kuten ”on mahdollista” tai ”saattaa olla” puute. Teksteissä esiintyy jonkin verran 

konditionaaleja, mutta ne eivät ilmaise epävarmuutta, vaan pikemminkin toiveita. Tässä 

suhteessa vuosien 1997 ja 2008 valiokuntalausunnot eivät juuri poikkea toisistaan. Tosin 

2008 ilmaisut ovat jonkin verran painokkaampia ja ehdollisia ilmauksia on suhteellisesti 

vähemmän.  
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Passiivilauseiden lisäksi tekstissä on myös aktiivilauseita, joissa on nimetty tekijöitä. Teks-

teille on tyypillistä, että kuvataan millaisia tekijät ovat tai mitä ne ovat tehneet, mutta niille 

ei anneta velvollisuuksia. Tämä on myös tekstin lajityyppiin liittyvä piirre: lausuntojen ta-

voite on tuottaa asiantuntijakuulemisiin perustuen tietoa päätöksenteon tueksi eduskunnalle 

eikä valiokunnilla ole valtaa määrätä toiminnasta. Vuoteen 1997 verrattuna nimettyjä teki-

jöitä on vuoden 2008 strategiaa koskevissa lausunnoissa enemmän toisin sanoen toiminta 

koskettaa useammanlaisia ryhmiä. Vuonna 1997 toimijaryhmistä nousevat esiin hallitus ja 

taloudelliset tekijät, joista erityisesti painottuvat verotukseen liittyvät tekijät sekä jossain 

määrin myös teknologinen kehitys ja näihin tekijöihin liittyvät toimijat. Vuonna 2008 toi-

mijoissa mukana ovat valtio, kunnat ja kansalaisjärjestöt, mutta myös kansalaiset. Myös 

taloudelliset toimijat ovat edelleen tärkeitä, mutta niissä tulevat esille verotuksen lisäksi 

muut ohjauskeinot ja EU:n rooli. Kaiken kaikkiaan vuonna 2008 lausuntojen perusteella 

ilmasto- ja energiapolitiikka koskettaa laajemmin ja useampia toimijoita kuin vuonna 

1997. 

 

Lajityypin lisäksi diskurssit tulevat esiin representaatiossa. Sosiaaliset toimijat tuottavat 

kuvauksia sekä omista meneillään olevaan toimintaan liittyvistä että muista käytännöistä 

(Chiapello ja Fairclough, 2002). Törrösen (2005) mukaan tekstin representaation analyy-

sissa on tärkeää kiinnittää huomiota sanastoon ja metaforiin, joilla kuvatun maailman ob-

jekteille, toimijoille ja tapahtumille annetaan merkityksiä. Metaforien käyttö ei kuulu asia-

kirja-aineiston lajityyppiin eikä niitä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole tämän 

tutkimuksen aineistossa käytetty. Tarkastelen analyysissä erityisesti sitä miten Suomi maa-

na, bioenergia ja kasvihuonekaasupäästöt/ilmastonmuutos määritellään ja millaisia ominai-

suuksia niille annetaan. 

 

Tapa, jolla Suomi diskursseissa määritellään ja millaisia ominaisuuksia sille annetaan, ei 

ole juuri muuttunut kymmenessä vuodessa. Keskeisinä asioina esiin sekä vuonna 1997 että 

2008 tulevat kilpailukyvystä, työllisyydestä ja huoltovarmuudesta huolehtiminen. Vuonna 

2008 korostetaan korkeatasoista teknologista osaamista ja tavoitetta olla edelläkävijä tie-

tyillä aloilla. Toisaalta tuodaan esille, että kaikilta osin Suomi ei ole onnistunut kehitetyn 

teknologian käyttöönotossa, kaupallistamisessa ja viennissä. Bioenergia määritellään mo-

lempina vuosina kotimaiseksi fossiilisia polttoaineita korvaavaksi energialähteeksi. Mo-
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lempina vuosina bioenergian yhteydessä puhutaan käyttämättömästä potentiaalista, jonka 

käyttöön saaminen edellyttäisi tukitoimia. Vuodesta 1997 poiketen vuonna 2008 bio-

energian käyttöön liitetään myös potentiaalisia kielteisiä vaikutuksia kuten hiukkaspäästö-

jen lisääntyminen ja vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. 

 

Vuonna 2008 ilmastonmuutos määritellään ihmisen aiheuttamaksi ympäristöongelmaksi, 

jota pitää hillitä, yrittää torjua ja johon pitää sopeutua. Torjunnan edellyttämät päästö-

vähennystavoitteet kuvataan haastaviksi ja painotetaan ilmasto- ja energiakysymysten glo-

baaliutta ja ratkaisujen kansainvälisyyttä. Vuonna 1997 ilmastonmuutoksesta ei puhuta it-

sestäänselvyytenä kuten vuonna 2008. Käsitteellisesti tämä näkyy esimerkiksi siten, että 

vuonna 2008 puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta ja vuonna 1997 puhutaan päästö-

tavoitteiden saavuttamisesta taloudellista kehitystä vaarantamatta tai haittaamatta kuluttaji-

en toimintaa. Sen sijaan vuonna 2008 esimerkiksi Ympäristövaliokunta (YmVL 9/2009) 

tuo esille, että strategiassa määritellyt päästövähennystavoitteet tulee saavuttaa keinoin, 

jotka koskevat jokaista kansalaista. Vuonna 1997 Suomi kuvataan maana, jossa hiilidi-

oksidipäästöt ovat jo alhaiset moniin maihin nähden, koska Suomessa on investoitu yhdis-

tettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Lisäksi korostetaan, että käytössä on paljon päästöt-

tömiä energialähteitä. Vuonna 2008 ei kyseenalaisteta toimien tarvetta ja niitä nimetään 

useita. Ilmastopolitiikka määrittelee osaltaan toimia, joilla ilmastonmuutokseen vastataan. 

Ilmastopolitiikkaa käsitteellistetään EU:n ilmastotavoitteiden, kansainvälisen ilmasto-

sopimuksen, ilmastolakihankkeiden ja päästökaupan avulla. Vuonna 2008 ilmaston-

muutoksesta puhuttaessa tuodaan esille sen kielteiset vaikutukset talouteen, mutta toisaalta 

korostetaan hyötynäkökohtia, kuten uusien työpaikkojen synty, energiaomavaraisuuden ja 

huoltovarmuuden kasvu, energiakulujen pieneneminen sekä ympäristö- ja terveyshaittojen 

vähentyminen. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liitettyjä toimia ovat teknologiset toimet, 

hiilinielut ja muiden maiden sitouttaminen torjuntatoimiin Suomen lisäksi. Toimia kuvatta-

essa keskeiseksi ominaisuudeksi nousee niiden kustannustehokkuus. 

 

Vuosien 1997 ja 2008 valiokuntalausunnot ovat lingvistisiltä piirteiltään samankaltaisia 

johtuen ainakin osittain tekstien lajityypistä. Kuitenkin vuoden 2008 strategiaan liittyvät 

lausunnoissa käytetyt ilmaisut ovat vahvempia ja energiapolitiikka koskettaa useampia 

toimijaryhmiä. Selkeä ero on myös tavassa, jolla ilmastonmuutoksesta ja päästövähennys-

tavoitteista puhutaan. Vuonna 1997 korostetaan, että Suomessa asiat ovat hyvin ja että li-
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sääkin voidaan tehdä, mutta toimet eivät saa vaarantaa muuta kehitystä. Vuoden 2008 lau-

sunnoissa ilmastonmuutos tulee esille uhkana, jota pitää torjua. Päästövähennystavoitteet 

ovat sitovia, eivät enää pelkkiä mahdollisuuksia. Vuoden 2008 lausunnoissa Suomi on sel-

keämmin osa EU:ta ja muuta maailmaa. Samalla kun korostetaan, että päästövähennysten 

vastuun pitää jakautua kaikille, tuodaan esille mahdollisuuksia, joiden avulla Suomi voisi 

hyötyä tilanteesta teknologiaviennin avulla. 

6.3.2 Diskurssit sosiaalisena käytäntönä 

Kriittisessä diskurssianalyysissä lähtökohtana on, että teksti hahmottaa tai jäsentää maail-

maa. Analyysin keskeisiä kysymyksiä on millaiseksi teksti kuvaa maailman ja miten teksti 

kuvaa merkityksiä. Siten sanaston ja ilmausten tutkimisen lisäksi kriittinen diskurssiana-

lyysi tarkastelee esimerkiksi mitä tekstissä esitetään, mikä on läsnä ja mikä on poissa, mit-

kä tapahtumat esitetään merkityksellisinä, millaisia legitimaation keinoja käytetään, miten 

toimintaa selitetään ja arvioidaan. Omassa analyysissäni keskityin tarkastelemaan millaisia 

tavoitteita energiapolitiikalle asetetaan, mitä asioita pidetään tärkeänä, millä toimintaa oi-

keutetaan ja mikä nähdään toimintaa rajoittavana. Tulosten käsittelyn yhteydessä (kappale 

7) pohdin myös hieman niitä tekijöitä, jotka eivät ole teksteissä läsnä tai tule analyysissä 

selvästi esiin. 

 

Mikä on tärkeää? 

Vuonna 1997 markkinadiskurssissa painotetaan kilpailukyvyn ylläpitämistä ja parantamis-

ta. Diskurssissa uusiutuva energia tuodaan esille tukea tarvitsevana energiantuotantomuo-

tona, mutta sen edistämistä pidetään kuitenkin kannatettavana. Innovaatiodiskurssissa läsnä 

ovat niin energiaverotuksen kehitys, energiantuotantomuotojen teollisuuspoliittinen hyöty 

kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja energiatehokkaan teknologian kaupallis-

taminen. Lisäksi diskurssissa tärkeää on energiapolitiikan vaikutus ympäristöön, huolto-

varmuuteen, alueelliseen kehitykseen ja työllisyyteen. Varmuuden diskurssissa korostetaan 

toisaalta energiatuotannon monipuolisuuden tärkeyttä ja metsäteollisuuden tarpeiden huo-

mioimista. Tässä diskurssissa tärkeää on myös energian kotimaisuus ja saasteettomuus se-

kä työllisyys-, alue- ja ympäristöpoliittiset tekijät. Ympäristödiskurssissa painotetaan pääs-

töjen vähentämistä ja kansainvälisiin sopimuksiin sitoutumista. Diskurssissa korostetaan 

myös ympäristöystävällisesti tuotetun energian edistämistoimenpiteiden merkitystä.  
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Vuonna 2008 markkinadiskurssissa korostuu kilpailukyky ja sen säilyttäminen. Tätä perus-

tellaan määrittelemällä kilpailukyky kansantalouden suotuisan kehityksen perustaksi. Dis-

kurssi vaatii, että kilpailukyvyn turvaamiseksi myös muita maita tulee koskea Suomen 

kanssa yhtäläiset velvoitteet. Toisaalta diskurssi korostaa Suomen erityisolosuhteita (esi-

merkiksi talvi tai pitkät etäisyydet), jotka tulisi diskurssin mukaan huomioida Suomelle 

asetetuista vaatimuksissa, jotta kilpailukyky ei vaarantuisi. Diskurssissa nähdään tuen tarve 

esimerkiksi pientuotannon edistämiseksi, mutta samalla korostetaan, että tukitoimet on va-

littava siten, etteivät ne vääristä kilpailua. Lisäksi markkinoiden diskurssissa tärkeää on 

päästöjen vähentämisen tai energiantuotannon kustannustehokkuus. Sekä vuonna 1997 että 

2008 lausuntojen markkinadiskurssissa korostuu kilpailukyky. Molempina vuosina pide-

tään tärkeänä, että tukitoimet esimerkiksi uusiutuville energiantuotantomuodoille eivät 

vaaranna kilpailukykyä. 

 

Vuonna 2008 innovaatiodiskurssi korostaa tutkimuksen ja kehityksen rohkaisemista ja eri-

tyisesti varojen kohdentamista aloille, joilla Suomi voisi olla maailman kärjessä. Tärkeää 

ovat myös valtion tehokkaat ohjaustoimet ja esimerkki, kuten energia- ja materiaalitehok-

kuutta edistävien järjestelmien käyttöönotto valtionhallinnossa. Vuonna 1997 diskurssissa 

korostuvat samankaltaiset asiat esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja 

teknologian kaupallistaminen. 

 

Varmuuden diskurssissa painottuu vuoden 2008 valiokuntalausunnoissa paikallinen ulottu-

vuus liittyen sekä ruoan- että energiantuotantoon. Diskurssin mukaan paikallisuus tarjoaa 

vastauksen niin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden täyttämiseen kuin huoltovarmuu-

teen. Kohtuuhintaisen energiansaannin turvaaminen on varmuuden diskurssissa tärkeää. 

Diskurssissa korostetaan öljyriippuvuuden vähentämisestä ja energiansaannin turvaamista 

kaikissa olosuhteissa, mihin ratkaisuina esitetään hajautettua kotimaisiin polttoaineisiin 

perustuvaa tuotantoa ja energiansäästöä. Siten biopolttoaineiden kehittäminen ja siihen liit-

tyvien liiketoimintakonseptien tukeminen on diskurssissa tärkeää. Vuonna 2008 diskurssis-

sa painottuu enemmän energiansaannin turvaaminen, sen sijaan vuonna 1997 hajautettua 

energiatuotantoa kannatetaan erityisesti työllisyys-, alue- ja ympäristöpoliittisista syistä. 

Tämä on yleinen suuntaus eurooppalaisessa energiapolitiikassa, jossa kuluneiden viimeisen 

kymmenen vuoden aikana energiaturvallisuuden merkitys on korostunut (Aalto 2010). 
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Vuonna 2008 ympäristödiskurssi korostaa, että ympäristöä tulee tarkastella kokonaisuute-

na. Tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi huomioidaan bioenergian lisääntyvän käytön vaiku-

tukset metsien monimuotoisuuteen, tarkennetaan maaperäpäästötietoja ja kehitetään nieluja 

koskevia tutkimusmenetelmiä. Diskurssi painottaa myös, että ilmastonmuutos ja energiata-

voitteiden saavuttaminen vaatii myös ihmisten tottumusten muuttamista asumisessa ja liik-

kumisessa. Ympäristödiskurssissa korostuu tavoitteiden, toimien ja hankkeiden toteuttami-

nen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeänä nousee esiin myös eko- ja 

energiatehokkuus, joka tuodaan esille keskeisenä edellytyksenä energianstrategian tavoit-

teiden saavuttamisen kannalta. Vuoteen 1997 verrattuna vuonna 2008 ympäristödiskurssi 

on painokkaampi ja ulottuu energiantuotannon ulkopuolelle tutkimustoiminnan lisäämises-

tä ihmisten tottumusten muuttamiseen. Vuonna 1997 diskurssissa tärkeää on päästöjen vä-

hentäminen, kansainvälisiin sopimuksiin sitoutuminen ja ympäristöystävällisesti tuotetun 

energian edistäminen. Sen sijaan vuonna 2008 korostuu ympäristön huomioiminen koko-

naisuutena ja toimien toteuttaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

 

Vuonna 1997 valiokuntalausuntojen diskurssit poikkeavat jossain määrin toisistaan sen 

suhteen mitä niissä on läsnä ja mitkä asiat tuodaan esille tärkeinä, vaikka niissä on myös 

yhtäläisyyksiä. Taloudellinen ulottuvuus painottuu eniten markkinatalouden diskurssissa, 

mutta on läsnä myös innovaatiodiskurssissa. Samoin ympäristödiskurssin lisäksi ympäristö 

on läsnä varmuuden diskurssissa. Sen sijaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen tulee 

esiin vain innovaatiodiskurssissa. Vuonna 2008 diskurssit eroavat enemmän sen suhteen 

mitä ne painottavat tärkeinä asioina. Markkinoiden diskurssissa korostuu kilpailukyky. 

Diskurssi painottaa esimerkiksi, että strategian mukaiset tukitoimet tulee valita siten, ettei 

kilpailukyky vaarannu. Innovaatiodiskurssissa tärkeäksi nousee tutkimus- ja kehitystoimin-

ta ja niiden tukeminen. Varmuusdiskurssi korostaa energiaomavaraisuutta ja huoltovar-

muutta ja ympäristödiskurssi korostaa ympäristön huomioimista kokonaisuutena ja ener-

giapoliittisten toimien positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Verrattaessa 

vuosia 1997 ja 2008 diskursseissa painottuvat samankaltaiset asiat, mutta vuonna 2008 

ympäristö korostuu selvemmin kaikissa diskursseissa.  
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Millaisia tavoitteita asetetaan? 

Vuonna 1997 markkinoiden diskurssissa energiapolitiikan tavoitteeksi asetetaan kannattava 

energiasektori ja viennin vahvistaminen. Diskurssissa on myös energiantuotantoon ja uu-

siutuvan energian lisäämiseen liittyviä tavoitteita, kuten tuulienergian edistäminen tai met-

sään jäävän bioenergiapuun talteenoton lisääminen. Näiden lisäksi markkinoiden diskurs-

sissa tavoitellaan EU:n yhteistä verojärjestelmää ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 

täyttämistä talouskasvua ja työllisyyskehitystä vahingoittamatta. Lähtökohtaisesti vuonna 

2008 markkinoiden diskurssin tavoite on sama kuin vuonna 1997 eli kannattava energia-

sektori ja viennin tukeminen. Tavoite kuitenkin muotoillaan toisin eli energiapolitiikan ta-

voitteeksi nimetään päästöjen vähentäminen kustannustehokkaasti sekä energiatehokkuu-

den parantaminen. Tavoitteena on myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. 

 

Vuonna 1997 innovaatiodiskurssissa selkeitä päämääriä ei ole määritelty, mutta esiin tulee 

joitain energiapolitiikalle asetettuja tavoitteita kuten tuulivoimateknologian edistäminen ja 

energiatalouden tutkimus energiateknologian tutkimuksen rinnalla. Vuonna 2008 diskurs-

sin tavoitteet kiteytyvät uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistaminen. Pyrki-

mys on luoda uusia innovaatioita, joiden avulla on mahdollisuus luoda kansainvälinen me-

nestystarina ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvästä uudesta teknologiasta. 

 

Sekä vuonna 1997 että 2008 varmuuden diskurssissa energiapolitiikan tavoitteita ovat 

oman perustuotannon turvaaminen, työllisyyden tukeminen, uuden energiateknologian 

käyttöönoton edistäminen ja viennin lisääminen. Lisäksi pyritään päästöjen ja muiden ym-

päristöhaittojen vähentämiseen. Vuonna 2008 näiden lisäksi tavoitteeksi nimetään uusiutu-

van energian käytön lisääminen. Tämän yhteydessä diskurssissa nostetaan esille kestävän 

kehityksen kriteerien mukaisesti tuotettujen polttoaineiden kehittäminen. Edelleen vuoden 

2008 lausunnoissa oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja työllisyys ovat diskurssissa keskeisiä 

ja diskurssi nimeää myös nämä energiapolitiikan tavoitteiksi. 

 

Ympäristödiskurssin tavoitteet vuoden 1997 lausunnoissa ovat hyvin konkreettisia: ympä-

ristöohjaavuuden ottaminen energiaverotuksen tavoitteeksi, päästövähennystavoitteiden 

saavuttaminen ja ilmakehän hiilidioksidipäästöjen kääntäminen laskuun. Vuonna 2008 ta-

voitteeksi asetetaan ilmastonmuutoksen hillintä ja energiankulutuksen vähentäminen. Tä-

hän liittyen diskurssi asettaa myös konkreettisia tavoitteita liittyen puun käytön lisäämi-
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seen, metaanin talteenottoon kaatopaikoilta tai sähköisen viestinnän hyödyntämiseen. Dis-

kurssi kiinnittää huomiota metsäluonnon monimuotoisuuden seurantaan. Diskurssin mu-

kaan vastuullisuus ja kestävä kulutus tulee olla energiapolitiikan tavoitteena.   

 

Molempina vuosina valiokuntalausunnoissa korostuvat taloudelliseen kasvuun liittyvät ta-

voitteet erityisesti markkinoiden, innovaatioiden ja varmuuden diskurssissa. Eri diskurs-

seissa korostuvat tavoitteen eri puolet. Markkinoiden diskurssissa tavoite on selkeimmin 

talouskasvu, innovaatioiden diskurssissa korostuu uuden teknologian kehittäminen ja kas-

vu tätä kautta ja varmuuden diskurssissa tavoitellaan työllisyyden turvaaminen ja viennin 

edistäminen. Ympäristödiskurssi eroaa muista siinä mielessä, että tavoitteet kohdistuvat 

ympäristön tilan parantamiseen eivätkä taloudellisen kasvun tavoitteet ole esillä kuten 

muissa diskursseissa. Ympäristöulottuvuus tulee kaikissa diskursseissa selvemmin esille 

vuonna 2008 vuoteen 1997 verrattuna. 

 

Millaisia keinoja nimetään? 

Vuonna 1997 energiapolitiikan toteuttamiseen ja päästövähennystavoitteiden saavuttami-

seksi esitetään keinoja, joista osa on luonteeltaan poliittisia, kuten investointituet tai vero-

tus ja osa käytännöllisiä kuten pelletöintiteknologian kehittäminen, puunkäytön tai tuuli-

voiman lisääminen. Puun- ja tuulivoiman lisäksi korostetaan myös maakaasun käytön voi-

makasta lisäämistä. Nämä keinot ovat samankaltaisia kaikissa diskursseissa.  

 

Myös vuoden 2008 valiokuntalausunnoissa energiapolitiikan toimet jakautuvat poliittisiin 

(instrumentaalisiin) keinoihin ja käytännöllisiin (teknologisiin) keinoihin. Vuonna 2008 

markkinadiskurssi tuo esille käytännön toimia, kuten teknologiset uudistukset ja niiden tu-

keminen, joiden avulla energiapolitiikalle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Nämä 

toimet liittyvät erityisesti liikennejärjestelmien ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen sekä 

biomassan entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Konkreettisten toimien ohella diskurs-

sissa painottuvat energiapolitiikan välineenä ohjauskeinot, erityisesti normiohjaus ja talou-

delliset ohjauskeinot (syöttötariffit, päästökauppa). Näiden keinojen lisäksi markkinoiden 

diskurssissa energiapolitiikan keinoissa huomioidaan kansainvälisissä neuvotteluissa vai-

kuttaminen ja kansainvälisesti sovitut joustokeinot (esimerkiksi yhteistoteutushakkeet). 

Energiapolitiikan keinoista innovaatiodiskurssi tuo esille yhteiskunnalliset keinot, kuten 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kattavaan koulutukseen ja tehokkaaseen neuvontaan pa-
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nostamisen sekä kotimarkkinoiden synnyn tukemisen. Varmuuden diskurssi nimeää ener-

giapolitiikan keinoiksi biopolttoaineiden kehittämisen ja ammattikoulutukseen panostami-

sen. Diskurssissa korostetaan myös sopeutumistoimenpiteiden ja tutkimushankkeiden 

koordinointia sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä. Ympäristödiskurssissa 

energiapolitiikan keskeisiä toimia ovat eko- ja energiatehokkuuden parantaminen, johon 

kuuluvat muun muassa energiansäästötavoitteiden laatiminen ja avainhenkilöstön koulu-

tukseen panostaminen. Diskurssi tuo esille instrumentaalisia keinoja, kuten ilmastolaki-

tyyppiset ratkaisut, hiilijalanjälkimerkit ja muut ympäristökriteerit päästövähennysten ai-

kaansaamiseksi, mutta painottaa myös kansalaisten valintojen ja velvollisuuksien merkitys-

tä. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeiseen osaan nousevat myös liikennejärjestel-

män, ajoneuvojen ja polttoaineiden tekninen kehitys sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämi-

nen.  

 

Diskurssien välillä ei vuonna 2008 ole suuria eroja energiapoliittisissa keinoissa. Suurin 

piirtein samat asiat tulevat esille kaikissa diskursseissa hieman eri painotuksin. Verrattaessa 

vuosia 1997 ja 2008 energiapolitiikan konkreettiset keinot diskursseissa ovat hyvin saman-

kaltaisia. Tosin vuonna 2008 teknologisten keinojen lisäksi korostetaan koulutusta, liiken-

nejärjestelmien kehittämistä ja yhteistyön merkitystä. Poliittiset keinot ovat vuonna 2008 

selkeästi monipuolisempia: vuonna 1997 ohjauskeinot rajoittuivat veroihin ja investointi-

tukiin, kun vuonna 2008 mukana ovat syöttötariffit, ilmastolaki ja kansainvälisissä neuvot-

teluissa vaikuttaminen. Vuonna 1997 diskurssit siirtävät muutosvastuuta markkinoille ja 

tuovat esille poliittisten keinojen rajallisuuden avoimessa markkinataloudessa. Vuonna 

2008 diskurssit tiedostavat, että pelkkä markkinaohjaus ja yksittäiset toimet eivät riitä 

energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan tarvitaan monipuolisesti erilaisia kei-

noja, kokonaisvaltaista ajattelua sekä yhteistyötä toimijoiden välillä. 

 

 

Miten energiapolitiikkaa oikeutetaan? 

Vuonna 1997 markkinadiskurssissa energiapolitiikan legitimiteetti rakentuu energian saa-

tavuuden varmistamiselle ja kilpailukykyiselle hinnalle. Myös vuonna 2008 markkinadis-

kurssissa energiapoliittisia toimia oikeutetaan kansantalouden suotuisalla kehityksellä, kil-

pailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisella (mukaan lukien kohtuu-

hintainen sähkö), mutta myös päästöjen vähentämis- ja energiankulutuksen tehostamistar-
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peella. Vuoden 1997 valiokuntalausunnoissa innovaatiodiskurssi legitimoi politiikkaa 

suomalaisen teknologian vientimahdollisuuksien parantamisella. Sen sijaan vuonna 2008 

energiapoliittisia toimia oikeutetaan toisaalta asetettujen velvoitteiden toteuttamisella, mut-

ta samalla painotetaan, että energiapolitiikan toteuttamiseen liittyy huomattavia innovaa-

tiomahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia. Molempina vuosina varmuusdiskurssissa poli-

tiikkaa oikeutetaan maamme kokonaishyvinvoinnilla, johon liittyy energiahuollon var-

muus, kansallinen identiteetti, turvallisuus ja kansantaloudelliset näkökohdat. Varmuuden 

diskurssissa energiapolitiikan keinoista korostetaan kotimaisten polttoaineiden, erityisesti 

turpeen käyttöä. Turpeen (ja muiden biopolttoaineiden) käyttöä legitimoidaan omavarai-

suuden parantamiselle, työllisyydellä ja alueellisten erojen tasaantumisella. Näiden lisäksi 

energiapolitiikkaa perustellaan myös energiankulutuksen ja -kulujen vähenemisellä sekä 

ympäristö- ja terveyshaittojen pienenemisellä.  

 

Ympäristödiskurssissa energiapolitiikan legitimiteetti rakentuu vuosina 1997 ja 2008 eri 

tavoin. Vuonna 1997 ympäristödiskurssissa legitimiteetti perustuu kansainvälisiin sopimus-

tavoitteisiin ja velvollisuuteen vähentää omia päästöjä. Toisaalta velvollisuuden rinnalla 

korostetaan, että Suomessa päästöjen lähtötaso on alhainen johtuen mm. panostuksista yh-

distettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon ja että tämä seikka tulisi huomioida päästötavoit-

teita asetettaessa. Siten diskurssi itse vesittää legitimiteettiään. Sen sijaan vuonna 2008 

ympäristödiskurssissa energiapolitiikan toimet oikeutetaan ympäristön tilalla. Tosin sanoen 

diskurssin mukaan energiapolitiikan toimia tarvitaan, jotta energiankulutus saadaan kään-

tymään laskuun, päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sekä 

turvata luonnon monimuotoisuus. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että valiokuntalausunnoissa toiminta oikeutetaan velvollisuuksil-

la, mahdollisuuksilla ja olemassa olevan ylläpitämisellä. Velvollisuudet ovat kansainvälisiä 

sitoumuksia ja päästövähennystavoitteita, mahdollisuudet ovat esimerkiksi uuden energia-

teknologian tuomia mahdollisuuksia vientiteollisuudelle tai energiahuollon varmuudelle. 

Niiden lisäksi energiapolitiikkaa oikeuttavat myös olemassa olevan kilpailukyvyn, työlli-

syyden, kansantalouden kehityksen ylläpitäminen. Verrattaessa vuosia 1997 ja 2008 koros-

tuu aiempana vuonna enemmän ylläpitämisen legitimiteetti, kun vuonna 2008 velvollisuu-

det painottuvat enemmän. 
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Mitä nimetään energiapolitiikan esteiksi? 

Energiapolitiikan toteuttamisen esteet voidaan luokitella taloudellisiin, teknisiin, maantie-

teellisiin sekä lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin esteisiin. Vuonna 2008 markkinoiden 

diskurssissa korostuvat taloudelliset esteet, joihin kuuluvat raaka-aineiden tai investointien 

suuret kustannukset sekä riittämättömät tuet. Lisäksi taloudelliseksi esteeksi muodostuu 

maailmantalouden taantuma ja erityisesti sen vaikutus kotimaiseen selluteollisuuteen. 

Vuonna 1997 taloudellisista esteistä nousevat esiin markkinataloudelliset tekijät kuten yh-

teiskunnan rajallinen mahdollisuus puuttua energiantuotantoon vapailla sähkömarkkinoilla 

tai markkinoiden puute pieniläpimittaiselle puulle tai hakkuutähteelle, jotka haittaavat 

energiapolitiikan toteuttamista. Teknisiä esteitä ovat soveltuvien laitteiden puutteet (esi-

merkiksi kaasukäyttöiset autot). Lainsäädäntö ja esimerkiksi kaavoitusmenettely saattaa 

haitata uusiutuvaan energiaan liittyviä laitosinvestointeja. Tässä yhteydessä diskurssi tuo 

esille, että EU-lainsäädäntö asettaa kotimaiselle lainsäädännölle haasteita esimerkiksi tuki-

politiikkaa rajoittamalla.  

 

Innovaatioiden diskurssissa keskeisimpänä energiapolitiikkaa haittaavana esteenä ovat 

lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet, kuten lupamenettelyt ja verkkoonpääsy pienvoi-

malaitosten sähkölle. Sekä vuonna 1997 että vuonna 2008 myös innovaatioiden diskurssis-

sa nähdään EU:n valtiontukisuuntaviivojen ja velvoitteiden rajoittavan kotimaista energia-

politiikkaa. Myös rahoitusongelmat nostetaan diskurssissa energiapolitiikan esteiksi. Var-

muuden diskurssissa tuodaan esille Suomen maantieteellinen sijainti ja muuhun Euroop-

paan nähden pitkät kuljetusmatkat. Teknisistä esteistä varmuuden diskurssi kiinnittää huo-

miota hajallaan oleviin energiaverkkoihin ja energiantoimitushäiriöihin. Palkka-

kustannusten nousu ja polttoaineiden hinnanvaihtelu nimetään diskurssissa energiapolitii-

kan taloudellisiksi esteiksi. Ympäristödiskurssissa energiapolitiikkaa rajoittavat sen mah-

dolliset ympäristövaikutukset. Energiantuotannon jakautuminen maantieteellisesti ja tuo-

tantomuotojen suhteen eritavoin kuin ennen voi aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Bioener-

gian tai jätteiden poltossa voi syntyä haitallisia hiukkaspäästöjä, energiapuun entistä tar-

kempi korjuu saattaa olla vastoin kestävän kehityksen ja monimuotoisuuden säilyttämisen 

tavoitteita, öljypalmun ja sokeriruo’on viljelyyn liittyy suuria ympäristöongelmia. Diskurs-

sin mukaan nämä kaikki tulisi huomioida energiapolitiikassa.  
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Diskursseissa ei ole merkittäviä eroja siinä miten ne nimeävät esteitä energiapolitiikalle. 

Joitain painotuseroja on, kuten että varmuusdiskurssi painottaa maantieteellisiä tekijöitä ja 

hallinnolliset esteet tulevat selkeimmin esiin innovaatiodiskurssissa. EU nähdään kotimais-

ta energiapolitiikkaa rajoittavana tekijänä. Vuonna 1997 energiapolitiikan rajoitteet liittyvät 

lähes kokonaan markkinoiden toimintaan kuten sopivien markkinoiden puuttumiseen (esi-

merkiksi hakkuutähteelle) tai vapaiden sähkömarkkinoiden vertikaalisen integraation ra-

joittamaan kilpailuun tai energiaverojen vaikutukseen. Vuonna 2008 lausunnoissa pohdi-

taan energiapolitiikan rajoitteita talousnäkökulmia laajemmin ja monipuolisemmin kuin 

vuonna 1997 ja esiin nousevat niin maantieteelliset haasteet, rahoitusongelmat kuin ener-

giapoliittisten ratkaisujen vaikutukset ympäristöön. 

 

Diskursseista muodostuu regiimi, jolla talouskasvu ja kansantalouden suotuisa kehitys on 

tärkeää. Vuonna 2008 korostuvat energiahuollon varmuuteen ja ympäristöön liittyvät seikat 

vuotta 1997 enemmän. Energiapolitiikan tavoitteet liittyvät regiimille tärkeisiin asioihin: 

talouskasvuun ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Taloudellisten tavoit-

teiden rinnalle nousevat päästövähennykset ja ympäristön tilasta huolehtiminen. Valio-

kunnat nimeävät sekä käytännöllisiä (teknologisia) että instrumentaalisia keinoja, joilla py-

ritään saavuttamaan energiapoliittisen tavoitteet. Teknologiset keinot ovat tyypillisesti eh-

dotuksia tietyn tekniikan tai polttoaineen käytön edistämiseksi. Instrumentaaliset keinot 

ovat vuonna 1997 erityisesti verotuksellisia keinoja tai investointitukityyppisiä ratkaisuja. 

Vuonna 2008 merkittävimpänä ohjauskeinona esiin tulee syöttötariffin käyttöönotto. Ener-

giapolitiikkaa oikeutetaan sekä velvollisuuksilla että mahdollisuuksilla. Suomi on sitoutu-

nut EU:n mukana merkittäviin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä (EU:n energia-

politiikasta enemmän luvussa 7.1), mikä velvoittaa Suomea toimiin tavoitteiden saavutta-

miseksi. Yhtäältä toiminnan oikeutuksen keinona käytetään olemassa olevan kehityksen 

säilyttämistä ja jatkamista. Toisaalta korostetaan, että, vaikka uudet tavoitteet saattavat vai-

kuttaa olemassa olevaan, ne voivat tuoda myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi vienti-

sektorilla. Diskursseissa energiapolitiikkaa rajoittavat maantieteelliset, hallinnolliset, rahoi-

tukselliset, lainsäädännölliset ja tekniset esteet. Esteitä käytetään korostamaan energia- (ja 

ilmasto)poliittisten tavoitteiden haasteellisuutta ja perustelemaan miksi niitä on vaikea saa-

vuttaa. Diskurssien regiimi pyrkii pitämään kiinni vanhasta ja tukeutuu voimakkaasti kil-

pailukykyyn ja talouskasvuun. Regiimiltä vaaditaan muutoksia ja vuonna 2008 diskursseis-

sa tulee selvästi esiin ympäristön tilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen pal-
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jon vuotta 1997 laajemmin ja syvemmin. Lisäksi argumentit ovat vuonna 2008 vahvempia 

ja tiukemmin sidoksissa käytännön toimiin. 

 

Tarkastelen seuraavassa miltä energiaregiimi näyttää, kun yhdistää tilastojen, regiimin toi-

mijoiden ja valiokuntalausuntojen diskurssien antaman näkökulman. Pohdin myös sovel-

tuuko regiimin käsite kuvaamaan energiantuotannon ja –kulutuksen käytäntöjen järjestel-

mää.  

 

6.4 Energiaregiimi 

Käsite regiimi on keskeinen tutkittaessa muutoksia, koska se määrittelee yhteiskunnallisen 

tason, jolla muutos tapahtuu (Holtz ym. 2008) Holtzin ym. (2008) määritelmän mukaan 

regiimi on yhdenmukaisten teknologisten, institutionaalisten, taloudellisten, sosiaalisten, 

tiedollisten ja fyysisten elementtien sekä toimijoiden, joilla on yksilölliset päämäärät, ko-

koonpano. Regiimi liittyy yhteen tai useampaan yhteiskunnalliseen toimintoon, jotka täyt-

tävät ihmisen perustarpeita. Tarpeiden ilmaiseminen, muotoilu ja täyttäminen ovat toimi-

joiden vuorovaikutuksen päämäärä. Regiimin tietty muoto on dynaamisesti vakaa eivätkä 

sitä säätele niinkään ulkoiset rajoitteet, vaan sitä ylläpitää ja muuttaa sen toimijoiden ja 

elementtien keskinäinen sopeutuminen ja yhdessä kehittyminen.  

 

Aiemmin määrittelin, että tässä työssä tarkastelen valiokuntalausuntojen perusteella muo-

dostuvaa energiaregiimiä kokonaisuutena, valtiollisella tasolla. Geelsin (2002) mallin mu-

kaan regiimi on rakenne, joka tämän työn kontekstissa kansallisella tasolla mahdollistaa (ja 

rajoittaa) energiantuotantoon ja –kulutukseen liittyviä toimia ja toimijoita sekä niissä ta-

pahtuvia muutoksia. Tarkoitukseni on seuraavassa kuvailla miltä energiaregiimi näyttää 

energiantuotantoa ja kulutusta kuvaavien tilastojen ja energiaregiimin toimijoiden valossa 

sekä erityisesti millainen regiimi diskurssien perusteella energiasektorille muodostuu. Dis-

kurssit eivät kuvaa välttämättä koko regiimiä, vaan sitä millaisena energiaregiimi eduskun-

nan valiokuntien näkökulmasta näyttäytyy. Regiimi toteuttaa sosiaalisia toimintoja, mutta 

myös samalla muokkaa niitä (Geels 2002). Siten regiimi ilmentää voimakkaasti sovittuja 

käytäntöjä ja intressejä koskien teknologisia käytäntöjä ja tapoja, joilla näitä voidaan pa-

rantaa.  
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Ilkka Ruostetsaaren (1989, 1998) mukaan Suomen energiapolitiikan muodostukselle on 

tyypillistä poliittisten ja taloudellisten toimijoiden tiivis yhteistyö. Eduskunnan valiokunta-

lausunnot liittyvät hallituksen (ts. ministeriöiden valmistelemiin) linjauksiin ja niissä kuu-

luu myös sidosryhmien (kuten teollisuus, etujärjestöt, kansalaisjärjestöt, asiantuntijat) ääni. 

Valiokunnat ovat siten yksi kanava poliittisten ja taloudellisten toimijoiden yhteistyölle. 

Energiastrategia on keskeinen hallituksen tuottama dokumentti, joka linjaa energiapolitii-

kan suuntaviivoja. Siten strategiasta annetut valiokuntalausunnot luovat kuvan energia-

regiimistä, vaikka eivät sinänsä olisikaan merkittäviä dokumentteja energiapolitiikan muo-

dostuksen kannalta. Vuoden 1997 strategiasta annetuista lausunnoista muodostuva regiimi 

on tiiviimpi ja yhtenäisempi kuin vuoden 2008 strategiaan liittyvistä lausunnoista muodos-

tuva regiimi. Tämä tulee esiin esimerkiksi energiaregiimin toimijoissa. Vuonna 1997 toimi-

jaryhmistä mainitaan hallitus ja taloudelliset toimijat, kun vuoden 2008 lausunnoissa mu-

kana ovat valtio, kunnat ja kansalaisjärjestöt, mutta myös kansalaiset. Sama ilmiö tulee 

esiin myös asiantuntijoissa, jotka vuonna 2008 edustavat laajempaa toimijajoukkoa kuin 

vuonna 1997, vaikka ydin on pysynyt samana.  

 

Holtzin (2008) mukaan regiimi tyydyttää yhteiskunnallista tarvetta. Valiokuntalausunnoista 

esiin tulevissa diskursseissa painottuvat hieman eri asiat, mitkä asiat ovat tärkeitä tai mikä 

on toiminnan tavoite. Esimerkiksi markkinadiskurssissa korostuu kilpailukyvyn merkitys 

ja varmuuden diskurssi painottaa huoltovarmuutta ja työllisyyttä. Tulkintani mukaan nämä 

energiaregiimin eritavoin muotoillut päämäärät voi tiivistää tavoitteeksi toteuttaa hyvin-

vointia. Diskursseissa esiin tulevia tärkeitä asioita voi verrata esimerkiksi Matti Vanhasen 

II hallituksen hallitusohjelmaan (Vanhanen 2007), jossa hyvinvoinnin edellytyksiksi asete-

taan vahva talous ja korkea työllisyysaste. Ohjelma korostaa myös luovuutta, osaamista, 

korkeaa sivistystasoa, työntekoa ja yrittämistä sekä ihmisten perusturvan ja arjen turvalli-

suuden vahvistamista osana kansalaisten hyvinvoinnin parantamista. Eri diskursseissa pai-

nottuvat eri asiat, mutta hallitusohjelmassa mainitut hyvinvoinnin ulottuvuudet ja edelly-

tykset tulevat esiin tärkeinä seikkoina. 

 

Vuonna 1997 energiastrategiaan liittyvissä lausunnoissa keskeisiä toimijaryhmiä olivat hal-

litus ja taloudelliset toimijat. Lausuntoja valmistellessaan valiokunnat kuulivat asiantunti-

joina pääasiassa Ruostetsaaren nimeämiä energiaeliitin edustajia toisin sanoen keskeisten 
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ministeriöiden, teollisuuden ja työnantajien, tutkimuslaitosten ja suurten yritysten edusta-

jia. Vuonna 1997 energiapoliittisen toiminnan kohde lausuntojen mukaan oli markkinoiden 

toimivuus ja teknologinen kehitys yksittäisten teknologioiden tasolla. Ympäristöön kohdis-

tuvaa toimintaa kuvattiin yleisillä määreillä kuten kestävä kehitys tai hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen. Lausunnoissa Suomea luonnehdittiin maana, jolle tärkeää on kilpailukyvys-

tä, huoltovarmuudesta ja työllisyydestä huolehtiminen. Bioenergiaa pidettiin lausunnoissa 

potentiaalisena energiantuotantovaihtoehtona, mutta todettiin käytön lisäämisen edellyttä-

vän tukitoimia. Sähkömarkkinoiden avautuminen ja kilpailun esteiden väheneminen loivat 

epävarmuutta miten energiapolitiikkaa voidaan näissä olosuhteissa tehdä. Ympäristö-

pohjainen energiaverotus oli voimakkaasti läsnä diskursseissa. Regiimillä korostettiin kil-

pailukyvyn ylläpitämistä, viennin edistämistä, energiapolitiikan vaikutusta ympäristöön ja 

energiateknologian kaupallistamista. Myös kansainvälisiin sopimuksiin sitoutuminen ja 

päästöjen vähentäminen oli tärkeää. Eri diskursseissa energiapolitiikan tavoite näyttäytyi 

vähän erilaisena.  

 

Vuonna 2008 energiapoliittisia toimijoita lausuntojen mukaan olivat valtio, kunnat ja kan-

salaisjärjestöt, mutta myös kansalaiset. Toiminta kohdistui hallintoon, talouteen ja ympäris-

töön. Myös arkiset tottumukset, tulonjako ja yhdyskuntarakenne nimettiin energiapoliitti-

sen toiminnan kohteiksi. Suomi kuvattiin korkean teknologisen osaamisen maana ja tekno-

logisesta kehityksestä odotettiin uutta vientimenestystä. Suomeen liitettiin myös tavaran-

tuottajan ominaisuus. Bioenergia määriteltiin potentiaaliseksi energiantuotantovaihto-

ehdoksi, mutta todettiin, että käytön lisääminen edellyttäisi uusia tukitoimia. Toisaalta bio-

energian lisääntyvään käyttöön liitettiin myös potentiaalisia haittoja. Suomi oli itsestään 

selvästi osa Eurooppaa ja muuta maailmaa. Energiapolitiikkaa sääteli EU-politiikka ja kan-

sainväliset sitoumukset. Diskursseissa painotettiin kustannus- energia- ja ekotehokkuutta. 

Kilpailukyvyn säilyttäminen oli tärkeää samoin kuin tutkimus- ja kehitys: päämääränä oli 

olla maailman huipulla, joillain energiateknologian alalla. Diskursseissa painotettiin myös 

energiansaannin turvaamisen tärkeyttä. Ympäristödiskurssissa korostui tavoitteiden, toimi-

en ja hankkeiden toteuttaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

Yhteenvetona voi sanoa, että sekä vuonna 1997 että 2008 valiokuntalausuntojen perusteel-

la muodostuu energiaregiimi, jonka tavoitteena on tuottaa ihmisille hyvinvointia. Yhtäältä 

tämä tarkoittaa energiaa perustarpeiden, kuten asumisen, liikkumisen, tyydyttämiseen ja 
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toisaalta työtä, vientimahdollisuuksia ja muita kansantalouden suotuisaa kehitystä edesaut-

tavia tekijöitä. Energiaregiimin keskeisimmät toimijat määrittelevät energiaregiimin suun-

nan, mutta erityisesti vuonna 2008 regiimi laajenee kattamaan energiaeliitin lisäksi laajem-

paa toimijajoukkoa. Suomen energiaregiimiä kuvaa suuriin tuotantolaitoksiin perustuva 

infrastruktuuri. Puolet tuotetusta sähköstä on joko ydinvoimaa tai vesivoimaa. Energiain-

tensiivinen teollisuus, erityisesti metsäteollisuus on paitsi energiankuluttaja myös merkit-

tävä energiantuottaja. Teollisuuden jäteliemet ovat tärkeä uusiutuva energianlähde Suomen 

energiatuotannossa ja siten teollisuudella on keskeinen rooli EU:n uusiutuvien energian 

lähteiden käytön lisäämistavoitteiden saavuttamisessa. Ruostetsaaren (1998, 224) mukaan 

energiaintensiivinen teollisuus on edustettuna energiapoliittisten vaikuttajien ydinryhmässä 

erityisesti Pohjolan Voiman ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK kautta. Energiaintensiivi-

sen teollisuuden keskeinen rooli energiantuottajana ja kuluttajana tulee esille myös valio-

kuntalausunnoissa. Erityisesti markkinadiskurssi korostaa teollisuuden kilpailukyvyn mer-

kitystä kansantalouden suotuisalle kehitykselle. Tämä näkemys noudattelee elinkeino-

elämän energiapoliittisia näkemyksiä, joiden mukaan kohtuuhintainen energia ja energia-

varmuus mahdollistavat yritysten investoinnit Suomeen ja luovat edellytykset työllisyyden 

kasvulle ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille (Vänskä ym. 2009). Suurten tuotantolaitos-

ten perinne ja energiaintensiivisen teollisuuden tiivis yhteistyö poliittisten toimijoiden 

kanssa luovat riippuvuussuhteita regiimillä ja toisaalta ohjaa regiimin kehitystä (ks. Holtz 

2008). Regiimi kehittyy, mikä on havaittavissa verrattaessa valiokuntalausuntoja vuosilta 

1997 ja 2008, mutta hitaasti, mikä on tyypillistä teknologisille muutoksille (Geels 2002). 

Ruostetsaaren (2010b, 239) mukaan tämä on energiasektorille vielä muita politiikkasekto-

reita tyypillisempää, mitä selittävät pitkän ajan kuluessa vakiintuneet ajatusmallit ja yh-

teiskunnalliset organisaatiot (ts. regiimi). Valiokuntalausunnoista muodostuu kuva, jossa 

energiapolitiikkaa tehdään Suomessa itsenäisesti, vaikka EU politiikka asettaa sille suunta-

viivoja. Lausunnoissa EU politiikka tuodaan esille lähinnä kotimaista politiikkaa rajoitta-

vana elementtinä. 

 

Holtz ym. (2008) rakenteistaa regiimiä jakamalla sen luonnollisiin, toiminta- ja interven-

tioalarakenteisiin. Kuvassa 7 on hahmoteltu energiaregiimiä ja sen vuorovaikutuksia Holt-

zin alarakenteiden avulla. Energiantuottajat (mukaan lukien suuret tuottajat, maa- ja metsä-

taloudet sekä kotitaloudet) hyödyntävät luonnonvaroja, mutta ovat kotimaisten polttoainei-

den lisäksi riippuvia tuontiresursseista. Energiantuotannossa vapautuvat kaasut (hiilidiok-
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sidi, typenoksidit, hiukkaset) vapautuvat ilmakehään, joka myös on osa luonnollista ala-

rakennetta. Toiminta-alarakenne kuvaa regiimin yhteiskunnallista toimintaa. Energia-

regiimin toimijoista erottuvat energiantuottajat, maa- ja metsätalous, kotitaloudet, teolli-

suus, liikenne ja palvelut. Energiankuluttajat hankkivat energian tuottajilta tai tuottavat sitä 

osittain itse. Toiminta-alarakenteessa korostuu suurten energiantuottajien ja -kuluttajien 

(teollisuus) rooli. Toisaalta vuoden 2008 diskursseissa energiapolitiikkaa laajenee suurem-

man toimijajoukon suuntaan koskemaan enemmän myös kansalaisia. Interventio-

alarakenteet puolestaan auttavat regiimiä sopeutumaan muutoksiin ja toteuttamaan muu-

toksia rakenteissa. Interventioalarakenteisiin siten kuuluu itsestään selvästi valtionhallinto, 

joka voi erilaisin interventioin (verotus, tuet, neuvonta, ohjaus) auttaa regiimiä sopeutu-

maan esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Tutkimus- ja kehitys tuottaa uutta tietoa ohjauksen 

tueksi, mutta myös uusia (teknologisia, taloudellisia) ratkaisuja esimerkiksi teollisuuden ja 

kotitalouksien käyttöön. Lisäksi erilaisten toimijoiden järjestämää koulutusta ja neuvontaa 

voi pitää toiminta-alarakenteeseen vaikuttavia interventioina. Myös kansalaisjärjestöt 

(energiakontekstissa erityisesti luonnonsuojelujärjestöt) sekä erilaiset etujärjestöt pyrkivät 

vaikuttamaan toiminta-alarakenteeseen sekä suoraan että valtionhallinnon kautta. Olen tar-

kastellut EU:ta tässä tutkimuksessa regiimin ulkopuolisena elementtinä, mutta sen voisi 

lukea myös valtion toimia kansallisessa energiapolitiikassa ohjaavaksi interventioalaraken-

teeksi. Valtionhallinto on interventioalarakenteesta vahvasti edustettuna. Vuonna 2008 mu-

kana on useampi ministeriö kuin vuonna 1997. Myös etenkin teollisuuden etujärjestöt ovat 

aktiivisesti mukana vaikuttamassa valiokuntiin. Yksi huomionarvoinen muutos vuosien 

1997 ja 2008 välillä on luonnonsuojelujärjestöjen roolin vahvistuminen. Tosin tässä on 

huomattava Ruostetsaaren näkemys siitä, että tämä muutos saattaa myös olla kosmeettinen, 

eikä luonnonsuojelujärjestöjen rooli tosiasiallisesti ole korostunut (Ruostetsaari 2010b, 

243). 
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Kuva 7 Energiaregiimin alarakenteet Holzin ym. (2008) jaottelun mukaan. Ylinnä ovat 
luonnolliset alarakenteet, keskellä toiminta-alarakenteet ja alinna interventioalarakenteet. 
Nuolet kuvaavat interventioita (katkoviiva), vuorovaikutusta (katkoviiva) tai resurssivirtoja 
(yhtenäinen viiva) alarakenteiden välillä. 
 

 

Holtzin ym. (2008) rakenteistumistarkastelun ohella regiimin ulottuvuuksia voi hahmotella 

Geelsin (2002) tapaan. Hänen (Geels 2002) mukaansa regiimi on moniulotteinen rakenne 

ja nämä ulottuvuudet kehittyvät osin toisistaan riippumatta, mikä voi aiheuttaa regiimiin 

sisäisiä jännitteitä. Tarkastelin millaisiin ulottuvuuksiin regiimi lausuntojen perusteella ja-

kautuu eri vuosina (Kuva 8). Vuoden 1997 regiimissä keskeinen ulottuvuus on markkinata-

lous. Vuonna 2008 tämän ulottuvuuden rinnalle on noussut muita kuten ympäristö, poli-

tiikka, kulutustottumukset. Edelleen talouden ulottuvuus näyttäytyy voimakkaana, mutta ei 

muista ulottuvuuksista niin selvästi erottuvan kuin vuonna 1997. Vuonna 1997 yhteiskun-

nan mahdollisuudet ohjata sähköntuotantoa nähtiin rajallisina, ja vapautuneiden sähkö-
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markkinoiden ajateltiin määräävän tuotantoa. Vuonna 2008 strategiassa esitetään otettavak-

si käyttöön useita ohjauskeinoja, tärkeimpänä syöttötariffi uusiutuvalla energialla tuotetulle 

sähkölle (tuuli- ja biokaasu). Toisin sanoen säätelyä siirretään markkinoilta poliitikoille. 

Toisin erityisesti markkinadiskurssi korostaa, että ohjauskeinot tulee valita siten, etteivät ne 

häiritse kilpailua. 

  

 

Kuva 8 Energiaregiimin ulottuvuudet a) vuonna 1997 ja b) vuonna 2008. Viivojen pituudet 
kuvaavat ulottuvuuden painoarvosta regiimissä. 
 

Ehkä selkein ero vuosien 1997 ja 2008 valiokuntalausuntojen perusteella muodostuvissa 

energiaregiimeissä on sitoumusten puute vuonna 1997. Regiimi tukeutuu olemassa oleviin 

rakenteisiin ja on avoin muutoksille, mutta ei aja niitä aktiivisesti. Muutos on ennemmin 

mahdollisuus kuin pakko. Esimerkiksi uusiutuva energia esitetään hyvänä, ympäristön 

kannalta kannatettava ratkaisuna, mutta sitä ei erityisesti tueta, todetaan vain, että edistä-

minen vaatisi tukitoimia. Sen sijaan vuonna 2008 on aistittavissa muutoksen pakko. Lau-

sunnoissa tarjotaan useampia toimintavaihtoehtoja, otetaan voimakkaammin kantaa asioi-

hin, haetaan erilaisia ratkaisuja. Lisäksi vuonna 2008 Suomi on itsestään selvästi osa Eu-

rooppaa ja muuta maailmaa. Energiapolitiikkaa säätelevät EU-politiikka ja kansainväliset 

sitoumukset. Sen sijaan vuonna 1997 Suomi oli lausuntojen perusteella osa Eurooppaa lä-

hinnä avautuneiden (sähkö)markkinoiden kautta. Vuoden 2008 strategiassa esitetyt uudet 

tuki-instrumentit (erityisesti syöttötariffi) lisäävät poliittisen järjestelmän kykyä ohjata 

energiapolitiikkaa. Vuonna 1997 lausuntojen mukaan markkinat ovat keskeinen energia-

politiikkaa ohjaava tekijä. Tosin myös vuonna 2008 erityisesti markkinadiskurssi korostaa, 

että ohjauskeinot tulee valita siten, etteivät ne vääristä kilpailua.  
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Ympäristön rooli energiapolitiikassa on selvästi vahvistunut vuodesta 1997 vuoteen 2008. 

Vuonna 1997 ympäristövaikutusten tarkastelu jää energiantuotannon ympäristö-

vaikutuksiin ja lähtökohtaoletuksena on uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto vähen-

tää haitallisia päästöjä. Sen sijaan vuonna 2008 tarkastellaan laajemmin energiantuotannon 

ja kulutuksen ympäristövaikutuksia ja tiedostetaan, että myös uusiutuvien energian-

lähteiden (esimerkiksi biomassa) käytöllä voi olla ympäristön kannalta haitallisia vaikutuk-

sia esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen tai ne voivat tuottaa haitallisia päästöjä. Ener-

giansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen nostetaan keskeiseksi tekijäksi päästö-

tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkastelen seuraavaksi millaisia muutoksia energiaregiimin 

maisemassa on tapahtunut ja voiko näiden muutosten avulla selittää regiimillä tapahtuneita 

muutoksia 
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7 REGIIMI MUUTTUU? 

Tarkoitukseni on tässä kappaleessa pohtia sitä, onko valtioneuvoston energiastrategioista 

annettujen valiokuntalausuntojen perusteella energiapolitiikassa tapahtunut muutosta vuo-

sien 1997 ja 2008 välillä ja miten muutosta voidaan selittää Geelsin monitasomallin avulla. 

Kuvailen ensin Suomen energiantuotanto ja –kulutus regiimin ulkopuolisia tekijöitä, jotka 

aiheuttavat regiimille muutospaineita. Energiaregiimin maisemaa ovat ainakin ilmaston-

muutos, kansainväliset sopimukset ja energian saatavuus/hinta. Pohdin myös, kertovatko 

diskurssit energiaregiimillä tapahtuneesta teknologisesta muutoksesta ja miten tätä muutos-

ta voisi kuvailla Berkhoutin muutostypologian avulla 

7.1 Energiaregiimi muuttuvassa maisemassa 

Kansainväliset sitoumukset 

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UN Framework Convention on Climate 

Change, UNFCCC) hyväksyttiin vuonna 1992 ja se tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuk-

sessa on mukana 192 osapuolta ja sen tavoitteena on vakauttaa kasvihuonekaasupäästöt 

tasolle, joka estää ihmistoiminnan haitalliset vaikutukset ilmastosysteemille. Kioton proto-

kolla on osa Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta ja se 

asettaa sitovat päästövähennystavoitteet 37 teollistuneelle maalle sekä Euroopan unionille 

(YK 1998). Kioton pöytäkirja allekirjoitettiin 11. joulukuuta 1997 ja sen tavoitteena on 

kasvihuonekaasupäästöjen vakauttaminen. Kehittyneille maille se sisältää sitovan keski-

määrin 5 % päästövähennystavoitteen vuoden 1990 tasosta. Velvoitekausi, jonka aikana 

päästövähennykset pitäisi toteuttaa, on 2008-2012. Suomi ratifioi Kioton pöytäkirjan mui-

den Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa vuonna 2002. Keskeisistä teollisuusmaista Yh-

dysvallat on irtisanoutunut pöytäkirjan noudattamisesta.  

 

Kioton sopimus sisältää yhteisen, mutta eritytetyn vastuun periaatteen, jonka mukaan teol-

lisuusmaiden on kannettava suurempi vastuu päästövähennyksistä, koska teollisuusmaat 

ovat pääosin vastuussa ilmakehän kohonneista hiilidioksidipitoisuuksista. Kehitysmaille ei 

aseteta sitovia päästövähennystavoitteita, mutta sopimus velvoittaa ne esimerkiksi päästö-

vähennysohjelmien laatimiseen. Sopimuksen mukaan päästövähennykset on toteutettava 

pääosin kansallisesti, mutta sopimukseen sisältyy myös kolme Kioton mekanismeina tun-
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nettua kansallisia toimia täydentävää keinoa: kansainvälinen päästökauppa, puhtaan kehi-

tyksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM) ja yhteistoteutushankkeet 

(Joint Implementation, JI) 

 

Uutta Kioton sopimuksen jälkeistä aikaa koskevaa ilmastosopimusta on valmisteltu osa-

puolten kokouksissa. Kolmannessatoista osapuolikokouksessa (COP13) Balilla joulukuus-

sa 2007 kaikki kokouksen osapuolet mukaan lukien Yhdysvallat ja nousevista talouksista 

Kiina ja Intia sitoutuivat yhteisesti uutta kattavaa ilmastosopimusta koskevien neuvottelu-

jen aikatauluun ja sopimusjärjestelyn keskeisiin asiakohtiin. Kööpenhaminassa 15. osapuo-

likokouksessa joulukuussa 2009 tavoitteena oli saada uusi kaikkia maita koskeva ilmasto-

sopimus aikaan, mutta tavoitteessa epäonnistuttiin ja neuvottelut jatkuvat vuonna 2010 

(UN 2009). Kaikkien maiden saaminen mukaan uuteen sopimukseen on tärkeää ilmaston-

muutoksen hillitsemiseksi. EU:n uusiutuvan energian lisäämistä koskeva direktiivi on an-

nettu Kioton sopimuskaudella, mutta se koskee myös Kioton jälkeistä aikaa. Mikäli kaikki 

maat sitoutuvat uuteen sopimukseen, EU on luvannut kasvattaa vuodelle 2020 sovittua 20 

prosentin päästövähennystavoitetta 30 prosenttiin. 

 

Ilmastonmuutos 

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel for Climate Change, 

IPCC) on tieteellinen YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Maailman meteorologiliiton 

(WMO) asettama elin, jonka tehtävänä on koota yhteen ja arvioida tieteellistä, teknistä ja 

sosioekonomista tietoa, joka lisää ymmärrystä ilmastonmuutoksesta. Arviointiraporttien 

kokoaminen on keskeinen osa IPCC:n toimintaa. Ensimmäinen arviointiraportti ilmestyi 

vuonna 1990. Tällä hetkellä uusin on vuonna 2007 ilmestynyt neljäs arviointi. Raportit 

koostuvat useasta osasta, joissa arvioidaan ilmastonmuutoksen tieteellistä perustaa, vaiku-

tuksia, sopeutumista ja haavoittuvuutta sekä torjuntaa. Lisäksi työryhmien arvioinnit on 

koottu yhteen synteesiraportiksi.  

 

Neljännen arviointiraportin (IPCC 2007) mukaan havainnot maapallon ilman ja merien 

keskilämpötilan kohoamisesta, ikijään ja lumen sulaminen ja merenpinnan keskimääräinen 

nousu osoittavat yksiselitteisesti, että maapallon ilmasto lämpenee. Kaikilta mantereilta ja 

useimmilta valtameriltä on kerätty havaintoja siitä, että alueellisen ilmaston muutos, erityi-

sesti lämpötilan nousu, on vaikuttanut luonnon järjestelmiin. Esimerkkeinä ovat lumesta ja 
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jäästä riippuvat elinympäristöt sekä kevään aikaistumien ja levinneisyysalueiden siirtymi-

nen pohjoisempaan. Hyvin suurella todennäköisyydellä suurin osa havaitusta maapallon 

keskilämpötilan noususta 1900-luvun puolivälin jälkeen aiheutuu ihmistoiminnan seurauk-

sena syntyneiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta. Tutkimustiedon karttuessa 

käsitys ihmistoiminnan vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen on vahvistunut (IPCC 

1995, 2001, 2007). Myös käsitys siitä, että ihmistoiminnan vaikutus näkyy keskilämpötilan 

nousun lisäksi myös muissa ilmaston ilmiöissä kuten äärilämpötiloissa ja tuulisuuden li-

sääntymisessä, on vahvistunut.  

 

IPCC:n arviointiraportteihin sisältyy malleja, joiden avulla voidaan luoda ennusteita ilmas-

tonmuutoksen etenemisestä tulevaisuudessa. Eri mallit luovat yhdenmukaisen (high ag-

reement and much evidence) kuvan siitä, että nykyisellä ilmastonmuutoksen torjuntapoli-

tiikalla ja siihen liittyvillä kestävää kehitystä edistävillä toimilla kasvihuonekaasupäästöt 

jatkavat kasvuaan seuraavat vuosikymmenet. Päästöskenaarioiden mukaan on oletettavaa, 

että ilmasto lämpenee 0,2 °C vuosikymmenessä. Vaikka kasvihuonekaasujen ja aerosolien 

pitoisuudet saataisiin pidettyä vakioina vuoden 2000 tasolla, 0,1 °C lämpeneminen vuosi-

kymmenessä olisi odotettavissa. 

 

Yhteiskuntien täytyy toisaalta pyrkiä torjumaan ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutumaan 

siihen. Raportti painottaa, että tulevien vuosikymmenien aikana tulee olla riittävästi talou-

dellisia mahdollisuuksia taltuttaa kasvihuonekaasupäästöjen kasvu ja kääntää päästöt las-

kuun. Hallitukset voivat kansallisilla politiikoilla ja välineillä luoda kannustimia tavoitteen 

toteuttamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi verot ja maksut, tuet, vapaaehtoiset si-

toumukset sekä tutkimus ja kehitys. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan lisäksi saavuttaa 

päästövähennyksiä kustannusten ja ympäristön kannalta tehokkaasti. IPCC:n kolmannen 

työryhmän (IPCC 2007 WG III 13.3) mukaan YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 

(Framework convention on climate change) ja Kioton protokollan tärkeimpiä saavutuksia 

(high agreement and much evidence) ovat olleet globaalin vasteen aikaansaaminen ilmas-

tonmuutoksen suhteen, kansallisten politiikkojen kannustaminen, kansainvälisten hiili-

markkinoiden luominen sekä uusien institutionaalisten mekanismien perustaminen, jotka 

saattavat muodostaa perustan ilmastonmuutoksen torjunnalle tulevaisuudessa.  

 



82 

 

Useassa kohtaa raporttia (IPCC 2007 WGII 4.ES, TS 5.1, 18.4, 18.6, 20.7, SPM; WGIII 

1.2, 2.5, 3.5, 3.6) todetaan, että suurella todennäköisyydellä (high confidence) sopeutumi-

nen ja torjunta eivät voi yksinään estää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä. Jotta 

kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä vakiintuisivat pitää päästöjen kasvun pysäh-

tyä ja kääntyä sen jälkeen laskuun. Mitä alhaisempi on taso, jolle pyritään, sitä nopeammin 

päästöjen kasvu pitää saada katkaistua (IPCC 2007 WG III 3.3, 3.5). Sen vuoksi ilmaston-

muutoksen torjuntatoimilla seuraavien kahden tai kolmen vuosikymmenen aikana on kes-

keinen vaikutus siihen saavutetaanko päästöennusteiden alhaisimpia kasvihuonekaasupitoi-

suustasoja. 

 

Sekä IPCC:n raporttien yksityiskohtia että ilmastopaneelin rakennetta ja toimintatapoja on 

kritisoitu. Osa kriitikoista on ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvia tutkijoita, mutta 

viime aikoina kritiikki on kohdistunut enemmän myös ilmastopaneeliin itseensä. Vuonna 

2010 paljastui, että AR4 raportissa Himalajan jäätiköiden sulamisnopeutta oli yliarvioitu, 

Amazonasin sademetsien tuhoa liioiteltu ja luonnonkatastrofien sekä ilmastonmuutoksen 

yhteyttä korostettu väärin perustein, mikä herätti vaatimuksia paneelin sääntöjen ja 

toimintatapojen uudelleenarvioinnista (Nature 463, 596-597 (2010)) Myös esimerkiksi Tol 

(2007) on kritisoinut, että ilmastopaneeli on saanut liian suuren painoarvon ainoana 

tieteellisenä elimenä vaikuttaa ilmastonmuutoksen vastaiseen politiikkaan. Atte Korholan 

(2010) mukaan ilmastonmuutos on osoittautunut yhä monimutkaisemmaksi ilmiöksi ja 

mallien epävarmuus on kasvanut. Siten arviointiraporteilta ei saisi odottaa johtopäätöksiä, 

joita ne eivät kykene antamaan. Korhola esittää, että paneelin rakennetta tulisi muuttaa 

vastaamaan paremmin koko ilmastonmuutostutkimuksen kenttää, se tulisi purkaa 

pienempiin osiin ja sen yhteydet poliittiseen ja valtiolliseen ohjaukseen purkaa. 

Ilmastopaneeliin kohdistuvasta kritiikistä huolimatta tutkijoiden keskuudessa vallitsee 

suuri yksimielisyys siitä, että ilmastonmuutos on todellinen ja vakava ongelma, jonka 

torjunta vaatii välittömiä toimia ja puolueetonta tutkimusta (ks. esim. ilmastotutkijoiden 

avoin kirje Yhdysvaltain viranomaisille, Yohe ym. 2010)  

 

Iso Britannian hallituksen taloudellinen neuvonantaja Sir Nicholas Stern laati hallituksen 

toimeksiannosta vuonna 2006 raportin ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. 

(Stern ym. 2006) Sternin raportti on kirjallisuuskatsaus, johon sisältyy taloudellisia malleja 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Sternin raportin johtopäätösten mukaan ilmastonmuutos 
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on vakava ja kiireellinen ongelma. Tutkimuksessa käytettyjen taloudellisten mallien mu-

kaan ilmastonmuutoksella on myös vakavia taloudellisia seurauksia. Jos torjuntatoimiin ei 

ryhdytä, kokonaiskustannukset vastaavat 5 % menetyksiä globaalista kansantuotteesta vuo-

sittain kirjoitusajankohdasta eteenpäin. Mikäli malleissa huomioidaan enemmän riskejä ja 

vaikutuksia, arviot menetyksistä nousevat 20 prosenttiin kansantuotteesta tai jopa yli. Sen 

sijaan, jos torjuntatoimiin ryhdytään rajoittamalla kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilma-

kehässä, jolloin ilmastonmuutoksen vakavimmilta uhilta vältytään, kustannukset rajoittuvat 

1 % kansantuotteesta vuosittain. Ilmastonmuutoksella saattaa olla suuria vaikutuksia kas-

vuun ja kehitykseen kaikkialla maailmassa, mutta köyhimpiä maita ja kansoja muutos kos-

kettaa ensimmäisenä ja eniten. Äärimmäisten sääilmiöiden kuten tulvat, kuivuus ja myrs-

kyt, aiheuttamat kustannukset kasvavat jo nyt myös rikkaissa maissa. Ilmastonmuutokseen 

puuttuminen tarkoittaa pitkällä aikavälillä kasvua ja kehitystä. Se voidaan toteuttaa tavalla, 

joka ei estä rikkaiden eikä köyhien maiden kasvupyrkimyksiä. Ilmastonmuutos vaatii kan-

sainvälisiä toimia, jotka perustuvat yhteiseen näkemykseen pitkän aikavälin tavoitteista ja 

toimintasuunnitelmista. Raportti tuo myös esille painavia argumentteja globaalin hiiliveron 

käyttöönoton puolesta.  

 

Sternin raporttia on myös kritisoitu sen taloudellisen analyysin osalta (esim. Tol ja Yosa 

2009, Weitzman 2007, Dasgupta 2007). Weitzman (2007) toteaa, että Sternin raportti on 

poliittinen yhtä paljon kuin taloudellinen raportti. Raportin ansioksi voidaan katsoa, että se 

on nostanut julkisen keskustelun tasoa sekä lisäämällä tietoisuutta ilmastonmuutoksen va-

kavuudesta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen torjunnasta sekä popularisoimalla 

taloustieteilijöiden näkemystä siitä, että taloudellinen kustannus-hyöty analyysi voi olla 

hyödyllinen ja legitiimi menetelmä ilmastonmuutoksen torjumistoimien arvioimiseksi 

(Weitzman 2007).  

 

Energia 

Suomen energiaomavaraisuus on heikko (Tilastokeskus 2009b). Ainoastaan noin 30 % ku-

lutetusta energiasta tuotetaan kotimaisista lähteistä. Suurin tuontienergianlähde on öljy. 

Suuri tuontienergian osuus kulutuksesta tekee energiaregiimin riippuvaiseksi öljyn ja maa-

kaasun toimitusvarmuudesta sekä hinnan vaihteluista. Öljyn hinta oli koko 1990-luvun ver-

raten tasainen, mutta kääntyi nousuun 2000-luvun alussa. Hintapiikki koettiin vuonna 

2008, minkä jälkeen hinta romahti, jääden kuitenkin 1990-luvun hintoja selvästi korkeam-
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malle (Kuva 9). Kotimaisista energianlähteistä merkittävimmät ovat vesivoima, puu ja met-

säteollisuuden jäteliemet. Kemiallista selluloosaa tuottava tehdas polttaa selluloosan val-

mistuksen sivutuotteena syntyvät jätteet ja tuottaa siten osan tarvitsemastaan energiasta 

(esim. Klugman ym. 2009). Usein se voi myydä ylimääräenergiaa (lämpö) myös ympä-

röivälle yhdyskunnalle.  
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Kuva 9 Raakaöljyn hintakehitys vuosina 1990-2010 (EIA 2010) 

 

Suomen metsäteollisuus on tuonut puuta Venäjältä, mutta Venäjän aikeet nostaa tulleja (nk. 

puutullikiista) ovat uhanneet tyrehdyttää tuonnin. Tämä heijastuu myös energiaregiimille, 

koska massateollisuus kilpailee kotimaisesta puusta energiakäytön kanssa. Toisaalta, jos 

massateollisuuden kannattavuus korkean puun hankintahinnan takia heikkenee, on uhkana 

tehtaiden alasajo, mikä puolestaan vaikuttaa sekä energiankäyttöön että tuotantoon. Viime 

vuosina tehtaita on jo lakkautettu kannattamattomuuden tai ylituotannon vuoksi. Vuonna 

2006 suljettiin paperitehdas Kuusankosken Voikkaalla, vuonna 2008 sellutehtaat Kemijär-

vellä ja Valkeakoskella, paperitehtaat Haminan Summassa, Kajaanissa, kartonkitehtaat 

Varkaudessa ja Juankoskella, vuonna 2009 suljettiin sellutehdas Kaskisissa ja vuonna 2010 

on jo suljettu paperitehdas Jyväskylässä ja sulkemisuhan alla on muutamia sekä sellu- että 

paperitehtaita. Lakkauttamisien vaikutuksia energiaregiimiin (päästöihin, bioenergian 

osuuteen kokonaisenergiasta) on hankala arvioida, koska tehtaat tuottavat itse että ostavat 

ulkopuolella eri raaka-aineista tuotettua energiaa että myyvät mahdollista ylijäämälämpöä 
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yhdyskunnalle. Lähtökohtaisesti tietenkin tehtaan sulkeminen vähentää energiankulutusta 

(ml. raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen tarvittava energia) ja päästöjä.  

 

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on vuoden 2008 (IEA 2008) energiaraportissaan arvi-

oinut energiankulutusta, öljy- ja kaasuvarojen riittävyyttä sekä energiankäytön vaikutuksia 

ilmastoon. IEA on lähinnä pääasiassa läntisten teollisuusmaiden muodostama OECD:n 

alainen järjestö. IEA:n mukaan maailman energiantuotanto ja –kulutus ovat ympäristön 

kannalta, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestämättömällä pohjalla. Myös kaikkein optimisti-

simpien vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen kehitysarvioiden mukaan öljy säilyy 

vielä vuosia tärkeimpänä energialähteenä. IEA:n mukaan halvan energian aika on kuiten-

kin ohi ja ainoastaan markkinaheilahtelut voivat tuoda hetkellisiä muutoksia tilanteeseen. 

Nykyiselläkään käytöllä öljyvarat eivät ole ehtymässä vielä seuraaviin 40 vuoteen, mutta 

markkinat muuttuvat. Tuotanto keskittyy yhä selkeämmin muutaman öljyntuottajamaan 

(OPEC-maat) käsiin ja ei-OPEC maissa, esimerkiksi Pohjanmerellä ja Meksikossa, öljyn-

tuotanto ehtyy. Öljyn- ja kaasuntuotannon säilyttäminen nykyisellä tasolla vaatii kuitenkin 

merkittäviä investointeja Raportin mukaan kansallisten öljy-yhtiöiden merkitys kaupassa 

kasvaa, mikä tekee tuotannon ylläpitämiseen tarvittavien investointien toteutumisesta epä-

varmempaa. Erityisesti eräiden Afrikan maiden (Angola, Ghana ja Nigeria) öljyvarat ovat 

merkittävät, mutta ne eivät pysty tekemään riittäviä investointeja varojen hyödyntämiseksi 

eivätkä pysty tuottamaan sähköä edes oman tarpeensa kattamiseksi.  

 

Kiinan ja Intian talouskasvu merkitsee, että niiden osuus maailman energiankulutuksesta 

kasvaa voimakkaasti. (IEA 2008) Sen sijaan OECD maiden osuus kasvusta on vaatimaton. 

Uusiutuvien energiamuotojen kulutus ja merkitys maiden talouksille kasvaa. Raportin (IEA 

2008) ilmastonmuutokseen liittyvän ennusteen mukaan, jos energiankulutus jatkuu saman-

laisena kuin tähän mennessä, maailman energiaan liittyvät CO2-päästöt tulevat nousemaan 

45 % vuodesta 2006 vuoteen 2030, mikä merkitsisi 6 °C lämpötilan nousua. Raportti pää-

tyy toteamaan, että dramaattisten muutosten torjuminen merkitsee huomattavasti nykyistä 

voimakkaampia ja kiireellisiä politiikkatoimia ja mittavia investointeja.  

 

Maailmantalous 

Maailmantalouden kasvu nopeutui 1990-luvun puolivälin jälkeen ja 2000-luvun alun pie-

nen taantuman jälkeen on ollut historiallisestikin tarkasteltuna nopeaa (Ylä-Anttila, 2008). 
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Pörssikurssien kehitys 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa on Suomessa jopa nope-

ampaa kuin maailmalla (USA, Japani, Iso-Britannia), mutta on viime vuosina noudatellut 

kansainvälisiä ensin kasvavia vuoden 2008 romahdukseen päätyneitä trendejä (EK 2010). 

Teollisuustuotanto kasvoi maailmassa tasaisesti 1990-luvun puolivälistä päätyen myös 

vuoden 2008 romahdukseen. Ulkomaankauppa tuottaa Suomessa merkittävän osan brutto-

kansantuotteesta. Viennin osuus bruttokansantuotteesta on kohonnut hiljalleen 1990-luvun 

alun lamasta ollen vuonna 1997 38 % ja vuonna 2008 47 %. Pääasialliset vientialat Suo-

messa ovat olleet energiaintensiiviset metsä- ja metalliteollisuus, 1990-luvulta alkaen myös 

elektroniikkateollisuus. Metsäteollisuus on ollut viime vuosina Suomessa suurissa ongel-

missa. Teollisuudenalan perinteiset markkinat ovat supistumassa, tuotteiden hinnat laskus-

sa ja kannattavuus on muuttunut heikoksi. Tieto- ja viestintäteknologian klusteri on hajon-

nut, kun alihankkijat ovat supistaneet tuotantoaan ja siirtäneet sen matalan kustannustason 

maihin 

 

Ylä-Anttilan mukaan kyseessä on globalisaation uusimpaan vaiheeseen liittyvä 

kansainvälisen työnjaon syveneminen. Vuosien 2003-2007 noin viiden prosentin 

maailmantalouden keskimääräisestä kasvusta kaksi prosenttia on Aasian osuutta, josta 

Kiinan osuus on puolet. Aasian taloudellinen kasvu perustuu pitkälti teollisuustuotannon 

laajenemiseen. Aasian merkitys on suuri miltei kaikilla teollisuuden aloilla, ei vain mataliin 

kustannuksiin perustuvassa työvaltaisessa teollisuudessa. Aasia on maailman suurin 

elektroniikan tuottaja, mutta nykyisin myös suurin teräksen tuottaja. Autoteollisuus kasvaa 

voimakkaasti samoin esimerkiksi paperiteollisuus. 

 

Ylä-Anttilan (2008) mukaan Suomi on hyötynyt maailmantalouden ja Aasian talouskasvus-

ta. Suomi on erikoistunut investointitavaroiden ja teollisten välituotteiden ja yhden nopeas-

ti kasvavan kulutustavara-alan, matkapuhelimien, tuotantoon. Näiden kysyntä on perintei-

sillä vientimarkkinoilla kasvanut suhteellisen hitaasti, mutta kehittyvien talouksien mark-

kinoilla nopeasti. Vaikka Suomen viennin kasvu on ollut nopeaa, vientimarkkinat ovat kas-

vaneet vielä nopeammin ja Suomi on menettänyt markkinaosuuksia nopean kasvun mark-

kinoilla. On myös huomattava, että EU-maiden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat olleet 

samalla tasolla parin vuosikymmenen ajan, kun samaan aikaan erityisesti Kiina ja Intia 

ovat kasvattaneet investointejaan tällä alalla. Investointien hidas kasvu näkyy Euroopan 

osuuden supistumisena maailman huipputeknologian tuotannossa. 
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Suomi on osa globaaleja ja yhä avoimempia maailmanmarkkinoita. Siten maailman-

talouden heilahtelut vaikuttavat myös Suomen talouteen. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä 

vuonna 2008 kärjistynyt talouskriisi, joka oli seurausta pitkästä maailmanlaajuisesta vel-

kaantumiskehityksestä ja on johtanut muun muassa pankkien vararikkoihin ja joutumiseen 

valtioiden haltuun (esim. Davidson 2008). Kriisi on johtanut teollisuustuotannon laskuun, 

työvoimapulan kääntymiseen työttömyydeksi ja investointien supistumiseen.  

 

 

EU:n energiapolitiikka  

Euroopan energiapolitiikan kehittäminen oli koko yhteiseurooppalaisen ajattelun 

lähtökohtana Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) (1951) ja Euroopan 

atomienergiayhteisön (Euratom) (1957) perustamissopimuksista lähtien. Vuonna 1997 

EU:n energiapolitiikan pitkänajan suuntaviivoja ja tavoitteita määritteli energiapolitiikan 

valkoinen kirja (1995, KOM(95)682). Valkoisen kirjan mukaan energiapolitiikan on 

nivouduttava yhteisön talouspolitiikan yleisiin tavoitteisiin. Niitä ovat markkinoiden 

yhdentyminen, sääntelyn purku, valtion toimien rajoittaminen tehtäviin, jotka ovat 

ehdottoman välttämättömiä yleisten etujen ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi, kestävä kehitys, 

kuluttajansuoja sekä taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Näiden yleisten 

tavoitteiden lisäksi energiapolitiikalla on tähdättävä myös erityisiin tavoitteisiin, joiden 

avulla energia-alan kilpailukyky, toimitusvarmuus ja ympäristönsuojelu saadaan keskenään 

tasapainoon. EU:n sisämarkkinoiden toteuttaminen vaatii energia-alalla kaupan esteiden ja 

rajoitteiden poistamista, verotus- ja hintapolitiikan lähentämistä sekä ympäristöä ja 

turvallisuutta koskevien määräysten yhdenmukaistamista. Euroopan parlamentti ja 

neuvosto on antanut vuosina 1996 ja 1998 direktiivit sähkön (96/92/EY) ja maakaasun 

sisämarkkinoista (98/30/EY), jotka myöhemmin on korvattu direktiiveillä (2009/72/EY) ja 

(2009/73/EY). Sähködirektiivi luo yhteiset säännöt sähköntuotannolle, -siirrolle ja -jake-

lulle tavoitteena kilpailukykyiset EU:n sähkömarkkinat. Kilpailukykyisten markkinoiden 

tavoitteena on tarjota kuluttajille mahdollisuus sähkön- ja kaasuntoimittajan valintaan ja 

saada sähkönsä tai kaasunsa kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi tavoitteena on avointen 

markkinoiden avulla mahdollistaa myös pienten ja uusiutuviin energialähteisiin 

investoivien yritysten pääsy markkinoille sekä hiilidioksidipäästöjen päästöoikeuksien 

kaupan helpottaminen. 
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EU:n tämänhetkistä ja myös Pitkänajan energia- ja ilmastostrategian aikaista energiapoli-

tiikkaa linjaa komission 10.1.2007 antama tiedonanto Energiaa Euroopalle (KOM(2007)1), 

joka on strateginen katsaus Euroopan energiapolitiikkaan ja jossa otetaan käyttöön toimen-

pidepaketti (nk. energiapaketti). Unionin näkemyksen mukaan tehokkain tapa vastata jä-

senvaltioiden kohtaamiin energiaa koskeviin haasteisiin, jotka liittyvät kestävyyteen, kasvi-

huonekaasupäästöihin, energian toimitusvarmuuteen, riippuvuuteen energian tuonnista se-

kä kilpailukykyyn ja energian sisämarkkinoiden tehokkaaseen toteuttamiseen, on kehittää 

Euroopan unionin energiapolitiikkaa. Tiedonannossa komissio linjaa kolme lähtökohtaa 

Euroopan energiapolitiikalle: ilmastonmuutoksen ehkäisy, hiilivetyjen alalla vallitsevasta 

EU:n tuontiriippuvuudesta aiheutuvan haavoittuvuuden minimointi sekä työllisyyden ja 

talouskasvun edistäminen ja tätä kautta varman ja kohtuuhintaisen energiansaannin tur-

vaaminen kuluttajille. Energiapaketissa EU sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästö-

jään 20 % vuoden 1997 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU tavoittelee kansain-

välistä sopimusta, jossa kehittyneet maat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästö-

jään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen mukaisesti EU asettaa uudeksi ta-

voitteeksi vähentää omia päästöjään 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kasvihuonekaasu-

päästöjen tavoitteen saavuttamisen edellytys on energiankulutuksen vähentäminen ja pääs-

töttömien tuotantomenetelmien käyttöönotto. 

 

Energiankulutuksen vähentäminen ja energian tuhlauksen estäminen ovat tärkeitä tavoittei-

ta Euroopan unionissa. Parantamalla energiatehokkuutta EU pyrkii myötävaikuttamaan 

kilpailukykyyn, energian toimitusvarmuuteen ja ilmastonmuutosta koskevien, Kioton pöy-

täkirjaan perustuvien sitoumusten noudattamiseen. Energiatehokkuuden vihreässä kirjassa 

(KOM(2005)265) komissio on määritellyt tavoitteeksi vähentää energiankulutusta 20 % 

vuoteen 2020 mennessä. Vihreään kirjaan liittyvät muun muassa direktiivit energian loppu-

käytön energiatehokkuudesta ja energiapalveluista (2006/32/EY, korvaten direktiivin 

93/76/ETY), sähkön ja lämmön yhteistuotannosta (2004/8/EY korvaten direktiivin 

92/42/ETY), rakennusten energiatehokkuudesta (2002/91/EY), puhtaista ja energiatehok-

kaista maantieajoneuvoista (2009/33/EY), energiaa käyttävien tuotteiden ekologisesta 

suunnittelusta (2005/32/EY korvaten direktiivit 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY) ja 

kotitalouskoneiden energiamerkinnöistä (92/75/ETY). 
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Komissio (KOM(2007)1) toteaa, että uusiutuvat energianlähteet auttavat parantamaan 

EU:n energiavarmuutta lisäämällä EU:n sisällä tuotetun energian osuutta, monipuolista-

malla energialähdevalikoimaa ja tuontienergian lähteitä sekä lisäämällä poliittisesti vakail-

ta alueilta tulevan energian osuutta. Lisäksi ne luovat työpaikkoja Eurooppaan. Energiapa-

ketissaan EU sitoutuu lisäämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuuden 

20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja asettaa sitovaksi vähimmäistavoitteeksi biopolt-

toaineille 10 prosentin osuuden ajoneuvopolttoaineista vuoteen 2020 mennessä. 

 

Kioton pöytäkirjassa (2002) EU sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 8 prosent-

tia vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana vuoden 1990 tasoon verrattuna. Kioton tavoittei-

siin liittyen unionissa aloitettiin keskustelu päästökauppajärjestelmästä, jonka avulla Kio-

ton tavoitteisiin voitaisiin päästä taloudellisesti edullisella tavalla. Euroopan parlamentti ja 

neuvosto antoivat 13 päivänä lokakuuta 2003 direktiivin (2003/87/EY), kasvihuone-

kaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä. Järjestelmä vel-

voittaa energia-alan laitosten, rautametallialan tuotanto- ja jalostuslaitosten, mineraali-

teollisuuden sekä paperia ja kartonkia valmistavien laitosten noudattamaan päästö-

kauppajärjestelmää. Tammikuussa 2008 hyväksymässään ilmastoa koskevassa toimenpide-

paketissa (KOM(2008)30) komissio ehdottaa, että päästöoikeuksien kauppaa koskevaa jär-

jestelmää nykyaikaistetaan ja laajennetaan koskemaan myös muiden kasvihuone-

kaasupäästöjen kuin hiilidioksidin päästöjä ja kaikkia suuria saastuttavia teollisuus-

laitoksia. Sen sijaan alle 10 000 tonnia vuodessa hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien laitosten 

ei tarvitsisi osallistua päästökauppaan, mikäli ne osallistuvat muilla riittävillä keinoilla 

päästöjen vähentämiseen. 

 

Kansainväliset tutkimustulokset (esimerkiksi IPCC, Sternin raportti) ja järjestöjen raportit 

(esimerkiksi YK, IEA) tuovat selkeästi esille, että ilmasto lämpenee ja seuraukset ovat va-

kavat, ellei ryhdytä kiireellisiin toimiin lämpenemisen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutos on 

selkeästi ilmiö, jota voidaan pitää energiantuotannon ja –kulutuksen regiimiin vaikuttavana 

maisematason tekijänä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama regiimiin kohdistama muutospaine 

konkretisoituu kansainvälisinä sopimuksina ja niissä määriteltyinä päästörajoituksina (esi-

merkiksi Kioton sopimus). Energiaregiimiin vaikuttaa myös fossiilisten polttoaineiden ra-

jallinen saatavuus. Vaikka niiden ehtyminen ei vielä ole näköpiirissä, IEA:n arvion mukaan 

markkinat muuttuvat epävarmemmiksi. Myös tämä aiheuttaa painetta muuttaa energian-
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tuotantoa ja kulutuskäyttäytymistä. Vientivoittoisena ja tuontienergiariippuvana maana 

Suomi on riippuvainen maailmantalouden kehityksestä. Taloudellinen kehitys vaikuttaa 

teollisuustuotantoon ja siten suoraan energian kulutukseen, mutta myös välillisesti esimer-

kiksi työllisyyteen. Kuten valiokuntalausunnoistakin on havaittavissa, energiapoliittisin 

toimin pyritään vaikuttamaan paitsi energian tuotantoon ja kulutukseen suoraan, myös 

luomaan suotuisat edellytykset suomalaiselle teollisuudelle globaalissa maailmassa. Ener-

giapoliittisessa maisemassa tapahtuvat muutokset välittyvät Suomeen myös EU:n energia-

politiikan kautta. Vaikka EU:ssa periaatteessa kukin jäsenmaa vastaa omasta energiapoli-

tiikastaan, EU:n sisäinen yhteistyö on tiivistä ja nyt Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 

yhteisön energiapolitiikalle on myös selkeämpi oikeudellinen perusta. Siten EU:n asetta-

mat tavoitteet ja sitoumukset määrittelevät myös Suomen energiapolitiikkaa.  

 

EU:n energiapolitiikan voi katsoa vaikuttaneen myös energiapoliittiseen säätelyyn Suo-

messa. Energiapolitiikka on luonteeltaan strategista: ilman energiapolitiikkaa valtion perus-

tehtävien hoitaminen on mahdotonta. Tämän vuoksi energiapolitiikka on pitkään ollut 

luonteeltaan interventionistista eli se on pyrkinyt korjaamaan markkinoiden epäonnistumi-

sia. Edelleen tästä johtuen energiasektori on poikennut muista teollisuuden aloista, joilla 

markkinamekanismit vallitsevat. (Prontera 2009) Energiapolitiikan strategisella luonteella 

on ollut merkitystä myös siinä millaiseksi energiakentän toimijarakenne on muotoutunut. 

Monissa maissa kaasu- ja sähkösektoreita ovat dominoineet suuret julkisen vallan omista-

mat yhtiöt. Valtion omistuksella on pyritty takaamaan sähkön- ja kaasun saanti kansalaisil-

le. Yritysten ja valtion suhde on kuitenkin ollut monimutkainen, koska yritykset eivät ole 

olleet vain valtion tahdon toimeenpanijoita, vaan pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan ener-

giapolitiikkaan. Tämä on nähtävissä myös Suomessa, jossa keskeisimpien energiapoliittis-

ten vaikuttajien joukossa on suuret energiaa tuottavat yhtiöt. Sähkön jakeluun liittyvän sää-

telyn purkaminen ja markkinoiden avaaminen kilpailulle alkoi Suomessa 1990-luvun alus-

sa. Idea sähkön markkinoiden avaamisesta rantautui Suomeen Euroopan yhteisöstä. Ruos-

tetsaari (2010b, 20) on todennut sähkömarkkinoiden avaamisen vaikuttaneen merkittävästi 

energiasektorin toimintaan. Toisaalta kansainvälisen toimintaympäristön muutokset sekä 

Euroopan integraation ja siihen liittyvän kilpailun vapauttamisen että yleisemmin ilmasto- 

ja ympäristöpolitiikan kautta ovat vaikuttaneet Suomen energiaregiimin liikkumatilaan. 

Kioton sopimuksen ja EU:n päästökaupan on arvioitu vaikuttaneen Suomen energia-

markkinoihin yhtä paljon kuin markkinoiden vapauttaminen. Myös EU:n ilmasto- ja ener-
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giapaketilla, joka ei pelkästään määrittele kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteis-

ta, vaan säätelee myös keinoja niiden saavuttamiseksi eli uusiutuvan energian osuuden 

kasvattamista, on ollut huomattava vaikutus energiaregiimiin. (Ruostetsaari 2010b, 13-23) 

Siten voidaan todeta deregulaation jääneen lyhyeksi välivaiheeksi, kun valtiot ovat omak-

suneet uuden roolin ja uudet politiikkainstrumentit (mt 245-247). Ruostetsaaren (2010b, 

22) mukaan energiapolitiikka on alkanut siirtyä kohti säätelevää tyyppiä, kun säätelyyn 

perustuvat ohjauskeinot ovat saaneet lisää painoarvoa. 

 

7.2 Maisemanmuutosten vaikutus regiimiin 

Analyysini perusteella diskursseissa on selvästi tapahtunut muutoksia. Selkeitä eroja on 

esimerkiksi siinä, miten ympäristö huomioidaan ja toisaalta siinä miten laajana energia-

regiimi käsitetään. Regiimin sisäisessä rakenteessa, toisin sanoen siinä kuinka paljon ener-

giaa kulutetaan, ketkä sitä pääasiassa kuluttavat tai tuottavat, miten ja mistä raaka-aineista 

energiaa tuotetaan, ei ole kymmenessä vuodessa tapahtunut suuria muutoksia. Puupohjai-

sen energian osuus samoin kuin muiden uusiutuvien energialähteiden (tuuli, maalämpö) 

osuus on hieman kasvanut, mutta muutokset ovat varsin pieniä. Edelleen vuonna 2008 

energia tuotetaan pääosin suurissa voimalaitoksissa. Energiankulutuksen kasvu liitetään 

hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä vuonna 1997 että vuonna 2008, mistä huolimatta vuonna 

2008 painotetaan, että energiankulutuksen kasvun pysäyttämiseen ja kääntämiseen laskuun 

tulee pyrkiä. Olisi ehkä liioittelua väittää, että energiaregiimi olisi muuttunut. Jokin kuiten-

kin selvästi on muuttunut. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu, energiaregiimin maisemassa on tapahtunut ja 

tapahtumassa monenlaisia muutoksia. Smithin ym. (2005) mukaan regiimimuutos johtuu 

regiimiin kohdistuvista valintapaineista. Paineiden rakenne ja suuruus sekä regiimin kyky 

vastata niihin vaikuttavat muutoksen suuntaan. Ilmastonmuutos ilmiönä ja siihen liittyvät 

kansainväliset sopimukset ovat yksi keskeinen muutospainetta energiaregiimille aiheutta-

vista tekijöistä. Niiden regiimille aiheuttama paine on selvästi kasvanut vuodesta 1997 

vuoteen 2008 sekä suoraan että EU-politiikan kautta. Ensinnäkin tieto ilmastonmuutokses-

ta ja sen mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön ja talouteen on lisään-

tynyt. Kansainvälisen ilmastopaneelin arvioissa ennusteet ovat tarkentuneet ja korostavat 
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torjuntatoimien välttämättömyyttä, mutta myös kansainvälisten sopimusten tärkeyttä. YK:n 

ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus tuli voimaan 1994, mutta sitovia päästövähennys-

velvoitteita sisältänyt Kioton pöytäkirja allekirjoitettiin vasta vuoden 1997 lopulla ja Suo-

mi ratifioi sen vuonna 2002. Siten vuoden 1997 energiastrategiaa tehtäessä ei sitovista 

päästövähennysvelvoitteista ollut vielä sovittu, vaikka YK:n puitesopimus antoikin tavoit-

teita. Vuoden 2008 strategiaa valmisteltiin aikana, jolloin Kioton velvoitekausi (2008–

2012) oli aluillaan. Suomen maakohtainen Kioto-velvoite on pitää kasvihuonekaasupäästöt 

vuoden 1990 tasolla. Vuonna 2007 päästöt olivat 10 % yli Kioto-velvoitteen, vuonna 2008 

tavoitteeseen päästiin. Vuosina 1990–2008 hiilidioksidipäästöjen vuosittainen vaihtelu oli 

suurta johtuen sähkön ja fossiilisen lauhdesähkön tuonnista. Päästökehitykseen vaikuttaa 

lisäksi kulloisenkin vuoden taloudellinen tilanne energiaintensiivisillä teollisuuden aloilla, 

sääolot ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian määrä. (Tilastokeskus 2009e) Sel-

keää laskevaa suuntausta suurimmilla päästösektorilla (energiasektori 81 % kokonais-

päästöistä vuonna 2007) ei vuosina 1990–2008 ole. Siten on selvää, että Kioto-

velvoitteiden saavuttaminen koko tavoitekauden ajan ja erityisesti EU:n energiapaketin 20 

% päästövähennystavoitteet vuoden 2000 tasosta vuoteen 2020 mennessä, vaativat uusia 

toimenpiteitä Suomen energiaregiimiltä. Toisaalta vuoden 2005 alusta alkanut EU:n pääs-

tökauppa siirsi vastuun päästövähennyksistä valtiolta energiantuottajille. Suomen energia-

regiimi on ollut voimakkaasti tuontienergiariippuva, ainoastaan 30 % energiasta tuotetaan 

kotimaisista energialähteistä. Vuonna 1997 tuontienergialähteistä tärkeimmän, öljyn, hinta 

oli ollut pitkään vakaa. Sen sijaan vuonna 2008 takana oli merkittävä hinnan nousu. EIA:n 

arvion (2008) mukaan öljyvarat eivät ole ehtymässä, mutta markkinat ovat muuttumassa 

niin tuottajien kuin kuluttajienkin suhteen. Kiinan ja Intian kasvava kulutus ja vanhojen 

öljykenttien ehtyminen esimerkiksi Pohjanmerellä ja Meksikossa ovat tällaisia muutoksia. 

 

Öljyn hinnannousu ja markkinoiden kasvava epävarmuus parantavat vaihtoehtoisten ener-

gialähteiden kannattavuutta ja lisäävät energiaregiimin mielenkiintoa tuontipolttoaineita 

korvaavia kotimaisia vaihtoehtoja kohtaan. Myös maailmantalouden vaihtelut ovat merkit-

tävä Suomen talouteen, politiikkaan mutta myös energiaregiimiin vaikuttava tekijä. Suomi 

vientivetoisena maana on altis maailmantalouden heilahteluille. Vuonna 2008 maailman 

talous oli ajautumassa globaaliin taantumaan, mutta jo pitemmän aikaa on ollut nähtävissä 

Ylä-Anttilan (2008) käsittein kansainvälisen työnjaon syveneminen ja Aasian voimakas 

kasvu. Suomi on osittain pystynyt hyödyntämään tätä kehitystä, mutta se on myös muutta-
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nut Suomen teollisuuden rakenteita. Suomalaiset yritykset ovat siirtäneet toimintaansa ja 

alihankintaansa Aasiaan. Tämän lisäksi metsäteollisuus on ollut viime vuosina Suomessa 

vaikeuksissa. Tällä kehityksellä on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia energiaregiimiin. 

Tuotantorakenteiden muutokset erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden osalta vaikut-

tavat energiankulutukseen, metsäteollisuuden tapauksessa myös energian tuotantoon. Esi-

merkiksi kuinka metsäteollisuuden siirtyminen korkeamman jalostusasteen tuotteiden ku-

ten nanoselluloosan (potentiaalisia käyttökohteita elintarvikkeissa, biokomposiiteissa ja 

kosmetiikassa) valmistamiseen tai nk. biojalostamot (tuottavat biomassasta mm. erilaisia 

kemikaaleja) vaikuttaisi energiakulutukseen. Epäsuorasti tuotantorakenteiden muutos vai-

kuttaa esimerkiksi työllisyyden ja työn uudelleenjaon kautta: siirtyminen teollisuustuotan-

nosta palvelutuotantoon vaikuttaa energiankulutukseen. Diskursseissa tulee ilmi huoli teol-

lisuuden kilpailukyvystä ja energiapolitiikalla halutaan varmistaa kilpailukyvyn säilymi-

nen. Suomalaiselle (energia)politiikalle on tyypillistä, että erityistä huolta kannetaan suu-

rista toimijoista. Toiveena on, että Suomeen syntyisi uutta suuren kokoluokan teollisuutta, 

”uusi Nokia”, eikä niinkään pohdita pienen- tai keskisuuren teollisuuden vaikutuksia esi-

merkiksi vientiin tai työllisyyteen. Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset, kuten 

EU:n ilmastopolitiikka ja uusiutuvan energian tavoitteet, sekä omavaraisuus ja huoltovar-

muuskysymysten korostuminen kansainvälisten energiamarkkinoiden epävarmuuden li-

sääntyessä ovat myös vaikuttaneet kansallisen energiapolitiikan määräytymiseen. Näiden 

seikkojen yhtenä ilmenemismuotona voidaan pitää ydinvoimamyönteisyyden kasvua hal-

van ja hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon muotona ja jatkuvan kasvun varmista-

jana. (Ruostetsaari 2010b, 249-50) Ydinvoiman lisärakentaminen kuvaa myös yhtä ener-

giaregiimien välistä eroa vuosina 1997 ja 2008. Vuonna 1997 oli voimassa eduskunnan 

kielteinen periaatepäätös lisäydinvoiman rakentamisesta. Päätös kumottiin vuonna 2002 ja 

vuonna 2008 uuden ydinvoimayksikön rakennus Olkiluotoon oli jo käynnissä. Ydinvoima-

myönteisen ilmapiirin kasvua kuvaa myös eduskunnan kesällä 2010 antama myönteinen 

periaatepäätös kahden lisäydinvoimayksikön rakentamisesta rakenteilla olevan reaktorin 

lisäksi. 

 

Regiimiin kohdistuneet muutospaineet ovat selvästi lisääntyneet vuodesta 1997 vuoteen 

2008. Vuonna 1997 regiimi ei hae aktiivisesti muutosta. Regiimi on avoin muutokselle, 

mutta odottaa sen tapahtuvan enemmin markkinoiden kautta kuin poliittisin toimin. 

Berkhout ym. (2003) käyttää termiä sopeutumiskapasiteetti kuvaamaan regiimin kykyä 
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vastata muutospaineisiin. Edelleen Berkhout ym. (2003) muodostavat regiimimuutoksen 

neljä ideaalityyppiä (ks. kappale 3.2): sisäsyntyinen uudistuminen, kehityksen 

uudelleensuuntaus, etenevä muutos ja tarkoituksellinen muutos. Tarkoitukseni on 

seuraavassa pohtia mitä kuvatuista muutostyypeistä energiaregiimillä 

valiokuntalausuntojen perusteella havaittu edustaa. 

 

Berkhoutin typologiassa sisäsyntyinen uudistuminen kuvaa muutosprosesseja, jossa 

regiimin toimijat pyrkivät tietoisesti vastaamaan uhkiin, jotka kilpailevat regiimillä 

vallitsevan teknologien kanssa. Energiaregiimillä vallitsee suurten tuotantolaitosten ja 

suurten energiantuottajien perinne. Sisäsyntyisessä uudistumisessa nämä energiaregiimin 

keskeiset toimijat pyrkivät ohjaamaan kehitystä uuteen suuntaan perustaen kehityksen 

kokemukseen menneistä ratkaisuista. Tämä kuvaa energiaregiimin kehitystä, jossa 

perusrakenteet ovat säilyneet ja keskeiset toimijat pysyvät samoina, vaikka muutoksia 

tapahtuu. Esimerkkinä tästä voisi pitää metsäteollisuusyritysten kiinnostusta toisen 

sukupolven biopolttonesteiden kehitykseen ja valmistukseen (Salo ja Huttunen 2009). 

Kehityksen uudelleensuuntauksessa regiimiin vaikuttaa joko regiimin sisäinen tai ulkoinen 

shokki, jonka seurauksena regiimi muuttuu ilman että toimijoissa, verkostoissa tai 

instituutioissa tapahtuu suuria muutoksia. Energiaregiimiin maisemasta kohdistuvia 

paineita ei voi kuvata äkillisinä, vaan pikemminkin pitkän ajan kuluessa syntyneinä ja 

hitaasti voimistuvina. Vuoden 2008 finanssikriisi voisi olla äkillinen shokki, mutta 

analyysini perusteella muut paineet ajavat voimakkaammin muutosta kuin se yksinään.  

 

Etenevä muutos Berkhoutin ym. (2003) mukaan on seurausta ei-koordinoiduista muutos-

paineista ja niihin regiimin ulkopuolella kehitetyistä vasteista. Berkhoutin ym. (2003) mu-

kaan tällaisen muutoksen taustalla voi olla tutkimustoiminta yliopistoissa tai pienissä re-

giimin ulkopuolisissa yrityksissä, joita Geelsin (2002) terminologian mukaan voisi kuvata 

teknologisiksi lokeroiksi. Teknologisten lokeroiden osuus mahdollisessa regiimimuutok-

sessa jää tässä tutkimuksessa vähälle huomiolle. Tähän voi nimetä ainakin pari syytä. 

Suomalaisen energiapolitiikan tutkimuksessa on todettu, että teknologisissa lokeroissa ta-

pahtuva kehitys usein tukahtuu regiimitason vahvojen toimijoiden alle (Salo ja Huttunen 

2009). Myös Ruostetsaari (2010b, 240) toteaa, että energiapoliittiset tukijärjestelmät on 

Suomessa suunnattu suurille toimijoille ja eivätkä ne näin ollen tue teknologisissa lokerois-

sa tapahtuvaa kehitystä. Toisaalta, jos haluaisi tutkia erityisesti teknologisissa lokeroissa 
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tapahtuvaa kehitystä, olisi syytä perehtyä teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan sekä tule-

vaisuusselontekoihin, mitkä eivät kuuluneet tämän työn aineistoihin. Joitain viitteitä tekno-

logisissa lokeroissa tapahtuvaan kehitykseen valiokuntalausunnoista kuitenkin tuli esille. 

Vuonna 1997 valiokunnat painottavat tuulivoimateknologian edistämistä ja korostavat au-

rinkosähkön teollisuuspoliittista merkitystä. Vaikka edelleen tuulivoimalla tuotetun sähkön 

osuus Suomessa on marginaalinen (vuonna 2008 0,3 %), on tuulisähkön määrä moninker-

taistunut vuodesta 1997 vuoteen 2008 (17 GWh -> 261 GWh). Tuotettujen määrien perus-

teella tosin ei voi sanoa tuulivoiman muuttaneen olemassa olevaa energiaregiimiä. Nähtä-

väksi jää muuttaako energiastrategian linjaukset tuulivoiman syöttötariffista tilannetta lähi-

vuosina. Aurinkoenergian hyödyntäminen (sähkö ja lämpö) on Suomessa vielä tuulivoi-

maakin vaatimattomammalla tasolla. Suomessa on alan yrityksiä (liikevaihto vuonna 2007 

85 miljoonaa euroa, ks. Lund, 2009) ja tutkimusta, mutta aurinkoenergia on selkeästi vielä 

teknologisen lokeron -kehitysvaiheessa. On mielenkiintoista, että vuoden 2008 strategiaan 

liittyvissä lausunnoissa ei aurinkolämmöstä tai sähköstä puhuta lainkaan, vaikka on arvioi-

tu (Lund, 2010) sillä olevan globaalisti merkittävä tuotantopotentiaali ja suuret kasvu-

odotukset. Vuonna 2008 tutkimuksen ja kehitykseen panostamisen kautta odotetaan löyty-

vän paitsi keinoja saavuttaa energia- ja ilmastopoliittiset sitoumukset myös erityisesti uusia 

vienti- ja menestysmahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle. Valiokuntalausunnoissa 

uusia innovaatioita ja läpimurtoja odotetaan esimerkiksi hiilinanoputkista akku- ja muissa 

sovelluksissa, metsäteollisuudelta korkean jalostusarvon puutuotteissa ja toisen sukupolven 

biopolttoaineista. Tavoitteeksi asetetaan Suomen asema maailman huipulla jollain vienti-

alalla, minkä vuoksi teknologisissa lokeroissa tapahtuvaa tutkimusta ja kehitystä halutaan 

tukea ja edistää. 

 

Viimeinen Berkhoutin ym. (2003) typologian mukaisista muutoksen tyypeistä on tarkoi-

tuksellinen muutos. Tässä muutostyypissä tieteen, politiikan ja teollisuuden edustajat 

omaksuvat suunnitelman siirtyä uuteen ja edistykselliseen teknologiaan. Erityisesti vuoden 

2008 valiokuntalausuntojen diskursseissa on nähtävissä viitteitä tämän suuntaisesta muu-

toksesta. Strategiassa luodaan EU:ssa sovittujen suuntaviivojen mukaan energiapolitiikalle 

tavoitteita, kuten kilpailukyvyn turvaaminen, päästötavoitteiden saavuttaminen, uusiutuvi-

en energialähteiden käytön lisääminen. Sen lisäksi lausunnoissa tuodaan esille konkreetti-

sia esityksiä, kuten koulutukseen panostaminen, ilmastolain kehittäminen ja syöttötariffit, 

joilla pyritään energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Voisi sanoa, että strategia on 
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dokumenttina suunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa. Kyse on myös siten siitä kuinka 

toimijat sitoutuvat strategian toteuttamiseen. Verrattuna vuoteen 1997 vuonna 2008 sitou-

tuminen on mielestäni vahvempaa ja toisaalta strategiassa ja siihen liittyvissä lausunnoissa 

esitetään selkeämpiä keinoja joilla tavoitteet voidaan toteuttaa. Siten vuonna 2008 regiimi 

on yhtenäisemmin sitoutunut suunnitelmaan, kun vuonna 1997 vastuuta muutoksesta siirre-

tään enemmän markkinatoimijoille.  

 

Kuten Berkhout ym. (2003) toteavat muutostyypit ovat kuvauksia ideaalitapauksista ja to-

dellisissa muutoksissa on piirteitä useammasta tyypistä. Valiokuntalausuntojen perusteella 

energiaregiimin muutoksesta tai muutospaineista, jotka regiimiin kohdistuvat, löytyy eni-

ten tarkoituksellisen muutoksen piirteitä. Toisaalta myös energiaregiimiin ulkopuolella ke-

hittyy uusia energiatuotantotapoja, joiden osuus on kuluneiden kymmenen vuoden aikana 

kasvanut. Mahdollisesti uudet politiikkatoimet auttavat niitä haastamaan olemassa olevan 

regiimin, kuten etenevän muutoksen tapauksessa. Energiaregiimin keskeiset toimijat ovat 

pysyneet samoina maiseman aiheuttamista muutospaineista huolimatta, mutta ne ovat osit-

tain myös hakemassa uusia rooleja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa. Tätä kehi-

tystä voisi kuvailla Berkhoutin ym. (2003) mukaan sisäsyntyisenä muutoksena. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen aiheena on Suomen energiapolitiikka. Tutkimuksen lähtökohtana oli, 

että energiaregiimillä on tapahtunut tai on tapahtumassa muutos liittyen muun muassa 

Suomen sitoumuksiin uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisestä. Esitin johdannos-

sa, että energiapolitiikka ei ole pelkästään teknologiapolitiikkaa eivätkä energiasektorin 

muutokset ole vain teknologisia muutoksia, vaan esimerkiksi uusiutuvien energiantuotan-

tomuotojen käytön edistämisellä, energiansäästöllä tai energian käytön tehostamisella on 

teknologiaa laajempia ulottuvuuksia aina käyttäjätottumuksista ohjauskeinoihin ja yritysten 

kilpailukykyyn.  

 

Teknologiset muutokset ovat tyypillisesti hitaita. Esimerkiksi höyrykonetta kokeiltiin en-

simmäisen kerran laivoissa 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta höyrylaivat 

teknologiana ohittivat purjelaivat vasta vuosisadan lopulla (Geels 2002). Teknologisen 

muutoksen käsitteellistämiseen on kehitetty useita teoreettisia lähestymistapoja esimerkiksi 

evolutionaarinen taloustiede, teknologian sosiaalinen rakentuminen (SCOT) ja sosiotekni-

sen muutoksen monitasomalli (MLP). Näissä lähestymistavoissa on yhteistä se, että ne 

pyrkivät ymmärtämään ja selittämään tapahtuneita ja tapahtumassa olevia teknologisia 

muutoksia. Muutoksen mekanismin ymmärtäminen toisi työkaluja muutoksen hallintaan. 

Oman tutkimuskysymykseni kannalta relevantein edellä mainituista teorioista on Geelsin 

(2002) sosiotekninen monitasomalli. Se perustuu upotetun hierarkian rakenteeseen, jossa 

mallin ylätason muodostaa sosiotekninen maisema, mesotaso on regiimi ja mikrotasona 

teknologiset lokerot. Tavoitteeni oli tarkastella millaisia muutoksia suomalaisessa energia-

regiimissä on tapahtunut vuosien 1997 ja 2008 välillä käyttäen hyväksi sekä tilastotietoa 

että analysoimalla, miten energiapoliittinen puhetapa eduskunnan valiokuntalausunnoissa 

on muuttunut.  

 

Regiimin käsite on käyttökelpoinen kuvattaessa teknologista muutosta. Regiimi voi edus-

taa eri kokoluokkia ja sillä voi olla tiettyjä alaregiimejä. Esimerkiksi pääosin fossiilisiin 

polttoaineisiin ja suuriin tuotantolaitoksiin perustuva energiantuotantojärjestelmä muodos-

taa oman regiiminsä, jota hallitsevat tietyt teknologiat, säännöt ja ajattelutavat. Alaregiime-

jä muodostavat yksittäiset energiantuotantotavat kuten bioenergian (puu, turve, hakkuutäh-

de) hyödyntäminen sähkön- ja lämmönyhteistuotannossa tai kolmilapaiset tuulivoimalat. 



98 

 

Regiimiä kuvaavat tietyt toiminnat, resurssit ja interventiot sekä niihin liittyvät toimijat. 

Tässä työssä käsitän regiimin laajana kansallisen tason rakenteena, joka ohjaa energiasek-

torin toimintaa ja kehitystä.  Regiimi kehittyy kohti tiettyä päämäärää, sitä kuvaa vakaus ja 

riippumattomuus regiimin ulkoisista toimijoista. Tästä huolimatta regiimi voi kuitenkin 

muuttua. Regiimiä haastavat regiimin ulkopuoliset rakenteet: sosiotekninen maisema ja 

teknologisissa lokeroissa kehittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut. Sosiotekninen maisema käsit-

tää regiimin ulkopuolisia tekijöitä, joihin regiimin toimijat eivät voi (ainakaan lyhyellä ai-

kavälillä) vaikuttaa. Energian tapauksessa tällaisia ovat ainakin ilmastonmuutos ja siihen 

liittyvät kansainväliset sitoumukset, EU-politiikka, maailmantalous ja fossiilisten polttoai-

neiden hinta ja saatavuus.  

 

Lähtökohtana tutkimuksessa oli, että tapa, jolla energiapolitiikasta puhutaan, tuottaa kuva-

uksen energiaregiimistä, siihen kohdistuvista muutospaineista ja mahdollisista muutoksis-

ta. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kriittinen diskurssianalyysi, joka pureutuu sosiaali-

seen muutokseen. Fairclough’n (2005) mukaan sosiaalisessa muutoksessa sosiaaliset käy-

tännöt, niiden verkottuminen, se, kuinka käytännöt liittyvät yhteen muodostaen sosiaalisia 

kenttiä, instituutioita ja organisaatioita, muuttuvat. Muutos voidaan ajatella uuden diskurs-

sin vakiintumisena. Tällä perusteella voi ajatella myös energiaregiimillä vallitsevien dis-

kurssien muutoksen antavan kuvan regiimin muutoksista. Myös kriittisessä diskurssiana-

lyysissä, kuten Geelsin (2002) monitasomallissa, regiimi (ts. diskurssit) ovat osa laajempaa 

ympäristöä, Geelsin käsittein maisemaa, kriittisen diskurssianalyysin termein sosiokulttuu-

rista kontekstia. 

 

Tarkastelin energiaregiimiä myös energiankulutukseen ja tuotantoon liittyvien tilastojen 

valossa sekä sitä millaisia toimijoita valiokuntalausuntojen perusteella energiaregiimillä 

on. Holtz ym. (2008) ovat rakenteistaneet regiimiä jakamalla sen alarakenteisiin. Suomen 

energiaregiimiä luonnehtivat luonnollisen alarakenteen resurssit (pohjoinen sijainti, harva 

asutus, raaka-aineet), jotka tavallaan asettavat fyysiset rajat energiaregiimille. Käytössä 

olevat resurssit määrittelevät osittain sitä millaista teollisuutta tänne on muodostunut ja 

millaisia energiavaroja regiimillä on käytössään (vesi, biomassa, tuuli) ja toisaalta kuinka 

riippuva tuonnista regiimi on. Toiminta-alarakenteessa energiaregiimiä hallitsevat suuret 

energiankuluttajat (energiaintensiivinen teollisuus). Myös tuotannon keskittyminen 

muutamille suurille toimijoille on tyypillistä Suomen energiaregiimille. Interventio-
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alarakenteet pyrkivät sopeuttamaan regiimiä muutoksiin. Näistä rakenteista merkittävimpiä 

ovat valtionhallinto, erityisesti Työ- ja elinkeinoministeriö, mutta myös tutkimuslaitokset 

sekä edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan regiimiin. Vuosien 1997 ja 

2008 välillä regiimin rakenteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Selkein muutos on 

havaittavissa interventioalarakenteessa, jossa toimijoiden lukumäärä on kasvanut. Esille 

voi nostaa koulutuksen ja neuvonnan merkityksen korostamisen sekä 

luonnonsuojelujärjestöjen roolin kasvun. Toisaalta, jos tarkastellaan energiaregiimin 

rakenteita, kymmenen vuotta on varsin lyhyt jakso havaita muutoksia. Tämä toteutuu 

erityisesti energiasektorilla, jossa muutokset ovat tyypillisesti hitaita johtuen muun muassa 

teknologian korkeista investointikustannuksista ja pitkästä käyttöiästä. 

 

Toinen tapa tarkastella regiimiä on luokitella sen ulottuvuuksia Geelsin (2002) mukaan. 

Tässä ajattelussa regiimillä on useita ulottuvuuksia, jotka kehittyvät osittain itsenäisesti ja 

saattavat aiheuttaa jännitteitä regiimillä. Analyysin perusteella vuonna 2008 regiimi on sel-

västi moniulotteisempi kuin vuonna 1997. Vuonna 1997 korostuu markkinatalouden ulot-

tuvuus, joka on edelleen tärkeä vuonna 2008, mutta on saanut rinnalleen muita ulottuvuuk-

sia, joista tärkeimpinä tutkimus- ja koulutus sekä kulutustottumukset. Näiden uusien ulot-

tuvuuksien lisäksi ympäristö- ja politiikkaulottuvuudet ovat korostuneet vuonna 2008 vuo-

teen 1997 verrattuna. Tätä tulosta tukee Ruostetsaaren (2010b) näkemys siitä, että EU:n 

ilmastopolitiikan, mukaan lukien päästökauppa ja tavoitteet uusiutuvan energian lisäämi-

seksi, ovat lisänneet energiaregiimin regulaatiota 1990-luvun markkinoiden vapauttamisen 

kauden jälkeen. Työn keskeisiä havaintoja on myös energiaregiimillä tapahtunut selvä 

muutos suhtautumisessa muutokseen. Vuonna 1997 muutos on mahdollisuus, mutta vuon-

na 2008 se näyttäytyy enemmän pakkona. Tämä johtaa siihen, että vuonna 2008 haetaan 

aktiivisemmin ratkaisuja ja otetaan kantaa voimakkaammin. Toisaalta uudet tuki-

instrumentit kuten syöttötariffi lisäävät poliittisen järjestelmän kykyä ohjata energiaregii-

miä. Vuonna 1997 poliittiset keinot perustellaan enemmän tai vähemmän käyttökelvotto-

miksi ja regiimillä vallitsevat markkinatalouden säännöt. Lisäksi vuonna 2008 ympäristön 

merkitys regiimissä on selkeästi korostunut.  

 

Teknologisten lokeroiden rooli jää tässä tutkimuksessa ohueksi. Energiateknologiasta tut-

kimusta tehdään Suomessa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, esimerkiksi uusiutuvaan 

energiantuotantoon liittyviä demonstraatiokohteita on perustettu ja Suomessa on olemassa 
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jonkin verran uusiutuvaan energiaan liittyvää yritystoimintaa. Merkittäviä suuria muutok-

sia, energiaregiimissä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Tämän voi tulkita joko siten, että ole-

massa oleva regiimillä on maisematason paineista huolimatta ollut tarpeeksi sopeutumis-

kapasiteettia vastustaa uudenlaisia teknologioita tai sitten kehitys teknologisissa lokeroissa 

ei ole vielä edennyt riittävän pitkälle voidakseen kunnolla haastaa olemassa olevan ener-

giaregiimin. Salo ja Huttunen (2009) ovat todenneet, että Suomessa regiimin vahvat toimi-

jat usein tukahduttavat teknologisten lokeroiden mahdollisuudet. Yhtenä esimerkkinä tästä 

he mainitsevat liikenteen biokaasuteknologian leviämisen jälkeenjääneisyyden. Toisaalta 

juuri biokaasun käytön edistäminen ja sen tuentarve nousee selkeästi esille vuoden 2008 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan liittyvissä lausunnoissa. Poliittisen interven-

tion avulla teknologissa lokerossa kehittynyttä teknologiaa voitaisiin auttaa murtautumaan 

regiimille ja haastamaan sitä.  

 

Regiimin maisemaa kuvaavat ilmastonmuutos, kansainväliset sopimukset, maailman-

talouden kehitys ja fossiilisten polttoaineiden saatavuus sekä hinta.  Ilmastonmuutoksen 

regiimiin kohdistama muutospaine konkretisoituu kansainvälisinä sopimuksina ja niissä 

määriteltyinä päästörajoituksina (esimerkiksi Kioton sopimus), jotka välittyvät Suomeen 

myös EU-politiikan kautta. Yksimielisyys ihmistoiminnan vaikutuksesta ilmastonmuutok-

seen sekä sen vaikutukset sääilmiöihin on tarkentunut vuosien kuluessa. Vuonna 2008 val-

litsi jo varsin suuri yksimielisyys siitä, että ilmastonmuutosta pitää yrittää torjua ja toisaalta 

ryhtyä toimiin siihen sopeutumiseksi. Suomi on riippuvainen tuontienergiasta ja toisaalta 

valmistaa vientituotteita. Näistä molemmista tekijöistä johtuen maailmantalouden vaihtelu 

vaikuttavat herkästi myös energiaregiimiin. IEA:n (2008) arvion mukaan fossiilisten polt-

toaineiden tuotanto siirtyy yhä enemmän epävakaille alueille, mikä voi aiheuttaa jyrkkiä 

hinnanmuutoksia. Venäjällä, josta Suomi ostaa suurimman osan fossiilisista energialähteis-

tä, vanhat öljy- ja kaasulähteet ovat hiipumassa ja tuotantoa tulisi siirtää maantieteellisesti 

ja geologisesti yhä haastavammille alueille. Myös tämä tuo epävarmuutta tuontiener-

giamarkkinoille ja kannustaa etsimään kotimaisia energiantuotantovaihtoehtoja. Kansain-

välisen toimintaympäristön epävarmuuden kasvu näkyy huoltovarmuuden korostamisena 

vuonna 2008. Lisäksi sillä voidaan selittää ydinvoimamyönteisyyden kasvua, joka ei tosin 

tämän tutkimuksen aineistosta tule eksplisiittisesti esille. Toisaalta lausunnoissa koroste-

taan energian saatavuuden ja hinnan merkitystä kilpailukyvylle, minkä voi tulkita viittaa-

maan juuri lisäydinvoimantuotantoon.  
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Olisi ehkä liioittelua väittää energiaregiimin muuttuneen kuluneiden kymmenen vuoden 

aikana. Paineet regiimimuutokselle, toisin sanoen muutokselle energian tuotanto ja -

kulutustavoissa, ovat selvästi kasvaneet Kioton sopimuksen ja EU:n päästövähennystavoit-

teiden myötä. Berkhout ym. (2003) ovat luoneet teknologisen muutoksen kuvaamisen nel-

jän muutospolun typologian. Muutokset, joita energiaregiimillä on havaittavissa, eivät suo-

raan noudattele mitään ideaalityyppisten muutosten kuvauksista, mutta muutoksessa on 

piirteitä tarkoituksellisesta muutoksesta ja sisäsyntyisestä muutoksesta. Ajateltaessa muu-

tosta tarkoituksellisena energiastrategia on poliittinen toimintasuunnitelma, jota noudattaen 

pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet (päästövähennykset, uusiutuvien energialähteiden 

käytön lisääminen). Onnistuminen riippuu paljolti valtiovallan ohjauskeinoista (interventi-

ot) ja toimijoiden sitoumuksesta suunnitelman toteuttamiseen. Sisäsyntyinen muutos lähtee 

liikkeelle regiimin sisältä. Koska muutoksessa on havaittavissa myös tällaisia piirteitä, voi 

päätellä toimijoiden sitoutuneen suunnitelmaan ainakin jollakin asteella.  

 

Työn edetessä tuli yhä selkeämmin esille, se, että energiapolitiikka on paljon muutakin 

kuin vain energiaa. Tähän liittyen voisi myös kysyä mikä on toimien tosiasiallinen tavoite. 

Pyritäänkö ilmastovaikutusten vähentämiseen, kestävään kehitykseen vai halutaanko edis-

tää jotain tiettyä (uusiutuvaa) energiantuotantotapaa? Näitä tavoitteita edistävät toimet ei-

vät välttämättä ole samoja. Energiapolitiikassa sekoittuvat ainakin työllisyys-, alue-, maa- 

ja metsätalous, ympäristö-, talous- ja teollisuus- ja teknologiapolitiikka. Usein mieleeni 

heräsi kysymys siitä mikä näistä (tai muista energiaan liittyvistä) politiikan aloista on mer-

kittävin. Toisin sanoen ohjaako työllisyyspolitiikka energiapolitiikkaa vai päinvastoin? Mi-

kä on todellisuudessa ilmastopolitiikan painoarvo esimerkiksi suhteessa teollisuus- tai 

kauppapolitiikkaan? Tutkimuksesta käy ilmi, että yksi tärkeä energiapolitiikkaa ohjaava 

tekijä Suomessa on aluepolitiikka, vaikka se ei eksplisiittisesti tulekaan esille esimerkiksi 

lausunnoissa. Kuitenkin lausunnoissa korostetaan, aluepoliittisten tekijöiden tärkeyttä ku-

ten bioenergian ja erityisesti turpeen osalta työllistävää vaikutusta vajaatyöllisyysalueilla. 

Raskaan energiaintensiivisen teollisuuden etuja ajetaan paljolti myös työllisyysperusteilla. 

Metsä- ja metalliteollisuus ovat tärkeitä työllistäjiä pienillä paikkakunnilla, joilla merkittä-

vä osa työväestöstä voi suoraan tai epäsuorasti työllistyä ko. teollisuudenalan kautta. Toi-

nen lausunnoista vain eksplisiittisesti esiin tuleva asia oli hyvinvoinnin painottaminen. 
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Tämä kytkeytyy myös aluepolitiikkaan, sillä aluepolitiikan tavoitteena Suomessa on maan 

tasapuolinen kehittäminen pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta huolimatta.  

 

Johtuen monimutkaisuudestaan, laajuudestaan ja lukuisista toimijoista ja suuresta infra-

struktuuristaan energiaregiimi on välttämättä hidasliikkeinen ja jäykkä rakenne. Vain äkil-

linen hyvin suuri muutos regiimin ulkopuolelta voisi pakottaa regiimin nopeaan muutok-

seen. Siten on mielenkiintoista, että kahden tutkimusvuoden välillä regiimissä oli havaitta-

vissa muutoksia: vaikka rakenne sinällään on pysynyt samana, regiimi on avautunut niin 

toimijoiden kuin ulottuvuuksien suhteen. Muotoilin tutkimuskysymykseni muotoon onko 

energiaregiimi muuttunut? Mielestäni osittain näin voi sanoa. Energiapoliittiset diskurssit 

olivat vuonna 1997 sävyltään erilaisia kuin vuonna 2008: politiikka on ikään kuin vahvem-

paa vuonna 2008. Myös toimijoiden osalta regiimi on avautumassa. Regiimin maisemassa 

on tapahtunut muutoksia, joilla voidaan selittää regiimimuutosta. Oikeampi vastaus tutki-

muskysymykseen olisi kuitenkin ehkä: energiaregiimi (ja -politiikka) on muuttumassa. 

Varsinaista rakenteellista muutosta ei vielä ole havaittavissa eikä varsinaisesta teknologi-

sesta muutoksesta regiimillä voi vielä puhua. Tapahtuuko niin tulevaisuudessa, jää nähtä-

väksi, mutta tämän tutkimuksen perusteella voi todeta, että ainakin paine muutokselle on 

kuluneiden kymmenen vuoden aikana kasvanut merkittäväksi. 

 



103 

 

9 KIRJALLISUUS 

Aalto (2010) Pami Aalto (2010) Eurasian, European and National Energy Policy, luento-

sarja, Jyväskylän yliopisto, kevät 2010. 

Bijker ja Law (1992) Wiebe Bijker ja John Law (Eds.) (1992): Shaping Technolo-

gy/Building Society Cambridge, MA&London: The MIT Press 

Berkhout ym. (2003) Frans Berkhout, Adrian Smith ja Andy Stirling (2003): Socio-

Technical Regimes and Transition Contexts Sustainable Technologies Programme, Work-

ing Paper Series 2003/3, SPRU -Science &Technology Policy Research Unit, University 

of Sussex. 

Bruun ja Hukkinen (2003) Henrik Bruun ja Janne Hukkinen (2003): Crossing Bounda-

ries: An Integrative Framework for Studying Technological Change Social Studies of 

Science, 33, 95-115. 

Chiapello ja Fairclough (2002) Eve Chiapello ja Norman Fairclough (2002): Understand-

ing the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse 

analysis and new sociology of capitalism Discourse and Society 13 (2), 185-208. 

Dasgupta (2007) Partha Dasgupta (2007): The Stern Review's economics of climate 

change National Institute Economic Review 199; 4. 

Davidson (2008) Jukka Davidson (2008): Globalisaatio, finanssikriisit ja poliittinen riski 

Yhteiskuntapolitiikka 73 (6), 671.  

Dosi (1982) Giovanni Dosi (1982): Technological Paradigms and Technological Trajecto-

ries: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change 

Research Policy 11, 147-162  

Dosi ja Nelson (1994) Giovanni Dosi ja Richard R. Nelson (1994): An introduction to evo-

lutionary theories in economics Journal of Evolutionary Economics 4:153-172. (1994) 4:153  

Durkheim (1990) Èmile Durkheim (1990): Sosiaalisesta työnjaosta, Helsinki: Gaudea-

mus. 

Edquist ja Lundvall (1993) Charles Edquist, ja Lundvall (1993) Comparing the Danish 

and Swedish systems of Innovation teoksessa Richard R. Nelson (Ed.) National Innovation 

Systems: A Comparative Study, Oxford: Oxford University Press.  

Eduskunta (2010) Eduskunnan verkkosivut: Eduskunnan esittely [online] URL: 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/index.htx [viitattu 12.10.2010] 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/index.htx�


104 

 

EIA (2006) EIA Energy Information Administration World Energy Overview 1996-2006. 

Saatavilla internetistä URL: http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/overview.html [viitattu 

5.10.2009] 

EIA (2010) EIA Energy Information Administration World crude oil prices saatavilla in-

ternetistä http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm [viitattu 18.1.2010] 

Elfi (2010) Suomen Elfi Oy (suurten sähkön netto-ostajien omistama edunvalvonta yritys): 

Pohjoismaiset sähkömarkkinat [online] URL: http://www.elfi.fi/fi/sahkomarkkinat.html 

[viitattu 21.6.2010] 

EMV (2009) Energiamarkkinavirasto Yleistä sähkömarkkinoista [online] URL: 

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/select.asp?gid=38&pgid=38 [viitattu 19.10.2009] 

Eurostat (2008) Final energy consumption, by sector [online] URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ts

dpc320&language=en [viitattu 28.6.2010] 

Fairclough (1997) Norman Fairclough (1997): Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino. 

Fairclough (2002) Norman Fairclough (2002): Critical discourse analysis as a method in 

social scientific research teoksessa Wodak, Ruth ja Meyer, Michael: Methods of Critical 

Discourse Analysis, London: Sage. 

Fairclough (2003) Norman Fairclough (2003): Analysing discourse. Textual analysis for 

Social Research London and New York : Routlegde 

Fairclough, (2004) Norman Fairclough (2004): Critical discourse analysis and change in 

management discourse and ideology: a transdisciplinary approach to strategic critique. 

Saatavilla internetistä URL: http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/paper5.doc [viitattu 

22.12.2009] 

Fairclough (2005) Norman Fairclough (2005): Critical discourse analysis Marges linguis-

tiques 9, 76-94. 

Geels (2002) Frank, W. Geels (2002) Technological Transitions as evolutionary reconfigu-

ration process: a multi-level perspective and case study Research Policy 31, 1257-1274. 

Geels (2004) Frank, W.  Geels (2004) From Sectoral Systems of Innovation to Socio-

Technical Systems: Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional 

Theory, Research Policy, 33 (5), 897–920. 

Geels (2005) Frank, W. Geels (2005): Processes and patterns in transitions and system in-

novations: Refining the co-evolutionary multi-level perspective Technological Forecasting 

& Social Change 72, 681–696 

http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/overview.html�
http://www.energiamarkkinavirasto.fi/select.asp?gid=38&pgid=38�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdpc320&language=en�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdpc320&language=en�
http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/paper5.doc�


105 

 

Geels (2006a) Frank W. Geels (2006a): Major system change through stepwise reconfigu-

ration: A multi-level analysis of the transformation of American factory production (1850–

1930) Technology in Society 28, 445–476 

Geels (2006b) Frank W. Geels (2006b): The hygienic transition from cesspools to sewer 

systems (1840–1930): The dynamics of regime transformation Research Policy 35, 1069–

1082. 

Geels ja Schot (2007) Frank, W. Geels ja Johan Schot (2007): Typology of sociotechnical 

transition pathways Research Policy 36, 399-417. 

Genus ja Coles (2008) Audley Genus, Anne-Marie Coles (2008): Rethinking the multi-

level perspective of technological transitions Research Policy 37, 1436–1445  

Giddens (1984) Anthony Giddens (1984): The Constitution of Society, Oxford: Polity 

Press. 

Holtz ym. (2008) Georg Holtz, Marcela Brugnach ja Claudia Pahl-Wostl (2008): Specify-

ing “regime” – a framework for defining and describing regimes in transition research 

Technological Forecasting and Social Change 75, 623-643. 

Hughes (1987) Thomas P. Hughes (1987): The Evolution of Large Technological Systems 

teoksessa Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes ja Trevor Pinch (Eds.): The Social Construc-

tion of Technological Systems: New Directions in Sociology and History of Technology, 

Cambridge, MA & London: The MIT Press. 

IEA (2008) International Energy Agency IEA: World Energy Outlook 2008, Paris: Interna-

tional Energy Agency / OECD. 

IPCC (1995) IPCC Second Assessment Report: Climate Change (SAR) (1995): Vol. 1 

Working Group I (WG I): The Science of Climate Change, Vol. 2 Working Group II (WG 

II): Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analys-

es, Vol. 3 Working Group III (WG III): Economic and Social Dimensions of Climate 

Change ja Vol. 4 IPCC Second Assessment  

IPCC (2001) The Third Assessment Report (TAR) (2001): Vol 1 Working Group I (WGI) 

The Scientific Basis, Vol 2 Working Group II (WGII) Impacts, Adaptation and Vulnerabili-

ty, Vol 3 Working Group III (WGIII) Mitigation ja Vol 4 Synthesis Report (SYR) Saatavilla 

internetistä URL: 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm#1 [viitat-

tu19.8.2009] 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm#1�


106 

 

IPCC (2007) The Fourth Assessment Report (AR4) (2007): Vol. 1 Synthesis Report (SYR),  

Vol. 2 Working Group I (WGI) The Physical Science Basis, Vol. 3 Working Group II  

(WGII) Impacts, Adaptation and Vulnerability ja Vol. 4 Working Group III  (WGIII) Miti-

gation of Climate Change Saatavilla internetistä URL: http://www.ipcc.ch/ [viitattu 

20.8.2009] 

Jacobson ym. (2002) Staffan Jacobsson, Björn A. Andersson, Lennart Bångens (2002): 

Transforming the energy system - the evolution of the German technological system for 

solar cells SPRU Electronic Working Paper Series Paper No. 84 

Jacobson ja Bergek (2004) Staffan Jacobson ja Anna Bergek (2004): Transforming the 

energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology In-

dustrial and Corporate Change 13, 815-849. 

Jokinen ym. (1993) Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993) Diskursiivinen 

maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Ju-

hila ja Eero Suoninen Diskurssianalyysin aakkoset Tampere: Vastapaino. 

Kern ja Howlett (2009) Florian Kern ja Michael Howlett (2009): Implementing transition 

management as policy reforms: a case study of the Dutch energy sector Policy Science 43, 

391-408. 

Kern ja Smith (2008) Florian Kern ja Adrian Smith (2008): Restructuring energy systems 

for sustainability? Energy transition policy in the Netherlands Energy Policy 36, 4093–

4103 

Klein ja Kleinman (2002) Hans K. Klein ja Daniel Lee Kleinman (2002): The Social 

Construction of Technology: Structural Considerations Science Technology Human Values 

27, 28-52 

Klugman ym. (2009) S. Klugman, M. Karlsson, B. Moshfegh (2009): A Swedish inte-

grated pulp and paper mill — Energy optimisation and local heat cooperation Energy Poli-

cy 37 2514–2524. 

Korhola (2010) Atte Korhola (2010): YK:n ilmastopaneeli on tullut tiensä päähän tiedeuu-

tinen, Helsingin yliopisto [online] URL: 

http://www.helsinki.fi/tutkimus/tiedeuutinen/korhola.html [viitattu 29.6.2010] 

Kultu (2005) Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta (KULTU) (2005): Vähemmän 

enemmästä ja paremmin Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU) ehdotus 

kansalliseksi ohjelmaksi 2005, Ympäristöministeriö sekä Kauppa- ja teollisuusministeriö, 

s. 81-87.  

http://www.ipcc.ch/�
http://www.helsinki.fi/tutkimus/tiedeuutinen/korhola.html�


107 

 

Lehtonen (2004) Lehtonen, Mikko (2004): Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintut-

kimuksen lähtökohtia, 4. painos. Tampere: Vastapaino. 

Lima (1995) Gilberto Tadeu Lima (1995): Development, Technological Change and Inno-

vation: Schumpeter and the Neo-Schumpeterians Texto Para Discussão, Número 51 De-

partamento de Economia, EAESP/FGV. 

Lund (2009) Peter Lund (2009):Aurinkoenergian tulevaisuus Suomessa, ATY 30 v. Semi-

naari, Viikki 4.3.2009. Saatavilla internetistä  

URL: http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/liite/ATY30v_040309_lund.pdf [viitattu 

27.5.2010] 

Lund (2010) Peter Lund (2010): Exploring past energy changes and their implications for 

the pace of penetration of new energy technologies, Energy 35, 647-656. 

Motiva (2009) http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu [online] Si-

vu päivitetty 28.4.2009 [viitattu 22.6.2010] 

Nelson ja Winter (1974) Richard R. Nelson ja Sidney G. Winter (1974): Neoclassical vs. 

Evolutionary Theories of Economic Growth: Critique and Prospectus The Economic Jour-

nal 84, 886-905 

Nelson ja Winter (1977) Richard R. Nelson, ja Sidney G. Winter (1977): In Search of a 

Useful Theory of Innovation Research Policy 63, 6-76. 

Nelson ja Winter (1982) Richard R. Nelson, ja Sidney G. Winter (1982): An Evolutionary 

Theory of Economic Change, Cambridge: MA: Belknap Press.  

Nordpool (2010) Nordpool sähköpörssin verkkosivut [online] 

http://www.nordpoolspot.com/ [viitattu 21.6.2010] 

Pinch ja Bijker (1987) Trevor J. Pinch, ja Wiebe E. Bijker, (1987): The Social Construc-

tion of  Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Tech-

nology Might Benefit Each Other teoksessa Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes ja Trevor 

Pinch (Eds.) 'The Social Construction of Technological Systems: New Directions in Sociol-

ogy and History of Technology', Cambridge, MA & London: The MIT Press. 

Pohjola (2007) Pasi Pohjola (2007): Technical artefacts An Ontological Investigation on 

Technology, Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos. Jyväskylä studies 

on education, psychology and social research 300, Jyväskylä University Printing House. 

Prontera (2009) Andrea Prontera (2009): Energy Policy: Concepts, Actors, Instruments, 

and Recent Development World Political Science Review 5(1), article 7, 1-28. 

http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/liite/ATY30v_040309_lund.pdf�
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu�
http://www.nordpoolspot.com/�


108 

 

Raven (2006) Rob P. J. M. Raven (2006): Towards alternative trajectories? Reconfigura-

tions in the Dutch electricity regime, Research Policy 35, 581–595. 

Raven ja Verbong (2009) R. P. J. M. Raven, ja G. P. J. Verbong (2009): Boundary crossing 

innovations: Case studies from the energy domain, Technology in Society 31, 85–93. 

Rip ja Kemp (1998) A. Rip ja R. Kemp (1998): Technological Change Teoksessa Rayner, 

S. ja Malone, E.L. (Eds.) Human Choice and Climate Change, Vol 2, Colombus, England: 

Battelle Press. 

Rotmans ym. (2001) Jan Rotmans, René Kemp, Marjorie van Asselt (2001): More evolu-

tion than revolution, transition management in public policy Foresight 3 (1), 15-31. 

Ruostetsaari (1998) Ilkka Ruostetsaari (1998): Energiapolitiikka käännekohdassa, Tampe-

reen yliopisto Politiikan tutkimuslaitos, Julkaisuja - Research Reports Numero 8/1998, 

Tampereen yliopisto: Jäljennepalvelu. 

Ruostetsaari (2010a) Ilkka Ruostetsaari (2010): Changing Regulation and Governance of 

Finnish Energy Policy Making: New Rules but Old Elites? Review of Policy Research 27 

(3), 273-297. 

Ruostetsaari (2020b) Ilkka Ruostetsaari (2010) Energiavalta Eliitti ja kansalaiset muuttu-

villa energiamarkkinoilla Tampere: Tampereen yliopistopaino, Juvenes Print. 

SA (2006) Suomen Akatemia (2006): Energy Research in Finland 1999-2005, International 

Evaluation, Publications of the Academy of Finland 14/06, Helsinki: Edita Prima. 

Salo ja Huttunen (2009) Miikka Salo ja Suvi Huttunen (2009) Adventures in Finnish bio-

fuel policy – an analysis using multi-level perspective Article draft XLI The Annual Confe-

rence of Finnish Political Scientists, March 12-13.2009, Tampere 

Smith ym. (2005) Adrian Smith, Andy Striling ja Frans Berkhout (2005): The governance 

of sustainable socio-technical transitions Research Policy 34, 1491–1510 

Stephens ym. (2008) Jennie C. Stephens, Elizabeth J. Wilson, Tarla Rai Peterson, (2008) 

Socio-Political Evaluation of Energy Deployment (SPEED): An integrated research 

framework analyzing energy technology deployment, Technological Forecasting & Social 

Change 75, 1224–1246 

Stern ym. (2006) Sir Nicholas Stern, Siobhan Peters, Vicki Bakhshi, Alex,Bowen, Cathe-

rine Cameron, Sebastian Catovsky, Di Crane, Sophie Cruickshank, Simon Dietz, Nicola 

Edmonson, Su-Lin Garbett, Lorraine Hamid, Gideon Hoffman, Daniel Ingram, Ben Jones, 

Nicola Patmore, Helene Radcliffe, Raj Sathiyarajah, Michelle Stock, Chris Taylor, Tamsin 

Vernon, Hannah Wanjie ja Dimitri Zenghelis (2006): Stern Review: The Economics of Cli-



109 

 

mate Change. London: HMTreasury. Saatavilla internetistä URL: http://www.hm-

treasury.gov.uk/stern_review_report.htm [viitattu 7.8.2009] 

Suoninen (2002) Suoninen Eero (2002): Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumi-

seen teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä 2. 

painos, Tampere: Vastapaino. 

TEM (2009) Työ- ja Elinkeinoministeriö: Energia [online] Saatavilla internetistä 

URL:http://www.tem.fi/index.phtml?s=2070 [viitattu 8.9.2009] 

TEM (2010) Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto Työttömät työhakijat. Saata-

villa internetistä URL: http://www.tem.fi/index.phtml?s=2622 [viitattu 20.1.2010] 

Teräväinen (2010) Tuula Teräväinen (2010): Political opportunities and storylines in Fin-

nish climate policy negotiations Environmental Politics 19, 196-216. 

Tilastokeskus (2007) Sähkönkulutus sektoreittain. Saatavilla internetistä URL: 

http://www.stat.fi/til/ekul/2007/ekul_2007_2008-12-12_tie_001.html [viitattu 19.10.2009] 

Tilastokeskus (2009a) Energiateollisuus ry, Tilastokeskus, Ympäristö ja energia. Sähkön 

hankinta ja kokonaiskulutus. Saatavilla internetistä URL: 

http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/02/ehkh_2009_02_2009-09-17_tie_001.html [viitattu 

19.10.2009]  

Tilastokeskus (2009b) Energiatilasto: Finland's annual inventory report on greenhouse 

gases: Energian kokonaiskulutus energialähteittäin. Saatavilla internetistä URL: 

http://www.stat.fi/til/ehkh/tau.html [viitattu 14.8.2009] 

Tilastokeskus (2009c) Teollisuustuotanto [online] 

http://www.tilastokeskus.fi/til/ttvi/kuv.html [viitattu 20.4.2010] 

Tilastokeskus (2009d) Sähkön ja lämmön tuotanto Julkaistu: 21.10.2009. Saatavilla inter-

netistä: URL: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-

21_tie_001_fi.html [Viitattu 10.5.2010]  

Tilastokeskus (2009e) Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2007, Katsauksia 2009/2. 

Tilastokeskus (2010) Energian tuonti alkuperämaittain vuonna 2009, Julkaistu 24.3.2010 

Saatavilla internetistä URL: http://www.stat.fi/til/ehkh/tau.html [viitattu 22.6.2010]   

Tirkkonen (2000) Juhani Tirkkonen (2000): Ilmastopolitiikka ja ekologinen modernisaatio 

Akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. 

Acta Electronica Universitatis Tamperensis 72. Saatavilla internetistä URL: 

http://acta.uta.fi 

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2070�
http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/02/ehkh_2009_02_2009-09-17_tie_001.html�
http://www.tilastokeskus.fi/til/ttvi/kuv.html�
http://www.stat.fi/til/ehkh/tau.html�
http://acta.uta.fi/�


110 

 

Tol (2007) Richard S.J. Tol (2007): Biased Policy Advice from the Intergovernmental 

Panel on Climate change Energy and Environment 18, 928-936  

Tol ja Yohe (2009) Richard S. J. Tol, ja Gary W. Yohe (2009): The Stern Review: A decon-

struction Energy Policy 37, 1032–1040. 

Törrönen (2005) Jukka Törrönen (2005): Puhetapoja analysoimassa. Rajankäyntiä kriitti-

sen diskurssianalyysin ja semioottisen sosiologian välillä teoksessa Pekka Räsänen, Anu-

Hanna Anttila ja Harri Melin (toim.) Tutkimus menetelmien pyörteissä, Jyväskylä: PS-

kustannus. 

UN (2009) The United Nations Climate Change Conference in Copenhagen, 7-19 Decem-

ber 2009 http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php [viitattu 29.6.2010] 

Walker ja Cas (2007) Gordon Walker, ja Noel Cass (2007): Carbon reduction, ‘the public’ 

and renewable energy: engaging with socio-technical configuration, Area, 39(4), 458–469. 

Walker (2000) William Walker (2000): Entrapment in large technology systems: institu-

tional commitment and power relations Research Policy 29, 833–846 

van den Ende ja Kemp (1999) Jan van den Ende ja René Kemp (1999): Technological 

transformations in history: how the computer regime grew out of existing computing re-

gimes Research Policy 28 833–851. 

van Dijk (1993) Teun A. van Dijk (1993): Principles of critical discourse analysis Dis-

course and Society 4(2) 249-283. 

van Driel ja Schot (2005) Hugo Van Driel ja Johan Schot (2005): Radical Innovation as a 

Multilevel Process Introducing Floating Grain Elevators in the Port of Rotterdam Technol-

ogy and Culture 46, 51-76 

Vanhanen (2007) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, Helsinki: Edita 

Prima Oy. 

Varho (2007) Vilja Varho (2007): Calm or storm?: Wind power actors’ perceptions of 

Finnish wind power and its future. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötie-

teiden laitos, ympäristötiede. Environmentalica Fennica 25 

Weitzman (2007) Martin, L. Weitzman (2007): A Review of the Stern Review on the Eco-

nomics of Climate Change, Journal of Economic Literature XLV, 703–724 

Verbong ja Geels (2007) Geert Verbong ja Frank Geels (2007) The ongoing energy transi-

tion: Lessons from a socio-technical, multi-level analysis of the Dutch electricity system 

(1960-2004) Energy Policy 35, 1025-1037. 

http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php�


111 

 

Väliverronen (1993) Esa Väliverronen (1993) Diskurssien verkossa Joukkoviestimet, jul-

kisuus ja valta Tiedotustutkimus 1/93, 22-34. 

Vänskä ym. (2009), Helena Vänskä, Mikael Ohlström, Tiina Haapasalo ja Kati Ruohomä-

ki (2009): Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti, Elinkeinoelämän 

keskusliitto EK. Saatavilla internetistä URL:  

http://www.ek.fi/www/fi/energia/ek_kanta.php [viitattu 26.5.2010] 

YK (1998) Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention of Climate 

Change, United Nations  Saatavilla internetistä URL: 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf [viitattu 6.8.2009] 

Ylä-Anttila (2008) Pekka Ylä-Anttila (2008): Maailmantalous ja Suomi – keskeisiä mega-

trendejä Etlatieto 25.8.2008. Saatavilla internetistä URL: 

www.tekes.fi/fi/document/.../412594_maailmantalous_art_pdf 

www.tekes.fi/fi/document/.../411835_maailmantalous_ppt [viitattu 1.6.2010] 

Yohe ym. (2010) Gary W. Yohe, Stephen H. Schneider, Cynthia Rosenzweig, William E. 

Easterling ja 320 muuta allekirjoittajaa (2010):An Open Letter from Scientists in the Unit-

ed States on the Intergovernmental Panel on Climate Change and Errors Contained in the 

Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 saatavilla internetistä URL: 

http://www.openletterfromscientists.com/ [viitattu 29.6.2010] 

 

Selonteot: 

Vn 1997 Suomen energiastrategia Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko eduskun-

nalle 3.6.1997 

Vn 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskun-

nalle 6. päivänä marraskuuta 2008 

 

Valiokuntalausunnot ja -mietinnöt: 

VaVL 22/1997 Valtiovarainvaliokunnan lausunto 22/1997 

MmVL 11/1997 Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 11/1997 

YmVL  8/1997 Ympäristövaliokunnan lausunto 8/1997 

TaVM 22/1997 Talousvaliokunnan mietintö 22/1997 

 

VaVL 8/2009 Valtiovarainvaliokunnan lausunto 8/2009 

LiVL 4/2009 Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto 4/2009 

http://www.ek.fi/www/fi/energia/ek_kanta.php�
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf�
http://www.tekes.fi/fi/document/.../412594_maailmantalous_art_pdf�
http://www.openletterfromscientists.com/�


112 

 

MmVL 7/2009 Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 7/2009 

TuVL 1/2009 Tulevaisuusvaliokunnan lausunto 1/2009 

TyVL 3/2009 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto 3/2009 

YmVL 9/2009 Ympäristövaliokunnan lausunto 9/2009 

TaVM 9/2009Talousvaliokunnan mietintö 9/2009 

 

TaVM 9/2002 Talousvaliokunnan mietintö 9/2002 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös: 

M4/2001 Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima 

Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta 

 

Täysistunnon pöytäkirja:  

PTK 66/2002 vp asia 1 Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teol-

lisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta 

 

EU-asiakirjat 

KOM(95)682 WHITE PAPER - An energy policy for the European Union (COM(95)682 

final) 

KOM(2005)265 Vihreä Kirja energiatehokkuudesta ”Enemmän tuloksia vähemmällä” 

KOM/2005/0265 lopull. 

KOM(2007)1 Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille - 

Energiapolitiikka Euroopalle KOM/2007/0001 lopull. 

KOM(2008)30 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan ta-

lous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 - Ilmas-

tonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle {KOM(2008) 13 lopullinen} {KOM(2008) 16 

lopullinen} {KOM(2008) 17 lopullinen} {KOM(2008) 18 lopullinen} {KOM(2008) 19 

lopullinen} KOM(2008) 0030 lopull. 

92/42/ETY Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien 

nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaa-

timuksista 
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92/75/ETY Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinko-

neiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhden-

mukaisin tuotetiedoin 

93/76/ETY Neuvoston direktiivi 93/76/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, hiilidiok-

sidipäästöjen rajoittamisesta energiatehokkuutta parantamalla (Save) 

96/57/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/57/EY, annettu 3 päivänä syys-

kuuta 1996, kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistel-

mien energiatehokkuusvaatimuksista 

96/92/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY, annettu 19 päivänä jou-

lukuuta 1996, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 

98/30/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY, annettu 22 päivänä ke-

säkuuta 1998, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä  

2000/55/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/55/EY, annettu 18 päivänä 

syyskuuta 2000, loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista 

2002/91/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta 

2003/87/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 

lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta 

yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksel-

linen teksti) 

2004/8/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11 päivänä 

helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon 

edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 

2005/32/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä 

heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 

vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 

2006/32/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä 

huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston 

direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

2009/33/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edis-

tämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
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2009/72/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 

2003/54/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

2009/73/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 

2003/55/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
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