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1  Johdanto 

 
Tämä case-tutkimus liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitta-
maan Smart Energy Transition (SET) -hankkeeseen (www.smartenergytransition.fi). SET–
hanke tutkii, miten Suomi voi hyötyä hajautetun ja vaihtelevan uusiutuvan energian ympärille 
nousevista murroksellisista teknologioista. Kyse on ratkaisuista, joissa energian tarvetta voi-
daan ohjata vaihtelevan tuotannon mukaan (kysyntäjousto) tai energiaa voidaan varastoida. 
Näihin ratkaisuihin liittyvät olennaisesti uudet digitaaliset ratkaisut kuten esineiden Internet. 
Samalla murrokseen liittyy myös kehitys, jossa rakennusten ja liikenteen energian tarve pie-
nenee, energiaomavaraisuus kasvaa ja rakennukset ja liikennevälineet muodostavat yhä kiin-
teämmän osan energiajärjestelmää. 

Kokeilut ovat yksi tapa rakentaa uuteen energiajärjestelmään liittyvää osaamista. Kokeilut on-
kin mainittu Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa (Valtioneuvosto, 2015) tärkeänä uutena kei-
nona edistää innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, parantaa palveluja sekä vahvistaa alueellista ja 
paikallista päätöksentekoa. 

SET-hankkeen osahanke 4 (Kokeiluista oppiminen) tutkii, miten uuden energian kokeiluista 
voitaisiin oppia enemmän. Kokeiluina tässä tarkastellaan kotimaisia demonstraatiohankkeita, 
pilotteja, koerakentamishankkeita, muita kokeiluja ja varhaisia käyttökokemuksia uusien ener-
giaratkaisujen soveltamisesta erityisesti rakennuksissa, rakennetussa ympäristössä ja liiken-
teessä. Tällaisista kokeiluista on koottu 100 hankkeen tietopankki, joka aukesi elokuussa 2016 
osoitteeseen: www.energiakokeilut.fi. 

SETin osahankkeessa 4 tehdään 20 tapaustutkimusta, joissa tutkitaan, miten kotimaisista de-
moista, piloteista, kokeiluista ja varhaisista käyttökokemuksista voitaisiin oppia erityisesti sen 
suhteen mitä osaamisia energiamurroksessa tarvitaan ja mitä osaamisia toimintaympäristöstä 
puuttuu. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat suunnitteluun, asentamiseen, käyttöönottoon, 
käytettävyyteen, käyttöön ja huoltoon liittyvät osaamiset. Tavoitteena on analysoida kokeiluja 
sen suhteen, mitä osaamista kokeiluissa tarvitaan ja minkälaista osaamista kokeiluissa huo-
mataan puuttuvan. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuspolitiikassa, käyttöliittymämuotoi-
lussa ja palvelumuotoilussa. Lisäksi pyrkimyksenä on, että julkisesti rahoitetusta kokeilutoi-
minnasta voitaisiin oppia nykyistä enemmän ja systemaattisemmin, erityisesti teknologiapoli-
tiikassa, energiapolitiikassa ja liikennepolitiikassa. Kaikkien 20 casen tulokset vedetään tätä 
tarkoitusta varten yhteen ja analysoidaan niistä nousevia oppimisen ja osaamisen haasteita 
ja mahdollisuuksia. 

Tämä case-tutkimus keskittyy Välke-hankkeessa Lounais-Päijänteen alueella toteutettuun ko-
titalouksille suunnattuun aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaan. Case-tutkimus perus-
tuu pääosin haastatteluaineistoon, joka koottiin tammi-helmikuussa 2017. Haastatteluja toteu-
tettiin yhteensä yhdeksän: neljä haastattelua aurinkopaneelien yhteishankintaan osallistunei-
den asukkaiden, kolme Suomen ympäristökeskuksen työntekijöiden, yksi Asikkalan kunnan 
työntekijöiden ja yksi yhteishankinnan toimittaneen yrityksen kanssa. Haastattelut toteutettiin 
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kasvotusten, lukuun ottamatta yhtä asukkaan haastattelua, joka tehtiin Skype-ohjelman väli-
tyksellä. Seitsemässä tapauksessa haastateltavia oli vain yksi, mutta Asikkalan kunnan työn-
tekijöiden sekä yhdessä asukashaastattelussa paikalla oli kaksi haastateltavaa. Haastattelu-
jen lisäksi materiaalina on käytetty Asikkalan kunnan sisäisiä dokumentteja sekä muuta saa-
tavilla olevaa kirjallista ja verkkomateriaalia. 

 

2  Välke-hankkeen aurinkosähköjärjestelmien  
yhteishankinta: Taustaa, tavoitteet ja tulokset 
 

2.1  Välke-hanke 

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille –hank-
keen (Välke) tarkoituksena on luoda toimintamalleja, jotka edesauttavat hiilineutraaliin yhteis-
kuntaan siirtymistä. Hankkeessa kartoitetaan hiilineutraalin yhteiskunnan kehitystä hankaloit-
tavia tekijöitä sekä etsitään konkreettisia ja kannattavia ratkaisuja vähähiilisyyteen pk-yrityk-
sissä ja kunnissa. Vuosien 2015-2017 aikana toteutettavaa hanketta koordinoi Suomen ym-
päristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajina toimivat Asikkalan kunta sekä Novago Oy. Hankeen 
toteutus keskittyy kahdelle alueelle, joissa kummassakin toimii oma hankekoordinaattori. Alu-
eet ja niihin kuuluvat kunnat ovat Lounais-Päijänne (Asikkala, Padasjoki ja Kuhmoinen) ja 
Länsi-Uusimaa (Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo). Hanketta rahoittavat Euroopan 
aluekehitysrahasto, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen liitot, Suomen ympäristö-
keskus sekä hankkeen kohdekunnat. (SYKE, 2015) 

Välke-hankkeessa on tarkoitus kehittää ja testata uusia menettelytapoja sekä toimintamalleja, 
joilla yritykset ja kunnat saadaan nykyistä tehokkaammin hyödyntämään kasvihuonepäästöjä 
vähentäviä cleantech-ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä. Samalla näille tuotteille ja pal-
veluille pyritään luomaan kysyntää yrityksissä ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa 
tuotetaan menetelmäkuvaus prosesseista, joilla vähähiilisten cleantech-ratkaisujen omaksu-
mista yrityksissä ja kunnissa voidaan edistää julkisilla varoilla mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti. Lisäksi hankkeessa analysoidaan noin 120 pk-yritystä ja 150 kiinteistöä kohdekun-
nissa. Hankkeessa on kolme erillistä työpakettia, jotka ovat: (1) vähähiiliset liiketoimintamallit 
yrityksille, (2) kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen cleantech-ratkaisut 
sekä (3) vähähiiliset pk-yritysten ja kuntien cleantech-yhteishankintamenettelyt. (SYKE, 2015) 

Laajemmassa kontekstissa Välke-hanke nivoutuu SYKEn koordinoimaan kohti hiilineutraalia 
kuntaa –hankkeeseen (Hinku). Hinku-hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat sitoutuneet vä-
hentämään päästöjään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta (SYKE, 2013). 
Kirjoitushetkellä 21.3.2017 Hinku-hankkeeseen oli liittynyt 35 kuntaa, mukaan lukien Välke-
hankkeen kohdekunnat. Välke-hankkeessa syntyneitä toimintatapoja sekä oppeja on tarkoitus 
toteuttaa ja hyödyntää laajemmin Hinku-hankkeessa (SYKE, 2015). 
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2.2  Kotitalouksille suunnattu aurinkosähköjärjestelmien  
yhteishankinta Lounais-Päijänteen alueella 

Välke-hankkeessa on toteutettu yhteensä kolme aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaa: 
34 kotitalouden yhteishankinta Lounais-Päijänteellä, 15 kotitalouden ja 4 yrityksen yhteishan-
kinta Länsi-Uudellamaalla sekä 2 yrityksen ja Asikkala kunnan yhteishankinta Lounais-Päijän-
teellä (Hinku-foorumi, 2016a). Lisäksi Hinku-hankkeessa käynnissä olevaa valtakunnallista 
yhteishankintaa on toteutettu osittain Välke-hankkeen rahoituksella. Tämä case-tutkimus kes-
kittyy Lounais-Päijänteen alueella toteutettuun kotitalouksille suunnattuun yhteishankintaan.  

Idea kotitalouksille suunnatulle yhteishankinnalle lähti liikkeelle aikaisemmasta Hinku-hank-
keessa toteutetusta aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnasta. Vuosien 2014-2015 aikana 
SYKE toteutti yhdessä Asikkalan, Laitilan, 
Padasjoen ja Mynämäen kuntien kanssa pilo-
tin, jossa kokeiltiin leasing-rahoituksen sopi-
vuutta julkisiin aurinkovoimaloiden yhteishan-
kintoihin avaimet käteen -periaatteella1  (Han-
kintamappi, 2016). Hankinnan myötä Välke-
hankkeen Lounais-Päijänteen kohdealueelle 
saatiin Asikkalaan 20 kWp:n ja Padasjoelle 
10 kWp:n aurinkovoimala kuntien kiinteistöi-
hin. 

Aikaisempien kokemusten perusteella Asik-
kalan kunnassa innostuttiin aurinkosähköjär-
jestelmien yhteishankinnasta ja Välke-hank-
keen projektipäällikkö sekä energia-asiantun-
tija päättivät käynnistää uuden hankinnan 
suunnittelun syksyllä 2015. Aluksi yhteishan-
kintaa kaavailtiin samanaikaisesti sekä yrityk-
sille että kotitalouksille, mutta hankinnassa 
päätettiin keskittyä ainoastaan kotitalouksiin, 
jotta tilaajien profiili säilyisi tarpeeksi yhtenäi-
senä. Kotitaloudet eivät varsinaisesti ole 
Välke-hankkeen ydinkohdejoukkoa, mutta yh-
teishankinta päätettiin kohdentaa tähän toimijakategoriaan. Kotitalouksien joukosta uskottiin 
löytyvän tarpeeksi kiinnostusta avaimet käteen -periaatteella toteutettava yhteishankinnan on-
nistuneeseen läpivientiin. 

                                                           

1 Tilaaja saa maksua vastaan koko aurinkosähköjärjestelmän toimituksen ja asennuksen. 

Kuva 1. Asikkalan kunta.                                   
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Yhteishankinnan suunnittelu eteni syksyllä 2015 konseptin muotoilulla, projektin aikataulun 
suunnittelulla sekä alustavilla kyselyillä yritysten suuntaan yhteishankinnan toteutusmahdolli-
suuksista. Tässä vaiheessa edeltävän kuntien yhteishankinnan tapaan myös kotitalouksille 
suunniteltiin mahdollisuutta leasing-rahoitukseen. Hankinnassa päätettiin joustaa kuntara-
joista hieman ja tarjota mahdollisuus myös naapurikuntien asukkaille osallistua yhteishankin-
taan. Syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana yhteishankintaa mainostettiin paikallisissa leh-
dissä, sosiaalisessa mediassa, julisteilla sekä kunnan kotisivulla ja siitä keskusteltiin paikalli-
sissa radio-ohjelmissa. Mainonnan yhteydessä hankinnasta kiinnostuneita kotitalouksia pyy-
dettiin ilmoittautumaan Välke-hankkeen energia-asiantuntijalle. Yhteishankinta herätti myös 
kiinnostusta paikallislehtien toimituksissa ja siitä uutisoitiin useaan otteeseen. Vuoden vaih-
teen jälkeen yhteishankinnasta keskusteltiin myös SYKEllä Välke-hankkeen projektitapaami-
sessa. 

Tammikuun 2016 aikana hankinnasta oli ilmoittautunut kiinnostuneeksi yhteensä noin 170 ko-
titaloutta. Asikkalan kunta lähetti kaikille ilmoittautuneille infopaketin, joka sisälsi tietoa aurin-
kosähkötekniikasta pienkiinteistöissä sekä yhteishankinnan toimintaperiaatteesta. Tammi-
kuun 28. päivä Asikkalan kunnan tiloissa järjestettiin kiinnostuneille infotilaisuus, joka keräsi 
noin 100 osallistujaa. Tilaisuudessa oli puheenvuoroja SYKEltä, Asikkalan kunnalta, paikalli-
selta energiasiirtoyhtiöltä Elenia Oy:ltä ja Naps Solar Systems Oy:ltä. Tapahtuman aikana 
kiinnostuneilla asukkailla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä paikalla oleville asiantun-
tijoille. Tilaisuuden jälkeen kiinnostuneille lähettiin uusi lyhyt infokirje, joka sisälsi tiedot sito-
vaan ilmoittautumiseen yhteishankintaan. Tässä vaiheessa myös alkujaan kaavaillusta lea-
sing-rahoitus päätettiin luopua, koska se koettiin hankaloittavan hankintaa sekä tilaajan että 
toimittajan näkökulmasta. Lisäksi rahoitusvaihtoehdolle ei ollut juuri löytynyt kysyntää kiinnos-
tuneiden kotitalouksien joukosta, koska se nosti investoinnin hintaa. 

Maaliskuun 2016 alkuun mennessä yhteishankintaan oli sitoutunut yhteensä 37 kotitaloutta, 
jotka sijaitsivat Asikkalassa (21), Padasjoella (9), Kuhmoisissa (5) sekä Hollolan Kukkilassa 
(2). Sitoutumislomakkeen yhteydessä kotitaloudet olivat ilmoittaneet haluamansa alustavan 
järjestelmäkoon kolmesta eri vaihtoehdosta (noin 2,5 kW; 4,5 kW tai 7 kW), järjestelmän asen-
nuspaikasta (eteläinen vai itä-läntinen kattolape), tiedot kohteen kytkentämahdollisuuksista, 
kattomateriaalista ja räystään korkeudesta sekä ominaisuuksista. Näiden tietojen perusteella 
Välke-hankkeen energia-asiantuntija kilpailutti aurinkosähköjärjestelmien toimituksesta 18 yri-
tystä, joista seitsemän lähetti tarjouksen. Kaikki tarjoukset pisteytettiin ja kilpailutuksen kes-
keisimmät kriteerit olivat: 

 Toimitus toteutetaan avaimet käteen –periaatteella. 
 Toivottu hinta aurinkosähköjärjestelmille (sisältäen arvonlisäveron): 

o 2,5 kW järjestelmille 5500 €. 
o 4,5 kW järjestelmille 7500 €. 
o 7 kW järjestelmille 10 000 €. 

 Takuut asennukselle ja järjestelmille: 
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o Asennukselle vähintään viiden vuoden takuu.2  
o Laitteistolle vähintään 10 vuoden takuu. 
o 25 vuoden mittainen 80% tehontuottotakuu. 
o Vuotuinen tuotto per 1 kWp asennustehoa 700 kWh/a. 

 Toimituksen kotimaisuusaste pisteytetään. 
 Urakoitsijalla täytyy olla esittää vähintään viisi referenssiä vastaavien aurinkovoimaloi-

den toimittamisesta vuosien 2014 – 2016 väliseltä ajalta. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin hinnan oleva ensisijainen valintakriteeri. Mikäli tavoitehinta ei 
toteutuisi, kotitaloudet voisivat halutessaan irtautua yhteishankinnasta. Lisäksi tarjouspyyn-
nössä ilmoitettiin asennusten oltava valmiina viimeistään 31.8.2016 tai viiden kuukauden 
päästä urakoitsijan vahvistumisesta. 

Kilpailutuksen voittajaksi valikoitui Smart Green Talotekniikka Oy. Keskeisin syy tähän oli, että 
yritys pystyi alittamaan pyydetyn hinnan: 5150 € (2,5 kW), 7300 € (4,5 kW) ja 9900 (7 kW)3. 
Kilpailutuksen kommentointiajan päätyttyä Asikkalan kunta luovutti kohteiden tarkemmat tie-
dot urakoitsijalle. Sopimuksen mukaan työstä piti maksaa 40% pääkomponenttien toimituksen 
jälkeen ja 60% järjestelmien käyttöönoton jälkeen. 

Vielä ennen varsinaista asennusta muutama yhteishankintaan sitoutunut kotitalous irtautui 
hankinnasta ja muutama liittyi tilalle, joten lopulta järjestelmiä asennettiin hankinnan kautta 34 
kiinteistöön, jotka sijaitsivat Asikkalassa (20), Padasjoella (6), Kuhmoisissa (6), Hollolassa (1) 
ja Orimattilassa (1). Järjestelmien keskikoko oli noin 4 kW ja vaihtelu 2,5 - 9 kW. Yhteishan-
kinnan kokonaisteho oli noin 130 kWp. 

 

2.2.1  Kokeilun tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Välke-hankkeessa yksi keskeinen tavoite on cleantech-ratkaisujen levittäminen sekä yhteis-
hankintojen toteuttaminen ja Hinku-hankkeessa kunnille on asetettu konkreettisia päästövä-
hennystavoitteita vuoteen 2030 mennessä, joten aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta 
tuki molempien hankkeiden päämääriä. Hankeorganisaation puolesta yhteishankinnalle ei kui-
tenkaan ollut määritelty selkeitä raja-arvoja hankittavien järjestelmien lukumääristä tai tilauk-
sen kokonaistehosta. Asikkalan kunta oli asettanut suuntaa antavaksi tavoitteeksi parikym-
mentä asennettua järjestelmää. Toteutunut tilaus kattoa kokonaisuudessaan 34 aurinkosäh-

                                                           

2 Alkujaan asennukselle vaadittiin 10 vuoden takuita, mutta ne todettiin jälkikäteen ylimitoitetuiksi. 

3 Lisähinnat: Yli 5 m räystäskorkeuteen asentamisesta korkeintaan 100 € alkavalta metriltä, kaksipiiri-
järjestelmä 250 €, suurempi invertteri 300 € ja maa-asennusteline 1200 €. 
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köjärjestelmää, jotka tuottavat vuosittain noin 108 000 kWh uusiutuvaa sähköä, minkä seu-
rauksena vältytään laskennallisesti 22 700 kg hiilidioksidipäästöiltä vuodessa (Hankintamappi, 
2017).  

Konkreettisten päästövähennysten ja aurinkosähköinvestointien lisäksi Välke-hankkeen orga-
nisoivat tahot tavoittelivat yhteishankinnalla näkyvyyttä Suomessa vielä melko tuoreelle uu-
siutuvalle energiamuodolle. Yhteishankinnan ajateltiin madaltavan kynnystä investointiin han-
kinnan tuoman hintaedun, ryhmän henkisen tuen sekä koordinaattoreiden jakaman luotetta-
van tiedon ansiosta. Yhteishankinnan tuomien aurinkosähköjärjestelmien ajateltiin lisäävän 
tietoutta teknologiasta paikkakunnilla ja vähentävän mahdollisia ennakkoluuloja. Näin yhteis-
hankinta voisi jälkikäteen rohkaista asukkaita erillisiin aurinkosähköinvestointeihin, kunhan ko-
kemukset ensin leviäisivät alueella. Yhteishankinnan katukuvaan tuomien aurinkopaneelien 
ohella lisänäkyvyyttä aurinkosähkölle paikkakunnilla ovat antaneet SYKEn tuottamat tilastot, 
joiden mukaan Välke-hankkeen kahden yhteishankinnan4 seurauksena Asikkalassa, Padas-
joella ja Kuhmoisissa oli vuonna 2016 asukaslukuun suhteutettuina eniten aurinkopaneeleita 
kaikista Hinku-kunnista, joissa aurinkopaneelit ovat keskimääräistä yleisempiä kuin muualla 
Suomessa (Hinku-foorumi, 2016b). 

Yhteishankintaan osallistuneiden asukkaiden tavoitteet olivat monipuolisia: esille nousivat eri-
tyisesti aurinkosähkön ekologisuus, yhteishankinnan tuoma hintaetu ja vaivattomuus sekä 
yleinen kiinnostus teknologiaa kohtaan. Kotitalouksia motivoineista tekijöistä löytyi paljon yh-
tymäkohtia aikaisempaan uusiutuvaa pienenergiantuotantoa käsittelevään tutkimukseen. 
Edeltävien tutkimuksien mukaan uusiutuvan energianpientuotannon ajureina toimivat varsin-
kin investointien tuomat rahalliset hyödyt sekä halu edistää ympäristön tilaa (esim. Grönberg, 
2014; Juntunen, 2014; Martiskainen, 2014; Balcombe et al., 2014; Nygrén et al., 2015). Lisäksi 
useammalla haastatellulla asukkaalla oli jo aikaisempia positiivisia kokemuksia aurinkosäh-
köstä, esim. sähköverkon ulkopuoliselta kesämökiltä tai veneestä. Yhdessä haastattelussa 
pinnalle nousivat myös selkeät poliittiset motiivit: asukkaan mielestä aurinkosähkön ja uusiu-
tuvan energiantuotannon edistämiseksi ei tehty riittävästi työtä korkeammalla poliittisella ta-
solla, joten hän halusi omalla esimerkillään edistää aurinkosähkön leviämistä Suomessa. 

 

2.2.2  Kokeilun toimijat, roolit ja vastuu 

Yhteishankinnan mahdollistajana voidaan perustavalla tasolla nähdä SYKE, koska aloite 
Välke-hankkeeseen tuli heiltä, eikä yhteishankintaa ilman organisoivaa projektia olisi toden-
näköisesti tapahtunut. Käytännössä idea ja toteutusvastuu olivat kuitenkin Asikkalan kunnalla. 
Yhteishankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisessä roolissa oli etenkin Välke-hank-
keen energia-asiantuntija, joka toimi fasilitaattorin roolissa yritysten ja asukkaiden välissä sekä 

                                                           

4 Toisessa yhteishankinnassa olivat mukana Asikkalan kunta ja kaksi yritystä. Yhteishankinta kattoi 
yhteensä 7 järjestelmää, joiden kokonaisteho oli 150 kWp (Hinku-foorumi, 2016a). 
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pääasiallisena neuvonantajana investointia käsittelevissä kysymyksissä asukkaille. SYKE tuki 
Asikkalan kunnan toimintaa erityisesti antamalla apua yhteishankinnan organisoitiin aikaisem-
pien kokemuksiensa perusteella, esimerkiksi luovuttamalla edeltäneiden Hinku-kunnissa to-
teutettujen aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintojen kirjallisia materiaaleja Asikkalan kun-
nan käyttöön, jakamalla yhteishankintojen järjestämisestä kertynyttä hiljaista tietoa sekä tar-
joamalla juridista apua asiakirjojen laatimisessa. Myös Motivalla voidaan nähdä pieni rooli yh-
teishankinnassa, sillä Välke-hankkeen energia-asiantuntija kävi työsuhteensa alkaessa läpi 
Motivan energianeuvojakoulutuksen. 

Vaikka yhteishankinnan vetovastuu oli Asikkalan kunnalla, se tai Välke-hanke ei ollut sopi-
musosapuoli. Kyseessä oli ei-julkinen hankinta, jonka toteutumista Asikkalan kunta ainoas-
taan koordinoi. Itse sopimukset olivat yksittäisten asiakkaiden ja yrityksen välisiä. Kilpailutuk-
sen päätyttyä ja urakoitsijan selvittyä kauppa vietiin loppuun sopimusosapuolten välillä, vaikka 
tosin Asikkalan kunta toimi vielä tässä vaiheessa epämuodollisena fasilitaattorina yrityksen ja 
asukkaiden välillä, esimerkiksi vastaten asukkaiden kysymyksiin. Kilpailutuksen voittanut yri-
tys Smart Green Talotekniikka Oy toteutti asennukset yhdessä alihankkijan kanssa. 

 

3  Oppiminen yhteishankinnassa 
 

3.1  Onnistumiset ja positiiviset kokemukset 

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnan yksi merkittävimmistä eduista verrattuna yksit-
täishankintaan on alempi järjestelmäkohtainen hinta. Esimerkiksi vuosina 2013-2014 ensim-
mäisessä Hinku-hankkeessa toteutetussa yhteishankinnassa järjestelmäkohtainen hinta oli 
jopa 40 prosenttia halvempi verrattuna markkinahintaisiin avaimet käteen –paketteihin (Tainio, 
2014). Aurinkosähköjärjestelmien hintataso on laskenut Suomessa lähivuosina merkittävästi 
(FinSolar 2016, 33), joten suhteessa samanlaisiin alennuksiin ei Välke-hankkeen yhteishan-
kinnassa päästy. Tästä huolimatta hintaa saatiin yhteishankinnalla huomattavasti edullisem-
maksi: Asikkalan kunnan mukaan keskimääräinen järjestelmähinta oli noin 25 prosenttia hal-
vempi verrattuna ajankohdan markkinahintatasoon (Hankintamappi, 2017). Asikkalan kunnan 
mukaan yhteishankinnan kautta tehty aurinkosähköinvestointi voi parhaimmillaan tuottaa ko-
titaloudelle 30 vuotta jopa noin viiden prosentin korkoa sijoitetulle pääomalle (Asikkalan kunta, 
2016) ja kaikkien investointien odotetaan maksavan itsensä takaisin säästetyn ostosähkön 
kautta. Lisäksi hankeorganisaation puolelta yhteishankinnan kokoluokka voidaan nähdä on-
nistumisena, sillä tavoitetasoksi asetettu 20 asennettua järjestelmää ylittyi selkeästi. Välke-
hankkeessa koettiin positiiviseksi myös se, että yhteishankinta ei poikinut kuin vähäisiä vali-
tuksia hankeorganisaation toiminnasta. 

Konkreettisten hankittujen voimaloiden lisäksi yhteishankinta kasvatti aurinkosähköjärjestel-
mien suhteellista lukumäärää merkittävästi Lounais-Päijänteen alueella. Ennen yhteishankin-
taa Välke-hankkeen kohdealueella Padasjoella, Asikkalassa ja Kuhmoisissa oli ainoastaan 
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kahdeksan sähköverkkoon kytkettyä aurinkosähköjärjestelmää, joten hankinnan aikaan-
saama kasvu oli suhteellisesti todella suuri (Tenhunen et al. 2016). Merkittävimmän muutok-
sen hankinta sai aikaan Kuhmoisissa, missä ei ollut yhtään verkkoon kytkettyä aurinkosähkö-
järjestelmää ennen yhteishankintaa (Hinku-foorumi 2016b). 

Useat kotitaloudet ilmaisivat olleensa tyytyväisiä juuri yhteishankinnan tuomaan hintaetuun. 
Keskimäärin asiakkaat näkivät saaneensa yhteishankinnan kautta kilpailukykyisen hinnan, 
joka oli vallitsevaa markkinahintatasoa alhaisempi. Lisäksi yhteishankinnan ansiosta inves-
tointi aurinkosähköjärjestelmään koettiin helpoksi. Välke-hankkeen energia-asiantuntija tarjosi 
riittävästi tietoa asiasta, joten investointi ei edellyttänyt kattavaa ennakkotietoa aurinkosäh-
köstä. Lisäksi yhteishankinta nähtiin asiakkaiden näkökulmasta erittäin vaivattomaksi tavaksi 
hankkia aurinkosähköjärjestelmä, koska hankeorganisaatio hoiti sopimusjärjestelyt. Osa asi-
akkaista oli myös tyytyväisiä asennusaikatauluun ja asennuslaatua sekä laitteiston käyttöön-
oton opastusta pidettiin keskimäärin hyvänä. Yksi haastateltu asukas myös totesi hänen odo-
tuksensa sähköntuotannon määrästä ylittyneen, sillä 3 kW:n järjestelmä oli hänen mukaan 
tuottanut optimaalisena päivänä 3700 Wh sähköä. Välke-hankkeen työntekijä tosin suhtautui 
näin suuriin tuotantomääriin 3kW:n järjestelmällä epäilevästi. 

Urakan toteuttanut Smart Green talotekniikka Oy:n näkökulmasta maksujen saanti oli toteutu-
nut ongelmitta ja asiointi paikallisen verkkoyhtiön kanssa oli ollut vaivatonta. Yritys kertoi myös 
varsinaisen yhteishankinnan jälkeen saaneensa alueelta lisätilauksia aurinkosähköjärjestel-
mistä, jotka se oli jo aikaisemmin ilmoittanut toimittavansa yhteishankinnan hinnoilla. Tämä 
perusteella Välke-organisaation kaavailema ”lumipalloefekti” näytti toteutuneen – yhteishan-
kinta nostatti alueellisesti tietoutta aurinkosähköstä ja poiki lisätilauksia. Myös asukkaiden 
haastattelukertomukset tukivat aurinkosähkön näkyvyyden lisääntyneen alueella ja kiinnos-
tuksen kasvaneen teknologiaa kohtaan. Kaikki haastatellut kertoivat keskustelleensa yhteis-
hankinnasta sekä aurinkosähköstä vähintään lähipiirinsä kanssa ja jakaneensa kokemuksi-
aan. 

 

3.2  Haasteet ja negatiiviset kokemukset 

Välke-hankkeen organisaatiolle yhteishankinnassa haasteita aiheutti asiakkaiden heikko tie-
totaso aurinkosähköteknologiasta. Yhteishankinnasta kiinnostui kokonaisuudessaan noin 200 
kotitaloutta, joilla oli koko yhteishankintaprosessin ajan todella suuri tiedon kaipuu vielä tunte-
mattomasta teknologiasta. Organisaatio koki, että huolellisesti valmistellusta infomateriaalista 
ja -tilaisuudesta sekä asiakkaiden kanssa käydyistä puhelinkeskusteluista huolimatta oli vai-
kea varmistaa, että kaikille syntyy realistinen käsitys hankinnan mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista.  

Kotitalouksien näkökulmasta suurinta kritiikkiä herätti asennusaikataulu, vaikka se toteutui so-
pimuksen ehtojen mukaisena ajanjaksona. Asennukset oli aikataulutettu touko-syyskuun 
ajalle, joten yrityksen mukaan osalle asiakkaille aiheutti turhautumista kohteen asennustöiden 
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sijoittuminen lähemmäs syksyä, jolloin ensimmäisen kesän tuotanto jäi saamatta. Osittain kri-
tiikissä oli kyse myös kunnianhimoisista tavoitteista ja kommunikaatiokatkoksista. Kilpailutuk-
sen toteuduttua joidenkin asukkaiden mukaan kesti useamman kuukauden, kunnes yritys otti 
yhteyttä ja joissain tapauksissa laitteiston toimituksesta sekä asennuksesta ilmoitettiin lyhyellä 
aikavaroituksella. Lisäksi joissain tapauksissa yrityksen ja asiakkaan välillä sovittu asennus-
ajankohta viivästyi kuukaudella tai kahdella. Yrityksen edustaja totesikin haastattelussa alus-
tavien aikataulujen olleen henkilöstöresursseihin nähden ylioptimistisia. Joitain valituksia tuli 
myös asennustyön laadusta mm. erivärisistä paneeleista samassa järjestelmästä, puutteel-
liseksi koetusta kiinnityksistä sekä yksittäisestä laitteistoviasta. Lisäksi tilaajien joukossa oli 
muutama, jotka olivat pettyneitä sähköntuotannon odotettua alhaisempaan määrään. 

Kuhmoisissa asiakkaalla aurinkopaneelien asentamisen edellyttävät lupa-asiat aiheuttivat 
haasteita. Aurinkopaneelien asentamisen vaatimat luvat vaihtelevat kunnittain (Motiva 2016) 
ja Kuhmoisissa ei aikaisemmin ollut sähköverkkoon kytkettyjä aurinkosähköjärjestelmiä (Ten-
hunen et al., 2016). Valmiiden käytäntöjen puuttuessa asiakas oli saanut kunnan viranomai-
silta useamman toisistaan poikkeavan vastauksen asennuksen edellyttämistä luvista. Sopi-
musasiat aiheuttivat myös työtä kiinteistössä, joka oli aikaisemmin toiminut maatilana. Kiin-
teistössä oli sähkölle yrityssopimus, mutta ei Y-tunnusta, joten aurinkosähkön edellyttämien 
sopimusyksityiskohtien työstäminen vei aikaa. 

Yrityksen suunnalta yhteishankinnan kriteerit saivat osakseen kritiikkiä. Yrityksen mukaan asi-
akkaat olivat siinä mielessä epätasa-arvoisessa asemassa, että avaimet käteen -periaatteella 
toimitetun aurinkosähköjärjestelmän hinta määräytyi järjestelmän koon mukaan, eikä niinkään 
työmäärän perusteella. Yrityksen edustajan mukaan yhteishankinnan sisältämät kiinteistöt oli-
vat hyvin erilaisia keskenään, mikä näkyi asennustyön vaativuudessa – järjestelmäkooltaan 
samanlaisissa kohteissa asennustyön kesto vaihteli noin kolmesta tunnista kahteen täyteen 
työpäivään, mutta hinta oli asiakkaille sama. Yrityksen mukaan jotkin asiakkaat olisivatkin voi-
neet saada järjestelmän yksittäistilauksena jopa 1000 euroa halvemmalla, tosin monelta taas 
olisi voinut pyytää 2000 euroa enemmän. Yritys ehdotti ongelman ratkaisuksi hankintaa edel-
tävää kevyttä asennussuunnitelmaa, joka mahdollistaisi kohdekohtaisen hinnoittelun. Tosin 
tämä lisäisi hankinnan koordinaattorin työmäärää. Eräs yhteishankinnan ulkopuolelle jättäyty-
nyt asiakas ilmoittikin Asikkalan kunnan palautekyselyssä kilpailuttaneensa aurinkosähköjär-
jestelmän yksittäistilauksena kolmella eri yrityksellä ja saaneensa noin 10-15% halvempia hin-
toja. SYKEn työntekijä ja Välke-hankkeen energia-asiantuntija kuitenkin pohtivat voivatko näin 
alhaiset hinnat olla mahdollisia. 

Yrityksen näkökulmasta myös hinta määräävänä kilpailutuskriteerinä oli ongelmallinen. Smart 
Green Talotekniikka Oy:n edustajan mukaan aurinkopaneelien ja muiden komponenttien vä-
lillä on laatueroja, vaikka ne eivät herätä paljon keskustelua Suomessa. Hinnan ollessa kes-
keinen kriteeri urakoitsijan on vaikea tarjota laadukkainta tuotetta. Lisäksi yrityksen edustajalla 
oli tunne, että asiakkailla ei näytä aina olevan kovinkaan selkeää käsitystä siitä, mitä he ovat 
ostamassa. Vaikka hankinnassa oli mukana takuita, eivät ne välttämättä kerro yrityksen edus-
tajan mukaan paljoakaan laitteiston laadusta.  
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Lisäksi yritykselle ikävä kokemus oli muutamaan hankintaan sitoutuneen kotitalouden irtautu-
minen yhteishankinnasta. Smart Green talotekniikka Oy ei kuitenkaan riitauttanut asiaa, vaan 
antoi asiakkaiden jättäytyä pois hankinnasta ilman kuluja.  

 

3.3  Yllättävät tekijät 

Yllätyksiä yhteishankinnassa aiheutti pääasiassa käytännön toteutuksen poikkeavuus alusta-
vista muodollisista sopimuksista. Vaikka yrityksille oli luovutettu kilpailutuksen yhteydessä pe-
rustiedot asennuskohteista, paikan päällä käytiin vasta pääkomponenttien toimituksen yhtey-
dessä, minkä aikana myös laadittiin asennussuunnitelma. Toimituksen yhteydessä käytyjen 
keskustelujen perusteella useat asiakkaat päättivätkin kasvattaa järjestelmien kokoa. Lisäksi 
yritys pystyi tarjoamaan sovittua laadukkaamman invertterin pienempiin järjestelmiin il-
maiseksi ja suurempiin korvausta vastaan. Useat asiakkaat tarttuivat tarjoukseen. 

Asiakkaan näkökulmasta asennussuunnitelman laatiminen muutti osalla suunnitelmia paitsi 
järjestelmän koon osalta, myös paneelien sijainnin kannalta. Joillakin asiakkailla oli ennak-
koon ajatus paneelien sijoituskohdasta, joka ei täsmännyt ammattiasentajien näkemyksien 
kanssa. Joissakin kohteissa paneelien lopullinen sijainti näin poikkesi asiakkaan ennakko-
suunnitelmista. 

Asikkalan kunnan kannalta yhteishankinnassa yllätti projektin toteutuksen suuri työmäärä. Yh-
teishankinnan koordinoinnin edellyttämät järjestelyt veivät odotettua enemmän aikaa. Toteu-
tuneen yhteishankinnan jälkeen kuntalaisilta oli tullut kyselyä mahdollisesta uudesta aurin-
kosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmien yhteishankinnasta, mutta siihen ei enää heinäkuussa 
2017 päättyvästä Välke-hankkeesta löytynyt resursseja. Lisäksi Asikkalan kuntaa yllätti yh-
teishankinnan herättämä kiinnostus alan yrityksissä. Hankinnan saaman mediahuomion seu-
rauksena kunta sai suoria yhteydenottoja laitetoimittajilta ennen kilpailutusta. 

 

3.4  Tarvittavat ja puuttuvat taidot 

Välke-hankkeen hankinnan toteuttamista helpottivat kokemukset Hinku-hankkeessa aikai-
semmin tehdyistä aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnoista. SYKEltä luovutettiin Välke-
hankkeen energia-asiantuntijalle käyttöön edeltävien hankintojen asiakirjoja ja kokemuksien 
perusteella kertynyttä hiljaista tietoa, esimerkiksi yhteishankinnan mainonnan tärkeästä roo-
lista. Lisäksi SYKEn juristit avustivat kilpailutusasiakirjojen laatimisessa. 

Päävastuu hankinnasta oli kuitenkin Välke-hankkeen energia-asiantuntijalla Asikkalan kun-
nassa. Vaikka hän sai käyttöönsä aikaisempaa tietoa, yhteishankinta tuli sovittaa paikalliseen 
kontekstiin. Lisäksi aurinkosähkömarkkinat ovat olleet lähivuosina suuren muutoksen keskellä 
(FinSolar 2016, Lovio 2017), joten vanhaa tietoa esimerkiksi järjestelmien hinnoista ei voinut 
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sellaisenaan soveltaa uuteen kilpailutukseen. Hankkeen energia-asiantuntija on koulutuksel-
taan energiatekniikan diplomi-insinööri, joten hänellä oli aihepiirin perusosaaminen sekä kyky 
hankkia tietoa. Suunnitteluvaiheessa sekä Välke-hankkeen energia-asiantuntija, että SYKEn 
työntekijät kävivät alustavaa markkinavuoropuhelua yritysten kanssa, jossa kyseltiin suunni-
tellun yhteishankintakonseptin toimivuutta, esimerkiksi kohdetietojen tarkkuutta kilpailutus-
asiakirjoissa. Energia-asiantuntijalla ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta kilpailuttami-
sesta, joten yhteishankinta toteutus oli myös osittain tekemällä oppimista. Yhteishankinnan 
käytännön toteutus onnistui hyvin pitkälti Asikkalan kunnan oman organisaation voimin, mutta 
SYKE antoi hankinnan edetessä tukea, esimerkiksi kommentoimalla tehtyjä toimenpiteitä ja 
suunnitelmia. 

Asiakkaiden kannalta Välke-hankkeen organisoima yhteishankinta koettiin erittäin helpoksi. 
Eräs haastateltava totesikin, että häneltä yhteishankinta edellytti ”sen osaamisen, että on ai-
kanaan osannut panna sen verran rahaa säästöön, että on varaa maksaa”. Välke-hankkeen 
energia-asiantuntija teki yhteishankinnasta kiinnostuneille infopaketin, joka oli kattava perus-
tietopaketti aurinkosähköstä ja yhteishankinnasta. Lisäksi kiinnostuneille tilaajille järjestetyssä 
infotilaisuudessa oli useita asiantuntijapuheenvuoroja ja asiakkailla oli mahdollisuus esittää 
lisäkysymyksiä sekä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Välke-hankeorganisaatio myös val-
misteli sekä toteutti kilpailutuksen asiakkaiden puolesta ja avaimet käteen -toimituksen ansi-
osta hankinta ei edellyttänyt juuri ollenkaan aurinkosähköjärjestelmän teknistä asiantunte-
musta. Smart Green talotekniikka Oy antoi myös asennuksen yhteydessä lyhyen opastuksen 
invertterin käyttöön ja englanninkielisen ohjepaketin. Lisäksi muutamalla haastatellulla asuk-
kaalla oli myös aikaisempia kokemuksia aurinkosähköstä, esimerkiksi veneestä, matkailuau-
tosta tai sähköverkon ulkopuoliselta mökiltä. 

 

3.5  Yhteistilauksen tuomat muutokset totuttuihin toimintatapoi-
hin 

Toteutettu yhteishankinta seurasi melko pitkälti aikaisempien Hinku-hankkeessa toteutettujen 
aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnan konseptia. Tosin aiemmista hankinnoista poiketen 
Välke-hankkeen kotitalouksille suunnatussa yhteishankinnassa kriteeriksi otettiin mukaan asi-
akkaiden toivomuksesta toimituksen kotimaisuusaste. Asikkalan kunnalle cleantech-ratkaisui-
den yhteishankinta oli taas uusi toimintatapa. Kunta oli aikaisemmin osallistunut Hinku-hank-
keessa toteutettuun aurinkopaneelien yhteishankinnan leasing-pilottiin, mutta tuolloin hankin-
nan vetovastuu oli SYKEllä. Välke-hankkeen energia-asiantuntija hyödynsikin kotitalouksille 
järjestetyn yhteishankinnan kokemuksia myöhemmin vuonna 2016 Asikkalan kunnan ja kah-
den yrityksen yhteishankinnassa (Hinku-foorumi, 2016a). 

Smart Green talotekniikka Oy:lle yhteishankinta oli kokemus uudenlaisesta toimituksesta. 
Vaikka avaimet käteen -periaatteella toteutetut asennukset olivat jo entuudestaan tuttuja yri-
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tykselle, oli tilaus volyymiltaan aikaisempaa suurempi. Yrityksen edustaja totesikin heillä ole-
van nyt paremmat valmiudet aikatauluttaa erilaisten kohteiden ja urakkakokonaisuuksien 
asennusten kestoa. 

Aineiston perusteella aurinkopaneeli-investointi ei ollut aiheuttanut asukkaiden parissa muu-
toksia aikaisempiin toimintatapoihin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Eräs asukas ilmoitti 
hankinnan jälkeen kohdentaneensa esimerkiksi pesu- ja tiskikoneen käyttöä hetkiin, jolloin 
aurinkopaneelit tuottivat eniten sähköä. Grönberg (2014) on saanut samankaltaisia tuloksia 
ihmisten käyttäytymismuutoksista tutkiessaan Etelä-Karjalassa yksityisten kansalaisten jär-
jestämää aurinkopaneelien yhteishankintaa. 

 

4  Oppimisen siirtäminen yhteishankintojen välillä ja niiden 
yli 
 

4.1  Kokeilun dokumentointi ja arviointi 

Case-tutkimuksen kirjoitushetkenä 21.3.2017 yhteishankintaa oli dokumentoitu jonkin verran, 
mutta ei laaja-alaisen systemaattisesti. Välke-hanke päättyy heinäkuun 2017 aikana ja yhteis-
hankintaa tullaan vielä käsittelemään osana hankkeen loppuraporttia. Tulevaa dokumentoi ar-
vioitaessa on tosin huomioitava, että Välke-hankkeen työntekijöiden mukaan aurinkopanee-
lien yhteishankinnat eivät ole olleet hankkeen pääfokuksessa, vaan ainoastaan pieni osa ko-
konaisuutta. 

Kirjoitushetkellä saatavilla olevasta dokumentaatiosta osa on julkista ja osa organisaation si-
säistä. Julkisesti saatavaa dokumentaatiota yhteishankinnasta löytyy Hankintamappi –inter-
netsivuilta, joka on SYKEn ylläpitämä cleantech-hankintojen tietokanta. Hankintamappi –si-
vusto on toteutettu osana Tekes-rahoitteista Innovatiiviset julkiset Cleantech hankinnat -han-
ketta. Yhteishankintaa käsittelevä dokumentti pitää sisällään lyhyen yleiskatsauksen hankin-
nasta, kuvauksen sen suunnittelusta, valmistelusta, kilpailutuksesta ja toteutuksesta sekä ar-
vioin yhteishankinnan onnistumisesta ja siitä saaduista opeista (Hankintamappi 2017). 

Dokumentissa toteutunutta yhteishankintaa arvioidaan saavutetun uusiutuvan energiantuo-
tannon määrän ja vältyttyjen kasvihuonekaasupäästöjen kautta: Hankinnan yhteydessä asen-
netut aurinkopaneelit tuottavat vuosittain yhteensä noin 108 000 kWh sähköä, josta seuraa 
laskennallisesti 22 700 kg CO2 päästövähennyksen vuodessa. Lisäksi dokumentti pitää sisäl-
lään organisaation oman lyhyen itsereflektion yhteishankintaprosessista. Organisaation oman 
näkemyksen mukaan yhteishankinnan toteutumisen kannalta avainroolissa oli Välke-hank-
keeseen palkattu energia-asiantuntija, jolle oli allokoitu aikaa yhteishankinnan toteuttamiseen. 
Organisaation mukaan haastavaa oli asiakkaiden valtava tiedon kaipuu, mitä kaikilla noin 200 
hankinnasta kiinnostuneella oli.  Dokumentin mukaan hankkeesta opittiinkin, että edes huolel-
lisesti valmisteltu infomateriaali, infotilaisuus ja puhelinkeskustelut eivät riitä takaamaan, että 
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kaikille tilaajille syntyy hankinnasta oikea käsitys, kun kyse on monelle täysin tuntemattomasta 
teknologista. 

Organisaation sisällä yhteishankintaa on dokumentoitu Välke-hankkeen energia-asiantuntijan 
toimesta sekä asiakkaille suunnatun palautekyselyn kautta. Välke-hankkeen energia-asian-
tuntija on tehnyt hankinnan etenemisestä ja merkittävistä tapahtumista muistiinpanoja Word-
dokumenttiin. Asiakirjaan on merkitty päivämäärä ja lyhyt kuvaus yksittäisistä tärkeäksi koe-
tuista tapahtumista yhteishankinnan edetessä. Merkinnät käsittelevät esimerkiksi kokouksia 
ja niiden sisältöä sekä hankintaan sitoutuneiden asiakkaiden määrää tiettynä ajankohtana.  

Yhteishankinnan palautekysely lähetettiin hankintaan sitoutuneille asiakkaille sähköpostitse ja 
kyselyyn oli 21.3.2017 mennessä vastannut yhdeksän paneelit asentanutta kotitaloutta sekä 
yksi tilauksesta vetäytynyt kotitalous. Palautekyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden motivaatiota 
aurinkosähköjärjestelmän hankintaan, Välke-organisaation tarjoaman informaation riittä-
vyyttä, asiakkaiden näkemysten muutoksia koskien aurinkosähköä, toimituksen ja asennuk-
sen onnistumista, käytönopastuksen riittävyyttä sekä yleiskokemuksia viestinnän onnistumi-
sesta, hankinnan vaivattomuudesta ja odotusten täyttymisestä. Palautekysely sisälsi myös 
Välke-hankeen energia-asiantuntijan tiivistelmän ja tulkinnan vastauksista. Palautekyselyn 
vastausten sisältöä on hyödynnetty aineistona tämän raportin luvuissa 3.1-3.35. 

Edellä mainittujen dokumentaation lisäksi yhteishankinnasta on raportoitu osana Euroopan 
aluekehitysrahastolle toimitettua väliraporttia.  Asikkalan kunnassa yhteishankintaa käsittele-
viä lehtijuttuja on arkistoitu kunnan tietokantoihin. 

 

4.2  Yhteishankinnan toiminnan ja tulosten viestintä 

Yhteishankinnasta ja sen tuloksista on viestitty lähinnä paikallismediassa ja hankeorganisaa-
tioiden omien internetsivujen kautta. Yhteishankinta on kirjoitettu useampaan otteeseen kai-
kissa paikallisissa medioissa – esimerkiksi Päijät-Häme -lehdessä sekä Etelä-Suomen sano-
missa (esim. ESS, 2016) – ja Välke-hankkeen energia-asiantuntija kävi yhteishankinnan 
markkinointivaiheessa kahdessa eri paikallisradio-ohjelmassa puhumassa projektista. Paikal-
lismedian uutisoinnilla ja niissä julkaistuilla mainoksilla nähtiinkin olevan merkittävä rooli asi-
akkaiden rekrytoinnissa hankintaan. 

Asikkalan kunnan ja SYKEn internetsivuilla yhteishankinnasta kirjoitettiin sekä kesken proses-
sin että hankinnan toteuduttua. Asikkalan kunnan uutisointi keskittyi odotetusti Välke-hank-

                                                           

5 Materiaali sisälsi kahdeksan aurinkosähköjärjestelmän asentaneen ja yhden yhteishankinnasta irtau-
tuneen kotitalouden vastaukset. Ulkopuolelle materiaalista jäi yksi palaute, joka saapui myöhempänä 
ajankohtana. 
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keen yhteishankintaan (Asikkalan kunta 2017), kun taas SYKEn sivuilla hankinta liitettiin use-
ammin osaksi laajempaa Hinku-kuntien aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintojen kokonai-
suutta (Hinku-foorumi 2016a, 2016b, 2016c). Erityisesti SYKEn Hinku-foorumi –internetsivu-
jen kautta tieto yhteishankinnan positiivisista tuloksista saadaan leviämään laajemmalle 
Hinku-verkoston kuntiin. 

Lisäksi yhteishankinnan voidaan nähdä saaneen pienimuotoista kansainvälistä huomiota SY-
KEn Välke-hankeen työntekijöiden BEHAVE 20166 -konferenssiesitelmän ja -julkaisun (Ten-
hunen et al. 2016) kautta. Konferenssijulkaisussa yhteishankintoja kuvataan avaintekijänä au-
rinkosähkön levittämisessä Lounais-Päijänteen alueella. Lisäksi Hinku-verkostossa toteute-
tuista toimenpiteistä raportoidaan SYKEltä Ympäristöministeriöön, joten tätä kautta tieto yh-
teishankinnan toimenpiteistä ja tuloksista liikkuu Suomessa myös ministeriötasolle. 

 

4.3  Yhteishankinnan skaalautuminen ja muita tulevaisuuden näky-
miä 

Alun perin ajatus aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnasta saapui Hinku-verkostoon lap-
peenrantalaisten Vesa-Matti Puron ja Petri Savolaisen kautta. Puro ja Savolainen organisoivat 
vuonna 2013 yksityishenkilöille aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnan, jossa järjestel-
mien komponentit tilattiin saksalaisesta verkkokaupasta, kuljetettiin rekalla Suomeen ja asen-
nettiin kiinteistöihin talkooperiaatteella osallistujien toimesta7. Puro otti vuonna 2013 SYKEen 
yhteyttä ja kävi kertomassa toiminnastaan Hinku-hankkeen työntekijöille. Yhteishankintojen 
kokeilemisesta Hinku-hankkeessa innostuttiin SYKEllä, mutta Puron ja Savolaisen talkoope-
riaatteesta poiketen yhteishankinnat päätettiin jo ensimmäisestä lähtien toteuttaa avaimet kä-
teen –periaatteella. (Tainio, 2014) Kaikki kirjotushetkellä 21.3.2017 mennessä Hinku-hank-
keessa toteutetut tai käynnissä olevat yhteishankinnat on esitetty taulukossa 1. Hinku-hank-
keen yhteishankintojen lisäksi Puron ja Savolaisen aloittamat yhteishankinnat ovat toimineet 
alkusysäyksenä HSY:n Ilmastoinfon aurinkosahkoakotiin.fi -sivustolle, jossa kuluttajat voivat 
vertailla eri toimittajien tarjoamia aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -paketteja. 

Tämän tapaustutkimusraportin Välke-hankkeen yhteishankinta on itsessään esimerkki Hinku-
kunnissa toteutettujen aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintojen skaalautumisesta. Idea 
Välke-hankkeen kotitalouksille suunnattuun aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaan lähti 
liikkeelle Hinku-hankkeessa toteutetusta neljän kunnan leasing-hankinnasta (Taulukko 1, yh-
teishankinta C) ja käytännön toteutuksessa hyödynnettiin myös muista Hinku-verkoston yh-

                                                           

6 4th European Conference on Behavior and Energy Efficiency –konferenssi Portugalin Coimbrassa 8.-
9.9.2016 

7 Puro järjestää talkooperiaatteella toimivia yhteishankintoja edelleen. Lisätietoa: www.aurinkovirta.fi 
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teishankinnoista saatuja oppeja. Edeltävistä yhteishankinnoista käytettävissä oli niin muodol-
lisia dokumentteja, esimerkiksi kilpailutusasiakirjoja, sekä SYKElle kertynyttä hiljaista tietoa 
toimiviksi todetuista menettelytavoista. Välke-hankkeen kotitalouksille suunnatussa hankin-
nassa hyödynnettiin oppeja erityisesti Hinku-verkoston ensimmäisen yhteishankinnasta (tau-
lukko 1, yhteishankinta A) ja kuntien leasing-hankinnasta (taulukko 1, yhteishankinta C).  

Välke-hankkeen kotitalouksien yhteishankinnan oppeja ja kokemuksia on myös hyödynnetty 
sitä seuranneissa Hinku-hankkeen yhteishankinnoissa. Välke-hankkeen energia-asiantuntija 
pystyi hyödyntämään suoraan saamiaan kokemuksia Asikkalan kunnalle ja kahdelle yrityk-
selle järjestetyssä hankinnassa (taulukko 1, yhteishankinta E), esim. kilpailutuksen osalta, 
vaikka tosin kotitaloudet eroavat kunnasta ja yrityksistä toimijoina. Merkittävä vaikutus Välke-
hankkeen kotitalouksille suunnatulla hankinnalla oli myös Välke-hankkeessa Länsi-Uudella-
maalla toteutettuun (taulukko 1, yhteishankinta F) ja PK-Hinku –hankkeessa8 käynnissä ole-
vaan (taulukko 1, yhteishankinta G) yhteishankintaan. Välke-hankkeen energia-asiantuntija 
luovutti molempien yhteishankintojen koordinaattoreille tuottamiaan infomateriaaleja, kilpailu-
tus asiakirjoja sekä jakoi hankinnassa kertyneitä kokemuksiaan. Hankintamapin (2017) doku-
mentin mukaan molemmat yhteishankinnat toteutettiin tämän case-tutkimuksen hankinnan ko-
kemuksien pohjalta. Välke-hankkeen yhteishankinnan kokemuksia on hyödynnetty myös 
muissa Hinku-verkoston yhteishankinnoissa jossain määrin. SYKEn Välke-hankkeen työnte-
kijä, joka työskentelee myös Hinku-hankkeessa, totesi itse hyödyntäneensä saamiaan koke-
muksiaan käynnissä olevassa valtakunnallisessa yhteishankinnassa (taulukko 1, yhteishan-
kinta H), vaikka hankinnat tosin eroavat toisistaan suuresti. Lisäksi Välke-hankkeen yhteis-
hankinnan kokemuksista pidettiin esitelmä 23.2.2017 Mynämäellä käynnistyvän yhteishankin-
nan (taulukko 1, yhteishankinta J) infotilaisuudessa (Hinku-foorumi 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Hinku-hankkeen alahanke. Lisätietoa: http://www.syke.fi/hankkeet/pkhinku 
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Taulukko 1: Hinku-hankkeessa toteutetut aurinkopaneelien yhteishankinnat. 

Yhteishan-
kinta 

Ajan-
kohta 

Yhteistyökump-
panit Asiakkaat Aurinkovoimaloi-

den määrä 
Tilauksen 

yhteis-
teho 

A. 

 Kuntien ja ko-
titalouksien 

yhteishankinta 

2013-
2014 

Mynämäen kunta, 
Maskun kunta, 

Mynämäen seu-
dun pienkiinteis-
töyhdistys Oy ja 
MTK Varsinais-

Suomi 

4 kuntaa ja 
n. 30 kotita-

loutta 
30-35 yli 150 

kWp 

B. 

 Iin yhteishan-
kinta 

2014-
2015 Iilaakso Oy 

Kunta ja 6 
kotitaloutta 

8 31 kWp 

C.  

Kuntien lea-
sing-hankinta 

2014-
2015 

Padasjoen, Asik-
kalan, Laitilan ja 

Mynämäen kunnat 
4 kuntaa 4 60 kWp 

D. 

Välke-hanke/ 
Lounais-Päi-

jänne 

2015-
2016 Asikkalan kunta 34 kotita-

loutta 34 130 kWp 

E. 

 Välke-hanke/ 
Lounais-Päi-

jänne 

2016 Asikkalan kunta 

Kunta ja 2 
yritystä 

7 150 kWp 

F. 

 Välke-hanke/ 
Länsi-Uusi-

maa 

2016 Novago yrityskehi-
tys Oy 

4 yritystä ja 
15 kotita-

loutta 
19 78 kWp 

G. 

 PK-Hinku* 

2016-
2017 

Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 

Suurin osa 
kotitalouksia, 

mutta myös 
yrityksiä ja 
yhteisöjä 

n.42 ? 

H. Valtakun-
nallinen yh-

teishankinta* 

2016-
2020 

KL Kuntahankin-
nat Oy 

40 kuntaa, 
kuntayhty-

mää, seura-
kuntaa tai 
kunnan 

omistamaa 
yritystä 

90 1 MWp 
(2017)** 

J. 

 Kotitalouksien 
yhteishan-

kinta* 

2017 

Valonia ja Mynä-
mäen seudun 

pienkiinteistöyh-
distys Oy 

Kotitaloudet ? ? 
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* Yhteishankinta kesken kirjoitushetkellä 21.3.2017, ** 82 Aurinkovoimalan kohdalla yhteishankinnan 
yhteisteho oli 1,2 MWp. 

 
Tulevaisuudessa SYKE ei tosin suunnittele kohdistavansa Hinku-hankkeessa aurinkopanee-
leiden yhteishankintoja kotitalouksille. Kirjoitushetkellä 21.3.2017 käynnissä olevista kotita-
louksille suunnatuista yhteishankinnoista PK-Hinku –hankkeen (taulukko 1, yhteishankinta G) 
hankinta toteutettiin, koska se sopi projektin agendalle ja Mynämäellä käynnistyvässä yhteis-
hankinnassa (taulukko 1, yhteishankinta J) SYKEn rooli on verrattain pieni. Kotitalouksien koh-
dalla ratkaisuun päädyttiin, koska Hinku-hankkeen resurssit ovat suhteessa työmäärään pie-
net, eikä kotitalouksille suunnatuille yhteishankinnoille näytä löytyvän sopivaa alahanketta ai-
nakaan juuri tällä hetkellä. Toisaalta eräs SYKEn työntekijä totesi yhteishankintojen tehneen 
jo tehtävänsä, sillä ne ovat auttaneet käynnistämään aurinkosähkömarkkinat Suomessa. Lo-
vio (2017) onkin nimennyt Hinku-hankkeen yhteishankinnat yhdeksi Suomen merkittävim-
mistä aurinkosähköliiketoiminnan kehittäjiksi vuosina 2013-2015. Lisäksi Hinku-verkoston yh-
teishankintojen on katsottu kehittäneen erityisesti avaimet käteen -toteutusten tarjontaa Suo-
messa (Matschoss ja Heiskanen 2017). 

Laajemmassa kontekstissa aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintojen voidaan nähdä vai-
kuttaneen yhteishankintamenettelyn kehittymiseen Hinku-hankkeessa. Aurinkopaneelien yh-
teishankintojen positiiviset kokemukset, erityisesti käynnissä olevasta valtakunnallisesta yh-
teishankinnasta (taulukko 1, yhteishankinta H), saivat Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiön Inspira 
Oy:n ottamaan yhteyttä SYKEen ja ehdottamaan konseptin laajentamista myös muihin clean-
tech-tekniikkoihin. SYKEllä idea nähtiin erittäin potentiaaliseksi, koska cleantech-yhteishan-
kinnat yhdistettynä ESCO-periaatteiseen rahoitukseen voisi luoda merkittävän investointi-
väylän kunnille, joiden budjetit ovat nykyisessä taloustilanteessa tiukoilla. Energy add on –
nimellä kulkeva hanke on parhaillaan suunnitteilla yhteistyössä SYKEn, Inspira Oy:n, Motiva 
Oy:n ja KL Kunta-hankinta Oy:n kanssa (Hinku-foorumi 2016d).  

Haastattelujen perusteella toteutuneella aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnalla näyttäisi 
olevan vaikutus myös kotitalouksien tuleviin cleantech-investointeihin. Kaikki kotitaloudet il-
moittivat ainakin harkitsevansa erilaisia jatkoinvestointeja. Kaksi kotitaloutta pohti aurinkosäh-
köjärjestelmän koon kasvattamista ja kaksi harkitsi energian varastointia akkuihin, mikäli nii-
den hinnat tulevat jatkossa alas. Yksi kotitalous suunnitteli myös korvaavansa öljykattilan käy-
tön touko-elokuun ajan aurinkosähköllä, esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Kaikki koti-
taloudet pohtivat lisäinvestointeja koskien liikennevälineitä: kolme kotitaloutta harkitsi sähkö- 
tai hybridiauton hankkimista tulevaisuudessa, mikäli tekniikka kehittyy ja hinnat tulevat alas. 
Tosin eräs kotitalous näistä piti myös vetyautoa varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuu-
dessa. Kaikki kolme kuitenkin näkivät, että omaa aurinkosähkön tuotantoa voisi potentiaali-
sesti yhdistää autohankintaan. Lisäksi yksi vastaajista hyödynsi jo tuotantoa sähköavusteisen 
polkupyörässä akussa. Neljäs kotitalous ilmoitti yhdistävänsä aurinkosähköjärjestelmän mah-
dolliseen tulevaan asuntoautohankintaa. Kotitalouksien jatkoinvestointi suunnitelmat ovat yh-
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teydessä aikaisempiin aihepiirin tutkimustuloksiin – esimerkiksi Juntusen (2014) mukaan yh-
den uusiutuvan energiateknologian käyttö johtaa helposti myös muiden uusiutuvien energia-
teknologioiden käyttöön tulevaisuudessa. 

 

5  Yhteenveto 

 
Tapaustutkimuksesta esiin nousseita havaintoja: 

 Kokonaisuudessaan yhteishankinta koettiin onnistuneeksi. Välke-organisaatio onnis-
tui lisäämään aurinkosähköjärjestelmien määrää konkreettisesti sekä nostattamaan 
verrattain uuden uusiutuvan energiateknologian profiilia kohdealueellaan. Asiakkaat 
kokivat saaneensa vaivattomasti ja edullisesti uusiutuvaa energiateknologiaa. 
 

 Keskeisessä roolissa toteutuksessa oli Välke-hankkeen Asikkalan kunnassa työsken-
televä energia-asiantuntija, mutta Suomen ympäristökeskuksen kokemuksilla ja tu-
ella oli merkittävä rooli. 
 

 Yhteishankinnan toimittanut Smart Green talotekniikka Oy koki kilpailutuskriteerit on-
gelmallisiksi siinä mielessä, että ne painottivat hintaa, joka voi johtaa järjestelmän 
komponenttien heikompaan laatuun. Lisäksi hinnan määräytyminen järjestelmäkoon 
perusteella asetti yrityksen mukaan asiakkaat epätasa-arvoiseen asemaan. 
 

 Ongelmia toteutuksessa aiheutti pääosin liian optimistinen aikataulutus sekä kommu-
nikointikatkokset. Lisäksi käytännöntoteutus poikkesi useassa kohteessa alustavista 
suunnitelmista, esim. järjestelmäkoon ja asiakkaan suunnitteleman aurinkopaneelien 
sijainnin osalta. 
 

 Tämän tapaustutkimuksen yhteishankinta on jo itsessään esimerkki aurinkosähköjär-
jestelmien yhteishankintojen skaalautumisesta Hinku-hankkeessa ja siitä saatuja ko-
kemuksia on jo hyödynnetty uusissa yhteishankinnoissa. Aurinkosähköjärjestelmien 
kohdalla toimivaksi koettu yhteishankintamenettely saattaa laajentua tulevaisuudessa 
koskemaan myös muita cleantech-tekniikoita Hinku-hankkeessa. 
 

 Yhteishankinta on tapa edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista markkinoilla, jotka 
ovat vielä kehittymättömiä. Suomessa Hinku-hankkeen aurinkopaneelien yhteishan-
kinnoilla on ollut vaikutusta aurinkosähköratkaisuiden tarjontaan sekä asiakkaiden ja 
järjestelmiä tarjoavien yritysten osaamisen kehitykseen. 
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