
i 
 

 
 

Jaakko Härkälä 

REGULAATION POSITIIVINEN VAIKU-
TUS EKOINNOVAATIOIDEN KEHITYK-

SEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaatintyö  
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 

 Tarkastaja: Jussi Valta 
 Toukokuu 2020 



TIIVISTELMÄ 

Jaakko Härkälä: Regulaation positiivinen vaikutus ekoinnovaatioiden kehitykseen 
Kandidaatintyö 
Tampereen yliopisto 
Teknis-taloudellinen, TkK 
Toukokuu 2020 
 

 
Tässä kandidaatintyössä käsitellään ekoinnovaatioiden regulaatiota ja sen positiivisia vaikutuksia 
ekoinnovaatioiden yleistymiseen. Työn tarkoituksena on esittää lukijalle regulaation tapoja ja pe-
rusteita, ekoinnovaatioiden ominaisuuksia sekä tutkimuksia kestävien ratkaisujen edistymisestä 
regulaation tuella. Ekoinnovaatioita käsitellään pitkälti niiden kohdeprosessien teknologisen si-
jainnin perusteella ja esimerkkejä on haettu ympäri maailman. Ekoinnovaatioiden potentiaali on 
valtava ja sen yhteiskunnallisten etujen muuttaminen taloudelliseksi kannattavuudeksi tekee re-
gulaatiosta äärimmäisen tärkeän kestävän kehityksen mahdollistajan. Tutkimuksen lähdeaineisto 
on pääasiassa vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja kestävän tuotannon, kestävän kehityksen ja 
ekoinnovaatioiden teemoja sisältävistä julkaisuista. Julkaisut ovat arvostettuja ja luotettavia. 
 
Työssä tutkitaan regulaation peruskäsitteitä ja tarkoituksia. Lisäksi eritellään tapoja, joilla eri 
ekoinnovaatioita voidaan käytännössä säännellä ja esitellään ne. Ekoinnovaatiot voivat saada 
tukea valtiollisilta tai kansainvälisiltä regulaatioilta. Kirjallisuuskatsauksessa huomataan näiden 
tukien olevan poikkeuksetta ekoinnovaatioita tukevia regulaatioita. Ekoinnovaatioiden tuen oike-
aan kohdistamiseen liittyen selvitetään myös teknologian työntövoiman ja kysynnän vetovoiman 
käsitteitä. Nämä auttavat ymmärtämään, minne ja miten tuki kohdistetaan. Kirjallisuuskatsauk-
sessa perehdytään myös kiertotalouden käsitteeseen ekoinnovaatioiden osana. 
 
Kirjallisuuskatsauksen tuloksena löydettiin regulaation tuen olevan merkittävää ekoinnovaatioi-
den osalta. Tiettyjen ekoinnovaatioiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti regulaation luoman 
tuen avulla. Regulaatio tuo lisää työtä yrityksille, jotka haluavat kuulua sen piiriin. Toisaalta tuen 
saamiseksi vaadittu poikkeava ympäristöystävällisyys on kyettävä todentamaan. Regulaation 
tuen kohdistaminen oikeanlaisiin ekoinnovaatioihin on vielä vaikeaa. Ekoinnovaatiot, jotka tyydyt-
tävät jonkin nykyisen tarpeen täysin uudella ja ympäristöystävällisemmällä tavalla, edistävät re-
gulaation säätäjän tarkoitusperiä useimmiten paremmin, kuin nykyisen tarpeen täyttävän proses-
sin tehostaminen. Regulaation tukea tulisikin kohdistaa uusien teknologioiden kehitykseen ja in-
novointiin ekoteknologioiden alalla parhaimpien tuloksien saavuttamiseksi. 
 
Avainsanat: ekoinnovaatio, kiertotalous, regulaatio, kestävä kehitys, syöttötariffi 
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This bachelor's thesis deals with the regulation of eco-innovations and its positive effects on the 
spread of eco-innovations. The purpose of the work is to present to the reader the ways and 
bases of regulation, the characteristics of eco-innovations and research on the progress of sus-
tainable solutions with the support of regulation. Eco-innovations are largely addressed based on 
the technological location of their target processes, and examples have been sought around the 
world. The potential of eco-innovation is enormous and the transformation of its societal benefits 
into economic viability makes regulation an extremely important enabler of sustainable develop-
ment. The source material for the study is mainly peer-reviewed scientific articles on publications 
on the themes of sustainable production, sustainable development, and eco-innovation. The pub-
lications are prestigious and reliable. 
 
The work examines the basic concepts and purposes of regulation. In addition, the ways in which 
different eco-innovations can be regulated in practice and presented are identified. Eco-innova-
tions can receive support from national or international regulations. The literature review finds that 
these subsidies are invariably regulations that support eco-innovation. In connection with the right 
targeting of support for eco-innovation, the concepts of the driving force of technology and the 
attraction of demand will also be clarified. These will help you understand where and how support 
is targeted. The literature review also introduces the concept of the circular economy as part of 
eco-innovation. 
 
As a result of the literature review, regulatory support was found to be significant for eco-innova-
tion. The use of certain eco-innovations has increased significantly with the support created by 
regulation. Regulation brings more work to companies that want to be covered. On the other hand, 
the abnormal environmental friendliness required to qualify for the aid must be verifiable. It is still 
difficult to focus regulatory support on the right kind of eco-innovation. Eco-innovations that meet 
an existing need in a completely new and more environmentally friendly way often advance the 
purpose of the regulator better than streamlining a process that meets the current need. Regula-
tory support should therefore focus on the development and innovation of new technologies in 
the field of eco-technologies in order to achieve the best results. 
 
Keywords: eco-innovation, circular economy, regulation, sustainable development, feed-in tariff 



ALKUSANAT 

 

Kandidaatintyöni aihe valikoitui kiinnostuksestani regulaation merkityksestä 

teknologioiden ja innovaatioiden menestymisessä. Lisäksi olen kiinnostunut kestävästä 

kehityksestä ja arvon luonnista kestävyyden kautta. Täten valitsin ekoinnovaatiot alaksi, 

jota regulaation vaikutusten kautta tutkin. Kandidaatintyö on syventänyt osaamistani ja 

ymmärrystäni ekoinnovaatioista ja regulaation merkityksestä innovaatioille ja niiden 

synnylle. Haluan kiittää neuvoista ja tuesta ohjaajaani Jussi Valtaa sekä professoria 

Saku Mäkistä. Lisäksi haluan kiittää tieteellisen kirjoittamisen tukena ollutta Suvi Pellistä 

sekä tietenkin arvokasta vertaistukea tarjonneita kanssaopiskelijoita.  
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1. JOHDANTO 

Teknologinen kehitys räjähti teollistumisen aikakaudella ja suuri kiitos siitä kehityksestä 

kuuluu maasta kaivettaville fossiilisille polttoaineille. Kivihiili ja öljy ovat ajaneet 

teknologista kehitystä kauan, mutta viime vuosikymmeninä on ymmärretty, että se ei ole 

kestävää ilmaston eikä fossiilisten polttoaineiden riittävyyden kannalta. Uusiutuvien 

energianlähteiden keräämisen innovaatiot sekä energiatehokkuuteen tähtäävät 

innovaatiot ovat keinoja vähentää hiilijalanjälkeä maapallolla ja siksi yhteiskunnat ovat 

ottaneet tavoitteikseen lisätä näiden ekoteknologioiden käyttöä. (Carrillo-Hermosilla et 

al. 2009) 

Työn tavoitteena on selvittää, minkälaista etua sääntely luo uusien teknologioiden 

yleistymiseksi. Sääntely voi luoda mahdollisuuksia ja helpottaa joidenkin teknologioiden 

läpimurtoa, mikä on asia, jota haluan painottaa. Toisaalta sääntelyn suosiessa toista 

teknologiaa se samalla haittaa jotain muuta teknologiaa. Todellinen vapaa kilpailu voi 

jäädä taka-alalle, jos regulaatio suosii selkeästi kilpailevaa teknologiaa. Regulaatiolle on 

kuitenkin aina syy ja yritysten sekä yhteiskunnallinen että ympäristöllinen vastuu voidaan 

muokata kilpailueduksi regulaation avulla.  

Regulaation ajantasaisuus voi olla eri maissa aiheellista kyseenalaistaa. Regulaatiolla 

on aina oma tarkoituksensa, ja se ei ole samanlaista kaikissa maissa. Aiheesta löytyy 

jonkin verran julkaisuja, jotka käsittelevät aihetta eri aloilla. Joshua M. Pearce (2016) 

kertoo artikkelissaan yhdysvaltalaisesta sääntelystä aurinkokennoteknologian osa-

alueella. Uudet helppokäyttöiset aurinkopaneelien myyvät hyvin Euroopassa, mutta 

Yhdysvaltojen julkisten laitosten vaatimat luvat vaikeuttavat ja jopa estävät kotitalouksien 

tällaisten paneelien hankkimista. (Pearce 2016) 

Tutkimusongelmana voidaan pitää regulaation merkitystä ekoteknologioiden kehitystä 

tukevana tekijänä. Tutkielmassa pohditaan myös, kuinka hyvin regulaatio toteuttaa 

lopullisen tavoitteensa. Ympäristöreguloinnin tapauksessa tavoitteena on yleensä 

hiilidioksidipäästöjen pienentäminen tai ekologisuuden kasvattaminen. Vastausta tähän 

jälkimmäiseen kysymykseen on todennäköisesti vaikea löytää, sillä regulaatio voi 

aiheuttaa myös huomaamattomia vaikutuksia, tai saada aikaan liian lyhytnäköisiä 

ratkaisuja. 

Ekoinnovaatioiden alalla teknologian kehityksen yksi suurista tekijöistä on nimenomaan 

sääntely (Horbach et al. 2012). Teknologiat kehittyy todella nopeasti, jos niille antaa tilaa 

ja vielä nopeammin, jos niiden sääntely tukee kehitystä. Regulaation työntövoima 
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tarkoittaa sääntelyn tukea innovaatiolle. Tällaista työntövoimaa voidaan havaita 

varsinkin ekoinnovaatioiden alalla, jolloin kaikkia hyödyttävän innovaation yleistymiseen 

tarvitaan sääntelyn tukea markkinan ja teknologian tuen lisäksi. (Rennings 1998) 

Tällaista tukea on esimerkiksi nykypäivänä sähköautoilun tuki. Sähköautojen 

hankintahintaan lisättävä autovero on olematon verrattuna polttomoottorikäyttöisten 

autojen verotukseen. Lisäksi valtio voi maksaa hankintatukea sähköautoihin. 

(Niskakangas 2019) Ympäristöystävällisten tuotteiden tukeminen saattaa olla 

järkiperäistä, kun huomioon ottaa esimerkiksi polttomoottoriajoneuvojen koko elinkaaren 

ilmastotaakan. Toisaalta sähköautojenkin suosimiseen liittyy ongelmia. Sähköautojen 

akkujen vaatimat mineraalit, litium ja koboltti, ovat vaikeasti saatavilla, eivätkä ne tule 

riittämään, jos sähköautot haluttaisiin todella yleistää maailmanlaajuisesti (Kobie 2020). 

Siksi regulaatiolla, joka suosii sähköautoja, saatetaan mennä kuitenkin väärään 

suuntaan, jos sähköautoilun mahdollisuudet eivät ole skaalattavissa tarpeeksi suuriksi. 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa yhdistellään lähdekirjallisuuden 

tutkimuksia ja teorioita kandidaatintyön aiheista. Kandidaatintyössä on tekstin tueksi 

laadittu kuvia sekä taulukoita, jotta tieto olisi paremmin havainnollistettavissa. 

Tietolähteitä etsitään pääasiassa käyttämällä Web of Science -tietopankkia, mutta myös 

Andoria ja Scopusia. Hakutuloksista on pyritty käyttämään jo runsaasti viitattuja teoksia 

ja mahdollisimman tuoreita tutkimuksia. Tiedonhakua suoritetaan pääasiassa 

hakusanoilla “regulation AND technology”, “regulation”, “eco-innovation”. Lisäksi työssä 

käytetään tarkempiin hakuihin muun muassa hakusanoja “circular economy”, 

“environmental regulation” ja “sustainability”. Tällä tavoin löydetään tietoa, jota voidaan 

hyödyntää työssä. Työssä käytetään runsaasti vertaisarvioituja tieteellisten julkaisujen 

artikkeleja.  
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2. REGULAATIO 

Tässä kappaleessa esitellään regulaation käsite sekä miksi ja miten regulaatio syntyy. 

Käydään läpi myös regulaatiota ympäristöön vaikuttavilla aloilla ja annetaan esimerk-

kejä, miten alalla harjoitetaan sääntelyä. 

2.1 Regulaation määritelmä 

Regulaation käsite on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. 70-luvulta 

alkaen on kehittynyt muun muassa ”regulaation taloustieteellinen teoria” (Stigler 1971) 

sekä kuluttajien, riskin ja ympäristön regulaatio on kasvanut runsaasti. Regulaation mää-

ritelmänä voidaan nähdä muun muassa ”virallinen sääntöjen kokonaisuus liitettynä me-

kanismilla näiden sääntöjen noudattamiseksi, seuraamiseksi ja edistämiseksi”, ”kaikki 

valtion virastojen pyrkimykset talouden ohjaamiseksi” tai ”kaikki sosiaalisen valvonnan 

mekanismit, mukaan lukien tahattomat ja ei-valtion prosessit” (Koop & Lodge 2017). Re-

gulaation suomenkielinen vastine on paremminkin sääntely, mutta regulaatio sanaa käy-

tetään paljon myös suomen kielessä, joten käytän työssä sanaa regulaatio.  

Regulaatio koostuu eri osa-alueista, jotka osaltaan muodostavat regulaatiota, ja osaltaan 

vaikuttavat yleiseen regulaatioon. Regulaation voi jakaa kolmeen osa-alueeseen. Talou-

dellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen regulaatio vaikuttavat eri asioihin. Taloudellinen 

regulaatio sisältää markkinoihin, kilpailuun ja hinnoitteluun liittyvää regulaatiota. Sosiaa-

linen regulaatio sisältää ympäristöön liittyvää sääntelyä ja sääntelyä työntekijöiden ja ku-

luttajansuojaan koskien. Institutionaalinen regulaatio sisältää viitekehyksiä jo mainittujen 

osa-alueiden rinnalle, muun muassa vastuulainsäädäntö sekä immateriaalioikeudet. 

(Blind 2012) 

2.2 Regulaattorin päämäärä 

Regulaattori eli sääntelijä on auktoriteetti, jolla on valta tietyllä alueella. Suomen perus-

tuslaissa on säädetty ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa 

toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” (PL 2§) Julkinen valta jakaa sääntelyoikeutta 

toimielimilleen ” Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussään-

töjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä 

sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Täl-

laisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.” (PL 80§) Regu-

laattoreita on esimerkiksi Suomen valtio, kunnat ja Euroopan Unioni. Schwartz et al. 
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(2009) toteaa Regulaation olevan reaktiivista. Regulaatio pyrkii kehittämään ja viemään 

alaa eteenpäin tai tekemään siitä tarkempaa. Esimerkkinä on desimalisaatio rahayksi-

köissä, kuten punnissa pienempien osien muuntaminen sadasosiin. Kiistatta voidaan sa-

noa sadasosien järkiperäistäneen ja tehostaneen markkinoita ja kuluttajien elämää. 

(Schwartz et. al. 2009) 

Nykyaikaiset taloudet ovat monien sääntelymuotojen alaisia. Ne voidaan suunnitella 

edistämään kansanterveyttä ja turvallisuutta: esimerkiksi elintarvikehygieniaa ja sähkö-

johtojen koodausta koskevat säännöt. Ne voidaan suunnitella edistämään kilpailua ja 

estämään epäreiluja kaupankäytäntöjä: esimerkiksi monopoleja ja fuusioita hallitaan 

useimmissa yhteiskunnissa, ja sisäpiirikaupat ovat kiellettyjä monissa maissa. Valtion 

elimet tai lähes itsenäiset kansalaisjärjestöt voivat antaa ja panna täytäntöön asetuksia. 

Viimeisenä säädöksenä vedotaan lakisääteisiin seuraamuksiin, mutta suurimman osan 

tehokkaasta sääntelystä suorittavat sääntelijät, jotka asettavat normeja. (Black et al. 

2017)  

2.3 Regulaation muodostuminen 

Sääntelyn muodostumista voidaan kuvata politiikkajaksona. Tässä yhteydessä politii-

kalla tarkoitetaan ennalta määrättyä toimintaperiaatetta. Politiikka vaikuttaa suoraan sii-

hen, millaista sääntelyä tarjotaan. Poliittinen sykli on kuvattu alla. 

 

Kuva 1. Politiikan luonnin sykli (mukaillen lähteestä Steffek 2013) 

Politiikan 
arvioiminen

Päämäärän 
asettaminen

Tutkimus sekä 
analyysi

Politiikan 
luominen

Päätöksenteko 
politiikkaan 

liittyen

Politiikan 
toimeenpano
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Politiikkasykli on yksinkertainen esitysmuoto päätösten laatimisesta, jossa vaiheet ja vai-

heiden määrä voivat vaihdella. Syklin tarkoituksena on antaa viitekehys poliittisten on-

gelmien ratkaisuun. (Steffek 2013) Ensimmäisenä tunnistetaan ongelma, esimerkiksi 

energiateollisuuden suuret hiilidioksidipäästöt. Tämän jälkeen selvitetään mitä vaihtoeh-

toja ongelman ratkaisemiseen olisi. Tehdään analyysiä, luodaan vaihtoehdot ja suorite-

taan poliittinen päätöksenteko. Päätös pannaan toimeen ja myöhemmin arvioidaan teh-

dyn päätöksen vaikutus ongelmaan. On huomioitavaa, että syklin vaiheet saattavat ta-

pahtua myös samanaikaisesti. Sykli ei edusta parasta mahdollista tapaa luoda politiik-

kaa, vaan pyrkii kuvaamaan tyypillistä sykliä. (Howard 2005) 

2.4 Regulaatio ympäristöön vaikuttavilla aloilla 

 

Viime vuosikymmeninä on ollut yhä enemmän huolta lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuk-

sista ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen vuoksi. Päävastuu näistä ilmiöistä 

nähdään olevan teollisuusyritysten tuotannolla. (Fusillo et al. 2019) Vihreät teknologiat 

ovat elintärkeitä, jotta saadaan erotettua yrityksen kasvu ja ympäristön pilaaminen toi-

sistaan. Regulaatiolla voidaan saada aikaan kaksoisvaikutus, jossa ekologinen inno-

vointi voimistuu ja yritysten ympäristölliset ja taloudelliset tulokset paranevat. (Porter & 

van der Linde 1995) Ympäristösääntely on tehty houkuttimeksi muuttaa toimintatapoja. 

Regulaatio nostaa ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien kustannuksia. Yrityk-

set pyrkivät tällöin siirtymään kohti mahdollisimman pieniä kustannuksia ja se tapahtuu 

ottamalla käyttöön innovaatioita, jotka vähentävät ympäristöä kuormittavia päästöjä. 

(Johnstone et al. 2012) Seuraavissa osioissa tuodaan esiin yksittäisiä regulaatiokeinoja, 

joiden avulla pyritään ympäristönsuojelun tavoitteisiin. 

2.4.1 Päästökauppa 
 

Päästökauppajärjestelmässä hallitus asettaa päästöille kokonaisrajan ja määrittelee lu-

vat tai rajoitetut päästöoikeudet tietylle kokonaistasolle (Stavins 2001). Valtio voi myydä 

luvat, mutta monissa nykyisissä järjestelmissä se antaa yrityksille tai organisaatioille lu-

vat, jotka vastaavat kunkin osallistujan perustasoa. Perustaso määritetään osallistujan 

historiallisten päästöjen perusteella. Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi osallistu-

jalla on oltava luvat, jotka ovat vähintään yhtä suuret kuin sen pilaantumisen määrä, 

jonka se tosiasiallisesti päästää kyseisenä ajanjaksona. Jos jokainen osallistuja noudat-

taa vaatimuksia, päästöjen kokonaismäärä on korkeintaan yhtä suuri kuin yksittäisten 
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päästörajojen summa. (Boswall & Lee 2002, ss. 62–66) Päästöluvan haltijat voivat päät-

tää käyttävätkö he kaiken päästökapasiteetin luvasta vai myyvätkö osan siitä. (Tieten-

berg 2003). 

2.4.2 Syöttötariffit 
 

Syöttötariffi on regulaatiomekanismi, jonka pääasiallisena tarkoituksena on nopeuttaa 

investointeja uusiutuvan energian tekniikoihin. Vallanpitäjä saavuttaa tämän tarjoamalla 

uusiutuvan energian tuottajille pitkäaikaisia sopimuksia, jotka perustuvat tyypillisesti kun-

kin tekniikan tuotantokustannuksiin. (Couture et al. 2010) Syöttötariffijärjestelmä tarjoaa 

mahdollisuuksia maksaa preemiota näille uusiutuvan energian tuottajille verrattuna uu-

siutumattomiin. Vielä uusiutuvien sisälläkin saatetaan luoda mahdollisuuksia eri energia-

aloille, jos halutaan tukea jonkin tietyn teknologian yleistymistä. (Lipp 2007) 

2.4.3 Uusiutuvan energian standardit 
 

RPS-mekanismi velvoittaa sähköntoimittajat tuottamaan tietyn osan sähköstä uusiutu-

vista energialähteistä. Sertifioidut uusiutuvan energian tuottajat ansaitsevat sertifikaatit 

jokaisesta tuotetusta sähköyksiköstä ja he voivat myydä ne yhdessä sähkön kanssa toi-

mitusyrityksille. Toimitusyritykset välittävät todistukset sitten jonkinlaiselle sääntelyeli-

melle osoittaakseen noudattavansa sääntelyvelvoitteitaan. (Jordan 2013) 

2.4.4 Verotus 
 

Verotuksen keinoin pystytään reguloimaan mitä tahansa ja niin myös ympäristön kuor-

mitusta. Ympäristöverot ovat veroja, jotka kannetaan toiminnoista, joita pidetään ympä-

ristölle haitallisina. Ympäristöverojen tarkoituksena on edistää ympäristöystävällistä toi-

mintaa taloudellisten kannustimien avulla. (Groosman 1999) Ympäristöverotyyppejä on 

kolmenlaisia: kannustinverot, rahoitustyyppiset verot ja fiskaaliset verot. Kannustinverot 

pyrkivät kannustimien avulla vaikuttamaan ympäristön kuormittajiin ja saamaan heitä vä-

hentämään kuormitusta. Rahoitustyyppisten verojen tarkoitus ei ole ohjata, vaan kerätä 

varoja ympäristönsuojelua tai muuta käyttötarkoitusta varten. Fiskaaliset ympäristöverot 

pyrkivät lähtökohtaisesti keräämään verotuloja valtiolle, mutta ne on pohjustettu suojele-

maan ympäristöä veropohjaltaan. (Määttä & Pulliainen 2003, ss. 67-88) Suomessa ym-

päristöön liittyvät verot ovat suurin ohjaava regulaatiomekanismi ympäristönsuojelun 
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alalla. Energiaverot eli pitkälti liikenteen polttoaineiden verot kantavat noin puolet ympä-

ristöverotuksen veronkannosta. Tämän lisäksi jätevero, sähkövero ja ajoneuvoihin liitty-

vät verot ovat suuria veronkantajia. (Talousneuvosto 2000) 
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3. EKO-INNOVAATIOT 

Tässä kappaleessa esitellään ekoinnovaation käsite ja siihen kuuluvia alakäsitteitä. 

Ekoinnovaatioihin liittyy läheisesti kiertotalouden käsite, joka halutaan myös nostaa esille 

tässä kappaleessa. 

3.1 Määritelmä ja ekoinnovaatiotyyppejä 

Ekoinnovaatio on mikä tahansa innovaatiomuoto, jolla pyritään merkittävään ja todistet-

tavaan edistymiseen kohti kestävän kehityksen tavoitteita vähentämällä ympäristövaiku-

tuksia tai saavuttamalla luonnonvarojen ja energian tehokkaan ja vastuullisen käytön 

(Euroopan komissio 2007). Ekoinnovoinnin määritelmät näyttävät olevan varsin yleisiä, 

mikä tarkoittaa sitä, että monenlaisia innovaatioita voidaan määritellä ekoinnovaatioiksi 

(Carrillo-Hermosilla et al. 2009).  

Vaikka kestävää kehitystä edistävät innovaatioprosessit ovat saaneet yhä enemmän 

huomiota, viime vuosina teoreettiset ja metodologiset lähestymistavat näiden prosessien 

analysointiin ovat huonosti kehittyneitä. Tätä taustaa vasten ekoinnovaatioiden termiä 

käytetään nimenomaan kolmen tyyppisten muutosten kohdalla kohti kestävää kehitystä: 

teknologinen, sosiaalinen ja institutionaalinen innovaatio. Ekoinnovoinnin kolme erityis-

piirrettä ovat kahdenkertaisen ulkoisvaikutuksen ongelma, regulaation työntävä ja vetävä 

vaikutus sekä sosiaalisen ja institutionaalisen innovoinnin kasvava merkitys. Kaksi en-

simmäistä jätetään usein huomiotta innovaatiotaloudessa, ja kolmatta ei ole kehitetty 

asianmukaisesti. Näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen voi auttaa torjumaan 

markkinoiden epäoikeudenmukaisuuksia perustamalla erityisiä ekoinnovaatioregulaati-

oita ja välttää ”teknologista puolueellisuutta” laajemman innovaatioiden ymmärtämisen 

kautta. (Rennings 1998) 

Ekoinnovaatiot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan niiden ratkaisujen sijainnin mukaan 

olemassa olevan tuotteen tai prosessin elinkaaressa. Nämä kolme kategoriaa ovat: tuot-

teiden elinkaaren loppupään ratkaisut (End-of-Pipeline, EOP), Integroidut ratkaisut (In-

tegrated solutions, IS) ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden kehitys (Environmental 

R&D, ERD). Tuotteiden elinkaaren loppupään ratkaisuilla tarkoitetaan muun muassa jät-

teiden ja päästöjen käsittelyä ja siihen liittyviä innovaatioita. Integroidut ratkaisut ovat 

innovaatioita, jotka tuodaan osaksi nykyisiä prosesseja ja tuotantoa, jotta näiden proses-

sien päästöt vähenisivät ja tehokkuus paranisi. Ympäristöystävällinen tuotekehitys ja tut-
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kimus tarkoittaa täysin uusien ratkaisujen kehittäminen, jotta tuotteet olisivat ympäris-

töystävällisiä tai ne tuotettaisiin tavalla, josta syntyy vähemmän kuormaa ympäristölle. 

(Demirel & Kesidou 2011) Kuva 2 havainnollistaa Carrillo-Hermosilla et al. (2009) näke-

mystä näistä kolmesta kategoriasta. Näkemyksen perusteella kokonaisvaltaiset muutok-

set systeemissä, tuotteessa tai palvelussa ovat kaikista kestävimpiä ratkaisuja niin ta-

loudellisesti, ympäristöllisesti kuin sosiaalisestikin. 

 

Kuva 2. Ekoinnovaatioiden tyypit niiden tuottaman teknologisen muutoksen radikaalin 

tai inkrementaalisen luonteen ja järjestelmään kohdistuvien vaikutusten tason mukaan. 

(mukaillen kohteesta Carrillo-Hermosilla et al. 2009) 

3.2 Kiertotalous 

Kiertotalous on taloudellinen järjestelmä, jonka tarkoituksena on poistaa lopullisen jät-

teen syntyminen ja luonnonvarojen jatkuva käyttö. Kiertotalouden prosesseissa uudel-

leenkäytetään, jaetaan, korjataan, kunnostetaan, uudelleenvalmistetaan ja kierrätetään 

niin, että saadaan luotua sulkeutuva silmukka järjestelmään, jossa minimoidaan resurs-

sien ja raaka-aineiden sisäänotto. Tarkoituksena on vähentää kulutusta sekä kustannuk-

sia, ja samalla myös vähentää jätteiden muodostumista, saastutusta ja hiilidioksidipääs-
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töjen muodostumista. (Geissdorfer et al. 2017) Kuvassa 3 esitetään, miten kiertotalou-

dessa pyritään saamaan resurssit ja luonnonvarat kiertämään järjestelmässä lineaarisen 

kuluttamismallin sijaan (Okorie et al. 2018). 

 

Kuva 3. Lineaarinen ja kiertotalouden kulutusmalli (mukaillen kohteesta Okorie et al. 

2018) 

Kiertotalous esiintyy kirjallisuudessa lähinnä kolmen pääasiallisen toiminnon kautta, toi-

sin sanoen 3R:n periaatteella: vähentäminen, uudelleenkäyttäminen ja kierrättäminen 

(reduce, re-use, recycle) (Ghisellini et al. 2016). Vähentämisen periaate tarkoittaa sitä, 

että käytetään mahdollisimman vähän energiaa, raaka-aineita ja tuotetaan mahdollisim-

man vähän jätteitä esimerkiksi toteuttamalla parempia tekniikoita, yksinkertaistamalla 

pakkaamista ja käyttämällä energiatehokkaampia laitteita (Zhijun & Nailing 2007). Uu-

delleenkäytön periaatteen mukaan tuotteita, jotka eivät ole jätettä, käytetään uudelleen 

siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu (Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin 

neuvosto, 2008). Kierrätyksen periaatteella tarkoitetaan kaikkia hyödyntämistoimenpi-

teitä, joissa jätemateriaalit muutetaan uudelleen tuotteiksi, aineiksi tai materiaaleiksi al-

kuperäiseen tarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen. Kierrätys sisältää orgaanisen ma-

teriaalin uudelleenkäsittelyn, mutta ei energian talteenottoa ja uudelleenkäsittelyä mate-

riaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttöön. (Euroopan parlamentti ja Eu-

roopan unionin neuvosto, 2008) Ghisellini et al. (2016) näkee kiertotalouden osana kes-

tävää kehitystä yhtenä sen implementointikeinona. Geissdorfer et al. (2017) pitää kestä-

vyyden ja kiertotalouden yhteyttä hämäränä ja monissa lähteissä sekavana kytköksenä 

ja, että niiden ominaisuuksissa ja tavoitteissa on eroja. 3R:n periaatteita voidaan sovel-

taa koko tuotanto-, kulutus- ja resurssien talteenottosyklin ajan, kun taas kestävät suun-
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nittelustrategiat toimivat katalysaattoreina ja suuntaviivoina sellaisten tavaroiden ja pal-

velujen suunnittelussa, jotka voidaan ottaa uudelleen käyttöön biologisina tai teknisinä 

resursseina pitkällä aikavälillä (Prieto-Sandoval 2017). 

Ekoinnovaatiot on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi kiertotalouden järjestelmän toteutta-

miseksi ja siirtymiseksi lineaarisesta ympyränmuotoiseen tuotanto- ja kulutusjärjestel-

mään (De Jesus 2018). Kiertotalouden tehokas implementointi edellyttää ekoinnovaati-

oita, jotta voidaan sulkea tuotteiden elinkaaren silmukka niin, että kaikki sivutuotteet hyö-

tykäytetään, ja luodaan talouskasvua niin, että ympäristönsietokyvyn ongelmat otetaan 

huomioon (Prieto-Sandoval 2017). Ekoinnovaatiot ja kiertotalous sisältävät edelleen 

useita yhteisiä termejä, mutta niiden rajaus on epämääräistä. Vaikka intuitiivisesti voi-

daan väittää ekoinnovaatioiden ja kiertotalouden liittyvän läheisesti toisiinsa, ja olete-

taan, että kiertotalouden saavuttaminen ilman ekoinnovointia on epätodennäköistä, on 

vielä selvitettävä, miksi tämä on niin. Kaikki ekoinnovointi ei edistä kiertotaloutta ja toi-

sinpäin. Eko-innovoinnilla voi olla erilaisia vaikutuksia useilla kiertotalouden osa-alueilla. 

(De Jesus 2018) Ekoinnovoinnin on oltava selkeä tavoite ympäristökeskeisestä näkökul-

masta kiertotalouden toteutettavuudelle ja menestykselle (Prieto-Sandoval 2017). 
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4. TEKNOLOGIOIDEN KEHITYS 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti teknologisen kehityksen peruspiirteitä, jotka päte-

vät useimmilla teknologian aloilla, myös ekoinnovaatioiden alalla. Teknologioiden kehit-

tyminen on sidoksissa tieteeseen ja innovaatioihin. Uudet teknologiat tarvitsevat tieteel-

listä tutkimusta syntyäkseen, mutta myös tieteen implementointia teknisiksi kokonai-

suuksiksi ja tämän teknologian tuotteistusta. Teknologioiden syntyminen vie aikaa ja 

usein ne kuolevat ennen todellista lanseerausta tuotteeksi. Teorian materiaalien supra-

johtavuudesta kehittivät fyysikot John Bardeen, John Schrieffer ja Leon Cooper vuonna 

1957. Tästä muutamia vuosia eteenpäin alkoi aikakausi, jolloin kehitettiin teknologioita 

suprajohtavuuden alalla sekä innovoitiin käyttökohteita suprajohtavuudelle. Vasta 1980-

luvulla pystyttiin luomaan tuotteita ja lunastamaan voitot kaikelle edeltävälle tutkimuk-

selle. (Abetti 2002) 

 

4.1 Teknologinen sykli 

Teknologinen sykli koostuu pääasiassa teknologian kypsymisvaiheesta, dominoivan tek-

nologian löytymisestä ja inkrementaalisesta parantamisesta. Tässä mallissa puhutaan 

teknologian epäjatkuvuuskohdista, jotka ovat siis kohtia, joissa siirrytään vanhasta tek-

nologiasta täysin uuteen teknologiseen ratkaisuun. (Anderson 1990) Tärkeä hetki tekno-

logian syklissä on vallitsevan mallin löytyminen. Vallitseva malli tarkoittaa kehityskilvassa 

syntyvää parasta tarkoitukseensa sopivaa mallia tuotteelle. Tämä malli yleistyy kilpaili-

joiden kesken, jonka jälkeen alkaa inkrementaalinen parantaminen. (Utterback & Aber-

nathy 1975) 

Tegarden et. al. (1999) tutkivat prosessorien kehitystä ja Intelin mikroprosessorin käyt-

töä, joka osoittautui vallitsevaksi malliksi tietokonevalmistajille. He huomasivat kehityk-

sessä tärkeintä olevan, sen että lopulta siirrytään vallitsevan mallin käyttöön. Käyttöön-

otossa ei tarvinnut olla ensimmäisenä, sillä se ei tuottanut merkittävää etua. Tuhoisaa 

kuitenkin oli vallitsevan mallin sivuuttaminen kokonaan. Aiheeseen liittyen Suarez et. al. 

(2014) ovat tutkineet, mikä on se hetki, jolloin on paras aika liittyä kilpailuun ja ottaa 

vallitseva malli käyttöön. He näkevät parhaana ikkunana sitä tilastollista aikaväliä het-

ken, jossa erilaisia potentiaalisia malleja on eniten, ja hetken, jossa kilpailussa on suurin 

määrä yrityksiä, välillä. Tämä vaihe on se, jossa huonot mallit karsiutuvat ja yritykset 

alkavat ottaa vallitsevaa mallia käyttöön. Molemmat lähteet siis puoltavat ajatusta, että 
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yrityksen ei itse tarvitse olla mallin fundamentaalisen olemuksen keksijä, jotta sillä voisi 

menestyä. 

Teknologian epäjatkuvuuskohdat ovat kohtia, joissa tuotetta ei saada tehokkaasti enää 

parannettua sen nykyistä olemusta kunnioittamalla. Tällöin jokin uusi, häiritsevä tekno-

logia ilmestyy teknologiakenttään. Tämä uusi teknologia ei välttämättä ole heti parempi 

kuin edeltäjänsä, mutta sillä on potentiaalia tulla paremmaksi kuin edeltäjänsä. (Chris-

tensen & Overdorf 2000). Hyvin tätä syklistä epäjatkuvuutta kuvastaa kovalevyjen kehi-

tys välillä 1976-92. Tällä välillä 100 megatavun kovalevy pieneni 88 500 kuutiosenttimet-

ristä 130 kuutiosenttimetriin. Yhden megatavun hinta putosi samalla 560 dollarista 5 dol-

lariin. Voidaan siis sanoa kehityksen olleen tässä 16 vuodenkin aikavälillä melko nopeaa. 

Tässä tapauksessa uudet teknologiat edustivat pienempiä kovalevyjä, jotka mahdollisti-

vat pienempien laitteiden valmistuksen. Kehityksessä tärkein asia oli huomata, että 

missä tahansa vaiheessa sykliin mukaan tulleet yritykset, jotka luottivat omaan teknolo-

giaansa eivätkä osanneet siirtyä tai laajentaa seuraavaan sukupolveen, kuolivat pois en-

nemmin tai myöhemmin. (Bower & Christensen 1995) 

4.2 Teknologian diffuusio 

Teknologian diffuusio on prosessi, jossa innovaatio leviää eri kanavien välityksellä yhtei-

sön jäsenten välillä ajan kuluessa. Tämä vaatii ihmisten välistä kommunikaatiota, jossa 

jaetaan uutta informaatiota. Diffuusio kuvastaa myös eräänlaista sosiaalista muutosta, 

sillä uuden teknologian leviäminen on monivaiheinen prosessi, jonka tekijöinä on inno-

vaatio, kommunikaatio, kommunikointikanavat ja aika. (Rogers 2003, ss. 3-15) Teknolo-

giat leviävät yhteisössä laajalle. Suurimmassa osassa maita ulkomailta tulevat teknolo-

giat ovat pääasiallinen uusien teknologioiden lähde. Tämä kertoo diffuusion ylittävän val-

tion rajoja melko tehokkaasti. (Keller 2004) 

Prosessissa uuden teknologian käyttöönottajat voidaan jakaa ryhmiin riippuen siitä, 

kuinka nopeasti he omaksuvat tämän teknologian. Ensimmäisenä teknologian ottavat 

käyttöön innovaattorit. Heitä on populaatiosta noin 2,5%. Seuraavaa ryhmää kutsutaan 

aikaisiksi omaksujiksi. Heitä on noin 13,5%. Tämän jälkeen lähestytään valtavirran tek-

nologian omaksumista. Aikainen enemmistö koostuu noin 34% populaatiota, jonka jäl-

keen tulee 34% populaatiosta oleva myöhäinen enemmistö. Viimeisiä uuden teknologian 

omaksujia kutsutaan seurailijoiksi. (Mahajan et. al. 2000)  
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5. REGULAATION HYÖDYT EKOINNOVAATIOI-
DEN YLEISTYMISESSÄ 

Tässä kappaleessa esitellään eri regulaatiotapoja tuotuna ekoinnovaatioiden viitekehyk-

seen. Kappaleessa selvitetään joitain ekoinnovaatioiden tyyppien erityispiirteitä niiden 

ympäristöystävällisyyden tason ja implementoinnin helppouden kannalta. Lisäksi käsi-

tellään esimerkkikeinoja ja niiden tuloksia reguloinnissa. 

5.1 Eri ekoinnovaatioiden huomiointi regulaatiossa 

Ympäristöteknologian markkinat ovat kasvaneet yleisiä markkinoita nopeammin 1990-

luvulta lähtien. Ympäristö- tai ns. ekologisen teollisuuden markkinoiden kasvua on viime 

vuosina yhä enemmän ohjannut julkisen sektorin sääntely ja lainsäädäntö. Useat perin-

teisemmät ympäristöteknologioiden ja -palveluiden markkinat (esim. vesi, jätehuolto) 

ovat jo osoittaneet kypsymisen merkkejä tietyillä markkina-alueilla. (Boswall & Lee 2002, 

ss. 62–66) 

Kappaleessa 3 esiteltiin eri ekoinnovaatiotyyppejä. Kun verrataan näitä kolmentyyppisiä 

ekoinnovaatioita samassa viitekehyksessä, voidaan nähdä U-tyyppinen suhde regulaa-

tion ja ekoinnovaatioiden janan välillä: säännökset kykenevät vaikuttamaan vähiten ja 

eniten merkittäviin ekologisiin innovaatioihin; nimittäin elinkaaren loppupään ratkaisuihin 

sekä ympäristötutkimukseen ja -kehitykseen. Regulaation vaikutus on heikompi integ-

roiduille ratkaisuille, jotka sijaitsevat elinkaaren loppupään ja tuotekehityksen ratkaisujen 

välissä ympäristölliseltä ja tekniseltä merkitykseltään. Lisäksi regulaation tarkempien vai-

kutusten tutkiminen osoittaa, että yritykset pyrkivät investoimaan varsinkin EOP:n kaltai-

siin ekoinnovaatioihin, sillä niistä saa merkittävän vaikutuksen esimerkiksi päästötasoon 

nopeasti ja pienemmällä vaivalla. Tämä viittaa siihen, että regulaatio on tehokas keino 

muuntamaan yrityksiä ekoinnovaattoreiksi ekologisten innovaatioiden spektrin ala- tai 

yläpäässä, mutta ei niinkään sillä välillä. (Demirel & Kesidou 2011) Tähän tulokseen on 

päätynyt myös Frondel et al. (2007) tutkimuksessaan: Regulaatio on tärkeää EOP-tek-

nologioiden kannalta, mutta ei niinkään integroitujen puhtaiden teknologioiden osalta. 

Tämä johtuu siitä, että regulaatio on hyvin määräävää ja sillä tarkoitetaan yleensä tek-

nologiastandardeja, jotka voidaan saavuttaa vain prosessien loppupäästöjen vähentä-

mistoimenpiteiden kautta. Ne stimuloivat prosessi-innovaatioihin sitoutumista; erityisesti 

prosessien loppupään tekniikoissa, mutta samalla niillä ei ole vaikutusta integroituihin 

teknologioihin. 
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Regulaatiota voidaan tarkastella myös kiertotalouden näkökulmasta. Kiinassa on pyritty 

ottamaan tehokkaasti käyttöön kiertotalouden mallia regulaation avulla. Kiertotalous on 

valittu Kiinassa kansalliseksi menetelmäksi kestävän kehityksen saavuttamiseksi (Geng 

et al. 2011) Kiinassa tähän tilanteeseen on ajanut resurssien puute, tehoton kierrätys-

materiaalien käyttö ja halu kestävään talouskasvuun. Euroopan unioni on lanseerannut 

jätteenkäsittelydirektiivin, jossa painotetaan kiertotalouden 3R:n mallia ja sen kautta jät-

teenkäsittelyn tehokkuutta. (Sakai et al. 2011) Kiinalaisen regulaatiojärjestelmän kulma-

kiviä on kiertotalouden prosessien mittaaminen. Mittaamiseen käytettävät indikaattorit 

perustuvat 3R-periaatteisiin (reduce, re-use, recycle). Erilaiset kiertotalouden suunnit-

telu- ja toteutustasot sisältävät joitain eroja käytettyjen indikaattoreiden tyypeissä. Kiinan 

kiertotalouden arviointia tekevässä indikaattorijärjestelmässä on kaksi erillistä indikaat-

torisarjaa. Yhtä indikaattorijoukkoa käytetään makrotasolla kiertotalouden kehitystyön 

yleisen arvioinnin yhteydessä sekä yksittäisten alueiden että kansallisen tason analyy-

seissä. Tämä makroindikaattori järjestelmällisesti ohjaa tulevaa kiertotalouden kehitys-

suunnittelua. Muita indikaattoreita käytetään arvioimaan kiertotalouden kehityksen tilaa 

teollisuuspuistojen tasolla. (Geng et al. 2011) 

Sakai et al. (2011) kertoo tutkimuksessaan, miten EU:ssa ja valikoiduissa maissa on 

pyritty sääntelemään ekoinnovaatioita kolmella eri tavalla 3R:n periaatteiden mukaisesti: 

Ensimmäinen regulaation suunta on kaatopaikoilla tapahtuvan 3R:n periaatteiden edis-

täminen, joka estää jätteen loppusijoituksen. Tällä tavalla on pyritty tekemään EU:ssa, 

Japanissa ja Koreassa. Näissä maissa loppusijoituspaikkojen hankkimisen vaikeus on 

toiminut tehokkaasti kiertotalouden kehityksen veturina. Toinen suunta 3R-politiikan ta-

voitteena on resurssien saannin turvaaminen nopean talouskasvun maissa, kuten Kii-

nassa ja Vietnamissa. Näissä maissa vaarallisen jätteen hallinta on myös tärkeä poliitti-

nen huolenaihe. Kierrätettyjen resurssien hyödyntäminen on ollut näissä maissa teho-

kasta, koska resurssien hankinta on ollut vaikeaa suhteessa talouskasvuun. Kolmantena 

tavoitteena on kehittää integroitu menetelmä, joka keskittyy 3R:n synergiavaikutusten 

aikaansaamiseksi jätehuoltoon, luonnonvarojen suojelemiseen ja kasvihuonepäästöjen 

vähentämiseen. Liu et al. (2017) näkevät Kiinaan luodun kiertotalouden regulaatiomallin 

lähes täydellisenä. Mallissa regulaatiota tehdään kansallisten ja maakunnallisten regu-

laatioiden avulla. 

Kierrätyksen tehokkuuden suhteen lähteiden erottelun kasvattaminen näyttää olevan 

hyödyllinen reitti jätevirtojen arvon hyödyntämisessä. Uudelleenkäytön osalta kiertota-

louden tehokkuutta voitaisiin nostaa asettamalla vaatimuksia tuotteiden uudelleenkäy-

tölle ja kannustamalla esiin nousevia uudelleenkäyttöpyrkimyksiä. (Ranta 2018) Toi-

saalta on tärkeä jatkaa poliittisen viitekehyksen kehittämistä tavoitteena saada jätteen 
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määrä nollaan. Uusiin teknologioihin panostaminen ja niiden kehitys ovat avainase-

massa näihin tavoitteisiin pääsemisessä. (Liu et al. 2017) Kolmantena asiana Liu et al. 

(2017) mainitsee tärkeäksi jätteenkäsittelykeskusten laatuun ja määrään panostamisen, 

jotta jätteenkäsittelyn tehokkuus paranee. 

 

5.2 Teknologian työntö- ja kysynnän vetovoima 

Regulaatiomekanismit voidaan luokitella kahteen laajaan luokkaan. Kysynnän vetävää 

voimaa ja teknologian työntävää voimaa edistäviin mekanismeihin. Molempien välinei-

den on todettu olevan tärkeitä ympäristöteknologian innovaatioiden kannustajana. 

(Constantini et al. 2015) 

1950- ja 1960-luvuilla tehdyt tutkimukset osittivat, että kysyntä ohjaa innovaatioiden 

määrää ja suuntaa. Markkinaolosuhteiden muutokset luovat yrityksille mahdollisuuksia 

investoida innovaatioihin markkinoiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Kysyntä ohjaa yrityk-

siä työskentelemään tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi (Rosenberg 1969). Esimerkiksi 

energiateknologian perinteisten energialähteiden hintojen mahdollinen nousu regulaa-

tion kautta vaikuttaa innovaatioiden kysyntään positiivisesti (Nemet 2009). Kysynnän ve-

tävän voiman teoriaa kuitenkin myös kritisoidaan. Kuinka tehokkaasti voidaan tunnistaa 

ennalta tuntemattomat tarpeet melkein rajattomasta joukosta mahdollisia ihmisten tar-

peita? Missä määrin yrityksillä on riittävän laaja osaamisen kirjo vastaamaan uusiin tar-

peisiin, joita voidaan odottaa syntyvän? Kuinka etäälle yritykset ovat valmiita siirtymään 

omista menettelytavoistaan, jotta ne pystyvät tyydyttämään kysyntää, jolle ei ole takeita? 

(Simon 1959)  

Teknologian työntövoiman ydin on, että tieteellisen ja teknologisen ymmärtämisen edis-

tys määrittää innovaatioiden syntymisen nopeuden ja teknologian suunnan. Esimerkkinä 

teknologian työntövoiman kautta reguloimiseen, on muun muassa tutkimus- ja kehitys-

työn tukeminen tai siihen investoimisen tukeminen. Lisäksi koulutuksen lisääminen ja 

kehitys nähdään teknologian työntövoiman regulaatiotapana. Keskeinen kritiikki tekno-

logian työntövoimalle on, että se ei ota huomioon kustannuksia tai tuotteelle syntyviä 

hintoja eikä muita taloudellisten olosuhteiden muutoksia, jotka vaikuttavat innovaatioiden 

kannattavuuteen. (Nemet 2009). 

Teknologian työntövoimaan ja kysynnän vetovoimaan liittyvät regulaatiomekanismit vai-

kuttavat Nemetin (2009) tutkimuksessa eri tavoin eri vaiheessa kehityskaartaan oleviin 

ekoinnovaatioihin biopolttoaineiden alalla. Kun verrataan biopolttoaineiden alalla alku-
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vaiheessa olevan ja edistyneemmän teknologisen sukupolven välistä innovaatioaktiivi-

suutta, havaitsemme, että teknologian alkuvaiheen tapauksissa innovaatioaktiivisuus 

kasvaa pääasiassa kysynnän vetovoiman regulaation avulla, sekä hinta- että määräpoh-

jaisilla mekanismeilla. Kehittyneempien tekniikoiden kohdalla havaitaan, että niihin vai-

kuttavat sekä kysynnän vetovoiman regulaatiotavat että teknologian työntövoiman regu-

laatiotavat. Kehittyneempien tekniikoiden kanssa hintaperusteisilla regulaatiomekanis-

meilla on suurempi innovaatiokehitysvaikutus kuin määräpohjaisilla. (Constantini et al. 

2015) 

Näillä tuloksilla näyttää olevan analyyttisiä ja poliittisia vaikutuksia. Regulaatiot vaikutta-

vat olevan tehokkaita ekologisten innovaatioiden määrän ja olemuksen muotoilussa, ja 

siksi hyvin suunniteltu regulaatio luo mahdollisuuden innovaatio- ja energiajärjestelmille 

päästä irti hiilidioksidin jatkuvasta tuottamisesta. (Constantini et al. 2015) 

5.3 Syöttötariffit käytännössä 

Uusiutuvan energian edistämismekanismit voidaan yleisesti jaotella hinta- ja määräpoh-

jaiseen tukeen. Syöttötariffit kuuluvat hintapohjaiseen tukeen, jossa regulaatio määrää 

syötetyn energian hinnan ja toimittajayritykset sekä sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksa-

maan tätä sovittua hintaa syöttötariffin hyödyntäjälle. (Huang & Wu 2011) Tässä kappa-

leessa käsitellään syöttötariffijärjestelmien implementointia ja niiden onnistumisia Taiwa-

nissa, Ukrainassa ja Japanissa vuosina 2009-2012. 

Taiwanissa on päädytty tukemaan vahvasti uusiutuvan energian tuotantoa, sillä maassa 

ei juurikaan ole omaa energiantuotantoa, eikä siellä haluta olla täysin riippuvaisia muista. 

Syöttötariffijärjestelmä sopii Taiwaniin, sillä Taiwanin uusiutuvan energian potentiaali on 

suurta, mutta investointien aktivoiminen vaatii tasapainoisen tukijärjestelmän. Taiwanin 

sähkömarkkina on jo valmiiksi erittäin reguloitu, mikä sopii syöttötariffien implementoin-

tiin. Kolmas syy syöttötariffijärjestelmän käyttöönottoon on sen vaatimusten yhtenäisyys 

Taiwanin lainsäädännölliseen ympäristöön. (Huang & Wu 2011) Ukrainassa syöttötarif-

fien tuominen järjestelmään ei ollut täysin kiistaton. Monet näkivät uusiutuvien energioi-

den olevan lähtökohtaisesti liian kaukana kannattavuudesta ja se laskee kilpailukykyä. 

(Trypolska 2012) Japanissa ajauduttiin vuonna 2011 energiakriisiin maanjäristyksen ai-

heuttaman tsunamin vaurioittaessa Fukushiman ydinvoimalaa ja sen päästämän radio-

aktiivisen vuodon takia. Japanissa haluttiin vaihtoehtoja ydinvoimalle. Kuten Taiwan, Ja-

pani on pieni saarivaltio, mutta sillä on kuitenkin suuri energiankulutus. Syöttötariffijär-

jestelmän julkaisu ja kehitys alkoi 2009 ja otettiin käyttöön 2012. (Muhammad-Sukki et 

al. 2014) 
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Taiwanin syöttötariffijärjestelmä takaa parhaimmillaan 14,6 Taiwanin dollaria kilowatti-

tunnista sähköenergian tuottamisesta sähköverkkoon. Tässä tapauksessa energianläh-

teenä on aurinkoenergia ja voimalan teho on alle 10 kW. Pienimmän hinnan saa biomas-

savoimaloiden ja jätteenpolttovoimaloiden tuottama sähkö, joka on molemmissa tapauk-

sissa noin 2,1 NTD per kWh. Tariffit ovat merkittäviä, kun otetaan huomioon keskimää-

räinen energian sisäänsyöttöhinta ilman tariffia, joka on noin 2 NTD/kWh. (Huang & Wu 

2011) Ukrainassa syöttötariffien suuruudet on ilmaistu kertoimina. Suurimmat syöttöta-

riffit on Ukrainassakin annettu aurinkovoimaloille, joilla on noin 4,6 kertoimella lasketut 

tariffit. Todellisiksi hinnoiksi muutettuna aurinkovoimalat saavat noin 0,45€/kWh suurui-

set tariffit. (Trypolska 2012) Myös Japanissa aurinkovoimalat ovat suurin tariffien saaja. 

Aurinkovoima nähdään halutuimpana energianlähteenä siis myös Japanissa. Japanissa 

aurinkovoimalan syöttötariffi on vuodesta 2012 lähtien ollut alle 10kW voimaloille 42 

Yeniä per kilowattitunti. (Muhammad-Sukki et al. 2014) Näissä kolmessa maassa voi-

maloiden laajuuden parametri nähtiin hieman erilaisina. Taiwanissa ja Japanissa tariffien 

suuruudet kasvavat, kun siirrytään pienempiä voimaloita kohti ja suurimmat tuet saavat 

näissä alle 10kW pienvoimalat eli mahdollisesti yksityishenkilöiden omistavat laitteistot. 

Ukrainassa sen sijaan tariffit kasvavat suurempia voimaloita kohti ja kokoluokkien erot-

telukin menee satojen megawattien luokassa. Ukrainassa siis suositaan ennemminkin 

suuria voimaloita, kuin yksityisiä pienvoimaloita. (Huang & Wu 2011; Trypolska 2012; 

Muhammad-Sukki et al. 2014) 

Taulukko 1: Syöttötariffien keskimääräiset suuruudet (€/kWh) valituissa maissa 

Syöttötariffien keskimääräiset suuruudet €/kWh  

  Taiwan (2010) Ukraina (2009) Japani (2012) 

Aurinkovoima 0,36 0,45 0,35 

Tuulienergia 0,12 0,12 0,29 

Vesivoima 0,06 0,07 0,25 

Biomassa 0,06 0,13 0,15 

Lähde: Huang & Wu 2011 Trypolska 2012 Muhammad-

Sukki et al. 2014 

 

Taulukossa 1 nähdään valittujen maiden syöttötariffit yleisimmillä uusiutuvilla energian-

lähteillä. Huomataan, että maat painottavat pääosin samanlaisesti eri energianlähteitä. 
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Tilastot ovat hieman eri vuosilta mikä haittaa vertailtavuutta, sillä syöttötariffien suuruu-

det saattavat vaihdella vuosittain. Tariffien suuruuksiin on otettu huomioon halutun ener-

giamallin painoarvon lisäksi tekniikan käyttöönoton kustannuksia. (Huang & Wu 2011) 

 

Taulukko 2: Syöttötariffien prosentuaaliset hyödyt 

Syöttötariffien prosentuaaliset hyödyt (energiasta saatavan hinnan muutos tariffi-

järjestelmän myötä) 

  Taiwan (2010) Ukraina (2009) Japani (2012) 

Aurinkovoima 500 % 480 % 100 % 

Tuulienergia 100 % 130 % 80 % 

Vesivoima 3 % 80 % 65 % 

Biomassa 3 % 230 % 45 % 

Lähde Huang & Wu 2011 Trypolska 2012 Muhammad-

Sukki et al. 2014 

 

Taulukossa 2 on annettu keskimääräiset luvut, kuinka monta prosenttia enemmän tuot-

tajalle maksetaan syöttötariffien kanssa kuin ilman tariffia. Nähdään, että Taiwan ja Uk-

raina todella pyrkivät tukemaan aurinkovoimaloita tehokkaasti. Japanissa sen sijaan tue-

taan syöttötariffeilla tasaisemmin kaikkia uusiutuvan energian aloja. 

Kaikissa kohdemaissa syöttötariffien käyttöönotto kiihdytti uusiutuvien energianlähteiden 

voimaloiden rakentamista. Muun muassa vesivoimaloiden määrä kuusinkertaistui Ukrai-

nassa vuodesta 2009 vuoteen 2011. Myös aurinkovoimalateollisuus kasvoi ja yli 100 kW 

voimaloita on 14 kappaletta vuonna 2011, kun vuonna 2009 niitä ei ollut vielä yhtään. 

Japanissa vuosina 2009-2012, jolloin syöttötariffit nousivat pinnalle ja lopulta otettiin 

käyttöön 2012, aurinkovoiman yhteiskapasiteetti koko maassa nousi noin 150%. (Try-

polska 2012; Muhammad-Sukki et al. 2014) Voidaan siis todeta syöttötariffiregulaation 

olevan tehokas ratkaisu kiihdyttää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä kyseisissä 

maissa. 

5.4 Biodieselin regulaatio ja standardit 

Ympäristöystävällisiin investointeihin pyritään saamaan tukea erilaisin standardijärjestel-

min, jotka implementoidaan ja auditoidaan yrityksille yksilöllisesti. Standardit on luotu 
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parantamaan kestävyysväitteiden uskottavuutta. ISO -standardit ovat yksi keskeisim-

mistä standardeista, ympäristöasioissa erityisesti ISO 14001. (Quader et al. 2016) Uu-

siutuvien polttoaineiden tuotannossa ja toimittamisessa vastuullisuuden tasolle asete-

taan vaatimuksia, jotta tuotteet voidaan määritellä markkinoilla uusiutuviksi. Vastuulli-

suuden noudattaminen voidaan eritellä pehmeään regulaatioon ja kovaan regulaatioon. 

Pehmeä regulaatio on yleistä sääntelyä, joka koskee yritysten arvoja ja olemassaoloa. 

Kova sääntely on pakottavaa ja vaatii noudattamista. Kovassa regulaatiossa uusiutuvien 

polttoaineiden tapauksessa hallittavia osa-alueita ovat biokriteerien hallinta, raaka-ai-

neen jäljitettävyys ja kasvihuonekaasupäästöt. Yksinkertaisuudessaan vaatimustenmu-

kaisuus syntyy toimituslomakkeesta ja vastuullisuuslausunnosta. Toimituslomakkeessa 

kerrotaan raaka-aineen tyyppi, määrä, alkuperämaa, kasvihuonekaasuarvo ja sertifikaa-

tit. Vastuullisuuslausunto muodostuu edellä mainittujen tietojen lisäksi kokonaisvolyy-

mista, tuotetyyppitiedoista ja kasvihuonekaasupäästöjen säästöarvoista. (Rorarius 

2018) Ympäristöregulaatio vaatii yrityksiltä paljon selvityksiä ja todennusta, jotta ne voi-

vat kuulua regulaation edunsaajien piiriin. 

Voitollisen ja vastuullisen biopolttoaineen toimitusketjun taustalla on suuri joukko erilaisia 

markkinakohtaisia pakollisia ja vapaaehtoisia sertifikaattien mukaisia vastuullisuusra-

portteja. Yhdysvalloissa on käytössä EPA:n (Environmental Protection Agency) kehit-

tämä RIN-mekanismi (Renewable Identification Number), jonka avulla seurataan biopolt-

toaineen käyttömääriä. RIN:eillä voidaan käydä kauppaa, ja jalostajilla on oltava niitä 

riittävästi hallussaan aina vuoden lopussa. (Wang et al. 2013) RIN:it ovat voimassa vain 

Yhdysvaltain markkinoilla ja muualla maailmassa kriteerejä mitataan muilla keinoin. Eu-

roopassa biopolttoaineiden regulaatio perustuu RED:iin (Renewable Energy Directive), 

jonka avulla määritellään uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto, sekä FQD:n (Fuel 

Quality Directive), joka määrittää tieliikenteen polttoaineiden sekoitevelvoitteen. Suoma-

lainen Neste käyttää kestävyyden sertifioimisessa lisäksi EU-alueella RSPO:n 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC:n (International Sustainability & Carbon 

Certification) ja HVO Verification Schemen sertifikaatteja todentamaan uusiutuvien polt-

toaineidensa kestävän tuotannon. (Rorarius 2018) Greaker et al. ovat tutkimuksessaan 

(2014) havainneet, että öljyvarojen talteenottoaika pidentyy, kun otetaan käyttöön uusiu-

tuvaa polttoainetta koskeva standardi. Näin tapahtuu, vaikka vain osa maista ottaa käyt-

töön standardin, ja muu maailma jatkaa ilman standardia. Öljyn talteenotto laskee täten 

todennäköisesti aluksi. Näin ollen biopolttoaineiden käyttö kasvaa standardien lansee-

rauksessa. Myös Blind (2017) yhtyy standardien toimivuuteen sekä korkean että matalan 

epävarmuuden markkinoilla. 
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6. PÄÄTELMÄT 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus ekoinnovaatioihin, nii-

den regulaatioon ja ekoinnovaatioiden regulaation positiivisiin vaikutuksiin. Tutkimusky-

symyksien avulla selvitettiin tapoja auttaa uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden 

kehitystä ja yleistymistä. Kirjallisuuskatsaus on jaettu neljään osaan: regulaatio, ekoin-

novaatiot, teknologian kehitys ja regulaation hyödyt ekoinnovaatioiden yleistymisessä. 

Regulaation, ekoinnovaatioiden ja teknologian kehityksen kappaleiden tarkoitus on taus-

toittaa näiden osa-alueiden teoriaa ja niihin liittyviä käsitteitä. Regulaation hyödyt ekoin-

novaatioiden yleistymisessä kappale esittää yksityiskohtaisemmalla tasolla regulaation 

tapoja alalla, teorioita tehokkaimmista tavoista päästä tavoitteeseen ja esimerkkejä re-

gulaatioiden implementoinnista ja niiden tuloksia.  

Ekoinnovaatioiden tämänhetkinen markkina ja sen mahdollinen potentiaali on valtava. 

Kun käsitteeseen sisällytetään kiertotalouden ajatusmalli, tulee aiheesta todella kattava. 

(Rennings 1998) Ympäristöystävällinen ajattelu yltää lähes jokaisen alan ajattelumallei-

hin nykyään ja sitä pyritään yhteiskunnissa perustelemaan yhteisen hyvän perusteella. 

Ekoinnovaatioiden ajureina nähdään olevan pääasiassa sisäiset ajurit, kuten teknologian 

työntövoima ja ulkoiset ajurit, kuten kysynnän vetovoima. (Nemet 2019; Constantini et 

al. 2015) Ekoinnovaatioita voidaan käsitellä myös kiertotalouden teemojen kautta. Kier-

totalouden 3R:n mallin kautta voidaan kehittää ekoinnovointia ja myös regulaatiota pys-

tytään asettelemaan sen kautta. (Geng et al. 2011; Sakai et al. 2011) Kiina on kiertota-

louden edelläkävijä ja sen luomat alueelliset ja valtakunnalliset kiertotalouden regulaatio-

mallit nähdään lähes täydellisinä (Liu et al. 2017). 

Regulaation ytimessä on yhteiskunnallinen ajattelu, jolla pyritään ohjaamaan taloutta ja 

innovointia yhteisen hyvän suuntaan. Vapaassa markkinataloudessa yritykset saadaan 

ohjattua haluttuun suuntaan tekemällä siitä taloudellisesti edullisempaa. (Black et al. 

2017) Regulaatiota tapahtuu valtiovallan tai kansainvälisten auktoriteettien tekemien 

päätöksien perusteella, joten päättävissä elimissä toimivilla henkilöillä tulee olla ymmär-

rystä ekoinnovaatioiden merkityksestä ympäristön suojelun kannalta.  

Ekoinnovaatioiden regulaatiosta tunnistettiin erilaisia teknologisen kehityksen vaiheita, 

joissa regulaatio vaikuttaa eri tavoin. Huomattiin regulaation tuottavan tehokkaasti tar-

koituksensa innovaatioprosessin alkupäässä, vallitsevan mallin etsinnässä tai täysin uu-

den teknologian etsinnässä. Näissä tilanteissa regulaatio on usein välillistä, kuten kou-

lutuksen kehittämistä, mikä tuottaa välillisesti uusia innovoijia, mutta myös suoraa muun 
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muassa tutkimuksen tukemista. (Demirel & Kesidou 2011) Kuitenkin regulaation näkö-

kulmasta helpoimpia ja yleisimpiä keinoja ovat prosessien loppupään ratkaisujen regu-

laatio, sillä niitä on helppo tuottaa ja niistä saatavat tulokset ovat helposti tilastoitavia. 

Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita kokonaisvaikutukseltaan, kuin täysin 

uudet ratkaisut. (Demirel & Kesidou 2011; Frondel 2007) Prosessien tehokkuuden pa-

rantamista regulaation kohteena nähtiin puolestaan huonona keinona. Tämä johtuu to-

dennäköisesti siitä, että tehokkuuden parantaminen on yritysten pyrkimys ilman sen tu-

kemistakin, jolloin tuki menisi hukkaan. (Demirel & Kesidou 2011)  

Tutkimuskysymykseen regulaation positiivisesta merkityksestä ekoinnovaatioiden kehi-

tykseen löydettiin jonkin verran tuloksia, jotka näyttävät regulatorisen tuen roolin olevan 

merkittävä. Muun muassa uusiutuvien energianlähteiden implementointia sähköntuotan-

nossa lisäämään pyrkivä syöttötariffijärjestelmä on todistetusti kiihdyttänyt näiden voi-

maloiden rakentamista Ukrainassa, Taiwanissa ja Japanissa. Eniten tuettujen energia-

muotojen tuet jopa moninkertaistivat näiden voimaloiden määrän pian tukien lanseerauk-

sen jälkeen. (Huang & Wu 2011; Trypolska 2012; Muhammad-Sukki et al. 2014) 

Ekoinnovaatioiden regulaation kehitys tulevaisuudessa keskittyy todennäköisesti pitkälti 

selvittämään, kuinka regulaatio vastaa todelliseen tavoitteeseensa. Tämä oli myös yksi 

kysymys johon kirjallisuuskatsaus etsi vastauksia, mutta niitä ei suoranaisesti löydetty. 

Regulaation syy- ja seuraussuhteita on todella vaikea löytää varsinkin uusien teknologi-

oiden syntymiseen tarkoitetun tuen osalta. On hyvin vaikea löytää tuen tarkat saajat ja 

tuen merkitys mahdollisen innovaation syntymisessä. Monet ekoinnovaatiot ovat vielä 

niin nuoria ja niiden regulaatioon käytetyt keinot ovat nuoria, joten niiden tulosten tutki-

miseen todellisten vaikutusten kannalta on vielä vaikeaa. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat suuntaa antavia, ja työ toimii kokoavana tii-

vistyksenä ekoinnovaatioiden regulaatioiden pelikentästä. teknologinen kehitys on to-

della nopeaa ja sen tuomia hyötyjä täytyy hyödyntää luomaan kestäviä tapoja ylläpitää 

nykyinen elintaso. Ihmisten historian viimeisessä kahdessa sadassa vuodessa kehitys 

on ollut nopeaa ja yhä kiihtyvää, joten en olisi kuitenkaan huolissani, etteikö tulevat 

ekoinnovaatiot mahdollistaisi tätä kestävyyttä. 
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