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Alkusanat 

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

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen on liittynyt 10 toimialaliittoa ja eri 
aloille on laadittu omat toimenpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimen-
pideohjelmat kemianteollisuudelle, teknologiateollisuudelle, muoviteollisuudelle, puu-
tuoteteollisuudelle sekä elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja 
ravintolapalveluiden (MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi omat toi-
menpideohjelmat on laadittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja 
energiapalveluille. Sellaiset palvelualan tai teollisuuden yritykset joiden omalla toiminta-
alueella ei ole voimassa olevaa omaa toimenpideohjelmaa voivat liittyä Elinkeinoelämän 
Keskusliiton hallinnoimiin yleisiin teollisuuden ja palvelualan toimenpideohjelmiin. 

Teknologiateollisuus ry on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen si-
toutunut toimialaliitto ja se vastaa teknologiateollisuuden toimenpideohjelman toimeen-
panosta.  

Tässä raportissa esitetään teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden 
yritysten vuoden 2011 vuosiraportoinnin tulokset. Raportissa käsitellään myös jonkun 
verran koko kuluneen sopimuskauden kumulatiivisia tietoja vuodesta 2008 lähtien. Ra-
portissa on esitetty yhteenveto sopimukseen liittyneiden teknologiateollisuuden yritysten 
ja niiden toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista ja energiansäästötoimenpiteistä 
sekä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista. 
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Motiva 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista energia-
tiedoista, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuk-
sesta sekä ns. energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttami-
seen liittyvistä asioista koskien vuotta 2011 sekä neljää ensimmäistä sopimusvuotta 
yhteensä.  

Neljännen sopimusvuoden (2011) loppuun mennessä energiatehokkuussopimuk-
sen teknologiateollisuuden toimenpideohjelmassa oli mukana 96 yritystä, joissa on yh-
teensä 196 toimipaikkaa. Neljännen sopimusvuoden aikana sopimukseen liittyi 18 uutta 
yritystä, joissa on yhteensä 30 toimipaikkaa.  

Vuonna 2011 raportoiduilla 176 toteutetulla energiansäästötoimenpiteellä saavutet-
tu kokonaissäästö oli 69,87 GWh/a, josta sähkön osuus oli 12,78 GWh/a (18 %) ja läm-
mön ja polttoaineiden osuus 57,10 GWh/a (82 %). Toteutettujen toimenpiteiden rapor-
toidut investointikustannukset olivat noin 1,95 milj. euroa. Vuonna 2011 toteutetuilla 
toimenpiteillä teknologiateollisuuden sopimusyritykset säästävät vuosittain energiakus-
tannuksissa yhteensä noin 3,0 milj. euroa. 

Neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana teknologiateollisuuden sopimusyrityk-
set ovat kokonaisuudessaan toteuttaneet säästöjä 131 GWh/a. Tämä on 54 % toimialan 
242 GWh:n tavoitteesta vuodelle 2016. Toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden 
investoinnit neljän ensimmäisen vuoden aikana ovat olleet yhteensä noin 7,5 milj. euroa. 
Melkein puolet toimipaikoista (46 %) ei ole raportoinut yhtään toteutettua toimenpidettä 
neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana.  

Toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden lisäksi sopimusyritykset raportoivat 
myös päätetyt ja harkittavat toimenpiteensä. Niistä laskettu tulevaisuudessa mahdolli-
sesti toteutuva säästöpotentiaali oli vuoden 2011 raportoinnin mukaan yhteensä 
92,40 GWh/a, josta sähkön osuus on 17,24 GWh/a (19 %) ja lämmön ja polttoaineiden 
osuus 75,16 GWh/a (81 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 
17,16 milj. euroa. 

Sopimusyritykset raportoivat vuonna 2011 myös kuusi muista kuin energiansääs-
tösyistä tehtyä toimenpidettä. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu energiansäästövai-
kutus on 0,88 GWh/a. Yhteensä koko sopimuskaudella on toteutettu 28 muista kuin 
energiansäästösyistä tehtyä toimenpidettä, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen. Nii-
den säästövaikutus on yhteensä 5,26 GWh/a. Yhden sopimuskautena toteutetun ympä-
ristöinvestoinnin säästövaikutus on 0,02 GWh/a. 

Yritykset toteuttavat vaihtelevasti energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen so-
pimusvelvoitteita. Osa yrityksistä toteuttaa hyvin jatkuvan parantamisen toimenpiteitä 
joita ovat mm.: energiatehokkuustyön vastuiden jakaminen (1. vuoden aikana), energia-
tehokkuuden tehostamissuunnitelman laatiminen (2. vuoden aikana), henkilökunnan 
kouluttaminen sekä hankinta- ja suunnitteluohjeistusten laatiminen. Vajaa puolet tekno-
logiateollisuuden toimipaikoista (39 %), jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähin-
tään vuoden, ei ole vielä määrittänyt energiatehokkuuden vastuita ja vastaavasti reilu 
puolet toimipaikoista (63 %), jotka ovat olleet sopimuksessa mukana vähintään kaksi 
vuotta, ei ole vielä laatinut energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaa.  
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Vuonna 2011 käynnistyi teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen 
10 energiakatselmushanketta. Tämä on selvästi alle sen, mitä keskimäärin koko sopi-
muskaudella vuosittain on käynnistynyt. Parin ensimmäisen aktiivisen vuoden jälkeen 
tahti on selvästi hiipunut. Toisaalta yrityksissä käynnistyi peräti 19 TEM:n ns. tavan-
omaisen tekniikan energiansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea saanutta 
hanketta. Tämä oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna koko sopimuskauden vuosittai-
seen keskiarvoon.  
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu yhteenveto teknologiateollisuuden toimenpideohjelman liitty-
neiden yritysten raportoimista tiedoista neljänneltä elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimuksen sopimusvuodelta 2011. Raportissa esitellään myös koko kuluneen sopi-
muskauden (2008–2011) tuloksia. 
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus  

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 loppuun mennessä liitty-
nyt 96 yritystä, joissa oli yhteensä 196 raportoivaa toimipaikkaa. Vuonna 2011 toimenpi-
deohjelmaan liittyi 18 uutta yritystä ja 30 toimipaikkaa (Kuva 1). Toimenpideohjelmasta ei 
ole eronnut yrityksiä sopimuskauden aikana.  
 
 

 
Kuva 1 Sopimuskaudella teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan vuosittain 

liittyneiden yritysten lukumäärä ja sopimukseen liittyneiden kumulatiivinen 
määrä. 

 
 
Toimialaliiton tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä sellainen määrä 
jäsenyrityksiä sitoutumaan teknologiateollisuuden toimenpideohjelman toteuttamiseen, 
että se kattaa 60 % jäsenyritysten toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta energiankäy-
töstä. Tätä tavoitetta ei olla vielä saavutettu. 
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1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin edellisvuosi-
en tapaan käyttämällä internet-pohjaista seurantajärjestelmää. Raportointi toteutettiin 
sopimuksen mukaisessa aikataulussa eli yritykset raportoivat tiedot helmikuun loppuun 
mennessä.  

Vuosittainen raportointi on yksi tärkeä sopimuksen velvoite sopimukseen liittyneille 
yrityksille. Tavoitteena on että kaikki sopimukseen liittyneet yritykset ja toimipaikat rapor-
toivat vuosittain. Teknologiateollisuuden raportointiaste vuonna 2011 oli reilu 88 %. Käy-
tännössä 23 toimipaikkaa jätti raportoimatta. Raportointiasteet vaihtelevat toimenpideoh-
jelmittain, mutta kaikkiaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen raportointias-
tetta vuonna 2011 voidaan pitää hyvänä. 

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

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Yritysten raportoimat energiatiedot neljältä ensimmäiseltä 
sopimusvuodelta on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 1, Kuva 2). Tau-
lukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasiakirjoissa ilmoitetuista energia-
tiedoista.  

Raportoidut energiankulutustiedot ovat olleet joka vuosi pienempiä kuin liittymis-
asiakirjoissa ilmoitettu energiankäyttö. Liittymisvaiheessa yritykset ilmoittivat pääsään-
töisesti vuoden 2005 energiatiedot. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkemmin ana-
lysoida syytä tähän. 

Energiankulutuksen kasvu selittynee suurelta osin uusilla sopimukseen liittyneillä 
yrityksillä ja toimipaikoilla. 
 
 
Taulukko 1 Energiankäyttö teknologiateollisuuden sopimusyrityksissä 2008–2011 (rapor-

toineet toimipaikat). Taulukossa lämpö+pa ei sisällä sähköntuotannon poltto-
aineita. 

 

Energiatiedot
liittymis-

asiakirjoista

Muutos 
liittymis-

tilanteeseen

Vuosi
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Yhteensä
GWh/a %

2011 1292 907 2 199 2 540 -13 %
2010 1240 972 2 212 2 381 -7 %
2009 842 795 1 638 1 954 -16 %
2008 904 525 1 429 1 723 -17 %

Muutos 
2008–2011 

43 % 73 % 54 % 47 %

Energiankulutus raportoinnin 
perusteella 

 
pa=polttoaineet 
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käytöstä sopimuskaudella 2008–2011 sekä liittymisvaiheessa ilmoitettu ener-
giankäyttö. 
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3 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energian-
säästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat tekno-
logiateollisuuden yritysten toimittamiin vuosiraportointitietoihin. 88 % toimenpideohjel-
man toimipaikoista raportoi vuonna 2011. Myös osa raportoineista toimipaikoista rapor-
toi toimenpiteet puutteellisesti ilman investointitietoja tai säästövaikutusta. Täydennys-
pyynnöillä pyritään aina täydentämään tietojen kattavuutta. 

Yritysten raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa (KAT-
toimenpiteet) tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja laskennallisia 
energiansäästöjä sekä muista investoinneista, joilla on ollut vaikutusta energiatehokkuu-
teen, syntyneitä säästöjä (MI-toimenpiteet). Yritykset voivat raportoida myös ympäris-
tönsuojeluinvestointeja (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankulutukseen. 
Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT -toimenpiteet ovat joko pääosin tai osittain energiansäästösyistä 
tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoitavissa energiansäästö-
osuus. 

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

• YM-toimenpide on ympäristöinvestointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympä-
ristöinvestoinnin energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin 
"säästö" merkitään raportoinnissa negatiivisena.  

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

• T toteutettu: Kaikki vuonna 2011 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2011 raportoinnissa toimenpiteen toteutusvuodeksi on ilmoitettu 
vuosi 2008–2010, se on otettu huomioon koko sopimuskauden summatie-
dossa. Ennen vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä ra-
portissa huomioon. Nämä ns. varhaistoimet tullaan selvittämään myöhem-
min. 

• P päätetty: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2012 tai joku muu tuleva vuosi.  

• H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2012 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

• E raportoitu, ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
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Jos toimenpiteen tiedot on raportoitu vaillinaisesti raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta 
huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Toimenpide siirtyy seurantajärjes-
telmässä ns. keskeneräiset-välilehdelle, jossa toimenpiteen tietoja voi myöhemmin täy-
dentää. Kun vaadittavat tiedot toimenpiteestä on täydennetty, otetaan se seuraavan vuo-
den yhteenvetoraportissa huomioon.  

Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomata, että raportoidut energiansäästöt ovat pää-
osin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perusteella ja 
perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Myöskään kaikille ilmoitetuille investoinneille ei 
ole aina ilmoitettu niitä vastaavia säästöjä tai vastaavasti todetuille energiansäästöille ei 
ole ilmoitettu niistä aiheutuneita investointikustannuksia. Jälkikäteen tehtävän tietojen 
tarkistamisen ja puuttuvien tietojen karhuamisen vähentämiseksi ja tulosten riittävän 
tarkkuuden säilyttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että raportoijat vuosittain ilmoittavat 
toimenpiteiden säästövaikutuksen, toteutuksen vaiheen (T, P, H, E) ja toteutusvuoden 
sekä investointia koskevat tiedot mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti vuosiraportoin-
nin yhteydessä sen ohjeistusten mukaisesti.  

Toimenpiteiden energiansäästövaikutus raportoidaan aina yksikössä GWh/a. Suu-
rin osa toimenpiteistä tuottaa säästöä useamman vuoden ajan. Raportoinnissa toimenpi-
teen energiansäästövaikutuksena ilmoitetaan aina vain vuotuinen energiansäästö (ei siis 
toimenpiteen koko elinaikana säästämää energiamäärää yhteensä). Toimenpiteen 
energiasäästövaikutus on voimassa toteutusvuodesta lähtien vuosittain koko sen eliniän 
ajan. Eli sama toimenpide raportoidaan vain kerran. Pääsääntöisesti, sopimuskaudella 
toteutettavat tekniset toimenpiteet tuottavat säästöä vielä sopimuskauden lopussa 
vuonna 2016, koska teknisten toimenpiteiden elinikä on pääsääntöisesti säästöjen las-
kentaohjeistuksen mukaisesti vähintään 8 vuotta.  

Osa erityisesti ennen sopimuskauden alkua toteutetuista toimenpiteistä tulee elin-
ikänsä päähän ja niiden säästövaikutus loppuu sopimuskaudella. Myös ns. käyttöteknis-
ten toimenpiteiden säästövaikutus on säästöjen laskennan ohjeistuksen1 mukaisesti 
pääsääntöisesti kaksi vuotta. Tulevina vuosina tätä asiaa tullaan tarkastelemaan tar-
kemmin myös vuosiraportoinnissa.  
 

3.2 Tehostamisinvestoinneilla saavutetut tulokset 

3.2.1 Energiansäästöinvestoinnit 

Energian säästöt 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty yhteenveto teknologiateollisuuden sopi-
musyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiatehokkuustoi-
menpiteistä (ES- ja KAT -toimenpiteet) raportointivuodelta 2011 sekä yhteenveto koko 
kuluneen sopimuskauden tuloksista yhteensä. Muiden kuin energiansäästösyistä tehty-
jen toimenpiteiden vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2.2. 

                                                
1 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmaki
vet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/ 
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Teknologiateollisuuden sopimusyritykset toteuttivat vuonna 2011 yhteensä 176 

energiatehokkuustoimenpidettä. Niiden energiansäästövaikutus on yhteensä 
69,87 GWh/a, josta sähkön osuus on 12,78 GWh/a (18 %) ja lämmön ja polttoaineiden 
osuus 57,10 GWh/a (82 %). Näiden toimenpiteiden investoinneiksi raportoitiin noin 
1,95 milj. euroa. Toimialakohtaiset raportoidut toimenpiteet tullaan julkaisemaan sopi-
mustoiminnan toimialakohtaisille ekstranet-sivustoilla. 
 
 
Taulukko 2 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten vuonna 2011 raportoi-

mista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä koko 
sopimuskaudella 2008–2011 toteutetut säästötoimenpiteet ja niiden säästö-
vaikutus yhteensä. 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu 2008–2011 499 47,10 83,56 130,66 7,51 
            
2011           

Toteutettu 176 12,78 57,10 69,87 1,95 
Päätetty 62 3,65 8,79 12,44 0,82 
Harkitaan  361 13,59 66,37 79,96 16,54 
Päätetty ja harkittu yhteensä 423 17,24 75,16 92,40 17,35 

            
pa = polttoaineet 
 
 
Vuosina 2008–2010 toteutetut toimenpiteet tuottavat edelleen säästöä vuonna 2011. 
Kun otetaan huomioon kaikki neljänä ensimmäisenä raportointivuonna toteutetut toi-
menpiteet, tuottivat ne säästöä vuonna 2011 yhteensä 130,66 GWh. Säästöistä 
83,56 GWh (64 %) oli lämpöä ja polttoaineita ja 47,10 GWh (36 %) sähköä. 

Koska liittyneet toimipaikat voivat myös raportoida aikaisempina vuosina toteutta-
miaan toimenpiteitä jälkikäteen ja täydentää aiemmin keskeneräisiksi jättämiään toi-
menpiteitään aiemmilta vuosilta, voi taulukossa näkyvä sopimuskaudella 2008–2011 
toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus yhteensä ja edellisen vuoden raportoinnissa 
vuosien 2008–2010 säästöt sekä nyt raportoitu vuoden 2011 säästö yhteensä poiketa 
tosistaan. 

Vuonna 2011 toteutettujen säästöjen määrä on yli 50 % koko sopimuskauden aika-
na toteutetuista säästöistä. Erityisesti lämpöä säästävät toimenpiteet ovat lisääntyneet ja 
lämmön säästöt ovatkin moninkertaistuneet edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 toteutet-
tiin kaksi paljon lämpöä säästävää toimenpidettä. Näiden kahden toimenpiteen säästöt 
kattavat melkein 70 % vuonna 2011 toteutetuista lämmönsäästöistä. Sähkön säästöt 
ovat tänäkin vuonna pysyneet melko maltillisella tasolla. (Kuva 3) Vain 54 % teknologia-
teollisuuden toimipaikoista on koko sopimuskauden aikana toteuttanut energiatehok-
kuustoimenpiteitä. Loput yrityksistä eivät ole toteuttaneet ainuttakaan toimenpidettä. 
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Kuva 3 Teknologiateollisuuden sopimusyritysten raportoimat sähkön sekä lämmön ja 

polttoaineiden (PA) säästöt vuosina 2008–2011. Pylväillä on esitetty vuosittain 
saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 

Kustannussäästöt 
Raportointitietojen perusteella teknologiateollisuuden sopimusyritysten vuonna 2011 
toteuttamat toimenpiteet tuottavat vuosittain kustannussäästöjä yhteensä noin 
3,0 milj. euroa. Laskennassa on käytetty sähkön hintana yritysten raportoimien sähkön-
hintojen keskiarvoa 78,3 eur/MWh ja lämmön ja polttoaineiden hintana 35,3 eur/MWh.  

Myös edellisinä vuosina (2008–2010) toteutetut toimenpiteet tuottavat edelleen 
säästöjä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty kuinka paljon eri vuosina toteutetut 
toimenpiteet tuottavat säästöjä eri vuosina. Sähkön ja polttoaineiden hinnan vaihtelusta 
johtuen, samat toimenpiteet tuottavat eri vuosina eri määrän kustannussäästöjä. Kun 
otetaan huomioon kaikki neljänä ensimmäisenä raportointivuonna toteutetut toimenpi-
teet, teknologiateollisuuden sopimusyritysten toteuttamat energiatehokkuustoimenpiteet 
tuottivat yhteensä noin 6,6 milj. euroa säästöä vuonna 2011. 

Teknologiateollisuuden sopimusyritysten toteuttamilla toimenpiteillä on säästetty 
yhteensä neljän vuoden aikana noin 12,8 milj. euroa. 
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Kuva 4 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten toteuttamien toimenpi-

teiden tuottamista säästöistä (euroa). 
 
 

Säästöpotentiaali 
Tulevaisuuden säästöpotentiaaliksi lasketaan raportointivuonna päätetyksi ja harkitta-
viksi merkityt toimenpiteet. Niiden säästövaikutukseksi raportoitiin vuonna 2011 yhteen-
sä 92,4 GWh/a ja investointikustannuksiksi 17,35 milj. euroa (Kuva 5). Päätettyjen toi-
menpiteiden osuus säästöistä on 18 % (12,44 GWh/a) ja investointikustannuksista 42 % 
(0,82 milj. euroa). Säästöpotentiaalin suuruus on kasvanut selvästi edellisestä raportoin-
tivuodesta jolloin se oli yhteensä 63,82 GWh/a. Kaikille harkittaville toimenpiteille ei vält-
tämättä ole raportoitu investointeja, luultavasti siitä syystä, että niitä ei vielä kovinkaan 
tarkasti tiedetä. Siksi harkittavien toimenpiteiden investoinnit jäävät niin pieniksi. Pääte-
tyistä ja harkituista toimenpiteistä suurin osa kohdistuu lämmön ja polttoaineiden sääs-
töön. (Kuva 6) 
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Kuva 5 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten raportoimista toteute-
tuista, päätetyistä ja harkitusta toimenpiteistä. 
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Kuva 6 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten raportoimista toteute-

tuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä ja niiden jakautumisesta 
lämmön, polttoaineiden ja sähkön säästöjen kesken. 
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Toteutettujen toimenpiteiden takaisinmaksuajat 
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3) on koottu vuonna 2011 toteutettujen toimenpiteiden 
takaisinmaksuaikoja toimenpiteiden säästövaikutuksien suhteen. Taulukon luvuissa tai 
prosenttiosuuksissa eivät ole mukana sellaiset raportoidut investointeja vaativat toimen-
piteet, joille on ilmoitettu säästöt, mutta ei investointeja tai takaisinmaksuaikaa. Myös-
kään toimenpiteitä jotka ovat säästäneet vain vettä, ei ole huomioitu.  

Kuten edellisinäkin vuosina, vuonna 2011 yritykset raportoivat paljon käyttöteknisiä, 
ei investointeja vaativia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä oli 69 kappaletta ja niillä 
säästettiin 34 % säästetystä sähköstä ja 12 % lämmöstä ja polttoaineista. Tyypillisimpiä 
käyttöteknisiä toimenpiteitä ovat ilmanvaihdon käyntiaikojen muutokset ja valaistukseen 
tehdyt muutokset. 
 
 
Taulukko 3 Vuonna 2011 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden takaisinmaksuaikoja 

ja toimenpiteiden säästövaikutus teknologiateollisuuden sopimusyrityksissä. 

 

Takaisinmaksuaika Toimenpit. 
lkm 

Sähkön  
säästö 2) 

Osuus 
 säästetystä  

sähköstä 
Lämmön+pa  

säästö 2) 
Osuus 

 säästetystä 
lämmöstä+pa 

    GWh/a % GWh/a % 
            

Käyttötekniset toimenpiteet 1) 69 4,33 34 % 6,86 12 % 
            
0 vuotta < TMA < 1 vuotta  37 3,39 27 % 3,40 6 % 
1 vuotta ≤ TMA < 2 vuotta  15 1,09 8 % 21,71 38 % 
2 vuotta ≤ TMA < 5  vuotta  26 2,91 23 % 5,51 10 % 
5 vuotta ≤ TMA < 10  vuotta  18 0,57 4 % 18,82 33 % 
TMA ≥ 10 vuotta 7 0,03 0 % 0,80 1 % 

            
1) Ilman investointeja toteutetut toimenpiteet 
2) Taulukon luvuissa eivät ole mukana sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat investointeja, mutta niitä ei ole raportoitu 
ja myös takaisinmaksuaika puuttuu. Tästä syystä yhteenlasketut arvot eivät ole samat kuin taulukossa 4.  
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Investoinnit 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 7) on esitetty vertailu toteutuneista säästöistä ja investoin-
neista kuluneilta sopimusvuosilta. Toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden määrä 
on kasvanut koko sopimuskauden. Vuonna 2011 toteutettiin melkein 50 toimenpidettä 
enemmän kuin vuonna 2010.  

Vuonna 2011 raportoitujen investointien määrä (1,95 milj. euroa) on melkein kak-
sinkertaistunut edellisestä vuodesta (1,0 milj. euroa), mutta vuoden 2009 suuruisiin in-
vestointeihin ei ole päästy tänäkään vuonna.  
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Kuva 7 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten raportoimista  

toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden investoinneista sopimus- 
kaudella 2008–2011. 

 
 

3.2.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (MI-toimenpiteet) raportoitiin 
vuonna 2011 kuusi kappaletta. Niiden sähkönsäästövaikutus on 0,48 GWh/a ja lämmön 
ja polttoaineiden säästö 0,40 GWh/a. Toimenpiteen kustannukseksi oli arvioitu noin 
0,35 milj. euroa (Taulukko 4). Yritykset eivät raportoineet yhtään energiatehokkuuteen 
vaikuttavaa ympäristöinvestointia vuonna 2011 (Taulukko 5). 
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Taulukko 4 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten koko sopimuskaudella 
2008–2011 raportoimista muista kuin energiansäästösyistä toteutetuista, pää-
tetyistä ja harkituista toimenpiteistä (MI). 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            

Toteutettu 2008–2011 28 1,71 3,55 5,26 2,56 
            
2011           

Toteutettu 6 0,48 0,40 0,88 0,35 
Päätetty 3 0,12 0,10 0,22 0,11 
Harkitaan  2 5,00 0,00 5,00 0,63 
Päätetty ja harkittu yhteensä 5 5,12 0,10 5,22 0,74 

            

 
 
 
Taulukko 5 Yhteenveto teknologiateollisuuden sopimusyritysten koko sopimuskaudella 

2008–2011 raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista ympäristö-
toimenpiteistä (YM). 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            

Toteutettu 2008–2011 1 0,00 0,02 0,02 0,06 
            
2011           

Toteutettu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Harkitaan  2 0,00 0,00 0,00 0,01 
Päätetty ja harkittu yhteensä 2 0,00 0,00 0,00 0,01 
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4 Jatkuvan parantamisen toimenpiteet 

4.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle 

Energiatehokkuussopimuksella tähdätään sopimusyritysten energiatehokkuuden jatku-
vaan paranemiseen ja energiatehokkuusnäkökulmien liittämiseen yrityksessä käytössä 
olevaan johtamisjärjestelmään. Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys sitoutuu 
energiansäästötavoitteiden lisäksi toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa 
kuvattuja jatkuvan parantamisen toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään muuttamaan 
energiatehokkuustyö kertaluonteisesta projektista jatkuvaksi prosessiksi. 
  
Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteitä ovat mm.:  

• Oman energiankäytön tunteminen ja seuranta 
• Energiatehokkuustoiminnan organisointi ja suunnittelu yrityksen sisällä 
• Omien energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen ja toteuttaminen 
• Energiankulutuksen ja -tehostamisen vuosittainen raportointi 
• Koulutus ja viestintä 
• Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 
• Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönotto 
• Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 
• Uusiutuvien energialähteiden käyttö  
• Energiatehokkuustoiminnan arviointi 
 

Toimialaa koskevassa toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin edellä 
listattu toimenpide tarkemmin pitää sisällään.  

Sopimuksen mukaan teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden yri-
tysten tulee ensimmäisen vuoden aikana selvittää oma energiankulutuksensa nykytila 
toimipaikka tai/ja toimipaikkaryhmätasolla energialajeittain (sähkö, lämpö, polttoaineet), 
asettaa yleiset energiankäytön tehostamisen päämäärät sekä määrittää energiatehok-
kuustoiminnan vastuut. Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä 
yrityksen on tunnistettava mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava toimi-
paikkakohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet sekä laadittava aikataulu kus-
tannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Yritysten sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan kaikkien toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden perusteella. Energiate-
hokkuussopimusten vuosiraportoinnissa seurataan näin myös jatkuvan parantamisen 
toimenpiteiden toteuttamista sopimusyrityksissä. Kuten aiemminkin on korostettu, on 
olennaista, että myös näihin muihin kuin suoraan energiankäyttöä ja energiankäytön 
tehostamistoimia koskeviin sopimuksen toimeenpanon seurantaa tukeviin kysymyksiin 
saadaan vastaukset kattavasti. 

Seuraavissa kappaleissa 4.2–4.7 on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimis-
ta jatkuvaan parantamiseen liittyvistä tiedoista.  
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4.2 Johtamisjärjestelmät 

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneistä 96 yrityksestä 75 yrityksellä 
(78 %) on kaikilla toimipaikoilla käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Tämän 
lisäksi osalla yrityksistä järjestelmä on käytössä vain joillakin toimipaikoilla. Yhteensä 
161 toimipaikalla, eli 82 %:lla sopimusyritysten toimipaikoista, on käytössä ympäristö- 
ja/tai johtamisjärjestelmiä. (Kuva 8) 
 
 

Järjestelmiä 
käytössä 82%

Järjestelmiä ei 
käytössä 18%

 
Kuva 8 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö teknologiateollisuuden sopimusyri-

tyksien toimipaikoissa (196 toimipaikkaa) seurantavuonna 2011. 
 
 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (161 kpl) 117 toimipaikkaa 
raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä (Kuva 9). Määrä 
on kasvanut raportointikauden alusta, sillä vuonna 2008 72 toimipaikkaa raportoi liittä-
neensä energiatehokkuuden osaksi johtamisjärjestelmäänsä.  

Teknologiateollisuuden sopimusyrityksiä ei velvoiteta Energiatehokkuus-
järjestelmän (ETJ) käyttöön. ETJ kuitenkin auttaa sopimusyritystä täyttämään muita 
sopimusjärjestelmän velvoitteita suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti, ja se onkin 
vapaaehtoisesti liitetty johtamisjärjestelmään viidenneksellä (34 kpl) ympäristö- ja joh-
tamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista. Määrä on kasvanut viime vuodesta kolmella 
toimipaikalla. (Kuva 9)  

Uusiutuvan energian käytön edistäminen on sisällytetty käytössä olevaan johtamis-
järjestelmään 24:llä johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista. Tämä on 
11 toimipaikkaa sopimuksen ensimmäistä raportointivuotta enemmän. (Kuva 9)  
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Kuva 9 Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen sisältyminen 
johtamisjärjestelmiin teknologiateollisuuden sopimusyrityksien toimipaikois-
sa vuonna 2011. 

 
 
Raportoitujen tietojen mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipai-
koista suurimmalla osalla (144 kpl) on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Jär-
jestelmää on raportoinut käyttävänsä vuonna 2011 viisi toimipaikkaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. (Kuva 10) 

Myös suurin osa toimipaikoista (151 kpl) raportoi käyttävänsä ISO 9001 -
laatujohtamisjärjestelmä (Kuva 10). Järjestelmää käyttävien toimipaikkojen määrä on kas-
vanut kuudella viime vuodesta. 

Teknologiateollisuuden sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttä-
vistä toimipaikoista yksikään ei raportoinut käyttävänsä EMAS-järjestelmää.  

Muita järjestelmiä on käytössä kolmasosalla (53 toimipaikkaa) ympäristö- ja johta-
misjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista. Muiksi järjestelmiksi mainittiin mm. OH-
SAS 18001, ISO 3834-2, AEO, AQAP2120, AQAP2110, OHSAS14001, PED, TS16949, 
yrityksen sisäinen ympäristöjärjestelmä sekä oma laatujärjestelmä. 

Eri vuosien energiatehokkuussopimusten vuosiraporteissa ilmoitetut prosenttiluvut 
johtamisjärjestelmien käyttöön liittyen eivät ole aivan vertailukelpoisia keskenään. Kah-
tena ensimmäisenä raportointivuonna järjestelmiä käyttävien osuus laskettiin sopimuk-
seen liittyneiden toimipaikkojen kokonaismäärästä ja vuonna 2010 ja 2011 osuus on 
laskettu niiden toimipaikkojen määrästä, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä on käytössä 
joku laatu- tai johtamisjärjestelmä. 
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Kuva 10 Teknologiateollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa käytössä olevat 

ympäristö- ja johtamisjärjestelmät 2011. 
 
 

4.3 Energiankulutuksen ja -kustannusten seuranta 

Oman energiankulutuksen tunteminen ja seuranta on lähtökohta energiatehokkuuden 
parantamiselle. Selvästi yleisin energiankulutuksen ja -kustannusten seurantajakso tek-
nologiateollisuuden toimipaikoissa on kuukausitason seuranta.  

Lähes jokainen toimipaikka (178 toimipaikkaa 196 toimipaikasta) raportoi vuonna 
2011 seuraavansa sähkönkulutusta jollain tasolla. Puolet toimipaikoista (104 kpl) rapor-
toi vuonna 2011 seuraavansa sähkön kulutusta kuukausitasolla. Vuorokausitasolla säh-
könkulutusta seuraa 32 toimipaikkaa, mikä on kahdeksan toimipaikkaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kuitenkin vielä yli viidesosa toimipaikoista (42 kpl) seuraa sähkönku-
lutusta vain vuositasolla vuonna 2011. (Kuva 11) 

Lämmönkulutusta seuraa kuukausitasolla yli puolet toimipaikoista (114 kpl)  
(Kuva 11). Tämä on viisi toimipaikkaa enemmän kuin edellisenä raportointivuonna. Vuo-
rokausitasolla lämmön kulutusta seuraa 12 toimipaikkaa, mikä on viisi toimipaikkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämmön osalta vajaa viidennes toimipaikoista seuraa 
kulutusta vain vuosittain (34 kpl). Lämmönkulutuksen seuranta on raportoitujen tietojen 
perusteella yleistynyt, sillä vähintään kuukausitasolla lämmönkulutusta seuraavien toi-
mipaikkojen määrä on kasvanut vuoden 2008 64 toimipaikasta (59 %) seurantavuoden 
126 toimipaikkaan (69 %).  

Vuonna 2008 polttoaineiden kulutusta seurasi kuukausitasolla 35 toimipaikkaa ja 
vuositasolla 21 toimipaikkaa. Edelleen vuonna 2011 kuukausiseuranta on yleisin poltto-
aineiden seurantajakso. Vuonna 2011 polttoaineiden kulutusta seurasi kuukausitasolla 
59 toimipaikkaa ja vuositasolla 47 toimipaikkaa. (Kuva 11) 
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Energiakustannusten seuranta vähintään kuukausitasolla on sopimuskaudella li-
sääntynyt. Vuonna 2008 42 % toimipaikoista (46 toimipaikkaa) ja vuonna 2011 jo  
54 % toimipaikoista (104 toimipaikkaa) seurasi energiakustannuksia vähintään kuukau-
sittain. Lähes kolmannes toimipaikoista seuraa energiakustannuksiaan vain vuositasolla 
(52 kpl). (Kuva 11) 

Yksikään toimipaikka ei raportoinut vuonna 2011, ettei se seuraisi energiankulutus-
ta tai -kustannuksia. 
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Kuva 11 Energiankulutuksen seurantajaksot teknologiateollisuuden sopimusyrityksien 

toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 
Suurin osa toimipaikoista seuraa energiankulutuksia (sähkö, lämpö polttoaineet) ja ener-
giakustannuksia kokonaiskulutuksena ja -kustannuksina.  

Suurin osa toimipaikoista (144 kpl) seurasi sähkön kulutusta kokonaiskulutuksena 
(Kuva 12). Tämän lisäksi 21 toimipaikkaa raportoi seuraavansa sähkön kulutusta osastoit-
tain, kolme tuotantolinjoittain ja kaksi prosesseittain. Vuonna 2010 137 toimipaikkaa 
seurasi sähkön kulutusta kokonaiskulutuksena, 19 osastokohtaisesti, kolme tuotantolin-
joittain ja kaksi prosesseittain.  

Lämmönkulutusta raportoi seuraavansa kokonaiskulutuksena 133 toimipaikkaa. 
18 toimipaikkaa raportoi seuraavansa lämmönkulutusta osastoittain ja yksi tuotantolinjoit-
tain (Kuva 12). Viime vuonna lämmönkulutusta seurasi 125 toimipaikkaa kokonaiskulutuk-
sena ja 18 osastoittain.  

Polttoaineen kokonaiskulutusta seurasi vuonna 2011 90 toimipaikkaa. Osasto ja 
prosessitasolla polttoaineiden kulutusta seurasi seitsemän toimipaikkaa (Kuva 12). Edelli-
senä vuotena polttoaineiden kokonaiskulutusta raportoi seuraavansa 75 toimipaikkaan. 
Osastoittain kulutusta seurasi kahdeksan toimipaikkaa, yksi tuotantolinjoittain ja viisi 
prosessitasolla.  
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Energian kokonaiskustannuksia seurasi raportointivuonna 129 toimipaikkaa 
(Kuva 12). Luku on laskenut kolmella toimipaikalla viime vuodesta. Osastoittain kustan-
nuksia seurasi 14 toimipaikkaa, tuotantolinjoittain kaksi toimipaikkaa ja prosessitasolla 
neljä toimipaikkaa. Edellisenä vuonna kokonaiskustannuksia seurasi 132 toimipaikkaa. 
Osastokohtaisesti kustannuksia seurasi 13 toimipaikkaa, tuotantolinjoittain kaksi ja pro-
sesseittain kaksi toimipaikkaa.  
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Kuva 12 Energiankulutuksen seurantataso teknologiateollisuuden sopimusyrityksien 
toimipaikoissa vuonna 2011. 

 
 
Noin puolet toimipaikoista (100 kpl) seuraa energiatehokkuutta ominaiskulutuen avulla 
(Kuva 13). Indeksien avulla energiatehokkuutta seuraa yhdeksän toimipaikkaa ja muuten 
23 toimipaikkaa. Muiksi energiatehokkuuden seurantatavoiksi mainittiin mm. energiate-
hokkuustoimenpiteiden toteutuksen seuranta, kaukolämmön kulutusseuranta sekä kiin-
teistöautomatiikan tilastojen hyödyntäminen. 

Ominaiskulutuksen käyttö energiatehokkuuden seurannassa on lisääntynyt sopi-
muskauden aikana. Vuonna 2008 hieman alle puolet toimipaikoista (47 kpl) raportoi 
seuraavansa energiatehokkuutta ominaiskulutusten avulla. Indeksien avulla energiate-
hokkuutta on seurannut hyvin harva. Muu energiatehokkuuden seuraaminen on lisään-
tynyt sillä muuten kuin ominaiskulutuksen ja indeksien avulla energiatehokkuutta seurasi 
vuonna 2008 vain seitsemän toimipaikkaa.  
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Kuva 13 Energiatehokkuuden seurantatavat teknologiateollisuuden sopimusyrityksien 

toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 

4.4 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 (168 kpl), eli vuonna 2008, 2009 tai 
2010 liittyneistä, 61 %:lla (103 kpl) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tä-
mä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella vajaa puolet teknologiateollisuuden 
toimipaikoista ei ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämäs-
sä ajassa. Sopimukseen kuulumisvuodet eivät tunnu vaikuttavan merkittävästi vastuiden 
nimeämiseen, sillä pisimpään sopimuksessa mukana olleista toimipaikoista, eli vuonna 
2008 liittyneistä (110 toimipaikkaa), vastuut on määritetty 63 %:lla toimipaikoista eli 
70 toimipaikalla.  

Kun otetaan huomioon kaikki neljän ensimmäisen vuoden aikana liittyneet toimipai-
kat (196 kpl), ilmoitti 105 niistä määrittäneensä energiatehokkuustoiminnan vastuut ai-
nakin jollain tavalla (Kuva 14). Vain toimipaikkatasolla vastuut on määritellyt neljä toimi-
paikkaa, vain yritystasolla vastuut on määritellyt 21 toimipaikkaa ja sekä yritys että toi-
mipaikkatasolla vastuut on määritellyt 63 toimipaikkaa. Tämän lisäksi muuten vastuut on 
määritellyt 17 toimipaikkaa. Muiksi tavoiksi mainittiin mm. vastuiden määrittäminen osas-
to ja yksikkötasolla. Kaikista toimipaikoista 46 %:lla (91 kpl) on energiatehokkuustoimin-
nan vastuut edelleen määrittämättä niin yritys- kuin toimipaikkatasollakin.  
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Kuva 14 Vastuuhenkilöiden nimeäminen teknologiateollisuuden sopimusyrityksissä 

vuonna 2011. 
 
 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen pe-
rusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista vain 37 %:lla (45 kpl) on voimas-
saoleva tehostamissuunnitelma ja 20 % (24 toimipaikkaa) ilmoittaa päivittäneensä te-
hostamissuunnitelman seurantavuonna. (Kuva 15) 

Kaikista vuonna 2011 raportoineista 196 toimipaikasta vain 56 toimipaikkaa ilmoitti 
laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman (Kuva 15). Tämä on yhdeksän toi-
mipaikkaa enemmän kuin edellisenä raportointivuonna. Toimipaikkakohtaisten tehosta-
missuunnitelmien laatimisessa ollaan selvästi jäljessä sopimuksessa asetetusta velvoit-
teesta.  

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman on seurantavuonna päivittänyt 
30 toimipaikkaa. Edellisenä vuonna 26 toimipaikkaa ja vuonna 2008 16 toimipaikkaa 
raportoi päivittäneensä tehostamissuunnitelmaa.  
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Kuva 15 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne teknologia-

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 

4.5 Koulutus ja viestintä  

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 56 toimipaikkaa 
eli vajaa kolmannes sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta 
energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 16). Koulutusta tarjonneiden toimipaikkojen 
määrä on kasvanut sopimuskauden aikana, sillä esim. vuonna 2008 35 toimipaikka jär-
jesti koulutusta henkilökunnalleen. 

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 56 toimipaikasta yhdeksän an-
toi koulutusta vain energiavastuuhenkilöille, 22 vain muulle henkilökunnalle ja 25 sekä 
energiavastuuhenkilölle että muulle henkilökunnalle. (Kuva 17) 

Taloudellisen ajotavan koulutusta järjesti seurantavuonna viisi toimipaikoista  
(Kuva 16). Määrä on laskenut edellisestä raportointivuodesta, jolloin jopa 12 toimipaikkaa 
järjesti taloudellisen ajotavan koulutusta.  

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös sen ulkopuolelle. Energiansäästöviikkoa vietettiin 46 toimipaikassa 
vuonna 2011 (Kuva 16). Luku on hieman laskenut edellisestä vuodesta, jolloin energian-
säästöviikkoa vietettiin 56 toimipaikassa.  

Koko sopimuskauden ajan hyvin harvassa toimipaikassa on pidetty energiatehok-
kuutta yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä. Tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus 
on vain yhdeksässä toimipaikassa, mikä on kaksi toimipaikkaa enemmän kuin edellise-
nä vuonna. (Kuva 16) 
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Kuva 16 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus teknologia-

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
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Kuva 17  Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä teknologiateollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa 
vuonna 2011. 

 
 
Raportoitujen tietojen mukaan noin 40 % teknologiateollisuuden toimipaikkaa (77 kpl) 
hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa viestinnässään (Kuva 18). Toimipaikkojen 
määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin 46 toimipaikkaa raportoi hyödyntä-
vänsä energiatehokkuussopimusta viestinnässään.  

Noin kolmasosa toimipaikoista (56 kpl) ilmoitti mainitsevansa energiatehokkuusso-
pimukseen liittymisen kotisivuillaan (Kuva 18). Energiatehokkuussopimuksen kotisivuil-
laan mainitsevien yritysten määrä on kasvanut sopimuskauden alkuun verrattuna. En-
simmäisenä raportointivuonna 43 toimipaikkaa ilmoitti kotisivuillaan kuuluvansa energia-
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tehokkuussopimukseen. Niistä toimipaikoista, joiden kotisivuilla mainitaan liittyminen 
energiatehokkuussopimukseen, vuonna 2011 31 ilmoittaa energiansäästötavoitteensa 
kotisivuillaan. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutus mainittiin 24 toimipaikan kotisivuilla. 
Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään hyödyn-
tää jo 48 toimipaikkaa, kun ensimmäisenä sopimusvuotena 2008 22 toimipaikkaa hyö-
dynsi tunnusta.  
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Kuva 18 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä teknologia-

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 

4.6 Suunnittelu ja hankinnat 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edel-
lytetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Seu-
raavassa kuvassa (Kuva 19) on esitetty yhteenveto ohjeistuksen kattavuudesta energiate-
hokkuuteen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa teknologiateollisuuden sopimusyri-
tysten toimipaikoilla.  

Neljänneksellä toimipaikoista (52 kpl) on käytössä ohjeistus suunnittelun energiate-
hokkuudesta, mikä on seitsemän toimipaikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. (Kuva 

19). Toimipaikat ovat seurantavuoden raportoitujen tietojen perusteella päivittäneet ai-
empaa vähemmän ohjeistusta, jonka avulla energiatehokkuus otetaan huomioon suun-
nittelussa. Kolmasosa toimipaikoista (17 kpl) joilla on ohjeet suunnittelun energiatehok-
kuudesta on päivittänyt ohjeita vuonna 2011, kun taas edellisenä vuonna ohjeita päivitti 
selvästi yli puolet (29 kpl) toimipaikoista.  

Viidenneksellä toimipaikoista (40 kpl) on ohjeet tai suositukset hankintojen energia-
tehokkuudesta. (Kuva 19) Tämä on kuusi toimipaikka vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
40 % toimipaikoista (16 kpl) joilla on ohjeet hankintojen energiatehokkuudesta, päivitti 
niitä vuonna 2011, mikä on 10 toimipaikkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
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Neljän ensimmäisen seurantavuoden jälkeen edelleen suurimmalla osalla raportoi-
neista toimipaikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehokkuuden 
huomioon ottavaa ohjeistusta tai ne eivät ole ainakaan siitä raportoineet. 
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Kuva 19 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

teknologiateollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 

 
 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat raportointitietojen perusteella 
laajempia kokonaisuuksia kuten prosesseja ja osaprosesseja, sähkömoottoreita ja yri-
tyksen omistamia tai leasing autoja. Lisäksi energiatehokkuusasiat sisältävät hankinta-
ohjeet koskevat pienessä osassa muita kuin edellä mainittuja kohteita.  

Harvempi teknologiateollisuuden sopimusyritys on raportoinut energiatehokkuuden 
huomioonottamisesta sähkömoottorien, autojen ja toimistolaitteiden suhteen vuonna 
2011, kuin edellisenä vuonna. Raportointivuonna 19 toimipaikkaa ilmoitti ottavansa 
energiatehokkuuden huomioon sähkömoottoreiden hankinnassa, tämä on yhdeksän 
toimipaikkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna (Kuva 20). Toisaalta määrä on kasvanut 
sopimuskauden alusta, jolloin vain kuudella toimipaikalla oli sähkömoottoreita käsittele-
vä ohjeistus.  

Myös yritysten autojen energiatehokkuutta koskevia hankintasuosituksia on rapor-
toitu edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2011 20 toimipaikkaa raportoi autojen energiate-
hokkuuden ohjeistuksesta, kun vuonna 2010 siitä raportoi 30 toimipaikkaa (Kuva 20). 
Myös näiden ohjeiden määrä on kasvanut raportointivuoden alusta, jolloin ohjeista ra-
portoi vain yhdeksän toimipaikkaa. 

Toimistolaitteiden hankintaohjeisiin sisältyy energiatehokkuusohjeistus 14 toimipai-
kalla, kun ensimmäisenä raportointivuonna 15 toimipaikkaa oli laatinut energiatehok-
kuusasiat huomioivat toimistolaitteiden hankintaohjeet. (Kuva 20) 
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Seurantavuonna enää 23 toimipaikassa hankintaohjeet käsittävät laajemmin esi-

merkiksi prosessia tai osaprosessia (Kuva 20). Määrä on lisääntynyt edellisistä vuosista, 
sillä raportointikauden alussa 20 toimipaikkaa ja vuonna 2010 15 toimipaikoista raportoi 
ottavansa energiatehokkuuden huomioon prosessien tai osaprosessien hankinnoissa.  
Muita hankintoja koskevia energiatehokkuuteen liittyviä hankintaohjeita on seitsemällä 
toimipaikalla. Nämä toimipaikat tarkensivat ohjeiden koskevan mm. toimittajien valintaa, 
hankintoja yleisellä tasolla, ruiskuvalukoneita, valaistusta sekä paineilmaa. 
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Kuva 20 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon eräissä hankinnoissa teknologia-

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 
Teknologiateollisuuden sopimusyritysten toimipaikoista 24 edellyttää alihankkijoidensa 
kuuluvan oman alueensa energiatehokkuussopimukseen. Näistä toimipaikoista kaikki 
yhtä lukuun ottamatta tarkensivat edellyttävänsä alihankkijoilta kuulumista tavarankulje-
tuksen sopimukseen. 
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4.7 Logistiikka 

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. 

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmassa 23 toimipaikkaa raportoi pitävänsä 
kuljetusyrityksen kuulumista tavaraliikenteen ja logistiikan energiatehokkuussopimuk-
seen kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa. Luku on kasvanut kolmella toimipaikalla 
edellisestä vuodesta. Myös 20 toimipaikkaa on raportoinut teettäneensä omia kuljetuksia 
kokevan kuljetusketjujen energiakatselmuksen. Katselmusten teettäminen on kasvanut 
paljon edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2010 vain kolme toimipaikkaa raportoi teettä-
neensä kuljetusketjujen energiakatselmuksen. Toimipaikoista 20 (13 %) raportoi edellyt-
tävänsä kuljetuspalveluihin liittyvän polttoaineen kulutuksen raportointia (Kuva 21). 
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Kuva 21 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon teknologiateollisuuden 

sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
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5 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

5.1 Energiansäästötavoitteet 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 6, Kuva 22) on esitetty teknologiateollisuu-
den sopimusyritysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu tavoite sopimuskaudelle  
2008–2016 ja yritysten tähän mennessä vuosina 2008−2011 raportoimat säästöt. Sääs-
tetty energia ja sen prosenttiosuus sopimuskauden kokonaistavoitteesta kuvaavat kuna-
kin raportointivuonna kumulatiivista säästöä ko. vuoden lopussa laskettuna sopimus-
kauden alusta. Vuoden 2011 loppuun mennessä koko sopimuskauden tavoitteesta 
(242 GWh/a) oli saavutettu 54 %, joka vastaa noin 131 GWh:n vuotuista säästövaikutus-
ta. Raportoitujen tietojen perusteella teknologiateollisuuden sopimusyritykset ovat hy-
vässä vauhdissa saavuttaakseen vuodelle 2016 asetetun säästötavoitteensa. (Kuva 22).  
 
 
Taulukko 6 Energiansäästötavoitteen toteutumisen aste teknologiateollisuuden  

sopimusyrityksissä vuosina 2008–2011. 
 

Tilanne vuoden 
lopussa 

Energiatiedot 
liittymisasiakirjoista 

Liittyneiden  
yhteenlaskettu  

tavoite 1) 
Säästetty energia:  
sähkö+lämpö+pa 

Säästöjen suhde 
 tavoitteeseen 

  GWh GWh/a GWh/a 
% tavoitteesta 

 saavutettu 
          

2011 2 540 242 131 54 % 
2010 2 381 226 61 27 % 
2009 1 954 182 46 25 % 
2008 1 723 159 15 9 % 

          

1) Vuosien 2008–2011 aikana sopimukseen liittyneiden yritysten ilmoittama säästötavoite yhteensä 
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Kuva 22 Vuosittain toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen säästö ja laskennallinen 
tavoitteen toteutuminen teknologiateollisuuden toimipaikoissa 2008–2011. 

 
 
Kun tarkastellaan vain niitä yrityksiä jotka ovat jo toteuttaneet sopimuskaudella ainakin 
yhden energiatehokkuustoimenpiteen jollain toimipaikallaan, on tilanne vielä hieman 
parempi. Näiden yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuodelle 2016 on 186 GWh/a ja 
tasaisella tahdilla heidän olisi pitänyt toteuttaa säästöjä vuoteen 2011 mennessä 
83 GWh/a, josta he siis ovat tähän mennessä saavuttaneet jo 131 GWh/a. 
 
 

5.2 Jatkuva parantaminen 

Keskisuuren teollisuuden ja palvelualojen toimenpideohjelmissa sopimusyritysten toi-
minnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi yrityksen käytössä olevia tai 
käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkemmin 
kuvattu joukko muita toimenpiteitä.  

Toimenpideohjelman mukaan sopimuksen toimeenpano yrityksissä käynnistyy 
energiatehokkuustyön organisoimisella ensimmäisen sopimusvuoden aikana sekä ener-
giatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisella toisen sopimusvuoden aikana. 
Tehostamissuunnitelma käsittää energiakulutuksen sekä -tehokkuuden nykytilanteen 
selvityksen sekä mahdollisten säästöpotentiaalin kartoittamisen. Yli vuoden sopimuk-
sessa mukana olleista toimipaikoista 61 % on vuoden 2011 raportoinnin perusteella 
jakanut energiatehokkuustyön vastuut ja yli kaksi vuotta sopimuksessa mukana olleista 
toimipaikoista 37 % on laatinut energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman.  

Teknologiateollisuuden sopimusyrityksiä ei velvoiteta Energiatehokkuusjärjestel-
män (ETJ) käyttöön. Viidenneksellä (34 kpl) ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävis-
tä toimipaikoista se on kuitenkin vapaaehtoisesti liitetty johtamisjärjestelmään Energian-
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kulutusta ja -kustannuksia seurataan yleisimmin vielä kokonaiskulutuksina kuukausita-
solla. Energiatehokkuutta seurataan pääosin ominaiskulutuksen avulla. 

Seurantavuonna 56 toimipaikkaa eli vajaa kolmannes sopimusyritysten toimipai-
koista järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Raportoi-
tujen tietojen mukaan lähes 40 % teknologiateollisuuden toimipaikkaa (77 kpl) hyödyn-
tää sopimukseen liittymistä omassa viestinnässään.  

Valtaosa toimipaikoista vastasi jatkuvan parantamisen kysymyksiin raportoinnissa, 
mutta osa toimipaikoista täyttää jatkuvan parantamisen osion raportoinnissa varsin puut-
teellisesti. 31 % teknologiateollisuuden toimipaikoista jouduttiin jälkikäteen pyytämään 
täydennystä jatkuvan parantamisen tietoihin vuoden 2011 vuosiraporttiin. Tulosten va-
lossa toimenpideohjelman velvoittamien ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteiden to-
teuttamisessa on useimmilla alueilla selvästi parantamisen varaa. 
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6 Kehitysideat 

Toimipaikoilla on mahdollisuus raportoinnin yhteydessä tuoda esille kehitysideoita ja 
tarpeita, joita yritys itse ei lähde yksin toteuttamaan. Vuonna 2011 teknologiateollisuu-
den sopimusyritykset raportoivat viisi kehitysehdotusta. Lisää tietoa ja tutkimusta toivot-
tiin seuraavista aiheista: 

• Valimojen benchmarking tutkimus ominaisenergiankulutuksien vertailemista var-
ten. 

• Maanalaisten tilojen maalämmön hyödyntäminen maanpäällisten rakenteiden 
lämmittämiseen. 

• Tehottoman työyhteisön/johtamisen vaikutus energiankulutukseen (työyhteisön 
joustamattomuus työajoissa, suora tietämättömyys työn tekemisessä, työnjoh-
don tietämättömyys työjärjestelyistä). 

• Tietoutta logistiikan energiatehokkuudesta. 
• Energiatehokkuus tietoutta voisi jakaa luontevasti henkilökunnan kvartaalipala-

verin yhteydessä. 
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2011 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta 
maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille pk-yrityksille2 
tuki on 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöihin kohdistuvissa 
katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teollisuuden katselmusmalleja 
käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perusteella. TEM:n vuosittain 
julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkus-
tannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille.  

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista ja se haetaan 
siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatselmuksen aloitta-
miseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

 

7.1.2 Energiakatselmustuki teknologiateollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2011 käynnistyi teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen 
10 energiakatselmushanketta, joissa oli yhteensä saman verran katselmuskohteita. Tä-
mä on selvästi alle sen, mitä keskimäärin koko sopimuskaudella vuosittain on käynnis-
tynyt. Parin ensimmäisen aktiivisen vuoden jälkeen tahti on selvästi hiipunut. Myös tek-
nologiateollisuuden hankkeille myönnetyn energiakatselmustuen määrä väheni vastaa-
vasti. Toisaalta verrattuna muihin keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin, käyn-
nisty teknologiateollisuudessa eniten energiakatselmuksia vuonna 2011. 

Koko sopimuskaudella 2008–2011 on käynnistynyt 72 energiakatselmusta, joissa 
on tehty yhteensä 39 teollisuuden energiakatselmusta, 25 teollisuuden energia-
analyysiä, 7 kiinteistökatselmusta ja yksi seurantakatselmus. Teknologiateollisuuden 
toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipakoista 36 % on käynnistänyt energiakatselmuk-
sen vuoden 2011 loppuun mennessä.  
Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneelle energiakatselmushankkeelle 
vuonna 2011 myönnetty energiakatselmustuki oli lähes 117 000 euroa. Tämä oli edel-
leen noin kolmannes keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 yhteensä 
myönnetystä energiakatselmustuesta. Osuus on pysynyt korkealla koko sopimuskauden 
ajan. Katselmuskohteiden lukumäärällä mitattuna teknologiateollisuuden osuus kes-
kisuuren teollisuuden sopimusyritysten kohteista vuonna 2011 oli myös korkealla tasolla 
(38 %). Mikäli myös energiavaltainen teollisuus lasketaan mukaan, oli teknologiateolli-
suuden osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 myönnetystä ener-
giakatselmustuesta 7 % ja katselmuskohteiden lukumäärästä 29 %. 
 

                                                
2 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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Kuvassa (Kuva 23) on esitetty teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille 
yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty energiakatselmustuki ja tukea saanei-
den energiakatselmuskohteiden lukumäärä. 
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Kuva 23 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille 
vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 myönnetty energiakatselmustuki ja 
energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myön-
netty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 
Taulukossa (Taulukko 7) on yhteenveto TEM:n teknologiateollisuuden toimenpideohjel-
maan liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuonna 2011 
sekä koko sopimuskaudella 2008−2011 yhteensä. Taulukossa on myös esitetty vastaa-
vasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien keskisuuren teollisuu-
den toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustuet yhteensä sekä myös 
energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden sopimusyritysten ener-
giakatselmustuet.  

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden sopimusyritysten ener-
giakatselmustuki kattoi vuonna 2011 enää reilun viidenneksen kaikille teollisuuden so-
pimusyrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta ja oli määrällisestikin vain noin 
puolet siitä mitä parina aiempana vuonna on tälle alueelle yhteensä myönnetty. Katsel-
muskohteiden lukumäärä oli kuitenkin lähes 75 % teollisuuden kaikissa sopimusyrityk-
sissä käynnistyneiden energiakatselmusten tai -analyysien lukumäärästä. Keskisuuren 
teollisuuden energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille myönnetyn energiakat-
selmustuen osuus kaikille keskisuuren teollisuuden yrityksille myönnetystä katselmus-
tuesta oli 95 % ja katselmuskohteiden lukumäärästä 80 %. 
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Taulukossa on esitetty energiakatselmustuki myös teollisuuden muille kuin elinkei-
noelämän sopimusjärjestelmään liittyneille niin keskisuuren teollisuuden kuin energiaval-
taisen teollisuuden yrityksille. Vaikka näiden hankkeiden osuus oli reilu 15 % kaikista 
teollisuudessa käynnistyneistä energiakatselmushankkeista (20 % katselmuskohteiden 
lukumäärästä), olivat nämä sopimustoiminnan ulkopuolella teollisuusyrityksissä käynnis-
tyneet hankkeet keskimäärin melko pieniä ja niiden osuus oli yhteensä vuonna 2011 
myönnetystä energiakatselmustuesta vain noin 5 %. 
 
 
Taulukko 7 Energiakatselmustuki teollisuuden hankkeisiin vuonna 2011 sekä koko sopi-

muskaudella 2008−2011 yhteensä. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            

    lkm lkm eur eur 

2011 

          
Teknologiateollisuus 10 10 283 634 116 670 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 25 26 893 544 368 640 
Energiavaltainen teollisuus 9 9 3 301 200 1 321 730 
Teollisuus, sopimusyritykset yht. 34 35 4 194 744 1 690 370 
Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 7 9 208 110 83 210 
Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
          

  Teknologiateollisuus 56 72 1 833 970 743 102 
Yhteensä Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 139 174 5 233 045 2 124 782 

2008–2011 Energiavaltainen teollisuus 48 58 5 723 511 2 295 737 
  Teollisuus, sopimusyritykset yht. 187 232 10 956 556 4 420 519 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 31 39 803 691 324 164 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 4 4 156 300 62 520 
            

 
 
Kuvassa (Kuva 24) on esitetty sopimuskaudella 2008–2011 eri keskisuuren teollisuuden 
toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustukea saaneiden katselmus-
kohteiden lukumäärän sekä vastaavasti niille yhteensä myönnetyn energiakatselmustu-
en jakautuminen keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmiin.  
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Kuva 24 Energiakatselmustukikohteiden lukumäärän ja niihin myönnetyn tuen kohdis-

tuminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teolli-
suuden eri toimenpideohjelmiin sopimuskaudella 2008–2011. 

 
 
Sopimuskaudella 2008–2011 on keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten 
174 energiakatselmuskohteelle myönnetty yhteensä tukea noin 2,12 milj. euroa.  

Keskisuuren teollisuuden osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille sopimus-
kaudella 2008–2011 myönnetystä energiakatselmustuesta on vuonna 2011 pienentynyt 
selvästi ja oli nyt 48 %, kun se vielä edellisenä vuonna oli 65 %. Vastaavasti keskisuu-
ren teollisuuden osuus kohteiden lukumäärästä on pysynyt ennallaan 75 %:ssa. 

Vuosina 2008–2011 sopimukseen liittyneiden keskisuuren teollisuuden energiakat-
selmustukien lisäksi reilu puolet sopimuksiin liittyneiden teollisuusyritysten energiakat-
selmustuista on kohdistunut energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liitty-
neille yrityksille. Näiden osuus katselmuskohteiden määrästä oli noin neljännes.  
 
 

7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2011 

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 2011 enimmillään 25 % (vuonna 2012 20 %) ja se 
myönnetään vain sille osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaami-
seksi välttämätön. Päästökauppasektorin kohteille ei tukea myönnetä tavanomaisen 
tekniikan hankkeille, joilla on suora vaikutus hakijan päästöihin. 
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Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2011 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  
energiatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 30 % (vuonna 
2012 25 %). 

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. Vuonna 2012 tukien myöntämiseen tuli joitain 
muutoksia tukitasoihin edelliseen vuoteen verrattuna. Nämä on esitetty edellä olevissa 
kappaleissa. Lisäksi vuonna 2012 tuettaville hankkeille tuli niiden kokoon liittyviä rajoi-
tuksia. Tuettavan hankkeen koko voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 3 miljoonaan eu-
roa ja tuki voi maksimissaan olla 500 000 euroa.  

Vuoden 2013 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 
 
 

7.2.2 Investointituki teknologiateollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2011 käynnistyi teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneissä yrityk-
sissä peräti 19 TEM:n ns. tavanomaisen tekniikan energiansäästötoimenpiteisiin suun-
nattua investointitukea saanutta hanketta. Tämä oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna 
koko sopimuskauden vuosittaiseen keskiarvoon. Vuonna 2011 teknologiateollisuuden 
investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä lähes 1 140 000 euroa.  

Osuus keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 yhteensä myönne-
tystä investointituesta oli yli 40 % ja ko. hankkeiden lukumäärällä mitattuna lähes 50 %. 
Mikäli myös energiavaltainen teollisuus lasketaan mukaan, oli teknologiateollisuuden 
osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 myönnetystä energiatehok-
kuuden parantamiseen suunnatusta investointituesta 9 % ja tukea saaneiden investoin-
tihankkeiden lukumäärästä 31 %, kun vastaavat luvut vuonna 2010 olivat 3 % ja 16 %. 

Kuvassa (Kuva 25) on esitetty teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille 
yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty investointituki energiansäästöön ja 
energiatehokkuuden parantamiseen sekä tukea saaneiden hankkeiden lukumäärä. 
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Kuva 25 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille 
vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästö- ja energiatehokkuus-
hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden lukumäärä. Pylväillä on 
esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä. 

 
 
Taulukossa (Taulukko 8) on yhteenveto TEM:n teknologiateollisuuden toimenpideohjel-
maan liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä investointituesta energiansäästöinves-
tointeihin vuonna 2011 sekä yhteensä koko sopimuskaudella 2008−2011. Taulukossa 
on myös esitetty vastaavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren 
teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille yhteensä sekä energiavaltaisen 
teollisuuden toimenpideohjemaan liittyneille yrityksille myönnetyt investointituet. 

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneille sopimusyrityksille kohdistui 
vuonna 2011 myönnetystä investointituesta 21 %, joka on vähemmän kuin edellisenä 
vuonna ja myös selvästi vähemmän kuin koko sopimuskaudella keskimäärin (35 %).  

Teknologiateollisuuden osuus koko sopimuskaudella kaikille teollisuuden sopi-
musyrityksille myönnetystä tuesta on 9 %, mutta hankkeiden lukumärästä 31 % – tällöin 
mukana on siis myös energiavaltaisen teollisuuden hankkeet. Teknologiateollisuuden 
osuus niin myönnetystä tuesta kuin hankkeiden lukumäärästä on pysynyt vuosittain kor-
kealla tasolla koko sopimuskauden. 
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Taulukko 8 Investointituki energiansäästöön teollisuudessa. 
 

Sopimusalue 2011 2008–2011 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Teknologiateollisuus 19 1 139 940 40 1 996 981 
Keskisuuri teollisuus yhteensä 39 2 750 310 86 8 591 191 
Energiavaltainen teollisuus 23 10 485 020 51 16 014 278 
Teollisuuden sopimusyritykset yht. 62 13 235 330 137 24 605 469 
Energia-ala yhteensä 14 2 646 920 26 3 480 355 
          

 
 
Kuvassa (Kuva 26) on esitetty sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästöön ja energia-
tehokkuuden parantamiseen suunnattua investointitukea saaneiden keskisuuren teolli-
suuden hankkeiden lukumäärän sekä vastaavasti niille myönnetyn investointituen jakau-
tuminen keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmiin. Sopimuskaudella 2008–2011 
on keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten 86 investointihankkeelle myönnetty yh-
teensä tukea noin 8,59 milj. euroa. 

Tuen ja lukumäärän erilaisissa jakaumissa näkyy selvästi yksi kemianteollisuuden 
merkittävän suuri uudenteknologian investointitukea saanut hanke vuonna 2010, joka 
nostaa kemian teollisuuden osuuden keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten tuesta 
yli 40 %:n vaikka tukea saaneita hankkeita on lukumääräisesti vain reilu 7 %.  
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Kuva 26 Investointitukihankkeiden ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen elinkei-

noelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden eri toimen-
pideohjelmiin sopimuskaudella 2008–2011. 
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8 Sähkönhinta ja energiakustannusten osuus liikevaihdosta 

Toimipaikkoja pyydettiin raportoimaan myös sähkön hinta ja energiakustannuksien osuus 
toimipaikan liikevaihdosta.  

Teknologiateollisuuden sopimusyritysten toimipaikkojen raportoiman sähkön hinto-
jen yhteenveto on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 27). Tiedon raportoi 74 % toimi-
paikoista (145 kpl). Vuonna 2011 ostetun sähkön keskihinta oli 78,3 eur/MWh (vuonna 
2010 73 eur/MWh), mediaani 77,5 eur/MWh, minimi 34,7 eur/MWh ja maksimi 
129,3 eur/MWh.  
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Kuva 27 Ostetun sähkön hinta (€/MWh) teknologiateollisuuden sopimusyrityksien toimi-

paikoissa vuonna 2011. Ostosähkön kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverot-
tomana kokonaiskustannuksena (sisältäen sähköveron ja siirtomaksut). 

 
 
Energiakustannusten osuus toimipaikan liikevaihdosta vaihtelee suuresti toimipaikoit-
tain. Keskiarvo oli 2,82 %, mediaani 1,5 %, minimi 0,1 % ja maksimi 12 %. Seuraavassa 
kuvassa on esitetty energiakustannusten osuus liikevaihdosta vuonna 2011 raportoi-
neissa toimipaikoissa (Kuva 28). Tiedon raportoi 46 % toimipaikoista (90 kpl). 
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Kuva 28 Energiakustannusten osuus liikevaihdosta teknologiateollisuuden sopimus-

yrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
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9 Yhteenvetoa 

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 loppuun mennessä liitty-
nyt 96 yritystä, joilla on yhteensä 196 toimipaikkaa. Neljännen sopimusvuoden aikana 
toimenpideohjelmaan liittyi 18 uutta yritystä, joissa on yhteensä 30 toimipaikka.  

Teknologiateollisuuden sopimusyritysten yhteenlaskettu energiansäästötavoite 
vuoden 2016 loppuun mennessä on 242 GWh/a. Vuoteen 2011 loppuun mennessä so-
pimusyritysten toteuttamien energiankäytön tehostamistoimenpiteiden säästövaikutus 
(130,66 GWh/a) oli yhteensä noin viidennes (54 %) vuoden 2016 tavoitteesta. Teknolo-
giateollisuuden sopimusyritykset ovat hyvässä vauhdissa säästöjen toteuttamisen suh-
teen, mutta vuoden 2016 tavoitteeseen pääseminen edellyttää aktiivista toimenpiteiden 
toteuttamista tulevinakin vuosina. Raportoitu säästöpotentiaali eli päätettyjen ja harkitta-
vien toimenpiteiden säästövaikutus on vuoden 2011 raportoinnissa yhteensä noin 
70 GWh/a, joista päätettyjä toimenpiteitä oli reilu 12 GWh/a. Vaikka kaikki nämä päätetyt 
ja harkittavat toimenpiteet toteutettaisiin, tarvitaan silti sen lisäksi vielä uusia toimenpitei-
tä kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.  

Toimipaikat ovat myös raportoineet muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toi-
menpiteitä, joilla on kuitenkin vaikutusta toimipaikan energiankulutukseen. Näiden toi-
menpiteiden säästövaikutus on neljän ensimmäisen vuoden raportoinnin mukaan alle 
1 GWh/a. Vajaa puolet (90 kpl) teknologiateollisuuden toimipaikoista ei ole raportoinut 
yhtään toteutettua toimenpidettä neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana. 

Energiansäästötoimenpiteillä on sopimusyrityksissä saavutettu neljän ensimmäisen 
vuoden aikana yhteensä noin 12,8 milj. euron kustannussäästö. 

Neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana teknologiateollisuuden toimenpideoh-
jelman alueella energiansäästötoimenpiteisiin on investoitu noin 7,5 milj. euroa.  

Jatkuvan parantamisen vastauksissa näkyy yritysten ja toimipaikkojen erilainen ti-
lanne energiatehokkuustyön suhteen. Toiset yritykset ovat jo jakaneet vastuut energia-
tehokkuustyöstä organisaationsa sisällä, laatineet energiatehokkuuden tehostamissuun-
nitelman, kouluttaneet henkilökuntaansa ja laatineet ohjeita hankintojen sekä suunnitte-
lun energiatehokkuuden vaatimuksista. Toisaalta melkein puolet toimipaikoista (93 kpl), 
jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, eivät ole vielä määrittäneet 
energiatehokkuuden vastuita ja 63 % toimipaikoista (151 kpl) jotka ovat olleet sopimuk-
sessa mukana vähintään kaksi vuotta, eivät ole vielä laatineet energiatehokkuuden te-
hostamissuunnitelmaa.  

Sopimustoiminnan alussa panostettiin yritysten saamiseksi sopimukseen mukaan. 
Tästä eteenpäin tullaan panostamaan erityisesti sopimuksen toimeenpanoon ja niiden 
yritysten aktivoimiseen, jotka eivät ole vielä aloittaneet toimenpiteiden toteuttamista. 
Yrityksiä kannustetaan teettämään energiakatselmuksia, toteuttamaan toimenpiteitä ja 
kehittämään johtamista jatkuvan parantamisen toimenpiteiden hengessä. Teknologiate-
ollisuuden sopimusyritykset ovat toteuttaneet energiatehokkuustoimenpiteitä tasaisesti 
koko sopimuskauden ajan ja erityisesti vuonna 2011 toimenpiteiden toteutus on vilkas-
tunut. Jotta kaikkien sopimusyritysten asettamien energiansäästötavoitteiden kautta 
määritettävään toimenpideohjelman yhteiseen energiansäästötavoitteeseen päästään, 
on kuitenkin myös passiiviset yritykset saatava aktiivisesti mukaan selvittämään sääs-
tömahdollisuuksia ja toteuttamaan energiatehokkuustoimenpiteitä. 

Vuonna 2011 käynnistyi teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen 
10 energiakatselmushanketta. Tämä on selvästi alle sen, mitä keskimäärin koko sopi-
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muskaudella vuosittain on käynnistynyt. Parin ensimmäisen aktiivisen vuoden jälkeen 
tahti on selvästi hiipunut. Toisaalta teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan liitty-
neissä yrityksissä käynnistyi peräti 19 TEM:n ns. tavanomaisen tekniikan energiansääs-
tötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Tämä oli yli kaksinker-
tainen määrä verrattuna koko sopimuskauden vuosittaiseen keskiarvoon.  
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