
 

 

Ihmiset haluavat osallistua energiamurrokseen, mutta 
miten tuo halu valjastetaan 
 
Syyskuun lopulla käydyn Energiapelin aiheet olivat rahoitus ja lainsäädäntö energian 
pientuotannon ympärillä. Pelin asetelma toi mielestäni molemmat aiheet lopulta saman 
kysymyksen pariin: miten ihmiset pystyvät osalistumaan kestävään energiatuotantoon joko itse 
tuottajina tai rahoittajina ja mikä tuota osallistumista estää. 
 
Oli riemukasta havannoida koko Energiapeliä tilaisuutena ja tapahtumana. Sunnuntai-iltapäivänä 
Suvilahteen oli kokoontunut useampi kymmen aiheesta kiinnostunutta ja perehtynyttä kuulemassa 
ja oppimassa lisää. Yleisön aktiivisuus osoittaa myös itse peliä laajemassa kontekstissa, että 
tavallisia ihmisiä todellakin kiinnostaa energiakysymykset ja heillä on halu osallistua 
energiaremonttiin jollain tavalla. 
 
Rahoituksen ja lainsäädännön tehtävänä on valjastaa tuo halu ja mahdollistaa tavallisille ihmisille 
vaivattomat keinot kanavoida heidän aktiivisuutensa. 
 
Jähmeä lainsäädäntö seuraa kehitystä hitaasti perästä 
Lainsäädäntö seuraa jähmeänä energian pientuotannon kehittymistä. Lainsäädäntö on 
perustellusti aikojen saatossa kehittynyt tukemaan keskitettyä energian tuotantoa siten, kuten asia 
maassamme on järjestetty. Suurten toimijoiden tarpeisiin ensisijaisesti sovellettavien lakipykälien 
kanssa luoviessa on pientuottaja kovin eksyksissä. On koko energiajärjestelmän, sekä 
yhteiskunnan edun mukaista, että energian pientuotanto ja pientuottajat huomioitaisiin nykyistä 
paremmin. Esteitä ja pientuottajan kohtaamia järjettömyyksiä on purettava rivakasti. On toki 
sanottava, että paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä. 
 
Rahoitusmahdollisuuksia on monia, jos vain hakija niistä tietäisi 
Uusiutuvan energian tuotannon rahoitusta voi lähestyä kahdesta suunnasta. Ensinnä, mitä 
mahdollisuuksia energian tuottajalla on rahoittaa investointinsa? Toiseksi, mitä mahdollisuuksia 
tavallisella ihmisellä on osallistua energiahankkeiden rahoitukseen. 
 
Mahdollisuudet rahoituksen hakemiseen ovat tavan kansalaiselle usein kovin epäselvät. Kuten 
Energiapelin päähahmo totesi tulosten purussa, nyt hän tietää paremmin, mitkä ovat hänen 
mahdollisuutensa ja, että esimerkiksi pankkilaina voisi tulla kyseeseen muitakin rahoituslähteitä 
hyödyntämällä. Tällä hetkellä puuttuu se luukku, josta voisi käydä kysymässä puolueetonta ja 
riippumatonta apua rahoitusratkaisuihin. Noviisille rahoitusviidakko voi näyttäytyä 
läpipääsemättömänä, joten tällaiselle palvelulle totisesti olisi kysyntää. 
 
Katson rahoituskenttää ensisijaisesti joukkorahoituksen näkökulmasta. Joukkorahoitus itsessään ei 
ole mitenkään uusi ilmiö —onhan hankkeita rahoitettu yhteisöllisesti jo ammoisista ajoista. 
Digitalisaatio on tosin tuonut yhteisölliseen rahoittamiseen aivan uusia ulottuvuuksia tehden siitä 
jonkin sortin doupattua osuuskuntatoimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen ja 
paikalliseen rahoitusratkaisuun, sekä . Useimmissa tapauksissa joukkorahoitusta voi hyödyntää 
täydentävänä pääoman lähteenä. Esimerkiksi pankkilainaan saa paremmat ehdot, jos 
investoinnista on jo katettu osa joukkorahalla. 
 
Joukkorahoitus on oiva tapa kelle tahansa osallistua energiaremonttiin sijoittajana. Harvalla on 
omaa kattopinta-alaa tai maaplänttiä uusiutuvan energian tuottamiseksi, mutta usealla on säästöjä 
etsimässä mielekästä ja kannattavaa sijoituskohdetta. Uusiutuvan energian projektit tarjoavat 
sijoituskohteita, joissa riskit ovat selkeästi havaittavissa, rahoittaja tietää miten tuotto muodostuu ja 
etenkin, mikä on sijoituksen vaikuttavuus. 
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