
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2010 
Energiantuotannon ja energiapalvelujen 
toimenpideohjelmien vuosiraportti 



   

 

 

 



Energiantuotanto ja energiapalvelut 

1 

Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo 1 

Alkusanat 3 

Tiivistelmä 4 

1 Johdanto 6 

1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 6 

1.2 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 6 

2 Energiatiedot 8 

2.1 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8 

2.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelma 9 

3 Energiakatselmus- ja investointituet 12 

3.1 Energiakatselmustuki 12 

3.1.1 Energiakatselmustuki 2010 12 

3.1.2 Energiakatselmustuki energia-alan sopimusyrityksille 12 

3.2 Investointituki energiansäästöön 14 

3.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2010 14 

3.2.2 Investointituki energia-alan sopimusyrityksille 15 

4 Energiantuotannon toimenpideohjelma 18 

4.1 Energiatuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ja  
kattavuus 18 

4.2 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 18 

4.2.1 Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 18 

4.2.2 Toimialaliiton energiansäästötavoitteen toteutuma 20 

4.3 Toimiminen energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) edellyttämällä 
tavalla 21 

4.3.1 ETJ:n liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 22 

4.3.2 Koulutus ja viestintä 26 

4.3.3 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja  
hankinnoissa 28 

4.4 Yhteenveto energiantuotannon toimenpideohjelman  toteuttamisesta 
vuonna 2010 29 

5 Energiapalvelujen toimenpideohjelma 30 

5.1 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset 30 

5.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
velvoitteet ja raportointi 30 

5.3 Tulokset yritysten oman energiankäytön tehostamisessa 30 

5.4 Kaukolämpöala 33 



Energiantuotanto ja energiapalvelut 

2 

5.4.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi 33 

5.4.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen 35 

5.4.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 42 

5.5 Sähkönmyynti 49 

5.5.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi 49 

5.5.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen 49 

5.5.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 55 

5.6 Sähkönjakelu 60 

5.6.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi 60 

5.6.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen 62 

5.6.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 69 

6 Lopuksi 75 

 



Energiantuotanto ja energiapalvelut 

3 

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 2010 tietojen vuosiraportointiin. . Soveltuvin osin on käsitelty 
myös tähän mennessä kulunutta koko sopimuskautta eli myös vuosien 2008 ja 2009 
tietoja. Raportissa on esitetty yhteenveto em. yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoi-
mista energiansäästötoimenpiteistä. Lisäksi on käsitelty energiapalvelujen toimenpide-
ohjelman osalta siihen liittyneiden yritysten asiakkaisiin kohdistuneita toimenpiteitä. 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä lokakuussa 2011 
 
 
Motiva 
Pertti Koski 
Hille Hyytiä  
Saara Elväs 
Natalia Saukkonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Motiva Oy 



Energiantuotanto ja energiapalvelut 

4 

Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään tulokset elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen ener-
giantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmia toteuttavien yritysten ja niiden 
toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja energian-
tuotannon toimenpideohjelmassa velvoitteena olevan Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) 
toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liitty-
neiden yritysten asiakkaille suunnatuista toimenpiteistä koskien vuotta 2010. 

Energiantuotannon toimenpideohjelma 

Vuoden 2010 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt 34 yritystä ja 210 toimipaik-
kaa. Tavoitteena on, että sopimusjärjestelmä kattaa mahdollisimman laajasti sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon sekä sähkön ja lämmön erillistuotannon.  

Toimenpideohjelman tavoitteena on saada 80 % energiantuotannosta sopimusjär-
jestelmän piiriin. Energiantuotannon toimenpideohjelman kattavuus lasketaan erikseen 
Energiateollisuuden jäsenten sähköntuotannosta ja toisaalta sähköä tuottavien jäsenten 
kaukolämmöntuotannosta. Näin lasketut kattavuudet olivat 94 % sähköntuotannosta ja 
79 % lämmöntuotannosta.  

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet toimipaikat (sopimustoimipaikat) 
raportoivat tietonsa seurantajärjestelmään määräaikaan mennessä edellisvuosien ta-
paan hyvin, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta raportointitiedot saatiin kaikilta liittyneiltä.  

Vuonna 2010 raportoiduilla 74 toteutetulla energiansäästötoimenpiteellä (energian-
säästötoimenpiteet ja tuotannolliset toimenpiteet yhdessä) saavutettu sähköntuotannon 
tehostumisen säästövaikutus oli 298 GWh/a ja sen lisäksi primäärienergian säästö 
94 GWh/a. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat 
62 milj. euroa.  

Raportoitujen päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden sähköntuotannon tehostu-
misen säästöpotentiaali on 250 GWh/a ja lisäksi primäärienergian säästöpotentiaali 
469 GWh/a. Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 68 milj. euroa. 

Toimialan tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia, joilla paranne-
taan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiatuotannon kokonaishyötysuhdetta. 
Ohjeellinen tavoite on saavuttaa sopimusyrityksissä yhteensä vuoteen 2016 mennessä 
1 000 GWh primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh sähköntuotannon tehostumi-
nen sähköenergiaksi laskettuna verrattuna kehitykseen ilman näitä uusia toimia. Primää-
rienergian osalta tavoitteesta on raportoitu toteutuneeksi jo kolmen ensimmäisen sopi-
musvuoden aikana 49 % (488 GWh) ja sähköntuotannon tehostumisen osalta 48 % 
(484 GWh) edellyttäen, että ko. raportoitujen toimenpiteiden säästövaikutus on voimas-
sa vielä vuoden 2016 lopussa. 

Yritysten velvoitteena oli myös liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjestelmän 
(ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukauden 
kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 
liittyneistä toimipaikoista 70 %:lla (148 toimipaikkaa) on käytössä ympäristö- ja/tai johta-
misjärjestelmä seurantavuonna. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipai-
koista 140 toimipaikkaa eli 93 % raportoi sisällyttäneensä energiatehokkuusasiat johta-
misjärjestelmään. 
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Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Vuoden 2010 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt 86 yritystä ja 126 toimi-
paikkaa. Toimenpideohjelman kattavuustavoitteena on saada 80 % loppuasiakkaille 
siirretystä sähköstä (sähkönjakelu), loppuasiakkaille myydystä sähköstä (sähkönmyynti) 
ja loppuasiakkaille myydystä kaukolämmöstä sopimuksen piiriin vuoden 2010 loppuun 
mennessä. Kattavuustavoitteet on saavutettu, sillä vuoden 2010 lopussa sähkön jakelun 
kattavuus oli 87 %, sähkön myynnin 87 % ja kaukolämmön myynnin 83 %.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikat raportoivat 
vuosiraportointitietonsa seurantajärjestelmään pääasiassa määräaikaan mennessä, ja 
raportointitiedot saatiin kaikilta toimipaikoilta. 

Oman energiankäytön tehostamiseksi energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liitty-
neet yritykset raportoivat vuonna 2010 yhteensä 54 säästötoimenpidettä (ES- ja KAT-
toimenpiteet), joille oli arvioitu 4,1 GWh/a sähkönsäästö ja 2,3 GWh/a lämmön sekä polt-
toaineiden säästö. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat noin 
1,3 milj. euroa. Yhteensä sopimuskaudella, vuosina 2008–2010, raportoitu sähkönsäästö 
on 9,1 GWh/a ja lämmön ja polttoaineiden säästö 11,5 GWh/a. Näiden lisäksi yritykset 
toteuttivat vuosina 2008–2010 muita investointeja (MI), jotka ovat tehostaneet sähkön 
käyttöä (60,4 GWh/a) ja lämmön ja polttoaineiden käyttöä (19,4 GWh/a), vaikka toimenpi-
teitä ei tehty erityisesti energian säästön takia. Esimerkkinä tällaisista muista investoin-
neista voi mainita verkostoinvestoinnit 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 kolmena ensimmäisenä sopimusvuotena 2008–2010 säh-
kön säästötavoitteesta toteutunut 46 % ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoittees-
ta 21 % edellyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 
2016 lopussa.  

Asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja yritykset ovat raportoineet run-
saasti ja toteutuneiden palvelujen määrät ja mahdollisuuksien mukaan niiden kehitys on 
raportoitu yhteenvetona tässä vuosiraportissa. Palvelumäärien ja palvelujen monimuo-
toisuuden raportoinnin tärkeyttä on jatkuvasti painotettu, vaikka erilaisten palvelujen 
säästövaikutuksia (MWh/a) ei ole ollut mahdollista arvioida. Toimenpideohjelman ohja-
usryhmä pyrkii edelleen aktiivisesti löytämään ratkaisut yhtiöiden asiakkaille suuntaami-
en palvelujen energiansäästövaikutuksen määrittämiseksi ainakin valtakunnallisesti tu-
leviin sopimustoiminnan tulosten yhteenvetoihin ja väliraportointeihin.     

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneistä yritysten toimipaikoista toimialu-
eesta riippuen keskimäärin noin kolmella neljäsosalla toimipaikoista on käytössä joku ym-
päristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Näistä jotain johtamisjärjestelmää toteuttavista toimipai-
koista keskimäärin yli puolet (kaukolämpö 36 %, sähkön myynti 71 %, sähkön jakelu: 
63 %) raportoi energiatehokkuuden sisältyvän johtamisjärjestelmään. Määrä on kasvanut 
kaikilla energiapalvelujen toimialoilla edellisvuodesta.  
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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 kolmelta en-
simmäiseltä sopimusvuodelta sekä lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelman osalta 
yritysten asiakkaille suunnatuista toimenpiteistä koskien vuotta 2010.  

 
 

1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 

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

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet toimipaikat (sopimustoimipaikat) 
raportoivat tietonsa seurantajärjestelmään määräaikaan mennessä edellisvuosien ta-
paan melko hyvin. Muutama yritys raportoi tietonsa vasta maaliskuun puolella, mutta 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta raportointitiedot saatiin kaikilta liittyneiltä. 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikat raportoivat 
vuosiraportointitietonsa seurantajärjestelmään pääasiassa määräaikaan mennessä, ja 
raportointitiedot saatiin kaikilta toimipaikoilta. 

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin. Mikäli raportointitiedoissa 
havaittiin puutteita, toimipaikoilta pyydettiin lisätietoja. Tietojen kattavuus ja oikeellisuus 
on tärkeää sekä yritysten että koko raportoinnin kattavuuden ja luotettavuuden kannalta, 
millä on myös laajempi hyöty niin kansallisella kuin EU-tasolla eri tarpeisiin 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-
mien toimenpiteiden raportoinnista sekä niiden käsittelystä ja tulosten yhteenvedosta.  

Energiantuotanto – toimenpidetyypit 

Energiantuotannon osalta yritysten raportoimat tulokset ovat energiakatselmuksissa tai 
yritysten muissa selvityksissä todettuja energiansäästövaikutuksia (ES- ja KAT-
toimenpiteet), ja tuotannollisista toimenpiteistä johtuvaa energiansäästöä (TT-
toimenpiteet). Yritykset voivat halutessaan raportoida myös ympäristönsuojeluinvestoinnit 
(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 
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poikkeavasti käsitellyt vuonna 2010 raportoitujen toimenpiteiden tiedot Motiva pyrki tätä 
raporttia varten korjaamaan mahdollisuuksiensa mukaan. 

Omaan toimintaan liittyvien toimenpiteiden säästövaikutuksia koskeva tulosten yh-
teenveto on energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyen esitetty luvussa 4.2. 

Energiapalvelut – toimenpidetyypit 

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. 
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. 

Omaan toimintaan liittyvien toimenpiteiden säästövaikutuksia koskeva tulosten yh-
teenveto on energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyen käsitelty luvuissa 5.4.1 
(kaukolämpöala), 5.5.1 (sähkönmyynti) ja 5.6.1 (sähkönjakelu). 

Toimenpiteiden toteutumatieto 

Säästötoimenpiteet lajitellaan toimenpidetyypin lisäksi 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 2008–2010 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.  
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2 Energiatiedot 

Vuoden 2010 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 2010 oli 61,9 TWh jakautuen kuvan 
(Kuva 1) mukaisesti. Kuvassa on esitetty myös raportoidut tuotantotiedot vuosilta 2008–
2009 vastaten silloista liittymistilannetta.  
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Kuva 1 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähköntuotanto vuosilta 2008–2010. 

 
Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikkojen raportoima 
lämmön tuotanto oli 35,0 TWh. polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotantoon oli 
94,0 TWh vuonna 2010 ilman ydinenergiaa. Kuvassa (Kuva 2) on esitetty myös raportoi-
tu polttoaineiden käyttö vuosilta 2008–2010 vastaten silloista liittymistilannetta. 
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Kuva 2 Energiantuotannon sopimustoimipaikkojen raportoima polttoaineiden käyttö 

sähkön ja lämmön tuotantoon vuosina 2008–2010. 
 
 

2.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten kaukolämmön myynnin 
toimipaikkojen raportoima lämmön myynti vuonna 2010 oli 29,7 TWh/a (Kuva 3). Vuonna 
2010 sopimuksessa on ollut edellisvuotta enemmän toimipaikkoja. Myös sähkön myyn-
nin ja jakelun osalta sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen määrä on raportointivuonna 
kasvanut edellisvuodesta.  
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Kuva 3 Sopimustoimipaikkojen raportoima kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin  

vuosina 2008–2010 
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Edellä olevassa kuvassa (Kuva 4) sähkön myynti ”Yhteensä” on suurempi kuin eri asia-
kasryhmille myyty sähkön määrä yhteensä. Tämä johtuu siitä, että osa yrityksistä ei ole 
ilmoittanut sähkön myyntiä asiakasryhmittäin jaoteltuna vaan ainoastaan myydyn säh-
kön määrän yhteensä. 
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3 Energiakatselmus- ja investointituet 

3.1 Energiakatselmustuki 

3.1.1 Energiakatselmustuki 2010 

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 2010 käynnistyi energia-alan toimenpideohjelmiin liittyen 12 energiakatselmus-
hanketta, joissa oli yhteensä 13 erillistä kohdetta. Kohteiden määrä oli noin puolet edel-
lisenä vuonna käynnistyneistä. Tuella mitattuna vuonna 2010 myönnettiin noin neljännes 
vähemmän tukea kuin vuonna 2009. Vuoden 2010 tuki ylitti kuitenkin jonkun verran kes-
kimäärin vuosittain koko sopimuskaudella 2008–2010 myönnetyin tuen määrä ja toisaal-
ta lukumääräisesti hankkeita käynnisty myös koko sopimuskauden vuosittaiseen kes-
kiarvoon verrattuna hieman vähemmän.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella käynnistyi edellisen vuoden tapaan 
vain yksi katselmus. Vuonna 2010 käynnistynyt hanke oli kaukolämpökatselmus. Muut 
hankkeet käynnistyivät energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
kahdessatoista kohteessa. Energiatuotannon toimenpideohjelman alueella käynnisty-
neestä kahdestatoista energiakatselmus-/analyysikohteesta kaksi oli kaukolämpökat-
selmuksia, yhdeksän voimalaitosten energia-analyysiä sekä yksi kiinteistökatselmus. 
Yhteensä sopimuskaudella on käynnistynyt 24 voimalaitosten energia-analyysiä, 14 
kaukolämpökatselmusta ja kaksi kiinteistökatselmusta. 

Energia-alan hankkeille vuonna 2010 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä 
lähes 290 000 euroa. Tästä energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyvien hankkei-
den osuus oli 98 %. Kaikki vuonna 2010 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 2010 sekä yhteensä koko 
sopimuskaudella. Taulukossa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös elinkei-
noelämän 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. 
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Taulukko 1 Energiakatselmustuki energia-alan hankkeisiin. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            
    lkm lkm eur eur 
            
  Energiapalvelut 1 1 11 810 4 720 
  Energiantuotanto 11 12 653 876 281 460 

2010 Energia-alan sopimusyritykset yht. 12 13 665 686 286 180 
Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 

  Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 39 48 1 769 360 719 432 
  Energiavaltainen TE, sopimusyritykset yht. 13 16 841 542 336 616 
            

Yhteensä 
2008–2010 

Energiapalvelut 3 5 39 580 15 820 
Energiantuotanto 26 40 1 793 001 739 800 
Energia-alan sopimusyritykset yht. 29 45 1 832 581 755 620 
Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760 
Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 116 151 4 304 877 1 742 532 
Energiavaltainen TE, sopimusyritykset yht. 38 43 2 355 511 947 307 

            

 
Kuvissa on esitetty sopimuskaudella 2008–2010 käynnistyneiden energiakatselmusten 
lukumäärä ja vuosittain yhteensä myönnetty energiakatselmustuki energiapalvelujen 
(Kuva 6) ja energiantuotannon () toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille.  
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Kuva 6 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myön-
netyt energiakatselmustuet ja käynnistyneiden energiakatselmuskohteiden 
lukumäärä vuosina 2008–2010. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki 
ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 
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Energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella ei energiakatselmuksia ole käynnistynyt 
kuin muutama ja myönnetyt katselmustuet ovat pieniä. Energiantuotannon alueella 
energiakatselmuksia tai -analyysejä on käynnistynyt enemmän ja myös myönnetyn tuen 
määrä on samaa suuruusluokkaa kuin energiavaltaisen teollisuuden sopimustoimintaan 
liittyneille yrityksille.  
 

 

Kuva 7 Energiantuotannon sopimusyrityksille myönnetyt energiakatselmustuet ja 
käynnistyneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä vuosina 2008–2010. 
Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden 
lukumäärä. 

 

3.2 Investointituki energiansäästöön 

3.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2010 

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 2010 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. 
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Uuden teknologian hankkeissa2 tuki vuonna 2010 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 
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 2011 osalta ei energiatehokkuusso-
pimuksiin kuuluvien yritysten energiansäästöön kohdistuvien investointitukien osalta ole 
tuen hakijaa koskevia merkittäviä muutoksia vuoteen 2010 verrattuna.  

3.2.2 Investointituki energia-alan sopimusyrityksille 

Vuonna 2010 käynnistyi energia-alalla 2 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin suunnat-
tua investointitukea saanutta hanketta. Molemmat hankkeet olivat energiantuotannon 
toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten hankkeita.  Yhteensä näille myönnetty inves-
tointituki oli noin 130 000 euroa. 

Taulukossa on yhteenveto TEM:n energia-alan toimenpideohjelmiin liittyneille so-
pimusyrityksille myöntämästä investointituesta tavanomaisen tekniikan energiansääs-
töinvestointeihin vuonna 2010 sekä yhteensä koko sopimuskaudella. Taulukossa on 
vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuk-
seen kuuluvien energiavaltaisen teollisuuden ja keskisuuren teollisuuden investointituet. 
 

Taulukko 2 Investointituki energiansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen  
energia-alalla. 

Sopimusalue 2010 2008–2010 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Energiapalvelut 0 0 2 75 750 
Energiantuotanto 2 126 225 10 757 685 
Energia-ala, sopimusyritykset yht. 2 126 225 12 833 435 
Keskisuuri teollisuus 22 4 612 811 47 5 840 881 
Energiavaltainen teollisuus 16 4 400 970 28 5 529 258 
Teollisuus yhteensä 38 9 013 781 75 11 370 139 
          

 
Kuvissa on esitetty sopimuskaudella 2008–2010 energiansäästöön/energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvää investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä ja vuosittain 

                                                
2 Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aiemmin laajemmin 
sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. 
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yhteensä myönnetty investointituki energiapalvelujen (Kuva 7) ja energiantuotannon  
(Kuva 8) toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille.  
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Kuva 7 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille energi-
ansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen myönnetty investointituki 
vuosina 2008–2010. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla 
hankkeiden lukumäärä. 

 
 

Kuva 8 Energiantuotannon sopimusyrityksille energiansäästöön/energiatehokkuuden 
parantamiseen myönnetty investointituki vuosina 2008–2010. Pylväillä on esi-
tetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä 
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energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneelle yritykselle myönnetty uusiutuvan 
energian investointitukea. Näiden yritysten yhteensä 14 hankkeen saama tuki oli noin 
3,1 milj. euroa. Lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittynyt yksi hanke oli 
saanut uusiutuvan energian investointitukea lähes 0,65 milj. euroa.  
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4 Energiantuotannon toimenpideohjelma  

4.1 Energiatuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ja  
kattavuus 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa oli mukana vuoden 2010 lopussa 34 yritystä 
ja niiden 210 toimipaikkaa. Näiden sähkön tuotanto edusti 94 % sähköntuotannosta. 
Lämmön tuotannon kattavuus oli 79 %. 
 
 

4.2 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 

4.2.1 Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

Energiansäästöinvestoinnit 

Taulukossa (Taulukko 3) on esitetty yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten ra-
portoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä raportointivuo-
delta 2010.  

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). Joitakin tästä ohjeistuksesta poik-
keavia vuoden 2010 raportointeja Motiva korjasi ohjausryhmässä sovitun menettelyta-
van mukaisesti ohjeen mukaisiksi ja joihinkin Motiva pyysi raportoineiden toimipaikkojen 
vahvistukset.   

Vuonna 2010 sopimusyritykset toteuttivat 74 toimenpidettä (v. 2008 41 kpl, v. 2009 
70 kpl). Tässä yhteydessä ei ole jaoteltu, kuinka monta oli erityisesti sähkönsäästötoi-
menpidettä ja montako primäärienergiansäästötoimenpidettä. Toimenpiteiden lukumää-
rässä 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. Toteutetuiksi raportoitujen toi-
menpiteiden yhteenlaskettu sähkönsäästövaikutus oli 298 GWh/a ja lisäksi primääriener-
giansäästövaikutus 94 GWh/a. Sähkön säästö oli yli kaksinkertainen vuoteen 2009 ver-
rattuna ja primäärienergian säästö samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 2010 
toteutettujen toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat 62 milj. euroa eli 
noin kaksinkertaiset vuoteen 2009 verrattuna.  

Säästöpotentiaaliksi katsotaan päätetyt ja harkittavat toimenpiteet yhteensä. Vuon-
na 2010 tällaisia toimenpiteitä raportoitiin yhteensä 152 kpl, joiden sähkönsäästöpoten-
tiaali oli 250 GWh/a ja primäärienergiankäytön tehostumisen potentiaali 469 GWh/a. 
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Kuva 9 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat energiatehokkuustoimenpi-
teiden vaatimat investoinnit ja toimenpiteiden lukumäärä vuosina 2008–2010. 
Pylväillä on esitetty vuosittainen investoitu ja viivalla toimenpiteiden lukumää-
rä. 

 

Taulukko 3 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimista 
toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä koko sopi-
muskaudella 2008–2010 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yh-
teensä. 

 

Toimenpide   Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Primäärienergiankäytön 
tehostaminen 

GWh/a 
milj 
eur 

          
Tilanne 2010         
          

Toteutettu 2010 74 298 94 61,8 
Päätetty 46 135 49 24,6 
Harkitaan  106 115 421 43,3 
Päätetty ja harkittu yhteensä 152 250 469 67,9 

          
Toteutettu 2008-2010 198 484 488 105,4 
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Kuva 10 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähkön tuotannon ja  
primäärienergiankäytön tehostamisen säästöt vuosina 2008–2010. Pylväillä on 
esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen 
vuosisäästö. 

 

Ympäristöinvestoinnit, joilla on vaikutusta energiankäyttöön 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös sellaisista toteutetuista ympä-
ristönsuojeluinvestoinneista (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Vuonna 
2010 tällaisia toimia raportoitiin kolme ja niiden vaikutus on vähäinen.  

Energiatehokkuutta mahdollisesti huonontavia ympäristönsuojeluinvestointeja tai 
uusiutuvien energioiden lisäämisinvestointeja ei lueta toteuttajalleen sopimusmenette-
lyssä tehostamistoimilla saavutettuja ja raportoituja säästöjä vähentäviksi.  

4.2.2 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. 

Kolmena ensimmäisenä sopimusvuotena tavoitteesta toteutui sähkön osalta 48 % 
ja primäärienergian osalta 49 % edellyttäen, että kaikkien toteutettujen säästötoimenpi-
teiden säästövaikutus on vielä olemassa vuoden 2016 lopussa. Yhteenveto tuloksista on 
esitetty myös taulukossa (Taulukko 4). 
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Taulukko 4 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat säästöt vuosina 2008–2010 
ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle. 

Energiantuotannon  
toimenpideohjelma Energiansäästö Energiansäästö 

  

Sähköntuotannon/käytön  
tehostaminen 

Primäärienergian käytön  
tehostaminen 

Tavoite vuodelle 2016 (GWh) 1 000 1 000 

Tavoitteesta saavutettu  
vuonna 2008-2010 (GWh) 484 488 

Tavoitteesta saavutettu (%) 48 % 49 % 
      

 
 

4.3 Toimiminen energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) edellyttämällä 
tavalla 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa yrityksen velvoitteeksi on asetettu seuraavaa: 
• Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiavas-

tuuhenkilöt. Yrityskohtainen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä toimenpideoh-
jelman 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 sopimuskauden 
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.  
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4.3.1 ETJ:n liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjes-
telmän (ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 
12 kuukauden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Energiantuotannon toimenpi-
deohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 70 %:lla (148 toimipaikkaa) on käytössä ympäristö- 
ja/tai johtamisjärjestelmä. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
140 toimipaikkaa eli 93 % raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjes-
telmäänsä, (Kuva 11). Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin 98 toimipaikkaa 
(48 %) ilmoitti liittäneensä energiatehokkuuden osaksi johtamisjärjestelmäänsä.  

Vuosien 2008 ja 2009 aikana liittyneillä toimipaikoilla (197 toimipaikkaa) tuli järjes-
telmätyö olla tehtynä seurantavuonna. Raportoinnin mukaan 29 %:lla kahden ensimmäi-
sen raportointivuoden aikana liittyneistä ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä 
toimipaikoista tämä työ oli vielä kesken toisenkin sopimusvuoden jälkeen. Nämä toimi-
paikat, joilla energiatehokkuus ei vielä ollut osana johtamisjärjestelmää, olivat 12 eri 
yrityksestä. Edellisvuoteen 2009 verrattuna kuitenkin 17 uutta vuosina 2008 tai 2009 
liittynyttä toimipaikkaa on saanut tältä osin työn valmiiksi. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin 
johtamisjärjestelmään ETJ on liitetty.  
 

 

70 %

93 %

30 %

3 %3 %

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

Ympäristö- ja
johtamisjärjestelmiä käytössä

Energiatehokkuus sisällytetty
johtamisjärjestelmään

 

Kyllä Ei Ei rapotoitu  
Kuva 11 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin energiantuotannon sopimusyrityksien toimipaikois-
sa (210 toimipaikkaa) seurantavuonna 2010. 

 
 

Raportoitujen tietojen mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä energian-
tuotannon toimipaikoista 97 %:lla (147 toimipaikkaa) on käytössä ISO 14001  
-ympäristöjärjestelmä ja 65 %:lla (99 toimipaikkaa) ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä, 
(Kuva 12). Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
vain kolme (2 %) raportoi käyttävänsä EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja 
ISO ja EMAS -järjestelmiä raportoi käyttävänsä 48 toimipaikkaa, mikä on lähes kolman-
nes ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä energiantuotannon toimipaikoista. 
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Muut järjestelmät tarkennettiin olevan pääosin OHSAS 18001 ja BS 8800 -järjestelmiä 
sekä tuotannon turvallisuusjärjestelmiä. 

Seurantakauden aikana määrittelemättömien (”Muu”) ja ISO 14001 -järjestelmien 
raportoitu käyttö on säilynyt ennallaan. EMAS-järjestelmän käyttö on pysynyt alhaisena 
koko seurantakauden ajan. ISO 9001 -järjestelmä on yleistynyt seurantakautena 25 %-
yksikköä eli 18 toimipaikkaa, sillä seurantakauden alussa 81 toimipaikkaa (40 %) rapor-
toi käyttävänsä ISO 9001 -järjestelmää.  

 

80 %

2 %

43 %
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Sertifioitu Ei sertifioitu Ei käytössä  

Kuva 12 Energiantuotannon sopimusyrityksissä käytössä olevat ympäristö- ja  
johtamisjärjestelmät vuonna 2010 

 
Sopimuksen mukaan ETJ:n ulkoinen auditointi on vapaaehtoista. Yrityksen käyttämän 
ympäristö- tai johtamisjärjestelmän ulkoinen auditointi on kuitenkin tehty seurantavuon-
na yli kolmanneksella (36 %) toimipaikoista (75 toimipaikkaa). Toimipaikoista 36 % 
(75 toimipaikkaa) oli käsitellyt energia-asioita ulkoisissa auditoinneissa raportointivuote-
na. Energia-asioiden huomioon ottaminen ulkoisessa auditoinnissa on lisääntynyt seu-
rantakautena. Seurantakauden alussa vuonna 2008 10 % (21 toimipaikkaa) ja seuraa-
vana vuonna 28 % toimipaikoista (55 toimipaikkaa) raportoi sisällyttäneensä energia-
asiat ulkoiseen auditointiin.  

ETJ:n mukaisesti energia-asioita tulee käsitellä säännöllisin väliajoin, mutta vähin-
tään kerran vuodessa, sisäisissä auditoinneissa. Lisäksi ETJ velvoittaa sopimukseen 
liittyneitä toimipaikkoja käsittelemään energia-asiat vähintään kerran vuodessa johdon 
katselmuksessa.  

Toimipaikkojen raportoimien tietojen mukaan energia-asioita oli tarkasteltu sisäisis-
sä auditoinneissa seurantavuonna kolmasosalla toimipaikoista (70 toimipaikkaa) ja  ko-
ko sopimuskautena yhteensä 37 %:lla toimipaikoista (78 toimipaikkaa). Energia-asioiden 
sisäistä arviointia tehtiin kahta edellistä raportointivuotta enemmän, sillä vuonna 2008 
2 % toimipaikoista (5 toimipaikkaa) ja vuonna 2009 29 % (57 toimipaikkaa) raportoi teh-
neensä sisäisen auditoinnin.  

Yritysjohdossa kiinnitetään huomiota energia-asioihin: toimipaikoista 60 %:lla 
(126 toimipaikkaa) on käsitelty energia-asioita johdon katselmuksessa seurantavuonna. 
Yhteensä ensimmäisten kolmen raportointivuoden 2008–2010 aikana 61 % toimipaikois-
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ta (128 toimipaikkaa) on raportoinut sisällyttäneensä energian-asiat johdon katselmuk-
seen. 
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Kuva 13 Auditointien toteuttaminen ja energia(tehokkuus)asioiden käsittely  

auditoinneissa ja johdon katselmuksissa energiantuotannon sopimus-
yrityksissä vuonna 2010.  

 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 
Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa mää-
rittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden 
tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhen-
kilöt. 

Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista, eli vuonna 2008 tai 2009 liittyneis-
tä (197 toimipaikkaa), jo 85 %:lla (168 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vas-
tuut nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella 29 toimipaikkaa ei 
ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Uusis-
ta vuonna 2010 liittyneistä energiantuotantoalan toimipaikoista (13 toimipaikkaa) yksi 
raportoi määrittäneensä yritys- ja toimipaikkakohtaiset vastuut energiatehokkuustoimin-
nassa ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa.  

Kun otetaan huomioon kaikki kolmen ensimmäisen vuoden aikana liittyneet toimi-
paikat, ilmoitti niistä valtaosa (169 toimipaikkaa 210 toimipaikasta) määrittäneensä 
energiatehokkuustoiminnan vastuut. Toimipaikoista 108 oli määrittänyt vastuut sekä 
yritys- että toimipaikkatasolla, mikä vastaa noin puolta raportoineista toimipaikoista. Yri-
tystasolla energiatehokkuustoiminnan vastuut määritti 45 toimipaikkaa, ja pelkästään 
toimipaikkatasolla 16 toimipaikkaa, (Kuva 14). Kaikista energiantuotannon toimipaikoista 
41:llä on energiatehokkuustoiminnan vastuut vielä määrittämättä niin yritys- kuin toimi-
paikkatasollakin.  
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Toimipaikka ja yritys
51%

Yritys
21%

Toimipaikka
8%

Ei nimetty
20%

 
Kuva 14 Vastuuhenkilöiden nimeäminen energiantuotannon sopimusyrityksissä  

vuonna 2010. 
 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) 
mukaisesti tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen 
perusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista (196 toimipaikkaa) noin puolel-
la toimipaikoista (54 %:lla eli 106 toimipaikalla) on voimassaoleva tehostamissuunnitel-
ma ja noin kolmannes (32 % eli 63 toimipaikkaa) ilmoittaa päivittäneensä tehostamis-
suunnitelman seurantavuonna.  
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48 %
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Tehostamissuunnitelma

Suunnitelmaa päivitetty

Kyllä Ei Ei raportoitu Ei suunnitelmaa  
Kuva 15 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne energian-

tuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2010. 
 
Kaikista vuonna 2010 raportoineista 210 toimipaikasta reilu puolet (107 toimipaikkaa) 
ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman, (Kuva 15). Tämä on 22 %-
yksikköä enemmän kuin ensimmäisenä raportointivuonna, jolloin lähes kolmanneksella 
(30 %) toimipaikoista (62 toimipaikalla 204 toimipaikasta) oli valmis tehostamissuunni-
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telma. Positiivisesta kehityksestä huolimatta toimipaikkakohtaisten tehostamissuunni-
telmien laatimisessa ollaan selvästi jäljessä sopimuksessa asetetusta velvoitteesta. 

4.3.2 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja ETJ:n velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 
78 toimipaikkaa eli reilu kolmannes energiantuotannon sopimusyritysten toimipaikoista 
järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, (Kuva 16). Määrä 
on vaihdellut kolmena ensimmäisenä raportointivuotena vuoden 2008 39 %:sta (79 toi-
mipaikkaa) vuoden 2009 54 %:iin (106 toimipaikkaa) ja seurantavuoden 37 %:iin.  

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 78 toimipaikasta 56 antoi kou-
lutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja 16 vain muulle hen-
kilökunnalle. Kuusi toimipaikkaa ei tarkentanut, keille energiatehokkuuteen liittyvää kou-
lutusta annettiin, (Kuva 17). 

Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on kolmasosalla sopimusyri-
tysten toimipaikoista (69 toimipaikkaa). Määrä on kasvanut ensimmäisestä raportointi-
vuodesta, jolloin vain 29 toimipaikkaa raportoi ottavansa energiatehokkuuden huomioon 
tulospalkkioita määritettäessä. Taloudellisen ajotavan koulutusta järjesti 23 % toimipai-
koista (48 toimipaikkaa), kun edellisinä vuosina 2008 ja 2009 25 toimipaikkaa (12 %) ja 
82 toimipaikkaa (42 %) ilmoitti kouluttaneensa henkilökuntaa ajamaan taloudellisesti. 

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös muille. Energiansäästöviikkoa hyödynnettiin viidenneksessä energian-
tuotannon toimipaikkoja (43 toimipaikkaa), mikä on kahta edellistä raportointivuotta vä-
hemmän. Vuonna 2008 48 toimipaikkaa (24 %) ja vuonna 2009 53 toimipaikkaa (27 %) 
raportoi viettäneensä energiansäästöviikkoa.  
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Kuva 16 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus energia-
tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2010. 
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Kuva 17 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä energiantuotannon sopimusyrityksien toimipaikoissa 
vuonna 2010. 

 

Raportoitujen tietojen mukaan yhteensä 19 yrityksen 91 toimipaikkaa, mikä on 43 % 
energiantuotannon sopimusyritysten toimipaikoista, hyödyntää sopimukseen liittymistä 
omassa viestinnässään, (Kuva 18). Vuonna 2008 toimipaikoista 33 % (68 toimipaikkaa) ja 
vuonna 2009 jopa 59 % (116 toimipaikkaa) raportoi hyödyntävänsä energiatehokkuus-
sopimusta viestinnässään.  

Energiatehokkuussopimuksen kotisivuillaan mainitsevien sopimusyritysten määrä 
on kasvanut sopimuskauden alusta, vaikka seurantavuonna raportoitu määrä on edellis-
tä raportointivuotta selvästi pienempi. Seurantavuonna 35 % toimipaikoista 
(74 toimipaikkaa) ilmoitti mainitsevansa energiatehokkuussopimukseen liittymisen ko-
tisivuillaan, edellisvuotena 53 % (103 toimipaikkaa) ja ensimmäisenä raportointivuonna 
15 % (30 toimipaikkaa). Lisäksi 12 energiantuotantoalan toimipaikkaa, joiden kotisivuilla 
mainitaan liittyminen energiatehokkuussopimukseen, tarkensi mainitsevansa energian-
säästötavoitteensa kotisivuillaan. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksen ilmoitti ko-
tisivuillaan yksi toimipaikka. Aiemmin seurantakaudella yksikään toimipaikka ei ole ra-
portoinut ilmoittaneensa kotisivuillaan säästötavoitetta tai toteutettujen toimenpiteiden 
vaikusta. 

Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään 
hyödyntää vajaa viidennes toimipaikoista (35 toimipaikkaa), kun edellisten vuosien 2008 
ja 2009 luvut ovat 5 % (11 toimipaikkaa) ja 23 % (45 toimipaikkaa).  
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Kuva 18 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä energian-

tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2010. 

 

4.3.3 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja  
hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuva 19 
sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liittyvissä han-
kinnoissa ja suunnittelussa energiantuotannon sopimusyritysten toimipaikoilla.  

Toimipaikoista viidenneksellä (43 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset 
suunnittelun energiatehokkuudesta, ja energiantuotannon toimipaikoista 29 raportoi 
päivittäneensä suunnitteluohjeita seurantavuonna. Energiatehokkuuden huomioiminen 
suunnittelussa on yleistynyt seurantakauden alusta, erityisesti edellisenä raportointi-
vuonna toimipaikat raportoivat panostaneensa energia-asioiden huomioimiseen suunnit-
telussa. Seurantakauden alussa vain 9 %:lla (19 toimipaikkaa) oli käytössä ohjeet suun-
nittelun energiatehokkuudesta, vuonna 2009 jo 28 %:lla (54 toimipaikkaa). 

Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 65 toimipaikalla 
(31 %), ja 38 toimipaikkaa (18 %) raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seuranta-
vuonna. Energiatehokkuuden huomioiminen hankintaohjeissa on säilynyt samalla tasolla 
seurantakauden ajan. Kolmen ensimmäisen seurantavuoden jälkeen edelleen valtaosal-
la raportoineista toimipaikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiate-
hokkuuden huomioon ottavaa ohjeistusta tai ne eivät siitä ainakaan ole raportoineet.  
 
 



Energiantuotanto 

29 

20 %

14 %

31 %

18 %

56 %

8 %

46 %

13 %

23 %

78 %

23 %

69 %

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

Ohjeet suunnittelun
energiatehokkuudesta

Suunnitteluohjeita päivitetty
seurantavuonna

Ohjeet hankintojen
energiatehokkuudesta

Hankintaohjeita päivitettty
seurantavuonna

Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 19 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

energiantuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2010. 
 
Missään energiantuotannon sopimusyrityksessä tai toimipaikassa ei alihankkijoilta edel-
lytetä kuulumista energiatehokkuussopimukseen. 
 
 

4.4 Yhteenveto energiantuotannon toimenpideohjelman  
toteuttamisesta vuonna 2010 

Toimialaliiton vuodelle 2016 asettamasta toimialan tavoitteesta toteutui ensimmäisenä 
sopimusvuotena 2008 sähkön säästöstä 3 % ja primäärienergian säästöstä 26 % oletta-
en, että kaikkien säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa vuoden 2016 lopus-
sa. Vuoden 2009 loppuun mennessä vastaavat prosentit olivat 15 % ja 37 % ja tämän 
raportointivuoden, vuoden 2010 lopussa jo 48 % ja 49 % . Tehostuminen molempien 
tavoitearvojen osalta on siis edennyt näiden lukujen valossa hyvin. 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat Energiatehokkuus-
järjestelmän (ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 
12 kuukauden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Energiantuotannon toimenpi-
deohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 70 %:lla (148 toimipaikkaa) on käytössä ympäristö- 
ja/tai johtamisjärjestelmä. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
140 toimipaikkaa eli 93 % raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjes-
telmäänsä. Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin 98 toimipaikkaa (48 %) 
ilmoitti liittäneensä energiatehokkuuden osaksi johtamisjärjestelmäänsä.  

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. tarjoamalla järjestelmäkoulutusta. 
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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, oli vuoden 2010 lopussa liittynyt 86 yritystä ja 126 toimipaikkaa. Toi-
mipaikoista 37 on sähkön myynnin toimipaikkoja, 47 sähkön jakelun ja 40 kaukolämmön 
toimipaikkoja. Lisäksi kaksi toimipaikkaa raportoi sekä sähkön jakelun että sähkön-
myynnin tiedot samalle toimipaikalle. 

 
 

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. 

Asiakaspään toimet raportoitiin edellisvuoden tapaan ryhmiteltyinä neuvonta-, vies-
tintä-, kulutuspalaute- ja laskutuspalveluihin. Näiden raportoitujen palvelujen määrän 
kehitystä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan tässä raportissa. Kuten aiempina vuo-
sinakin, on edelleen pidettävä mielessä, että kaikkien toimenpiteiden raportointitapa ei 
ole ollut kaikkien yritysten kohdalla sama ja että raportointi ei välttämättä ole ollut vielä-
kään kattavaa.  

Asiakaspään toimien energiansäästövaikutuksen arviointiin yritys- ja toimenpide-
kohtaisesti ei ole löytynyt eikä ole pystytty kehittämään käyttökelpoista hyväksyttävissä 
olevaa menettelyä. Valtakunnallisen, kaikkia yhtiöitä koskevan yhteisen energiansäästö-
vaikutusten arvioinnin eräänä lähtökohtana voisi olla vuonna 2009 tehdyn kuluttaja-
kyselyn uusiminen. Kyselyssä saatiin kuluttajien arviot energia-alan yritysten energiate-
hokkuusneuvonnan vaikutuksista kuluttajien energiankäyttöön. 

 
 

5.3 Tulokset yritysten oman energiankäytön tehostamisessa 

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 (Taulukko 5) on koottu kaukolämmön ja sähkönjakelun sopimusyritysten 
eri alueiden toimipaikkojen raportoimien toimenpiteiden säästövaikutukset. Verrattuna 
oman energiankäytön tehostamiselle toimenpideohjelmatasolla asetettuihin tavoitteisiin, 
on energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten vuosina 2008–2010 
toteuttamilla toimenpiteillä saavutettu 46 % asetetusta tavoitteesta sähkön osalta ja 
21 % lämmön ja polttoaineiden osalta (Taulukko 6).Tavoitteen saavuttamista tarkastelta-
essa on %-luvussa mukana sekä energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet (ES- ja 
KAT- toimenpiteet) että muista syistä toteutetut investoinnit, jotka ovat säästäneet ener-
giaa (MI-toimenpiteet). Jos pelkät ES- ja KAT-toimenpiteet otettaisiin huomioon, olisi 
tavoitteesta saavutettu sähkön osalta 6,1 % ja lämmön ja polttoaineiden osalta 7,6 % 
 

 
Taulukko 5 Yhteenveto sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimista  

toteutetuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista 
energiansäästötoimenpiteistä (ES+KAT-toimenpiteet) vuonna 2010. 

Toimenpide     Säästetty 
energia    Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            
Tilanne 2010           
            

Toteutettu 2010 54 4,11 2,32 6,44 1,30 
Päätetty 12 8,58 0,17 8,75 1,55 
Harkitaan  3 0,21 0,00 0,21 0,02 
Päätetty ja harkittu yhteensä 15 8,79 0,17 8,96 1,56 

            
Toteutettu 2008–2010 137 9,12 11,51 20,63 2,65 

            
pa=polttoaineet 
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Taulukko 6 Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat säästöt vuosina 
2008–2010 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 2008–2010  9,1 11,5 

Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 
    Raportoitu toteutettu säästö (MI) 
    vuonna 2008–2010 60,4 19,4 

   Kaikki yhteensä (KAT+ES+MI ) 69,5 30,9 
Osuus tehostamistavoitteesta (%) 46 % 21 % 

    
pa=polttoaineet 
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5.4 Kaukolämpöala 

5.4.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

Omaan energiankäyttöön liittyvien tehostamisinvestointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Taulukossa (Taulukko 7) ja kuvassa (Kuva 20) on esitetty yhteenveto energiapalvelujen 
toimenpideohjelmaan liittyneiden kaukolämmön sopimusyritysten omaan energiankäyt-
töön kohdistuvista raportoiduista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpi-
teistä raportointivuodelta 2010. Sopimusyritykset toteuttivat 14 toimenpidettä, joiden 
säästövaikutus yhteensä on 2,4 GWh/a.  
 
 
Taulukko 7 Yhteenveto kaukolämmön sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimista 

omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista 
energiansäästötoimenpiteistä sekä koko sopimuskaudella 2008–2010 toteute-
tut 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 

            
Tilanne 2010           
            

Toteutettu 2010 14 0,09 2,28 2,36 0,07 
Päätetty 6 8,09 0,12 8,21 0,11 
Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Päätetty ja harkittu yhteensä 6 8,09 0,12 8,21 0,11 

            
Toteutettu 2008-2010 46 2,63 11,43 14,06 1,04 

            
pa=polttoaineet 
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Kuva 20 Kaukolämmön sopimusyritysten raportoima omaan energiankäyttöön  

kohdistuva sähkön sekä lämmön+polttooaineiden säästöt vuosina 2008–2010. 
Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla ku-
mulatiivinen 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 28. Yhteenveto näistä toimenpiteistä on 
koottu taulukoihin (Taulukko 8 ja Taulukko 9). 
 
Taulukko 8 Kaukolämpöalan sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimat muut energian 

käyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella 2008–2010  
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 

            
Tilanne 2010           
            

Toteutettu 2010 28 0,22 12,90 13,12 1,18 
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 2008–2010 47 0,23 19,20 19,44 2,12 
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Taulukko 9 Kaukolämpöalan sopimusyritystenvuonna koko sopimuskaudella 2008–2010 
toteutetut ympäristötoimenpiteet (YM) ja niiden vaikutus yhteensä. Vuonna 
2010 ei raportoitu yhtään uusia toimenpiteitä.  

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            
Toteutettu 2008–2010 3 0,02 4,01 4,02 0,14 

            
 

5.4.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi (yrityksen velvoitteet 
ja sisäinen toiminta oman energiankäytön tehostamiseksi). Vuosiraportoinnissa kysyttä-
villä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimenpideoh-
jelman toteuttamista.  

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan johtamisjär-
jestelmään 

Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyneistä 86 yrityksestä 65 yrityksellä on kai-
killa toimipaikoilla käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi osalla 
yrityksistä järjestelmä on käytössä vain joillakin toimipaikoilla.  

Kaukolämpöalan 40 toimipaikasta yhteensä 33 toimipaikalla, eli 83 %:lla sopi-
musyritysten toimipaikoista, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä, (Kuva 21). 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (33 toimipaikkaa) 
12 toimipaikkaa eli reilu kolmannes raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat joh-
tamisjärjestelmäänsä. Määrä on kasvanut seurantakautena, sillä ensimmäisenä rapor-
tointivuonna vain 6 kaukolämpöalan toimipaikkaa raportoi liittäneensä energiatehokkuu-
den osaksi johtamisjärjestelmäänsä. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestel-
mään energia-asiat oli liitetty.  
 
 



Energiapalvelut - Kaukolämpö 

36 

83 %

36 %

18 %

55 % 9 %

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

Ympäristö- ja
johtamisjärjestelmiä käytössä

Energiatehokkuus sisällytetty
johtamisjärjestelmään

 

Kyllä Ei Ei rapotoitu  
Kuva 21 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin kaukolämmön sopimusyrityksien toimipaikoissa 
(40 toimipaikkaa) seurantavuonna 2010. 

 
Raportoitujen tietojen mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä kaukoläm-
pöalan toimipaikoista 79 %:lla (26 toimipaikkaa) on käytössä ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmä ja 82 %:lla (27 toimipaikkaa) ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä, 
(Kuva 22). Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
yksikään ei raportoinut käyttävänsä EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja ISO 
tai EMAS -järjestelmiä on 39 %:lla toimipaikoista (13 toimipaikkaa). Toimipaikat eivät 
tarkentaneet mitä muut järjestelmät olivat. 

Seurantakauden aikana määrittelemättömien (”Muut”) sekä ISO 14001 ja ISO 9001 
-järjestelmien raportoitu käyttö on säilynyt ennallaan. EMAS-järjestelmän suosio on säi-
lynyt alhaisena koko seurantakauden ajan. 
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Kuva 22 Kaukolämmön sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-
järjestelmät vuonna 2010. 
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Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa mää-
rittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden 
tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhen-
kilöt. 

Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista (38 toimipaikkaa), eli vuonna 2008 
tai 2009 liittyneistä, jo 90 %:lla (36 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut 
nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella kaksi toimipaikkaa ei ole 
nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Uusista 
vuonna 2010 liittyneistä kaukolämpöalan toimipaikoista (2 toimipaikkaa) kumpikaan ei 
raportoinut määrittäneensä yritys- ja toimipaikkakohtaisia vastuita energiatehokkuustoi-
minnassa ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa.  

Kun otetaan huomioon kaikki kolmen ensimmäisen vuoden aikana liittyneet toimi-
paikat, ilmoitti niistä valtaosa (37 toimipaikkaa 40 toimipaikasta) määrittäneensä ener-
giatehokkuustoiminnan vastuut. Toimipaikoista 19 oli määrittänyt vastuut sekä yritys- 
että toimipaikkatasolla, mikä vastaa noin puolta raportoineista toimipaikoista. Yritystasol-
la energiatehokkuustoiminnan vastuut määritti 16 toimipaikkaa, ja pelkästään toimipaik-
katasolla kaksi toimipaikkaa, (Kuva 23). Kaikista kaukolämpöalan toimipaikoista kolmella 
ovat energiatehokkuustoiminnan vastuut vielä määrittämättä niin yritys- kuin toimipaikka-
tasollakin.  
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p  

 
Kuva 23 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen kaukolämmön sopimusyrityksissä 

vuonna 2010. 

 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen pe-
rusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista eli vuonna 2008 liittyneistä 
(33 toimipaikkaa) 61 %:lla toimipaikoista (20 toimipaikkaa) on voimassaoleva tehosta-
missuunnitelma ja yksikään ei ilmoita päivittäneensä tehostamissuunnitelman seuranta-
vuonna.  

Kaikista vuonna 2010 raportoineista kaukolämpöalan 40 toimipaikasta 58 % 
(23 toimipaikkaa) ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman. Tämä on 
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49 %-yksikköä eli 20 toimipaikkaa enemmän kuin ensimmäisenä raportointivuonna, jol-
loin 9 %:lla toimipaikoista (3 toimipaikalla 33 toimipaikasta) oli valmis tehostamissuunni-
telma.  

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 13 toimipaikkaa 
eli kolmannes kaukolämpöalan sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle kou-
lutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, (Kuva 24). Määrä on pysynyt samana 
kolmena ensimmäisenä raportointivuonna 2008–2010.  

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 13 toimipaikasta seitsemän an-
toi koulutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja viisi vain 
muulle henkilökunnalle. Yksi toimipaikka ei tarkentanut, keille energiatehokkuuteen liitty-
vää koulutusta annettiin, (Kuva 25). 

Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on 33 %:lla sopimusyritysten 
toimipaikoista (13 toimipaikkaa). Määrä on kasvanut kahdesta edellisestä raportointi-
vuodesta, jolloin vain viisi toimipaikkaa raportoi ottavansa energiatehokkuuden huomi-
oon tulospalkkioita määritettäessä.  

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös muille. Energiansäästöviikkoa hyödynnettiinkin jo 83 %:lla toimipaikois-
ta (33 toimipaikkaa), missä on 13 %-yksikköä (10 toimipaikkaa) kasvua seurantakauden 
alkuun nähden.  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  

Kuva 24 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kaukoläm-
mön sopimusyrityksissä vuonna 2010. 
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Kuva 25 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä kaukolämmön sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2010. 

 
Raportoitujen tietojen mukaan yhteensä 23 toimipaikkaa, joka vastaa yli puolta kauko-
lämpöalan sopimusyritysten toimipaikoista, hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa 
viestinnässään, (Kuva 26). Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin 
19 toimipaikkaa (19 yrityksestä) raportoi hyödyntävänsä energiatehokkuussopimusta 
viestinnässään.  

Vastaavasti vajaa puolet toimipaikoista (18 toimipaikkaa) ilmoitti mainitsevansa 
energiatehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan. Energiatehokkuussopimuksen 
kotisivuillaan mainitsevien toimipaikkojen määrä on kasvanut sopimuskauden alkuun 
verrattuna, jolloin 12 toimipaikkaa (36 %) ilmoitti kotisivuillaan kuuluvansa energiatehok-
kuussopimukseen. Yksi kaukolämpöalan toimipaikka, jonka kotisivuilla mainitaan liitty-
minen energiatehokkuussopimukseen, tarkensi mainitsevansa energiansäästötavoit-
teensa ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksen kotisivuillaan. 

Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään 
hyödyntää viidennes toimipaikoista (8 toimipaikkaa), kun edellisten vuosien 2008 ja 
2009 luvut ovat 9 % (3 toimipaikkaa) ja 11 % (4 toimipaikkaa).  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 26 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kaukolämmön 

sopimusyrityksissä vuonna 2010. 
 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuva 27 
sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liittyvissä han-
kinnoissa ja suunnittelussa kaukolämpöalan sopimusyritysten toimipaikoilla.  

Raportoitujen tietojen perusteella 78 % toimipaikoista (31 toimipaikkaa) ottaa elin-
kaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Elinkaariedullisuuden huo-
mioiminen on yleistynyt seurantakautena, sillä seurantakauden alussa vuonna 2008 
23 toimipaikkaa (70 %) raportoi huomioivansa elinkaariedullisuuden suunnittelussa ja 
investoinneissa.  

Toimipaikoista vajaalla kolmanneksella (12 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai 
suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta, kun edellisinä vuosina 2008 ja 2009 
luvut olivat 27 % (9 toimipaikkaa) ja 18 %. (7 toimipaikkaa). Kaukolämpöalan toimipai-
koista neljä raportoi päivittäneensä suunnitteluohjeita seurantavuonna. 

Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 12 toimipaikalla, ja 
4 toimipaikkaa raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seurantavuonna. Toimipaikat 
ovat lisänneet energiatehokkuuden huomioimista hankinnoissa, sillä seurantakauden 
alussa 7 toimipaikkaa (21 %) raportoi laatineensa energiatehokkuusasiat käsittelevät 
hankintaohjeet. Kolmen ensimmäisen seurantavuoden jälkeen edelleen valtaosalla ra-
portoineista toimipaikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehok-
kuuden huomioon ottavaa ohjeistusta tai ne eivät siitä ainakaan ole raportoineet.  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 27 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kaukolämmön toimipaikoilla vuonna 2010. 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 10 %:lla toimi-
paikoista (4 toimipaikkaa), toimistolaitteita 13 %:lla (5 toimipaikkaa) ja yrityksen omista-
mia tai leasing autoja 10 %:lla (4 toimipaikkaa), (Kuva 28). Muita energiatehokkuuteen 
liittyviä hankintaohjeita on neljänneksellä toimipaikoista (10 toimipaikkaa). Toimipaikat 
eivät selventäneet raporteissaan seurantavuonna mitä muut hankinnat olivat.  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  

Kuva 28 Yhteenveto kaukolämmön toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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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. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavarakuljetus-
ten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia alihankinta-
na tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

Logistiikan energiatehokkuus on yritysten toiminnassa yhä hyvin vähän huomioon-
otettu asia. Raportointivuonna harva toimipaikka asetti vaatimuksia kuljetuksen energia-
tehokkuudelle: näistä toimipaikoista kaksi piti kuljetusyrityksen kuulumista tavaraliiken-
teen ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen kriteerinä kuljetusten kilpailuttamises-
sa. Vastaavasti seurantavuonna 18 % toimipaikoista (7 toimipaikkaa) raportoi asetta-
neensa työsuhdeautojen päästöille CO2-rajoituksen. Henkilöstölle järjestettiin taloudelli-
sen ajotavan koulutusta 15 %:lla toimipaikoista (6 toimipaikkaa), (Kuva 29).  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 29 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon kaukolämpöalan sopi-

musyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010.  
 
 

5.4.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman kaukolämpöalan (KL) yritykset tarjoavat asiak-
kaille energiatehokkuuspalveluja vuoden 2010 raportoinnin mukaan yleisesti eri muo-
doissa ja eri yhteyksissä. Seuraavassa on raportoinnin yhteenveto asiakkaille annetuista 
energiatehokkuuteen liittyvistä palveluista jaottelulla: 

• neuvonta 
• viestintä 
• kulutuspalaute 
• laskutus 
• muut energiapalvelut 
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On huomattava, että tulokset perustuvat yritysten sopimustoiminnan seurantaan rapor-
toimiin tuloksiin, eivätkä tulokset välttämättä ole kaikilta osin kattavia.   

Neuvonta 

Sopimukseen liittyneissä kaukolämpöyrityksissä puhelimitse annettava energiansäästö-
neuvonta on tavallisin tapa antaa energiatehokkuusneuvontaa asiakkaille; 45 % toimi-
paikoista raportoi toteuttavansa ko. toimenpiteitä. Neuvonta sähköpostitse ja internetissä 
on lisännyt osuuttaan ja on tänä vuonna seuraavaksi yleisin, tällainen toimintatapa on 
käytössä 28 %:lla toimipaikoista (Kuva 30). Kyseisen neuvonnan toteutuma eli neuvonta-
tapahtumien lukumäärä on kuitenkin raportoinnin perusteella pienentynyt edellisvuodes-
ta. Kokonaisuutena neuvontatoimia on raportoitu jonkin verran enemmän kuin edellis-
vuonna.    
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 30 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2010. 
 
Kaukolämpöalalla neuvonnan raportoidut toimenpiteet ovat kaikissa muissa kuin asumi-
sen kohderyhmässä samaa tasoa kuin edellisenä vuonna, asumisen kohdistuva neu-
vonta on raportointitietojen perusteella vähentynyt (Taulukko 10). Toteuma-arvot toimenpi-
teelle ”energiansäästöneuvonta puhelimessa” on lisääntynyt kaikille kohderyhmille, eri-
tyisen vahvasti asumiskuluttajille. 
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Taulukko 10 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 
energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2010. 

 

Viestintä 
Noin kolmannes kaukolämmön sopimustoimipaikoista raportoi toimittaneensa vuonna 
2010 energiansäästömateriaalia kouluille ja painotuotteita asiakkaille, kirjoittanut energi-
ansäästöstä asiakaslehdissä ja internetissä ja osallistunut energiansäästöviikkoon (Kuva 
31). Raportoidut viestintätoimet ovat lisääntyneet edellisvuodesta.    
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 31 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2010. 

 
Viestinnän yleisimmät toimenpiteet kaukolämpöalalla on koottu taulukkoon ( Taulukko 11). 
Yleisin toimenpide on energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä. Raportoitujen 

Raportoituja 
toimenpiteitä

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 31 6 142 5 412 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 1 40 0 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 12 4 030 1 45 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 15 5 270 4 2 093 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 3 705 0 0 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 30 69 382 9 9 731 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 17 9 496 3 115 neuvontatapahtumien lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 22 25 297 4 271 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 4 10 1 3 opettajien lkm

Yhteensä 135 120 372 27 12 670

KL Neuvonta

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät
 yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

Toteutuma
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toimenpiteiden yhteinen lukumäärä on edellisvuodesta lisääntynyt kaikkien kohderyhmi-
en kohdalla ja pienentynyt asumis-kohderyhmän tapauksessa. 

 
 Taulukko 11 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2010.  

 

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. 

50 % (lisäys 6 %-yksikköä edellisvuodesta) kaukolämmön sopimusyrityksistä on 
seurantavuonna toimittanut asiakkaille vuotuisen energiankulutuksen seurantaraportin.. 
Internetin käyttömahdollisuuksia kulutuksen seurantaan ilmoittaa tarjoavansa asiakkaille 
25 % (lisäys 2 %-yksikköä) ja etäluentaa 43 % (lisäys 10 %-yksikköä) kaukolämpöyrityk-
sistä (Kuva 32).  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 5 7 897 0 0 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 19 9 502 4 503 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 38 594 671 10 3 820 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 74 24 403 448 6 210 017 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 27 9 269 6 3 005

Internetissä energiansäästöasiaa 29 862 613 5 8 154 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 23 3 658 8 754 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 23 99 837 7 45 585 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 16 1 887 420 3 24 000 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 254 27 878 315 49 295 838

KL Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 32 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen asiakkaan energiankulu-

tuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamista palveluista vuonna 2010. 
 

Kaukolämpöalalla annettavasta kulutuspalautteesta yleisin raportoitu toimenpide on kerran 
vuodessa annettava kulutusraportti. Tästä toimenpideryhmästä on raportoitujen toimenpitei-
den määrää erityisen ongelmallista verrata edellisvuoteen. Raportoitujen toimenpiteiden 
yhteinen raportoitu määrä on suuruusluokaltaan sama, mutta yhteiset raportoidut toteutumat 
pienentyneet selvästi edellisvuodesta.   

 
 Taulukko 12 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille toimittama 

kulutuspalaute vuonna 2010. 

 

 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 9 123 338 1 1 600 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 22 93 875 3 8 515 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 28 174 550 2 19 115 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kaksi kertaa vuodessa tai useammin 13 6 476 1 2 027 asiakkaiden lkm

Kulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 4 13 728 0 0 analyysien lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä 16 252 102 1 19 000 asiakkaiden lkm

Tuntimittaus käytössä 13 64 884 2 8 310 asiakkaiden lkm

Yhteensä 105 728 953 10 58 567
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Laskutus 

55 % raportoineista kaukolämmön sopimustoimipaikoista ilmoittaa laskuttavansa asia-
kasta kerran kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella (Kuva 33). Edellisenä vuonna 
vastaava arvo oli 46 %. 
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 33 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien  

asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2010. 

 

 

Taulukko 13 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energialas-
kutuksen tiheys vuonna 2010.  

 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 30 155 716 3 11 817 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 8 330 283 0 0 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 5 23 369 0 0 asiakkaiden lkm

Yhteensä 43 509 368 3 11 817
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Muut energiapalvelut 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelmana liittyneet 
yritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia energiapalveluita. Kuvassa (Kuva 34) on 
esitetty kaukolämpöalan sopimusyritysten raportoimia toimia seurantavuonna 2010.  
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Kuva 34 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen asiakkaille tarjoamista  

uusista energia-palvelumuodoista vuonna 2010. 
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5.5 Sähkönmyynti 

5.5.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

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.  

5.5.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi (Yrityksen velvoitteet 
ja sisäinen toiminta oman energian käytön tehostamiseksi). Vuosiraportoinnissa kysyttä-
villä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimenpideoh-
jelman toteuttamista.  

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyneistä 86 yrityksestä 65 yrityksellä on kai-
killa toimipaikoilla käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi osalla 
yrityksistä järjestelmä on käytössä vain joillakin toimipaikoilla.  

Sähkönmyynnin 37 toimipaikasta yhteensä 28 toimipaikalla, eli 76 %:lla sopimusyri-
tysten toimipaikoista, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä, (Kuva 35). Ympä-
ristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (28 toimipaikkaa) 71 % 
(20 toimipaikkaa) raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmään-
sä. Määrä on kasvanut seurantakautena, sillä ensimmäisenä raportointivuonna vain 
12 sähkönmyynnin toimipaikkaa raportoi liittäneensä energiatehokkuuden osaksi johta-
misjärjestelmäänsä. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään energia-asiat 
oli liitetty.  
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Kyllä Ei Ei rapotoitu  
Kuva 35 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin sähkönmyynnin sopimusyrityksien toimipaikoissa 
(37 toimipaikkaa) seurantavuonna 2010. 
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Raportoitujen tietojen mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä sähkön-
myynnin toimipaikoista 82 %:lla (23 toimipaikkaa) on käytössä ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmä ja 65 %:lla (18 toimipaikkaa) ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä, 
(Kuva 36). Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
yksi (4 %) raportoi käyttävänsä EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja ISO ja 
EMAS -järjestelmiä raportoi käyttävänsä 14 toimipaikkaa, mikä on puolet ympäristö- ja 
johtamisjärjestelmiä käyttävistä sähkönmyynnin toimipaikoista. Muut järjestelmät tarken-
nettiin olevan pääosin OHSAS 18001 -järjestelmiä sekä yrityksen omia ympäristö- ja 
tulospalkkausjärjestelmiä. 

Seurantakauden aikana muiden sekä ISO 14001 ja ISO 9001 -järjestelmien rapor-
toitu käyttö on säilynyt ennallaan. EMAS-järjestelmän käyttö on säilynyt alhaisena koko 
seurantakauden ajan. 
 
 

75 %

4 %

54 %

36 %

7 %

11 %

14 %

18 %

96 %

36 %

50 %

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

ISO14001

EMAS

ISO9001

Muu järjestelmä

 

Sertifioitu Ei sertifioitu Ei käytössä  
Kuva 36 Sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-

järjestelmät vuonna 2010. 
 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa mää-
rittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden 
tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhen-
kilöt. 

Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista (35 toimipaikkaa), eli vuonna 2008 
tai 2009 liittyneistä, jo 94 %:lla (33 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut 
nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella 2 toimipaikkaa ei ole ni-
mennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Uusista 
vuonna 2010 liittyneistä sähkönmyynnin toimipaikoista (2 toimipaikkaa) molemmat ra-
portoivat määrittäneensä yritys- ja toimipaikkakohtaisia vastuita energiatehokkuustoi-
minnassa ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa.  

Kun otetaan huomioon kaikki kolmen ensimmäisen vuoden aikana liittyneet säh-
könmyynnin toimipaikat, ilmoitti niistä valtaosa (35 toimipaikkaa 37 toimipaikasta) mää-
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rittäneensä energiatehokkuustoiminnan vastuut. Toimipaikoista 19 oli määrittänyt vas-
tuut sekä yritys- että toimipaikkatasolla, mikä vastaa noin puolta raportoineista toimipai-
koista. Yritystasolla energiatehokkuustoiminnan vastuut määritti 11 toimipaikkaa, ja pel-
kästään toimipaikkatasolla 2 toimipaikkaa, (Kuva 37). Muuten kuin yritys- tai toimipaikka-
tasolla vastuut jaettiin 8 %:lla toimipaikoista (3 toimipaikkaa). Kaikista sähkönmyynnin 
toimipaikoista kahdella on energiatehokkuustoiminnan vastuut vielä määrittämättä niin 
yritys- kuin toimipaikkatasollakin.  
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Kuva 37 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönmyynnin sopimusyrityksissä 

vuonna 2010. 
 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen pe-
rusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista eli vuonna 2008 liittyneistä 
(31 toimipaikkaa) 58 %:lla toimipaikoista (18 toimipaikkaa) on voimassaoleva tehosta-
missuunnitelma ja yksikään ei ilmoita päivittäneensä tehostamissuunnitelmaa seuranta-
vuonna.  

Kaikista vuonna 2010 raportoineista sähkönmyynnin 37 toimipaikasta 54 % 
(20 toimipaikkaa) ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman. Tämä on 
45 %-yksikköä eli 17 toimipaikkaa enemmän kuin ensimmäisenä raportointivuonna, jol-
loin 9 %:lla toimipaikoista (3 toimipaikalla 32 toimipaikasta) oli valmis tehostamissuunni-
telma.  

Koulutus ja viestintä  

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 16 toimipaikkaa 
eli vajaa puolet sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle 
koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, (Kuva 38). Määrä on vaihdellut kol-
mena ensimmäisenä raportointivuonna 2008–2010, sillä ensimmäisenä raportointivuon-
na 20 toimipaikkaa (63 %) ja seuraavana vuonna vain 13 toimipaikkaa (37 %) raportoi 
järjestäneensä henkilöstölleen koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa.  
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Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 16 toimipaikasta kuusi antoi 
koulutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja kymmenen vain 
muulle henkilökunnalle. Yksikään toimipaikka ei raportoinut antaneensa koulutusta vain 
energiavastuuhenkilölle, (Kuva 39). 

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös muille. Energiansäästöviikkoa hyödynnettiinkin jo 84 %:lla toimipaikois-
ta (31 toimipaikkaa), mikä on 15 %-yksikköä eli 9 toimipaikkaa kasvua seurantakauden 
alkuun nähden. Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on 14 %:lla sopi-
musyritysten toimipaikoista (5 toimipaikkaa). 
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 38 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-

myynnin sopimustoimipaikoissa vuonna 2010. 

Vain muulle 
henkilökunnalle 

10 kpl

Energiavastuu-
henkilölle
ja muulle 

henkilökunnalle 
6 kpl

 
Kuva 39 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä sähkönmyynnin sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2010. 

 
Raportoitujen tietojen mukaan yhteensä 24 yrityksen 24 toimipaikkaa, mikä vastaa yli 
puolta sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoista, hyödyntää sopimukseen liitty-
mistä omassa viestinnässään, (Kuva 40). Määrä ei ole muuttunut merkittävästi seuranta-
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kauden alusta. Vastaavasti yli puolet toimipaikoista (21 toimipaikkaa) ilmoitti mainitse-
vansa energiatehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan. Energiatehokkuussopi-
muksen kotisivuillaan mainitsevien toimipaikkojen määrä on kasvanut sopimuskauden 
alkuun verrattuna, jolloin 12 toimipaikkaa (38 %) ilmoitti kotisivuillaan kuuluvansa ener-
giatehokkuussopimukseen. Yksi sähkönmyynnin toimipaikka, jonka kotisivuilla mainitaan 
liittyminen energiatehokkuussopimukseen, tarkensi mainitsevansa energiansäästötavoit-
teensa kotisivuillaan. 

Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään 
hyödyntää 14 % toimipaikoista (5 toimipaikkaa), kun edellisten vuosien 2008 ja 2009 
luvut ovat 22 % (7 toimipaikkaa) ja 14 % (5 toimipaikkaa).  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 40 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönmyynnin 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2010. 

 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuva 41 
sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liittyvissä han-
kinnoissa ja suunnittelussa sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoilla.  

Elinkaariedullisuuden huomioiminen on säilynyt ennallaan seurantakautena. Rapor-
toitujen tietojen perusteella 73 % toimipaikoista (27 toimipaikkaa) ottaa elinkaariedulli-
suuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimipaikoista yli viidenneksellä 
(8 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta, 
ja sähkönmyynnin toimipaikoista kaksi raportoi päivittäneensä suunnitteluohjeita seuran-
tavuonna. 

Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 13 toimipaikalla, ja 
5 toimipaikkaa raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seurantavuonna. Energiate-
hokkuuden huomioiminen hankinta- ja suunnitteluohjeistuksessa ei ole yleistynyt seu-
rantakautena sähkönmyynnin toimipaikoilla. Kolmen ensimmäisen seurantavuoden jäl-
keen edelleen valtaosalla raportoineista toimipaikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankin-
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toihin liittyvää energiatehokkuuden huomioon ottavaa ohjeistusta tai ne eivät siitä aina-
kaan ole raportoineet.  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 41 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönmyynnin sopimusyrityksissä vuonna 2010. 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 8 %:lla toimi-
paikoista (3 toimipaikkaa), yrityksen omistamia tai leasing autoja 16 %:lla 
(6 toimipaikkaa) ja toimistolaitteita 27 %:lla (10 toimipaikkaa), (Kuva 42). Muita hankintoja 
koskevia energiatehokkuuteen liittyviä hankintaohjeita on 16 %:lla toimipaikoista 
(6 toimipaikkaa).  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  

Kuva 42 Yhteenveto sähkönmyynnin toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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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. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavarakuljetus-
ten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia alihankinta-
na tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

Logistiikan energiatehokkuutta ei sähkön myynnin toimialalla nähdä kovin tärkeänä 
ja merkittävänä asiana eikä sitä sen johdosta tässä tarkemmin käsitellä.  
 
 

5.5.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut  

Sähkönmyynnin sopimusyrityksissä toimenpiteet asiakkaan energiankäytön tehostami-
seksi ovat tärkeä osa sopimusvelvoitteista. Seuraavassa on esitetty sähkönmyyntiyritys-
ten raportoimat toimet asiakkaan energiankäytön tehostamiseen tähtäävistä toimenpi-
teistä. Joitakin raportoituja tietoja on verrattu vuoden 2009 vuosiraportoinnin tietoihin.  

Neuvonta 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneissä sähkönmyyntiyrityksissä asiakas-
neuvonta puhelimitse on paljon käytetty tapa antaa energiansäästötietoa asiakkaille, 
vuonna 2009 raportoinnissa 51 % toimipaikoista ilmoitti tämän tavan olevan toimipaikas-
saan käytössä, vuonna 2010 vastaavasti jo 68 %. Myös kulutusmittarin lainaaminen on 
raportointitietojen perusteella kasvanut edellisvuodesta 14 %-yksikköä (68 % toimipai-
koista). Myös energiansäästöneuvonta toimitiloissa ja neuvonta sähköpostitse tai inter-
netissä ovat yleistyneet selvästi edellisvuoden raportointiin verrattuina.   
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 43 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2010. 
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Raportoitujen toimenpiteiden ja niihin liittyvien toteutumien (esim. osallistujien lukumää-
rä) määrä on havaittavissa toimenpidetaulukossa (Taulukko 14). 
 
Taulukko 14 Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2010. 

 
 

Viestintä  

Sopimukseen liittyneissä sähkönmyyntiyrityksissä energiansäästöstä kirjoittaminen esi-
merkiksi asiakaslehdessä on paljon käytetty tapa antaa energiansäästötietoa asiakkaille, 
70 % (v. 2009 60 %) sopimusyrityksistä ilmoitti tämän tavan olevan toimipaikassaan 
käytössä. Lisäksi 73 % (v. 2009 60 %) sopimusyrityksistä ilmoitti tuovansa energiate-
hokkuusasiaa esiin internet-sivuillaan.  
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 44  Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2010. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 33 2 826 24 2 112 osallistujien lkm
Energiaeksperttikoulutukset 1 20 1 20 osallistujien lkm
Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 11 3 974 8 2 864 asiakkaiden yhteydenottojen lkm
Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 10 1 731 7 1 574 osallistujien lukumäärä
Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 9 1 474 9 1 474 oppilaiden määrä
Energiansäästöneuvonta puhelimessa 33 55 155 26 39 555 neuvontatapahtumien lkm
Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 25 55 790 18 54 216 neuvontatapahtumien lkm
Kulutusmittarin lainaus 32 6 118 25 4 593 lainausten lkm
Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 30 31 840 26 17 867 neuvontatapahtumien lkm
Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 5 26 5 26 opettajien lkm

Yhteensä 189 158 953 149 124 300

SM Neuvonta

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
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Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Energiatehokkuusviestinnän osa-alueella sähkön myynnin toimipaikat ovat raportoineet 
toteuttaneensa vuonna 2010 enemmän toimenpiteitä kuin edellisenä vuotena (Taulukko 
15). Toteutumatiedoissa (esim. osallistujien lukumäärä) ei vastaavanlaista kasvua voi 
havaita. 
 
Taulukko 15  Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2010.  

Kulutuspalaute 

Sähkön myynnin sopimusyritysten toimipaikoista 46 % tarjoaa asiakkailleen mahdolli-
suutta seurata omaa kulutustaan internetistä (Kuva 45). 46 % raportoi etäluennan olevan 
käytössä vuonna 2010 (v. 2009 34 %).     
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 45 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen asiakkaan energian-

kulutuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2010. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 5 3 475 4 3 405 osallistujien lkm
Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 28 6 193 23 4 553 materiaalipakettien lkm
Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 54 629 730 43 553 861 painotuotteiden lkm
Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 103 12 786 727 89 11 766 227 levikki
Energiansäästöviikkoon osallistuminen 30 - 26 - -
Internetissä energiansäästöasiaa 44 729 420 31 577 819 sivulla kävijöiden määrä
Luennot ja seminaarit 24 2 118 22 1 948 osallistujien lukumäärä
Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 23 27 983 19 27 553 osallistujien lukumäärä
Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 10 765 952 10 765 952 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 321 14 951 598 267 13 701 319
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Asumisen kohderyhmässä tuntimittaus on käytössä neljän raportoidun toimenpiteen 
seurauksena yli sadallaviidelläkymmenellätuhannella asiakkaalla, mikä on noin viisinker-
tainen toteutuma vuoden 2009 raportointiin verrattuna (v. 2009 6 raportoitua toimenpi-
dettä). 

 
Taulukko 16 Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille suunnattu 

kulutuspalaute vuonna 2010.  

 
 

Laskutus  

Sähkön myynnin laskutuksen tiheyttä koskevat yhteenvetotiedot vuodelta 2010 on esi-
tetty kuvassa (Kuva 46) ja taulukossa (Taulukko 17).  
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Kuva 46 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien 
asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2010. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 17 100 786 10 70 257 aktiivisten käyttötunnusten lkm
Etäluenta käytössä 22 421 556 12 229 031 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 24 1 515 828 17 1 119 799 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) - - - - asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 1 1 700 - - asiakkaiden lkm
Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä 22 923 345 10 646 178 asiakkaiden lkm
Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 10 58 314 6 32 789 analyysien lkm
Tuntimittaus käytössä 19 244 093 4 151 862 asiakkaiden lkm

Yhteensä 115 3 265 621 59 2 249 916
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Taulukko 17 Sähkön myynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden  
energialaskutuksen tiheys vuonna 2010.  

 
 

Muita energiapalveluja  

Muita raportoituja energiatehokkuuspalveluja on esitetty kuvassa (Kuva 47).  
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Kuva 47 Yhteenveto sähkön myynnin sopimusyritysten asiakkaille tarjoamista uusista 

energiapalvelumuodoista vuonna 2010. 
 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 31 160 770 13 97 585 asiakkaiden lkm
Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 19 457 006 13 419 592 asiakkaiden lkm
Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 6 73 362 4 22 562 asiakkaiden lkm

Yhteensä 56 691 138 30 539 740
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5.6 Sähkönjakelu 

5.6.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

Taulukkoon (Taulukko 18) ja kuvaan (Kuva 48) on koottu energiapalvelujen toimenpideohjel-
man sähkönjakeluyritysten toimipaikkojen raportoimat omaan toimintaan liittyvät säästötoi-
met ja niiden vaikutukset. Yritykset raportoivat 40 toteutettua toimenpidettä, joiden yhteinen 
säästövaikutus on 4,07 GWh/a, joiden investointikustannusten raportoitiin olevan 
1,23 milj. euroa. 
 
 
Taulukko 18 Yhteenveto sähkönjakelun sopimusyritysten raportoimista toteutetuista,  

päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä vuonna 2010 sekä ko-
ko sopimuskaudella 2008–2010 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaiku-
tus yhteensä. 

Toimenpide   Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj 
eur 

            
Tilanne 2010           
            

Toteutettu 2010 40 4,03 0,05 4,07 1,23 
Päätetty 6 0,49 0,06 0,54 1,43 
Harkitaan  3 0,21 0,00 0,21 0,02 
Päätetty ja harkittu yhteensä 9 0,69 0,06 0,75 1,45 

            
Toteutettu 2008-2010 91 6,49 0,07 6,57 1,62 

            

pa=polttoaineet 
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Kuva 48 Sähkönjakelun sopimusyritysten raportoima omaan energiankäyttöön  
kohdistuva sähkön sekä lämmön+polttoaineiden säästöt vuosina 2008–2010. 
Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla ku-
mulatiivinen vuosisäästö. 

 

Muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen investointien vaikutus energiatehok-
kuuteen 

Yritykset raportoivat yhteensä 111 kpl muista kuin energiansäästösyistä toteutettua 
omaan toimintaan kohdistunutta toimenpidettä (MI-toimenpiteet), joiden säästövaikutus 
oli yhteensä 22,03 GWh/a ja vastaava investointiarvio 8,6 milj. euroa.  
 
Taulukko 19 Sähkönjakelualan sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimat muut energian-

käyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella 2008–2010 
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 

            
Tilanne 2010           
            

Toteutettu 2010 111 22,03 0,00 22,03 8,63 
Päätetty 4 30,75 0,17 30,92 2,60 
Harkitaan  2 1,00 0,00 1,00 0,02 
Päätetty ja harkittu yhteensä 6 31,75 0,17 31,92 2,62 

       
Toteutettu 2008-2010 230 60,16 0,15 60,31 40,40 
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Yritykset eivät vuonna 2010 raportoineet yhtään energiatehokkuuteen vaikuttavaa ym-
päristöinvestointia (YM). Taulukossa (Taulukko 20) on esitetty koko sopimuskaudella to-
teutettujen ympäristöinvestointien arvioidut säästövaikutukset yhteensä.     
 
Taulukko 20 Sähkönjakelualan sopimusyritysten sopimuskaudella 2008–2010 toteuttamat 

ympäristötoimenpiteet (YM) 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 2008–2010 5 3,74 0 3,74 0,19 

            

 

5.6.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys 
sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa jatkuvaksi tehostamiseksi. Vuosira-
portoinnissa kysyttävillä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja 
samalla toimenpideohjelman toteuttamista. 

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyneistä 86 yrityksestä 65 yrityksellä on kai-
killa toimipaikoilla käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi osalla 
yrityksistä järjestelmä on käytössä vain joillakin toimipaikoilla.  

Sähkönjakelualan 49 toimipaikasta yhteensä 35 toimipaikalla, eli 71 %:lla sopi-
musyritysten toimipaikoista, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä, (Kuva 49). 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (35 toimipaikkaa) 
22 toimipaikkaa eli 63 % raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjes-
telmäänsä. Määrä on kasvanut seurantakautena, sillä ensimmäisenä raportointivuonna 
16 sähkönjakelualan toimipaikkaa raportoi liittäneensä energiatehokkuuden osaksi joh-
tamisjärjestelmäänsä. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään energia-
asiat oli liitetty.  
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Kuva 49 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin sähkönjakelun sopimusyrityksien toimipaikoissa 
(49 toimipaikkaa) seurantavuonna 2010. 

 
Raportoitujen tietojen mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä sähkönjake-
lualan toimipaikoista 78 %:lla (28 toimipaikkaa) on käytössä ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmä ja 69 %:lla (25 toimipaikkaa) ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä, 
(Kuva 50). Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
yksi raportoi käyttävänsä EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja ISO tai EMAS 
-järjestelmiä on 66 %:lla toimipaikoista (23 toimipaikkaa). Toimipaikat tarkensivat mui-
den järjestelmien olevan pääosin OHSAS 18001 -järjestelmiä, yrityksen omia järjestel-
miä sekä tulosjohtamista ja siihen liittyviä tulospalkkausjärjestelmiä. 

Seurantakauden aikana EMAS ja ISO 9001 -järjestelmien raportoitu käyttö on säi-
lynyt ennallaan. Muiden ympäristö- ja johtamisjärjestelmien suosio on kasvanut seuran-
takautena, sillä seurantakauden alussa 15 toimipaikkaa raportoi käyttävänsä muita jär-
jestelmiä. Vastaavasti ISO 14001 -järjestelmää käyttävien toimipaikkojen määrä on kas-
vanut viidellä seurantakauden alusta. 
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Kuva 50 Sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa käytössä olevat johtamisjärjestelmät 
vuonna 2010. 

 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa mää-
rittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden 
tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhen-
kilöt. 

Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista (48 toimipaikkaa), eli vuonna 2008 
tai 2009 liittyneistä, jo 92 %:lla (44 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut 
nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella 4 toimipaikkaa ei ole ni-
mennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa.  

Kun otetaan huomioon kaikki kolmen ensimmäisen vuoden aikana liittyneet toimi-
paikat, ilmoitti niistä valtaosa (34 toimipaikkaa 49 toimipaikasta) määrittäneensä ener-
giatehokkuustoiminnan vastuut. Toimipaikoista 19 oli määrittänyt vastuut sekä yritys- 
että toimipaikkatasolla, mikä on 39 % raportoineista toimipaikoista. Yritystasolla energia-
tehokkuustoiminnan vastuut määritti 20 toimipaikkaa, pelkästään toimipaikkatasolla 
2 toimipaikkaa ja muulla tavoin 3 toimipaikkaa, (Kuva 51). Kaikista sähkönjakelun toimi-
paikoista viidellä on energiatehokkuustoiminnan vastuut vielä määrittämättä niin yritys- 
kuin toimipaikkatasollakin.  
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Kuva 51 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa 

vuonna 2010. 
 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen pe-
rusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista eli vuonna 2008 liittyneistä 
(48 toimipaikkaa) puolella toimipaikoista (24 toimipaikkaa) on voimassaoleva tehosta-
missuunnitelma ja yksikään ei ilmoita päivittäneensä tehostamissuunnitelman seuranta-
vuonna.  

Kaikista vuonna 2010 raportoineista sähkönjakelualan 49 toimipaikasta 49 % 
(24 toimipaikkaa) ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman. Tämä on  
21 toimipaikkaa enemmän kuin ensimmäisenä raportointivuonna, jolloin 7 %:lla toimipai-
koista (3 toimipaikalla 42 toimipaikasta) oli valmis tehostamissuunnitelma.  

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 22 toimipaikkaa 
eli lähes puolet sähkönjakelun sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle kou-
lutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, (Kuva 52). Määrä on säilynyt samana 
edellisestä raportointivuodesta 2009, mutta laskenut seurantakauden alusta 2008, jolloin 
29 toimipaikkaa (69 %) ilmoitti kouluttaneensa henkilöstöä energiatehokkuusasioissa.  

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 22 toimipaikasta 11 antoi kou-
lutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja kymmenen vain 
muulle henkilökunnalle. Yksi toimipaikka raportoi järjestäneensä koulutusta vain ener-
giavastuuhenkilöille, (Kuva 53). 

Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on 16 %:lla sopimusyritysten 
toimipaikoista (8 toimipaikkaa). Määrä on kasvanut ensimmäisestä raportointivuodesta, 
jolloin vain 2 toimipaikkaa raportoi ottavansa energiatehokkuuden huomioon tulospalkki-
oita määritettäessä.  

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös muille. Energiansäästöviikkoa hyödynnettiinkin jo 84 %:lla toimipaikois-
ta (41 toimipaikkaa), mikä on 17 %-yksikköä eli 13 toimipaikkaa kasvua seurantakauden 
alkuun nähden.  
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Kuva 52 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-
jakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 53 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä sähkönjakelun sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2010. 

 
Raportoitujen tietojen mukaan yhteensä 36 toimipaikkaa, eli valtaosa sähkönjakelualan 
sopimusyritysten toimipaikoista, hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa viestinnäs-
sään, (Kuva 54). Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin 26 toimipaikkaa 
(26 yrityksestä) raportoi hyödyntävänsä energiatehokkuussopimusta viestinnässään.  

Vastaavasti noin puolet toimipaikoista (26 toimipaikkaa) ilmoitti mainitsevansa 
energiatehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan. Energiatehokkuussopimuksen 
kotisivuillaan mainitsevien toimipaikkojen määrä on kasvanut sopimuskauden alkuun 
verrattuna, jolloin 9 toimipaikkaa (21 %) ilmoitti kotisivuillaan kuuluvansa energiatehok-
kuussopimukseen. Kaksi sähkönjakelun toimipaikkaa, joiden kotisivuilla mainitaan liitty-
minen energiatehokkuussopimukseen, tarkensi mainitsevansa energiansäästötavoit-
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teensa kotisivuillaan. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksen ilmoitti kotisivuillaan yksi 
toimipaikka. 

Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään 
hyödyntää 27 % toimipaikoista (13 toimipaikkaa), kun edellisinä vuosina 2008 ja 2009 
vain 6 toimipaikkaa raportoi käyttävänsä tunnusta. 
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Kuva 54 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönjakelun 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2010. 

 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ja elinkaariedullisuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja 
hankinnoissa. Kuva 55 sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehok-
kuuteen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa sähkönjakelualan sopimusyritysten 
toimipaikoilla.  

Raportoitujen tietojen perusteella jo 92 % toimipaikoista (45 toimipaikkaa) ottaa 
elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Elinkaariedullisuuden 
huomioiminen on selvästi yleistynyt seurantakautena, sillä seurantakauden alussa 
vuonna 2008 36 toimipaikkaa (86 %) raportoi huomioivansa elinkaariedullisuuden suun-
nittelussa ja investoinneissa.  

Toimipaikoista 41 %:lla (20 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset suun-
nittelun energiatehokkuudesta, kun ensimmäisenä raportointivuonna 2008 luku oli 31 % 
(13 toimipaikkaa). Sähkönjakelun toimipaikoista kahdeksan raportoi päivittäneensä 
suunnitteluohjeita seurantavuonna. 

Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 19 toimipaikalla, ja 
7 toimipaikkaa raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seurantavuonna. Kolmen 
ensimmäisen seurantavuoden jälkeen edelleen yli puolella raportoineista toimipaikoista 
ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehokkuuden huomioon ottavaa 
ohjeistusta tai ne eivät siitä ainakaan ole raportoineet.  
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Kuva 55 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2010. 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 2 %:lla toimi-
paikoista (1 toimipaikka), yrityksen omistamia tai leasing autoja 16 %:lla (8 toimipaikkaa) 
ja toimistolaitteita 14 %:lla (7 toimipaikkaa), (Kuva 56). Muita hankintoja koskevia energia-
tehokkuuteen liittyviä hankintaohjeita on kolmasosalla toimipaikoista (16 toimipaikkaa).  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 56 Yhteenveto sähkönjakelun toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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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. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavarakuljetus-
ten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia alihankinta-
na tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

Logistiikan energiatehokkuus on yritysten toiminnassa yhä hyvin vähän huomioon-
otettu asia. Raportointivuonna yksi toimipaikka asetti vaatimuksia kuljetuksen energiate-
hokkuudelle, (Kuva 57). Tämä toimipaikka edellytti kuljetusyrityksiltä polttoaineiden rapor-
tointia. Vastaavasti seurantavuonna 12 % toimipaikoista (6 toimipaikkaa) raportoi aset-
taneensa työsuhdeautojen päästöille CO2-rajoituksen. Henkilöstölle järjestettiin taloudel-
lisen ajotavan koulutusta yhdessä toimipaikassa, kun seurantakauden alussa sähkönja-
kelun toimipaikoista kuusi raportoi järjestäneensä taloudellisen ajamisen koulutusta.  
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Kyllä Ei Ei raportoitu  
Kuva 57 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon sähkönjakelualan so-

pimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 

 

5.6.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut  

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. 

Seuraavassa on esitetty sähkönjakeluyritysten raportoimat toimet asiakkaan ener-
giankäytön tehostamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuonna 2010.  

Asiakkaalle annettava energiatehokkuusneuvonta 

Noin kaksi kolmasosaa sopimukseen liittyneiden sähkönjakeluyritysten toimipaikoista 
ilmoitti antavansa suoraa puhelinneuvontaa asiakkaille, yli puolet toimipaikoista, 57 % 
raportoi lainaavansa kulutusmittaria asiakkaille. Noin puolet (v. 2009 kolmannes) toimi-
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paikoista raportoi antavansa neuvoja myös internetin ja sähköpostin välityksellä (Kuva 
58).   
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Kuva 58 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2010. 
 
Neuvonnan raportoidut toimenpiteet ja toteutumat vuonna 2010 on esitetty taulukossa 
(Taulukko 21) kaikille kohderyhmille yhteensä ja erikseen ja asuminen/kotitalous-
kohderyhmälle.  

Edellä todettiin, että neuvonta internetissä ja sähköpostitse on edellisvuodesta li-
sääntynyt. Tämä näkyy myös raportoitujen toimenpiteiden hienoisena kasvuna, mutta ei 
toteutuma-arvojen (esim. osallistujien lukumäärä) lisääntymisenä.    
 
 
Taulukko 21 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2010.  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 37 4 282 29 2 298 osallistujien lkm
Energiaeksperttikoulutukset 1 20 1 20 osallistujien lkm
Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 14 5 550 11 3 850 asiakkaiden yhteydenottojen lkm
Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 10 3 199 7 3 042 osallistujien lukumäärä
Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 12 2 930 12 2 930 oppilaiden määrä
Energiansäästöneuvonta puhelimessa 38 56 670 29 48 570 neuvontatapahtumien lkm
Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 26 8 750 20 7 980 neuvontatapahtumien lkm
Kulutusmittarin lainaus 38 6 148 30 5 338 lainausten lkm
Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 28 27 129 22 14 084 neuvontatapahtumien lkm
Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 5 28 3 21 opettajien lkm

Yhteensä 209 114 705 164 88 132

SJ Neuvonta

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Viestintä  

Sopimukseen liittyneissä sähkönjakeluyrityksissä raportoitu energiatehokkuusviestintä 
on lisääntynyt lähes kaikilla kuvan (Kuva 59) osa-alueilla. Energiansäästöpainotuotteita 
asiakkaille raportoi toimittavansa 53 % (v. 2009 47 %) toimipaikoista.  

Asiakaslehdissä annettava energiansäästötieto on kaikkein yleisin tapa viestiä 
energiatehokkuudesta asiakkaille; 71 % (v. 2009 43 %) toimipaikoista raportoi toteutta-
vansa ko. toimenpiteitä (Kuva 59). Raportoitujen toimenpiteiden määrissä ja toteutuma-
määrissä näkyy myös ko. kasvu (Taulukko 22).   
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Kuva 59 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille  

suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2010. 
 
 
Taulukko 22 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut  

viestintäpalvelut vuonna 2010. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 7 595 6 525 osallistujien lkm
Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 30 6 341 28 6 116 materiaalipakettien lkm
Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 66 567 864 54 561 007 painotuotteiden lkm
Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 125 15 028 514 100 14 529 906 levikki
Energiansäästöviikkoon osallistuminen 35 - 31 - -

Internetissä energiansäästöasiaa 47 474 400 37 329 057 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 27 1 730 25 1 560 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 27 28 008 23 26 956 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 15 916 643 15 916 643 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 379 17 024 095 319 16 371 769

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

SJ Viestintä

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 vuode 2010 
raportoinnin perusteella 31 %:lla (v. 2009 26 %) ja etäluentaa 57 %:lla (v. 2009 45 %) 
sähkönjakelun toimipaikoista (Kuva 60).  
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Kuva 60 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen asiakkaan energiankulu-

tuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2010. 

 
Taulukossa (Taulukko 23) on esitetty raportoituja energian kulutuksen seurannan toimen-
piteitä ja toteutumia. Monilla taulukon osa-alueilla raportoitujen toimenpiteiden määrä on 
lisääntynyt, merkittävästi esimerkiksi etäluennan tapauksessa.  
 

Taulukko 23 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energiankulu-
tuksen seuranta ja raportointi vuonna 2010.  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 15 135 523 10 135 282 aktiivisten käyttötunnusten lkm
Etäluenta käytössä 39 354 647 18 164 859 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 25 424 325 17 327 908 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) - - - - asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 6 17 015 2 14 000 asiakkaiden lkm
Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä 28 816 079 16 627 712 asiakkaiden lkm
Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 9 57 805 7 57 610 analyysien lkm
Tuntimittaus käytössä 30 94 032 7 57 722 asiakkaiden lkm

Yhteensä 152 1 899 425 77 1 385 093

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

SJ Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
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Sähkönjakelun sopimusyrityksistä 59 % (v. 2011 30 %) laskuttaa asiakasta kerran 
kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella (Kuva 61). Vastaava kasvu näkyy selvästi 
myös raportoitujen toimenpiteiden määrän ja toteutuman raportoiduissa luvuissa 
(Taulukko 24).  
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Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010  
Kuva 61 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen vastauksista koskien  

asiakkaiden laskutuskäytäntöjä vuonna 2010. 
 
 
Taulukko 24 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen laskutuskäytännöt ja toteutuma  

vuonna 2010. 

 
 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 37 163 192 17 108 261 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 26 439 648 16 293 570 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 4 20 397 2 20 350 asiakkaiden lkm

Yhteensä 67 623 237 35 422 182

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä
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Asiakkaille suunnatut uudet energiatehokkuuspalvelut 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi sopimusyritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia 
energiapalvelumuotoja. Näiden osalta ei merkittävä muutosta ole tapahtunut vuoden 
2009 vuosiraportoinnin tietoihin verrattuna (Kuva 62) 
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Kuva 62 Sähkönjakelun sopimustoimipaikoista uusia energiapalvelumuotoja raportoi-

neiden osuus vuonna 2010. 
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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. Esiin 
nousseisiin koulutus- ja kehitystarpeisiin on pyritty vastaamaan ja antamaan tarvittavaa 
opastusta. Energiatehokkuuden huomioonotto yrityksen jatkuvassa toiminnassa on 
edennyt ja yritykset ovat toteuttaneet monia tietoisuutta parantavia toimenpiteitä kuten 
tietoiskuja, koulutusta.  

Energiapalvelujen osalta seurantajärjestelmää on vielä kehitetty raportointivuoden 
aikana energiapalvelujen raportoinnin erityistarpeita ajatellen. Asiakkaille suunnattuja 
energiatehokkuuspalveluja yritykset ovat raportoineet runsaasti ja toteutuneiden palvelu-
jen määrät ja mahdollisuuksien mukaan niiden kehitys on raportoitu yhteenvetona tässä 
vuosiraportissa. Palvelumäärien ja monimuotoisuuden raportoinnin tärkeyttä on jatku-
vasti painotettu, vaikka erilaisten palvelujen säästövaikutuksia (MWh/a) ei ole ollut mah-
dollista arvioida. Toimenpideohjelman ohjausryhmä pyrkii edelleen aktiivisesti löytämään 
ratkaisut yhtiöiden asiakkaille suuntaamien palvelujen energiansäästövaikutuksen mää-
rittämiseksi ainakin valtakunnallisesti tuleviin sopimustoiminnan tulosten yhteenvetoihin 
ja väliraportointeihin. 

Jatkossa hyvin oleellinen sopimustoiminnan jatkoon ja kehittämiseen liittyvä tekijä 
on parhaillaan vuoden 2011 aikana esillä ollut ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiiviksi energiatehokkuudesta. Kyseinen ehdotus korvaisi kaksi energiatehok-
kuutta koskevaa direktiiviä: ns. energiapalveludirektiivi ja (2006/32/EY) ja sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoa koskeva ns. CHP-direktiivi (2004/8/EY). Suomessa vapaaehtoi-
sella energiatehokkuussopimuksella toteutetaan parhaillaan energiapalveludirektiivin 
tavoitteita ja toimintaan on oltu laajasti tyytyväisiä. Energia-ala ja sopimuksen osapuolet 
pyrkivät vaikuttamaan siihen, että uusi energiatehokkuusdirektiivi syntyessään ei romut-
taisi sopimustoiminnan perusteita.  

Energia-alan kehityshankkeet 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa päivitettiin säästöjen raportointia ja laskentaa 
käsittelevää ohjetta. Lisäksi ohjausryhmä selvitti yrityskyselyllä erillisen logistiikka-
hankkeen käynnistämistarvetta, mitä ei tulosten perusteella pidetty painopistealueena. 
Jatkossa ohjausryhmässä arvioidaan tarvittavia kehityshankkeita erityisesti kehitteillä 
olevan energiatehokkuusdirektiivin näkökulmasta.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa asiakkaille suunnattujen palvelujen sääs-
tövaikutusten arvioinnin kehittäminen on edelleen ajankohtaista ja tärkeää. Ohjausryh-
mässä on keskusteltu hankkeesta, jonka tavoitteena olisi määrittää energiapalveludirek-
tiivin edellyttämiin kansallisiin raportointeihin yhteinen valtakunnallinen arvo energian-
säästölle, joka perustuisi energiayhtiöiden asiakkaille antamiin energiatehokkuuspalve-
luihin.  
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