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1. Aurinko- 
teknologiasta 



1. Teknologia 
Perusratkaisut 
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Aurinkosähkö 

Aurinkolämpö 



1. Teknologia 
Esteettisempi ratkaisu 
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2. Rahasta 
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2. Kustannustaso 
Aurinkosähkö 

Aurinkosähköstä on tullut Suomessa kannattavaa vuonna 2014 

Suomi 
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Asennusvuosi 

Saksa 

2015 

Lähteet: 
Saksa, Energiewende 
Suomi, FinSolar 

•  Energiewende loi insentiivin 
PV asennuksiin 

•  Kasvanut kysyntä johti 
skaalaetuihin ja aleneviin 
hintoihin 



Järjestelmän koko,  
kWp 

Laitteiston ja 
asennuksen 
hankintahinta  
€/Wp 

Ylläpito-
kulut % 
alkuinves-
toinnista 

TEM investointituki % 
alku-investoinnista 

Aurinko-sähkön 
tuotantohinta snt/
kWh (30 v, ilman 
korkoa) 

Pienet järjestelmät 3–20 kWp 
(omakotitalot, maatilat) 1,35 – 2 €/Wp 10 % 0% 5 – 9,2 snt/kWh 

Keskikokoiset järjestelmät 40–
400 kWp (toimistot, 
kauppakeskukset, 
teollisuuskiinteistöt) 

1,1 – 1,6 €/Wp 8 % 30% 3 – 5,2 snt/kWh 

Vertaa: Ostosähkön keskimääräinen loppukuluttajahinta oli keskimäärin v. 2011-2014 yritys- ja 
yhteisöasiakkaille 7,3 snt/kWh ja pientaloille 11,3 snt/kWh (14 snt/kWh sis. ALV )  

2. Kustannustaso 
Aurinkosähkö Suomessa 



Yleisperiaatteena aurinkoenergia- 
investointi on kannattava jos: 
•  Järjestelmän sijainti, mitoitus ja 

hankinnan kilpailutus on tehty 
onnistuneesti  

•  Aurinkoenergialla korvataan  
kalliimpaa energiaa eli  
omakustannushinta € < ostoenergian 
hinta € 

•  Investoinnin sisäinen korkokanta % > 
rahoituskulut %  

•  Nettonykyarvo € > 0 € 
•  Takaisinmaksuaika yksin ei ole 

oikea kannattavuuden 
arviointimenetelmä 

 

 

2. Investoinnin kannattavuuden arviointi 
 



3. Ratkaisuja 



3. Rahoitusmallit  
Asiakastarve 

Hankintojen hidasteena on 
usein oman pääoman puute, 
riskien pelko ja epävarmuus 
siitä, miten aurinkoenergian 
hankinta kannattaisi toteuttaa 

Teknologia?	

Tuet?	 Huolto?	

Rahoitus?	

MITEN?	

Takuut?	



3. Rahoitusmallit  

•  Oma rahoitus, budjettivarat 

•  Laina eli rahavelka 

•  Joukkorahoitus 

•  Osamaksukauppa 

•  Rahoitusleasing 

•  Pitkäaikainen aurinkoenergian  
ostosopimus (PPA) 
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Taloudellisesti 
edullisin 
Riskit ja työ itsellä 

Helppous 
Riskittömyys 
Palvelulla on hinta 



3. Energian ostosopimusmalli  
Maailmalla erittäin suosittu – yleistyy Suomessa 

PPA-mallissa ostetaan kiinteähintaista sähköä tai lämpöä omalta katolta pitkäaikaisella 
ostosopimuksella 
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3. Rahoitusmallit 
Vertailua 
 

Hankinta- ja 
rahoitusmalli 

Sopimukset   Voimalan omistajuus
  

Ylläpito-vastuu  Rahoitus- ja 
palvelukulut 
(arvio) 

Osamaksu-kauppa  
  

Osamaksu-
sopimus 8-15 
vuotta  

Siirtyy osamaksujen 
myötä rahoittajalta 
asiakkaalle 

Asiakkaalla Rahoitus-kulut 
noin 10% 

Rahoitus-leasing   
  

Sopimus yleensä 
8-15 vuotta, voi 
jatkaa 

Rahoittajalla 
sopimuskauden, voi 
siirtyä asiakkaalle 
jäännösarvolla 

Asiakkaalla, 
rahoittajalla tai 
toimittajalla 
sopimuksesta 
riippuen 

Rahoituksen 
korkokulut kunnat 
0,7-2% – muut 
noin 10% 

Pitkäaikainen 
aurinkosähkön tai 
-lämmön ostosopimus 
(PPA) 

Kiinteä-hintainen 
energian 
ostosopimus, 
kesto 10-25 vuotta 

Ei siirry, siirtyy 
vaiheittain tai 
jäännösarvolla 
asiakkaalle    
 

Rahoittajalla tai 
toimittajalla 

Ylläpito- ja 
rahoituskulut noin 
10% 
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3. Rahoitusmallit 
Markkinakysely yrityksille aurinko-energian palvelu- ja rahoitusmalleista 

Taustaa 
•  Markkinakysely kanavoitiin FinSolar-hankkeen yhteistyöverkostolle, 

Lähienergialiiton yritysjäsenille ja cleantech-yrityksiä sisältäviin LinkedIn-
ryhmiin.  

•  Kyselyyn vastasi 49 yritystä  
•  Kyselyn tavoitteena oli selvittää ajankohtaista aurinkoenergian 

palvelutarjonnan tilannetta, koska yritysten liiketoimintamallit kehittyvät 
parhaillaan nopeasti.  
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3. Rahoitusmallit 
Markkinointikyselyn tulos 

16.2.2016 
Karoliina Auvinen 
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Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmallit Palvelua tarjoavien 
yritysten määrä 

•  Aurinkoenergiajärjestelmien avaimet käteen –asennukset 28 

•  Aurinkoenergiaa leasingrahoitus- tai osamaksusopimuksella 22 

•  Aurinkoenergiajärjestelmiä sähkön tai lämmön myyntisopimuksella (PPA, power 
purchase agreement) 
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•  Aurinkoenergiaa joukkorahoituksella 2 

•  Aurinkosähköä tai -lämpöä ostopalveluna verkosta 9 

•  Aurinkoenergiavoimalan omistusosuuksia osakkeiden, osuussopimusten tai 
osuuskunnan jäsenyyksien myynnin muodossa 
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•  Konsultti- ja tietopalvelut 38 



3. Ratkaisuja taloyhtiöille 
Aurinkosähkö 

Useita vaihtoehtoja: 
1.  Yhden osakkaan järjestelmä 
2.  Kiinteistösähkö 
3.  Koko talon takamittarointi 
4.  Virtuaalimittarointi 
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Kiitos! 
Kysymyksiä? 
 
Lisätietoja: 
www.finsolar.net 
  
KTT Jouni Juntunen 
jouni.juntunen@aalto.fi  
040-506 2114 


