
MIKÄ?

KENELLE?

MIKSI?
Vuoden 2017 alussa Suomessa käynnistyi uusi energiatehok-
kuussopimuskausi vuosille 2017-2025. Vapaaehtoisten sopi-
musten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, 
energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla sekä kunnissa ja kau-
pungeissa. Sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä 
valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset ener-
giatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita 
pakkokeinoja.

Energiansäästöä syntyy, kun sopimukseen liittyvät yritykset ja 
kunnat toteuttavat energiankäyttöä tehostavia toimia ja inves-
tointeja. Pienilläkin teoilla on yhteenlaskettuna suuri vaikutus.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ • YMPÄRISTÖMINISTERIÖ • ENERGIAVIRASTO • ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK • 
KUNTALIITTO • RAKLI • AUTOALAN KESKUSLIITTO • ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO • ENERGIATEOLLISUUS • 
KAUPAN LIITTO • KEMIANTEOLLISUUS • MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA • METSÄTEOLLISUUS • 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS • ÖLJY- JA BIOPOLTTOAINEALA • ÖLJYALAN PALVELUKESKUS • LEY • MOTIVA 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 
teollisuus l energia-ala l palveluala

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 
toimitilakiinteistöt l vuokra-asuntoyhteisöt
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• Tehokas ja järkevä energiankäyttö säästää kustannuksia ja 
lisää toiminnan kannattavuutta.

• Sopimukseen liittyneiden yritysten ja yhteisöjen 
on mahdollista saada investointitukea 
energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

• Sopimus mahdollistaa joustavan tavan yritykselle 
ja yhteisölle toteuttaa energiatehokkuustoimia 
tarvelähtöisesti, omassa tahdissa.

• Energiatehokkuuden jatkuvasta parantamisesta 
muovautuu hyödyllinen toimintatapa, joka tuottaa jatkuvia 
säästöjä.

• Energian tehokas käyttö on vastuullista ja yksi 
tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 
kunnat l kaupungit l kunta-yhtymät

Öljyalan energiatehokkuussopimus 
lämmityspolttoaineiden jakelu l öljylämmityskiinteistöt

LIITY VASTUULLISTEN ENERGIANKÄYTTÄJIEN JOUKKOON!

2017 – 2025



WHAT?

FOR WHOM?

WHY?
A new energy efficiency agreement period in Finland is sched-
uled over 2017-2025. Through voluntary agreements, the aim is 
to improve the efficient use of energy within industry, energy 
sector, service sector, property and building sector, as well as 
regional authorities and municipalities. The agreements, cho-
sen in cooperation by the government and the industry asso-
ciations, are a tool to fulfil the international energy efficiency 
obligations set for Finland, without new legislation or other 
coercive measures.

Energy savings are achieved, when the participating enterpris-
es and municipalities implement measures and investments 
that improve energy efficiency. Even small measures have a 
great effect when added up.

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY • MINISTRY OF THE ENVIRONMENT • ENERGY AUTHORITY • CONFEDERATION OF FINNISH INDUSTRIES EK • 
ASSOCIATION OF FINNISH LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES •  RAKLI - THE FINNISH ASSOCIATION OF BUILDING OWNERS AND CONSTRUCTION CLIENTS • 

FINNISH CENTRAL ORGANISATION FOR MOTOR TRADES AND REPAIRS • FINNISH FOOD AND INDUSTRIES’ FEDERATION • FINNISH ENERGY INDUSTRIES • 
FINNISH COMMERCE FEDERATION • CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION OF FINLAND • FINNISH HOSPITALITY ASSOCIATION (MARA) • 

FINNISH FOREST INDUSTRIES • THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES • FINNISH PETROLEUM AND BIOFUELS ASSOCIATION • 
OIL INDUSTRY SERVICE CENTRE LTD • FINNISH ASSOCIATION OF HEATING ENERGY • MOTIVA 

Energy Efficiency Agreement for Industries
industry l energy sector l service sector 

Energy Efficiency Agreement for Property and Building Sector
commercial properties l housing properties 

WWW.ENERGYEFFICIENCYAGREEMENTS2017-2025.FI

• Effective and rational energy use generates savings in 
costs and adds to profitability.

• The companies and organizations participating in the 
agreement can apply for investment subsidies for 
implementing energy efficiency measures.

• The agreement provides flexibility for a company or an 
organization to implement energy efficiency measures, 
based on needs and at its own pace.

• Continuously improved energy efficiency will become a 
beneficial way of action, which will generate continuous 
savings.

• Efficient use of energy is a responsible way of action and 
one of the key means to stop climate change. 

Energy Efficiency Agreement for Municipalities
municipalities l joint municipalities 

Energy Efficiency Agreement for Heating Oils
distribution of heating oils l oil-heated real estates 

JOIN THE GROUP OF RESPONSIBLE ENERGY USERS!
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