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TAVOITE JA TAUSTA
Polun muutostavoite:
Kaksinkertaistaa puhtaan ja älykkään energiateknologian ja –palveluiden vienti 2020-luvun alkupuolella ja viisinkertaistaa se vuoteen 2030.

Tausta (keskeiset nostot liitteen 1 taustamuistiosta):
Kansainvälinen energiamurros ja ilmastonmuutoksen hillintä luovat
valtavat energiateknologian markkinat, joihin Suomenkin tulee
päästä käsiksi (esim. Salokoski 2017). Energiaan liittyvä biotalous
ja cleantech on yksi Suomen teollisuuden merkittävimmistä
kärkialoista. Siitä on laadittu viime vuosina useita taustaraportteja
(esim. Gaia Consulting, 2015; Syke, 2015; ETLA, 2015; Sitra, 2016;
Demos Helsinki & Solved, 2016) ja se on ollut esillä myös Sipilän
hallituksen ohjelmassa.

Bioenergiaratkaisuilla on edelleen kasvuvaraa, mutta kansainvälisesti
energia-alan kasvukärkiä ovat kuitenkin mm. aurinko- ja tuulienergia,
akut ja muut sähkön varastoinnin ja muuntamisen teknologiat,
sähköinen liikenne sekä erilaiset smart grid- sekä tarjonta- ja
kysyntäjoustoratkaisut. Näihin markkinoihin Suomi voisi päästä käsiksi
hyödyntämällä aiemmin muiden sektoreiden tarpeisiin kehitettyä it- ja
ohjelmisto-osaamista eli nousemalla energia-alalla digitalisoitumisen
kärkihyödyntäjäksi.

Cleantech-vienti on kuitenkin näyttäytynyt viime vuosina toivottua
hitaammin kehittyvänä. Tähän tulokseen tullaan esimerkiksi Suomen
ilmastopaneelin raporteissa (Berghäll, 2016 ja Ollikainen ym., 2016).
Tuoreen tanskalaisen tilastovertailun (Eksport af Energiteknogi
og –service 2016) mukaan energiateknologian osuus EU15 maiden
viennistä oli vuonna 2010 suurin Suomessa, mutta vuoteen 2016
mennessä Tanska ja Saksa olivat ohittaneet Suomen.

Suomen 2016 energia- ja ilmastostrategia tunnistaa cleantech-ratkaisut
merkittävänä osana strategian toteutusta, mutta asiaan liittyviä
tavoitteita ja toimenpiteitä ei ole kovin pitkälle konkretisoitu. Selonteon
poliittiset linjaukset -osio sisältää viimeisenä osan Energiateknologia ja
–innovaatiot, jossa korostetaan että ”energia-teknologia ja –innovaatiot
voivat toimia merkittävänä talouskasvun moottorina” ja viitataan mm.
kansainväliseen Mission Innovation -hankkeeseen.

Eräs syy tähän voi olla se, että Suomen perinteiset vahvuudet eivät
ole uusien nopeimmin yleistyvien energiateknologioiden joukossa.
Suomen perinteiset energia-alan vahvuudet ovat liittyneet mm.
energiatehokkuuteen, erimuotoiseen puuenergiaan ja siihen liittyviin
teknologioihin sekä yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon.
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TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT

*

On siirryttävä sanoista tekoihin

*

Suomen energiateknologian ja -palveluiden vienti ei
ole kehittynyt toivotusti ottaen huomioon globaalin
energiamurroksen luomat mahdollisuudet. Tämä tilanne ei
ole kuitenkaan saanut riittävää huomiota energia-, ilmasto- ja
teollisuuspoliittisessa strategiatyössä ja käytännön toiminnassa.
Hyvistä kehittämisajatuksista puhutaan, mutta käytännön
resursointi ja toteutus ontuvat. Yritysten, valtion ja kuntien
yhteistyöllä tulisi aikaansaada merkittävä hyppäys uusien
innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja niiden viennin
edistämiseen. Vuonna 2018 käynnistyvä Business Finland voi
edistää tätä tavoitetta laatimalla Suomen puhtaan ja älykkään
energiateknologian kehittämis- ja vientiohjelman, sekä viemällä
sen riittävästi resursoituna käytäntöön yhteistyössä kaikkien
osapuolten kanssa.

*

Vahvempi kansainvälisyys ja isot satsaukset tarpeen
Yleensä suomalainen energiakeskustelu ja –politiikka koskee
sitä, miten energiaa tuotetaan ja kulutetaan Suomessa.
Suomen kotimarkkinat voivat olla hyvä lähtökohta
uusien teknologioiden ja palveluiden kehittämiseen,
mutta menestyminen edellyttää kuitenkin varsin nopeaa
kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä alusta alkaen.
Kansainväliset puhtaan ja älykkään energiateknologian
markkinat ovat isot ja vaativat useimmiten myös vahvoja
toimijoita. Sekä yritykset että julkisen vallan eri toimijat
voivat pyrkiä liittoutumaan uudella tavalla kansallisesti ja
kansainvälisesti. Monesta näkökulmasta pohjoismaisen
yhteistyön tiivistäminen olisi hyödyllistä: Suomen maabrändi
on pohjoismaalaisuuteen liittyvä ja monissa tapauksissa
pohjoismaat muodostavat jo nyt suomalaisille yrityksille
kotimarkkinat. Lisäksi suomalaisten energiaratkaisujen
avoimet kehittämis- ja markkinointikeskukset eri mantereiden
päämarkkinoilla olisivat tarpeen.

Suomen energiaosaamisprofiilin terävöittäminen ja brändäys
Suomen maabrändiä on terävöitettävä ja vahvistettava, jotta
viennin kasvulle luodaan paremmat edellytykset. Tähän
päästään lupaavimpien kasvukärkien nykyistä paremmalla
yhteisellä tunnistamisella koskien tarkennetusti energiateknologioita ja –palveluita, jotka nyt sekoittuvat epäselvästi
osiksi laajempia kokonaisuuksia. Vuonna 2019 muodostettavan
hallituksen ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnallisen
sitoutumisen ja maabrändin vahvistamiseen. Suomen tulisi
olla myös näyttävästi mukana monissa uusissa energia-alan
verkostoissa.
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*

Kotimaiset testialustat, julkiset hankinnat ja
kuluttajamarkkinat viennin ponnahdusalustoiksi

*

Yritysten ekosysteemin monipuolistaminen
Energia-ala on perinteisesti ollut suurten yksiköiden
ja pitkäaikaisten investointien hallitsema ala. Uudet
energiaratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia myös
hajautetummille ja joustavimmille ratkaisuille ja niihin
tarttuminen edellyttää innovatiivista ja rohkeaa kokeilua.
Radikaalit uudistukset lähtevät liikkeelle usein uusien
toimijoiden toimesta. Tämän takia uusien yritysten
synnyttäminen ja niiden kasvun tukeminen on tärkeää.
Uudet yritykset tarjoavat myös alan vanhoille yrityksille
mahdollisuuksia uudistua rahoittamalla ja ryhtymällä
yhteistyöhön uusien yritysten kanssa. Onkin välttämätöntä,
että suomalaiset energia-, teknologia-, it- ja palveluyritykset
diversifioituvat nykyistä enemmän uusien puhtaiden
energiaratkaisujen aloille. Sen lisäksi tarvitaan ulkomaisten
yritysten investointeja Suomeen sellaisissa uusissa tärkeissä
tuoteryhmissä, joissa Suomesta ei löydy riittävästi osaamista.

Kaupungit, alueet, Tekes ja eräät säätiöt kuten Smart & Clean
–säätiö ovat viime aikoina ilahduttavasti ryhtyneet tukemaan
avoimien testi- ja demonstraatioalueiden syntymistä. Niiden
tulisi edistää radikaaleja, omaperäisiä ja vientipotentiaalia
omaavia ratkaisuja. Niiden toimintaa voidaan tukea kehittämällä
samanaikaisesti innovatiivisia julkisia hankintoja ja uudistamalla
tarvittaessa sääntelyä kokeilujen aikaansaamiseksi. Tällaisia
toimia tarvitaan erityisesti uusien kuluttajille suunnattujen
ratkaisujen synnyttämiseen. Alustat ja kokeilut eivät kuitenkaan
riitä ja siksi kokeiluista oppimiseen, tiedon levittämiseen
ja kaupallisen toiminnan käynnistämiseen on kiinnitettävä
nykyistä enemmän huomiota.

5

SMART ENERGY

TRANSITION

POLKU #8 : PUHTAAN ENERGIATEKNOLOGIAN VIENTI

UUDET OIVALLUKSET
Oivallukset – 3 nostoa:

*

Puhtaat ja älykkäät energiaratkaisut esiin omana kokonaisuutena
Tällä hetkellä puhtaat ja älykkäät energiaratkaisut hukkuvat biotalouden
ja cleantechin osiksi eikä digitalisaation keskeistä merkitystä osana näitä
ratkaisuja aina ymmärretä. Siksi vienti-strategian kehittämiseksi ja Suomen
täsmällisemmäksi profiloimiseksi energiateknologioissa ja –palveluissa on
tärkeää tunnistaa paremmin puhtaat ja älykkäät energiaratkaisut omana
monipuolisena kokonaisuutena terveysteknologian tapaan.

*

Korkean jalostusasteen puuenergiatuotteiden kehittäminen
Puuenergia on tärkein energialähde Suomen energiapaletissa jo nyt ja sen
osuus on edelleen lisääntymässä. Puun käyttö vanhojen ja uusien korkean
jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen on kuitenkin yhä tärkeämpää, jotta
energiatuotteet aidosti syntyvät puun muun käytön sivuvirroista. Korkean
jalostusasteen puupohjaisia tuotteita voidaan synnyttää sekä kemiallisen että
mekaanisen metsäteollisuuden puolella. Uusien tuotteiden ja innovaatioiden
kehittämiseen tarvitaan toimijoita myös perinteisen metsäteollisuuden
ulkopuolelta.

*

Rahoitusosaaminen ja pääomamarkkinoiden toiminta keskeistä
Energiaratkaisuissa investointien rahoittaminen on aina ollut
keskeisessä asemassa. Tämä vain korostuu uusien polttoaineettomien
energiateknologioiden yhteydessä. Syntyy myös uusia rahoitustarpeita (esim.
projektirahoitus kansainvälisissä tarjouskilpailuissa, tuotteiden myyminen
palveluina). Lisäksi alan kehitykselle tärkeiden uusien yritysten nopean
kasvun rahoittaminen pääomasijoituksin, vihreillä joukkovelkakirjalainoilla,
suurten yritysten venture-toiminnan kautta ja ulkomaisen investoinnein on
tarpeen. Kehittämisrahastoja ovat kehittäneet myös edelläkävijäkaupungit.
Energiaratkaisujen viennin moninkertaistaminen voi toteutua vain,
jos myös syntyy uusia pörssiyrityksiä kasvuyritysten pohjalta. Siksi
pääomamarkkinoiden kehittynyt toiminta on tärkeää.
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Implikaatiot energiapolitiikalle – 3 nostoa:

*

Business Finlandin käynnissä oleva muodostamisen (eli Tekesin,
Finpron, Invest in Finlandin ja Visit Finlandin yhdistäminen) ja
toiminnan uudistamisen vauhdikas onnistuminen on todella tärkeää,
jotta uusien energiateknologioiden kehittäminen, kaupallistaminen
ja viennin tukeminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.
Konkreettisena työkaluna toiminnan kehittämisessä voi olla puhtaiden
ja älykkäiden energiateknologioiden vientiohjelman käynnistäminen
uuden organisaation käynnistyessä. Business Finlandin toimintaa on
myös resursoitava riittävästi.

*

Energia- ja innovaatiopolitiikan nykyistä vahvempi kytkentä on
tarpeen myös laajemmin hallinnossa. Energia- ja ilmastopolitiikka
on Suomessa painottunut sen edistämiseen, , miten Suomen oma
energian tuotanto ja kulutus saadaan tasapainotettua sekä täyttämään
kotimaisen teollisuuden tarpeet ja toisaalta kansainväliset, erityisesti
EU:sta tulevat ilmastopolitiikan vaatimukset. Energia on käsitetty
välttämättömänä hyödykkeenä, ei teknologiaviennin lähteenä.
Toisaalta innovaatiopolitiikassa, erityisesti Tekesin toiminnassa on
painottunut uusien energiateknologioiden kehittäminen. Eri politiikan
lohkojen tiiviimmällä yhteistyöllä luotaisiin nykyistä paremmat
edellytykset uusien innovatiivisten ratkaisujen syntyyn ja kotimaisten
referenssimarkkinoiden luomiseen, jotka myötävaikuttavat sekä
Suomen energiahaasteisiin vastaamiseen että viennin edistämiseen.
Tämän käytännön toteuttaminen voisi vaatia hallinnonaloja yhdistävien
teknologia- ja liiketoimintaosaajien rekrytointia.

*

Suorien ja epäsuorien energiatukien ja –verotuksen läpikäynti ja
uudistaminen innovatiivisuutta edistävään suuntaan on keskeinen
keino lisätä julkisen sektorin mahdollisuuksia vahvistaa tukea uusien
energiaratkaisujen syntymiseen, käyttöönottoon ja vientiin.

POLKU #8 : PUHTAAN ENERGIATEKNOLOGIAN VIENTI

TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE
Työskentelyn lähtöpiste:
Mitä puhtaat ja älykkäät energiateknologiat ja –palvelut ovat?

Käynnissä olevia poliittisia prosesseja asioiden edistämiseksi

Älykkäät ja puhtaat energiaratkaisut ovat merkittävässä asemassa
Suomen teknologia- ja palveluviennissä, kun ymmärretään oikein
niiden moninaisuus. Energiaratkaisuihin sisältyy teknologioita ja
palveluja niin biotalouden, cleantechin kuin myös digitalisaation ja
kiertotalouden aloilta. Siihen on syytä sisällyttää myös olennaisia
geneerisiä energiateknologiatuotteita, joita tarvitaan kaikkien
energiaratkaisujen osina. Energiateknologiatuotteet voivat olla
jalostettuja raaka- ja polttoaineita sekä energian tuotannon, jakelun ja
käytön teknologioita mukaan lukien merkittävästi energiatehokkuutta
parantavat ratkaisut. IT- ja ohjelmistoratkaisut ovat olennainen osa
uusia energiaratkaisuja. Vientiin liittyy myös suunnittelua, konsultointia
ja rahoitusta.

Suomessa on jo nyt käynnissä monia prosesseja, joita kehittämällä ja
vahvistamalla muutospolkua voidaan lähteä rakentamaan. Lähtökohtia
tarjoavat esimerkiksi monet julkiset päätökset:

Yritysten uudet avaukset yleistyneet markkinoiden kasvun
vauhdittuessa

• Vuoden 2018 alusta Finpro ja Tekes yhdistyvät Business Finlandiksi.
Myös ulkomaisten edustusten kytkentää Team Finland -työhön
kehitetään. Tämä epäjatkuvuuskohta voi parhaimmillaan luoda lisää
yhteyksiä kehittämisen, kaupallistamisen ja viennin välille.

• Vuonna 2017 hyväksyttyjen energia- ja ilmastostrategian ja
keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman täytäntöönpano
luovat uusia kotimarkkinoita innovatiivisille energiaratkaisuille
erilaisten tukimekanismien kautta
• Lisäksi pienet lisäykset energiatukeen 2018 sekä hallituksen
kärkihanketuet luovat edellytyksiä uusien ratkaisujen kehittämiseen
kotimarkkinoiden puitteissa

Energiamurroksen markkinat lähtivät kansainvälisesti liikkeelle noin
10 vuotta sitten koskien mm. biopolttoaineita, sähköautoja, tuuli- ja
aurinkoenergiaa, akkuja, älykkäitä sähköverkkoja. Monilla aloilla
kehitystyö ja markkinat ovat nyt siirtyneet nopean kasvun vaiheeseen.
Lisäksi fossiilisten polttoaineiden käytön rajoitukset tulevat yhä
ilmeisemmiksi. Tämä rohkaisee perustamaan uusia energiaratkaisuja
tarjoavia yrityksiä ja pakottaa myös vanhoja suuria yrityksiä lähtemään
murrokseen vahvemmin mukaan. Tämä on myös muuttanut
finanssitoimijoiden asenteita ja halukkuus investoida uuteen on
lisääntynyt.
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MUUTOSPOLUN YLEISKUVA

2020

2017

m u u t os as ke l
m u u t osas ke l

Tekno l ogi a

Kasvun kärkien
yhteinen
tunnistaminen �
(A1)
2018-

Kehittyvien maiden
markkinapotentiaalin
arviointi Suomen
näkökulmasta
2018-

L i i ke t oi m i n t a

Hallinnonaloja
yhdistävien energiateknologia- ja liiketoimintaosaajien rekrytointi
2018-

Business Finland

muu

säänte l y

muu

m uu t o s a s k e l

Suomen puhtaan ja
älykkään energiateknologian maabrändin vahvistaminen (A3)�
2018-2020
alkaen

Uusien energia- �
ratkaisujen vahvempi
esilletuonti ja Suomen
näkyvyyden vahvistaminen�
2018-2020
alkaen

m uu t o s a s k e l
muu t o s a s k e l

BF:n nopea �
käynnistäminen, �
riittävät resurssit, vahva
ohjelmatoiminta
2018-2020

säänte l y

säänte l y

Sääntelyn �
joustavoittaminen:
keskitettyä apua�
2018-

m u u t osas ke l

Kotimarkkinat �
ponnahduslaudaksi
vientituotteiden
kehittämiseen (A4)
2018-

2018-

muu

Pohjoismainen
yhteistyön �
tiivistäminen

Business Finlandin
toiminnan käynnistyminen 2018 ja �
vientiohjelma (A2)
2018-2020�
alkaen

2018-2025�
alkaen

Vahvojen �
kansainvälisten
liittoutumien �
rakentaminen (A7)
2018-2025�
alkaen

Liik e t o im in t a

Ekosysteemien
rahoitusmallien �
kehittäminen osana
BF:n toimintaa
�
2018-2022 � �
alkaen

2018-2020�
alkaen

Julkiset hankinnat:
Keskitetty tuki

2018-2020�
alkaen

m u u t o sa sk e l

in v e s t o in t i

säänte l y

Pi lo tti

muu

Uusia moderneja
kustannustehokkaita
viestintäkampanjoita�

Energiateknologian
vientiohjelma BF:n
sisäisenä �
kärkihankkeena
2018-2020
alkaen

Julkisen
rahoituksen uudelleen- �
suuntaaminen

Kempeleen Ekokortteli
Joukkoistaminen

�

säänte l y

Green Energy Showroom
-yritysverkosto

säänte l y

Suurlähetystöjen �
hyödyntäminen �
brändin vahvistamisessa
ja yhteyksien luomisessa
2018-2020�
alkaen

säänte l y

Yksityisen ja
julkisen rahoituksen �
uudet muodot�
2018-2020
alkaen

Ulkomaiset �
investoinnit Suomeen

m uu t o s a s k e l
m uu t o s a s k e l

Rahoituksen �
varmistaminen
kasvavaan liiketoimintaan (A5)
2018-2020�
alkaen

2018-2020�
alkaen

säänte l y

Pääomamarkkinoiden
toiminta ja uuden listautumisen edistäminen
2018-2020
alkaen

muu

Toimipisteet
valituilla markkinoilla
2018-2025�
alkaen

m uu t o s a s k e l

Yritysten �
ekosysteemien �
vahvistaminen (A6)
�
�
2018-2022
alkaen

Liike t oimin t a

Puhtaan ja älykkään energiateknologian
viennin moninkertaistaminen

Vuoden 2019 �
Uusia kvkumppanuusmalleja hallitusohjelmaan�
vaikuttaminen, Suomen
sitoutuminen�
2018-2020
alkaen

Demoalustat: �
Nykyisten ja uusien �
testi- ja demonstraatioalueiden kehittäminen
2018-

2030

säänte l y

säänte l y

Uusien korkean �
jalostusasteen�
puupohjaisten tuotteiden
kehittäminen
2018-

2025

L i i ke t oi m i n t a

Hankkeista
oppiminen ja �
jalkauttaminen mm.
koulutusorganisaatioihin
Ulkomaisten
2018investointien tukeminen
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET

*

Kasvun kärkien yhteinen tunnistaminen
Suomen energiateknologian viennin voimakas edistäminen
edellyttää nykyistä parempaa yhteistä ymmärrystä mitkä
voisivat olla Suomen energia-alan viennin kasvukärjet
lähitulevaisuudessa. Yhteisen ymmärryksen luominen edellyttää,
että tuotetaan yritys- ja tuotetasoinen kuvaus Suomen nykyisestä
energiateknologiatuotannosta ja –viennistä. Näin saadaan täsmällinen
kuva Suomen nykyisistä vahvuusalueista. Tämän rinnalle tarvitaan
globaalien kasvumarkkinoiden analyysi Suomen näkökulmasta.
Erityisesti olisi selvitettävä millaiset ratkaisut kehittyvissä maissa
olisivat eniten potentiaalisia suomalaisille yrityksille. Koska
bioenergia ja siihen liittyvät teknologiat ovat jo pitkään olleet
suomalaisen uusiutuvan energian osaamisen kärjessä, voitaisiin
tässä yhteydessä erityisesti tarkastella, millaisia uusia korkean
jalostusasteen puupohjaisia tuotteita suomalaiset yritykset voisivat
kehittää bioenergiaratkaisujen lisäksi. Kasvun kärkien jatkuvatoiminen
yhteinen tunnistaminen voisi vaatia hallinnonaloja yhdistävien
teknologia- ja liiketoimintaosaajien henkilöiden rekrytointia.

*

*

Suomen puhtaan ja älykkään energian maabrändin vahvistaminen
Edelliset muutosaskeleet tarjoavat tietopohjan Suomen puhtaan ja älykkään energiateknologian nykyistä paremmaksi pro loimiseksi. Sen
pohjalta on hyvät mahdollisuudet lisätä poliittista sitoutumista uusien puhtaiden ja älykkäiden energiateknologioiden kehittämiseen ja
vahvistaa erilaisin käytännön toimin Suomen maabrändia tässä asiassa. Poliittisen sitoutumisen kannalta keskeinen lähiaikojen asia ovat
eduskuntavaalit ja uudet hallituksen ohjelman tekeminen vuonna 2019, mikä voisi alkaa arvioimalla nykyisen hallitusohjelman toteutumisen
arvioinnilla. Maabrändin vahvistamisen kannalta on tärkeää, että suomalaisia uusia energiaratkaisuja pidetään vahvasti esillä kotimaassa
järjestettävissä yleisissä teknologiatapahtumissa (erityisesti Slush) että erityistilaisuuksissa (esim. Cleantech Europe, Circular Economy).
Kansainväliset alan verkostot tulisi käydä läpi ja varmistaa, että Suomi on vahvasti esillä tärkeimmissä verkostoissa. Ulkoministeriöllä on
tärkeä tehtävä varmistaa, että ulkomaiset suurlähettiläät Suomessa tulevat hyvin tietoiseksi suomalaisesta energiaosaamisesta ja että Suomen
suurlähetystöt ulkomailla toimivat tehokkaasti Business Finlandin kanssa Suomen maabrändin kohottamiseksi sekä käytännön hankkeiden
edistäjinä. Tulisi myös selvittää millaisia kustannustehokkaita moderneja viestintäkampanjoita voitaisiin toteuttaa säännöllisin välein.
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Business Finlandin toiminnan käynnistyminen 2018 ja
älykkäiden energiaratkaisujen vientiohjelma
Business Finlandin toiminta tulee saattaa nopeasti liikkeelle ja
sitä on resursoitava riittävästi. Organisaatioiden yhdistäminen
on usein vaikeaa ja hidasta ja prosessiin liittyy myös juridisia
ongelmia. Siksi on tärkeää, että toiminnassa päästään
vauhdikkaasti ja laadukkaasti liikkeelle. Business Finlandilla tulisi
olla resurssit proaktiiviseen teemakohtaiseen pitkäjänteiseen
uusien tuotteiden ja niiden viennin kehittämiseen. Teemoittainen
ohjelmatoiminta uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi
tulee olla vahvaa suoraan yritysten nykyisiä tarpeita palvelevan
reagoivan palvelutarjonnan rinnalla. Työkaluna voisi olla se, että
Business Finland ryhtyisi heti käynnistymisen jälkeen laatimaan
konkreettista energiateknologian kehittämis- ja vientiohjelmaa
pohjautuen edellisessä muutosaskeleessa kuvattuihin analyyseihin.
Hanke voisi toimia BF:n kehittämisen sisäisenä kärkihankkeena.

POLKU #8 : PUHTAAN ENERGIATEKNOLOGIAN VIENTI

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET

*

*

Rahoituksen varmistaminen kasvavaan liiketoimintaan
Julkisen sektorin mahdollisuudet tukea lisärahoituksella uusien
energiateknologioiden kehittämistä ja niiden vientiä ovat hyvin
rajalliset, jos kaikkia energiaan liittyvien tukia ja veroja ei tarkastella
kriittisesti ja suunnata mahdollisuuksien mukaan innovaatioita
kehittävään suuntaan. Tällä hetkellä asiaa on ryhdytty käsittelemään
parlamentaarisessa työryhmässä. Työllä on kiire, jotta muutoksia
voitaisiin saada aikaan edes 2020 lähtien. Ulkomaiset investoinnit
ovat osoittautuneet varsin tärkeiksi uuden teknologian kehittämiseksi
Suomessa. Siksi tulisikin selvittää, onko joitakin lisätoimenpiteitä
tehtävissä tärkeiden investointien houkuttelemiseksi Suomeen.
Yksityisen rahoituksen alueella tätä muutosaskelta tukeviksi
tärkeiksi asioiksi tunnistettiin uudet julkisen ja yksityisen
rahoituksen yhteistyömuodot kasvuyritysten vauhdittamiseksi (esim.
rahastoyhtiöt, joihin yksityisen rahoituksen varmistumisen jälkeen
saadaan vastaava määrä julkista rahoitusta tukemaan yritysten
palvelumuotoista myyntiä ja projektivientiä). Onnistuneiden
kasvuyritysten pääseminen seuraavassa vaiheessa pörssirahoituksen
piiriin edellyttää puolestaan kehittyneitä pääomamarkkinoita, joiden
kehittämiseksi tulisi edelleen ponnistella.

*

Kotimarkkinat ponnahduslaudaksi vientituotteiden kehittämiseen
Suomessa on syntymässä ilahduttava määrä avoimia testi- ja
demonstraatioalueita myös energiateknologioiden kehittämiseksi.
Viennin kannalta olisi tärkeää, että ne mahdollistaisivat radikaalien,
omaperäisten ja vientipotentiaalia omaavien liiketoimintojen
kehittämisen. Tällaisten syntyminen taas edellyttää, että tarvittaessa
sääntelyä voitaisiin joustavoittaa näillä kokeilualueilla linjaamalla
tämä yleiseksi tahtotilaksi ja mahdollisesti antamalla keskitettyä
tukea erilaisten sääntelyongelmien ratkaisemiseen. Kokeiluiden tulisi
johtaa oppimiseen ja kaupallistamiseen. Tätä prosessia julkinen valta
voi tukea suosimalla innovatiivisia hankintoja ja helpottamalla uusien
yritysten osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin. Tämäkin voi
edellyttää keskitettyä neuvontaa ja apua eri viranomaistahoille.

*

Yritysten ekosysteemien vahvistaminen
Uusien energiateknologioiden ja –palveluiden kehittämisessä
tarvitaan monenlaisia yrityksiä. Siksi julkinen rahoitus yritysten
ekosysteemien kehittämiseen on tärkeää. Suomalaiset suuret yritykset
ovat pitkään noudattaneet fokusoitumista korostavaa strategiaa.
Tämä onkin perusteltua, jos toimitaan jatkuvasti kasvavalla alalla ja
suuria mullistuksia teknologioissa ei tapahdu. Nyt useimmat alat ovat
kuitenkin disruptiivisten muutosten kohteena. Siksi olisi toivottavaa,
että vanhat suuret yritykset lähtisivät entistä hanakammin etsimään
yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vahvojen kansainvälisten liittoutumien rakentaminen
Globaaleilla markkinoilla toiminen edellyttää vahvoja resursseja.
Tästä teemasta polkutyöskentelyssä nousi esiin kaksi erityiskysymystä:
pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen ja suomalaisten vetämien
avoimien kehittämis- ja markkinointikeskusten perustaminen
tärkeimmille markkina-alueille.
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PRIORISOIDUT ASKELEET

2017

2020

Kasvun kärkien
tunnistaminen
m u u t os as ke l
m u u t osas ke l

Tekno l ogi a

Uusien korkean �
jalostusasteen
jalostusasteen�
puupohjaisten tuotteiden
kehittäminen
2018-

Kasvun kärkien
yhteinen
tunnistaminen �
(A1)
2018-

Kehittyvien maiden
markkinapotentiaalin
arviointi Suomen
näkökulmasta
2018-

L i i ke t oi m i n t a

Hallinnonaloja
yhdistävien energiateknologia- ja liiketoimintaosaajien rekrytointi
2018-

Business Finland

m uu t o s a s k e l
muu t o s a s k e l

BF:n nopea �
käynnistäminen, �
riittävät resurssit, vahva
ohjelmatoiminta
2018-2020

Kotimarkkinat
ponnahduslaudaksi vientituotteiden kehitykseen
Kempeleen Ekokortteli

säänte l y

Pi lo tti

Demoalustat: �
Nykyisten ja uusien �
testi- ja demonstraatioalueiden kehittäminen
2018-

säänte l y

Sääntelyn �
joustavoittaminen:
keskitettyä apua�
apua
2018-

Julkiset hankinnat:
Keskitetty tuki

m u u t osas ke l

Kotimarkkinat �
ponnahduslaudaksi
vientituotteiden
kehittämiseen (A4)
2018-

2018-

Suomen puhtaan ja
älykkään energiateknologian maabrändin vahvistaminen (A3)�
(A3)
2018-2020
alkaen

Uusien energia- �
ratkaisujen vahvempi
esilletuonti ja Suomen
näkyvyyden vahvistaminen�
vahvistaminen
2018-2020
alkaen

�

muu

Uusia moderneja
kustannustehokkaita
viestintäkampanjoita
viestintäkampanjoita�
2018-2020
2018-2020�
alkaen

muu

Pohjoismainen
yhteistyön �
tiivistäminen

säänte l y

Green Energy Showroom
-yritysverkosto

säänte l y

muu

m uu t o s a s k e l

Suurlähetystöjen �
hyödyntäminen �
brändin vahvistamisessa
ja yhteyksien luomisessa
2018-2020
2018-2020�
alkaen

Business Finlandin
toiminnan käynnistyminen 2018 ja �
vientiohjelma (A2)
2018-2020
2018-2020�
alkaen

2018-2025
2018-2025�
alkaen

Energiateknologian
vientiohjelma BF:n
sisäisenä �
kärkihankkeena
2018-2020
alkaen

Kotimarkkinoiden
kehityksen ja rahoituksen
varmistaminen
in v e s t o in t i

säänte l y

Julkisen
rahoituksen uudelleen- �
suuntaaminen
2018-2020�
2018-2020
alkaen

säänte l y

Yksityisen ja
julkisen rahoituksen �
uudet muodot�
muodot
2018-2020
alkaen

Ulkomaiset �
investoinnit Suomeen

m uu t o s a s k e l
m uu t o s a s k e l

Rahoituksen �
varmistaminen
kasvavaan liiketoimintaan (A5)
2018-2020�
2018-2020
alkaen

2018-2020�
2018-2020
alkaen

säänte l y

Pääomamarkkinoiden
toiminta ja uuden listautumisen edistäminen
2018-2020
alkaen

Yritysten ekosysteemien
vahvistaminen
Liik e t o im in t a

Ekosysteemien
rahoitusmallien �
kehittäminen osana
BF:n toimintaa
�
2018-2022 � �
alkaen

m u u t o sa sk e l

Vahvojen �
kansainvälisten
liittoutumien �
rakentaminen (A7)
2018-2025
2018-2025�
alkaen

muu

Toimipisteet
valituilla markkinoilla
2018-2025
2018-2025�
alkaen

m uu t o s a s k e l

Yritysten �
ekosysteemien �
vahvistaminen (A6)
�
�
2018-2022
alkaen

Liike t oimin t a

Puhtaan ja älykkään energiateknologian
viennin moninkertaistaminen

Business Finland ja
vientiohjelma

muu

säänte l y

Vuoden 2019 �
Uusia kvhallitusohjelmaan
kumppanuusmalleja hallitusohjelmaan�
vaikuttaminen, Suomen
sitoutuminen
sitoutuminen�
2018-2020
alkaen

Joukkoistaminen

2030

Suomen puhtaan ja
älykkään energian
maabrändin
vahvistaminen

säänte l y

säänte l y

2025

L i i ke t oi m i n t a

Hankkeista
oppiminen ja �
jalkauttaminen mm.
koulutusorganisaatioihin
Ulkomaisten
2018investointien tukeminen
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A1-A2
Askel

Kasvun kärkien yhteinen tunnistaminen & Business Finlandin toiminnan käynnistyminen 2018 ja ja älykkäiden
energiaratkaisujen vientiohjelma
Suomen energiateknologian viennin voimakas edistäminen edellyttää nykyistä parempaa yhteistä ymmärrystä mitkä voisivat olla
Suomen energia-alan viennin kasvukärjet lähitulevaisuudessa. Yhteisen ymmärryksen luominen edellyttää, että tuotetaan yritysja tuotetasoinen kuvaus Suomen nykyisestä energiateknologiatuotannosta ja –viennistä. Näin saadaan täsmällinen kuva Suomen
nykyisistä vahvuusalueista. Tämän rinnalle tarvitaan globaalien kasvumarkkinoiden analyysi Suomen näkökulmasta. Erityisesti olisi
selvitettävä millaiset ratkaisut kehittyvissä maissa olisivat eniten potentiaalisia suomalaisille yrityksille. Koska bioenergia ja siihen
liittyvät teknologiat ovat jo pitkään olleet suomalaisen uusiutuvan energian osaamisen kärjessä, voitaisiin tässä yhteydessä erityisesti
tarkastella millaisia uusia korkean jalostusasteen puupohjaisia tuotteita suomalaiset yritykset voisivat kehittää bioenergiaratkaisujen
lisäksi. Kasvun kärkien jatkuvatoiminen yhteinen tunnistaminen voisi vaatia hallinnonaloja yhdistävien teknologia- ja
liiketoimintaosaajien henkilöiden rekrytointia.

Business Finlandin toiminta tulee saattaa nopeasti liikkeelle ja sitä on resursoitava riittävästi. Organisaatioiden yhdistäminen on
usein vaikeaa ja hidasta ja prosessiin liittyy myös juridisia ongelmia. Siksi on tärkeää, että toiminnassa päästään vauhdikkaasti ja
laadukkaasti liikkeelle. Business Finlandilla tulisi olla resurssit proaktiiviseen teemakohtaiseen pitkäjänteiseen uusien tuotteiden ja
niiden viennin kehittämiseen. Teemoittainen ohjelmatoiminta uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi tulee olla vahvaa suoraan
yritysten nykyisiä tarpeita palvelevan reagoivan palvelutarjonnan rinnalla. Työkaluna voisi olla se, että Business Finland ryhtyisi
heti käynnistymisen jälkeen laatimaan konkreettista energiateknologian kehittämis- ja vientiohjelmaa pohjautuen edellisessä muutosaskeleessa kuvattuihin analyyseihin. Hanke voisi toimia BF:n kehittämisen sisäisenä kärkihankkeena.
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A3
Askel

PRIORISOITU ASKEL
Suomen puhtaan ja älykkään energian maabrändin vahvistaminen
Edelliset muutosaskeleet tarjoavat tietopohjan Suomen puhtaan ja älykkään energiateknologian nykyistä paremmaksi pro loimiseksi. Sen
pohjalta on hyvät mahdollisuudet lisätä poliittista sitoutumista uusien puhtaiden ja älykkäiden energiateknologioiden kehittämiseen ja
vahvistaa erilaisin käytännön toimin Suomen maabrändia tässä asiassa. Poliittisen sitoutumisen kannalta keskeinen lähiaikojen asia ovat
eduskuntavaalit ja uudet hallituksen ohjelman tekeminen vuonna 2019, mikä voisi alkaa arvioimalla nykyisen hallitusohjelman toteutumisen
arvioinnilla. Maabrändin vahvistamisen kannalta on tärkeää, että suomalaisia uusia energiaratkaisuja pidetään vahvasti esillä kotimaassa
järjestettävissä yleisissä teknologiatapahtumissa (erityisesti Slush) että erityistilaisuuksissa (esim. Cleantech Europe, Circular Economy).
Kansainväliset alan verkostot tulisi käydä läpi ja varmistaa, että Suomi on vahvasti esillä tärkeimmissä verkostoissa. Ulkoministeriöllä on
tärkeä tehtävä varmistaa, että ulkomaiset suurlähettiläät Suomessa tulevat hyvin tietoiseksi suomalaisesta energiaosaamisesta ja että Suomen
suurlähetystöt ulkomailla toimivat tehokkaasti Business Finlandin kanssa Suomen maabrändin kohottamiseksi sekä käytännön hankkeiden
edistäjinä. Tulisi myös selvittää millaisia kustannustehokkaita moderneja viestintäkampanjoita voitaisiin toteuttaa säännöllisin välein.
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A4
Askel

PRIORISOITU ASKEL
Kotimarkkinat ponnahduslaudaksi vientituotteiden kehittämiseen
Suomessa on syntymässä ilahduttava määrä avoimia testi- ja demonstraatioalueita myös energiateknologioiden kehittämiseksi. Viennin
kannalta olisi tärkeää, että ne mahdollistaisivat radikaalien, omaperäisten ja vientipotentiaalia omaavien liiketoimintojen kehittämisen.
Tällaisten syntyminen taas edellyttää, että tarvittaessa sääntelyä voitaisiin joustavoittaa näillä kokeilualueilla linjaamalla tämä yleiseksi
tahtotilaksi ja mahdollisesti antamalla keskitettyä tukea erilaisten sääntelyongelmien ratkaisemiseen. Kokeiluiden tulisi johtaa
oppimiseen ja kaupallistamiseen. Tätä prosessia julkinen valta voi tukea suosimalla innovatiivisia hankintoja ja helpottamalla uusien
yritysten osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin. Tämäkin voi edellyttää keskitettyä neuvontaa ja apua eri viranomaistahoille.
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A5
Askel

PRIORISOITU ASKEL
Rahoituksen varmistaminen kasvavaan liiketoimintaan
Julkisen sektorin mahdollisuudet tukea lisärahoituksella uusien energiateknologioiden kehittämistä ja niiden vientiä ovat hyvin rajalliset,
jos kaikkia energiaan liittyvien tukia ja veroja ei tarkastella kriittisesti ja suunnata mahdollisuuksien mukaan innovaatioita kehittävään
suuntaan. Tällä hetkellä asiaa on ryhdytty käsittelemään parlamentaarisessa työryhmässä. Työllä on kiire, jotta muutoksia voitaisiin
saada aikaan edes 2020 lähtien. Ulkomaiset investoinnit ovat osoittautuneet varsin tärkeiksi uuden teknologian kehittämiseksi Suomessa.
Siksi tulisikin selvittää, onko joitakin lisätoimenpiteitä tehtävissä tärkeiden investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Yksityisen
rahoituksen alueella tätä muutosaskelta tukeviksi tärkeiksi asioiksi tunnistettiin uudet julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteistyömuodot
kasvuyritysten vauhdittamiseksi (esim. rahastoyhtiöt, joihin yksityisen rahoituksen varmistumisen jälkeen saadaan vastaava määrä
julkista rahoitusta tukemaan yritysten palvelumuotoista myyntiä ja projektivientiä). Onnistuneiden kasvuyritysten pääseminen
seuraavassa vaiheessa pörssirahoituksen piiriin edellyttää puolestaan kehittyneitä pääomamarkkinoita, joiden kehittämiseksi tulisi
edelleen ponnistella.
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A6
Askel

PRIORISOITU ASKEL
Yritysten ekosysteemien vahvistaminen
Uusien energiateknologioiden ja –palveluiden kehittämisessä tarvitaan monenlaisia yrityksiä. Siksi julkinen rahoitus yritysten
ekosysteemien kehittämiseen on tärkeää. Suomalaiset suuret yritykset ovat pitkään noudattaneet fokusoitumista korostavaa strategiaa.
Tämä onkin perusteltua, jos toimitaan jatkuvasti kasvavalla alalla ja suuria mullistuksia teknologioissa ei tapahdu. Nyt useimmat alat ovat
kuitenkin disruptiivisten muutosten kohteena. Siksi olisi toivottavaa, että vanhat suuret yritykset lähtisivät entistä hanakammin etsimään
yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
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A7
Askel

PRIORISOITU ASKEL
Vahvojen kansainvälisten liittoutumien rakentaminen
Globaaleilla markkinoilla toiminen edellyttää vahvoja
resursseja. Tästä teemasta polkutyöskentelyssä nousi
esiin kaksi erityiskysymystä: pohjoismaisen yhteistyön
tiivistäminen ja suomalaisten vetämien avoimien
kehittämis- ja markkinointikeskusten perustaminen
tärkeimmille markkina-alueille.
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REFLEKTOINTI
Reflektointi polkutyöskentelystä; uudet kysymykset ja tutkimus:
Reflektio polkutyöskentelystä: Puhtaan energiateknologian vienti
Polun 8 energiateknologian ja –palveluiden viennin moninkertaistamisen tavoite
on kunnianhimoinen ja muodostui polkutyöskentelyn aikana. Työskentely
pohjautui energiateknologiaviennin laadullisiin ja numerollisiin taustatietoihin,
joiden valossa polun nykytilaa analysoitiin ja kehitettiin tulevaisuutta ajatellen.

Uudet kysymykset ja tutkimus:

*

Smart Energy Transition -hanke on kehittämässä
yritystietokantaa Suomen merkittävimmistä
yrityksistä älykkään ja puhtaan energiateknologian
aloilla. Tämä yritystasoinen tieto tulee tukemaan
Kasvun kärkien yhteinen tunnistaminen –
muutosaskeleen ottamista ja voi myös auttaa
mahdollisen energiateknologian vientiohjelman
tekemistä Business Finlandin hankkeena.

*

Tällaisen vientiohjelman tekeminen edellyttää
myös nyt hahmotellun muutospolun kaikkien osien
konkretisointia ja kriittisten kehittämishankkeiden
tunnistamista.

Puhtaan energiateknologian vienti on aihepiirinä laaja ja siksi sen pohtiminen
muutospolkutyöskentelyn menetelmällä oli haasteellista. Työskentelyn aikana
hahmottui kuitenkin useita polun keskeisiä edellytyksiä ja interaktiivinen työtapa
mahdollisti edellytysten kumuloituvien vaikutussuhteiden muodostamisen.
Viennin edistäminen siirrettiin areenatyöskentelyn loppuvaiheessa ensimmäisestä
muutospolusta viimeiseksi muutospoluksi. Tämä heijasti ajatusta, että eteneminen
muilla muutospoluilla synnyttää Suomessa kysyntää ja tarjontaa sellaisiin
uusiin ratkaisuihin, joilla on myös vientipotentiaalia. Muiden muutospolkujen
tuloksiin perehtyminen ja niiden varaan rakentaminen antaa mahdollisuuden
konkretisoida työtä myös myöhemmin.
Muutospolku jäi osin yleiselle tasolle ja painottui seuraaviin viiteen vuoteen.
Tämä on osin seurausta siitä, että viennin edistyminen on vahvasti yritysvetoista
ja riippuvaista niiden strategisista päätöksistä. Julkinen valta voi auttaa
yritysten toimintaa, mutta sen vaikutusvalta on kuitenkin rajallinen. Toisaalta
muutospolkutyöskentelyn aikana tunnistettiin keskeinen epäjatkuvuuskohta
Suomen viennin edistämistoiminnassa eli Business Finlandin muodostaminen
ja toiminnan käynnistyminen vuoden 2018 aikana. Tekesin edustaja
murrosareenassa toi esiin, että tämän muutospolun jatkotyöstäminen
yhdessä Business Finlandin kanssa olisi luonteva käytännön jatko nyt
tehdylle työlle. Tältä osin on jo käyty keskustelua Älykäs energia –ohjelman
vetäjän kanssa. Työn tuloksia on pyydetty myös esiteltäväksi Team Finlandin
ilmastovienninedistämisverkoston kokoukseen.
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LISTA MUUTOSASKELISTA
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