
PETRA BERG - SCHOOL OF MARKETING AND COMMUNICATION & VEBIC

HIIL INEUTRAALISUUS:  MONTA MYYTTIÄ 
MURRETTAVAKSI



▸ Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran 

kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

▸ Nollapäästöjen saavuttamiseksi kaikki maailman kasvihuonekaasupäästöt on siis 

kyettävä ottamaan talteen. (europa.eu).

▸ Hiilinielu sitoo enemmän hiilidioksidia kuin päästää ilmakehään.

▸ Tärkeimmät luonnon hiilinielut ovat maaperä, metsät ja valtameret. Niiden arvioidaan 

sitovan 9,5–11 gigatonnia hiilidioksidia vuosittain.

▸ Koko maailman yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat 38,0 gigatonnia vuonna 2019. 

(europa.eu).

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190926STO62270/mita-hiilineutraalius-tarkoittaa-ja-miten-se-saavutetaan-2050-
mennessa

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190926STO62270/mita-hiilineutraalius-tarkoittaa-ja-miten-se-saavutetaan-2050-mennessa


▸ Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena 

on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 1990 tasosta. 

▸ Komissio on laajentamassa direktiivin soveltamisalaa teollisuuden uusiutuvan energian ja vedyn 

käyttöön, systeemi-integraatioon, sähkönhankintasopimuksiin sekä merituulivoimaan liittyen. 

▸ Suomen kannalta keskeisimmät teemat uudistuksessa ovat lämmitys- ja liikennesektori sekä 

metsäbiomassan käyttö energian tuotannossa (ml. kestävyyskriteerit). 

▸ Alustavan laskutoimitusluonnoksen mukaan Suomen pitäisi rajoittaa loppuenergian käyttö noin 

255 terawattituntiin vuonna 2030. 

▸ Vuonna 2019 loppuenergian käyttö oli 298 TWh, eli vuonna 2024 voimaan tullessaan vaatimus 

tarkoittaisi lähes 2 prosentin energiankulutuksen alentamista vuosittain vuoteen 2030 saakka. 

(TEM 2021).

EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti
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https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/eu-n-fit-for-55-ilmastopaketti-tiukentaisi-uusiutuvan-energian-ja-energiatehokkuuden-tavoitteita
https://tem.fi/-/eu-n-ilmastopaketissa-riittaa-pureskeltavaa

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/eu-n-fit-for-55-ilmastopaketti-tiukentaisi-uusiutuvan-energian-ja-energiatehokkuuden-tavoitteita
https://tem.fi/-/eu-n-ilmastopaketissa-riittaa-pureskeltavaa
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The state of the planet is much worse than most 

people understand and that humans face a grim 

and “ghastly future” unless extraordinary action 

is taken soon.

▸ A loss of biodiversity and accelerating climate change in 

the coming decades coupled with ignorance and 

inaction is threatening the survival of all species, 

including our very own, according to the experts from 

institutions including Stanford University, UCLA, 

and Flinders University.

https://scitechdaily.com/experts-say-humanity-faces-a-grim-and-ghastly-future-state-of-planet-is-much-

worse-than-most-people-understand/ AND 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full

Miksi hiilineutraalius ja 
energiamurros?

https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-
recovery?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=covid-
green-recovery&utm_campaign=whatsnew-23-april-2021&utm_term=pac

Global externalities of local actions – we don’t live in a vacuum, 
disaster somewhere else will land into our lives sooner or later.

https://scitechdaily.com/experts-say-humanity-faces-a-grim-and-ghastly-future-state-of-planet-is-much-worse-than-most-people-understand/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=covid-green-recovery&utm_campaign=whatsnew-23-april-2021&utm_term=pac


Liiketoiminnan murros – mikä valvottaa suomalaisia 
energia-alan johtajia ja mikä pitää heidät kiireisinä?
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https://www.im.worldenergy.org/?selectedRegion=Europe&selectedCountry=Finland



Miksi tarvitaan systeemiajattelua?

Maapallon sietokyky ja kykymme tehdä kestäviä valintoja , 
siis oikeasti kuluttajien käsissä?
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Kestävä energiamurros on globaali haaste. Perinteisten tuotanto- ja 
kulutussuuntausten murroksia hidastavat erilaiset 
polkuriippuvuudet ja ns. lukkotilanteet. 

Rajoitettu rationaalisuus: Ihmisen rationaalista eli optimaalista valintaa 
päätöksentekotilanteissa rajoittavat saatavilla olevan informaation 
rajallisuus, päätöksentekijän rajalliset kognitiiviset kyvyt sekä 
päätöksentekoon käytettävissä oleva rajoitettu aika. Inhimilliset taloudelliset 
toimijat voivat siis järkevistä pyrkimyksistään huolimatta olla monella tavalla 
rajoitetusti rationaalisia (Wikip.2021).

Myös asenteiden ja käyttäytymisen välillä oleva kuilu, ”the Green Gap”!

“Consumption regarded as a socially constructed process considers that 
people are socialized into consumption systems and therefore, it is hard to 
grasp a holistic and sophisticated understanding of sustainability and make 
coherent, consistent decisions from an external point of view. -> Need to 
recognize the individual’s embeddedness in a larger social fabric 
and its institutional structures”. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rajoitettu_rationaalisuus



Myytit energiamurroksessa

The “freedom of choice and responsibility for it” is said to exist 
within the context of the dominant social paradigm (DSP), the 
system into which an individual has been socialized (Kilbourne et 
al, 2009).

▸ Miksi kestävä energiamurros etenee liian hitaasti

saavuttaakseen ilmastotavoittet? 

▸ Mihin aidosti kestävät ratkaisut katoavat murrosprosessissa? 

▸ Miksi ihmeessä ylläpidämme kestämättömiä systeemejä ja 

valitsemme innovaatioita jotka tuottavat enemmän päästöjä

pyrkiessämme ratkaisemaan nykyisiä? 
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▸ Uusiutuviin energiamuotoihin siirtymiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu viime vuosina 

paljon. 

▸ Tärkein yksittäinen ohjaava tekijä on taloudellinen aspekti, loppukäyttäjälle sekä hinta 

että hyötysuhde ratkaisevat. 

▸ Merkittävimmät pullonkaulat uusille, kestäville energiainnovaatioille ja niiden 

käyttöönotolle kuitenkin institutionaalisia -> säädökset, tukirakenteet sekä poliittinen 

tahtotila. 

▸ Yhteiskunnassa vallitsevien instituutioiden nähdään heijastavan tämän hetkistä 

maailmankuvaa sekä toteuttavan siihen sisäänrakennettua arvomaailmaa. 

▸ Tarkastelun kohteena markkinataloudessa vallitsevat maailmankuvat (paradigmat)

Tutkimuksen taustaa
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▸ Suomen sosio-teknillinen energia markkinasysteemi koostuu niin teknologisista ratkaisuista ja 

niihin liittyvistä liiketoimintamalleista ja raaka-aineista kuin myös toimijoista; kuluttajista, 

yrittäjistä ja päätöksentekijöistä. 

▸ Toimijat eri rooleissaan vaikuttavat energiasysteemin sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen 

kestävyyteen. 

▸ Kun näiden eri tasojen toimijoiden puheita tarkastellaan diskursseina, jotka kohtaavat energia-

agorassa, löytyy sen eri toimijuus tasoilta samankaltaista ajatusmalleja, jotka muodostavat kolme 

energiatodellisuutta: Perinteinen malli, Murrosmalli sekä Ilmastohätä -malli. 

▸ Nämä todellisuudet ”taistelevat vallasta” energia-agorassa noudattamalla juonia, joita kutsutaan 

rationaalisiksi energiamyyteiksi.

Energia-agora ja myytit
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Vahvat myytit ja ajattomat mytologiat sekä niistä ammennetut uskomukset jotka 

kohtaavat nk. energia-agorassa, kuvitteellisessa vanhan kansan torissa. 

Toimijat ylläpitävät dominoivia myyttejä omissa ajatusmalleissaan ja 
uskomuksissaan tulkaten näitä agoran toisille toimijoille.
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Globaali 
Kylä

Älykäs & 
Joustava Isoveli

Kivenkova

Ruraali 
Resilienssi

Perinteinen malli Murrosmalli
Ilmastohätä -

malli.

Millaiset myytit juonittelevat Suomen energia-agorassa ?



▸Analysoimalla sitä, millaisilla valtadiskursseilla ylläpidetään tai 

haastetaan mielikuvia olemassa olevista energiajärjestelmistä, 

päätöksentekijät ja yritykset saavat uutta ymmärrystä 

toimintaympäristöstä, johon uusiutuvan energian tuotannon 

innovaatioita ja kestävämpiä energiaratkaisuja ja -käytäntöjä pyritään 

jalkauttamaan. 

▸Tämä mahdollistaa myös uudenlaisen ajattelun ja murrostyökalujen 

omaksumista alalle jossa muutostahti vain kiihtyy.  

Mitä ihmeen myyttejä ja 
diskursseja?
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Socio-economic and technical perspective on energy system 

transformation  - Visualization of transformative 
mission port company ( R o e l  v a n  R a a k ,  D R I F T ,  V a a s a ,  1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 )
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“If sustainability actions are prevented by path dependent mental models tied to the

DSP, we might also ponder about how to break the current loop. It is argued that

sustainable behavior is a question of self-control, as the transformation means

changing a habit. Research suggests that people with a “fresh start mindset” are more

inclined to change unsustainable behavioral patterns. The downside to this finding is,

that most people don’t seem to exhibit this mindset. Approaching change from the

micro, consumer perspective, we need to consider that most consumers will remain in

inertia until a new way of doing things becomes the new default. This puts the

responsibility for accelerating sustainable action into an interesting perspective. Who

are the actors with the capacity to respond responsively?” (Berg 2021).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-949-5



Kenen vastuu?

▸Tekstiä ▸Tekstiä

01.09.2021 PETRA BERG



Kiitos!
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