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Alkusanat  

Vuonna 2007 päättyneen energiansäästösopimuskauden jatkoksi allekirjoitettiin 4.12.2007 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja toimialaliittojen 
välillä uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kaudelle 2008–2016. Elinkei-
noelämän energiatehokkuussopimukseen on tällä hetkellä liittynyt 10 toimialaliittoa ja 
sopimuksessa on yhteensä 11 eri alojen toimenpideohjemaa sekä lisäksi ns. yleiset 
toimenpideohjelmat niille sekä teollisuuden että palvelualan yrityksille, joiden alalle ei ole 
olemassa omaa toimenpideohjelmaa. Edellä mainituista toimenpideohjelmista kaksi on 
energia-alan toimijoille kohdistuvia toimenpideohjelmia ja muut teollisuuteen ja palvelu-
alalle suunnattuja toimenpideohjelmia. 

Energiateollisuus ry on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitou-
tunut toimialaliitto ja se vastaa energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideoh-
jelmien toimeenpanosta.  

Tämä raportti liittyy energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmiin liit-
tyneiden yritysten vuoden 2009 tietojen vuosiraportointiin. Raportissa on esitetty yhteen-
veto em. yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista energiansäästötoimenpiteistä. 
Lisäksi on käsitelty energiapalvelujen toimenpideohjelman osalta siihen liittyneiden yri-
tysten asiakkaisiin kohdistuneita toimenpiteitä. 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä syyskuussa 2010 
 
 
Motiva 
Pertti Koski 
Hille Hyytiä  
Saara Elväs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Motiva Oy 

3 



Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään tulokset elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen ener-
giantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmia toteuttavien yritysten ja niiden 
toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja Energiate-
hokkuusjärjestelmän (ETJ) toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä energiapalvelujen 
osalta yritysten asiakkaille suunnatuista toimenpiteistä koskien vuotta 2009. 

Energiantuotannon toimenpideohjelma 

Vuoden 2009 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt 32 yritystä ja 195 toimipaik-
kaa. Tavoitteena on, että sopimusjärjestelmä kattaa mahdollisimman laajasti sähkön- ja 
lämmönyhteistuotannon sekä sähkön ja lämmön erillistuotannot.  

Tavoitteena on saada 80 % energiantuotannosta sopimusjärjestelmän piiriin. Ener-
giantuotannon toimenpideohjelman kattavuuden laskentaa on edellisestä vuoden 2008 
raportoinnista muutettu. Vuoden 2009 tiedoista lähtien kattavuudet lasketaan Energiate-
ollisuuden jäsenten sähköntuotannosta ja sähköä tuottavien jäsenten kaukolämmöntuo-
tannosta erikseen. Näin lasketut kattavuudet olivat 93,1 % sähköntuotannolle ja 76,4 % 
lämmöntuotannolle.  

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet toimipaikat (sopimustoimipaikat) 
raportoivat tietonsa seurantajärjestelmään määräaikaan mennessä yhtä poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Vuonna 2009 raportoiduilla 70 toteutetulla energiansäästötoimenpiteillä 
(energiansäästötoimenpiteet ja tuotannolliset toimenpiteet yhdessä) saavutettu sähkön 
säästövaikutus oli 122 GWh/a ja primäärienergian 82 GWh/a. Näiden toimenpiteiden 
raportoidut investointikustannukset olivat 18 milj. euroa.  

Säästöpotentiaali, laskettaessa raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpi-
teistä, oli sähkönsäästön osalta 373 GWh/a ja primäärienergian osalta 260 GWh/a. Näi-
hin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 55 milj. euroa. 

Toimialan tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia, joilla paranne-
taan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiatuotannon kokonaishyötysuhdetta. 
Ohjeellinen tavoite on saavuttaa sopimusyrityksissä kokonaisuutena vuoteen 2016 
mennessä 1 000 GWh primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh sähköntuotannon 
tehostuminen sähköenergiaksi laskettuna verrattuna kehitykseen ilman näitä uusia toi-
mia. Primäärienergian osalta tavoitteesta on raportoitu toteutuneeksi kahden ensimmäi-
sen sopimusvuoden aikana 37 % (373 GWh) ja sähköntuotannon tehostumisen osalta 
15 % (155 GWh) edellyttäen, että ko. raportoitujen toimenpiteiden säästövaikutus on 
voimassa vielä vuoden 2016 lopussa. 

Yritysten velvoitteena oli myös liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjestelmän 
(ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukauden 
kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Käytännössä se tarkoittaa ETJ:n integroi-
mista ISO14001-järjestelmään. 63 % toimipaikoista raportoi liittäneensä energia-asiat 
omiin johtamisjärjestelmiinsä ETJ:n mukaisesti 

Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Vuoden 2009 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt 83 yritystä ja 121 toimi-
paikkaa. Toimenpideohjelman kattavuustavoitteena on saada 80 % loppuasiakkaille 
siirretystä sähköstä (sähkönjakelu), loppuasiakkaille myydystä sähköstä (sähkönmyynti) 
ja loppuasiakkaille myydystä kaukolämmöstä sopimuksen piiriin vuoden 2010 loppuun 
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mennessä. Vuoden 2009 lopussa kattavuus sähkön jakelun osalta oli 87,2 %, sähkön 
myynnin 94,4 % ja kaukolämmön myynnin 79,2 %.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikat raportoivat 
vuosiraportointitietonsa seurantajärjestelmään määräaikaan mennessä yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta. 

Sopimuskauden aluksi yritysten pääasiallisena velvoitteena on laatia suunnitelma 
asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista sekä tunnistaa 
mahdollisuudet tehostaa asiakkaan energian loppukäyttöä. Yritykset raportoivat oman 
energiankäytön tehostamistoimenpiteitä ja energiatehokkuuspalveluista asiakkaiden 
energiankäytön tehostamiseksi.  

Oman energiankäytön tehostamiseksi energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liitty-
neet yritykset raportoivat vuonna 2009 yhteensä 67 säästötoimenpidettä (ES- ja KAT-
toimenpiteet), joille oli arvioitu 2,1 GWh/a sähkönsäästö ja 2,1 GWh/a lämmön sekä polt-
toaineiden säästö. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat noin 
0,4 milj. euroa. Yhteensä sopimuskaudella, vuosina 2008 ja 2009, raportoitu sähkönsääs-
tö on 4,9 GWh/a ja lämmön ja polttoaineiden säästö 9,3 GWh/a. Näiden lisäksi yritykset 
toteuttivat vuosina 2008 ja 2009 muita investointeja (MI), jotka ovat tehostaneet sähkön 
käyttöä (44,8 GWh/a) ja lämmön ja polttoaineiden käyttöä (6 GWh/a), vaikka toimenpiteitä 
ei tehty erityisesti energian säästön takia. Esimerkkinä tällaisista voi mainita verkostoin-
vestoinnit mm. kaapelien ja muuntajien uusinnat.  

Toimialan ohjeellisena tavoitteena on toteuttaa toimia, jotka johtavat 150 GWh säh-
könsäästöön sähkön siirto- ja jakeluhäviöissä ja kaukolämmön tuotannon ja siirron säh-
kön kulutuksessa sekä 150 GWh säästöön kaukolämmön jakeluhäviöissä ja erillistuo-
tannon polttoaine-energian kulutuksessa vuoteen 2016 mennessä verrattuna tilantee-
seen ilman näitä uusia toimia. Kun otetaan huomioon sekä varsinaisten energiansäästö-
toimenpiteiden (ES- ja KAT-toimenpiteet) että muiden toimenpiteiden (MI-toimenpiteet) 
energiansäästövaikutus, on kahtena ensimmäisenä sopimusvuotena 2008–2009 tavoit-
teesta toteutunut sähkön osalta 33 % ja lämmön sekä polttoaineiden osalta 10 % edel-
lyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 2016 lo-
pussa.  

Asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja yritykset ovat raportoineet run-
saasti. Raportoitujen toimenpiteiden säästövaikutuksia (MWh/a) ei ole ollut mahdollista 
arvioida tähän vuosiraporttiin, vaan niitä on käsitelty sisällön ja toteutuneiden määrätie-
tojen perusteella.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikoista 24–51 % 
raportoi energiatehokkuuden sisältyvän johtamisjärjestelmiin.  
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmia 
toteuttavien yritysten ja niiden toimipaikkojen osalta elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimuksen tiedot toteutetuista säästötoimenpiteistä ja energiansäästöstä kahdelta en-
simmäiseltä sopimusvuodelta sekä lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelman osalta 
yritysten asiakkaille suunnatuista toimenpiteistä koskien vuotta 2009.  

 
 

1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin käyttämällä 
edellisvuoden tapaan internet-pohjaista seurantajärjestelmää.  

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin. Mikäli raportointitiedoissa 
havaittiin puutteita tai virheitä, toimipaikoilta pyydettiin lisätietoja. Tietojen kattavuus ja 
oikeellisuus on tärkeää sekä yritysten että koko raportoinnin kattavuuden ja luotettavuu-
den kannalta, millä on myös laajempi hyöty niin kansallisella kuin EU-tasolla eri tarpei-
siin liittyvän energiansäästön ja -tehokkuuden seurannan ja raportoinnin kannalta. 
 
 

1.2 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sekä energiantuotannon että energiapalvelujen toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset 
raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energiansäästösyistä tehdyistä toimenpiteis-
tä. Tässä luvussa esitetään yleiset periaatteet yritysten vuosiraportoinneissaan ilmoitta-
minen toimenpiteiden raportoinnista sekä niiden käsittelystä ja tulosten yhteenvedosta. 
Yritysten vuosiraportointi sujui vuonna 2009 selvästi ensimmäistä vuotta paremmin.  

Energiantuotannon osalta yritysten raportoimat tulokset ovat energiakatselmuk-
sissa tai yritysten muissa selvityksissä todettuja laskennallisia energiansäästövaikutuk-
sia (ES- ja KAT-toimenpiteet), ja tuotannollisista toimenpiteistä johtuvaa energiansääs-
töä (TT-toimenpiteet). Yritykset voivat halutessaan raportoida myös ympäristönsuojeluin-
vestoinnit (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. 

Tuotannollisten toimenpiteiden (TT) investoinnit ovat usein suuria ja näitä ei voida 
perustella yksistään tehostumisen aiheuttamilla säästöillä. Näissä toimenpiteissä tehos-
tumisen investointiosuudeksi on ohjeistettu raportoitavaksi viiden vuoden kustannus-
säästöä vastaava osuus (takaisinmaksuajaksi tehostamistoimenpiteelle syntyy tässä 
laskennallisesti viisi vuotta). Ohjeistus toimitettiin yrityksille keväällä 2009 (Energiate-
hokkuutta parantavien investointien ja toimenpiteiden määrittäminen ja raportointi energi-
antuotannon energiatehokkuussopimuksessa, ET/Motiva, 2009). Tästä ohjeistuksesta 
poikkeavasti käsitellyt vuonna 2009 raportoitujen toimenpiteiden tiedot Motiva pyrki tätä 
raporttia varten korjaamaan mahdollisuuksiensa mukaan.  

Energiapalvelujen osalta yritysten raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvat 
tulokset ovat energiakatselmuksissa tai yritysten muissa selvityksissä todettuja lasken-
nallisia energiansäästövaikutuksia (KAT- ja ES-toimenpiteet). Yrityksiä pyydettiin rapor-
toimaan myös niistä tehdyistä muista toimenpiteistä (MI-toimenpiteet), joilla on ollut vai-
kutusta energiankäyttöön. Yritykset voivat halutessaan raportoida myös sellaiset ympä-
ristönsuojeluinvestoinnit (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. 
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Edellä mainittujen toimenpiteiden luokittelujen (ES, KAT, MI, YM) lisäksi toimenpiteet 
luokitellaan sähkön osalta verkostoon (VE) tai omaan toimintaan (OT) liittyviksi. Kauko-
lämmön osalta toimenpiteet luokitellaan vastaavasti lämmön tuotantoon (LT), verkos-
toon (VE) tai omaan toimintaan (OT) liittyviksi. Raportointiohjeistus on ollut yrityksillä 
käytettävissä. 

Säästötoimenpiteet on lisäksi jaoteltu neljään eri luokkaan, toteutetut (T), päätetyt 
(P), harkittavat (H) ja ei toteutettavat toimenpiteet (E), jotka tässä raportissa on otettu 
huomioon seuraavasti: 

 T toteutettu: kaikki sopimuskaudella 2008–2009 toteutetut toimenpiteet on 
otettu huomioon.  

 P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki päätetyt toimenpiteet.  

 H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki harkittavaksi ilmoite-
tut toimenpiteet.  

 E: raportoitu, ettei toteuteta lainkaan, ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 

 
Jos yritys ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutumi-
seen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa.  

Mikäli toimenpiteelle ei ole ilmoitettu säästöjä, toteutuksen vaihetta tai toimenpide-
tyyppiä, toimenpide siirtyy seurantajärjestelmässä Keskeneräiset-välilehdelle, näitä kes-
keneräisiä toimenpiteitä ei siis ole huomioitu tässä raportissa. Yritys voi myöhemmin 
täydentää tietoja, kun tiedot toimenpiteen osalta ovat täydelliset, ne otetaan seuraavan 
vuoden yhteenvetoraportissa huomioon.  

Omaan toimintaan liittyvien toimenpiteiden säästövaikutuksia koskeva tulosten yh-
teenveto on energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyen esitetty luvussa 4.2 ja 
energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyen luvuissa 5.3, 5.4 ja 5.5. 
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2 Energiatiedot 

Vuoden 2009 raportointiin on sisällytetty muutamia energia-alan toimintaa kuvaavia 
energiatietoja taustoittamaan raportoituja tuloksia. 

 
 

2.1 Energiantuotannon toimenpideohjelma 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikkojen (sopimus-
toimipaikkojen) raportoima sähköntuotanto vuonna 2009 oli 54,9 TWh jakautuen kuvan 
2.1 mukaisesti. Kuvassa on esitetty myös raportoidut tuotantotiedot vuodelta 2008 vas-
taten silloista liittymistilannetta.  
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Kuva 2.1 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähköntuotanto vuosilta 2008 ja 2009. 

 
 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikkojen raportoima 
polttoaineiden käyttö oli vuonna 2009 70,7 TWh ilman ydinenergiaa. Kuvassa 2.2. on 
esitetty myös raportoitu polttoaineiden käyttö vuodelta 2008 vastaten silloista liittymisti-
lannetta. 
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Kuva 2.2 Energiantuotannon sopimustoimipaikkojen raportoima polttoaineiden käyttö 

vuosina 2008 ja 2009.  

 
 

2.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten kaukolämmön myynnin 
toimipaikkojen raportoima lämmön myynti vuonna 2009 oli 25,8 TWh/a. Vuonna 2009 
sopimuksessa on ollut edellisvuotta enemmän toimipaikkoja. Myös sähkön myynnin ja 
jakelun osalta sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen määrä on raportointivuonna kas-
vanut edellisvuodesta.  
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Kuva 2.3 Sopimustoimipaikkojen raportoima kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin 

vuosina 2008 ja 2009.  
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Kuva 2.4 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkönmyynti asiakasryhmittäin vuosina 

2008 ja 2009.  

 
 

Sähkön myynti yhteensä (kuva 2.4) on suurempi kuin eri asiakasryhmille myyty sähkön 
määrä yhteensä. Tämä johtuu siitä, että osa yrityksistä ei ole ilmoittanut sähkön myyntiä 
asiakasryhmittäin jaoteltuna vaan ainoastaan myydyn sähkön määrän yhteensä. 
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Kuva 2.5 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkön jakelu asiakasryhmittäin vuosina 

2008 ja 2009.  
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3 Energiakatselmus- ja investointituet 

3.1 Energiakatselmustuki 

3.1.1 Energiakatselmustuki 2009 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
-analyysien toteutusta. Tuki on kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta 
maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille pk-yrityksille1 
tuki on 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöissä rakennustila-
vuuden perusteella, kaukolämpökatselmuksissa verkossa myydyn energian ja voimalai-
tosten energia-analyyseissä voimalaitoksen vuotuisen polttoainekäytön perusteella. 
TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määritetään 
tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille. Energiakatselmustuki on 
aina haettava ennen hankkeen aloittamista ja se haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka 
alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatselmuksen aloittamiseksi katsotaan sitovan kat-
selmustilauksen tekeminen. 

3.1.2 Energiakatselmustuki energia-alan sopimusyrityksille 

Vuonna 2009 käynnistyi energia-alan toimenpideohjelmiin liittyen 12 energiakatselmus-
hanketta, joissa oli yhteensä 23 erillistä kohdetta. Tämä oli merkittävästi edellistä vuotta 
enemmän – tukea myönnettiin lähes nelinkertaisesti ja kohteita oli lähes kolminkertainen 
määrä vuoteen 2008 verrattuna. Näiden lukujen valossa sopimuksen toimeenpano näyt-
täisi lähteneen ensimmäisen vuoden hiljaisemman alun jälkeen hyvin vauhtiin. 

Yhtä energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella käynnistynyttä kiinteistökat-
selmusta lukuun ottamatta muut hankkeet käynnistyivät energiantuotannon toimenpide-
ohjelmaan liittyneiden 8 eri yrityksen 22 kohteessa. Kohteista 10 oli kaukolämpökatsel-
muksia ja 12 voimalaitosten energia-analyysiä. Yksi voimalaitoksen energia-analyysi oli 
neljä vuotta aiemmin analysoidun kohteen uusinta-analyysi. 

Energia-alan hankkeille vuonna 2009 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä 
yli 370 000 euroa. Tästä energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyvien hankkeiden 
osuus oli 96 %. Edellisestä vuodesta poiketen kaikki vuonna 2009 TEM:n energia-alalle 
myöntämä katselmustuki kohdistui energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille. 

Taulukossa 1 on yhteenveto TEM:n energia-alan toimenpideohjelmiin liittyneille so-
pimusyrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta vuonna 2008 ja 2009 sekä yh-
teensä koko sopimuskaudella. Taulukossa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös 
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiavaltaisen teollisuuden 
ja keskisuuren teollisuuden energiakatselmustuet.  

 

                                                 
1 Mikro- ja pk-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää 
ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 

11 



Taulukko 1 Energiakatselmustuki energia-alan hankkeisiin. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet 
Hankkeiden 

kust. 
Hankkeiden

tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            

Energiapalvelut 2 3 27 770 11 100 

Energiantuotanto 15 28 1 139 125 458 340 
Yhteensä 

2008–2009 
Energia-alan sopimusyritykset yht. 17 31 1 166 895 469 440 

  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760 

  Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 76 101 2 536 217 1 023 400 

  Energiavaltainen TE, sopimusyritykset yht. 24 26 1 496 369 603 651 

            

Energiapalvelut 1 2 20 800 8 320 

Energiantuotanto 4 6 212 135 87 550 

Energia-alan sopimusyritykset yht. 5 8 232 935 95 870 

Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760 

Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 42 44 936 511 380 770 

2008 

Energiavaltainen TE, sopimusyritykset yht. 10 10 574 440 229 770 

            

Energiapalvelut 1 1 6 970 2 780 

Energiantuotanto 11 22 926 990 370 790 

Energia-alan sopimusyritykset yht. 12 23 933 960 373 570 

Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 

Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 34 57 1 599 706 642 630 

2009 

Energiavaltainen TE, sopimusyritykset yht. 14 16 921 929 373 881 
            

 

3.2 Investointituki energiansäästöön 

3.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2009 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää harkinnanvaraista investointitukea energian-
säästöhankkeille. Energiatuen pääpaino on uuden energiaa säästävän ja uusiutuvia 
energialähteitä edistävän tekniikan käyttöönotossa, mutta energiatehokkuussopimuksiin 
liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa 
investointitukea ministeriön käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myös tavan-
omaisen tekniikan hankkeisiin.  

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2009 enimmillään 25 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 
Päästökauppasektorin kohteille ei tukea myönnetä tavanomaisen tekniikan hankkeille, 
joilla on suora vaikutus hakijan päästöihin. 

Uuden teknologian hankkeissa2 tuki vuonna 2009 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 

                                                 
2 Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aiemmin laajemmin 
sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. 
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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 30 %. 

Kuten energiakatselmustukea niin myös investointitukea on haettava aina ennen 
hankkeen aloittamista pääsääntöisesti kohteen sijaintipaikan mukaan määräytyvästä 
paikallisesta ELY-keskuksesta. Investointi katsotaan aloitetuksi, kun sitä koskeva urak-
kasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova tilaus. 

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan Inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuoden 2010 osalta ei energiatehokkuusso-
pimuksiin kuuluvien yritysten energiansäästöön kohdistuvien investointitukien osalta ole 
tuen hakijaa koskevia merkittäviä muutoksia vuoteen 2009 verrattuna.  

3.2.2 Investointituki energia-alan sopimusyrityksille 

Vuonna 2009 käynnistyi energia-alalla 9 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin suunnat-
tua investointitukea saanutta hanketta. Energiakatselmustoiminnan merkittävän vilkas-
tumisen lisäksi näyttäisi siltä, että sopimusyritykset alkoivat edellisen vuoden sopimuk-
sen käyntiinajovaiheen jälkeen käynnistää myös säästötoimenpiteisiin liittyviä investoin-
teja. Verrattuna viime vuonna energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella käynnisty-
neeseen yhteen pieneen investointitukea saaneeseen hankkeeseen käynnistyi vuonna 
2009 energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella jälleen yksi hanke ja sen lisäksi 
energiantuotannon toimenpideohjelman alueella 8 tavanomaisen tekniikan investointitu-
kea saanutta energiansäästöhanketta. Yhteensä näille myönnetty investointituki oli lä-
hes 700 000 euroa. 

Taulukossa 2 on yhteenveto TEM:n energia-alan toimenpideohjelmiin liittyneille so-
pimusyrityksille myöntämästä investointituesta tavanomaisen tekniikan energiansääs-
töinvestointeihin vuonna 2008 ja 2009 sekä yhteensä koko sopimuskaudella. Taulukos-
sa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös elinkeinoelämän energiatehokkuusso-
pimukseen kuuluvien energiavaltaisen teollisuuden ja keskisuuren teollisuuden inves-
tointituet.  

 

Taulukko 2 Investointituki energiansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen  

energia-alalla.  

 

Sopimusalue 2009 2008 
2008–2009 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi-

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi-

tuki 

  lkm eur lkm eur lkm eur 

              

Energiapalvelut 1 63 000 1 12 750 2 75 750

Energiantuotanto 8 631 460 0 0 8 631 460

Energia-ala, sopimusyritykset yht. 9 694 460 1 12 750 10 707 210

Keskisuuri teollisuus 14 834 380 11 393 690 25 1 228 070

Energiavaltainen teollisuus 3 330 000 9 798 288 12 1 128 288

Teollisuus yhteensä 17 1 164 380 20 1 191 978 37 2 356 358
          

13 



Taulukossa 2 näkyvien energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen kohdistuvien 
investointitukien lisäksi oli vuonna 2009 kuudelle energiantuotannon toimenpideohjel-
maan liittyneelle yritykselle myönnetty energiatukea uusiutuvien energialähteiden käyt-
töön. Näiden yhteensä yhdeksän hakkeen saama tuki oli yhteensä noin 1,5 milj. euroa. 
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4 Energiantuotannon toimenpideohjelma  

4.1 Energiatuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ja  
kattavuus 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa oli mukana vuoden 2009 lopussa 32 yritystä 
ja niiden 195 toimipaikkaa. Näiden sähkön tuotanto edusti 93,1 % sähköntuotannosta. 
Lämmön tuotannon kattavuus oli 76,4 %. 
 
 

4.2 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 

4.2.1 Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

Energiansäästöinvestoinnit 

Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten raportoimista 
toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä raportointivuodelta 2009.  

Yritysten raportoimat tulokset ovat energia-katselmuksissa tai yritysten muissa sel-
vityksissä todettuja laskennallisia energiansäästövaikutuksia (ES- ja KAT-toimenpiteet), 
ja tuotannollisista toimenpiteistä johtuvaa energiansäästöä (TT-toimenpiteet). Tuotannol-
listen toimenpiteiden (TT) investoinnit ovat usein suuria ja näitä ei voida perustella yksis-
tään tehostumisen aiheuttamilla säästöillä. Näissä toimenpiteissä tehostumisen inves-
tointiosuudeksi on ohjeistettu raportoitavaksi viiden vuoden kustannussäästöä vastaava 
osuus (takaisinmaksuajaksi tehostamistoimenpiteelle syntyy siis tässä laskennallisesti 
viisi vuotta). Ohjeistus toimitettiin yrityksille keväällä 2009 (Energiatehokkuutta paranta-
vien investointien ja toimenpiteiden määrittäminen ja raportointi energiantuotannon 
energiatehokkuussopimuksessa, ET/Motiva, 2009). Tästä ohjeistuksesta poikkeavat 
vuoden 2009 raportoinnit Motiva korjasi tätä raporttia varten ohjeen mukaisiksi.  

Vuonna 2009 sopimusyritykset toteuttivat 70 toimenpidettä (vuonna 2008 vastaava 
luku oli 41 kpl). Tässä yhteydessä ei ole jaoteltu, kuinka monta oli erityisesti sähkönsääs-
tötoimenpidettä ja montako primäärienergiansäästötoimenpidettä. Toimenpiteiden luku-
määrässä ei ole otettu huomioon toimenpiteitä, joille on ilmoitettu investointikustannus, 
mutta säästöjä ei ole ilmoitettu tai ei ole ilmoitettu kumpaakaan. Myös toimenpiteet joita ei 
ole luokiteltu (ES, KAT, TT tai YM) on jätetty huomioimatta. Yhteenvetoon ei ole otettu 
myöskään mukaan yhtä laitosinvestointia, sillä uuden laitoksen rakentamista ei katsota 
energiansäästötoimenpiteeksi. Toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu sähkönsääs-
tövaikutus oli 122 GWh/a ja primäärienergiansäästövaikutus 82 GWh/a. Raportoidut in-
vestointikustannukset olivat 18 milj. eur. Sähkön säästö oli 75 % suurempi vuoteen 2008 
verrattuna mutta primäärienergian säästö oli 69 % edellisvuotta pienempi. Investointi-
kustannukset olivat noin kaksinkertaiset vuoteen 2008 verrattuna.  

Säästöpotentiaaliksi katsotaan päätetyt ja harkittavat toimenpiteet yhteensä. Vuon-
na 2009 tällaisia toimenpiteitä raportoitiin yhteensä 101 kpl, joiden sähkönsäästövaiku-
tus tulisi olemaan 251 GWh/a ja primäärienergiansäästön 178 GWh/a. 
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Taulukko 3 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimista 

toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä koko sopi-

muskaudella 2008–2009 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yh-

teensä. 

 

Toimenpide   Säästetty energia   Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Primäärienergiankäytön 
tehostaminen 

GWh/a 
milj 
eur 

          

Toteutettu 2009 70 122,23 82,08 17,95 

Päätetty 34 165,14 29,60 3,50 

Harkitaan  67 85,47 148,75 33,08 

Päätetty ja harkittu yhteensä 101 250,61 178,36 36,58 
      

Toteutettu 2008-2009 119 154,49 373,23 23,43 
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Kuva 4.1  Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähkön tuotannon ja  

primäärienergiankäytön tehostamisen säästöt vuosina 2008 ja 2009. Pylväillä 

on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivi-

nen vuosisäästö. 
 

Ympäristöinvestoinnit, joilla on vaikutusta energiankäyttöön 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös sellaisista toteutetuista ympäristön-
suojeluinvestoinneista (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Vuonna 2009 tällaisia 
toimenpiteitä ei raportoitu lainkaan.  
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Energiatehokkuutta mahdollisesti huonontavia ympäristönsuojeluinvestointeja tai 
uusiutuvien energioiden lisäämisinvestointeja ei lueta toteuttajalleen sopimusmenette-
lyssä tehostamistoimilla saavutettuja ja raportoituja säästöjä vähentäviksi.  

 
 

4.3 Toimiminen energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) edellyttämällä 
tavalla 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa yrityksen velvoitteeksi on asetettu seuraavaa: 

 Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energia-
vastuuhenkilöt. Yrityskohtainen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä toi-
menpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa. 

 Yritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ottamalla 
käyttöön Energiatehokkuusjärjestelmän seuraavasti: 

- Yritys liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjestelmän mukaisesti Yri-
tyksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukauden kulu-
essa sopimusjärjestelmään liittymisestä. 

- Yritys varmistaa johdon katselmuksella 24 kuukauden aikana sopimus-
järjestelmään liittymisestä, että Yritys on ottanut käytännön toimissaan 
huomioon energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen Energiatehok-
kuusjärjestelmässä kuvatulla tavalla. 

 Yritys sitoutuu käyttämään energiatehokkuusjärjestelmää koko sopimus-
kauden ajan. 

 
Ellei yrityksessä tai toimipaikassa ole johtamisjärjestelmää, johon ETJ voidaan integroida, 
tulee yrityksen/toimipaikan laatia erillinen energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma. 

Jotta energiantuotannon toimenpideohjelman toteutumista voidaan arvioida, ts. miten 
sopimukseen liittyneet ko. alan yritykset toteuttavat toimenpideohjelmaa, kysytään vuosi-
raportoinnissa yrityksiltä/toimipaikoilta ETJ:ssä kuvattujen toimenpiteiden toteuttamista.  

Seuraavissa kappaleissa on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimista ETJ:n 
edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta.  

4.3.1 ETJ:n liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat Energiatehokkuusjär-
jestelmän mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukau-
den kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Kuvan 4.2 mukaan ISO14001-
järjestelmä on käytössä 76 %:lla toimipaikoista. Muita järjestelmiä on käytössä 27 %:lla 
toimipaikoista. 63 % toimipaikoista vastasi, että energiatehokkuusjärjestelmän on liitetty 
toimipaikassa käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin 
johtamisjärjestelmään ETJ on liitetty. 

Sopimuksen mukaan järjestelmän ulkoinen auditointi on vapaaehtoista. 37 %:ssa 
toimipaikoista ulkoinen auditointi on kuitenkin tehty seurantavuonna ja 28 %:ssa toimi-
paikoista ulkoisissa auditoinneissa on käsitelty energia-asioita.  

ETJ:n mukaisesti energia(tehokkuus)asioita tulee käsitellä myös sisäisissä audi-
toinneissa ja vähintään kerran vuodessa johdon katselmuksessa. ETJ:n mukainen sisäi-
nen auditointi oli toteutettu seurantavuotena 29 %:ssa toimipaikoista. Johdon katsel-
muksessa energia(tehokkuus)asioita oli seurantavuotena käsitellyt suurin osa (87 %) 
toimipaikoista, kuva 4.3. 
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Kuva 4.2  Energiantuotannon sopimusyrityksissä käytössä olevat ympäristö- ja  

johtamisjärjestelmät ja ETJ:n sisällyttäminen järjestelmään vuonna 2009.  
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Kuva 4.3  Auditointien toteuttaminen ja energia(tehokkuus)asioiden käsittely  

auditoinneissa ja johdon katselmuksissa energiantuotannon sopimus-

yrityksissä vuonna 2009.  

18 



 

4.3.2 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden toimipaikkojen yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa 
määrittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöt. 
Vastanneista toimipaikoista 88 % on raportoinut määrittäneensä energiatehokkuustoi-
minnan vastuut jollain tavalla. Vuoden 2009 raportointitietojen perusteella 69 %:lla vas-
tuu oli nimetty toimipaikkatasolla ja 57 % toimipaikoista raportoi, että vastuut oli nimetty 
sekä toimipaikka että yritystasolla. Pelkästään yritystasolla raportoi vastuiden jaon ole-
van 19 % toimipaikoista, kuva 4.4. 

 
 

Toimipaikka ja yritys
57 %

Yritys
19 %

Toimipaikka
12 %

Ei nimetty
12 %

 

Kuva 4.4 Vastuuhenkilöiden nimeäminen energiantuotannon sopimusyrityksissä  

vuonna 2009.  

 
 

Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) mukaisesti yrityksen tulee laatia ja vuosittain ylläpi-
tää energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaa, 60 % toimipaikoista on laatinut suun-
nitelma, 22 % on päivittänyt suunnitelmaa seurantavuonna, kuva 4.5. 
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Kuva 4.5 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne energian-

tuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2009.  

 
 

4.3.3 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi on yksi energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen avaintekijöitä ja ETJ:n velvoitteita yritykselle. Kuvaan 4.6 on koottu tähän osi-
oon liittyviä vastauksia. 54 % toimipaikoista on raportointivuonna järjestänyt henkilökun-
nalleen energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. 42 %:lla toimipaikoista henkilökunnalle 
järjestettiin myös taloudellisen ajotavan koulutusta. 

Energiansäästöviikko on erinomainen tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toi-
mipaikan sisällä että ulkoisesti. Energiansäästöviikkoa vietti 27 % toimipaikoista.  

Energiatehokkuuden parantaminen on yhtenä kriteerinä tulospalkkion määrittelyssä 
37 %:ssa toimipaikoista. 
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Kuva 4.6  Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus energia-

tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2009. 
 
 
Vastausten mukaan 59 % toimipaikoista hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa 
viestinnässään, ja sopimuksen tunnusta 23 % vastanneista toimipaikoista, kuva 4.7. 
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Kuva 4.7  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä energian-

tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2009.  
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4.3.4 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja  
hankinnoissa 

ETJ edellyttää yritystä ottamaan energiatehokkuuden huomioon suunnittelussa ja han-
kinnoissa. Kuvaan 4.8 on koottu yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten rapor-
toimista nykykäytännöistä hankinnoissa ja suunnittelussa. 

Ohjeet energiatehokkuuden ottamiseksi huomioon hankinnoissa ovat yleisempiä 
kuin niiden ottaminen huomioon suunnittelussa, hankinnoissa positiivisia vastauksia oli 
42 %:lla toimipaikoista, suunnittelun osalta 28 %:lla toimipaikoista. Osassa toimipaikkoja 
ohjeita on myös päivitetty seurantavuotena. 
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Kuva 4.8  Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

energiantuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2009.  
 
 
Missään energiantuotannon sopimusyrityksessä tai toimipaikassa ei alihankkijoilta edel-
lytetä kuulumista energiatehokkuussopimukseen, kuva 4.9. 
 

 

22 



 

85 %

100 %

100 %

15 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Alihankkijoilta edellytetään
kuulumista ETS:iin

Alihankkijoilta edellytetään
kuulumista tavarankuljetuksen

sopimukseen

Alihankkijoilta edellytetään
kuulumista elinkeinoelämän

sopimuksiin

Kyllä Ei Ei raportoitu

Kuva 4.9  Yrityksen vaatimus alihankkijoille kuulua energiatehokkuussopimuksiin  

energiantuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2009.  

 
 
 

4.4 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 

4.4.1 Toimialaliiton energiansäästötavoitteen toteutuma 

Energiantuotannon toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehos-
tamistoimia, joilla parannetaan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiatuotannon 
kokonaishyötysuhdetta. Ohjeellinen tavoite on saavuttaa sopimusyrityksissä kokonai-
suutena vuoteen 2016 mennessä vuotuinen 1 000 GWh:n primäärienergiankäytön sääs-
tö ja 1 000 GWh:n sähköntuotannon tehostuminen sähköenergiaksi laskettuna verrattu-
na kehitykseen ilman näitä uusia toimia. 

Kahtena ensimmäisenä sopimusvuotena tavoitteesta toteutui sähkön osalta 15 % 
ja primäärienergian osalta 37 % edellyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus 
on vielä olemassa vuoden 2016 lopussa. Yhteenveto tuloksista on esitetty myös taulu-
kossa 4. kossa 4. 
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Taulukko 4 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat säästöt vuonna 2009 ja 

niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle. 
 

Sähköntuotannon/käytön  
tehostaminen

Primäärienergian käytön
tehostaminen

 

 

Tavoite vuodelle 2016 (GWh) 1 000 1 000

Tavoitteesta saavutettu (% 15 % 37 %

373,23154,49
Tavoitteesta saavutettu 
vuonna 2008-2009 (GWh)

Energiansäästö Energiansäästö
Energiantuotannon 
toimenpideohjelma

 
 

4.5 Yhteenveto energiantuotannon toimenpideohjelman  
toteuttamisesta vuonna 2009 

Toimialaliiton asettamasta tavoitteesta vuoteen 2016 saakka toteutui ensimmäisenä 
sopimusvuotena 2008 sähkön osalta 3 % ja primäärienergian osalta 26 % olettaen, että 
säästötoimenpiteiden säästövaikutus on vielä olemassa vuoden 2016 lopussa. Toisen 
sopimusvuoden 2009 loppuun mennessä vastaavat prosentit olivat 15 % ja 37 %. Te-
hostuminen molempien tavoitearvojen osalta on siis edennyt oikean suuntaisesti. Näi-
den perusteella on kuitenkin ennenaikaista arvioida tavoitteen saavuttamista vuonna 
2016. 

Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) mukaisen energiatehokkuuden tehostamis-
suunnitelman käyttöönotto on kaksinkertaistunut ensimmäisestä sopimusvuodesta niin, 
että vuoden 2009 loppuun mennessä 59 %:lla toimipaikoista ko. suunnitelma oli laadittu.  

Energiatehokkuussopimus antaa ETJ:n käyttöönoton myötä järjestelmällisemmät 
raamit yritysten energiatehokkuustyöhön. Tämä antaa hyvät edellytykset hyviin tuloksiin 
myös tulevina vuosina. Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönottoa pyritään edel-
leen edistämään ja tukemaan Energiateollisuus ry:n, Motivan ja yritysten yhteistyönä 
mm. järjestelmäkoulutusta tarjoamalla.  

Seurantajärjestelmän kehityksen myötä raportointi sujui ensimmäistä vuotta selväs-
ti helpommin ja sujuvammin.  
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5 Energiapalvelujen toimenpideohjelma  

5.1 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan, johon voivat liittyä kaukolämpöä ja kaukojääh-
dytystä loppukäyttäjille toimittavat sekä sähkön siirtoa, jakelua ja vähittäismyyntiä har-
joittavat yritykset, on liittynyt 83 yritystä ja 121 toimipaikkaa. Toimipaikoista 35 on säh-
kön myynnin toimipaikkoja, 48 sähkön jakelun ja 38 kaukolämmön toimipaikkoja. 

 
 

5.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
velvoitteet ja raportointi 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 
liittyessään yritykset sitoutuvat ensimmäisen vuoden aikana laatimaan suunnitelman 
asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista koko sopimus-
kaudelle. Yritys sitoutuu toimenpideohjelmissaan tehostamaan omaa energiankäyttöään 
(asettaa liittyessään vähintään 5 %:n tehostamistavoitteen ja tarkentaa tavoitettaan kah-
den vuoden sisällä liittymisestään) ja tarjoamaan asiakkailleen energiatehokkuuspalve-
luja. Erityisen tärkeäksi sopimustoiminnan yhteydessä on nähty asiakaspalvelut asumis- 
ja kotitalousasiakkaille, jotka eivät muutoin ole sopimustoiminnan piirissä. Vuosirapor-
toinnin yhtenä tavoitteena on seurata näiden toimenpiteiden ja samalla toimenpideoh-
jelman toteuttamista. 

Vuoden 2008 vuosiraportoinnissa asiakaspään toimet esitettiin liitteissä huomau-
tuksella, että tulokset eivät vielä kuvanneet liittyneiden yritysten todellista aktiivisuutta 
asiakaspään toimien osalta. Vuoden 2009 vuosiraporttiin on raportoinnin kehittyessä 
lisätty yksityiskohtaisempaa tietoa raportoiduista asiakaspään toimenpiteistä ja niiden 
määristä ja laajuuksista ryhmiteltyinä neuvonta-, viestintä-, kulutuspalaute- ja laskutus-
palveluihin. Tämä raportointi mahdollistaa ainakin joidenkin energiatehokkuuspalvelujen 
eli asiakkaisiin kohdistuvien toimenpiteiden määrän kehittymisen seurannan sopimus-
kaudella. On kuitenkin edelleen huomattava, että kaikkien toimenpiteiden raportointitapa 
ei ole ollut kaikkien yritysten kohdalla sama, vaan joku yritys on esimerkiksi raportoinut 
viestinnän ”energiansäästöstä kirjoittamisen” artikkelikohtaisesti ja joku kootusti. 

Asiakaspään toimien energiansäästövaikutuksen arviointi on edelleen kehitystyön 
alla. Yritys- ja toimenpidekohtaiseen vuosisäästöjen laskentaan ei ole löytynyt käyttökel-
poista hyväksyttävissä olevaa menettelyä. Tässä vuosiraportissa aloitettu vuoden 2009 
raportoitujen toimenpiteiden määrän kirjaus tulee sopimuskaudella havainnollistamaan 
sopimusyritysten velvoitteiden toteutumista ja antaa pohjaa mahdollisen saavutettujen 
energiansäästövaikutusten arviointimenettelyn kehittämiselle myöhemmin. Energian-
säästövaikutusten arvioinnin toisena lähtökohtana voisi olla esimerkiksi vuonna 2009 
tehty kuluttajakysely energia-alan yritysten energiatehokkuusneuvonnan vaikutuksista 
kuluttajien energiankäyttöön. 

Asiakkaiden energiatehokkuustoimenpiteisiin on kirjattu hyvin laajalla kirjolla erilai-
sia haastatteluja, yleisötapahtumia ja kampanjoita, joilla on varmasti imago-merkitys 
energiayhtiöille ja energiatehokkuudelle, mutta joiden energiankäyttöön liittyvä vaikutus 
jää epäselväksi. Tietämättä, mikä on ollut toimenpiteen, ”Haastattelu …-radioon” asiasi-
sältö, on mahdotonta luoda näkemystä haastattelun energiankäyttövaikutuksesta ja 
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-merkityksestä. Myös energiatehokkuustoimenpiteenä raportoitu ”Sähköautokampanja” on 
energiankäyttövaikutuksen arvioinnin osalta vaikea. Tulee olemaan haasteellista seuran-
taraportoinnin esimerkeillä vakuuttaa tai määrittää esim. ESD:n toimeenpanon evaluoin-
nissa raportoiduilla toimenpiteillä saavutettava energiatehokkuuden parantuminen. 

 
 

5.3 Kaukolämpöala 

5.3.1 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 

Omaan energiankäyttöön liittyvien tehostamisinvestointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Taulukossa 5 ja kuvassa 5.1 on esitetty yhteenveto energiapalvelujen toimenpideohjel-
maan liittyneiden kaukolämmön sopimusyritysten omaan energianäyttöön kohdistuvista 
raportoiduista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä raportointi-
vuodelta 2009. Sopimusyritykset toteuttivat 20 toimenpidettä, joiden säästövaikutus yh-
teensä on 2,2 GWh/a.  
 
 

Taulukko 5 Yhteenveto kaukolämmön sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimista 

omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista 

säästötoimenpiteistä sekä koko sopimuskaudella 2008–2009 toteutetut toi-

menpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. 

 

Toimenpide   Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa
GWh/a 

Yht sähkö+
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            

Toteutettu 2009 20 0,11 2,12 2,22 0,17 

Päätetty 5 8,01 0,12 8,12 0,11 

Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Päätetty ja harkittu yhteensä 5 8,01 0,12 8,12 0,11 
    

Toteutettu 2008–2009 35 2,58 9,23 11,80 0,86 
            

pa=polttoaineet 
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Kuva 5.1  Kaukolämmön sopimusyritysten raportoima omaan energiankäyttöön  

kohdistuva sähkön sekä lämmön+polttooaineiden säästöt vuosina 2008 ja 

2009. Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdys-

viivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 

Muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen investointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä omaan energiankäyttöön kohdistuvia toteutet-
tuja toimenpiteitä, joilla on vaikutusta energiankäyttöön (ns. MI-toimenpiteet ja YM-
toimenpiteet) yritykset raportoivat yhteensä 13. Yhteenveto näistä toimenpiteistä on 
koottu taulukoihin 6 ja 7. 
 

Taulukko 6  Kaukolämpöalan sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimat muut energian 

käyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella 2008–2009  

toteutetut MI-toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            

Toteutettu 2009 13 0,01 3,41 3,42 0,21

Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00

Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00
    

Toteutettu 2008–2009 17 0,01 5,91 5,91 0,43
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Taulukko 7 Kaukolämpöalan sopimusyritystenvuonna 2009 raportoimat energiankäyttöön 

liittyvät ympäristötoimenpiteet (YM) vuonna 2009 sekä koko sopimuskaudella 

2008–2009 toteutetut YM-toimenpiteet ja niiden vaikutus yhteensä. 
 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa
GWh/a 

Yht sähkö+
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            

Toteutettu 2009 2 0,02 0,01 0,02 0,09 

Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Toteutettu 2008–2009 3 0,02 4,01 4,02 0,14 
            

 
 

5.3.2 Yrityksen toimenpiteet asiakkaan energiankäytön tehostamiseksi  

Vuoden 2009 yritysten raportoimien tietojen mukaan energiapalvelujen toimenpideoh-
jelman kaukolämpöalan (KL) yritykset tarjoavat asiakkaille energiatehokkuuspalveluja 
yleisesti niin eri muodoissa kuin eri yhteyksissä. Seuraavassa on raportoinnin yhteenve-
to asiakkaille annetuista energiatehokkuuteen liittyvistä palveluista jaottelulla: 

 neuvonta 

 viestintä 

 kulutuspalaute 

 laskutus 

 
On huomattava, että tässä raportin kohdassa esitetään yritysten sopimustoiminnan seu-
rantaan raportoimia tuloksia, jotka kuvaavat sekä annettujen palvelujen määrää mutta 
myös raportointiaktiivisuutta eikä raportointi kaikilta osin ole kattavaa. Esitettyjen tietojen 
avulla voidaan kuitenkin seurata toimien yleisyyttä ja kehittymistä.  

Neuvonta 

Sopimukseen liittyneissä kaukolämpöyrityksissä puhelimitse annettava energiansäästö-
neuvonta on tavallisin tapa antaa energiatehokkuusneuvontaa asiakkaille; 46 % toimi-
paikoista raportoi toteuttavansa ko. toimenpiteitä. Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet on 
seuraavaksi yleisimpiä, tällainen toimintatapa on käytössä 28 %:lla toimipaikoista, kuva 
5.2. 
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Kuva 5.2 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2009. 

 
 

Kaukolämpöalalla neuvonnan yleisimmät toimenpiteet ovat olleet neuvonta puhelimes-
sa. Valtaosa on kohdistunut vuonna 2009 muihin kuin asuin/ kotitalouskuluttajiin. Neu-
vonnan aihealueita ei ole yleensä raportoitu, mutta jossain tapauksessa se saattaa sisäl-
tää myös laskutusneuvontaa.  

 

Taulukko 8  Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Toteutuma

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 30 7 732 (1 7 5 481 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 4 95 - - osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 14 2 835 5 855 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 11 1 155 4 455 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 2 375 - - oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 28 53 673 (2 10 1 305 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 23 7 498 11 5 374 neuvontatapahtumien lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 23 64 267 (3 6 2 026 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 3 35 1 15 opettajien lkm

Yhteensä 138 137 665 44 15 511

KL Neuvonta

Kohderyhmät

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

Kaikki kohderyhmät
 yhteensä

1) suurimmat osallistujamäärät: "koululaiset ja muut" sekä "joulutorit"

3) suomi 24 ja rakentajat.fi; yhteensä 50 000 neuvontatapahtumaa 

2) sisältää myös laskutuksen neuvontaa
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Viestintä 

Sopimukseen liittyneistä kaukolämpöalan yrityksistä 31 % niiden toimipaikoista raportoi 
toimittavansa energiatehokkuutta edistäviä painotuotteita asiakkaille. Energiansäästö-
viikkoon osallistuminen on seuraavaksi yleisin toimintatapa.  
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.3  Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2009. 

 

Viestinnän yleisimmät toimenpiteet kaukolämpöalalla on koottu taulukkoon 9. Yleisin 
toimenpide on energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä. Jotkut toimipaikat ovat 
raportoineet toimenpiteet artikkelikohtaisesti ja jotkut kootusti. Esimerkkejä toimenpide-
raportoinneista ja artikkeliotsikoista on esitetty alla: 

 
 Kierrätä hyvää mieltä  Artikkeli lehteen 

 Lehtikirjoitukset  Artikkeli: E-lasku on vaivaton... 

 Lomaile kestävästi  Artikkeli: Energiatalo verhoutuu valoon  

ekologisesti...  Lämpöä ilmasta 

 Pakkassäädöt kohdalleen ilmalämpö-

pumput 

 Artikkeli: Hyödynnä kotitalousvähennys... 

 Artikkeli: Korjaus- ja energia-avustusten  

haku...  Päästöttömästi tulevaisuuteen 

 Retkeile lähellä  Artikkeli: Kotitalouksien sähkönkäytössä  

tehostamisen...  Säästövinkit /magneetit 1 

 Säästövinkit omilla sivuilla  Artikkeli: Laske vesijalanjälkesi... 

 Säästövinkit/magneetit 2  Artikkeli: Maalaisjärjelle käyttöä 

 Säästövinkit/magneetit 3  Artikkeli: Nosta kodin energiatehokkuus... 

 Säästövinkit/magneetit 4  Artikkeli: Säästä kesävesissä... 

 Totuus testissä / tee se itse -

kotikatselmus 

 Artikkeli: Led-valaisimet 

 Energiansäästöön ja maakaasuautoihin 

liittyviä artikkeleita yht. 13 kpl   Unelmien koti/energiatehokkuus 

 Valosta voimaa, tuulesta tuottoa  Hehkulampun jälkeen 

 Jäähyväiset hehkulampulle/omat sivut  Verkkolasku on ekoteko 
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Taulukko 9 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 7 9 376 3 2 800 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 20 13 855 8 2 039 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 41 803 575 9 371 030 (1
painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 55 19 677 389 30 897 635 (2 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 22 - 8

Internetissä energiansäästöasiaa 22 364 961 7 9 852 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 11 3 274 3 2 303 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 22 66 568 8 27 607 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 15 960 151 4 624 800 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 215 21 899 149 80 669 401

KL Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

1) ”Kodin energiakatselmus”-esitteen jako yhden toimipaikan toimesta , 355 000 kpl
2) viiden liittyjän toteutumat (3:lla artikkelikohtainen raportointi, kahdella yhteinen)

 

Kulutuspalaute  

Toimenpideohjelman mukaisesti kaukolämpöalan yrityksen on laadittava asiakkaille 
säännöllisesti todettuun kulutukseen perustuvia kulutusraportteja. Ensimmäisenä sopi-
musvuotena yrityksen oli raportoiva vähintään kerran vuodessa asiakkaan energiankäy-
töstä. Lisäksi jatkossa asiakasta laskutetaan todettuun kulutukseen perustuen, kun asi-
akkaan kanssa on asiasta sovittu ja etälukumahdollisuus tai oman mittarin lukeman il-
moittaminen yritykseen on mahdollinen. 

44 % kaukolämmön sopimusyrityksistä on toimittanut asiakkaille energiankulutuk-
sen seurantaraportin seurantavuotena. Internetin mahdollisuuksia kulutuksen seuran-
taan ilmoittaa tarjoavansa asiakkaille 23 % ja etäluentaa 33 % kaukolämpöyrityksistä, 
kuva 5.4.  
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3 %

5 %

13 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi
- 1 krt

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi
- 2-3 krt

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi
- 4 krt (=kausitasolla)

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi
- kuukausittain tai useammin

Etäluenta käytössä

Kulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä

Tuntimittaus käytössä

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.4  Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen asiakkaan energiankulu-

tuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamista palveluista vuonna 2009. 

 
 

Kaukolämpöalalla kotitalouksille annettavasta kulutuspalautteesta yleisin on kerran vuodes-
sa annettu kulutusraportti. Seuraavaksi laajimmin kotitalousasiakkaita näyttää koskevan 
yhden toimijan raportoima mahdollisuus seurata kulutusta internetistä (19 000 asiakasta). 
Vain 1 200 (= aktiivisten tunnusten määrä) eli 6 % asiakkaista näyttää kuitenkin seurannan 
mukaan käyttävän hyväksi tätä mahdollisuutta.  

 
 

Taulukko 10 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille toimittama 

kulutuspalaute vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikk

lkm lkm

ö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 12 138 506 1 1 200 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 17 54 478 2 3 500 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 25 392 550 4 73 305 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kaksi kertaa vuodess atai useammin 16 8 852 1 2 050 asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 14 547 638 1 19 000 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 4 10 663 - - analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 12 20 546 1 3 000 asiakkaiden lkm

Yhteensä 100 1 173 233 10 102 055

KL Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Laskutus 

46 % raportoineista kaukolämmön sopimustoimipaikoista ilmoittaa laskuttavansa asia-
kasta kerran kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella, kuva 5.5. 

 
 

15 %

8 %

46 %

85 %

92 %

54 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - 4-6

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - kaksi

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella -

kuukausittain

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009
 

 

Kuva 5.5 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien  

asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2009. 

 
 

Taulukko 11 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energia-

laskutuksen tiheys vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja
toimenpiteitä Toteutum Toteutuman yksikk

lkm lkm

 
a ö

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 26 125 762 3 7 869 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 12 350 372 4 13 467 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 12 24 681 1 1 231 asiakkaiden lkm

Yhteensä 50 500 815 8 22 567

KL Laskutus

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Edellä mainittujen palvelujen lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelmana liittyneet 
yritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia energiapalveluita. Kuvassa 5.6 on esitetty 
kaukolämpöalan sopimusyritysten raportoimia toimia seurantavuonna 2009.  

 

13 %

5 %

49 %

51 %

54 %

5 %

97 %

87 %

82 %

95 %

51 %

49 %

46 %

95 %

3 %

18 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Energiansäästöinvestointien
rahoituspalvelu

Kaukolämpölaitteiden huolto

Kaukolämpölaitteiden
katselmukset

Kaukolämpölaitteiden käytön
koulutus

Kaukolämpölaitteiden käytön
opastus

Kaukolämpöön liittäminen,
lämmitysjärjestelmän vaihto

Kaukolämpöön liittäminen,
uudisrakennukset

Kehityshankkeet asiakkaiden
kanssa

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009
 

Kuva 5.6 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen asiakkaille tarjoamista  

uusista energia-palvelumuodoista vuonna 2009. 

 
 

5.3.3 Yrityksen velvoitteet ja sisäinen toiminta oman energiankäytön  
tehostamiseksi 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa 
kysyttävillä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimen-
pideohjelman toteuttamista.  

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat yrityksessä olemassa 
olevaan johtamisjärjestelmään. Kuvan 5.7 mukaan ISO14001-järjestelmä on käytössä 
66 %:lla toimipaikoista. Muita järjestelmiä on 29 %:lla toimipaikoista käytössä. 24 % 
toimipaikoista vastasi energiatehokkuusasiat liitetyksi toimipaikassa käytössä olevaan 
johtamisjärjestelmään. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään energiate-
hokkuusasiat on liitetty. 
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55 %

18 %

24 %

11 %

11 %

11 %

34 %

97 %

29 %

71 %

45 % 32 %

3 %

61 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ISO140001

EMAS

ISO9001

Muu järjestelmä

Energiatehokkuus sisällytetty
järjestelmään

Sertifioitu / Kyllä Ei sertifioitu Ei käytössä / Ei Ei raportoitu
 

Kuva. 5.7 Kaukolämmön sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-

järjestelmät ja energiatehokkuuden liittäminen olemassa olevaan johtamis-

järjestelmään vuonna 2009.  

 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Sopimusyritysten yhtenä tehtävänä on määrittää yritys- ja toimipaikka/toimipaikka-
ryhmäkohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöt. Vastanneista toimipaikoista 
92 % on raportoinut määrittäneensä energiatehokkuustoiminnan vastuut jollain tavalla. 
Vuoden 2009 raportointitietojen perusteella 50 %:lla vastuu oli nimetty toimipaikkatasolla 
ja 47 % toimipaikoista raportoi, että vastuut oli nimetty sekä toimipaikka että yritystasol-
la. Pelkästään yritystasolla raportoi vastuiden jaon olevan 42 % toimipaikoista. 

 
 

Toimipaikka ja yritys
47 %

Yritys
42 %

Toimipaikka
3 %

Ei nimetty
8 %

 

Kuva 5.8 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen kaukolämmön sopimusyrityksissä 

vuonna 2009.  
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Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Kaukolämmön toimipai-
koista 55 % raportoi suunnitelman valmistuneen vuoden 2009 loppuun mennessä. 

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi on yksi energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen avaintekijöitä ja yksi velvoite yritykselle. 34 % kaukolämpöalan liittyneistä toimi-
paikoista on raportointivuotena järjestänyt henkilökunnalleen energiatehokkuuteen liitty-
vää koulutusta. Erityisesti energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilöitä koulutettiin 
16 %:lla toimipaikoista. 

Energiansäästöviikkoa vietettiin 74 % toimipaikoista. 13 %:lla toimipaikoista ener-
giatehokkuuden parantaminen on yhtenä kriteerinä tulospalkkion määrittelyssä. 
 
 

34 %

16 %

32 %

13 %

74 %

84 %

68 %

76 %

18 %

66 %

11 %

8 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Henkilöstölle koulutusta
energiatehokkuuteen liittyvissä

asiossa seurantavuonna

Koulutusta sopimuksen
energiavastuuhenkilöille

Koulutusta muille

Energiatehokkuus kriteerinä
tulospalkkiossa

Toimipaikka vietti
energiansäästöviikkoa

seurantavuonna

Kyllä Ei Ei raportoitu
 

Kuva 5.9  Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kauko-

lämmön sopimusyrityksissä vuonna 2009.  

 
 

Vastausten mukaan 58 % kaukolämpöalan liittyneistä toimipaikoista hyödyntää sopi-
mukseen liittymistä omassa viestinnässään ja sopimuksen tunnusta 11 % vastanneista 
toimipaikoista.  
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Kuva 5.10  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kaukolämmön 

sopimus-yrityksissä vuonna 2009.  

 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Energiapalvelujen toimenpideohjelma edellyttää yritystä ottamaan energiatehokkuuden 
huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Elinkaariedullisuus otetaan huomioon 
74 %:lla toimipaikoista, mutta käytännön ohjeita suunnittelun ja hankintojen energiate-
hokkuudesta on huomattavasti harvemmassa toimipaikassa, kuva 5.11. Yhteenveto 
toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista on esitetty kuvassa 5.12. Toimipaikoista 
13 % on lisäksi ilmoittanut, että alihankkijoilta edellytetään kuulumista energiatehok-
kuussopimukseen. 
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8 %
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Kuva 5.11  Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kaukolämmön toimipaikoilla vuonna 2009.  
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Kuva 5.12  Yhteenveto kaukolämmön toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
 
 
 

5.4 Sähkönmyynti 

5.4.1 Yritysten raportoimat oman energiankäytön energiansäästövaikutukset 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa esitetyt omaa energiankäyttöä koskevat sääs-
tötavoitteet koskevat vain sähkön jakelu- ja kaukolämpöalaa. Yrityksen velvoitteet oman 
energiankäytön tehostamiseen (Toimenpideohjelman kohta 2.4) eivät siten velvoita säh-
könmyyjäyrityksiä.  

5.4.2 Yrityksen toimenpiteet asiakkaan energiankäytön tehostamiseksi 

Sähkönmyynnin sopimusyrityksissä toimenpiteet asiakkaan energiankäytön tehostami-
seksi ovat tärkeä osa sopimusvelvoitteista. Energiapalvelujen asiakkaisiin kohdistuvien 
toimien osalta raportoinnissa seurantajärjestelmään oli vuonna 2008 ongelmia, jonka 
vuoksi osa yrityksistä lienee jättänyt silloin osan tietoja raportoimatta. Tämän johdosta 
toteutettujen toimenpiteiden määrien vertailua vuosilta 2008 ja 2009 ei ole tässä vuosi-
raportissa tehty. 

Seuraavassa on esitetty sähkönmyyntiyritysten raportoimat toimet asiakkaan ener-
giankäytön tehostamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.  
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Neuvonta 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneissä sähkönmyyntiyrityksissä asiakas-
neuvonta puhelimitse on paljon käytetty tapa antaa energiansäästötietoa asiakkaille, 
51 % toimipaikoista ilmoitti tämän tavan olevan toimipaikassaan käytössä. Kulutusmitta-
rin lainausta on ilmoittanut toteuttaneensa 54 % sopimusyrityksistä. 
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Kuva 5.13 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2009. 

 
 
Raportoitujen toimenpiteiden ja toteutumien määrä on esitetty taulukossa 12. 

 

Taulukko 12  Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 24 3 653 11 2 105 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 4 38 4 38 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 10 2 267 8 1 497 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 9 314 6 186 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 8 1 503 7 1 475 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 24 50 333 19 44 958 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 20 8 269 17 7 789 neuvontatapahtumien lkm

Kulutusmittarin lainaus 24 9 032 19 8 181 lainausten lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 22 32 465 19 19 795 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 6 87 4 37 opettajien lkm

Yhteensä 151 107 961 114 86 061

SM Neuvonta

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Viestintä  

Sopimukseen liittyneissä sähkönmyyntiyrityksissä energiansäästöstä kirjoittaminen on 
paljon käytetty tapa antaa energiansäästötietoa asiakkaille, 60 % sopimusyrityksistä 
ilmoitti tämän tavan olevan toimipaikassaan käytössä. Lisäksi 60 % sopimusyrityksistä 
ilmoitti tuovansa energiatehokkuusasiaa esiin internet-sivuillaan. 
 
 

9 %

40 %

46 %

60 %

49 %

60 %

23 %

20 %

14 %

3 %

91 %

60 %

54 %

40 %

51 %

40 %

77 %

80 %

86 %

97 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Energiansäästökilpailut

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.14 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2009. 

 

Taulukko 13  Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

 

Energiansäästökilpailut 6 1 813 4 1 650 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 25 10 784 22 10 144 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 37 782 803 35 778 803 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 70 12 817 482 63 12 187 482 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 25 - 20 - -

Internetissä energiansäästöasiaa 30 367 882 26 361 360 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 19 2 562 18 2 220 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 22 26 997 20 23 897 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 11  (1 1 021 501 11 1 021 501 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 234 15 031 823 219 14 387 056

SM Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

1) Toimenpiteinä raportoitu esim. "Haastattelu xxxradiossa"; haastattelun säästöä edistävä sisältö ei ole tiedossa. Eräs raportoija arvioinut 
300 000 yksikön levikin "Sähköautokampanjan" myös energiansäästötempauksesksi.  
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Kulutuspalaute 

Sähkön myynnin sopimusyritysten toimipaikoista 43 % tarjoaa asiakkailleen mahdolli-
suutta seurata omaa kulutustaan internetistä (kuva 5.15). Tätä mahdollisuutta käyttää 
taulukon 14 mukaan vain noin 6 % asuminen-kohderyhmän asiakkaista.  
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Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.15 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen asiakkaan energian-

kulutuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2009. 

 
 

Taulukko 14  Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille suunnattu 

kulutuspalaute vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikk

lkm lkm

 

ö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 15 108 761 9 80 441 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 17 309 831 10 251 097 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 21 1 267 925 17 1 120 440 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 1 250 - - asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin - - - - asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 20 1 411 787 12 1 270 000 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 10 52 954 9 38 607 analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 18 58 350 6 29 500 asiakkaiden lkm

Yhteensä 102 3 209 858 63 2 790 085

SM Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Laskutus  

Sähkön myynnin laskutuksen tiheyttä koskevat yhteenvetotiedot vuodelta 2009 on esi-
tetty kuvassa 5.16 ja taulukossa 15.  

 

34 %

11 %

49 %

66 %

89 %

51 %
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Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - 4-6

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - kaksi

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella -

kuukausittain

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009
 

Kuva 5.16 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien 

asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2009. 

 
 

Taulukko 15. Sähkön myynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden  

energialaskutuksen tiheys vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikk

lkm lkm

 
ö

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 23 96 940 7 26 555 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 16 296 257 12 155 209 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 4 55 350 - - asiakkaiden lkm

Yhteensä 43 448 547 19 181 764

SM Laskutus

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Muita energiapalveluja  

Muita raportoituja energiatehokkuuspalveluja on listattu alle (suluissa raportoitujen toi-
menpiteiden lukumäärä) 

 Energiakatselmukset ja analyysit (1) 

 Energiansäästötuotteiden myynti/markkinointi (8) 

 Energiatehokkaan sähkölämmityksen suunnittelupalvelu (2) 

 Energiatehokkaan sähkölämmityksen suunnittelupalvelu (1) 

 Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus, uudet asiakkaat (4) 

 Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa (3) 

 Pientalojen energiaselvitykset tai kuntoarviot (2) 

 Rakennusten energiatodistusten laadinta asiakkaan kanssa (2) 

 Säätö- ja ohjauspalvelut asiakkaan luona (1) 
 
 

3 %

9 %

6 %

6 %

97 %

91 %

97 %

91 %

94 %

94 %

94 %

97 %

3 %

9 %

6 %

3 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Energiakatselmukset ja analyysit

Energiansäästötuotteiden myynti/markkinointi

Energiatehokkaan sähkölämmityksen suunnittelupalvelu

Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus (uudet
asiakkaat)

Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa

Pientalojen energiaselvitykset tai kuntoarviot

Rakennusten energiatodistusten laadinta asiakkaan kanssa

Säätö- ja ohjauspalvelut asiakkaan luona

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009
 

Kuva 5.17 Yhteenveto sähkön myynnin sopimusyritysten asiakkaille tarjoamista uusista 

energiapalvelumuodoista vuonna 2009. 

 
 

5.4.3 Yrityksen velvoitteet ja sisäinen toiminta oman energiankäytön  
tehostamiseksi 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa 
kysyttävillä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimen-
pideohjelman toteuttamista.  
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Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat yrityksessä olemassa 
olevaan johtamisjärjestelmään. Kuvan 5.18 mukaan ISO 14001 -järjestelmä on käytössä 
63 %:lla toimipaikoista. 51 % toimipaikoista vastasi energiatehokkuusasiat liitetyksi toi-
mipaikassa käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin 
johtamisjärjestelmään energiatehokkuusasiat on liitetty. 
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51 %
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9 %

9 %

37 %

97 %

49 %

63 %

20 % 29 %

3 %
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ISO140001
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ISO9001

Muu järjestelmä

Energiatehokkuus sisällytetty
järjestelmään

Sertifioitu / Kyllä Ei sertifioitu Ei käytössä / Ei Ei raportoitu
 

Kuva 5.18  Sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-

järjestelmät ja energiatehokkuuden liittäminen olemassa olevaan johtamis-

järjestelmään vuonna 2009. 

 
 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Sopimusyritysten yhtenä tehtävänä on määrittää yritys- ja toimipaikka/toimipaikka-
ryhmäkohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöt. Vastanneista toimipaikoista 
89 % on raportoinut määrittäneensä energiatehokkuustoiminnan vastuut jollain tavalla. 
Vuoden 2009 raportointitietojen perusteella 51 %:lla vastuu oli nimetty sekä toimipaikka 
että yritystasolla. Pelkästään yritystasolla raportoi vastuiden jaon olevan 29 % ja muulla 
tavalla 9 % toimipaikoista. 
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Toimipaikka ja yritys
51 %

Yritys
29 %

Muuten
9 %

Ei nimetty
11 %

 

Kuva 5.19 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönmyynnin sopimusyrityksissä 

vuonna 2009.  

 
 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Sähkönmyynnin toimipai-
koista 51 % raportoi suunnitelman valmistuneen vuoden 2009 loppuun mennessä. 11 % 
toimipaikoista päivitti aiemmin valmistunutta tehostamissuunnitelmaansa seurantavuo-
den aikana. 

Koulutus ja viestintä  

Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi on yksi energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen avaintekijöitä ja yksi velvoite yritykselle. Kuvaan 5.20 on koottu tähän osioon 
liittyviä vastauksia. 37 % sähkönmyynnin toimipaikoista on raportointivuotena järjestänyt 
henkilökunnalleen energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. Erityisesti energiatehok-
kuussopimuksen vastuuhenkilöitä koulutettiin 20 % toimipaikoista. Myös muulle henkilö-
kunnalla oli tarjottu koulutusta 40 % toimipaikoista. 

Energiansäästöviikkoa vietti 80 % toimipaikoista. 11 % toimipaikoista energiatehok-
kuuden parantaminen on yhtenä kriteerinä tulospalkkion määrittelyssä. 

Energiatehokkuussopimuksessa mukana olemista oli hyödyntänyt viestinnässään 
71 % sähkönmyynnin toimipaikoista. Energiapalvelujen yritykset hyödyntävätkin energia-
tehokkuussopimuksen yritykselle tuomaa positiivista imagoa teollisuusyrityksiä enemmän. 
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Kuva 5.20  Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-

myynnin sopimustoimipaikoissa vuonna 2009. 
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Kuva 5.21  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönmyynnin 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2009. 
 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelma edellyttää yritystä ottamaan energiatehokkuuden huomioon suunnit-
telussa ja hankinnoissa. Kuvissa 5.22 ja 5.23 on raportoituja käytäntöjä sähkönmyynnin 
sopimusyrityksissä vuonna 2009. Elinkaariedullisuus otetaan huomioon 63 %:ssa toimi-
paikoista, mutta toisaalta käytännön ohjeita suunnittelun ja hankintojen energiatehok-
kuudesta on huomattavasti harvemmassa toimipaikassa. Yleisin hankintaohje laiteille on 
toimistolaitteiden osalta, ohjeistus on 23 %:ssa toimipaikoista, kuva 5.23. Lisäksi 3 % 
toimipaikoista edellyttää alihankkijoilta kuulumista energiatehokkuussopimuksiin. 
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Kuva 5.22 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönmyynnin sopimusyrityksissä vuonna 2009. 
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Kuva 5.23  Yhteenveto sähkönmyynnin toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 

 
 

5.5 Sähkönjakelu 

5.5.1 Yritysten raportoimat oman energiankäytön energiansäästövaikutukset 

Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

Taulukkoon 16 ja kuvaan 5.24 on koottu energiapalvelujen toimenpideohjelman sähkönjake-
luyritysten toimipaikkojen raportoimat omaan toimintaan liittyvät säästötoimet ja niiden vaiku-
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tukset. Yritykset raportoivat 47 toteutettua toimenpidettä, joiden yhteinen säästövaikutus on 
1,97 GWh/a, joiden investointikustannusten raportoitiin olevan 0,25 milj. euroa. 
 
 

Taulukko 16 Yhteenveto sähkönjakelun sopimusyritysten raportoimista toteutetuista,  

päätetyistä, harkituista ja ei toteutettavista säästötoimenpiteistä vuonna 2009 

sekä koko sopimuskaudella 2008–2009 toteutetut toimenpiteet ja niiden sääs-

tövaikutus yhteensä. 

 

Toimenpide Säästetty energia Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj
eur

Tilanne 2009

Toteutettu 2009 47 1,97 0,00 1,97 0,25

Päätetty 8 2,17 0,06 2,23 0,15
Harkitaan 9 0,03 0,11 0,13 0,00
Päätetty ja harkit tu yhteensä 17 2,20 0,16 2,36 0,15

Toteutettu 2008-2009 56 2,37 0,03 2,39 0,30  

pa=polttoaineet 
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G
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h
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Sähkö kumulatiivinen Lämpö+PA kumulatiivinen  

Kuva 5.24 Sähkönjakelun sopimusyritysten raportoima omaan energiankäyttöön  

kohdistuva sähkön sekä lämmön+polttoaineiden säästöt vuosina 2008 ja 

2009. Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdys-

viivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 
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Muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen investointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Yritykset raportoivat yhteensä 82 kpl muista kuin energiansäästösyistä toteutettua 
omaan toimintaan kohdistunutta toimenpidettä (MI toimenpiteet), joiden säästövaikutus 
oli yhteensä 20,4 GWh/a ja vastaava investointiarvio 13 milj. euroa.  

 

Taulukko 17 Sähkönjakelualan sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimat muut energian-

käyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella 2008–2009 

toteutetut MI-toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä.  

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj
eur

Tilanne 2009

Toteutettu 2009 82 20,40 0,02 20,42 12,99
Päätetty 3 0,75 0,17 0,92 1,63
Harkitaan 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Päätetty ja harkittu yhteensä 3 0,75 0,17 0,92 1,63, ,

Toteutettu 2008-2009 118 44,78 0,13 44,91 25,93

Toimenpide Säästetty energia 

 

Lisäksi yritykset raportoivat yhteensä 4 kpl energiatehokkuuteen vaikuttavaa ympäris-
töinvestointia (YM), joiden säästövaikutus oli yhteensä 3,1 GWh/a.  

 

Taulukko 18  Sähkönjakelualan sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimat energiankäyt-

töön liittyvät ympäristötoimenpiteet (YM) vuonna 2009 sekä koko sopimus-

kaudella 2008–2009 toteutetut YM-toimenpiteet ja niiden vaikutus yhteensä. 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj
eur

Tilanne 2009

Toteutettu 2009 4 3,12 0,00 3,12 0,10
Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Harkitaan 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00, ,

Toteutettu 2008-2009 5 3,74 0,00 3,74 0,12

Toimenpide Säästetty energia 

 

5.5.2 Yrityksen toimenpiteet asiakkaan energiankäytön tehostamiseksi 

Yrityksen velvoitteena on laatia ensimmäisenä sopimusvuotena suunnitelma asiakkaille 
tarjottavista palveluista. Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on myös listattu jouk-
ko toimenpiteitä ja palveluita, joita yritykset voivat tarjota. Vuosiraportoinnissa kysyttävil-
lä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimenpideoh-
jelman toteuttamista. 
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Seuraavassa on esitetty sähkönjakeluyritysten raportoimat toimet asiakkaan ener-
giankäytön tehostamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuonna 2009.  

Asiakkaalle annettava energiatehokkuusneuvonta 

Noin puolet sopimukseen liittyneiden sähkönjakeluyritysten toimipaikoista ilmoitti anta-
vansa suoraa puhelinneuvontaa asiakkaille, lähes yhtä moni toimipaikka, 47 % lainasi 
kulutusmittaria asiakkaille, kuvat alla. 
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Kuva 5.25 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2009. 

 

Neuvonnan raportoidut toimenpiteet ja toteutumat vuonna 2009 on esitetty taulukos-
sa 19 kaikille kohderyhmille yhteensä ja erikseen ja asuminen/kotitalous-kohderyhmälle. 

 

Taulukko 19  Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 33 5 433 15 2 772 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 3 35 1 35 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 17 5 940 13 4 935 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 12 1 602 9 1 451 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 11 1 935 9 1 674 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 31 56 470 24 45 778 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 30 8 879 21 8 137 neuvontatapahtumien lkm

Kulutusmittarin lainaus 34 9 705 27 8 760 lainausten lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 26 36 418 21 23 381 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 3 33 3 33 opettajien lkm

Yhteensä 200 126 450 143 96 956

SJ Neuvonta

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Viestintä  

Sopimukseen liittyneissä sähkönjakeluyrityksissä energiansäästöpainotuotteita asiak-
kaille toimittaa 47 % toimipaikoista. Asiakaslehdissä annettava energiansäästötieto on 
seuraavaksi eniten käytetty tapa viestiä energiatehokkuudesta asiakkaille; 43 % toimi-
paikoista raportoi toteuttavansa ko. toimenpiteitä. 
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Kuva 5.26 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2009. 

 

Taulukko 20  Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut  

viestintäpalvelut vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

 

Energiansäästökilpailut 11 2 908 6 2 480 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 30 13 467 26 10 815 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 56 573 778 48 560 498 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 87 13 113 611 80 12 393 211 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 31 8 115 24 8 112 -

Internetissä energiansäästöasiaa 33 499 972 29 452 385 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 20 2 543 29 2 031 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 21 25 058 18 21 928 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 17 1 408 501 17 1 408 501 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 306 15 647 952 277 14 859 960

SJ Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Asiakkaan kulutuksen raportointi ja kulutukseen perustuva laskutus 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen on laadittava asiakkaille todettuun kulutuk-
seen perustuvia kulutusraportteja. Yrityksen oli raportoiva vähintään kerran vuodessa 
asiakkaan energiankäytöstä. Lisäksi jatkossa asiakasta laskutetaan todettuun kulutuk-
seen perustuen, kun asiakkaan kanssa on asiasta sovittu ja etälukumahdollisuus tai 
oman mittarin lukeman ilmoittaminen yritykseen on mahdollinen. 

Internetin mahdollisuuksia kulutuksen seurantaan tarjotaan asiakkaille 26 %:lla ja 
etäluentaa 45 %:lla sähkönjakelun toimipaikoista. Sähkönjakelun sopimusyrityksistä 
30 % laskuttaa asiakasta kerran kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella. 
 
 

15 %

40 %

6 %

45 %

26 %

17 %

38 %

85 %

60 %

94 %

55 %

74 %

83 %

62 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt

Asiakkaalle toimitettu energiankulutuksen seurantaraportti / vuosi -
kuukausittain tai useammin

Etäluenta käytössä

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä

Tuntimittaus käytössä

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.27 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen asiakkaan energiankulu-

tuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2009. 

 

Taulukko 21  Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energiankulu-

tuksen seuranta ja raportointi vuonna 2009. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikk

lkm lkm

ö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 15 134 929 12 134 339 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 31 495 767 14 169 381 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 31 1 164 164 21 967 560 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 1 250 - - asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 3 1 969 - - asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 20 539 558 12 456 125 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 14 56 688 12 42 241 analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 28 106 952 6 87 000 asiakkaiden lkm

Yhteensä 143 2 500 277 77 1 856 646

SJ Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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32 %

6 %

30 %

68 %

94 %

70 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - 4-6

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella - kaksi

kertaa vuodessa

Laskutetaan asiakasta todetun
kulutuksen perusteella -

kuukausittain

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009  

Kuva 5.28 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien  

asiakkaiden laskutuskäytäntöjä vuonna 2009. 

 
 

Taulukko 22  Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen laskutuskäytännöt ja toteutuma  

vuonna 2009. 
 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteit Toteutum Toteutuman yksikk

lkm lkm

 

ä a ö

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 28 84 799 7 19 752 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 24 427 475 15 171 473 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 5 15 402 2 7 680 asiakkaiden lkm

Yhteensä 57 527 676 24 198 905

SJ Laskutus

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Asiakkaille suunnatut uudet energiatehokkuuspalvelut 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi sopimusyritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia 
energiapalvelumuotoja.  

 

6 %

2 %

6 %

6 %

94 %

98 %

94 %

94 %

98 %

98 %2 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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myynti/markkinointi

Energiatehokkaan
sähkölämmityksen
suunnittelupalvelu

Henkilökohtainen
lämmitysjärjestelmän käytön

opastus (uudet asiakkaat)

Kehityshankkeet asiakkaiden
kanssa

Rakennusten energiatodistusten
laadinta asiakkaan kanssa

Säätö- ja ohjauspalvelut
asiakkaan luona

Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2009 Ei raportoituja toimia 2009
 

 

Kuva 5.29 Sähkönjakelun sopimustoimipaikoista uusia energiapalvelumuotoja raportoi-

neiden osuus vuonna 2009. 

 
 

Uusia energiatehokkuuspalveluja on listattu alle (suluissa raportoitujen toimenpiteiden 
lukumäärä) 

 Energiakatselmukset ja analyysit (1) 

 Energiansäästötuotteiden myynti/markkinointi (8) 

 Energiatehokkaan sähkölämmityksen suunnittelupalvelu (1) 

 Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus, uudet asiakkaat (4) 

 Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa (4) 

 Rakennusten energiatodistusten laadinta asiakkaan kanssa (1) 

 Säätö- ja ohjauspalvelut asiakkaan luona (2) 
 

5.5.3 Yrityksen velvoitteet ja sisäinen toiminta oman energiankäytön  
tehostamiseksi 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa 
kysyttävillä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimen-
pideohjelman toteuttamista. 
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Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat yrityksessä olemassa 
olevaan johtamisjärjestelmään. 46 % toimipaikoista on näin toiminut raportointivuonna. 
 

50 %

48 %

25 %

46 %

6 %

19 %

44 %

98 %

52 %

56 %

33 % 21 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ISO140001

EMAS

ISO9001

Muu järjestelmä

Energiatehokkuus sisällytetty
järjestelmään

Sertifioitu / Kyllä Ei sertifioitu Ei käytössä / Ei Ei raportoitu
 

Kuva 5.30  Sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa käytössä olevat johtamisjärjestelmät ja 

energiatehokkuuden liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 

vuonna 2009.  
 
 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Sopimusyritysten yhtenä tehtävänä on määrittää yritys- ja toimipaikka/toimipaikka-
ryhmäkohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöt. Vastanneista toimipaikoista 
92 % on raportoinut määrittäneensä energiatehokkuustoiminnan vastuut jollain tavalla. 
Vuoden 2009 raportointitietojen perusteella 39 %:lla vastuu oli nimetty toimipaikkatasolla 
ja 35 % toimipaikoista raportoi, että vastuut oli nimetty sekä toimipaikka että yritystasol-
la. Pelkästään yritystasolla raportoi vastuiden jaon olevan 47 % ja muulla tavalla 6 % 
toimipaikoista. 
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Toimipaikka ja yritys
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Yritys
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8 %

 

Kuva 5.31 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa 

vuonna 2009. 

 
 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Sähkönjakelun toimipai-
koista 56 % raportoi suunnitelman valmistuneen vuoden 2009 loppuun mennessä. 6 % 
toimipaikoista päivitti aiemmin valmistunutta tehostamissuunnitelmaansa seurantavuo-
den aikana. 

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi on yksi energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen avaintekijöitä ja yksi velvoite yritykselle. 46 % toimipaikoista on raportointivuo-
tena järjestänyt henkilökunnalleen energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. 27 % toimi-
paikoista koulutti lisäksi energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilöitä raportointivuon-
na. Energiansäästöviikkoa vietti 71 % toimipaikoista.  

Vastausten mukaan 58 % toimipaikoista hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa 
viestinnässään, mutta sopimuksen tunnusta vain 13 % vastanneista toimipaikoista.  
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Kuva 5.32 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-

jakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2009.  
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Kuva 5.33 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönjakelun 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2009.  

 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelma edellyttää yritystä ottamaan elinkaariedullisuuden ja energiatehok-
kuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Samoin kuin sähkönmyynnin sopi-
mustoimipaikoilla, myös sähkönjakelutoimipaikoilla elinkaariedullisuus on valtaosassa 
toimipaikoista, 81 %:ssa, suunnittelun ja investointien kriteerinä. Hankintaohjeissa ener-
giatehokkuus on otettu huomioon 31 %:ssa toimipaikoista ja vastaavasti suunnitteluoh-
jeissa 42 %:ssa toimipaikoista. Toimipaikoilla käytössä olevat hankintaohjeet koskevat 
esim. toimistolaitteita tai sähkömoottoreita, kuva 5.35. Lisäksi 2 % toimipaikoista edellyt-
tää alihankkijoiden kuulumista energiatehokkuussopimuksiin.  
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Kuva 5.34 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2009.  
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Kuva 5.35  Yhteenveto sähkönjakelun toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 

 
 

5.6 Tulokset yritysten oman energiankäytön tehostamisen osalta 

Yritysten oman energiankäytön tehostamisen osalta energiapalvelujen toimenpideoh-
jelman tavoitteena on 150 GWh:n sähkönsäästö koskien sähkön siirto- ja jakeluhäviöitä 
sekä kaukolämmön tuotannon ja siirron sähkön kulutusta sekä 150 GWh:n säästö kau-
kolämmön jakeluhäviöissä ja erillistuotannon polttoaine-energian kulutuksessa vuoteen 
2016 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman näitä uusia toimia.  
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Taulukkoon 23 on koottu kaukolämmön ja sähkönjakelun sopimusyritysten eri alu-
eiden toimipaikkojen raportoimien toimenpiteiden säästövaikutukset. Verrattuna oman 
energiankäytön tehostamiselle toimenpideohjelmatasolla asetettuihin tavoitteisiin, on 
energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten vuosina 2008–2009 toteut-
tamilla toimenpiteillä saavutettu 33 % asetetusta tavoitteesta sähkön osalta ja 10 % 
lämmön ja polttoaineiden osalta, taulukko 24. Tavoitteen saavuttamista tarkasteltaessa 
on %-luvussa mukana sekä energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet (ES- ja KAT- 
toimenpiteet) että muista syistä toteutetut investoinnit, jotka ovat säästäneet energiaa 
(MI-toimenpiteet). Jos pelkät ES- ja KAT-toimenpiteet otettaisiin huomioon, olisi tavoit-
teesta saavutettu sähkön osalta 3,3 % ja lämmön ja polttoaineiden osalta 6,2 % 

 

Taulukko 23 Yhteenveto sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimista  

toteutetuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista 

säästötoimenpiteistä (ES+KAT-toimenpiteet) vuonna 2009. 

 

Toimenpide Säästetty energia Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj
eur

Tilanne 2009

Toteutettu 2009 67 2,07 2,12 4,19 0,42

Päätetty 13 10,18 0,17 10,35 0,26
Harkitaan 9 0,03 0,11 0,13 0,00
Päätetty ja harkit tu yhteensä 22 10,21 0,28 10,48 0,26

Toteutettu 2008-2009 91 4,94 9,25 14,19 1,16  
pa=polttoaineet 

 

Taulukko 24 Sähkön jakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat säästöt vuosina 

2008–2009 ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle.  

Säästötavoitteen seurannassa (%) on otettu myös ns. MI-toimenpiteet  

huomioon. 
 

Energiapalvelujen toimenpideohjelma Energia 

  Sähkö 
Yhteensä  
lämpö+pa 

  GWh/a GWh/a 

Tehostamistavoite vuodelle 2016 150 150 
 
Energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 
Raportoitu toteutettu säästö (KAT+ES-toimet)  

    vuonna 2008–2009  4,9 9,3 

Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet
    Raportoitu toteutettu säästö (MI) 
    vuonna 2008–2009 44,8 6,0 

Kaikki yhteensä (KAT+ES+MI ) 49,7 15,3 

Osuus tehostamistavoitteesta (%) 33 % 10 % 
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6 Lopuksi 

Energiantuotannon sopimuksessa energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto ja toi-
meenpano on energiatehokkuustoiminnan kulmakivi. Energiatehokkuusjärjestelmän 
käyttöönottoa on tuettu Energiateollisuus ry:n, Motivan ja yritysten yhteistyönä. Tehdyn 
kyselyn nostamia koulutus- ja kehitystarpeisiin on pyritty vastaamaan ja antamaan opas-
tusta kyselyssä esiin nousseisiin haasteisiin: resurssien saaminen käytännön työhön, 
asian myyminen yrityksen sisällä, investointirahojen puute ja jossain määrin osaamisen 
puute. Dokumentoinnin suurin työ on nyt tehty ja tulevaisuudessa keskitytään tehokkaa-
seen järjestelmän edellyttämiin käytännön toimintoihin. Yritykset suunnittelevat monia 
tietoisuutta parantavia toimenpiteitä kuten tietoiskuja, koulutusta, auditointien käynnis-
tämistä tai energiatehokkuusasioiden mukaanottoa säännölliseen palaveritoimintaan. 
Motiva tuottaa jatkossa mm. sisäiseen auditointiin liittyvää koulutusta. 

Energiapalvelujen osalta seurantajärjestelmää on jatkuvasti kehitetty raportointi-
vuoden aikana energiapalvelujen raportoinnin erityistarpeita ajatellen. Raportointivuonna 
on myös erityisesti painotettu asiakkaille suunnattujen palvelujen raportointia joskin näi-
den energiamääräinen (MWh/a) laskenta tai arviointi on edelleen avoin ja jää mietittä-
väksi sopimustoimintaa kehitettäessä ja tuloksia raportoitaessa.  

Energia-alan kehityshankkeet 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan sisältyi vuonna 2009 seurantajärjestelmän kehi-
tystöitä. Energiapalvelujen osalta seurannan ja raportoinnin tarpeet ja sisältö on todettu 
muiden sopimusalojen raportoinnista poikkeaviksi ja monilta osin myös muita haasteelli-
semmiksi.  

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa käynnistettiin vuoden 2008 aikana sääs-
tövaikutusten raportointia ohjeistava kehityshanke. Työ valmistui vuoden 2009 keväällä. 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa asiakkaille suunnattujen palvelujen sääs-
tövaikutusten arviointihanke valmistui raportointivuoden lopulla. Konkreettista jatkohan-
ketta ei ole toistaiseksi käynnistynyt, vaikka työ ei tuonut yleisesti käyttöönotettavaa 
menettelytapaa. Energiapalvelujen toimenpideohjelmaa tukee myös ns. Elvari-hanke, 
joka on pääosin energiayhtiöiden rahoittama kehityshanke, jossa tavoitteena on edistää 
säästötoimenpiteitä sähkölämmitteisissä taloissa. Kaukolämmön pumppauksen tehos-
tamiseen liittynyt hanke valmistui raportointivuonna. Raportointivuonna on käynnistetty 
myös sähkön ja kaukolämmön kulutusten vertailutietoa koskevat kehityshankkeet.  
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