
 

 

 

 

2009 

Kaupan alan 
toimenpideohjelman vuosiraportti 



 

2  



 

Sisällysluettelo 

Alkusanat 2 

Tiivistelmä 3 

1 Johdanto 4 

1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 

2 Energiakatselmus- ja investointituet 5 

2.1 Energiakatselmustuki 5 

2.2 Investointituki energiansäästöön 7 

3 Sopimusyritysten energiankäyttö 10 

4 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 11 

4.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 11 

4.2 Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 12 

5 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 15 

5.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle 15 

5.2 Johtamisjärjestelmät 16 

5.3 Energiankulutuksen ja energiakustannusten seuranta 17 

5.4 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 19 

5.5 Koulutus ja viestintä 19 

5.6 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa  ja 
hankinnoissa 21 

5.7 Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 23 

6 Kehitysideat 23 

7 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 24 

7.1 Yritysten asettamat energiansäästötavoitteet 24 

7.2 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 25 

8 Yhteenveto 26 

 

1 



Alkusanat 

Vuonna 2007 päättyneen teollisuuden energiansäästösopimuksen jatkoksi allekirjoitettiin 
4.12.2007 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja toimi-
alaliittojen välillä uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kaudelle 2008–2016. 
Elinkeinoelämän 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 
palvelualan toimialakohtaisia toimenpideohjelmia. 

Suomen Kaupan Liitto on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen si-
toutunut toimialaliitto ja se vastaa kaupan alan toimenpideohjelman toimeenpanosta. 

Tämä raportti liittyy kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten vuoden 
2009 tietojen vuosiraportointiin. Raportissa on esitetty yhteenveto sopimuksessa olevien 
kaupan alan yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista ja energi-
ansäästötoimenpiteistä. 
 
 
 
 
 
Helsingissä lokakuussa 2010 
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Tiivistelmä  

Tässä raportissa esitetään tulokset elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen kau-
pan alan toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista energiatiedoista, toteu-
tetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta sekä ns. 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamisesta koskevista 
toimista koskien vuotta 2009. 

Toisena sopimusvuotena uusia kaupan alan yrityksiä ei liittynyt sopimukseen. Vuo-
den 2009 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt kolme suurinta kaupan alan yritys-
tä ja niiden 456 toimipaikkaa/ketjua, jotka sisälsivät yhteensä 2 386 toimipaikkaa. Sopi-
muksessa olevat toimipaikat raportoivat tietonsa internet-pohjaiseen seurantajärjestel-
mään. Suomen Kaupan Liiton tavoitteena on saada vuoden 2010 loppuun mennessä 
kaupan alan energiankulutuksesta 66 % mukaan toimenpideohjelman toteuttamiseen. 
Sopimukseen liittymisen kattavuutta ei ole voitu määrittää, koska jäsenten energiankäyt-
tö ei ole tiedossa eikä myöskään Tilastokeskukselta ole saatavilla tietoja kaupan alan 
yritysten energiankäytöstä. 

Sopimukseen liittyneiden yritysten raportoima energiankäyttö oli vuonna 2009 yh-
teensä noin 2 406 GWh/a, josta sähkön osuus (ilman lämmityssähköä) oli 1 723 GWh/a 
(72 %) ja lämmityksen 683 GWh/a (28 %). Energiankäyttötiedot saatiin yrityksiltä melko 
kattavasti. 

Vuonna 2009 säästötoimenpiteitä raportoi vain kaksi yritystä. Raportoiduilla, vuon-
na 2009 toteutetuilla 45 energiansäästötoimenpiteellä saavutettu kokonaissäästö oli 
5,44 GWh/a, joka kohdistui kokonaan sähkönsäästöön. Kahden ensimmäisen vuoden 
aikana saavutettiin toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten yhteenlasketusta tavoit-
teesta 122 GWh 20,5 %, yhteensä 25,47 GWh/a. Säästöt vastasivat 0,23 % osuutta 
liittyneiden koko raportoidusta energiankäytöstä vuonna 2009. Näiden toimenpiteiden 
raportoidut investointikustannukset olivat 1,07 milj. euroa. 

Edellä olevien lisäksi oli raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpiteistä 
laskettu säästöpotentiaali yhteensä 6,29 GWh/a, josta sähkön osuus on 3,21 GWh/a 
(51 %) ja lämmön osuus 3,08 GWh/a (49 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi inves-
toinneiksi raportoitiin noin 0,41 milj. euroa.  

Ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteiden raportoiminen on vasta käynnistymässä 
kaupan alan toimipaikoissa. 

Vuonna 2009 käynnistyi kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneissä toimipaikoissa 
vain yksi katselmus, mutta kolme TEM:n ns. uuden tekniikan energiansäästötoimenpitei-
siin suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Vuonna 2009 kaupanalan investointi-
tukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä yli 1,05 milj. euroa. 
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu Suomen Kaupan Liiton toimenpideohjelman osalta yhteenveto 
liittyneiden yritysten raportoimista tiedoista toiselta elinkeinoelämän sopimusvuodelta 
2009. Tiedot koskevat kolmen liittyneen yrityksen 456 toimipaikan tai ketjun sisältämien 
2 386 toimipakan tietoja. Raportointi sujui edellisvuotta paremmin, tosin kolmesta liitty-
neestä yrityksestä yksi ei raportoinut lainkaan säästötoimenpiteitä. Elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimuksen vuosittainen raportointi on kuitenkin yksi tärkeä sopimuk-
sen velvoite liittyneille yrityksille ja tavoitteena on vuosittain 100 %:n kattavuus rapor-
toinnissa myös sisällön suhteen.  
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 

Suomen Kaupan Liiton tavoitteena on saada vuoden 2010 loppuun mennessä 66 % 
kaupan alan energiankulutuksesta toimenpideohjelman toteuttamisen piiriin. Sopimuk-
seen liittymisen kattavuutta ensimmäisen sopimusvuoden lopussa ei ole voitu määrittää, 
koska Kaupan Liiton jäsenten energiankäyttö ei ole tiedossa eikä myöskään Tilastokes-
kukselta ole saatavilla tietoja kaupan alan energiankäytöstä. 

Kaupan alan toimenpideohjelmaan ei liittynyt uusia yrityksiä vuonna 2009, sopi-
muksessa oli vuoden 2009 lopussa kolme suurinta päivittäiskaupan yritystä. 
 
 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Yritysten vuosiraportointi on yksi osa liittyneiden yritysten ja niiden toimipaikkojen sopi-
muksen ja toimenpideohjelman toimeenpanoa. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopi-
muksen toinen vuosiraportointi toteutettiin käyttämällä edellisvuoden tapaan internet-
pohjaista seurantajärjestelmää. Kaupan alalla kaikki liittyneet yritykset raportoivat.  

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin li-
sätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja 
luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös kansallisella tasolla ja EU:lle 
tehtävän energiansäästön ja -tehokkuuden seurannan ja raportoinnin vuoksi.  
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2 Energiakatselmus- ja investointituet 

2.1 Energiakatselmustuki 

2.1.1 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 rakennustilaa-
vuuden perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleis-
ohjeessa 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 aloitta-
miseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

2.1.2 Energiakatselmustuki kaupanalan sopimusyrityksille 

Vuonna 2009 käynnistyi kaupanalan toimenpideohjelmaan liittyen vain yksi energiakat-
selmushanke, jossa oli yksi pieni katselmuskohde. Kaupanalan toimenpideohjelmaan 
liittyville hankkeille vuonna 2009 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä vain 
6 000 euroa.  

Edellisenä vuonna ei käynnistynyt yhtään hanketta. Kaupanalan toimenpideohjel-
man alueella Motiva-mallin mukaisten, TEM:n tukemien katselmusten toteuttaminen ei 
ole käynnistynyt. Osittain tämä johtunee siitä, että toimijoita on vähän ja osa niistä on 
teettänyt katselmuksia edellisen sopimuskauden aikana. On huomattava, että tässä 
yhteydessä käsitellään vain TEM:n tukemia katselmuksia, ei yritysten teettämiä muita 
energiatehokkuusselvityksiä. 

Taulukossa 1 on yhteenveto TEM:n kaupanalan toimenpideohjelmaan liittyneille 
sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuosina 2008 ja 2009 sekä 
yhteensä koko sopimuskaudella. Taulukossa on myös esitetty vastaavasti elinkeinoelä-
män energiatehokkuussopimukseen kuuluviin muhin palvelualan toimenpideohjelmiin 
liittyneiden energiakatselmustuet yhteensä.  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmiin liit-
tyneiden sopimusyritysten energiakatselmustuki kattoi vuonna 2009 63 % kaikille palve-
lualan yrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta. Taulukossa on esitetty energia-
katselmustuki yhteensä myös palvelualan muille kuin elinkeinoelämän sopimusjärjes-
telmään liittyneille yrityksille.  

                                                 
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. 
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Taulukko 1 Energiakatselmustuki yksityisen palvelualan hankkeisiin. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet 
Hankkeiden 

kust. 
Hankkeiden 

tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            

Kaupan ala 1 1 15 000 6 000 

Autoala - - - - 

Matkailu- ja ravintolapalvelut 33 53 357 317 156 080 

Yleinen - palvelu 18 22 153 890 61 510 

Palvelualan sopimusyritykset yht. 52 76 526 207 223 590 

Yhteensä 
2008–2009 

Palveluala, muut kuin sopimusyritykset 58 59 381 500 152 550 

          

Kaupan ala - - - - 

Autoala - - - - 

Matkailu- ja ravintolapalvelut 5 16 86 240 39 450 

Yleinen - palvelu 15 19 124 600 49 800 

Palvelualan sopimusyritykset yht. 20 35 210 840 89 250 

2008 

Palveluala, muut kuin sopimusyritykset 30 31 181 300 72 480 

          

Kaupan ala 1 1 15 000 6 000 

Autoala - - - - 

Matkailu- ja ravintolapalvelut 28 37 271 077 116 630 

Yleinen - palvelu 3 3 29 290 11 710 

Palvelualan sopimusyritykset yht. 32 41 315 367 134 340 

2009 

Palveluala, muut kuin sopimusyritykset 28 28 200 200 80 070 
         

 

 

Kuvassa 1 on esitetty sopimuskaudella 2008–2009 palvelualan eri toimenpideohjelmiin 
sekä keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä liittyneiden yritysten ener-
giakatselmustukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärän ja niille myönne-
tyn tuen kohdistuminen. Keskisuuren teollisuuden osalta ei erottelua eri toimenpideoh-
jelmiin ole tehty.  

Palvelualan osuus kaikille elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuu-
rille teollisuuden ja palvelualan sopimusyrityksille sopimuskaudella 2008–2009 myönne-
tystä energiakatselmustuesta on 18 % ja kohteiden lukumäärästä 43 %. Vuonna 2009 
vastaavat luvut olivat lähes samat – tuesta 17 % ja kohteiden lukumäärästä 42 %.  

Vuosina 2008–2009 sopimukseen liittyneiden palvelualan energiakatselmustukien 
osuus koko elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alueelle myönnetyistä ener-
giakatselmustuista on ollut 7 %. Vastaavasti viidennes katselmuskohteista sopimuskau-
della on ollut palvelualan sopimusyritysten kohteita.  
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Kuva 1 Energiakatselmustukikohteiden ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen  

elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan eri toimenpide-

ohjelmiin sekä keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä  

sopimuskaudella 2008–2009. 

 
 

2.2 Investointituki energiansäästöön 

2.2.1 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 energiansäästön aikaansaamiseksi välttämätön. Pääs-
tökauppalain soveltamisalan piirissä oleville kohteille tukea voidaan myöntää tavan-
omaisen tekniikan hankkeisiin, mikäli hankkeella ei ole suoraa vaikutusta hakijan pääs-
töoikeuksiin tai päästöjen vähenemän kautta lasketun taloudellisen hyödyn vaikutus 
investoinnin kannattavuuteen on vähäinen. 

Uuden teknologian hankkeissa 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 
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 
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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.  

2.2.2 Investointituki kaupanalan sopimusyrityksille 

Vuonna 2009 käynnistyi kaupanalan toimenpideohjelmaan liittyneissä yrityksissä kolme 
TEM:n ns. uuden tekniikan energiansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea 
saanutta hanketta. Edellisenä vuonna ei investointitukea saaneita hankkeita tällä alueel-
la käynnistynyt yhtään. 

Vuonna 2009 kaupanalan investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä 
jopa yli 1 050 000 euroa, mikä oli 86 % palvelualan sopimusyrityksille vuonna 2009 yh-
teensä myönnetystä investointituesta. Vastaavasti tuettujen investointihankkeiden luku-
määrällä mitattuna kaupanalan osuus palvelualan sopimusyritysten hankkeista oli vuon-
na 2009 38 %.  

Jos tarkastellaan kaikille sekä keskisuuren teollisuuden että palvelualan sopimus-
ryityksille yhteensä myönnettyä energiakatselmustukea vuonna 2009 oli kaupanalan 
osuus siitäkin 51 %. Vastaavasti katselmuskohteiden lukumäärällä mitattuna sen osuus 
kaikkien keskisuuren teollisuuden ja palvelualan sopimusryitysten katselmuskohteista oli 
14 %.  

Taulukossa 2 on yhteenveto TEM:n kaupanalan toimenpideohjelmaan liittyneille 
sopimusyrityksille myöntämästä investointituesta energiansäästöinvestointeihin vuosina 
2008 ja 2009 sekä yhteensä koko sopimuskaudella. Taulukossa on myös esitetty vas-
taavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluviin muhin palvelualan 
toimenpideohjelmiin liittyneiden investointituet yhteensä sekä kunta-alan sopimuksiin ja 
keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä liittyneille myönnetyt investointi-
tuet. 

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneille sopimusyrityksille kohdistui vuonna 2009 
elinkeinonelämän sopimusyrityksille yhteensä myönnetystä investointituesta 40 %, kun 
koko sopimuskaudella vastaava luku on 29 %. Vastaavasti kaupanalan osuus vuonna 
2009 elinkeinoelämän sopimusyrityksille yhteensä myönnetystä investointituesta oli pe-
räti 34 %, vastaava osuus koko sopimuskaudella myönnetystä tuesta yhteensä on 24 %.  
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Taulukko 2 Investointituki energiansäästöön palvelualalla ja keskisuuressa teollisuudessa.  
 

Sopimusalue 2009 2008 2008–2009 yhteensä 

  Hankkeet
Investointi-

tuki Hankkeet

Investoin-
ti- 

tuki Hankkeet 
Investointi-

tuki 

  lkm eur lkm eur lkm eur 

              

Kauppa 3
1 052 

171 0 0 3 
1 052 

171

Muu palveluala yht. 5 177 750 1 22 500 6 200 250

Yksityinen palveluala yht. 8
1 229 

921 1 22 500 9 
1 252 

421

Kunta-ala, sopimusyhteisöt 13 1 737 840 3 153 480 16 1 891 320

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

          

 
 
Kuvassa 2 on esitetty sopimuskaudella 2008–2009 palvelualan eri toimenpideohjelmiin 
sekä keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä liittyneiden yritysten inves-
tointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärän ja niille myönnetyn investointituen kohdis-
tumi

rinnalla vaikka sopimuskaudella käynnistynei-
den hankkeiden lukumäärä on pienehkö. 

Kuva 2 

en teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä sopimuskaudella 

2008–2009. 

 

nen. Keskisuuren teollisuuden osalta ei erottelua eri toimenpideohjelmiin ole tehty.  
Kuvassa näkyy selvästi kaupan alan vuonna 2009 saama poikkeuksellisen kokois-

ten investointitukea saaneiden hankkeiden tuki, joka nostaa kaupan alan osuuden tues-
ta hallitsevaksi keskisuuren teollisuuden 
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Investointitukihankkeiden ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen elinkeino-

elämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan eri toimenpideohjelmiin se-

kä keskisuur
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3 Sopimusyritysten energiankäyttö 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikka- tai ketjukohtaisesti 
tiedot omasta energiankäytöstään. Taulukossa 3 on yhteenveto raportoineiden toimi-
paikkojen ja ketjujen sähkön ja lämmön käytöstä vuonna 2009. Taulukkoon ei ole eritelty 
vain sähkön käytöstä tai vain lämmön käytöstä raportoineita toimipaikkoja tai ketjuja. 
Sähkönkulutuksen suuri osuus selittynee sillä, että kylmäjärjestelmät ja valaistus ovat 
suuria sähkönkulutuskohteita. Osa liikkeistä toimii myös vuokrakiinteistöissä, jolloin 
lämmönkulutusta ei mitata sen hinnan sisältyessä vuokraan. 

Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasiakirjoissa il-
moitetuista energiatiedoista. Yritysten raportoima energiankäyttö oli vuonna 2009 15 % 
suurempi kuin vuonna 2008 raportoitu. Osa syynä on mahdollisesti se, että toimipaikoilla 
on alettu tarkemmin seurata energiankäyttöä, mikä oli toimenpideohjelman yksi velvoite-
kin yrityksille. Vuonna 2009 toimipaikat myös raportoivat edellisvuotta kattavammin 
energiatietonsa.  

 
 

Taulukko 3 Energiankäyttö kaupan alan sopimusyrityksissä vuonna 2009  

(vain raportoineet toimipaikat ja ketjut). 
 

  
Energiankulutus raportoinnin  

perusteella  

Energiatiedot
liittymis- 

asiakirjoista 

Vuosi 
Sähkö 
GWh/a 

Lämmitys
GWh/a 

Yhteensä
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a 

2009 1723 683 2 406 1 925 

2008 1585 453 2 038 1 925 

Muutos % 8 % 34 % 15 % 0 % 
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4 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 

4.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikka- tai ketjukohtaisesti 
energiansäästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat 
yritysten toimittamiin vuosiraportointitietoihin. Vain kahden yrityksen toimipaikat/ketjut ra-
portoivat säästötoimenpiteitä. Osa tiedoista oli puutteellisia; osasta raportoiduista toimen-
piteistä puuttuu joko investointitieto tai säästövaikutus. 

Yritysten raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa tai yritysten 
muissa selvityksissä todettuja laskennallisia energiansäästövaikutuksia (ES- ja KAT-
toimenpiteet) sekä tuloksia muista investoinneista, joilla on ollut vaikutusta energiate-
hokkuuteen (MI-toimenpiteet). Yritykset voivat raportoida myös niistä toteutetuista ympä-
ristönsuojeluinvestoinneista (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyt-
töön. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

 ES- ja KAT-toimenpide tarkoittaa, että kyseessä on joko pääosin tai osin 
energiansäästösyistä tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoita-
vissa energiansäästöosuus. 

 MI-toimenpide on muu kuin energiansäästösyistä toteutettu investointi, joka 
säästää energiaa. MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus laske-
taan sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun sääs-
tövaikutuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla ta-
kaisinmaksuaika on kolme vuotta. 

 YM on ympäristöinvestointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympäristöinves-
toinnin energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" 
merkitään raportoinnissa negatiivisena. 

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

 T toteutettu: kaikki vuonna 2009 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2009 raportoinnissa on ilmoitettu toteutusvuodeksi vuosi 2008, 
se on otettu huomioon koko sopimuskauden summatiedossa. Ennen vuotta 
2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu huomioon, sillä ne eivät kuulu 
tähän sopimuskauteen. 

 P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2010 tai joku muu tuleva vuosi.  

 H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2010 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

 E: raportoitu ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
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Jos yritys ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutumi-
seen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Yrityksen osalta toimenpide siirtyy seurantajärjestelmän raportoinnin ns. Keskeneräiset-
välilehdelle, jonka tiedot yritys voi myöhemmin täydentää. Kun tiedot toimenpiteen osal-
ta ovat täydelliset, ne otetaan seuraavan vuoden yhteenvetoraportissa huomioon.  
 
 

4.2 Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

4.2.1 Energiansäästöinvestoinnit 

Taulukossa 4 ja kuvissa 3–5 on esitetty yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten rapor-
toimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä raportointi-
vuodelta 2009. Toimenpiteitä raportoi vain kaksi liittyneistä yrityksistä. Taulukon rivillä 
”Toteutettu 2008–2009” esitetyissä luvuissa on otettu huomioon vuonna 2009 rapor-
toidut, mutta jo vuonna 2008 toteutetut toimenpiteet.  

Sopimusyritykset raportoivat 45 toteutettua toimenpidettä, joiden energiansäästö-
vaikutus on yhteensä 5,44 GWh/a, josta sähkön osuus on 100 %. Säästöt koostuvat 
suurelta osin pakastusaltaiden kansituksista, muita toimenpiteitä olivat mm. sisälämpöti-
lan alentaminen ja säädön parantaminen, ulkovalaistuksen aikaohjelmien käyttöönotto, 
ilmastointilaitteiden käyntiaikamuutokset ja julkisivulasien uusimiset.  

Raportoidut investoinnit olivat 1,07 milj. euroa. Investoinneille keskimääräinen ta-
kaisinmaksuaika oli noin 3 vuotta.  

Säästöpotentiaaliksi lasketaan päätetyt ja harkittavat toimenpiteet, niiden säästö-
vaikutus on raportoinnin mukaan yhteensä 6,29 GWh/a ja raportoitu investointikustan-
nus 0,41 milj. euroa. 
 
 

Taulukko 4 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten vuonna 2009 raportoimista toteute-

tuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä koko sopimuskau-

della 2008–2009 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. 

Toimenpiteitä raportoi vain kaksi yritystä. 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa
GWh/a 

Yht sähkö+
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            

Tilanne 2009           
            

Toteutettu 2009 45 5,44 0,00 5,44 1,07 

Päätetty 53 0,86 0,68 1,53 0,02 

Harkitaan  144 2,35 2,41 4,76 0,39 

Päätetty ja harkittu yhteensä 197 3,21 3,08 6,29 0,41 
            

Toteutettu 2008-2009 289 25,24 0,23 25,47 1,07 
            

pa=polttoaineet 
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Kuva 3 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutetuista,  

päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä ja niillä saavutettavista  

energiansäästöistä sopimuskaudella 2008–2009. 
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Kuva 4 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutettujen  

energiansäästötoimenpiteiden investoinneista sopimuskaudella 2008–2009.  

 
 

Kuvaan 4 tarkennukseksi, että vuonna 2008 raportoitiin paljon toteutettuja käyttöteknisiä 
toimenpiteitä, jotka eivät vaatineet investointeja. Osaan toimenpiteistä ei taas ilmoitettu 
investointeja, josta syystä yhteenlaskettu investointien määrä vuonna 2008 on vain mur-
to-osa vuonna 2009 raportoiduista investoinneista.  
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Kuva 5 Kaupan alan sopimusyritysten raportoima sähkön sekä lämmön ja poltto-

aineiden (PA) säästöt vuosina 2008–2009. Pylväillä on esitetty vuosittain  

saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 
 

4.2.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit, joilla on  
vaikutusta energiankäyttöön 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä tai energiatehokkuuteen vaikutta-
via ympäristöinvestointeja ei raportoitu vuonna 2009. 

14 



 

5 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

5.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle 

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys sitoutuu energiansäästötavoitteiden lisäksi 
toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa kuvattuja ns. jatkuvan parantamisen 
toimenpiteitä, joita ovat:  

 Toiminnan organisointi ja suunnittelu 

 Energiatehokkuuden parantaminen 

 Energiankäytön ja sen tehostamisen vuosittainen raportointi 

 Koulutus ja sisäinen viestintä 

 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

 
Lisäksi yritys pyrkii 

 Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönottoon 

 Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottamiseen 

 Uusiutuvien energialähteiden käyttöön  
 
Toimialaa koskevassa toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin edellä 
mainittu toimenpide tarkemmin tarkoittaa käytännössä.  

Sopimuksen mukainen energiatehokkuustoiminnan arviointi sisältää kaikkien toi-
menpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisen arviointia, vaikutustenarvi-
ointia ja tarvittaessa sen perusteella tavoitteiden ja suunnitelmien päivittämistä.  

Yritysten vuosiraportoinnissa seurataan em. toimenpiteiden toteuttamista sopi-
musyrityksissä. Kuten aiemminkin on korostettu, on olennaista, että myös näihin muihin 
kuin suoraan energiankäyttöä ja energiankäytön tehostamistoimia koskeviin sopimuksen 
toimeenpanon seurantaa tukeviin kysymyksiin saadaan jatkossa vastaukset kattavasti.  

Toimeenpanoon liittyen yrityksiltä edellytetään ensimmäisenä sopimusvuotena sel-
vitys energiankäytön nykytilasta (sähkö, lämpö, polttoaineet) sekä päämäärien ja yleisen 
tason säästötavoitteiden asettaminen energiankulutukselle ja -kustannuksille (PTS). 
Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yrityksen on tunnistettava 
mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava toimipaikkakohtaiset energian-
käytön tehostamisen tavoitteet sekä laadittava aikataulu kustannustehokkaiden energi-
ankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että useimmilla 
liittyneillä yrityksillä tavoitteet pitäisi olla asetettuna vuoden 2009 tietojen raportoinnin 
yhteydessä. 

Seuraavissa kappaleissa 5.2–5.7 on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimis-
ta jatkuvaan parantamiseen liittyvistä tiedoista.  
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5.2 Johtamisjärjestelmät 

Kaupan sopimusyrityksien toimipaikoissa/ketjuissa 12 %:ssa toimipaikkoja on käytössä 
sertifioitu tai sertifioimaton ISO14001 ympäristöjärjestelmä. Lisäksi 64 %:ssa toimipaik-
koja on jokin muu järjestelmä käytössä, käytännössä se tarkoittaa yrityksen omaa ympä-
ristöohjelmaa, kuva 6. Yksikään toimipaikka ei raportoinut, että energiatehokkuus tai 
uusiutuvan energian käytön edistämien olisi sisällytetty käytössä oleviin johtamisjärjes-
telmiin tai -ohjelmiin. Tämä ei anna oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta, sillä ainakin 
osassa toimipaikkoja energiatehokkuus on otettu huomioon yrityksen sisäisissä ympäris-
töohjelmissa.  

 

64 %

87 %

98 %

97 %

34 %

11 %

1 %

1 % 2 %

2 %

2 %

2 %

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

ISO140001

EMAS

ISO9001

Muu järjestelmä

Sertifioitu Ei sertifioitu Ei käytössä Ei raportoitu

Kuva 6 Kaupan alan sopimusyritysten toimipaikkojen käytössä olevat  

ympäristö/johtamisjärjestelmät. 
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5.3 Energiankulutuksen ja energiakustannusten seuranta 

Vuosiraportoinnissa toimipaikat vastaavat myös energiankulutuksen seurantaan liittyviin 
kysymyksiin. Vastausvaihtoehdot ovat joka toimenpideohjelmassa samat, mutta saadun 
palautteen mukaan vastausvaihtoehdot eivät ole sopivia kaupan alalle ja anna oikeaa 
kuvaa seurannan tasosta. Kuvan 7 mukaan vuorokausi on yleisin taso seurata energi-
ankulutusta (sähköä, lämpöä tai polttoaineita) kaupan alan sopimustoimipaikoissa. Käy-
tännössä kuitenkin energiatehokkuuden tehostamiseen panostavat toimipaikat mittaa-
van energiankulutusta vuorokausiseurannan sijaan tuntitasolla, jota vaihtoehtoa ei ra-
portoinnissa ole. Yleisesti voidaan sanoa, että 94 % raportoineista toimipaikoista seuraa 
sähkön ja lämmön kulutusta. Toimipaikoista 88 % seuraa energiatehokkuutta ominaisku-
lutuksien (kWh/rm3 ja/tai kWh/brm2) avulla, kuva 9. Energiakustannuksia seurataan ko-
konaiskustannuksina kuukausitasolla. 

Vain 6 %:ssa toimipaikkoja seurataan omien ajoneuvojen polttoaineen kulutusta, 
kuva 8.  
 
 

88 % 6 %

38 %

15 %

6 %

6 %

93 %

85 %

100 %

55 %

1 % 6 %

1 %

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

Sähkö

Lämpö

Polttoaineet

Energiakustannukset

Omien ajoneuvojen
polttoaineet

Vuorokausi Kuukausi Vuosi Ei seurata Ei raportoitu

 

Kuva 7 Energiankulutuksen seurantajaksot kaupan alan sopimusyrityksien toimi-

paikoissa vuonna 2009. 
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Kuva 8 Energiatehokkuuden seurantataso kaupan alan sopimusyrityksien toimi-

paikoissa vuonna 2009. 
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Kuva 9 Energiatehokkuuden seurantatavat kaupan alan sopimusyrityksien toimi-

paikoissa vuonna 2009.  
 
 

18 



 

5.4 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa määrittää 
yritys- ja toimipaikka/ketjukohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Vastanneista toimi-
paikoista vain 6 % ilmoitti määritelleensä vastuut, kuva 10. Kolmesta liittyneestä yrityksestä 
yksi on määrittänyt vastuut yrityskohtaisesti sekä suurempien toimipaikkojen kohdalta toimi-
paikkakohtaisesti. Kahden muun liittyjän toimipaikoista vain yksi on raportoinut vastuiden 
nimeämisestä, toimipakka on ilmoittanut että vastuut on nimetty yrityskohtaisesti. 

 
Toimipaikka ja yritys

6 %

Yritys
1 %

Ei nimetty
93 %  

Kuva 10 Vastuuhenkilöiden nimeäminen kaupan alan sopimusyrityksien toimi-

paikoissa vuonna 2009. 

 
 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden mu-
kaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Yhtään tehostamissuunnitel-
maa ei kuitenkaan raportoitu valmistuneeksi, vaikka tosiasiassa vuonna 2009 toimipai-
koissa on hyväksytty suunnitelmia, joihin on kirjattu keskeiset ongelmat ja suunnitelmat 
tarvittavista toimenpiteistä. Vuoden 2010 raportoinnissa nämä tiedot tulisi raportoida.  
 
 

5.5 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi on yksi energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Kuvaan 11 on koottu tähän osioon liitty-
viä vastauksia. Toimipaikoista 8 % on raportointivuotena järjestänyt henkilökunnalleen 
energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. Erityisesti energiatehokkuussopimuksen vas-
tuuhenkilöitä koulutettiin 6 %:lla toimipaikoista. Taloudellisen ajotavan koulutus henkilö-
kunnalle on vielä uusi asia sopimusyrityksissä eikä sitä ole toteutettu sopimusyritysten 
toimipaikoissa.  

Yhdessäkään toimipaikassa energiatehokkuuden parantaminen ei ole kriteerinä tu-
lospalkkion määrittelyssä.  

Energiansäästöviikko on erinomainen tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toi-
mipaikan sisällä että ulkoisesti. Tätä mahdollisuutta hyödynsi 3 % toimipaikoista.  
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Kuva 11 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kaupan alan 

sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2009.  
 
 
Vastausten mukaan vain 2 % toimipaikoista hyödyntää energiatehokkuussopimusta 
viestinnässään, mm. kertoo sopimukseen liittymisestään toimipaikkansa kotisivuilla. 
Raportoitujen tietojen mukaan Energiatehokkuussopimustoiminnan tunnusta omassa 
viestinnässään ei hyödynnä vielä yksikään toimipaikka, kuva 12. Raportoitu tieto ei anna 
aivan oikeaa kuvaa sopimusten hyödyntämisestä viestinnässä, sillä kaikissa yrityksissä 
ei ole toimipaikkakohtaisia nettisivuja käytössä, vaan viestintää hoidetaan yritystasolla. 
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Kuva 12  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kaupan alan so-

pimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2009. Huomattavaa on, että kaikissa 

toimipaikoissa ei ole omia nettisivustojaan, joilla sopimuksesta voisi kertoa.  

 
 

 

5.6 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa  
ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelma edellyttää ottamaan energiatehokkuuden huomioon suunnittelussa ja 
hankinnoissa. Kuvaan 13 on koottu yhteenveto kaupan alan sopimusyrityksien toimipai-
koissa raportoimista energiatehokkuuteen liittyvistä nykykäytännöistä hankinnoissa ja 
suunnittelussa.  

Vain 6 % toimipaikkoja oli ohjeet energiatehokkuuden ottamiseksi huomioon suun-
nittelussa. Toisaalta yrityksestä riippuen nämä asiat eivät ole toimipaikkakohtaisia vaan 
suunnittelu- ja hankintaohjeet ovat ketjutasoisia, joita kaupat kentällä vievät käytäntöön. 
Muutoin ohjeistuksia energiatehokkuudesta ei vastauksien mukaan ole käytössä.  
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Kuva 13 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kaupan alan sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2009.  

 
Kaupan alan sopimusyrityksien toimipaikat eivät edellytä alihankkijoita kuulumaan ener-
giatehokkuussopimukseen, kuva 14.  
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Kuva 14  Yrityksen alihankkijoille asettamat vaatimukset liittyä omien alueidensa  

energiatehokkuussopimuksiin kaupan alan sopimusyrityksien toimipaikoissa 

vuonna 2009. 
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5.7 Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energia-
tehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä 
näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Vastanneista toimipaikoista 53 % vastasi itse 
logistiikastaan. 

Logistiikan energiatehokkuus on vastausten perusteella yritysten toiminnassa vielä 
uusi asia. Kuljetusyrityksen kuulumista oman alansa energiatehokkuussopimukseen ei 
pidetty kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa. Yksikään toimipaikoista ei ollut teettänyt 
kuljetuksilleen kuljetusketjujen energiakatselmusta eikä edellytä kuljetuspalveluihin liitty-
vän polttoaineen kulutuksen raportointia, kuva 15. 
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Kuva 15 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon kaupan alan  

sopimusyrityksien toimipaikoissa sopimusyrityksissä vuonna 2009.  

 

 
 
 

6 Kehitysideat 

Toimipaikoilla on vuosiraportoinnin yhteydessä mahdollisuus tuoda esille energiatehok-
kuutta parantavia kehitys- ja tutkimusideoita. Kaupan alan toimipaikat eivät kirjanneet 
kehitysehdotuksia raportointivuonna. 

23 



7 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 

7.1 Yritysten asettamat energiansäästötavoitteet 

Taulukkoon 5 ja kuvaan 16 on koottu kaupan alan sopimusyritysten liittymisasiakirjassa 
ilmoitetut tavoitteet ja niiden toimipaikkojen raportoimat tulokset koskien vuotta 2009. 
Kahtena ensimmäisenä sopimusvuotena 122 GWh:n säästötavoitteesta täyttyi 20,8 % 
vastaten 25,47 GWh vuotuista säästövaikutusta.   

On kuitenkin huomattava, että taulukossa 5 esitetty tulos on vain suuntaa antava, 
sillä raportoineista toimipaikoista osalta puuttui toimenpiteisiin liittyvät tiedot tai ne olivat 
puutteellisia, kuten kappaleessa 4.2.1 kuvattiin. Lisäksi toteutettuja toimenpiteitä raportoi 
vain kahden yrityksen toimipaikat. 
 
 

Taulukko 5  Energiansäästötavoitteen toteutumisen aste kaupan alan sopimusyrityksissä 

vuonna 2009 (raportoineet toimipaikat). 
 

Tilanne  
vuoden 
lopussa 

Energiatiedot 
liittymis- 

asiakirjoista 

Liittyneiden 
ilmoittama tavoite, 

yhteensä 1) 

Säästetty  
energia:  

sähkö+lämpö+pa 

Säästö verrattuna 
laskettuun  

tavoitteeseen 

  GWh GWh/a GWh/a % tavoitteesta 

31.12.2009 1 925 122,18 25,47 20,8 % 

31.12.2008 1 925 122,18 0,05 0,04 % 

1) Vuoden 2008–2009 aikana sopimukseen liittyneiden yritysten ilmoittama yhteenlaskettu säästötavoite 
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Kuva 16  Energiansäästötavoitteen toteutuminen kumulatiivisesti kaupan alan  

sopimusyrityksissä vuosina 2008–2009. 
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7.2 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

Keskisuuren teollisuuden ja palvelualojen toimenpideohjelmissa sopimusyritysten toi-
minnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistämien osaksi käytössä olevia tai käyttöön otet-
tavia johtamisjärjestelmiä. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu joukko 
muita toimenpiteitä. Toimenpideohjelmassa on annettu osalle toimenpiteitä myös aika-
taulu, mm. energiatehokkuustoiminnan vastuiden määrittäminen ja oman energiankulu-
tuksen tunteminen vuoden kuluessa liittymisestä, energiatehokkuuden tehostamissuun-
nitelman laatiminen ja energiankäytön tehostamismahdollisuuksien määrittäminen sekä 
toimipaikkakohtaisten tavoitteiden asettaminen kahden vuoden kuluessa liittymisestä.  

Toimenpideohjelman mukaan työ käynnistyy energiatehokkuuden tehostamissuun-
nitelman laatimisella, joka käsittää nykytilanteen selvityksen ja energiatehokkuustyön 
organisoimisen ja säästöpotentiaalin kartoittamisen. 

Ns. jatkuvan parantamisen kysymyksiin vastattiin vuonna 2009 paremmin kuin 
vuonna 2008, mutta kuitenkin vielä puutteellisesti, kuten kuvista 6–15 on nähtävissä. 
Tästä syystä tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Jatkuvan parantamisen toimenpi-
teiden raportointiin tulee seuraavana vuonna paneutua toimenpideohjelman edellyttä-
mällä tavalla. Yrityksillä on omia käytäntöjään mm. energiatehokkuuden tehostamis-
suunnitelmien laatimisessa ja suunnittelu- ja hankintaohjeistuksien jalkauttamisessa 
kauppoihin, minkä voisi raportoinnissa tuoda esille.  
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8 Yhteenveto 

Toisen sopimusvuoden lopussa kaupan alan sopimukseen oli liittyneenä 3 suurinta kau-
pan alan yritystä ja niiden 456 toimipaikkaa/ketjua. Toisena sopimusvuotena sopimuk-
seen ei liittynyt uusia kaupan alan yrityksiä. Liittyneiden yritysten yhteenlaskettu tavoite 
oli 122,18 GWh. Tavoitteesta toteutui kahden ensimmäisen vuoden aikana 20,5 %, joka 
vastaa n. 25,47 GWh:n vuosisäästöjä. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tulisi vuosittaiset 
säästöt olla n. 14 GWh/a. Tästä vauhdista ollaan kahden sopimusvuoden jälkeen hie-
man jäljessä.  

Toimenpiteitä raportoitiin edellisvuotta vähemmän, vain kaksi yritystä raportoi toi-
menpiteet, joista toisenkin toimipaikat niukasti. Tavoitteena on, että kaikki toimipaikat 
raportoivat toimenpiteet seuraavina vuosina, jotta saadaan todellista tilannetta kuvaava 
kattava tieto kaikille sopimusosapuolille.  

Raportoitujen tietojen mukaan vuonna 2009 käynnistyi kaupanalan toimenpideoh-
jelmaan liittyneissä toimipaikoissa vain yksi ns. Motiva-mallin mukainen katselmus mutta 
kolme TEM:n ns. uuden tekniikan energiansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointi-
tukea saanutta hanketta. Vuonna 2009 kaupanalan investointitukea saaneiden hankkei-
den tuki oli yhteensä yli 1 050 000 euroa. Tässä yhteydessä ei tule esille toimipaikkojen 
tekemät ja teettämät muut energiatehokkuusselvitykset.  

Jatkuvan parantamisen toimien raportointi on vasta käynnistymässä. Toimien ra-
portoiminen todellisen tilanteen mukaan on oleellista, jotta mm. sopimusosapuolilla on 
luotettava kuva sopimustoiminnan ja toimenpiteiden toteuttamisen tasosta sopimusyri-
tyksissä ja -toimipaikoissa/ketjuissa.  

Energiakatselmustoiminnan ja yrityksien/toimipaikkojen omien energiatehokkuus-
selvitysten jatkaminen ja säästötoimenpiteiden toteuttaminen sekä toimenpideohjelmas-
sa kuvatun jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttaminen on tulevina vuosina 
tavoitteeseen pääsemiseksi tärkeää. Kaupan alan yritykset, Suomen Kaupan Liitto ja 
Motiva tulevat yhteistyössä miettimään, miten toimipaikkoja voidaan tukea toimenpide-
ohjelman toimeenpanossa tulevina vuosina. 
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