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Alkusanat 

Vuonna 2007 päättyneen kuntien energiansäästösopimuskäytännön jatkoksi allekirjoitet-
tiin 4.12.2007 työ- ja elinkeinoministeriön (tuolloin kauppa- ja teollisuusministeriö), Suo-
men Kuntaliiton ja Motiva Oy:n välillä puitesopimus kunta-alan energiatehokkuussopi-
mus- ja energiaohjelmakäytännöstä kaudelle 2008–2016. 

Tätä raporttia kirjoitettaessa lokakuussa 2015 kuntien energiatehokkuussopimuk-
sessa on liittyneenä 64 kaupunkia/kuntaa ja 13 kuntayhtymää ja energiaohjelmaan 
53 kaupunkia/kuntaa ja 2 kuntayhtymää.  

Tämä raportti perustuu pääosin vuoden 2014 raportointitietoihin, jotka kuntien 
energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyneet kunnat ja kuntayhtymät 
olivat toimittaneet Motivan ylläpitämään energiatehokkuussopimusten seurantajärjes-
telmään. Rakennuskannan ja sen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutustietojen lähde on 
Kulutustilasto-lomakkeella kerätyt tiedot. Raportissa esitetään yhteenveto sopimus- ja 
ohjelmakuntien raportoimista energiankulutustiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä muista toimenpi-
teistä vuonna 2014. Raportissa on soveltuvin osin käsitelty myös tähän mennessä kulu-
nutta koko sopimuskautta eli myös vuosien 2008–2013 tietoja. 
 
 
 
Helsingissä lokakuussa 2015 
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Tiivistelmä  

Tässä raportissa esitetään yhteenveto kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja 
energiaohjelmaan (KEO) liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien Motivan ylläpitämään ener-
giatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään toimittamista tiedoista koskien vuotta 
2014. 

Vuoden 2014 loppuun mennessä energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt 64 kau-
punkia/kuntaa ja 14 kuntayhtymää, energiaohjelmaan 55 kaupunkia/kuntaa ja 2 kunta-
yhtymää. Vuoden 2014 tietojen osalta raportoinnin kattavuus KETS-puolella oli 90 % ja 
KEO-puolella 89 %. Edellisvuoteen verrattuna raportointiaste putosi molemmissa sopi-
muksissa 4 prosenttiyksikköä. Puuttuvia raportteja jouduttiin karhuamaan liittyjiltä vielä 
raportointimääräajan päätyttyä toukokuun puolella, eikä kaikilta liittyjiltä ole saatu vuo-
den 2014 tietoa tätä raporttia kirjoitettaessa lokakuussa 2015. Raportoinnin laiminlyön-
neille tullaan lähettämään huomautus siitä aiheutuvista liittymisasiakirjassa mainituista 
seuraamuksista 

Monella raportoineellakin liittyjällä oli puutteita raportoitavien tietojen osalta. Eri yhte-
yksissä raportoinnin sisällön kattavuutta ja erityisesti toimenpiteiden raportoinnin tärkeyttä 
tullaan jatkossakin korostamaan. Tavoitteena (ja liittymissopimukseen kirjattuna velvoit-
teena) on, että kaikki liittyjät raportoivat tiedot kattavasti (sekä seurantajärjestelmään 
että kulutustilastot Excel-tiedostolla seuranta-apuun) vuosittain huhtikuun loppuun men-
nessä.  

Sopimukseen (KETS) ja ohjelmaan (KEO) liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien ra-
portoitu rakennusten energiankäyttö vuonna 2014 oli yhteensä 8 208 GWh, josta sähkön 
osuus 2 448 GWh (30 %) ja lämmön sekä polttoaineiden osuus yhteensä 5 760 GWh 
(70 %).  

Sopimuskaudella ja varhaistoimina on kunnissa toteutettu yli 4 000 energiansäästö-
toimenpidettä. Vuonna 2015 näistä reilu 3 200 toimenpiteen energiansäästövaikutus on 
edelleen voimassa. Voimassaoleva säästövaikutus vuoden 2015 alussa on 362 GWh/a, 
josta sähkön osuus on 40 % ja lämmön ja polttoaineiden 60 %. Näiden toimenpiteiden 
raportoidut investointikustannukset olivat 209 milj. euroa. Vuonna 2014 toteutetuksi rapor-
toitujen 889 toimenpiteen yhteenlaskettu säästövaikutus on 79 GWh/a, josta sähkön 
osuus on 48 % ja lämmön ja polttoaineiden 52 %. Näiden toimenpiteiden raportoidut in-
vestointikustannukset olivat 26 milj. euroa.  

Edellä olevien lisäksi raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpiteistä laskettu 
säästöpotentiaali oli yhteensä 134 GWh/a, josta sähkön osuus on 34 % ja lämmön ja polt-
toaineiden osuus 66 %. Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 
30 milj. euroa.  

Vuonna 2015 voimassaoleva säästö vastaa 3,9 % KETS- ja KEO-liittyneiden vuonna 
2014 raportoimasta energiankäytöstä. Jotta kuntasopimuksen tavoite saavutetaan, tulee 
liittyjien tehostaa säästötoimien kartoittamista ja toteutusta. Tiettävästi suuri osuus teh-
dyistä energiansäästötoimista jää nyt raportoimatta. Näin ollen jo raportoinnin tehostami-
nen auttaisi kuntasopimusalan tavoitteen saavuttamisessa. Tulevina vuosina tulee kiinnit-
tää myös huomiota raportoitujen toimenpiteiden säästövaikutuksen ikään ja käyttöteknis-
ten toimenpiteiden säästöjen aktivointiin. Käyttöteknisen säästöjen aktivointia käsitellään 
kappaleessa 3.1.4.  
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Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tulee vuosittaisen uuden säästön sopimuskauden lop-
puun asti olla lähes nelinkertainen verrattuna sopimuskaudella keskimäärin raportoituun 
toteutuneeseen säästöön.  

Kuntien omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi on muutama 
kaupunki raportoinut myös muita kuin omaan energiankäyttöön kohdistuvia toimenpiteitä 
(ns. ME-toimenpiteitä). Näillä ME-toimenpiteillä saavutettu vuonna 2015 voimassaoleva 
energiansäästö on 9,2 GWh/a.   

Sopimuksissa liittyneille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden, ns. jatkuva paran-
taminen, toimeenpanossa säilytettiin pääosin edellisenä vuonna saavutettu taso, ja joil-
tain osin jopa parannettiin toimintojen kattavuutta.   

Kunta-alan energiakatselmustoiminnan volyymi laski edellisvuodesta ja oli sekä 
KETS että KEO osalta hieman sopimuskauden keskiarvoja hiljaisempaa. Erityisesti KETS 
liittyjät käynnistivät kuitenkin edelleen suuren määrän katselmuksia. KETS- tai  
KEO-sopimuksiin liittyneille myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä noin 
520 000 euroa. Rakennustilavuudella mitattuna vuonna 2014 käynnistyi energiakatsel-
muksia 16 % vähemmän kuin vuonna 2013. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia 
käynnistyi 11 kpl, eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna.  Vuoden 2014 lopussa 39 % 
KETS-kunnista ja 38 % KEO-kunnista on käynnistänyt uusiutuvan energian kuntakat-
selmuksen.  

Vuonna 2013 kunta-alalla käynnistyi 35 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin 
suunnattua investointitukea saanutta hanketta, joille myönnetty tuki oli yhteensä 
3,3 milj. euroa. 

Eri toimialojen energiatehokkuussopimuksilla on edelleen myös vuoden 2016  
jälkeen tarkoitus toimeenpanna suuri osa energiatehokkuusvelvoitteistamme. Koska 
energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanokausi jatkuu vuoteen 2020 asti, allekirjoitti työ- 
ja elinkeinoministeriö syksyllä 2013 kunta-alalla suurimpien kuntien ja yhden kuntayhty-
män kanssa aiesopimuksen, jossa nämä sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuodet 
2017–2020 kattavasta sopimusjaksosta sekä tavoittelemaan määrällisesti riittävää  
kumulatiivista energiansäästöä jaksolla 2014–2020. Aiesopimuksen mukaisesti työ- ja 
elinkeinoministeriö pyrkii uutta sopimusjaksoa koskien varmistamaan sopimukseen liitty-
vien tukien jatkumisen energiatehokkuusdirektiivin sallimissa puitteissa ja varmistamaan 
resurssit, jotta se voi osallistua toimijoiden kanssa toteutettaviin yhteisiin kehityshank-
keisiin.   

Uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten sopimusten jatkoajasta neuvo-
tellaan vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi 
vuoteen 2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se on tarkoitus käynnistää aiesopimuk-
sen mukaisesti mahdollisimman kattavasti vuoden 2017 alussa, jotta tavoitteeksi asetet-
tu kumulatiivinen energiansäästö on saavutettavissa. 
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan liittynei-
den kuntien ja kuntayhtymien vuodelta 2014 raportoimat tiedot. Tiedot koostuvat pääosin 
64 KETSiin liittyneen kaupungin/kunnan ja 13 kuntayhtymän ja vastaavasti 51 
KEO-kunnan/-kaupungin ja 2 KEO-kuntayhtymän toimittamista tiedoista. Raportoinnin 
kattavuuden määrittelyä ja tietojen käsittelyä vaikeuttaa raportoitujen tietojen puutteelli-
suus. 12 kaupunkia/kuntaa/kuntayhtymää ei toimittanut lainkaan raportointitietoja vuon-
na 2014. Raportoinnin laiminlyönneille tullaan lähettämään huomautus siitä aiheutuvista 
liittymisasiakirjassa mainituista seuraamuksista. 
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus  

Kunta-alan sopimustoiminnan (KETS ja KEO) epäviralliseksi vähimmäistavoitteeksi ase-
tettiin sopimuskauden alussa 60 %:n kattavuuden saavuttaminen Suomen asukasluvus-
ta vuoden 2010 loppuun mennessä. Asetetulla tavoitekattavuudella nähtiin vapaaehtoi-
sen sopimusmenettelyn toimivan energiapalveludirektiivin velvoitteiden toimeenpano-
keinona tällä alueella. Vuoden 2014 lopussa KETSiin ja KEOon liittyneiden yhteinen 
asukasluvulla laskettu kattavuus oli 77 %.  

Kunta-alan palvelurakennuskannan tilavuus1 on 123 milj. m3, KETS- ja KEO-kuntien 
noin 90 milj. m3. Rakennuskannan tilavuudella mitattuna KETS- ja KEO-kuntien yhteinen 
kattavuus oli noin 73 % vuoden 2014 lopussa. 
 
 

 
Kuva 1 KETS- ja KEO-kuntien kattavuus vuoden 2014 lopussa kunta-alan  

palvelurakennuskannan rakennustilavuudella mitattuna. 
 
  

                                                
1 Kuntien rakennuskanta 2005, Kuntaliito 2006. 

KETS liittyneet
66 %

KEO liittyneet
7 %

Ei sopimus-
toiminnassa

27 %
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Vuoden 2014 loppuun mennessä kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) 
64 kaupunkia/kuntaa ja 13 kuntayhtymää ja kuntien energiaohjelmaan (KEO) kuuluu 
53 kaupunkia/kuntaa ja 2 kuntayhtymää. Näiden lisäksi energiantehokkuussopimukses-
ta on eronnut yksi kuntayhtymä, jonka toiminta on liitetty sen jälkeen toisen  
KETS-kunnan raportointiin ja yksi kuntayhtymä on erotettu toistuvan raportoinnin laimin-
lyönnin seurauksena. Energiaohjelman puolella on yksi kuntayhtymä ja viisi kun-
taa/kaupunkia jouduttu erottamaan sopimustoiminnasta raportoinnin laiminlyönnin seu-
rauksena. Yksi kuntayhtymä on lisäksi poistunut sopimuksesta toiminnan päättymisen 
seurauksena ja yksi kunta on eronnut sopimuksesta. Lisäksi kolme KEO kuntaa on kun-
taliitosten myötä liittynyt suurempaan KETS sopimukseen kuuluvaan kaupunkiin, eikä 
enää raportoi tietoja erikseen. 
 
 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus  

Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan liittyneiden vuosiraportointi 
toteutettiin aiempien vuosien tapaan Internet-pohjaisella seurantajärjestelmällä.  

Tietojen raportoinnin takaraja on sopimuksen mukaan huhtikuun loppu. Vuoden 
2014 raportoinnissa ei edelleenkään saatu tietoja kattavasti kerättyä huhtikuun loppuun 
mennessä. Viimeisiä tietoja järjestelmään saatiin vielä kesän ja syksynkin aikana, mikä 
aiheuttaa viivettä ja ongelmia yhteenvetojen tekemisessä. Raportointiasteessa ei vuon-
na 2014 päästy tavoiteltuun 100 %:n ja raportointiaste heikkeni edellisvuoteen verrattu-
na. KETS puolella tietoja raportoi 90 % liittyneistä, ja KEO puolella 89 % liittyneistä. 
Osalla liittyjistä raportoidut tiedot olivat edelleen hyvin puutteellisia.  

Vuosiraportointi on yksi olennainen sopimusvelvoite eikä sopimusjärjestelmässä 
ole tarkoituksenmukaista pitää mukana toimijoita, jotka eivät noudata velvoitteita. Rapor-
toinnin ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa kirjallinen ilmoitus sekä sopimuksen alle-
kirjoittaneille että yhdyshenkilöille. Mikäli laiminlyönti toistuu, käynnistyy irtisanomisme-
nettely. Tämä on jouduttu toteuttamaan nyt jo seitsemässä tapauksessa.  

Raportoinnin sulkeuduttua tarkastetaan raportointitiedot ja niihin pyydetään tarvitta-
essa lisäyksiä ja korjauksia. Tietojen kattavuus ja oikeellisuus ovat erityisen tärkeitä 
koko sopimusjärjestelmän toimivuuden osoittamiseksi. 

Raportointi tapahtuu kahdessa osassa: (1) kuntien rakennuskannan energiankulu-
tus raportoidaan Excel-muotoisella kulutusseurantalomakkeella sähköpostitse seuranta-
apuun (seuranta-apu@motiva.fi), (2) kaikki muu raportointi (mm. muu energiankäyttö ja 
energiansäästötoimenpiteet) raportoidaan www-pohjaiseen energiatehokkuussopimus-
ten seurantajärjestelmään.  

Seurantajärjestelmään on kaikille liittyneille toimitettu henkilökohtaiset tunnukset 
sopimusvastuuhenkilön ilmoittamille henkilöille. Lisätunnuksia voidaan luoda sopimus-
vastuuhenkilön pyynnöstä. 
 
 
  

mailto:seuranta-apu@motiva.fi
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2 Sopimuskuntien ja -kuntayhtymien energiankäyttö  

2.1 KETS- ja KEO-kuntien raportoima energiankulutus 

KETS- JA KEO-kunnat raportoivat sopimuksen mukaisesti vuosittain energiankäytös-
tään. Vuoden 2014 kuntien rakennuskannan energiankäyttötiedot tuli toimittaa kulutusti-
lastolomakkeella seuranta-apuun (seuranta-apu@motiva.fi). Vuodesta 2014 eteenpäin 
on rakennuskannan energiatietojen raportointi mahdollista vain kulutustilastoa käyttäen. 
Näin varmistetaan, että polttoaineiden energiayksikköön muunnos ja lämmityksen nor-
mitus tehdään kaikilla kunnilla samalla tavalla. Excel-lomakkeilla toimitetut tiedot tarkas-
tetaan, ja siirretään sen jälkeen seurantajärjestelmään. Tietojen siirto tapahtuu vasta 
raportoinnin sulkeuduttua, eli huhtikuun jälkeen.  

Raportoinnissa on myös mahdollista raportoida ns. suppealla raporttipohjalla ener-
giankulutustiedot ja säästötoimenpiteet erikseen sellaisille liikelaitoksille, jotka eivät kuu-
lu muiden energiatehokkuussopimusten piiriin. Tätä mahdollisuutta hyödynsi 10 liittyjää 
(1 KEO ja 9 KETS). 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 1-Taulukko 3) on esitetty vuosina 2008–2014 rapor-
toidut energiankäyttötiedot. Aiemmista vuosista poiketen ei liittymisasiakirjoissa ilmoitet-
tua energiankulutusta rakennuksille ja muulle kulutukselle ole enää sisällytetty tauluk-
koihin (Taulukko 1 ja Taulukko 2), koska kyseinen tieto puuttuu valtaosasta liittymisasiakirjo-
ja. Sen sijaan on taulukkoihin lisätty näkyviin energiankulutuksen muutos edellisvuoteen 
verrattuna. Kulutusluvuissa on merkittävää vaihtelua vuosittain. Osittain tämä selittyy 
liittyneiden ja tiedot raportoineiden toimijoiden määrän vaihtelulla. Tietoja tarkemmin 
analysoitaessa on kuitenkin selvästi nähtävissä ongelmia myös raportoitujen tietojen 
laadussa. Vaihtelu on niin suurta, että johtopäätöksiä ei tietojen perusteella voi tehdä. 

Uutena tietona on taulukoihin myös lisätty yhteenveto KETS ja KEO kuntien kulu-
tuksista yhteensä.  

Vuonna 2014 rakennuskannan energiatiedot raportoi lopulta 86 % KETS-kunnista  
ja 88 % KEO-kunnista. Rakennuskannan energiankäyttö saatiin siis suurimmalta osalta 
KETS- ja KEO-raportoineista. Raportointiaste heikkeni hieman edellisvuotisesta sekä 
KETS- että KEO-liittyneillä.  
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Taulukko 1 KETS- ja KEO-kuntien rakennuskannan energiankäyttö. 

Raportoineet Rakennusten energiankulutus raportoinnin 
perusteella Muutos 

  lkm 
Sähkö 
MWh 

Lämpö+pa 
MWh 

Yhteensä 
MWh 

Edellisvuoteen 
verrattuna (%) 

            
KEO           
2008 9 29 462 76 601 106 063   
2009 13 40 763 93 879 134 642 27 % 
2010 20 75 886 151 318 227 205 69 % 
2011 42 154 471 355 480 509 951 124 % 
2012 48 191 444 407 166 598 610 17 % 
2013 49 179 274 444 281 623 556 4 % 
2014 46 163 366 402 880 566 246 -9 % 

            
KETS           
2008 32 1 151 121 3 206 440 4 357 561   
2009 41 1 481 714 3 618 990 5 100 704 17 % 
2010 39 1 615 541 3 482 427 5 097 968 0 % 
2011 59 1 653 779 4 408 138 6 061 916 19 % 
2012 66 2 464 169 5 130 404 7 594 573 25 % 
2013 70 2 596 159 4 732 120 7 328 279 -4 % 
2014 67 2 284 667 5 356 934 7 641 601 4 % 

            
KEO+KETS           

2008 41 1 180 583 3 283 042 4 463 624   
2009 54 1 522 477 3 712 869 5 235 346 17 % 
2010 59 1 691 427 3 633 745 5 325 173 2 % 
2011 101 1 808 250 4 763 618 6 571 867 23 % 
2012 114 2 655 614 5 537 570 8 193 184 25 % 
2013 119 2 775 433 5 176 402 7 951 835 -3 % 
2014 113 2 448 033 5 759 814 8 207 847 3 % 

            
 
 

Kuntien muu kuin rakennusten energiankäyttö jaotellaan valaistukseen (katuvalot ja 
liikennevalot), vesihuoltoon (vedentuotanto ja jätevesilaitokset), liikenteen energiankulu-
tukseen (ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden kulutus) sekä muuhun määrittele-
mättömään kulutukseen. 

Muuta kuin rakennusten energiankulusta raportoi 77 % KETSiin liittyneistä ja 75 % 
KEOon liittyneistä. Muun kulutuksen raportointiaste on laskenut edellisvuodesta  
KEO-liittyneiden osalta mutta noussut KETS-liittyneillä.  

Kuten rakennusten osaltakin, on myös muun kulutuksen raportoinnissa vaihtelua 
vuosittain. Muun kulutuksen osalta raportoitujen tietojen oikeellisuus tuntuu joiltain osin 
kyseenalaiselta, mutta on vaikeasti tarkistettavissa. 
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Taulukko 2 KETS- ja KEO-kuntien muu energiankäyttö. 

Raportoineet Muu energiankulutus raportoinnin perusteella Muutos 

  lkm 
Valaistus 

MWh 
Vesihuolto 

MWh 
Liikenne 

MWh 
Muu kulutus 

MWh 
Yhteensä 
MWh/a 

Edellisvuoteen 
verrattuna (%) 

                
KEO               
2008 7 5 013 3 473 616 0 9 102   
2009 12 8 617 8 220 450 2 281 19 568 115 % 
2010 27 17 009 9 741 1 937 2 682 31 370 60 % 
2011 36 34 465 17 722 7 186 23 749 83 122 165 % 
2012 42 41 002 24 104 8 118 24 798 98 021 18 % 
2013 43 38 542 26 492 6 176 4 399 75 609 -23 % 
2014 39 33 180 23 690 5 772 26 030 88 672 17 % 

                
KETS               
2008 28 249 653 168 838 149 933 0 568 424   
2009 41 383 489 267 325 120 347 24 993 796 154 40 % 
2010 49 302 333 203 990 135 521 46 848 688 692 -13 % 
2011 47 315 120 226 459 150 030 50 291 741 900 8 % 
2012 53 315 889 396 063 197 832 65 807 975 591 31 % 
2013 56 335 542 369 497 145 744 61 886 912 668 -6 % 
2014 60 498 643 372 201 142 240 74 961 1 088 044 19 % 

                
KEO+KETS               

2008 35 254 666 172 311 150 549 0 577 526   
2009 53 392 106 275 545 120 797 27 274 815 722 41 % 
2010 76 319 343 213 731 137 459 49 530 720 062 -12 % 
2011 83 349 585 244 181 157 216 74 040 825 022 15 % 
2012 95 356 891 420 167 205 949 90 605 1 073 612 30 % 
2013 99 374 084 395 989 151 920 66 285 988 277 -8 % 
2014 99 531 823 395 891 148 012 100 991 1 176 717 19 % 

                
 
 
Yhteenveto raportoiduista kuntien energiankulutuksista on seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 3). Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös liittymisasiakirjoissa ilmoitettu 
energiankulutus yhteensä. Liityttäessä tuli ilmoittaa vuoden 2005 energiatiedot, mutta 
perustelluista syistä tiedot saattoivat olla myös joltain muulta vuodelta. Taulukosta nä-
kyy, että liittymisasiakirjoissa esitettyihin energiankäyttö lukuihin verrattuna raportoidut 
kulutukset ovat kasvaneet selvästi. Yhtenä syynä kulutuksen suureen kasvuun voivat 
olla kuntaliitokset, joiden vaikutuksia ei kaikkien liittyneiden osalta ole vielä päivitetty 
liittymistietoihin. Lisäksi liittymisvaiheessa annetuissa tiedoissa on joidenkin liittyjien 
kohdalla ollut epätarkkuutta, ja vuosiraportoinnissa raportoidaan kunnan kulutusta liitty-
mistietoja kattavammin. Kuten edellä rakennusten energiankulutuksen ja muun kulutuk-
sen taulukoiden yhteydessä on todettu, on raportoitujen tietojen luotettavuudessa myös 
kyseenalaisuutta. 
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Taulukko 3 KETS- ja KEO-liittyneiden energiankulutus yhteensä. 

  Energiankulutus raportoinnin perusteella 
Energiatiedot 

liittymis-
asiakirjoista 

Raportoidun 
energian-

kulutuksen 
muutos 

  
Rakennukset 

MWh 
Muu kulutus 

MWh 
Yhteensä 

MWh 
Yhteensä 

MWh 
Edellisvuoteen 
verrattuna (%) 

            
KEO           
2008 106 063 9 102 115 165 152 147   
2009 134 642 19 568 154 210 216 919 34 % 
2010 227 205 31 370 258 575 467 211 68 % 
2011 509 951 83 122 593 073 711 713 129 % 
2012 598 610 98 021 696 632 798 404 17 % 
2013 623 556 75 609 699 164 777 685 0 % 
2014 566 246 88 672 654 918 736 345 -6 % 

            
KETS           
2008 4 357 561 568 424 4 925 985 5 104 287   
2009 5 100 704 796 154 5 896 858 5 923 528 20 % 
2010 5 097 968 688 692 5 786 660 6 506 030 -2 % 
2011 6 061 916 741 900 6 803 816 6 848 822 18 % 
2012 7 594 573 975 591 8 570 164 7 327 963 26 % 
2013 7 328 279 912 668 8 240 947 7 422 038 -4 % 
2014 7 641 601 1 088 044 8 729 646 7 392 327 6 % 

            
KEO+KETS           

2008 4 463 624 577 526 5 041 150 5 256 434   
2009 5 235 346 815 722 6 051 067 6 140 447 20 % 
2010 5 325 173 720 062 6 045 235 6 973 241 0 % 
2011 6 571 867 825 022 7 396 889 7 560 535 22 % 
2012 8 193 184 1 073 612 9 266 795 8 126 367 25 % 
2013 7 951 835 988 277 8 940 112 8 199 722 -4 % 
2014 8 207 847 1 176 717 9 384 564 8 128 671 5 % 

            
 
 

2.2 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

Sekä KETS- että KEO-sopimuksen yhtenä toiminnallisena tavoitteena on edistää uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöä kunnan alueella ja erityisesti sen omassa toiminnassa. 
Tavoitteen saavuttamiseksi tulee molempien sopimusten mukaisesti kartoittaa uusiutu-
vien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksel-
la vuoteen 2013 mennessä, ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvia ener-
gialähteitä rakennuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa sekä myötävaikut-
taa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kunnan alueella sijaitsevassa energian-
tuotannossa. 

Lisäksi KEO-sopimuksessa on mm. velvoite asettaa tavoitteet uusiutuvien energia-
lähteiden käytön lisäämiselle vuosille 2013 ja 2016. Vastaavasti KETS-sopimuksessa on 
liittyneiden tavoitteena myös mm. pyrkiä lisäämään uusiutuvalla energialla tuotetun säh-
kön ja lämmön osuutta energianhankinnassa ja toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi kat-
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somallaan tavalla uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus- ja tiedo-
tustoimia sekä kehityshankkeita.  

Kappaleessa 6.1 esitettyjen tietojen mukaisesti uusiutuvan energian kuntakatsel-
muksen tekemiseen on sopimustoiminnan piirissä vuoden 2014 loppuun mennessä 
myönnetty tukea 46 kaupungille/kunnalle. Näistä 25 on KETS- ja 21 KEO-kuntia. Lisäksi 
uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty 15 sopimustoiminnan piiriin kuulu-
mattomassa kunnassa, joiden tuloksia ei käsitellä tässä raportissa. Sopimustoiminnan 
piirissä käynnistetyistä kuntakatselmuksista on valmistunut 32. Ennen uusiutuvan ener-
gian kuntakatselmusta uusiutuvien käytön osuus vaihteli ko. kunnissa välillä 0–91 %, 
joten myös uusiutuvan energian käytön kasvattamisen potentiaalissa oli suuria eroja. 
Uusiutuvan energian käyttöä voitaisiin tehtyjen uusiutuvan energian kuntakatselmusten 
perusteella suurimmassa osassa kunnissa kasvattaa lähtötasoon verrattuna runsaasti. 
Katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen uusiutuvien käytön osuus nousi 
keskimäärin noin 5 %. 

Uusiutuvan energian kuntakatselmusten lisäksi kunnilta kysytään seurantavuonna 
liittyjän omaan käyttöön hankitun uusiutuvan energian määrä. Seurannassa eritellään 
myös uusiutuvat polttoaineet ja mahdollinen lämpöpumpuilla tuotettu lämpö sekä hankit-
tu vihreä sähkö ja vihreät sertifikaatit. 

Lämpöpumpuilla on lämpöä raportoinut tuottavansa 48 liittynyttä (33 KETS liittyjää 
ja 15 KEO liittyjää), näistä 31 (23 KETS ja 8 KEO liittyjää) ilmoitti myös lämpöpumpuilla 
tuotetun lämmön määrän (yhteensä 32 300 MWh). Raportoinnissa kysytään myös kun-
nan omaan käyttöön hankitun uusiutuvan energian määrää. Vuoden 2014 vuosiraportis-
sa 28 KETS kuntaa raportoi hankkineensa uusiutuvaa energiaa kunnan omaan käyttöön 
yhteensä 257 GWh. Käytetyt uusiutuvat polttoaineet olivat pääosin puuperäisiä. Rapor-
toinnissa ei pyydetä erittelemään mihin uusiutuva energia on käytetty. Rakennusten 
lämmityksessä raportoi uusiutuvaa energiaa (puupellettejä, halkoja tai haketta) käyttä-
vänsä 27 kuntaa/kuntayhtymää. Uusiutuvalla energialla tuotettu normitettu lämmi-
tysenergianmäärä oli 22 GWh. 

Vihreää sähköä on raportoinut hankkivansa 15 liittyjää, joista 12 KETS ja 3 KEO 
kuntia. Hankitun vihreän sähkön määräksi on raportoitu yhteensä 190 GWh. 
 
 

2.3 Energiatehokkuutta kuvastavat tunnusluvut 

KETS- ja KEO-kuntien raportoimista muista kuin rakennusten energiankulutustiedoista 
voidaan laskea ominaiskulutuslukuja, joiden avulla kuntien keskinäinen vertailu on mah-
dollista. Tämän kappaleen kuvissa (Kuva 2–Kuva 5) on esitetty vesihuollon ja katuvalais-
tuksen energiankulutukseen liittyviä ominaiskulutuslukuja. Kuviin on otettu mukaan vain 
sellaiset liittyjät, jotka ovat ilmoittaneet tarvittavat tiedot ominaiskulutusten laskentaa 
varten. Keskimääräisenä kulutuksena on käytetty kulutusten mediaania. 

Vedentuotannolle laskettiin ominaiskulutus jakamalla vedentuotantoon käytetty 
energiankulutus tuotetun veden määrällä. Jäteveden käsittelylle laskettiin ominaiskulu-
tus vastaavasti jakamalla energiankulutus käsitellyn jäteveden määrällä. Vuonna 2014 
tiedot raportoi 32 KETS-kuntaa. Analyysissä huomioitujen arvojen perusteella (32 kpl) 
vedentuotannon ominaiskulutus vaihteli arvojen 0,11–1,97 MWh/1000 m3 välillä, ollen 
keskimäärin 0,74 MWh/1000 m3. Jäteveden käsittelyn ominaiskulutus vaihteli vastaa-
vasti KETS-kunnilla (32 raportoinutta kuntaa) välillä 0,17–1,43 MWh/1000 m3, ollen kes-
kimäärin 0,73 MWh/1000 m3 (Kuva 2).  
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Kuva 2 KETS 2014 – Vesihuollon energiankulutuksen ominaiskulutukset 2. 
 
 
Tarvittavat tiedot raportoineilla KEO-kunnilla (23 kpl) vedentuotannon ominaiskulutus 
vaihteli välillä 0,06–2,76 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 0,68 MWh/1000 m3. Jäteve-
den käsittelyn ominaiskulutus vaihteli tiedot raportoineilla KEO-kunnilla (24 kpl) välillä 
0,20–2,60 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 1,08 MWh/1000 m3 (Kuva 3).  
 
 

 
Kuva 3 KEO 2014 – Vesihuollon energiankulutuksen ominaiskulutukset2. 
 

                                                
2 Kuvissa mukana vain sellaiset liittyjät jotka ovat raportoineet ominaiskulutuksen laskentaan tarvittavat tiedot. 
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Katuvalaistuksen energiankulutukselle laskettiin ominaiskulutus jakamalla energiankulu-
tus valaistulla katupituudella. Lisäksi laskettiin kuinka monta valaisinta keskimäärin on 
kilometrillä. KETS-kunnista 45 raportoi vähintään kilometrikohtaisen ominaiskulutuksen 
laskentaan tarvittavat tiedot. Ominaiskulutus vaihteli välillä 2,51–20,36 MWh/km, ollen 
keskimäärin 13,03 MWh/km. Valaisimien määrä kilometriä kohden vaihteli tarvittavat 
tiedot raportoineiden 45 kunnan kesken välillä 19–67 kpl/km, ollen keskimäärin 
32 kpl/km (Kuva 4). 
 
 

 
Kuva 4 KETS 2014 – Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta3. 

 

 
KEO-kunnista 36 raportoi vähintään kilometrikohtaisen ominaiskulutuksen laskentaan 
tarvittavat tiedot. Ominaiskulutus vaihteli 4,37–33,00 MWh/km, ollen keskimäärin 
11,81 MWh/km. Valaisimien määrä kilometriä kohden vaihteli 17–58 kpl/km, ollen kes-
kimäärin 30 kpl/km (Kuva 5). 
 
 

                                                
3 Kuvassa mukana vain sellaiset liittyjät, jotka ovat raportoineet ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat tiedot. 
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Kuva 5 KEO 2014 – Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta 4. 
 
 
Lisäksi liittyneet raportoivat ajoneuvojen ja työkoneiden kulutuksista ja suoritteista sekä 
ominaiskulutuksista. Henkilöautojen ominaiskulutuksia raportoi 21 KETS-kuntaa ja 
kuorma-autojen ominaiskulutuksia 19 KETS-kuntaa. KEO:n puolella ajoneuvojen omi-
naiskulutuksia raportoi henkilöautojen osalta 13 liittynyttä ja kuorma-autoista kahdeksan 
liittynyttä. Henkilöautojen keskimääräinen ominaiskulutus oli KETS-kunnilla 8,3 l/100 km 
ja KEO-kunnilla 7,8 l/100 km. Kuorma-autoilla kulutus oli KEO:n puolella keskimäärin 
20,3 l/100 km ja KETS-kunnilla keskimäärin 29,9 l/100 km.  
 
 

                                                
4 Kuvassa mukana vain sellaiset liittyjät, jotka ovat raportoineet ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat tiedot. 
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3 Raportoidut toimenpiteet ja energiansäästövaikutukset 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Energiakatselmustoiminnan kattavuutta liittyneiden rakennuskannasta on käsitelty kap-
paleessa 6.3. Tieto käynnistetyistä energiakatselmuksista päivittyy näkymään energia-
tehokkuussopimusten ja -ohjelman vuosiraportointiin heti, kun se on syötetty katselmus-
ten seurantajärjestelmään. Samoin energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet tulevat 
seurantajärjestelmässä automaattisesti näkyviin liittyjien vuosiraporttiin, kun kohde on 
raportoitu, toimitettu ELY-keskuksesta Motivaan ja sen tiedot on Motivassa siirretty kat-
selmusten seurantajärjestelmään.  

Liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien tulee vuosiraportoinnin yhteydessä päivittää 
energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutuman tilanne sekä muutama 
muu toimenpiteiden toteutukseen liittyvä tieto (mm. onko toteutuksessa hyödynnetty 
TEM-investointitukea tai ESCO- tms. säästötakuumenettelyä) energiakatselmuksissa 
todetuille toimenpiteille.  

KETS- ja KEO-kunnille on jo valmiiksi tuotu vuosiraportointiin näkyviin kaikki vuo-
desta 2000 lähtien käynnistyneet katselmukset, ja mikäli liittyjä on sitä toivonut myös sitä 
vanhemmat katselmukset. Lisäksi aiempaan kuntien energia- ja ilmastosopimukseen 
kuuluneiden kuntien osalta on näille seurantaan mukaan otetuille vanhoille katselmuksil-
le raportoidut toimenpiteiden toteutumatiedot päivitetty näkymään seurantajärjestelmäs-
sä. 

Liittyneet kunnat ja kuntayhtymät ovat liittymisasiakirjassa sitoutuneet toteuttamaan 
ne energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennusten nykyinen ja tuleva 
käyttö huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. 

Energiakatselmuksissa todettujen toimenpiteiden lisäksi on kunnilla seurantajärjes-
telmässä mahdollisuus raportoida myös muita toteutettuja tai päätettyjä toimenpiteitä, 
joilla on saavutettu energiansäästöä. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua joko raken-
nuksiin tai kunnan muuhun energiankäyttöön (esim. katuvalaistuksen energiansääs-
töön).  

 

3.1.1 Toimenpideluokat 

Raportoidut toimenpiteet ovat siis joko energiakatselmuksissa (KAT-toimenpiteet) tai 
muissa selvityksissä todettuja energiatehokkuustoimenpiteitä (ET- tai ME toimenpiteet), 
joiden energiansäästövaikutus voidaan laskennallisesti arvioida tai mitata. Liittyjät voivat 
raportoida myös ympäristötoimenpiteitä (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta 
energiankulutukseen. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein:  

• KAT -toimenpide on TEM-tukemassa energiakatselmuksessa raportoitu 
energiatehokkuustoimenpide, josta on määritettävissä ja raportoitavissa 
energiansäästö. 

• ET-toimenpide on energiatehokkuustoimenpide, joka on raportoitu energia-
tehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin yhteydessä ja josta on määritettä-
vissä ja raportoitavissa energiansäästö. Mikäli ET-toimenpide on osa isom-
paa investointikokonaisuutta, voidaan ohjeistuksen mukaisesti energiate-
hokkuustoimenpiteen investointikustannus laskea sopimustoiminnan vuosi-
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raportointia varten arvioidun energiansäästövaikutuksen avulla siten, että 
yrityksen käyttämillä energian hinnoilla energiatehokkuusinvestoinnin ta-
kaisinmaksuaika on kolme vuotta.  

• YM-toimenpide on ympäristönsuojelusyistä tehty investointi, jolla on vaiku-
tusta energiankulutukseen. Ympäristötoimenpiteen energiavaikutus voi olla 
myös kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" merkitään raportoinnissa negatiivi-
sena.  

• ME-toimenpide on muuhun kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistu-
nut toimenpide 

 
Luokka ”muu energiankäyttö” (ME), on tarkoitettu kunnan toimenpiteille, joissa energi-
ansäästövaikutus ei kohdistu kunnan omaan energiankäyttöön vaan esim. sen alueella 
olevien rakennusten energiankäyttöön (esim. rakennusvalvonnan toimenpiteet, jotka 
kohdistuvat muuhun kuin kunnan omaan rakennuskantaan). 

 

3.1.2 Toteutusvaiheet 

Säästötoimenpiteiden toteutumisesta (toteutumatieto) kunnat raportoivat seuraavasti:  
 

• T toteutettu: Yhteenvedossa on esitetty tietoja toimenpiteistä sekä niiden toteu-
tusvuoden että säästövaikutuksen voimassaolon perusteella. Toimenpiteen to-
teutusvuosi on se vuosi, jonka aikana toimenpide on raportoitu toteutetuksi. 
Huom! Tässä raportissa toimenpiteen säästövaikutus alkaa toteutusvuotta seu-
raavasta vuodesta. Toimenpiteiden voimassaoloa on käsitelty tarkemmin kappa-
leessa 3.1.4 

• P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, joi-
den päätetyksi toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2015 tai joku muu tuleva 
vuosi  

• H harkitaan: Kaikki harkittavat toimenpiteet on huomioitu 
• E ei toteuteta: Toimenpidettä ei toteuteta eikä näin olen huomioida tässä rapor-

tissa lainkaan. 
 
Jos raportoija ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutu-
miseen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Seurantajärjestelmässä tällainen toimenpide siirtyy ”Keskeneräiset”-välilehdelle, jonka 
tiedot liittyjä voi myöhemmin täydentää (ei koske katselmustoimenpiteitä (KAT)). Kun 
tiedot toimenpiteen osalta on täydennetty, toimenpide otetaan seuraavan vuoden yh-
teenvetoraportissa huomioon. 

 

3.1.3 Toimenpiteiden tyyppi 

Toteutetut ja päätetyt toimenpiteet pitää raportoidessa lisäksi luokitella käyttöteknisiksi 
(KTEK) tai teknisiksi (TEK) toimenpiteiksi. Luokittelu on lisätty helpottamaan toimenpi-
teiden voimassaolon määrittämistä ja seuraamista.  

• Käyttötekniset toimenpiteet (KTEK) ovat tyypillisesti ilman investointeja toteu-
tettuja asetusarvo- ja käyttöaikamuutoksia. Näiden toimenpiteiden säästöjen 
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elinikä on lyhyt tai ainakaan varmuus niillä saavutettavan energiansäästön 
pysyvyydestä ei ulotu kovin pitkälle.  

• Tekniset toimenpiteet (TEK) ovat järjestelmä- ja laiteinvestointeja ja niillä saa-
vutettavilla säästöillä on pääsääntöisesti huomattavasti pidempi vaikutusaika 
kuin käyttöteknisillä toimenpiteillä, koska laitteiden tekninen käyttöikä on tyy-
pillisesti pidempi. 
 

3.1.4 Toimenpiteiden säästövaikutuksen voimassaoloaika 

Sopimustoiminnassa energiatehokkuuden tehostamistavoitteiden saavuttamista seura-
taan liittyjien raportoimien toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaiku-
tuksen perusteella. Sopimuksen mukaisesti tavoitteen saavuttamista arvioitaessa voi-
daan mukaan laskea säästövaikutus vain niistä toteutetuista toimenpiteistä, joiden sääs-
tövaikutus on edelleen voimassa.  

Toimenpiteen voimassaolo määräytyy sen toteutusvuoden ja säästövaikutuksen 
eliniän perusteella. Ennen vuotta 2013 koskevissa tätä vastaavissa energiatehokkuus-
sopimusten vuosiraporteissa ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon toteutettujen toi-
menpiteiden (T) voimassaoloaikaa ja tällöin seurantavuosien säästöissä on saattanut 
olla mukana myös sellaisten toimenpiteiden säästöjä, joiden voimassaolo oli jo päätty-
nyt.  

Toimenpiteiden säästövaikutuksen alkaminen 
Vuosiraportoinnissa ei kerätä tietoa toimenpiteen toteutuskuukaudesta eli tarkkaa tietoa 
toimenpiteiden toteutusajankohdasta ei ole. Tästä johtuen energiatehokkuussopimusten 
seurantajärjestelmän yhteenvedoissa ja palautetiedossa sekä tässä raportissa toimenpi-
teen ensimmäinen voimassaolovuosi on toteutusvuotta seuraava vuosi. Eli toimenpitei-
den säästövaikutus alkaa yrityksen raportoimaa toteutusvuotta seuraavana vuonna. 
Näin esim. vuoden 2014 kuluessa toteutetuksi raportoidun käyttöteknisen toimenpiteen 
säästövaikutus alkaa vuonna 2015 ja päättyy vuoden 2016 lopussa. Aiemmin vuosien 
2008–2012 vuosiraporteissa, kun toimenpiteen voimassaoloa ei vielä huomioitu, kohdis-
tettiin kaikki toimenpiteet aina toteutusvuodelle. Vuotta 2013 koskevasta vastaavasta 
raportista lähtien, kun tarkastellaan voimassaolevaa säästöä eri seurantavuosina, näkyy 
toimenpiteiden säästövaikutus kumulatiivisissa tiedoissa (esim. Kuva 33) seurantajärjes-
telmään raportoitua toteutusvuotta seuraavana vuonna. 

Toimenpiteiden säästövaikutuksen elinikä 
Käyttöteknisten toimenpiteiden (KTEK) elinikä on seurantajärjestelmässä ja tämän ra-
portin seurantatiedoissa lähtökohtaisesti kaksi vuotta. Teknisten toimenpiteiden (TEK) 
eliniän raportoija ilmoittaa kullekin toimenpiteelle erikseen. Elinikäarvioiden tulee perus-
tua ”Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa – Säästölaskennan yleisiä 
pelisääntöjä”5 ohjeistuksen liitteessä erilaisille toimenpiteille esitettyihin elinikiin. Rapor-
toija voi kuitenkin käyttää perustellusti myös liitteessä esitetystä eliniästä poikkeavaa 
elinikää. Mikäli elinikää ei tekniselle toimenpiteelle raportoida, käytetään seurantajärjes-
telmässä ja tämän raportin seurantatiedoissa elinikänä kahdeksaa vuotta. 

                                                
5 www.energiatehokkuussopimukset.fi/Tietoa sopimuksista/Sopimustoiminnan kulmakivet/Seuranta ja raportoin-
ti/Säästöjen laskenta 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/Tietoa
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Käyttöteknisten toimenpiteiden aktivointi 
Mikäli käyttöteknisen toimenpiteen säästövaikutus on voimassa vielä toimenpiteen elin-
iän päättyessä, on toimenpiteen voimassaoloa mahdollista jatkaa aktivoimalla toimenpi-
de Säästöjenlaskennan yleisissä pelisäännöissä kappaleessa 7.8. esitetyillä periaatteil-
la. Niiden mukaisesti käyttöteknisen toimenpiteen aktivointi edellyttää, että säästön mää-
rä ja sen pysyvyys kyetään osoittamaan tapauskohtaisesti rakennusautomaatiojärjes-
telmää tai kulutusseurantaa käyttäen. Käyttöteknisen toimenpiteen aktivointi edellyttää 
siis aina seurantaa ja toimenpiteitä. Aktivoinnissa käytetty menettely ja seurantatiedot on 
myös dokumentoitava ja aktivointiperiaate ilmoitetaan seurantajärjestelmässä. 

Seurantajärjestelmässä mahdollinen käyttöteknisten toimenpiteiden aktivointi  
tehdään vasta toimenpiteen säästövaikutuksen päättymistä seuraavana vuonna. Eli 
vuonna 2014 viimeistä vuotta voimassaolevat käyttötekniset toimenpiteet aktivoidaan 
vuoden 2015 tietojen raportoinnin yhteydessä. Aktivointi siis edellyttää, että aiemmin 
raportoidun käyttöteknisen toimenpiteen säästövaikutus on edelleen voimassa, ja se 
voidaan osoittaa edellä kuvatusti.  

Tämän raportin yhteenvetotiedoissa tarkastellaan vuoden 2015 alussa voimassa 
olevien energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutusta. Edellä kuvattujen käyttötek-
nisten toimenpiteiden aktivoinnin periaatteiden mukaisesti käyttöteknisiä toimenpiteitä, 
joiden säästövaikutus päättyi vuoden 2014 lopussa, ei ole vielä voitu aktivoida vuodelle 
2015. Tähän liittyen tässä raportissa on otettu huomioon kaikkien vuonna 2014 viimeistä 
vuotta voimassaolevien käyttöteknisten energiatehokkuustoimenpiteiden säästöt. Mikäli 
toimenpiteitä ei aktivoida vuoden 2015 vuosiraportoinnin yhteydessä, ei näiden toimen-
piteiden säästöjä huomioida enää tulevissa raporteissa. 

 

3.2 Tehostamistoimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen  

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 4, Taulukko 5) on esitetty yhteenveto KETS- ja  
KEO-kuntien raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiatehokkuustoi-
menpiteistä raportointivuodelta 2014 sekä vuonna 2015 voimassa olevista säästötoi-
menpiteistä. Vuoden 2015 lukuihin on otettu mukaan kaikki ennen vuotta 2015 toteute-
tuksi raportoidut toimenpiteet, joiden säästövaikutus on edelleen voimassa. Toimenpi-
teiden voimassaoloa on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.1.4. Vuoden 2015 alussa on 
sopimuskaudella ja varhaistoimina toteutetuksi raportoiduista yli 4 100 toimenpiteestä 
voimassa noin 3 200 kappaletta. Voimassaolevien toimenpiteiden yhteenlaskettu vuo-
tuinen energiansäästövaikutus on 362 GWh/a, mikä vastaa noin 49 % asetetuista tavoit-
teesta. Valtaosa säästöistä on saavutettu KETS-kunnissa. 

 

3.2.1 Kuntien energiatehokkuussopimus KETS 

KETS-kunnat ovat toteuttaneet vuonna 2014 yhteensä 811 energiatehokkuus-
toimenpidettä, joiden yhteenlaskettu sähkön, lämmön ja polttoaineiden säästö on 
75,7 GWh/a (Taulukko 4). Sähkön säästöjen osuus vuonna 2014 raportoiduista säästöistä 
on 36,5 GWh/a (42 %) ja lämmön ja polttoaineiden säästö 39,2 GWh/a (52 %).  
KETS-kuntien sopimuskaudella ja varhaistoimina toteuttamista lähes 4 000 toimenpi-
teestä on vuoden 2015 alussa voimassa 3 018 kpl. Näiden voimassaolevien toimenpi-
teiden yhteenlaskettu energiansäästövaikutus on 347 GWh/a. Voimassaoleville toimen-
piteille raportoidut investointikustannukset olivat noin 190 miljoonaa euroa. 

Toteutettujen toimenpiteiden lisäksi on KETS-kunnilla suuri määrä päätettyjä ja 
harkittavia toimenpiteitä, joiden yhteenlasketuksi lämmön, sähkön ja polttoaineiden 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
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säästöpotentiaaliksi on arvioitu 129 GWh/a. Sähkön osuus tästä vielä toteutumista odot-
tavasta säästöstä on 45 GWh/a (35 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus on 84 GWh/a 
(65 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 28 milj. euroa.  

Vuonna 2015 voimassaoleva säästö vastaa 4 % KETS-kuntien vuonna 2014 rapor-
toimasta energiankäytöstä. Vuonna 2014 olisi tasaisella säästövauhdilla pitänyt saavut-
taa jo 7 % vuosittainen säästö, joten tavoitteeseen on vielä matkaa. Tavoitteen saavut-
tamista tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 5. 
 
Taulukko 4 Yhteenveto KETS-kuntien vuonna 2014 raportoimista toteutetuista, päätetyistä 

ja harkituista energiatehokkuustoimenpiteistä sekä vuonna 2015* voimassa 
olevista energiatehokkuustoimenpiteistä. 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Vuonna 2015 voimassa * 3018 139,0 207,5 346,6 190,1 
Vuonna 2014           

Toteutettu  811 36,5 39,2 75,7 24,5 
Päätetty 270 30,3 31,7 62,0 14,6 
Harkitaan  1506 14,6 52,0 66,6 13,8 
Päätetty ja harkittu yhteensä 1776 44,9 83,7 128,6 28,4 

            
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2014 loppuun mennessä toteutetut voimassaolevat toimenpiteet , voimassaoloa on käsitelty tar-
kemmin kappaleessa 3.1.4 

 
 
Yhteenveto KETS-kuntien raportoimasta havaitusta säästöpotentiaalista ja sen toteutus-
vaiheesta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6).  

 

 
Kuva 6 Yhteenveto KETS-kuntien vuonna 2015 voimassaolevien toteutettujen toi-

menpiteiden energiansäästövaikutuksesta sekä vielä toteutumista odottavasta 
potentiaalista (päätetyt ja harkitut toimenpiteet). 
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3.2.2 Kuntien energiaohjelma KEO 

KEO-kunnat ovat toteuttaneet vuonna 2014 yhteensä 78 energiatehokkuustoimenpidet-
tä, joiden yhteenlaskettu sähkön, lämmön ja polttoaineiden säästö on 3,3 GWh/a 
(Taulukko 5). Sähkön säästöjen osuus vuonna 2014 raportoiduista säästöistä on 
1,8 GWh/a (54 %) ja lämmön ja polttoaineiden säästö 1,5 GWh/a (46 %). KEO-kuntien 
sopimuskaudella ja varhaistoimina toteuttamista noin 270 toimenpiteestä on vuoden 
2015 alussa voimassa 243 kpl. Näiden voimassaolevien toimenpiteiden yhteenlaskettu 
energiansäästövaikutus on 15,3 GWh/a. Voimassaoleville toimenpiteille raportoidut in-
vestointikustannukset ovat noin 19 miljoonaa euroa. 

KEO-kunnat ovat vuonna 2014 raportoineet päätettyjä ja harkittavia toimenpiteitä 
yhteensä 237, joiden yhteenlasketuksi säästöpotentiaaliksi on arvioitu 5,7 GWh/a. Säh-
kön osuus päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden säästöpotentiaalista on 1,1 GWh/a 
(20 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus on 4,6 GWh/a (80 %). Näiden toimenpiteiden 
vaatimiksi investoinneiksi raportoitiin 2,0 milj. euroa.  

Yksi syy KEO-kuntien toimenpiteiden vähyyteen on rakennuskannan katselmustoi-
minnan vähäisyys. Vain noin 40 % KEO liittyneistä on toistaiseksi käynnistänyt energia-
katselmuksia rakennuskannassaan.  

Vuonna 2015 voimassaoleva säästö vastaa 2,3 % KEO-kuntien vuonna 2014  
raportoimasta energiankäytöstä. Vuonna 2014 olisi tasaisella säästövauhdilla pitänyt 
saavuttaa jo 7 % vuosittainen säästö, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttää todella 
merkittäviä uusia ponnistuksia. Tavoitteen saavuttamista tarkastellaan tarkemmin  
kappaleessa 5. 
 
 
Taulukko 5 Yhteenveto KEO-kuntien vuonna 2014 raportoimista toteutetuista, päätetyistä 

ja harkituista energiatehokkuustoimenpiteistä sekä vuonna 2015* voimassa 
olevista energiatehokkuustoimenpiteistä. 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Vuonna 2015 voimassa * 243 5,4 9,9 15,3 19,3 
Vuonna 2014           

Toteutettu  78 1,8 1,5 3,3 1,6 
Päätetty 26 0,2 0,6 0,8 0,3 
Harkitaan  211 0,9 3,9 4,8 1,7 
Päätetty ja harkittu yhteensä 237 1,1 4,6 5,7 2,0 

            
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2014 loppuun mennessä toteutetut voimassaolevat toimenpiteet, voimassaoloa on käsitelty tar-
kemmin kappaleessa 3.1.4 

 
  



 

21 

Yhteenveto KEO -kuntien raportoimasta havaitusta säästöpotentiaalista ja sen toteutus-
vaiheesta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7).  

 
 

 

Kuva 7 Yhteenveto KEO -kuntien vuonna 2015 voimassaolevien toteutettujen toimen-
piteiden energiansäästövaikutuksesta sekä vielä toteutumista odottavasta po-
tentiaalista (päätetyt ja harkitut toimenpiteet). 

 
 

3.2.3 Kunta-ala yhteensä 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6) on esitetty yhteenveto koko kunta-alan (KETS ja 
KEO) vuonna 2015 voimassaolevien energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutuk-
sesta sekä vuonna 2014 raportoiduista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista toimenpi-
teistä. 
 
Taulukko 6 Yhteenveto koko kunta-alan vuonna 2014 raportoimista toteutetuista, pääte-

tyistä ja harkituista energiatehokkuustoimenpiteistä sekä vuonna 2015* voi-
massa olevista energiansäästötoimenpiteistä. 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Vuonna 2015 voimassa * 3261 144,5 217,4 361,9 209,3 
Vuonna 2014           

Toteutettu  889 38,3 40,7 79,0 26,1 
Päätetty 296 30,5 32,3 62,8 14,9 
Harkitaan  1717 15,5 55,9 71,5 15,5 
Päätetty ja harkittu yhteensä 2013 46,0 88,2 134,2 30,3 

            
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2014 loppuun mennessä toteutetut voimassaolevat toimenpiteet , voimassaoloa on käsitelty tar-
kemmin kappaleessa 3.1.4 
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3.2.4 Muut kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuvat toimenpiteet 

Kuntien omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi on muutama liitty-
jä raportoinut muuhun kuin kunnan omaan energiankäyttöön liittyviä toimenpiteitä (ME-
toimenpiteet). Suurin osa saavutetussa säästöstä saadaan yhden kaupungin raportoimista 
rakennusvalvonnan ohjaamiseen liittyvistä toimenpiteitä. Vuonna 2015 näiden muuhun 
kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden voimassaoleva 
energiansäästö on 9,2 GWh/a. 

Tämän tyyppisten toimenpiteiden raportoinnissa kunnan tulee kuitenkin käyttää eri-
tyistä harkintaa. Raportoinnissa tulee pitäytyä vain sellaisissa toimissa, joilla tosiasialli-
sesti on tavoitteena energiansäästö, koska laveasti tarkasteluna voidaan monesta kun-
nan toimesta näyttää sivuvaikutuksina myös energiansäästöjä.  
 

3.2.5 Varhaistoimilla saavutettu energiansäästö 

Tässä yhteenvetoraportissa on varhaistoimilla saavutettu vuonna 2015 voimassaoleva 
säästö huomioitu kaikissa taulukoissa ja kuvissa. Varhaistoimien osuus vuonna 2015 voi-
massaolevasta säästöstä on 44 GWh/a. Tästä säästöstä vuonna 2016 on vielä voimassa 
40 GWh/a. 
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4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

4.1 Toiminnan organisointi ja johtamisjärjestelmät 

Sopimuksen toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiansäästön ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäminen sekä niiden edelleen kehittäminen tarkoituksen-
mukaisella tavalla organisaation käytössä olevien tai sen käyttöön tulevien johtamisjär-
jestelmien pysyväksi osaksi.  

Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki/kunta/kuntayhtymä nimeää sopimuksen yh-
teyshenkilön sekä tarvittaessa sopimusmenettelyn vastuuorganisaation hallintokunta- tai 
toimintayksikkökohtaisine vastuuhenkilöineen ja laatii sopimuksessa määritetyssä aika-
taulussa toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi ja 
joka hyväksytetään kaupungin/kunnan/kuntayhtymän vastuullisessa toimielimessä.  

Lisäksi KETS-kunnat laativat kahden vuoden kuluessa ohjelmaan liittymisestään 
suunnitelman, jossa esitetään keskeisimmät toimet uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistämiseksi ja ottavat suunnitelman toteutumisen vuotuisen seurannan tarkoituksen-
mukaisella tavalla johtamisen osaksi sekä sisällyttävät keskeiset tiedot toimintasuunni-
telman toteutumisesta vuosikertomukseensa.  

 

4.1.1 Energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöiden nimeäminen 

Sopimuksen yhteyshenkilö nimetään jo liittymisvaiheessa ja raportoinnin yhteydessä on 
vastuuhenkilöiden pyynnöstä toimitettu lisäksi seurantajärjestelmään henkilökohtaisia 
tunnuksia useille liittyneen organisaation muille henkilöille. Raportoinnissa pyydetään 
lisäksi kertomaan millä tavalla energiatehokkuustoiminnan vastuut on kunnissa jaettu.  

Vuoden 2014 raportoinnin mukaan KETS-kunnista energiatehokkuustoiminnan vas-
tuut on nimennyt 83 % raportoineista toimijoista (65 kuntaa). Näistä vajaa puolet 
(31 KETS-kuntaa) on nimennyt vastuut kuntatasolla. Hallintokuntatasolla vastuut on 
nimennyt 29 KETS-kuntaa. Toimintayksikkötasolla vastuut on määrittänyt 19 ja muulla 
tavoin 12 KETS-kuntaa. Valtaosa näistä muulla tavoin vastuut nimenneistä toimijoista 
tarkensi käyttävänsä energiatehokkuuden työ- ja ohjausryhmiä sekä yksittäisiä energia-
vastuuhenkilöitä, jotka tekevät aloitteita energiatehokkuuden parantamiseksi ja seuraa-
vat energiatehokkuustoimien toteutumista.  

KEO-kunnista energiatehokkuustoiminnan vastuu on organisaatiossa nimetty kah-
della kolmasosalla (35 kuntaa) raportoineista. Pääosin vastuut on nimetty kuntatasolla 
(20 KEO-kuntaa), hallintokuntakohtaisesti (18 kuntaa) tai toimintayksikkökohtaisesti 
(10 kuntaa). Kahdeksan KEO-kuntaa on määrittänyt vastuut muulla kuin edellä mainituin 
tavoin. Muiksi tavoiksi vastuiden nimeämiseen tarkennettiin yksittäisiä vastuuhenkilöitä, 
kunnan energiatyöryhmä sekä kunnan kiinteistöjen hallinnointi teknisen toimiston kautta. 

 

4.1.2 Toimintasuunnitelmat 

KETS-kuntien valmiita toimintasuunnitelmia on 59, eli 76 %:lla raportoineista (Kuva 8). 
Suunnitelmista kolme neljäsosaa (43 kpl, 74 %) on hyväksytty kunnan vastuullisessa 
toimielimessä ja kahdeksan suunnitelmaa (10 %) on ehditty päivittää vuonna 2014. 
Valmiiden toimintasuunnitelmien määrä on lisääntynyt kahdella suunnitelmalla edellises-
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tä raportointivuodesta, jolloin 57 kuntaa (72 %) raportoi valmiista toimintasuunnitelmas-
ta.  

 
Kuva 8 KETS-kuntien toimintasuunnitelmien valmiusaste vuoden 2014 raportoinnin 

mukaan 6. 
 
Myös KEO-kunnat ovat edistyneet toimintasuunnitelman laatimisessa. Seurantavuonna 
yli puolet (29 kpl, 55 %) raportoi valmiista toimintasuunnitelmasta, kun edellisvuonna 
sen oli laatinut 27  (48 %). Toimintasuunnitelman on hyväksyttänyt kunnan vastuullises-
sa toimielimessä 19 KEO-kuntaa (70 %). Lisäksi neljä KEO-kuntaa (8 %) on raportoinut 
päivittäneensä toimintasuunnitelman seurantavuonna (Kuva 9).  

 
Kuva 9 KEO-kuntien toimintasuunnitelmien valmiusaste vuoden 2014 raportoinnin 

mukaan6.  

                                                
6 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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Toimintasuunnitelmiin sisällytettyjä asioita kysyttiin seuraavissa kuvissa (Kuva 10, Kuva 11) 
esitetyllä jaottelulla. Kuvissa ”Kyllä” kuvastaa niitä liittyneitä, joilla kyseinen asia sisältyy 
toimintasuunnitelmaan. Raportoineilla KETS- ja KEO-kunnilla on selvästi eroja toiminta-
suunnitelmaan sisällytetyissä asioissa. Esimerkiksi liikennevalojen, ajoneuvojen ja työ-
koneiden energiankäyttö, vesihuolto sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto on 
huomioitu hieman useammin KETS-kuntien toimintasuunnitelmissa kuin KEO-kuntien 
toimintasuunnitelmissa. Kaikki KETS- ja KEO-toimijat, joilla on valmis toimintasuunni-
telma, raportoivat sisällyttävänsä palvelurakennusten energiankäytön suunnitelmaansa. 

KETS-kunnilla toimintasuunnitelmaan sisällytetyt asiat ovat säilyneet prosentuaali-
sesti lähes samalla tasolla edelliseen raportointivuoteen 2013 verrattuna (Kuva 10). Suu-
rin muutos on tapahtunut muiden toimintasuunnitelmaan sisällytettyjen asioiden rapor-
toinnissa. Edellisenä raportointivuotena 2013 toimintasuunnitelman omaavista raportoi-
jista 25 % ilmoitti sisällyttävänsä muuta suunnitelmaan, kun vastaava lukema vuoden 
2014 raportoinnissa on 34 %.  

Lukumääriä tarkastellessa nähdään, että ”Kyllä”-vastausten määrä on pysynyt en-
nallaan tai kasvanut edellisvuodesta. Muita toimintasuunnitelmaan sisällytettyjä asioita 
ovat raportoitujen tietojen mukaan muun muassa joukkoliikenne, ateriapalvelu, jätehuol-
to, koulutus, viestintä, siivouspalvelut, tietohallinto ja kaavoitus.  
 
 

 
Kuva 10 KETS-kuntien toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttö-

kohteiden kattavuus 7. 
 

 
KEO-kuntien toimintasuunnitelmiin sisällytetyt asiat ovat prosentuaalisesti pääosin säily-
neet lähes samalla tasolla edellisvuoteen nähden, lukuun ottamatta muiden asioiden 
osuutta, joka on selkeästi noussut edellisestä raportointivuodesta (19 % vuonna 2013 ). 
Lukumääriä tarkasteltaessa kaikkien kuvassa lueteltujen energiankäyttökohteiden sisäl-
lyttäminen toimintasuunnitelmaan lisääntyi tai pysyi saman vuoteen 2013 verrattuna.  
 
                                                
7 ”Kyllä” kuvastaa niitä liittyneitä, joilla kyseinen asia sisältyy toimintasuunnitelmaan. 
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Kuva 11 KEO-kuntien toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttökohteiden 

kattavuus 7. 
 

 

4.1.3 Toimintajärjestelmät 

KETS- ja KEO-kunnilta edellytetään raportointia myös organisaatiossaan käytössä ole-
vista toimintajärjestelmistä. Kuvassa (Kuva 12) on esitetty toimintajärjestelmien yleisyys 
KETS- ja KEO-sopimuksissa. KETS-kunnista 31 (40 %) ja KEO-kunnista 4 (8 %) rapor-
toi käyttävänsä ympäristö-, johtamis- tai laatujärjestelmiä. Osuudet ovat pysyneet lähes 
samoina edellisvuoteen verrattuna. 

 

 
Kuva 12 Toimintajärjestelmien yleisyys KETS- ja KEO-kunnilla vuonna 20148.  

                                                
8 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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KETS-kunnilla on käytössä yhdeksän sertifioitua järjestelmää (neljä ISO 14001, kolme 
ISO 9001 ja kaksi muuta sertifikaattia). Kaikkiaan ISO 14001-ympäristöjärjestelmä on 
käytössä 10 KETS-kunnalla, ISO 9001-laatujohtamisjärjestelmä kuudella kunnalla, 
EMAS-järjestelmä yhdellä ja jokin muu kuin edellä mainittu toimintajärjestelmä on  
käytössä 20 kunnalla sekä suunnitteilla yhdellä kunnalla (Kuva 13). Kolme kuntaa ei ra-
portoinut muun järjestelmän toteutuksen vaihetta. Muita järjestelmiä käyttävät toimijat 
tarkensivat pääosin järjestelmiensä olevan kaupungin/kunnan/kuntayhtymän omia ym-
päristöohjelmia sekä laatujärjestelmiä, kestävän kehityksen ohjelmia, WWF:n Green 
Office -ympäristöohjelmia tai ISO-standardiin perustuvia omia laatu- tai ympäristöjärjes-
telmiä. KETS-kunnilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia järjestelmien käytössä 
edelliseen raportointivuoteen verrattuna, vaikka raportoitujen järjestelmien määrät ovat-
kin hieman nousseet. 

KEO-kunnilla vain neljä toimijaa on raportoinut käytössä olevasta toimintajärjestel-
mästä. Yksi näistä järjestelmistä on sertifioitu ISO 9001-järjestelmä ja kaksi on sertifioi-
mattomia muita järjestelmiä. Yksi toimija ei raportoinut muun järjestelmän toteutusvai-
hetta. Yhdellä toimijalla muu järjestelmä on tekeillä.  

 
 

 
Kuva 13 Eri järjestelmien yleisyys ja sertifiointi niillä KETS-kunnilla, joilla on käytössä 

joku toimintajärjestelmä, tilanne vuonna 2014.  
 

 
Seurantajärjestelmässä kysytään myös käytössä olevan toimintajärjestelmän kattavuutta 
sekä onko uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatehokkuus sisällytetty 
järjestelmiin. Raportoitujen tietojen perusteella järjestelmä kattaa kunnan koko toiminnan 
48 %:lla niistä KETS-kunnista, joilla on jokin järjestelmä käytössä (15 kunnalla 
31 kunnasta). Energiatehokkuus on sisällytetty järjestelmään valtaosalla (24 kuntaa). 
Määrä on noussut yhdellä kunnalla edellisvuodesta. Uusiutuvan energiankäytön  
edistäminen sisältyy käytössä oleviin järjestelmiin puolella järjestelmiä käyttävistä toimi-
paikoista (15 kuntaa). Määrä on lisääntynyt yhdellä vuoteen 2013 verrattuna (Kuva 14). 

KEO-kunnista vain kolme raportoi sisällyttävänsä uusiutuvien energiamuotojen 
edistämisen osaksi ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmäänsä. Nämä kolme KEO-kuntaa 
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myös raportoivat sisällyttävänsä energiatehokkuuden osaksi käytössä olevaa järjestel-
mää.  

 
 

 
Kuva 14 Järjestelemän kattavuus sekä uusiutuvien energialähteiden edistämisen ja 

energiatehokkuuden sisällyttäminen toimintajärjestelmiin niillä KETS-kunnilla, 
joilla on käytössä toimintajärjestelmiä vuonna 2014. 

 
 

4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet 

Yhtenä sopimuksen ja ohjelman toiminnallisena tavoitteena on saada energiatehokkuus 
yhdeksi kriteeriksi kaikkiin niihin julkisiin hankintoihin, joissa energiatehokkaamman lait-
teen, järjestelmän tai hankintakokonaisuuden valinta johtaa kokonaistaloudellisesti edul-
lisimpaan lopputulokseen.  

Tavoitteen saavuttamiseksi liittyneiden tulee mm. sisällyttää julkisten hankintojen 
energiatehokkuusohjeet osaksi hankintaohjeistusta ja ohjeistaa hankinnoista vastaava 
henkilöstö näiden ohjeiden käyttöön soveltaen niitä tarkoituksenmukaisella tavalla kun-
nan hankinnoissa.  

Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeen käyttö on yleistynyt koko seuranta-
kauden ajan. Vuonna 2008 vain 44 % KETS-kunnista (17 kuntaa) ilmoitti ohjeen olevan 
käytössä, vuonna 2010 ohje oli käytössä 70 %:lla raportoineista (38 kuntaa) ja 72 %:lla 
raportointivuonna 2013 (57 kuntaa). Raportointivuonna 2014 KETS-kunnista 59 (76 %) 
raportoi noudattavansa julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeita. Myös oman 
energiatehokkuuden sisältävän hankintaohjeistuksen käyttö on yleistynyt koko seuran-
takaudella: Ensimmäisenä raportointivuonna vain 18 % (7 KETS-kuntaa) raportoi  
käyttävänsä omaa hankintaohjeistusta, vuonna 2012 39 % (28 KETS-kuntaa) ja viime 
raportointivuonna 32 kuntaa (41 %) raportoi näin. Raportointivuonna 2014 jo 45 %  
(35 KETS-kuntaa) raportoi käyttävänsä omaa energiatehokkuuden sisältävää hankinta-
ohjeistusta (Kuva 15). Yleisimmin oma ohjeistus on käytössä julkisten hankintojen ener-
giaohjeen rinnalla, tai julkinen ohje on sisällytetty omaan ohjeeseen (21 % eli 16 KETS-
kuntaa). Ainoastaan kolmella KETS-kunnalla (4 %) on julkisten hankintojen energiaoh-
jeen sijaan käytössä vain oma ohje.  
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Raportoinnissa ei huomioida, miten energiatehokkuutta on varsinaisesti käsitelty liitty-
neiden kuntien hankinnoissa ja kuinka ohjaavia energiatehokkuusohjeet itse asiassa 
ovat. Tämä vaatisi erillistä selvitystä. Käytännössä ohjeiden käyttöä tulisi jokaisessa 
kunnassa seurata yhtenä osana hankintojen ja investointien tulosseurantaa.  

 
 

 

Kuva 15 KETS-kuntien raportoima hankintaohjeistuksen käyttö vuonna 2014 9. 
 
 
Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeiden käyttö on lisääntynyt selvästi myös 
KEO-kunnilla seurantakauden aikana. Vuonna 2008 julkisten hankintojen energiatehok-
kuusohjeita raportoi noudattavansa 33 % raportoineista (4 kuntaa) kun raportointivuonna 
2014 jo 38 kuntaa (72 %) raportoi käyttävänsä julkisten hankintojen energiatehok-
kuusohjeita (Kuva 16).  

Reilu kolmannes raportoineista KEO-kunnista (19 kuntaa) ilmoitti käyttävänsä 
omaa energiatehokkuusasiat sisältävää hankintaohjeistusta, mikä on viisi kuntaa vuotta 
2013 enemmän. Seurantakauden alussa vain yksi kunta raportoi omasta hankintaoh-
jeesta. Kuten KETS-kunnillakin, omaa ohjetta käyttävistä KEO-kunnista valtaosa on joko 
sisällyttänyt ohjeeseen julkisten hankintojen ohjeistuksen tai käyttää sitä oman ohjeen 
rinnalla. Raportoineista KEO-kunnista mikään kunta ei raportoinut käyttäneensä vuonna 
2014 pelkästään omaa hankintaohjetta.  
 
 

                                                
9 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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Kuva 16 KEO-kuntien raportoima hankintaohjeistuksen käyttö vuonna 2014. 
 
 

4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottaminen suunnittelussa 

KETSin ja KEOn mukaisena toiminnallisena tavoitteena on, että rakentamiseen, maan-
käyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon toteutus-
vaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi liittyneiden tulee pyrkiä ottamaan huomioon uudis- ja 
perusparannushankkeisiin liittyvissä järjestelmä- ja laitevalinnoissa investointikustannus-
ten lisäksi myös tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. Lisäksi tavoitteena on 
energiatehokkuuden huomioon ottaminen yhdyskuntarakenteissa liittyen kunnan kaavoi-
tus- ja liikennesuunnitteluun.  

Kuten kuvista (Kuva 17 ja Kuva 18) nähdään, energiakustannusten ja energiatehok-
kuuden huomioon ottaminen on toteutunut parhaiten rakennushankkeissa, sekä uudis- 
että korjausrakentamisessa. KETS:n puolella 57 kuntaa (73 %) ilmoittaa ottaneensa 
huomioon energiakustannukset uudisrakentamisessa ja 55 kuntaa (71 %) korjausraken-
tamisessa. Edellisvuoteen nähden lukumäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Kaavoi-
tuksessa on energiatehokkuusnäkökohdat huomioitu yli puolella raportoineista (59 % eli 
46 kuntaa). Seurantavuonna puolet KETS-kunnista (39 kuntaa) on huomioinut energia-
kustannukset ja -tehokkuuden liikennesuunnittelussa.  
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Kuva 17 KETS-kunnat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon otta-

minen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa vuonna 2014. 

 
 
KEO:n puolella energiakustannusten ja -tehokkuuden huomioiminen ei edelleenkään ole 
yhtä yleistä kuin KETS-kunnilla. Energiakustannusten ja -tehokkuuden sisällyttäminen 
suunnitteluun on yleistynyt myös KEO-kunnilla. Sekä uudis- että korjausrakentamisessa 
energiakustannukset huomioivien toimijoiden lukumäärä on lisääntynyt seurantakauden 
alusta, ja määrät ovat pääsääntöisesti pysyneet ennallaan tai hieman jatkaneet kasvu-
aan raportointivuonna 2014 verrattuna edelliseen raportointivuoteen. 

Kaavoitussuunnittelussa energiatehokkuusasiat ovat yhtenä näkökohtana lähes 
puolella KEO-kunnista (24 kuntaa). Energia-asiat on sisällytetty liikennesuunnitteluun 
vajaalla puolella KEO-kunnista (24 kuntaa).  
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Kuva 18 KEO-kunnat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon ottami-

nen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuunnit-
telussa vuonna 2014. 

 
 

4.4 Uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö  
investointien toteutuksessa 

Sopimukseen liittyneiden yhtenä toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että liittyvä 
organisaatio osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelytapoja. 
Menettelyillä voidaan tehdä energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta uu-
disrakennus- ja peruskorjaushankkeissa tarvittaessa kokonaan tai osittain muusta inves-
tointibudjetista riippumattomasti.  

Tavoitteen saavuttamiseksi liittyneet sitoutuvat hankkimaan osaamista ESCO-
palvelun käyttämisestä investointien toteuttamiseksi tilanteissa, joissa rahoituksen puute 
on esteenä kustannustehokkaaksi arvioidun investoinnin toteutumiselle. Lisäksi  
KETS-sopimuksen mukaisesti tavoitteena on selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyt-
töä rajoittavat esteet omissa hallinto- ja päätöksentekoprosesseissa sekä pyrkiä vaikut-
tamaan siihen, että mahdolliset esteet näiden palveluiden käyttöönottamiseksi saadaan 
poistettua.  

KETS-kunnista 50 % (39 kuntaa) ilmoittaa omaavansa ESCO-osaamista (Kuva 19). 
Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin vain 20 kuntaa raportoi osaamisesta 
ESCO-palvelun käytössä. Yli puolet KETS-kunnista (41 kuntaa, 53 %) on selvittänyt 
ESCO-palvelujen käyttöönoton esteitä, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 36 %. Viime 
raportointivuonna 2013 puolet kunnista (40 kuntaa) raportoi selvittäneensä esteet  
ESCO-palvelujen käyttöönotolle. Koko seurantakautta tarkastellessa voidaan sanoa, 
että ESCO-palvelut tunnetaan sopimuskauden alkua paremmin, joskin siitä huolimatta 
rahoituksen puute on investointien esteenä 38 % raportoineista kunnista (30 kuntaa). 
Määrä on kasvanut seurantakauden aikana, sillä vuoden 2008 raportoinnissa rahoituk-
sen puute koettiin esteeksi vain 36 %:lla raportoineista (14 kuntaa).  
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Kuva 19 KETS-kuntien vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyksissä 

vuonna 2014 10. 
 
KEO-kuntien raportoiman tiedon mukaan ESCO-osaamisen taso on KEO-kunnilla  
noussut seurantakauden alkuun verrattuna, jolloin neljännes KEO-raportoineista 
(3 kuntaa) ilmoitti tuntevansa ESCO-palveluiden käytön. Seurantavuonna 2014  
ESCO-osaamisesta raportoi 38 % (20 kuntaa) (Kuva 20). Siitä huolimatta rahoituksen 
puutteen raportoitiin olevan investointien esteenä 40 % KEO-liittyneistä (21 kuntaa). 
 

 
Kuva 20 KEO-kuntien vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyksissä 

vuonna 2014. 11 

                                                
10 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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ESCO-palvelua on käytetty julkisella sektorilla mm. katu- ja tievalaistusten uusimisissa 
ja useita kiinteistöjä koskevissa energiatehokkuushankkeissa. Laajojen, useita raken-
nuksia koskevien ja uudistamis- ja korjaustehtäviä sisältävien ESCO-hankkeiden kilpai-
luttaminen julkisella sektorilla on ohjeistuksesta huolimatta osoittautunut haastavaksi. 
Onnistuneita hankkeita on kuitenkin toteutettu ja näistä ja yleisistä ESCO-palvelun mah-
dollisuuksista Motiva osaltaan on pyrkinyt tiedottamaan eri kuntatilaisuuksissa ja kah-
denvälisissä asiaa koskevissa keskusteluissa.  
 

 

4.5 Kulutusseuranta  

Sekä KETS- että KEO-sopimuksissa on asetettu tavoitteita kulutusseurannalle ja ener-
giankäytön tunnusluvuille. Sopimusten muotoiluissa on joitain eroavaisuuksia, mutta 
lähtökohtaisesti tavoitteena on, että energiankäytön seuranta organisoidaan ja seuranta-
tietoja hyödynnetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason 
ylläpitämiseksi, toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi sekä tarpeettoman energiankulutuk-
sen välttämiseksi.  

KETS-sopimukseen liittyneille on edellä mainittujen yleisten periaatteiden lisäksi 
asetettu kuukausitasoisen kulutusseurannan kattavuustavoitteeksi vähintään 80 % ra-
kennusten energiankäytöstä ja vuositason seurannan tavoitteeksi vähintään 90 % las-
kettuna liittyjän koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä. Lisäksi liittyjiltä odote-
taan osallistumista tarkoituksenmukaiseksi arvioimiinsa kehityshankkeisiin esim. ener-
giatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä tämän sopimusmenettelyn toimeenpanon 
kansallista seurantaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseksi.  

KEO-sopimuksessa tavoitteena on käynnistää energiankäytön kulutusseuranta si-
ten, että vuotuiset lämmön ja sähkön ominaiskulutukset ovat rakennuskohtaisesti kulu-
tusseurannassa viimeistään, kun tämän sopimuksen mukaisista toimista raportoidaan 
toisen kerran. Lisäksi tavoitteena on kehittää kulutusseurantaa, liittyjän liittymisvaihees-
sa asettamaan tavoitevuoteen mennessä keskeisimpien rakennusten osalta kuukausi-
tasoiseksi sekä kattamaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa myös kunnan muun 
kuin rakennusten energiankäytön (esim. ulko- ja katuvalaistus).  

Tavoitteisiin liittyviä kulutusseurannan kattavuutta koskevia tietoja kysytään KETS- 
ja KEO-vuosiraportoinnissa rakennusten energiankulutuksen seurannan lisäksi myös 
liittyen ulkovalaistukseen, liikennevaloihin sekä ajoneuvojen, vesihuollon ja muun toi-
minnan energiankäyttöön. Raportoidut kulutusseurannan kattavuudet on esitetty seu-
raavissa kuvissa (Kuva 21 ja Kuva 22).  

Seurantavuonna KETS-kuntien palvelu- ja asuinrakennuskannasta 87 % on kulu-
tusseurannassa. KEO-kunnilla kulutusseurannan kattavuus on pienempi, kulutusseuran-
ta kattaa KEO-kuntien palvelurakennuskannasta 84 % ja asuinrakennuskannasta 54 %. 
Raporteissa ilmoitettujen kulutusseurannan kattavuusprosenttien keskiarvot ovat  
KETS-kunnilla palvelurakennuksille 92,0 % ja asuinrakennuksille 75,6 % ja KEO-kunnilla 
palvelurakennuksille 95,6 % ja asuinrakennuksille 73,7 %. 
 
 

                                                                                                                                     
11 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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Kuva 21 KETS 2014 – Rakennusten kulutusseurannan kattavuus. 
 
 

 

Kuva 22 KEO 2014 – Rakennusten kulutusseurannan kattavuus. 
 
 
KETS-kuntien energiankäyttökohteissa kulutusseuranta kattoi keskiarvolta 81 % ulkova-
laistuksesta, 57 % liikennevaloista, 64 % ajoneuvoista, 79 % vesihuollosta ja 40 % muis-
ta käyttökohteista. Vastaavasti KEO-kuntien energiankäyttökohteissa kulutusseuranta 
kattoi keskiarvolta 91 % ulkovalaistuksesta, 60 % liikennevaloista, 60 % ajoneuvoista, 
87 % vesihuollosta ja 44 % muista käyttökohteista. Kaikki kunnat eivät raportoineet kulu-
tusseurannan kattavuutta. Keskiarvot on laskettu raportoineiden kuntien tiedoista.   
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4.6 Energiatehokkuuden seuranta 

Vuosiraportoinnissa seurantajärjestelmässä kysytään myös seuraavatko liittyjät oman 
toimintansa energiatehokuutta sekä miten energiatehokkuutta seurataan.  

Valtaosa tiedon raportoineet KETS-kunnat raportoivat seuraavansa energiatehok-
kuutta (85 % eli 51 kuntaa). Pääosin energiatehokkuuden seuranta perustuu ominaisku-
lutustietoihin (47 kuntaa). Muulla tavoin energiatehokkuutta seuraa neljä KETS-kuntaa.  

 
 

 
Kuva 23 KETS 2014 – Energiatehokkuuden seuranta. 
 
 
KEO:n puolella lähes kaikki tiedot raportoineista (89 % eli 33 kuntaa) ilmoitti seuraavan-
sa energiatehokkuutta (Kuva 24). Suurin osa KEO-kunnista (29 KEO-kuntaa) seuraa 
energiankäytön tehokkuutta ominaiskulutusten avulla. 
 

 
Kuva 24 KEO 2014 – Energiatehokkuuden seuranta.  
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4.7 Uudet toimintamallit 

KETS-sopimuksessa yhtenä toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä edistävien 
uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.  

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liittyneiden tavoitteena on käynnistää energian-
säästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistua tarkoituksenmukaisiksi arvioituihin 
KETS-kuntien yhteisiin kehityshankkeisiin. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön kustan-
nustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehostamiseksi esim. toimistolaitteiden ja 
valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa. 

KETS-kunnissa on otettu käyttöön energiankäytön tehostamiseen tähtääviä ja kus-
tannustehokkaita toimintamalleja edellisen raportointivuoden tapaan. Määrällisesti uusi-
en toimintamallien käyttöönotot ovat kasvaneet edellisvuodesta, mikä näkyy myös kuvan 
prosenttiosuuksien kasvuna.  

Kuten aiempina seurantavuosina, valaistukseen liittyvät toimintamallit ovat yleisim-
min käyttöönotettuja (76 % eli 59 kuntaa) ja toimistolaitteisiin liittyviä malleja on puolella 
raportoineista (40 kuntaa) (Kuva 25). Toiminnan organisoinnin malleja on yli kolmasosalla 
KETS-kunnista (30 kuntaa) ja muihin kuin edellä mainittuihin kohteisiin liittyviä toiminta-
malleja on viime vuoden raportoinnin mukaan vajaalla neljänneksellä KETS-kunnista 
(19 kuntaa). Raportissa muut uudet toimintatavat liittyivät muun muassa neljä kertaa 
vuodessa kokoontuvaan energiaryhmään, liikkumiseen, energiatehokkuuden huomioin-
tiin katuvalaistuksessa, ATK-laitteiden käytön tehostamiseen sekä toimiston energian-
käyttöä tehostaviin toimenpiteisiin.  
 
 

 
Kuva 25 Uusien toimintamallien käyttöönotto eri alueilla KETS-kuntien osalta vuonna 

2014. 
 
Myös KEO:n puolella yleisimmin käyttöönotetut uudet toimintamallit ovat valaistukseen 
liittyviä (72 % eli 38 kuntaa) (Kuva 26). Toimistolaitteisiin liittyviä toimintamalleja käytti 
raportointivuoden 2014 perusteella 34 % liittyjistä (18 kuntaa). Toiminnan organisointiin 
liittyviä toimintamalleja käyttää vuoden 2014 tietojen perusteella viidesosa liittyjistä  
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(21 %, 11 kuntaa).  Muuhun liittyvät toimintamallit ovat lisääntyneet huomattavasti vuo-
teen 2013 verrattuna, jolloin toimintamalleja raportoi käyttävänsä ainoastaan 5 % kun-
nista (3 kuntaa), kun niitä raportointivuoden 2014 perusteella on käytössä yhdeksällä 
kunnalla (17 %). Muuksi toimintamalliksi raportoitiin vuonna 2014 maalämmön ja kauko-
lämmön käyttö, koulun Vihreä lippu-toimintamalli sekä jätteenkuljetuksessa käyttöön 
otetut energiatehokkuuden edistämisen toimintamallit.  
 

 

Kuva 26 Uusien toimintamallien käyttöönotto eri alueilla KEO-kuntien osalta  
vuonna 2014. 

 

4.8 Koulutus- ja tiedotustoiminta 

4.8.1 Koulutus 

Sekä KETS- että KEO-sopimuksissa on tavoitteita myös koulutus- ja tiedotustoimintaan 
liittyen. Tavoitteet eroavat sopimuksissa jonkin verran, mutta yleisenä lähtökohtana on, 
että liittyjän palveluksessa olevilla on omista tehtävistään ja toiminnastaan tarpeelliset 
tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Liittyneiden 
tavoitteena on myös tiedottaa energiansäästöä ja -tehokkuutta koskevista asioista niin 
organisaatioiden sisällä kuin myös ulospäin.  

Tavoitteet sisältävät mm. koulutusta energiansäästöön ja energian tehokkaaseen 
käyttöön liittyviin asioihin omalle henkilöstölle. Lisäksi KETS-sopimuksessa tavoitteena 
on järjestää energia-asioita käsittelevää koulutusta myös luottamushenkilöille sekä sisäl-
lyttää energiatehokkuusasiat kasvatus- ja opetustoimintaan. 

Vuonna 2014 KETS-kunnista on koulutusta järjestänyt hieman alle puolet raportoi-
neista (44 % eli 34 kuntaa) (Kuva 27). Koko seurantakautta tarkasteltaessa koulutusten 
määrä on merkittävästi lisääntynyt KETS-kunnissa, sillä ensimmäisenä raportointivuonna 
2008 vain 18 kuntaa raportoi järjestäneensä koulutusta energia-asioissa.  

Seurantavuonna suurin osa koulutusta järjestäneistä KETS-kunnista on järjestänyt 
koulutusta omalle henkilöstölle (27 kuntaa 34 kunnasta). Luottamishenkilöitä koulutti 12 % 
raportoineista KETS-kunnista (9 kpl). Kasvatushenkilöitä koulutettiin seurantavuonna 
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12 KETS-kunnassa (15 %). Koulutusten määrät ovat pysyneet melko samalla tasolla edel-
lisvuoteen verrattuna.  

Seurantavuonna tiedotusvälineille järjestettiin koulutusta 8 %:lla KETS-kunnista 
(6 kuntaa). Energiansäästöön opastettiin myös muita kuin edellä mainittuja kohderyh-
miä, ja KETS-kunnista 22 % (17 kuntaa) raportoi järjestäneensä koulutusta muille koh-
deryhmille. Nämä muut kohderyhmät käsittivät muun muassa rakennusalan ammattilai-
set, yritykset, oppilaat, kaupunkilaiset sekä kiinteistöjen käyttäjät.  
 

 
Kuva 27 KETS-kuntien järjestämien koulutustilaisuuksien yleisyys ja kohderyhmien 

jakauma vuonna 2014. 
 
Koulutusta järjestäneiden KETS-kuntien lukumäärät, tilaisuuksien ja osallistujien luku-
määrät sekä koulutuspäivien määrät on esitetty taulukossa (Taulukko 7). Koulutuspäivien 
lukumäärä kysytään vain omaan henkilöstöön ja luottamushenkilöihin kohdistuneesta 
koulutuksesta. Koulutustilaisuuksia järjestäneiden KETS-kuntien lukumäärä on vähentynyt 
yhdeksällä kunnalla edellisestä raportointivuodesta. Myös osallistujien ja koulutuspäivien 
lukumäärät ovat vähentyneet, vaikka tilaisuuksien määrät ovat kasvaneet edellisvuodesta.  
 
Taulukko 7 Yhteenveto KETS-kuntien raportoimista koulutustilaisuuksista vuonna 2014. 

Tilaisuuden kohde Tilaisuuksien tiedot 

  

tilaisuuksia 
 järjestäneiden  

lkm 
Tilaisuudet 

lkm 
Osallistujat 

lkm 
Koulutuspäivät 

lkm 
Omalle henkilöstölle 27 125 5766 227 
Luottamushenkilöille 9 17 270 13 
Kasvatus ja opetushenkilöstölle 12 38 9 - 
Tiedotusvälineet 6 9 11 - 
Muut 17 353 59943 - 
Yhteensä 71 542 65 999 240 
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KEO:n puolella koulutuksen järjestäminen on ollut huomattavasti vähäisempää kuin 
KETS-kunnilla. Vain 23 % (12 kuntaa) raportoi järjestäneensä koulutusta seurantavuon-
na. Myös KEO-kunnilla koulutuksia järjestettiin vuonna 2014 selvästi enemmän kuin 
sopimuskauden alussa vuonna 2008, jolloin vain kolme KEO-kuntaa raportoi energia-
asiat sisältävästä koulutuksesta.  

Yleisimmin koulutus kohdistui omaan henkilöstöön; kaikki koulutusta järjestäneet 
KEO-kunnat olivat järjestäneet koulutusta vähintään omalle henkilöstölle (Kuva 28).  
KEO-kunnista kaksi järjesti koulutusta luottamushenkilöille ja yksi kunta kasvatushenki-
löille. Muille kuin edellä mainituille kohderyhmille järjestettiin energian tehokkaaseen 
käyttöön liittyvää koulutusta kolmessa KEO-kunnassa. Muita kohderyhmiä olivat kunta-
laiset, opiskelijat ja urakoitsijat.  
 
 

 
Kuva 28 KEO-kuntien järjestämien koulutustilaisuuksien yleisyys ja kohderyhmien 

jakauma vuonna 2014. 

 

 
Taulukossa (Taulukko 8) on esitelty koulutusta järjestäneiden KEO-kuntien lukumäärät 
sekä tilaisuuksien, osallistujien ja koulutuspäivien määrät. Koulutustilaisuuksia järjestä-
neiden lukumäärä sekä tilaisuuksien määrät ovat laskeneet edellisvuodesta, vaikka 
osallistujien ja koulutuspäivien määrät ovat nousseet. Omalle henkilöstölle järjestettyihin 
tilaisuuksiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 723 henkeä, kun vastaava luku aiempana 
raportointivuotena oli 406 henkeä. Muulle kohderyhmälle järjestettyihin tilaisuuksiin osal-
listui raportointivuotena 4 658 henkilöä, kun vuotta aiemmin tilaisuuksiin osallistui 497 
henkilöä. Omaan henkilöstöön kohdistuneita koulutuspäiviä oli vuoden 2014 raportointi-
tietojen mukaan yhteensä 177 kpl, mikä on 79 kpl enemmän kuin edellisvuonna.  
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Taulukko 8 Yhteenveto KEO-kuntien raportoimista koulutustilaisuuksista vuonna 2014.  

Tilaisuuden kohde Tilaisuuksien tiedot 

  

tilaisuuksia 
 järjestäneiden  

lkm 
Tilaisuudet 

lkm 
Osallistujat 

lkm 
Koulutuspäivät 

lkm 
Omalle henkilöstölle 12 24 723 177 
Luottamushenkilöille 2 2 45 11 
Kasvatus ja opetushenkilöstölle 1 4 0 - 
Tiedotusvälineet 0 0 0 - 
Muut 3 5 4658 - 
Yhteensä 18 35 5426 188 

          
 
 

4.8.2 Viestintä 

Koulutustilaisuuksien lisäksi liittyneet ovat raportoineet onko energiatehokkuussopimuk-
seen/-ohjelmaan liittymisestä viestitty eri kohderyhmille. KETS-kunnista 55 % 
(43 kuntaa) on tiedottanut liittymisestä omalle henkilöstölle. Kaupungin luottamusmiehil-
le asiasta on viestinyt 45 % (35 kuntaa) KETS-kunnista. Yhä useampi KETS-kunta  
ilmoittaa www-sivujensa kautta kuntalaisille liittyneensä energiatehokkuussopimukseen. 
Ensimmäisenä raportointivuonna 2008 vain muutama kunta kertoi www-sivuillaan liitty-
misestä energiatehokkuussopimukseen, kun vuonna 2014 liittymisestä www-sivuillaan 
kertoi 35 % liittyneistä (27 kuntaa).  

KEO:n puolella viestinnän määrä eri ryhmille on hieman vähentynyt edellisvuoden 
tasoon nähden. Henkilöstölle liittymisestä viesti vuonna 2014 yhteensä 22 kuntaa  
(42 %), mikä on seitsemän kuntaa edellisvuotta vähemmän. Luottamusmiehille liittymi-
sestä viesti raportoinnin mukaan 21 kuntaa, mikä on viisi kuntaa aiempaa raportointi-
vuotta vähemmän. Myös www-sivuilla liittymisestä viesti raportoinnin mukaan viisi  
kuntaa edellistä raportointivuotta vähemmän (16 kuntaa raportointivuonna).  
 
 

4.9 Energiatodistukset 

Energiatodistusten määrän voi raportoida joko rakennustyyppikohtaisesti (toivottava 
seurantatapa), tai kaikki energiatodistukset yhteensä. Kunnilta tiedustellaan myös ovat-
ko energiatodistukset esillä kiinteistöissä ja ovatko todistukset asetuksen mukaisia. 

Vuoden 2014 raportissa 28 KETS-kuntaa (35 %) ja 19 KEO-kuntaa (36 %) on il-
moittanut seuraavansa energiatodistusten laatimista rakennustyypeittäin. Kuitenkin vain 
10 KETS-kuntaa ja kaksi KEO-kuntaa on raportoinut tehtyjen energiatodistusten raken-
nustyyppikohtaisia lukumääriä.  

Raportoineet KETS-kunnat ovat tehneet todistuksia seurantavuonna yhteensä 
113 kappaletta, kun edellisvuonna energiatodistuksia raportoitiin 395 kappaletta. Kuvas-
sa (Kuva 29) on esitetty rakennustyyppikohtaisesti laaditut energiatodistukset KETS-
kunnissa seurantavuonna. Yleisimmin todistuksia on tehty opetusrakennuksille (59 kpl) 
ja hoitoalan rakennuksille (23 kpl). 
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Kuva 29 KETS-kunnissa laaditut energiatodistukset rakennustyypeittäin vuonna 2014. 

 
 
KEO-kunnat ovat raportoineet 22 uutta energiatodistusta vuonna 2014, kun edellisvuon-
na energiatodistuksia raportoitiin 73 kappaletta. KEO-kunnat ovat laatineet eniten ener-
giatodistuksia asuinrakennuksille (15 kpl), hoitoalan rakennuksille (3 kpl) ja opetusra-
kennuksille (2 kpl) (Kuva 30). Yhteensä energiatodistuksia on seurantajärjestelmään ra-
portoitu tehdyksi 4869 kpl, näistä 874 KEO-kuntien toimesta ja loput 3995 kpl KETS:n 
puolella. Ennen ensimmäistä raportointivuotta näistä todistuksista on laadittu 499 kpl.  
 
 

 
Kuva 30 KEO-kunnissa laaditut energiatodistukset rakennustyypeittäin vuonna 2014. 
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Vaikka vain 10 KETS-kuntaa ja kaksi KEO-kuntaa on ilmoittanut tehtyjen energiatodis-
tusten lukumääriä, 46 KETS-kuntaa ja 28 KEO-kuntaa raportoi, että heidän käyttämänsä 
energiatodistukset ovat asetuksen mukaisia (Kuva 31 ja Kuva 32). Tämän perusteella tehty-
jen energiatodistusten lukumäärää on luultavasti huomattavasti suurempi kuin aiemmin 
mainittu 4869 kpl.  

Energiatodistusten lukumääriä raportoineista KETS-liittyneistä neljä kuten myös 
KEO-liittyneistä neljä ilmoitti, että käytetyt energiatodistukset eivät ole asetusten mukai-
sia. Energiatodistuksia on esillä 17 KETS-kunnan ja yhdeksän KEO-kunnan rakennuk-
sissa.  

 
Kuva 31 Energiatodistusten käyttö KETS-kunnissa vuonna 2014. 

 
Kuva 32 Energiatodistusten käyttö KEO-kunnissa vuonna 2014. 
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5 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 

5.1 Liittyneiden asettamat energiansäästötavoitteet 

Taulukkoon (Taulukko 9) on koottu toimijoiden KETS ja KEO liittymisasiakirjoissa ilmoit-
tamat tavoitteet vuodelle 2016 ja vuonna 2015 alussa voimassaoleva säästö. Kaikkien 
KETS-kuntien yhteenlaskettu tavoite vuonna 2016 on 677 GWh/a, ja KEO-kunnilla vas-
taavasti 66 GWh/a. 

Seitsemän sopimusvuoden aikana vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta olisi pitä-
nyt saavuttaa tasaisella säästövauhdilla 78 %. KETS-kunnilla tavoitteesta on saavutettu 
51 % ja KEO-kunnilla vasta 23 %. Yhteensä kunta-alalla on sopimuksiin liittyneiden 
asettamasta tavoitteesta toteutunut tähän mennessä 49 %, eli hieman alle 2/3 tasaisen 
vauhdin mukaan lasketusta tavoitteesta.  
 
 
Taulukko 9 Energiansäästötavoitteen toteutumisen tilanne kuntien sopimuksissa vuoden 

2015 alussa. 

Tilanne vuoden  
2015 alussa 

Liittyneiden yhteen-
laskettu tavoite 2016 

Säästetty energia: 
sähkö+lämpö+pa 

Säästöjen suhde 
tavoitteeseen 

  GWh/a GWh/a 
% tavoitteesta saavu-

tettu 
        

KEO 66 15 23 % 

KETS 677 347 51 % 

Yhteensä 744 362 49 % 
        

 
 
Jotta liittymisasiakirjoissa asetettuihin tavoitteisiin päästään, tulee sekä KETS- että 
KEO-kuntien toteuttaa säästötoimenpiteitä jatkossa huomattavasti aiempaa enemmän ja 
erityisesti muistaa myös raportoida kaikki energiansäästötoimenpiteet. Kuvassa (Kuva 33) 
on esitetty miten KETS ja KEO sopimuksissa on kertynyt vuosittaista energiansäästöä ja 
kuinka kumulatiivinen säästö on kehittynyt. Vertailukohtana on kuvassa esitetty tavoit-
teen mukaan tasaisella vauhdilla säästön toteutuminen vuoteen 2016 mennessä. Ku-
vasta nähdään, että kunta-alan sopimuksissa raportoidut säästöt eivät ole saavuttaneet 
tarvittavaa säästövauhtia, jotta vuodelle 2016 asetetut tavoitteet saavutetaan.  
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Kuva 33 Vuosittain raportoitu toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen voimassaole-

va säästö ja laskennallinen tavoitteen toteutumisen vaatima säästöura KETS 
ja KEO liittyneillä. 

 
 
Kuvassa (Kuva 33) on esitetty miten sopimuksessa on kertynyt vuosittaista energiansääs-
töä varhaistoimista ja sopimuskaudella 2008–2014 toteutetuista toimenpiteistä. Pylväillä 
on kuvattu vuosittain toteutetuilla toimenpiteillä saavutettu säästö ja viivalla kumulatiivi-
nen energiansäästövaikutus, jossa kunakin vuonna on otettu huomioon vain sellaiset 
toimenpiteet, joiden säästövaikutus on voimassa ko. tarkasteluvuonna. Koska toimenpi-
teiden ensimmäinen voimassaolovuosi on toteutusta seuraava vuosi, on kuvaan piirretty 
näkyviin myös vuoden 2015 alun tilanne, jotta saadaan näkyviin vuonna 2014 toteutettu-
jen toimenpiteiden vaikutus. Kumulatiivista säästöä kuvaava viiva siis näyttää aina tilan-
teen tarkasteluvuoden alussa. Vertailukohtana (katkoviivalla) on kuvassa esitetty tavoit-
teen mukainen säästö, mikäli vuodelle 2016 asetettuun säästötavoitteeseen edettäisiin 
tasaisella vauhdilla (noin 83 GWh/a). Aiempina vuosina toteutettujen toimenpiteiden 
säästövaikutus, joka on päättynyt ennen vuotta 2014, on esitetty kuvassa vinoviivoitet-
tuna ko. vuoden säästöpylväässä. Erityisesti varhaistoimiin sisältyy paljon toimenpiteitä, 
joiden säästövaikutus on jo päättynyt vuonna 2015. Varhaistoimina on tässä kuvassa 
huomioitu toimenpiteet, joiden säästövaikutus on ollut voimassa 2008. Toimenpiteiden 
säästövaikutuksen voimassaoloa on tarkemmin kuvattu kappaleessa 3.1.4. 
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6 Energiakatselmus- ja investointituet  

6.1 Energiakatselmustuki  

6.1.1 Energiakatselmustuki 2014 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Vuonna 2014 tuki oli kaikille tukikelpoisille hakijoille pääsääntöi-
sesti enintään 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Kuntien ja kuntayh-
tymien sekä mikro- ja ja pk-yrityksille12 hankkeissa tuki oli kuitenkin enintään 50 % hy-
väksyttävistä kustannuksista. Lisäksi tuki uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin oli 
enintään 60 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävän tuettavan työkustannuk-
sen yläraja määräytyy kiinteistöissä rakennustilavuuden perusteella. TEM:n vuosittain 
julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkus-
tannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille. 

Suurten yritysten13  energiakatselmuksille ei enää energiatehokkuusdirektiivin toi-
meenpanon määräajan 5.6.2014 jälkeen voi myöntää tukea, koska ne kuuluvat energia-
tehokkuusdirektiivin edellyttämien pakollisten energiakatselmusten piiriin. Kunta-alalla 
suurten yritysten määritelmän12 raja-arvot on mahdollista täyttyä esim. kuntien omista-
missa kiinteistöyhtiöissä. Muille kuin suurille yrityksille myönnetään energiakatselmustu-
kea myös jatkossa. Vuoden 2015 energiakatselmustukilinjaukset muilla kuin suurille 
yrityksille eivät muuttuneet vuodesta 2014. 

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Tuki haetaan 
siitä paikallisesta ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatsel-
muksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 
 

6.1.2 Energiakatselmustuki KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille  

Vuonna 2014 kuntasektorin energiatehokkuussopimuksessa tai -ohjelmaan liittyneissä 
kunnissa ja kuntayhtymissä käynnistettiin 28 energiakatselmushanketta, joista 10 oli 
uusiutuvan energian kuntakatselmuksia sisältäviä hankkeita. Käynnistyneissä 18:ssa 
rakennusten energiakatselmushankkeessa oli yhteensä 195 katselmuskohdetta, joista 
109 kiinteistöjen energiakatselmusta, 70 energiakatsastuksia, 8 käyttöönottokatselmusta 
ja 8 seurantakatselmusta. 

KEO-sopimukseen liittyneet käynnistivät rakennuksiin kohdistuneita katselmuksia 
alle puolet edellisvuotisesta. Käynnistyneiden katselmusten määrä vuonna 2014 on  
samaa luokkaa kuin sopimuskaudella keskimäärin (7 hanketta, 35 kohdetta). Myös 
KETS liittyneiden katselmusaktiivisuus laski edellisvuodesta, ja oli alhaisin viiteen  
vuoteen. Vuonna 2014 käynnistyneistä 11 uusiutuvan energian kuntakatselmusta seit-
semän käynnistyi KETS-sopimukseen liittyneissä kunnissa ja neljä KEO-sopimukseen 
liittyneissä kunnissa. 
 
  

                                                
12 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja joko 
vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 
13 Suuri yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: yli 250 työntekijää tai tase yli 43 milj. € 
ja liikevaihto yli 50 milj. €. Katso myös Onko yrityksemme suuri yritys 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet/energiakatselmustuki_onko_yrityksemme_suuri_yritys
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Kuntasektorin sopimuksiin liittyneille myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä yli 
410 000 euroa. Näiden hankkeiden sisältämien katselmusten osuus kuntasektorilla yh-
teensä käynnistetyistä energiakatselmuksista vuonna 2014 oli 96 % katselmuskohteiden 
lukumäärällä ja 97 % katselmustuella mitattuna. Rakennustilavuudella mitattuna vuonna 
2014 käynnistyi energiakatselmuksia noin 16 % vähemmän kuin vuonna 2013.  

Energiakatselmustoiminta säilyi kokonaisuutena melko aktiivisena kunta-alalla 
vaikka KEO kuntien katselmusaktiivisuus laski ja uusiutuvan energian kuntakatselmuk-
sia ei edelleenkään ole käynnistetty sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttä-
mällä tavalla. KETS- ja KEO -sopimuksissa sopimusvelvoitteena olevia uusiutuvan 
energian kuntakatselmuksia käynnistyi vuonna 2014 vain 11. Uusiutuvan energian kun-
takatselmuksia on vuoden 2014 loppuun mennessä tehty tai käynnistynyt 46:ssä sopi-
muskunnassa, joista 25 on KETS-kuntaa ja 21 KEO-kuntaa. Näistä kuntakatselmuksista 
yksi on tehty ennen vuotta 2008 eli ennen nykyisen sopimuskauden alkamista.  

Taulukossa (Taulukko 10) on esitetty TEMin myöntämä energiakatselmustuki vuonna 
2014 kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja energiaohjelmaan (KEO) 
liittyneille sekä myös koko kuntasektorille yhteensä. Lisäksi taulukossa on esitetty vas-
taavasti tiedot sopimuskaudella 2008–2014 kunta-alalla yhteensä ja vertailuna myös 
yksityisen palvelusektorin ja keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille. 
 
 
Taulukko 10 Energiakatselmustuki kuntasektorin hankkeisiin. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            
  KETS/rakennukset 11 164 694 033 352 593 
  KEO/rakennukset 7 31 121 538 60 752 
  KETS+KEO/rakennukset yhteensä 18 195 815 571 413 345 
  KETS/kuntakatselmus* 6 7 126 719 76 031 

2014 KEO/kuntakatselmus* 4 4 48 640 29 184 
  KETS+KEO/kuntakats.*  yhteensä 10 11 175 359 105 215 
  Kunta-ala muut kuin sopimusyhteisöt 2 7 -23 725 -17 455 
  Kunta-ala muut/kuntakatselmus* 1 2 55 875 33 525 
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 8 20 168 845 69 484 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 35 62 2 021 662 812 568 
            

Yhteensä 
2008–2014 

KETS/rakennukset 129 1 360 5 013 840 2 501 839 
KEO/rakennukset 46 233 736 027 368 004 
KETS+KEO/rakennukset yhteensä 175 1 593 5 749 867 2 869 843 
KETS/kuntakatselmus* 21 22 558 309 326 024 
KEO/kuntakatselmus* 14 21 224 160 131 615 
KETS+KEO/kuntakats.*  yhteensä 35 43 782 469 457 639 
Kunta-ala muut kuin sopimusyhteisöt 18 45 124 610 38 184 
Kunta-ala muut/kuntakatselmus* 8 11 154 645 92 010 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 204 398 2 044 820 820 954 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 211 277 8 723 028 3 540 607 

            

* Uusiutuvan energian kuntakatselmus 
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 34, Kuva 35) on esitetty KETS- ja KEO-kunnille sopimuskaudel-
la vuosittain myönnetty energiakatselmustuki (sisältää myös uusituvan energian kunta-
katselmukset) ja tukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä.  
 
 

 
Kuva 34 KETS-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2014 myönnetty energiakat-

selmustuki ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty 
vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 

 
Kuva 35 KEO-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2014 myönnetty energiakat-

selmustuki ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty 
vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 
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6.2 Investointituki energiansäästöön 

6.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2014 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteis-
sa harkinnanvaraista investointitukea energiansäästöhankkeille. Energiatuen pääpaino 
on uuden energiaa säästävän ja uusiutuvia energialähteitä edistävän tekniikan käyt-
töönotossa. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin 
saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa investointitukea myös tavanomaisen tekniikan 
hankkeisiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sillä arvioidaan olevan hankkeen 
käynnistymiselle tärkeä merkitys.  

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon määräajan 5.6.2014 jälkeen, ei energia-
tukea ollut enää mahdollista myöntää suurten yritysten14  energiakatselmuksille. Sen 
sijaan investointitukea energiansäästöhankkeiden toteuttamiseen voivat edelleen saada 
myös suuret yritykset silloin, kun muut tuen myöntämiseen liittyvät ehdot täyttyvät.   

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2014 enimmillään 20 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 
Päästökauppalain soveltamisalan piirissä oleville laitoksille ei tukea myönnetä tavan-
omaisen tekniikan hankkeille, joissa päästöoikeuksilla on merkittävä taloudellinen vaiku-
tus hankkeen kannattavuuteen. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2014 oli maksimissaan 40 %, mutta 
käytännössä hankkeen koosta riippuen useimmiten 25–35 %. Tämä tuki koskee vain 
hankkeen uutta teknologiaa sisältävää osuutta ja ko. hankkeiden ns. tavanomaiseksi 
teknologiaksi arvioidulle osuudelle tukitaso on alempi määräytyen tavanomaisen tekno-
logian tuen mukaisesti.  

ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuki voi olla edellä olevassa kappalees-
sa esitettyä ns. tavanomaisen tekniikan tukea korkeampi, mikäli hakija on liittynyt ener-
giatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 25 %. 

Vastaavasti kuten energiakatselmustukea, myös investointitukea on haettava aina 
ennen hankkeen aloittamista. Tukihakemus toimitetaan pääsääntöisesti kohteen sijainti-
paikan mukaan määräytyvään paikalliseen ELY-keskukseen. Investointi katsotaan aloi-
tetuksi, kun sitä koskeva lopullinen ja sitova investointipäätös tai laitetilaus on tehty tai 
rakentaminen on aloitettu. 

TEM määrittää vuosittain edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteutta-
miseen kohdistuvan Investointituen tasot. Vuonna 2015 näihin tukitasoihin ei tullut muu-
toksia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös linjaukset koskien säästöinvestointien ta-
kaisinmaksuaikoja, niiden kokoa ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden hakijaa 
pysyivät ennallaan. Tukilinjausten mukaisesti koroton takaisinmaksuaika investointituen 
kohteena olevalle energiansäästötoimenpiteelle on oltava yli 3 vuotta. Lisäksi takaisin-
maksuajan ollessa 3–5 vuotta, suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, 
jossa on esitetty investoinnin kannattavuus tuen kanssa ja ilman tukea sekä tuen tarvet-
ta koskevat kirjalliset perustelut. Tuettaville hankkeille ei ole määritetty tuettavan hank-
keen ylärajaa. ESCO-palvelulla toteutettavassa hankkeessa ei ESCO-yritys voi olla tuen 
hakijana.  

                                                
14 Suuri yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: yli 250 työntekijää tai tase yli 43 milj. € 
ja liikevaihto yli 50 milj. €. Katso myös Onko yrityksemme suuri yritys 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet/energiakatselmustuki_onko_yrityksemme_suuri_yritys
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Vuoden 2015 investointitukia koskevat tukilinjaukset ja linkit tukihakemuksiin löytyvät 
laajemmin Motivan verkkosivulta15 kohdasta TEM energiakatselmus- ja investointituet 
2015.  
 

6.2.2 Investointituki KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille  

Vuonna 2014 kunta-alalla käynnistyi 35 TEM energiatukea saanutta energiansäästöin-
vestointia. Hankkeista 23 käynnistyi KETS-kunnissa ja 12 KEO-kunnissa. Hankkeiden 
määrä nousi yhdellä edellisvuodesta. KEO-liittyneet käynistivät edellisvuoteen verrattu-
na puolet enemmän hankkeita, ja tuki oli yli kaksinkertainen. KETS-liittyneet käynnistivät 
hankkeita muutaman vähemmän kuin viime vuonna, mutta myönnetyn tuen määrä kas-
voi (Kuva 36).  

Kaikki investointitukea vuonna 2014 kunta-alalla saaneet hankkeet saivat ns. ta-
vanomaisen tekniikan energiansäästöhankkeisiin suunnattua tukea. Tukea saaneista 
hankkeista viisi oli ESCO hankkeita (kaikki KETS hankkeita). 

Kuvissa (Kuva 36, Kuva 37) on esitetty KETS- ja KEO-kunnille sopimuskaudella vuo-
sittain myönnetty investointituki energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantami-
seen sekä tukea saaneiden hankkeiden lukumäärä. 
 
 

 
Kuva 36 KETS- kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2014 energiansäästö- ja 

energiatehokkuus -hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden  
lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkei-
den lukumäärä. 

 
 

                                                
15 http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-
_ja_investointituet 
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Kuva 37 KEO-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2014 energiansäästö- ja  
energiatehokkuus -hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden  
lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkei-
den lukumäärä. 

 

 
Vuonna 2014 kunta-alan investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä yli 
3,3 milj. euroa, joka on noin 50 % suurempi kuin vuonna 2013 kunnille myönnetty tuki. 
Myönnetyn tuen osuus kaikille eri sopimusalueiden energiatehokkuussopimuksiin liitty-
neille myönnetystä investointituesta nousi selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2014 kunti-
en osuus oli 34 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille myönnetystä tuesta, kun se 
vuonna 2013 oli 20 %. 

Taulukossa (Taulukko 11) on yhteenveto TEM:n KETS- ja KEO-sopimuksiin liittyneille 
kunnille myöntämästä investointituesta energiansäästöinvestointeihin vuonna 2014 sekä 
yhteensä koko sopimuskaudella 2008−2014. Taulukossa on vertailun vuoksi myös esi-
tetty vastaavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluville keskisuuren 
teollisuuden ja palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille yhteensä myönnetyt 
investointituet. 
 
Taulukko 11 Investointituki energiansäästöön kuntasektorilla. 

Sopimusalue 2014 2008–2014 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 

KETS 23 2 906 080 137 16 454 550 
KEO 12 416 582 57 2 854 002 
KETS+KEO yhteensä 35 3 322 662 194 19 308 552 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 14 674 791 120 5 490 636 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 22 629 772 179 13 505 068 
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Kunta-alalle myönnettyä tukea vastaavat investoinnit ovat vuonna 2014 tukihakemusten 
perusteella olleet yhteensä noin 15 milj. euroa. Yhteensä tukea saaneiden hankkeiden 
investoinnit ovat sopimuskaudella 2008−2014 olleet yli 82 milj. euroa. 

Edellä oleva energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäätöön kohdistuvan 
investointituen lisäksi myönnettiin kunta-alalle vuonna 2014 uusiutuvan energiankäytön 
lisäämiseen investointitukea 16 hankkeeseen yhteensä 0,69 milj. euroa. Tätä vastaavat 
investoinnit olivat olleet noin 3,6 milj. euroa.  

Vuosina 2009−2014 (vuoden 2008 tietoa ei ole käytössä) on uusiutuvan energian 
tukea myönnetty kunta-alan sopimuksiin liittyneille yhteensä noin 2,8 milj. euroa ja sitä 
vastaavat investoinnit ovat olleet noin 14,4 milj. euroa 
 

 

6.3 Energiakatselmusten kattavuus 

KETS- ja KEO-kunnat ovat liittymisasiakirjassa sitoutuneet toteuttamaan energiakatsel-
muksia 80 %:ssa omistamistaan rakennuksista (rakennustilavuudella mitattuna) vuoden 
2013 loppuun mennessä. Tämän lisäksi KETS-kunnilla on tavoitteena tehdä seuranta- ja 
käyttöönottokatselmuksia. Vuoden 2013 tavoitetta ei saavutettu. 

Vuoden 2014 loppuun mennessä energiakatselmuksia ja/tai uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksia on käynnistänyt 66 KETS-kuntaa ja 42 KEO-kuntaa. Osa liittyneistä 
on jo kertaalleen katselmoinut suuren osan rakennuskannastaan, joten jatkossa niiden 
katselmusten tulisi painottua seurantakatselmuksiin. Muutamalla liittyjällä on katselmus-
toiminnan piiriin tullut jo yhtä paljon rakennuskantaa kuin vuoden 2014 raportoinnissa on 
ilmoitettu liittyjän omistuksessa olevaksi rakennuskannaksi.  

KETS-kunnilla on katselmusten kattavuus keskimäärin 48 % liittyjän omistamasta 
palvelurakennuskannasta. Kattavuutta laskee huomattavasti se, että 20 liittyjää ei ole vielä 
lainkaan aloittanut katselmustoimintaa. Katselmuksia jo käynnistäneiden 57 KETS-kunnan 
keskimääräinen katselmusten kattavuus on 64 % liittyjän omistamasta palvelurakennus-
kannasta. Lisäksi 11 KETS liittyjää on tehnyt seurantakatselmuksia kiinteistöihinsä, osa on 
uudelleen katselmoinut jo noin viidenneksen kiinteistökannastaan. 

KEO-kunnilla on katselmusten kesimääräinen kattavuus vain 23 % liittyjien omista-
masta palvelurakennuskannasta, rakennuskannan katselmustoiminnan käynnistäneillä 
kunnilla (20 kuntaa) on kattavuus myös KEO:n puolella korkeampi (57 % rakennus-
kannasta). 

Kuvassa (Kuva 38) on pylväillä esitetty KETS-kuntien katselmustoiminnan kattavuus, 
joka kuvaa katselmoidun rakennuskannan osuutta koko kunnan julkisesta rakennuskan-
nasta. Mukana kuvassa ovat kaikki energiakatselmukset, jotka KETS-kunnat ovat käyn-
nistäneet vuodesta 1992 lähtien, lukuun ottamatta seurantakatselmuksia. Seurantakat-
selmukset on jätetty kuvasta pois, jotta vältytään laskemasta samaa tilavuutta useam-
man kerran mukaan katselmustoiminnan kattavuutta määriteltäessä. Kuvassa on myös 
viivalla esitetty katselmoidun rakennuskannan tilavuus (oikeanpuoleinen pystyakseli). 
KETS-kunnat on järjestetty kuvassa katselmoidun rakennustilavuuden mukaan suuruus-
järjestykseen. Kuvassa (Kuva 39) on esitetty KEO-kunnista vastaavat tiedot.  
KEO-kunnista 20 on käynnistänyt katselmuksia kiinteistökannassaan, ja lisäksi 22 kun-
taa on teettänyt vain uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Koska uusiutuvan ener-
gian kuntakatselmuksia ei seurata rakennustilavuuden kautta, eivät kuntakatselmukset 
näy kyseisten kuntien kohdalla (Kuva 39). Kuvissa ovat mukana vain rakennusten ener-
giakatselmuksia tehneet KETS- ja KEO-kunnat. 
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Kuva 38 KETS-kuntien energiakatselmustoiminnan kattavuus 16. 
 
 

 
Kuva 39 KEO-kuntien energiakatselmustoiminnan kattavuus16.  
 

 
Taulukossa (Taulukko 12) on esitetty KETS- ja KEO-kuntien energiakatselmusten volyymi 
vuonna 2014 ja yhteensä sopimuskaudella 2008–2014. Lisäksi taulukossa on esitetty 
kunta-alan sopimusten piirissä tehdyt katselmukset vuosilta 1992–2014 yhteensä, ja 
sopimuskaudella toteutettujen katselmusten osuus tästä katselmoidusta kannasta. 
KETS- ja KEO-kunnille on tuotu vuosiraportointiin näkyviin kaikki vuodesta 2000 lähtien 

                                                
16 Vaaka-akselilla olevat numerot ovat kunnan KETS liittymisnumero, lista liittyneistä kunnista liittymisnumeroineen 
liitteessä 1.  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1 3 4 12 5 2 6 8 7 262217252842434153342419367768113357386230444656142074326423655240313970186679475159293754 9 2145

m
ilj.

 m
3

Katselmoitu osuus julkisesta rakennuskannasta Katselmoitu rakennuskanta

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

6 1 49 44 28 56 29 54 53 3 26 23 27 38 33 55 47 20 31 7

m
ilj.

 m
3

Katselmoitu osuus julkisesta rakennuskannasta Katselmoitu rakennuskanta



54 

käynnistyneet katselmukset. Myös aiemmin katselmoituja kohteita saa seurantaan pyy-
dettäessä. 

Taulukossa (Taulukko 12) näkyy eroteltuna myös seurantakatselmushankkeet, joita 
on vuoden 2014 loppuun mennessä KETSin piirissä käynnistänyt 9 kuntaa/kaupunkia ja 
2 kuntayhtymää. KEO-kunnat eivät ole vielä käynnistäneet seurantakatselmuksia. Seu-
rantakatselmusten volyymin tulisi jatkossa sopimuskaudella nousta merkittävästi johtuen 
ennen vuotta 2000 tehtyjen energiakatselmusten suuresta määrästä.  
 
 
Taulukko 12 KETS- ja KEO-kuntien käynnistämät energiakatselmukset sopimuskaudella 

2008–2014, sekä KETS ja KEO liittyneiden katselmoitu rakennuskanta yhteen-
sä 1992–2014. 

Vuosi Energiakatselmukset KETS + KEO Kohteet Rakennus- 
tilavuus 

Tilavuuden 
osuus  

katselmoidusta  
kannasta yht.  

1992–2014 

          
    lkm milj. m3 % 

2014 

Energiakatselmukset ja -katsastukset 187 3,00 5 % 
Seurantakatselmukset 8 0,13 0 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 11 0   
Yhteensä 206 3,13 6 % 

          

Sopimus-
kaudella 

2008–2013 

Energiakatselmukset ja -katsastukset 1 563 22,48 41 % 
Seurantakatselmukset 31 1,07 2 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 42 0   
Yhteensä 1 636 23,55 43 % 

          

  KETS+KEO katselmoitu rakennuskan-
ta 1992–2014 3 296 55,20 100 % 

          

  Sopimuskauden katselmusten osuus 
1992–2014 katselmoidusta kannasta 

50 % 43 %   
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7 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopi-
mustoiminta  

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan joulukuussa 2012. Se korvaa energiapal-
veludirektiivin (ESD) ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin (CHP) 
sekä muutaman kohdan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä.  

Osana EED:n toimeenpanoa jäsenvaltiot määrittivät direktiivin vaatimat omat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa keväällä 2013 (artikla 3). Suomen ilmoittama ta-
voite vastaa vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa määritettyä energian loppuku-
lutusta vuonna 2020. EED sisältää lisäksi sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), 
jonka saavuttamisessa keskeisenä elementtinä on Suomessa ilmoitettu olevan energia-
tehokkuussopimusjärjestelmämme. Artiklan 7 edellyttämään sitovaan energiansäästöta-
voitteeseen sisältyy energiapalveludirektiivistä poiketen myös päästökaupan piirissä 
olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyneiden energiankäyttö.  

Nykyiset energiatehokkuussopimuksemme sopivat periaatteiltaan hyvin EED:n  
artiklan 7 hyväksymiin politiikkatoimiin, eikä direktiivi edellytä niihin merkittäviä muutok-
sia. Jo nyt mm. energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen raportointi pal-
velee EED:n seurantatarpeita. Jos muutostarpeita tai mahdollisuuksia nousee esiin, 
voidaan niitä käsitellä energiatehokkuussopimusten jatkokaudesta neuvoteltaessa. 

Uudessa direktiivissä artiklaan 7 liittyvä säästötavoite on määritetty kumulatiivisena 
ja siinä laskennassa säästötoimet ovat tavoitteen saavuttamisen kannalta sitä arvok-
kaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämä tarkoittaa, että nykyisen sopimusjakson 
kolmen viimeisen vuoden (2014–2016) säästöjen on arvioitu EED.n toimenpanoa val-
misteltaessa kattavan noin kaksi kolmasosaa vuonna 2020 vaadittavasta artiklan 7 edel-
lyttämästä sitovasta säästötavoitteesta. Tästä johtuen kuluvan sopimuskauden viimeisi-
nä vuosina säästötoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ja niiden raportointi on erittäin 
tärkeää. 

Energiatehokkuussopimukset ovat toimineet meillä hyvin, joten nykyinen vuonna 
2016 päättyvä sopimuskausi päätettiin viedä suunnitellusti loppuun. Koska energiate-
hokkuusdirektiivin toimeenpanokausi jatkuu vuoteen 2020 asti, allekirjoitti työ- ja elinkei-
noministeriö syksyllä 2013 nykyisen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
(puitesopimus) allekirjoittaneiden liittojen kanssa aiesopimuksen, jossa elinkeinoelämä 
sitoutuu neuvottelemaan uudesta vuodet 2017–2020 kattavasta sopimusjaksosta sekä 
tavoittelemaan määrällisesti riittävää kumulatiivista energiansäästöä jaksolla 2014–
2020. Vastaava aiesopimus tehtiin myös kunta-alalla suurimpien kuntien kanssa. Aieso-
pimuksen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii uutta sopimusjaksoa koskien var-
mistamaan sopimukseen liittyvien tukien jatkumisen energiatehokkuusdirektiivin salli-
missa puitteissa ja varmistamaan resurssit, jotta se voi osallistua sopimusyritysten 
kanssa toteutettaviin yhteisiin kehityshankkeisiin.   

Uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten sopimusten jatkoajasta neuvo-
tellaan vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi 
vuoteen 2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se on tarkoitus käynnistää aiesopimuk-
sen mukaisesti mahdollisimman kattavasti vuoden 2017 alussa, jotta tavoitteeksi asetet-
tu kumulatiivinen energiansäästö on saavutettavissa. 
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Liite 1 Lista liittyneistä kunnista ja kuntayhtymistä 

Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyneet  
kunnat ja kuntayhtymät 31.12.2014 

 
Helsingin kaupunki 
2 Espoon kaupunki 
3 Tampereen kaupunki 
4 Vantaan kaupunki 
5 Turun kaupunki 
6 Oulun kaupunki 
7 Kuopion kaupunki 
8 Porin kaupunki 
9 Nokian kaupunki 
10 Imatran kaupunki 
11 Salon kaupunki 
12 HUS-kuntayhtymä 
13 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
14 Päijät-Hämeen  

koulutuskonserni-kuntayhtymä 
16 Haminan kaupunki 
17 Oulun seudun  

koulutuskuntayhtymä 
18 Laukaan kunta 
19 Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
20 Pieksämäen kaupunki 
21 Kemin kaupunki 
22 Savonlinnan kaupunki 
23 Kymenlaakson Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
24 Hyvinkään kaupunki 
25 Rauman kaupunki 
26 Lappeenrannan kaupunki 
27 Heinolan kaupunki 
28 Lahden kaupunki 
29 Kemi-Torniolaakson  

koulutuskuntayhtymä 
30 Riihimäen kaupunki 

31 Saarijärven kaupunki 
32 Euran kunta 
33 Uudenkaupungin kaupunki 
34 Porvoon kaupunki 
35 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
36 Lohjan kaupunki 
37 Hankasalmen kunta 
38 Ylöjärven kaupunki 
39 Pohjois-Pohjanmaan  

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
40 Mäntsälän kunta 
41 Vaasan kaupunki  
42 Jyväskylän kaupunki 
43 Joensuun kaupunki 
44 Kirkkonummen kunta 
45 Siilinjärven kunta 
46 Rovaniemen kaupunki 
47 Kangasalan kunta 
48 Raision kaupunki 
49 Äänekosken kaupunki 
50 Varkauden kaupunki 
51 Sastamalan kaupunki 
52 Lempäälän kunta 
53 Mikkelin kaupunki 
54 Mynämäen kunta 
55 Akaan kaupunki 
56 Kauniaisten kaupunki 
57 Kouvolan kaupunki 
58 Lieksan kaupunki 
59 Kotkan kaupunki 
60 Kokkolan kaupunki 
61 Kajaanin kaupunki 
62 Keski-Uudenmaan koulutuskun-

tayhtymä 
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64 Janakkalan kunta 
65 Liedon kunta 
66 Valkeakosken kaupunki 
67 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
68 Keravan kaupunki 
69 Kristiinan kaupunki 
70 Helsingin seudun ympäristöpalve-

lut 
71 Järvenpään kaupunki 
72 Seinäjoen kaupunki 

73 Iin kunta 
74 Vaasan sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymä 
75 Sodankylän kunta 
76 Kiuruveden kaupunki 
77 Tuusulan kunta 
78 Siuntion kunta 
79 Raaseporin kaupunki 
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Kuntien energiatehokkuusohjelmaan (KEO) liittyneet  
kunnat ja kuntayhtymät 31.12.2014 

 
1 Jämsän kaupunki 
2 Iitin kunta 
3 Pirkkalan kunta 
5 Jokioisten kunta 
6 Kuusamon kaupunki 
7 Laihian kunta 
9 Kauhajoen kaupunki 
10 Teuvan kunta 
11 Isojoen kunta 
12 Kurikan kaupunki 
13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
15 Sievin kunta 
16 Inarin kunta 
17 Pudasjärven kaupunki 
18 Ilomantsin kunta 
20 Leppävirran kunta 
21 Kemijärven kaupunki 
22 Pelkosenniemen kunta 
23 Vetelin kunta 
24 Lestijärven kunta 
25 Toholammin kunta 
26 Padasjoen kunta 
27 Limingan kunta 
28 Kalajoen kaupunki 
29 Karkkilan kaupunki 
30 Haukiputaan kunta 
31 Simon kunta 
32 Kuhmoisten kunta 
33 Urjalan kunta 
34 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 
35 Rautjärven kunta 
36 Asikkalan kunta 
38 Oriveden kaupunki 
39 Ilmajoen kunta 
41 Ristiinan kunta 
42 Kerimäen kunta 
44 Orimattilan kaupunki 

46 Pietarsaaren kaupunki 
47 Uuraisten kunta 
48 Laitilan kaupunki 
49 Närpiön kaupunki 
50 Taivalkosken  
51 Ranuan kunta 
52 Jalasjärven kunta 
53 Parikkalan kunta 
54 Sipoon kunta 
55 Lapuan kaupunki 
56 Virtain kaupunki 
57 Alavuuden kaupunki 
58 Toivakan kunta 
59 Loviisan kunta 
60 Kuortaneen kunta 
62 Pyhärannan kunta 
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