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ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Mitä alueellinen energianeuvoja tekee?

• Energiatehokkuussopimukset

• Energiakatselmukset

25 paikkakunnalla
Suomessa



ENERGIAVIRASTO JA ALUEELLINEN 
ENERGIANEUVONTA

• Energiavirasto valvoo ja edistää sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa, 
päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian 
käyttöä. 

• Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja 
ilmastopolitiikkaa. 

• Tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden kustannustehokasta 
toteutumista sekä energiamarkkinoiden tehokasta toimintaa.

• Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista 
energianeuvontaa.

• Alueellinen energianeuvonnan kokeiluhanke käynnistyi vuoden 2018 keväällä 
12 maakunnassa. 

• Keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa Energiavirasto haki kuhunkin 18 
maakuntaan energianeuvonnan toteuttajaa neljän vuoden ajalle (toukokuu 
2019 - toukokuu 2023). 



ALUEELLINEN ENERGIANEUVONTA

• Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. 

• Kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset. 

• Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. 

• Energianeuvonta on yksi keino edistää päästövähennyksiä

• Energianeuvoja auttaa kuluttajaa, kuntaa tai pk-yritystä siinä, miten 
päästä askeleen eteenpäin kohti energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian lisäämistä.

• Energianeuvontaa tehdään erilaisilla neuvonta- ja viestintätavoilla 
esimerkiksi henkilökohtaisen neuvonnan, seminaarien, 
tapahtumien ja kampanjoiden kautta.

• Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun muassa 
Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n tekemiä 
energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian edistämiseen 
tehtyjä materiaaleja.

• Energianeuvonta ei tarjoa tietoa yksittäisistä laitevalinnoista eikä 
suunnittele energiatehokkuustoimenpiteitä yksityiskohtaisesti.

Kertoo 
energiatehokkuus-

sopimuksista ja auttaa 
liittymisessä

Neuvoo kilpailutuksessa

Auttaa vaihtoehtojen 
selvittämisessä

Kertoo 
katselmusvaihtoehdoista

Neuvoo 
tukihakemuksissa

Kertoo 
rahoitusvaihtoehdoista

Antaa vinkkejä 
energiatehokkuustyöhön
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ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

• Suomessa on käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025, joka jatkaa vuoden 2016 
lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016.

• Tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä 
Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

• Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset 
energiatehokkuusvelvoitteet. 

• Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä 
uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

• Suomessa vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) 
mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet. 

• Energiatehokkuussopimuksilla katetaan yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaisesta Suomea sitovasta 
energiansäästötavoitteesta kaudella 2014–2020.



ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

• Edellisellä sopimuskaudella (2008-2016) energiatehokkuussopimuksissa oli mukana yhteensä 667 
yritystä ja niiden noin 5 000 toimipaikkaa sekä 132 kuntaa ja kuntayhtymää. Liittyjät toteuttivat 
kaikkiaan yli 21 000 energiatehokkuustoimenpidettä.

• Sopimukseen 2017-2025 on tähän mennessä liittynyt yhteensä 532 yritystä ja niiden 4 600 
toimipaikkaa sekä 93 kuntaa/kuntayhtymää. 



ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

Toimenpideohjelmia on laadittu eri 
toimialueille.

Yritykset, joiden toimialueille ei ole 
omaa toimenpideohjelmaa, voivat 
liittyä yleiseen teollisuuden tai 
palvelualan toimenpideohjelmaan



ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

Hyödyt liittyjälle:

1. Euroja energiatehokkuudesta – kustannussäästö ja menojen parempi 
ennakointi

2. Vapaaehtoisuus – pakkoa parempi vaihtoehto

3. Valtion tuki liittyneille – korkeampi energiatuki investointeihin ja selvityksiin

4. Hyödyllinen toimintamalli – jatkuva kehittäminen, kokonaisuuden hallinta

5. Vastuullista ilmastotoimintaa

Liittyjän velvoitteet

1. Tavoitteen asettaminen. Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä 
olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiankäytöstä. 
Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite 
vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä.

2. Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittäminen.

3. Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttaminen.

4. Energiatehokkuuden huomioon ottaminen suunnittelussa ja hankinnoissa.

5. Henkilökunnan koulutus ja energiatehokkuusasioiden viestintä.

6. Vuosittainen raportointi. Liittynyt yritys tai kunta raportoi vuosittain 
edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista 
sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten 
seurantajärjestelmään.

Vinkit liittyjälle:

• Varaa aikaa ja resursseja 
lähtötietojen kasaamiseen

• Toimintasuunnitelma tehdään 
liittymisen jälkeen (vuosi aikaa): 
tehkää laajasti ja huomioiden 
yrityksen kaikki toiminnot

• Varatkaa resursseja ja aikaa 
myös vuosiraportointiin

• Kysy ja verkostoidu – muilta 
kannattaa oppia!



ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

NÄIN LIITYT SOPIMUKSEEN

• Yritys tutustuu Elinkeinoelämän (tai Kiinteistöalan) energiatehokkuussopimukseen, oman alansa toimenpideohjelmaan ja 
liittymisdokumenttiin (sis. yrityksen liittymisasiakirjan + liittymistiedot). 

• Liittyjä kerää ja täyttää sopimusalakohtaisessa liittymisdokumentissa edellytetyt tiedot, jotka sisältävät myös sopimuksen 
mukaisen liittyjäkohtaisen ohjeellisen energiansäästötavoitteen.

• Yritys toimittaa allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn liittymisdokumentin kahtena kappaleena toimialaliitolle 
asiakirjassa mainittuun osoitteeseen. 

• Yrityksen liittymisdokumentti tarkastetaan toimialaliitossa. 

• Yritys liitetään energiatehokkuussopimukseen, kun toimialaliitto on todennut liittymisasiakirjan ja liittymistiedot 
asianmukaisiksi, hyväksynyt ja allekirjoittanut liittymisasiakirjan ja toimittanut siitä jäljennöksen Motivaan merkittäväksi 
liittymisrekisteriin. 



ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

VUOSIRAPORTOINTI

• Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti yritys raportoi vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisen vuoden 
energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien 
toteutumisesta toimipaikkakohtaisesti.  

• Vuosiraportointi tehdään energiatehokkuussopimusten www-pohjaiseen seurantajärjestelmään, johon jokaisella käyttäjällä 
on henkilökohtaiset tunnukset.

• Liittynyt raportoi vuosittain energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään:

• edellisen vuoden energiankäytöstä; sähkö, lämpö ja polttoaineet

• energiankäyttöä tehostavista toimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta (MWh/a)

• muiden sopimuksen velvoitteena olevien toimien toteutumisesta

• http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/teollisuus/vuosiraportointi/

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/teollisuus/vuosiraportointi/


ENERGIAKATSELMUKSET



ENERGIAKATSELMUKSET

• Energiakatselmustoiminta jakaantui 1.1.2015 kahteen osaan

Vapaaehtoiset 
energiakatselmukset

- sopivat erityisesti pk-
yrityksille ja kunnille

- valtio myöntää tukea 
toteutukseen

- Motiva koordinoi toimintaa

Suurten yritysten 
pakolliset 

energiakatselmukset

- lakisääteinen kaikille 
suurille yrityksille

- ei myönnetä tukea

- Energiavirasto 
vastuullisena viranomaisena



MOTIVA ENERGIAKATSELMUKSET

• Tavoitteena kohteen energiankäytön nykytilan ja säästöpotentiaalin selvittäminen, sekä säästötoimenpide-ehdotusten 
esittäminen

• Kattava kohteen energiaa käyttävien järjestelmien läpikäynti

• Sovelletaan Motivan energiakatselmusmalleja, joita on räätälöity eri tarpeisiin

• Kiinteistön energiakatselmus ja –katsastus, käyttöönottokatselmus ja seurantakatselmus

• Pk-teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus

• Teollisuuden energiakatselmus

• Teollisuuden, prosessiteollisuuden ja voimalaitoksen energia-analyysit

• Kaukolämpökatselmus

• Kuljetusketjujen energiakatselmus

• Katselmoijat ovat Motivan auktorisoimia 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/patevoityneet_energiakatselmoijat

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/patevoityneet_energiakatselmoijat


MOTIVA ENERGIAKATSELMUKSET

• Tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta

• Paikallistaa energian- ja vedenkäytön tehostamismahdollisuudet

• Esittää toimenpide-ehdotukset ja selkeät laskelmat säästöistä, investoinneista, taloudellisuudesta sekä muista 
mahdollisista vaikutuksista

• Ohjaa energiankäytön ja energiatehokkuuden säännölliseen seurantaan tavoitteena energiatehokkuuden ylläpito ja 
jatkuva parantaminen

• Opastaa teknistä henkilökuntaa käyttämään laitteita ja järjestelmiä energiatehokkaasti

• Löytää mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen

• Auttaa vähentämään toiminnan hiilidioksidipäästöjä



MOTIVA ENERGIAKATSELMUKSET

Pk-teollisuuden 2-vaiheisessa energiakatselmuksessa toteutus ja kustannukset jaettu kahteen osaan



MOTIVA ENERGIAKATSELMUKSET

Energiakatselmuksissa havaitut säästömahdollisuudet (Motiva)



MOTIVA ENERGIAKATSELMUKSET

Katselmuskohteiden keskimääräinen energiansäästöpotentiaali (Motiva)



KIITOS !

ENERGIANEUVONNAN YHTEYSTIEDOT

energianeuvonta@ramboll.fi

Anna-Maria Rauhala

anna-maria.rauhala@ramboll.fi

040 6684246

Markku Ahonen

markku.ahonen@ramboll.fi

050 4418010

@EneuvontaUus
@EneuvontaPH
@EneuvontaKym

Energianeuvonta Uusimaa
Energianeuvonta Päijät-Häme
Energiatehokas Kymenlaakso

mailto:energianeuvonta@ramboll.fi
mailto:anna-maria.rauhala@ramboll.fi
mailto:Markku.ahonen@ramboll.fi

