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Alkusanat 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2008–2016, joka allekirjoitettiin vuoden 
2007 lopussa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja 
toimialaliittojen välillä on jatkoa teollisuuden energiansäästösopimukselle 1997–2007. 

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. 

Tässä raportissa on esitetty yhteenveto kaikkien elinkeinoelämän sopimuksessa 
mukana olevien toimialojen ts. teollisuuden, palvelualojen ja energia-alan yritysten sekä 
niiden toimipaikkojen raportoimista tiedoista viiden ensimmäisen sopimusvuoden 2008–
2012 ajalta. Yritykset raportoivat vuosittain energiankulutuksestaan, toteuttamistaan 
energiansäästötoimenpiteistä, energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) toteuttamiseen ja ns. 
jatkuvaan parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Yksityiskohtaiset tiedot toimialoittain 
on esitetty kunkin toimialan omassa alakohtaisessa raportissa. 
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Tiivistelmä 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien. 
Sopimukseen kuuluu energiavaltainen teollisuus, keskisuuri teollisuus (kemianteollisuus, 
teknologiateollisuus, puutuoteteollisuus, elintarviketeollisuus, muovituoteteollisuus), pal-
veluala (kaupan ala, matkailu- ja ravintolapalveluiden ala, autoala) sekä energian-
tuotanto ja energiapalvelut. Lisäksi sopimuksessa on sekä keskisuuren teollisuuden että 
palvelualan ns. yleinen toimenpideohjelma, johon voivat liittyä ne yritykset, joilla ei ole 
oman toimialan toimenpideohjelmaa. Nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2016. 
Tässä raportissa käsitellään sopimuskauden viiden ensimmäisen vuoden (2008−2012) 
tuloksia. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin oli liittynyt vuoden 2012 loppuun 
mennessä yhteensä 509 yritystä ja niiden 2 080 raportoivaa toimipaikkaa. Käytännössä 
sopimuksen piiriin kuuluvia toimipaikkoja on noin 2 450, sillä osan toimipaikoista raportoi 
tiedot toimipaikkaryhmissä. 

Elinkeinoelämän sopimuksessa olevien teollisuuden, energia-alan ja palvelualan 
yritysten toteuttamien energiansäästötoimenpiteiden vaikutus oli viiden ensimmäisen 
sopimusvuoden lopussa yhteensä noin 7,9 TWh/a. Teollisuuden sopimusyritykset toteut-
tivat viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 2 133 energiatehokkuustoi-
menpidettä (KAT ja ES -toimenpiteet, eli katselmuksissa ja yritysten omissa selvityksis-
sä todetut energiatehokkuustoimenpiteet), joiden säästövaikutus on yhteensä 
5 906 GWh/a. Tämän lisäksi palvelualan yritykset toteuttivat yhteensä 2 440 energiate-
hokkuustoimenpidettä (ES ja KAT-toimenpiteet), joiden säästövaikutus oli yhteensä 
106 GWh/a. Energiantuotannon yritykset toteuttivat vastaavasti viiden ensimmäisen 
sopimusvuoden aikana 406 toimenpidettä (ES-, KAT- ja TT- eli tuotannolliset toimenpi-
teet). Niillä tehostettiin sähköenergiantuotantoa yhteensä 791 GWh/a ja lisäksi primää-
rienergiaa säästettiin yhteensä 853 GWh/a. Energiapalveluiden sopimusyritysten toteut-
tamien kaukolämmön myyntiin ja sähkön jakeluun liittyvien energiatehokkuustoimenpi-
teiden (ES, KAT ja MI- eli muu energiatehokkuuteen vaikuttava toimenpide) sähkön-
säästövaikutus oli yhteensä 128 GWh/a ja lämmön ja polttoaineiden yhteensä 
88 GWh/a.  

Kaikkien elinkeinoelämän sopimuksessa olevien teollisuuden, energia-alan ja pal-
velualan yritysten toteuttamien energiansäästötoimenpiteiden investointikustannukset 
olivat viiden ensimmäisen sopimusvuoden lopussa yhteensä lähes 440 milj. euroa. Teol-
lisuuden toteuttamien energiatehokkuustoimenpiteiden yhteenlasketut investoinnit viiden 
ensimmäisen sopimusvuoden aikana olivat noin 217 milj. euroa. Vastaavasti palvelualan 
investoinnit olivat yhteensä noin 18 milj. euroa, energiantuotannon 161 milj. euroa ja 
energiapalveluiden investoinnit 43 milj. euroa.  

Koko sopimuskauden aikana toteutetuilla toimenpiteillä elinkeinoelämän sopi-
musyritykset säästivät energiakustannuksissaan vuonna 2012 yhteensä noin 320 milj. 
euroa, olettaen että kaikki toimenpiteet tuottavat edelleen säästöjä. Vuonna 2012 toteu-
tetuilla energiatehokkuustoimenpiteillä elinkeinoelämän sopimusyritykset säästävät 
energiakustannuksissa vuosittain yhteensä noin 44 milj. euroa.  

Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritykset toteuttivat myös muista kuin energia-
tehokkuussyistä toteutettuja toimenpiteitä (MI-toimenpiteet), joilla kuitenkin oli vaikutusta 
energiatehokkuuteen. Näitä toimenpiteitä raportoitiin vuosina 2008–2012 yhteensä 304 
kappaletta. Niiden kokonaissäästövaikutus oli noin 800 GWh/a ja investoinnit 
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140 milj. euroa. Näillä toimenpiteillä teollisuusyritykset ovat säästäneet noin 
32 milj. euroa energiakustannuksissaan. 

Energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuskauden alussa asetettu yhteistä 
säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa itse energiatehokkuusjärjestelmän 
(ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Energiavaltaisen teollisuuden viitenä ensimmäisenä 
sopimusvuonna raportoimien toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden energian-
säästövaikutus vastasi yhteensä noin 4,7 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyri-
tysten raportoimasta vuoden 2012 kokonaisenergiankäytöstä. Keskisuuren teollisuuden 
ja palvelualan kunkin toimialaliiton ohjeellinen energiansäästötavoite on 9 % liiton jäsen-
yritysten energiankäytöstä. Viidennen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta 
on toteutunut noin 44 % keskisuuren teollisuuden osalta ja 50 % palvelualan osalta. 
Energiantuotannon sopimusyritykset olivat toteuttaneet vuoden 2012 loppuun mennessä 
sähköntuotannon tehostamisen tavoitteestaan (1 000 GWh) 79 % ja primääri-energian 
käytön tehostamistavoitteestaan (1 000 GWh) 85 %. Energiapalveluiden sopimusyrityk-
set ovat toteuttaneet oman toimintansa sähkön säästötavoitteestaan (150 GWh/a) 86 % 
ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoitteesta (150 GWh/a) 59 %. Lisäksi Energia-
palveluiden sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille tarjottaviin energiapalve-
luihin, joiden tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 % energiansäästötavoitteen saa-
vuttamista asiakaskunnassa. Näitä toimia ei ole käsitelty tässä yhteenvetoraportissa. 
Energia-ala on saavuttanut jo sopimuskauden tässä vaiheessa suuren osan tavoittees-
taan. Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmista teknologiateollisuus on nykyisellä 
säästövauhdilla saavuttamassa tavoitteensa, kuten myös palvelualan puolella kauppa. 
Muiden keskisuuren teollisuuden ja palvelualan toimenpideohjelmien osalta toteutus-
vauhtia tulisi lisätä, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin. 

Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja energiapalveluiden toimenpideohjelmissa 
on liittyneille yrityksille velvoitteita myös ns. jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvan paran-
tamisen toimenpiteet liittyvät mm. energiatehokkuustoiminnan organisointiin ja suunnit-
teluun, energiankäytön ja tehostamistoimien raportointiin, henkilökunnan kouluttamiseen 
sekä suunnittelun, hankintojen ja logistiikan energiatehokkuuteen liittyviin tehtäviin. Li-
säksi energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönotto on olennainen sopimusvelvoite 
energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon sopimusyrityksissä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten 
ja -analyysien toteutusta sekä myöntää harkinnanvaraista investointitukea energia-
tehokkuussopimuksessa olevien yritysten energiansäästöhankkeille. Viiden ensimmäi-
sen sopimusvuoden aikana energiakatselmustukea on myönnetty elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimuksen piirissä yhteensä 323 hankkeelle, jotka sisältävät 465 
katselmuskohdetta. Tuen määrä on viitenä vuonna ollut yhteensä noin 6,1 milj. euroa. 
Vuosina 2008–2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen piirissä investointi-
tukea on myönnetty kaikkiaan 292 energiansäästöhankkeille. Tuen määrä on ollut kaik-
kiaan lähes 36,6 milj. euroa. 
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1 Johdanto 

1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä kansallinen keino edistää energiatehokkuutta 
Suomessa. Sopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne kattavat elinkeinoelämän, 
kiinteistöalan, kunta-alan, öljyalan, tavara- ja joukkoliikenteen sekä maatalouden. Nykyi-
nen sopimuskausi alkoi vuonna 2008 ja kestää vuoteen 2016 asti. Vuoden 2012 lopussa 
voimaan tuli energiatehokkuusdirektiivi, joka korvaa energiapalveludirektiivin, jonka toi-
menpanossa nykyinen sopimustoiminta on keskeinen työkalu. Koska sopimustoiminta 
on todettu toimivaksi Suomessa, tavoitteena on käyttää sitä myös energiatehokkuusdi-
rektiivin toimeenpanossa. Elinkeinoelämän sopimuksen jatkoa koskeva aiesopimus on 
tekeillä jo vuoden 2013 loppuun mennessä (katso luku 8). 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa on laadittu eri aloille oma toi-
menpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimenpideohjelma kemian-
teollisuudelle, teknologiateollisuudelle, muovituoteteollisuudelle, puutuoteteollisuudelle 
sekä elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja ravintolapalveluiden 
(MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi oma toimenpideohjelma on laa-
dittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja energiapalveluille. 
Muut palvelualan tai teollisuuden yritykset voivat liittyä Elinkeinoelämän Keskusliiton 
hallinnoimiin yleisiin toimenpideohjelmiin. 

Sopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt asettavat itse oman energiankäytön te-
hostamistavoitteensa, toteuttavat sen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja rapor-
toivat vuosittain niiden toteutumisesta sekä muusta energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävästä toiminnasta. Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja energiapalvelujen 
omaa energiankäyttöä koskevissa toimenpideohjelmissa yrityksen asettama tavoite on 
oltava vähintään 9 % liittyjän energiankäytöstä.  

 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain 
energiankäytöstään, toteuttamistaan tehostamistoimenpiteistä sekä ns. jatkuvan paran-
tamisen toimenpiteistä. Tiedot raportoidaan luottamuksellisesti Motivan ylläpitämään 
Internet-pohjaiseen seurantajärjestelmään helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnin 
sulkeuduttua raportointitiedot tarkistetaan ja toimipaikoilta pyydetään lisätietoja, mikäli 
raportointitiedot vaikuttavat puutteellisilta tai virheellisiltä. Tuloksista kootaan pääsään-
töisesti toimialakohtaiset yhteenvedot. 

 

1.3 Sopimukseen liittyneet yritykset 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt vuoden 2012 loppuun men-
nessä yhteensä 509 yritystä, ja niiden 2 080 raportoivaa toimipaikkaa1. Vuonna 2012 
                                                
1 Kaupan 701 osittain ketjuina raportoitavat yksiköt sisältävät yhteensä noin 2 450 erillistä toimipaikkaa. 
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sopimukseen liittyi 45 uutta yritystä ja niiden 111 toimipaikkaa. Elinkeinoelämän energia-
tehokkuussopimuksen kaikkiin toimenpideohjelmiin liittyi 2012 vielä uusia sopimusyrityk-
siä. Eniten uusia yrityksiä vuonna 2012 liittyi Teknologiateollisuuden toimenpideohjel-
maan. Seuraavassa taulukossa ja kuvissa (Taulukko 1, Kuva 1, Kuva 2) on esitetty tarkem-
min eri toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten ja toimipaikkojen (tai raportoivien yksi-
köiden) määrät. Tarkemmat toimenpideohjelmakohtaiset tiedot vuosittaisista liittyjämää-
ristä löytyvät toimenpideohjelmien omista vuosiraporteista. Kuvassa (Kuva 2) näkyvä 
palvelualan toimipaikkojen määrän suuri kasvu selittyy osittain aiemmin toimipaikkaryh-
mänä raportoitujen toimipaikkojen eriyttämisellä erillisiksi toimipaikoiksi.  

Osassa toimialakohtaisista toimenpideohjelmissa on asetettu tavoite toimenpideoh-
jelman kattavuudelle vuodeksi 2010. Muoviteollisuuden, teknologiateollisuuden, kemian-
teollisuuden ja elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman kattavuustavoite oli 60 % 
toimenpideohjelman kattamasta energiankulutuksesta. Vastaavasti puutuoteteollisuuden 
tavoite oli 65 % ja kaupan alan 66 % toimenpideohjelman kattamasta energiankulutuk-
sesta. Matkailu- ja ravintolapalvelualan toimenpideohjelman tavoitteena oli saada 62 % 
jäsenyritysten lukumäärästä toteuttamaan toimenpideohjelmaa. Nämä tavoitteet on 
pääosin saavutettu. 

 
Taulukko 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuoden 2012 lopussa  

olevien yritysten ja toimipaikkojen/raportoivien yksikköjen lukumäärät  
toimialoittain sekä uusien vuonna 2012 liittyneiden määrä. 

 
1) Kaupan 701 osittain ketjuina raportoitavat yksiköt sisältävät yhteensä noin 2 450 erillistä toimipaikkaa. 

Toimenpideohjelma

Sopimukset
lkm

Raportoivat 
yksiköt

lkm
Sopimukset

lkm

Raportoivat 
yksiköt

lkm
Teollisuus

Energiavaltainen (EVT) 38 133 1 1
 Keskisuuri teollisuus

  Elintarvike 41 89 4 14
  Kemia 30 42 1 1
  Muovi 34 47 4 4
  Puu 16 50 1 1
  Teknologia 103 210 8 11
  Yleinen, teollisuus 21 164 4 6

Keskisuuri teoll. yhteensä 245 602 22 37
Teollisuus kaikki yhteensä 283 735 23 38

Palveluala
  Autoala 5 25 3 16
  Kauppa1) 10 701 5 36
  Matkailu-ja ravintolapalvelut 54 229 3 5
  Yleinen, palvelu 25 54 5 10

Palveluala yhteensä 94 1 009 16 67

Energia-ala
  Energiantuotanto 37 204 1 1
  Energiapalvelut 95 132 5 5

KAIKKI YHTEENSÄ 509 2 080 45 111

Liittyneitä yhteensä 2012 Uusia  liittyneitä 2012
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Kuva 1 Vuosina 2008–2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
 toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten kumulatiivinen määrä. 

 
 

 

Kuva 2 Vuosina 2008–2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  
toimenpideohjelmiin liittyneiden toimipaikkojen kumulatiivinen määrä. 
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2 Sopimusyritysten energiankulutus 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat joka vuosi toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Alle (Taulukko 2) on kerätty teollisuuden ja palvelualojen 
sopimuksiin liittyneiden yritysten yhteenlasketut energiankulutustiedot toimenpide-
ohjelmittain. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasia-
kirjoissa ilmoitetuista energiatiedoista. Liittyessään sopimukseen yritys ilmoittaa liittymis-
asiakirjoissaan pääsääntöisesti vuoden 2005 energiatietonsa.  

 
Taulukko 2 Raportoitu energiankäyttö teollisuuden ja palvelualan sopimusyrityksissä 

vuonna 2012. 

 
2) Kaupan 701 osittain ketjuina raportoivaa yksikköä sisältää yhteensä noin 2 450 toimipaikkaa. 

pa = polttoaineet 
 
 
Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoimat sähkön-
tuotanto, kaukolämmön myynti ja polttoaineiden käyttötiedot löytyvät toimenpideohjel-
man omasta vuosiraportista2 

 
 

                                                
2 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 
 

Toimenpideohjelma Liittyneet
yritykset

Raportoivat 
yksiköt

Energiatiedot
liittymis-

asiakirjoista

lkm lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Teollisuus
Energiavaltainen teollisuus 38 133 29 805 87 569 117 373 129 132
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 41 89 914 2 362 3 276 2 717
Kemia 30 42 376 965 1 341 1 276
Muovi 34 47 246 111 357 458
Puutuote 16 50 644 1 950 2 594 3 190
Tekno 103 210 1 330 941 2 271 2 738
Yleinen, teollisuus 21 164 211 251 462 516

Keskisuuri yht. 245 602 3 721 6 579 10 301 10 895

Teollisuus, kaikki yht. 283 735 33 526 94 148 127 674 140 027

Palveluala
  Autoalan keskusliitto 5 25
  Kaupan ala 1) 10 701 1 744 606 2 351 1 971
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 54 229 250 237 487 674
  Yleinen, palvelu 25 54 107 195 302 226

Palveluala  yht. 94 1 009 2 102 1 038 3 140 2 871

Kaikki yhteensä 377 1 744 35 628 95 186 130 814 142 898

Energiankulutus raportoinnin 
perusteella vuonna 2012

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
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3 Yritysten raportoimat toimenpiteet 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti toteutta-
mansa energiatehokkuustoimenpiteet. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto viiden so-
pimusvuoden (2008–2012) tuloksista.  

Yritysten toteuttamien ja raportoimien energiatehokkuustoimenpiteiden säästö-
vaikutukset on yleensä määritetty laskennallisesti aikaisemmin tehdyissä energia-
katselmuksissa (KAT-toimenpiteet) tai yritysten omissa selvityksissä (ES-toimenpiteet). 
Näitä toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.1. Muista syistä tehtyjen toimenpiteiden 
(ns. MI-toimenpiteet), joilla kuitenkin on vaikutusta energiatehokkuuteen (teollisuuden, 
palvelualan ja energiapalveluiden toimenpideohjelmissa sekä TT-toimenpiteet energian-
tuotannossa) säästövaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2. Yritykset voivat myös ra-
portoida ympäristönsuojelu syistä toteuttamiaan toimenpiteitä (ns. YM-toimenpiteet), 
joilla on ollut vaikutusta yrityksen energiankäyttöön. Näiden toimenpiteiden vaikutus voi 
olla myös energiankulutusta lisäävä. Näitä toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.3. 
Liitteessä 1 on esitetty, miten raportoitavien energiatehokkuustoimenpiteiden toimenpi-
teiden jako kuhunkin toimenpideluokkaan tehdään. 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että raportoidut energiansäästöt 
ovat pääosin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perus-
teella ja perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Vaikka suurin osa toimipaikoista rapor-
toi pyydetyt tiedot, on osa tiedoista puutteellisia eikä vastauksia saada kaikilta täysin 
kattaviksi täydennyspyynnöilläkään. Osasta raportoiduista toimenpiteistä voi puuttua 
joko investointitieto tai säästövaikutus.  

Pääsääntöisesti kaikki sopimuskaudella toteutetut tekniset toimenpiteet ovat voi-
massa vielä sopimuskauden lopussa vuonna 2016, koska teknisten toimenpiteiden elin-
ikä on säästöjenlaskentaohjeistuksen mukaan yleensä vähintään 8 vuotta. Osa erityi-
sesti ennen sopimuskauden alkua toteutetuista toimenpiteistä (koskee keskisuurta teol-
lisuutta ja palvelualaa) tulee elinikänsä päähän ja niiden säästövaikutus loppuu sopi-
muskauden aikana. Myös ns. käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutus, joka on 
säästöjenlaskennan ohjeistuksen3 mukaan yleensä ottaen kaksi vuotta, tulee loppu-
maan sopimuskauden aikana. Tulevina vuosina tätä asiaa tullaan tarkastelemaan tar-
kemmin myös sopimustoiminnan vuosiraporteissa, mutta tällä hetkellä asiaa ei ole vielä 
otettu huomioon tässä raportissa esitetyissä koko sopimuskautta kuvaavissa säästöissä. 

 
 

3.1 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1.1 Energiavaltainen teollisuus, keskisuuri teollisuus ja palveluala 

Vuonna 2012 teollisuuden sopimusyritykset toteuttivat yhteensä 370 energiatehokkuus-
toimenpidettä. Niiden yhteenlaskettu säästövaikutus oli noin 698 GWh/a. Palvelualan 
yritykset toteuttivat vuonna 2012 yhteensä 954 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden 
säästövaikutus oli yhteensä 39 GWh/a (Taulukko 3). 
 

                                                
3http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raport
ointi/saastojen_laskenta/ 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
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Taulukko 3 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista to-
teutetuista energiansäästötoimenpiteistä vuodelta 2012. 

 
pa = polttoaineet 

 

 

Taulukko 4 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  
toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä vuosina 2008–2012 yhteensä. 

 
pa = polttoaineet 

 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus 119 151 463 614 35
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 40 0,8 32,3 33,2 3,1
Kemia 49 3,1 3,8 6,8 1,3
Muovi 10 0,7 7,1 7,8 1,3
Puutuote 18 0,5 8,7 9,2 8,7
Tekno 102 6,7 17,9 24,6 3,7
Yleinen, teollisuus 32 0,9 1,5 2,4 0,8

Keskisuuri yht. 251 13 71 84 19

Teollisuus yhteensä 370 163 534 698 54

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaupan ala 831 24,0 6,8 30,7 4,0
Matkailu- ja ravintola-ala 96 2,3 2,7 5,0 0,7
Yleinen,  palvelu 27 1,2 1,6 2,8 1,5

Palveluala yhteensä 954 27 11 39 6

Kaikki alat yhteensä 1 324 191 545 736 60

Säästetty energia

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus 719 1 135 4 337 5 472 177
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 180 9,5 107,1 116,6 9,8
Kemia 203 17,4 43,0 60,4 11,2
Muovi 94 5,4 12,5 17,9 2,5
Puutuote 99 11,2 57,5 68,7 2,9
Tekno 606 55,6 102,4 158,0 11,4
Yleinen, teollisuus 232 4,8 8,2 13,0 2,3

Keskisuuri yht. 1 414 104 331 435 40

Teollisuus yhteensä 2 133 1 239 4 667 5 906 217

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaupan ala 2052 68,7 14,6 83,2 12,2
Matkailu- ja ravintola-ala 321 5,5 8,0 13,5 3,3
Yleinen,  palvelu 67 3,5 5,9 9,4 2,8

Palveluala yhteensä 2 440 78 28 106 18

Kaikki alat yhteensä 4 573 1 316 4 696 6 012 236

Säästetty energia
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Teollisuuden sopimusyritykset ovat toteuttaneet viiden sopimusvuoden aikana yhteensä 
2 133 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus on yhteensä 
noin 5 906 GWh/a. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi oli 
noin 217 milj. euroa. Palvelualan yritykset ovat toteuttaneet yhteensä 2 440 energiate-
hokkuustoimenpidettä sopimuskauden aikana, joiden säästövaikutus on yhteensä noin 
106 GWh/a. Toteutettujen toimenpiteiden investoinnit olivat yhteensä 18 milj. euroa 
(Taulukko 4). 

Vuonna 2012 toteutetuilla energiatehokkuustoimenpiteillä elinkeinoelämän sopi-
musyritykset säästävät energiakustannuksissa vuosittain yhteensä noin 44 milj. euroa. 
Energiavaltaisen teollisuuden osuus tästä on noin 24 milj. euroa. Koko sopimuskauden 
aikana toteutetuilla toimenpiteillä elinkeinoelämän sopimusyritykset säästivät energia-
kustannuksissaan vuonna 2012 yhteensä noin 320 milj. euroa, olettaen että kaikki toi-
menpiteet tuottavat edelleen säästöjä (Taulukko 5). Laskennassa on käytetty sähkön hin-
toina pääosin yritysten raportoimien sähkönhintojen toimenpideohjelmakohtaisia kes-
kiarvoja. Lämmön ja polttoaineiden hinnat on laskettu Tilastokeskuksen raportoimien 
hintojen perusteella. Hinnoissa ei ole mukana arvionlisäveroa. Tarkempaa tietoa käyte-
tyistä energianhinnoista löytyy toimialakohtaisista vuosiraporteista.4 

 
Taulukko 5 Yhteenveto teollisuuden sopimusyritysten vuonna 2012 toteuttamilla  

energiansäästötoimenpiteillä ja vuosina 2008–2012 toteuttamilla  
energiansäästötoimenpiteillä säästetyistä energiakustannuksista.  

 
 
 
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 6) on koottu ilman investointeja teollisuudessa toteutet-
tujen toimenpiteiden säästövaikutukset ja lukumäärät vuonna 2012. Osassa toimenpi-
deohjelmista merkittävä osa säästöistä on toteutettu ilman investointeja, esimerkiksi 
energiavaltaisen teollisuuden sähkönsäästöstä 42 % on toteutettu ilman investointeja. 
Energiavaltaisessa teollisuudessa nämä toimenpiteet liittyvät pääasiallisesti prosessin 

                                                
4 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 

Toimenpideohjelma
Vuonna 2012 
toteutettujen 

toimenpiteiden säästöt

Kaikkien toimenpiteiden 
(2008-2012) vuonna 2012 

toteutuneet säästöt

milj. euroa milj. euroa
Teollisuus

Energiavaltainen teollisuus 24 210
Teknologiateollisuus 1,8 11,7
Muoviteollisuus 0,6 1,3
Kemianteollisuus 0,5 4,3
Elintarviketeollisuus 2,4 8,4
Puutuoteteollisuus 0,7 4,9
Yleinen teollisuus 0,2 0,9

Palveluala
Matkailu- ja ravintolapalvelut 0,4 0,9
Kauppa 2,2 6,0
Yleinen palvelu 0,2 0,6

Energia-ala
Energiantuotanto 10,2 68,3
Energiapalvelut 0,8 2,5

Yhteensä 44 320

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
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käytön optimointiin. Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmissa käyttötekniset toi-
menpiteet liittyivät mm. ilmastoinnin käyntiaikojen muutoksiin, huonelämpötilan alenta-
miseen, valaistusaikojen muutoksiin sekä kunnossapidon tehtäviin.  

 
Taulukko 6 Teollisuuden sopimusyrityksissä vuonna 2012 ilman investointeja toteutettu-

jen toimenpiteiden säästövaikutus toimenpideohjelmittain sekä niiden osuus 
toimenpideohjelman kaikista yhteenlasketuista sähkön, lämmön ja polttoai-
neiden (pa) säästöistä 2012.  

 
 
 
Teollisuuden vuosittain toteuttamat, päättämät ja harkitsemat toimenpiteet on esitetty 
seuraavissa pylväskuvissa (Kuva 3). Vastaavat tiedot palvelualalla vuosittain toteutetuis-
ta, päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä löytyvät sitä seuraavista kuvista (Kuva 4). Lu-
vut ovat kumulatiivisia ja esittävät tilannetta kunkin raportointivuoden lopussa. Tavoittei-
den saavuttamiseksi olisi tärkeää saada myös vielä harkinnan alla olevista toimenpiteis-
tä mahdollisimman paljon toteutettua sekä jatkaa aktiivisesti uusien säästötoimenpitei-
den kartoittamista. 

 
 

Toimenpideohjelma Toimenpit. 
lkm

Sähkön 
säästö

Osuus 
säästetystä 

sähköstä

Lämmön+pa 
säästö

Osuus 
säästetystä 
lämmöstä + 

pa
GWh/a % GWh/a %

Energiavaltainen teollisuus 31 63,7 42 % 54,1 12 %
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 16 0,19 24 % 1,88 6 %
Kemia 14 0,41 13 % 0,45 12 %
Muovi 3 0,02 2 % 0,07 1 %
Puutuote 1 0,00 0 % 0,21 2 %
Tekno 23 1,66 9 % 0,82 12 %

Keskisuuri yht. 57 2,3 3,4
Teollisuus yhteensä 88 66,0 57,5
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Kuva 3 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden teollisuusyritys-

ten (keskisuuri ja energiavaltainen teollisuus) vuosina 2008–2012 raportoi-
mien toteutettujen, päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden kumulatiivinen  
lukumäärä, investointitarve sekä säästövaikutus kunkin raportointivuoden  
lopussa.  
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Kuva 4 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden palvelualan  
yritysten vuosina 2008–2012 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja  
harkittavien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä 
säästövaikutus kunkin raportointivuoden lopussa. 
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Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2012 raportoimien toteutettujen ES- ja 
KAT-toimenpiteiden energiansäästövaikutus (5 472 GWh/a) on yhteensä noin 4,7 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, lämpö 
ja polttoaineet) vuonna 2012. Kun vuosittaisia energiavaltaisen teollisuuden säästöjä 
verrataan kyseisen vuoden energiavaltaisen teollisuuden raportoimiin energiankulutus-
lukuihin, on säästöosuus vaihdellut välillä 0,52 %−1,83 %, kun huomioidaan myös jälki-
käteen raportoidut toimenpiteet. 

Vuoden 2011 suuret lämmön ja polttoaineiden säästöt selittyvät pääosin yhdellä 
suurella toimenpiteellä, joka kattaa yli 70 % vuoden 2011 lämmön ja polttoaineiden 
säästöistä. 
 

 

 

Kuva 5 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimat sähkön, lämmön 
ja polttoaineiden säästöt vuosina 2008–2012. Pylväillä on esitetty vuosittain 
saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 

3.1.2 Energia-ala 

Alla on esitetty yhteenveto energiantuotannon viiden ensimmäisen sopimusvuoden ai-
kana toteuttamista, harkitsemista ja päätetyistä energiatehokkuustoimenpiteistä  
(Taulukko 7, Kuva 6). Taulukon ja kuvan luvuissa ovat mukana katselmustoimenpiteet 
(KAT), yrityksen omat energiansäästötoimenpiteet (ES) ja tuotannolliset toimenpiteet 
(TT). 
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Taulukko 7 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten raportoimista toteutetuista 
toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008–2012 sekä päätetyistä ja harkituista 
säästötoimenpiteistä vuonna 2012 (luvut sisältävät myös tuotannolliset ns. 
TT toimenpiteet). 

 

 
 

 

Kuva 6 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon tehos-
tumisen ja primäärienergiankäytön säästöt vuosina 2008–2012. Pylväillä on 
esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen 
vuosisäästö. 

 
 

Tiivistelmä energiapalvelun oman toiminnan tehostamistoimenpiteiden tuloksista on 
esitetty seuraavissa taulukoissa ja kuvassa (Taulukko 8, Kuva 7). Taulukoiden luvut kattavat 
kaukolämmön myynnin ja sähkön jakelun. Sähkön myynnille ei ole asetettu omaa toi-
mintaa tehostavia säästötavoitteita. Taulukossa (Taulukko 9) on esitetty yhteenveto ener-
giapalveluiden toimipaikkojen muista kuin energiansäästösyistä toteuttamista toimenpi-
teet (ns. MI-toimenpiteet), joilla on kuitenkin vaikutusta energiankulutukseen. 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Primäärienergiankäytön 
tehostaminen

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008-2012 406 791 853 161

2012
Toteutettu 95 79 179 11
Päätetty 32 19 20 1,9
Harkitaan 192 182 609 40
Päätetty ja harkittu yhteensä 224 200 629 42

Säästetty energia 

63

189

417

712
791

288

400

549
674

853

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010 2011 2012

G
W

h/
a

Sähköntuotannon tehostaminen Primäärienergia
Sähkön tuot.teh. kumulatiivinen Primäärienergia kumulatiivinen



17 

Taulukko 8 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämmön myynti ja 
sähkön jakelu) raportoimista omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteute-
tuista ES- ja KAT-toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008−2012 sekä pääte-
tyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2012.  

 
pa = polttoaineet 

 

 

 
Kuva 7 Sähkön jakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaa energi-

ankäyttöä koskevat energiansäästötoimenpiteiden (ES + KAT) säästöt vuo-
sina 2008–2012. Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja 
yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 
  

ES+KAT Toimenpiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2012 260 15,89 28,64 44,53 5,09

2012
Toteutettu 59 1,79 15,09 16,88 2,22
Päätetty 8 0,79 0,56 1,34 0,29
Harkitaan 13 0,35 0,60 0,95 0,18
Päätetty ja harkittu yhteensä 21 1,14 1,15 2,29 0,47

Säästetty energia 
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Taulukko 9 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämmön myynti ja säh-
kön jakelu) raportoimista omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteutetuista 
MI-toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008−2012 sekä päätetyistä ja harkituista 
säästötoimenpiteistä vuonna 2012. 

 
 
 
Seuraavissa kuvissa (Kuva 8) on esitetty energiapalveluiden kaukolämpötoimipaikkojen ja 
sähkönjakeluntoimipaikkojen toteuttamat, päättämät ja harkitsemat toimenpiteet, jotka 
tehostavat yritysten omaa energiatehokkuutta. Luvut ovat kumulatiivisia ja kuvaavat 
tilannetta kunkin raportointivuoden lopussa.  

Yhteenveto energiapalveluiden sopimusyritysten toteuttamista asiakkaiden energia-
tehokkuutta edistävistä toimenpiteistä löytyy toimenpideohjelman omasta vuosi-
raportista.5 

 
 

  

                                                
5 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2012 503 112,87 59,66 172,54 38,28

2012
Toteutettu 119 14,55 16,63 31,18 7,68
Päätetty 11 50,10 10,72 60,82 20,15
Harkitaan 2 1,00 0,00 1,00 0,02
Päätetty ja harkittu yhteensä 13 51,10 10,72 61,82 20,17

MI toimenpiteet Säästetty energia 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/


19 

 

 

 

Kuva 8 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden energiapalvelui-
den yritysten vuosina 2008–2012 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja 
harkittavien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä 
säästövaikutus kunkin raportointivuoden lopussa. 
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3.1.3 Säästövaikutuksen jakauma toimenpideohjelmittain 

Vuosina 2008–2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksien piirissä toteutetuilla 
energiatehokkuustoimenpiteillä on saavutettu yhteensä 7,9 TWh/a suuruinen säästövai-
kutus. Toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutuksesta ylivoimaisesti suurin osa, 69 % 
on toteutettu energiavaltaisessa teollisuudessa. Energiantuotannon osuus on 21 % ja 
keskisuuren teollisuuden, energiapalveluiden ja palvelualan yhteenlaskettu osuus on 
loput 10 % (Kuva 9). Näissä tiedoissa ei ole huomioitu energiavaltaisen teollisuuden, kes-
kisuuren teollisuuden eikä palvelualan MI-toimenpiteitä, joiden säästövaikutuksia käsitel-
lään seuraavassa kappaleessa (3.2). 

 
 

 

Kuva 9 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmissa  
toteutetuiksi raportoitujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen 
(7,9 TWh/a) jakautuminen eri toiminta-alueille vuoden 2012 lopussa. 

 
 

3.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 

Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet), joilla on kui-
tenkin vaikutusta energiantehokkuuteen, on raportoitu sopimuskauden aikana  
(2008–2012) teollisuuden ja palvelualan sopimusyrityksissä toteutetuiksi yhteensä 304 
kappaletta. Niiden säästövaikutus on yhteensä noin 800 GWh/a (Taulukko 10). Näillä toi-
menpiteillä teollisuus ja palvelualan yritykset säästivät vuonna 2012 noin 32 milj. euroa 
energiakustannuksissaan, jos oletetaan että kaikkien toimenpiteiden säästövaikutus on 
edelleen voimassa. Laskennassa on käytetty sähkön hintoina pääosin yritysten rapor-
toimien sähkönhintojen toimenpideohjelmakohtaisia keskiarvoja. Lämmön ja polttoainei-
den hinnat on laskettu Tilastokeskuksen hintojen perusteella. Hinnoissa ei ole mukana 
arvionlisäveroa. Tarkempaa tietoa käytetyistä energianhinnoista löytyy toimialakohtaisis-
ta vuosiraporteista. 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset eivät raportoi MI-
toimenpiteitä, vaan tuotannollisista syistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. TT-toimenpiteet). 

Keskisuuri
teollisuus

6 %

Energiavaltainen
teollisuus

69 %

Energiantuotanto
21 %

Energiapalvelut
3 %

Yksityinen
palveluala

1 %
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Näillä toimenpiteillä saavutettu säästö on sisällytetty aiemmissa kappaleissa 3.1.2 ja 
3.1.3 esitettyihin säästölukuihin. 
 
Taulukko 10 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten vuonna 2008–2012 rapor-

toimat muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen tehostamisinvestoin-
tien (MI) säästövaikutus. 

 
pa = polttoaineet 

 
 

3.3 Ympäristöinvestoinnit 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös toteutetuista ympäristönsuoje-
lusyistä toteutetusta toimenpiteitä (ns. YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta yrityk-
sen energiankäyttöön. Tällaisia toimenpiteitä on vain muutamia ja niiden vaikutus koko-
naissäästöihin on vähäinen ja voi olla myös energiankulutusta lisäävä. Nämä tiedot on 
esitetty toimialakohtaisissa raporteissa6.  
 
 

                                                
6 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut MI-toimenpiteet 
2008–2012 lkm

Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
EVT 126 157 587 744 121
Keskisuuri teollisuus yht. 151 8 44 51 17

Teollisuus yhteensä 277 165 631 796 138

Palveluala yhteensä 27 0,69 0,58 1,47 1,00

Kaikki alat yhteensä 304 166 631 797 139

Säästetty energia

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
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4 Asetettujen säästötavoitteiden saavuttaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään asetettujen säästötavoitteiden saavuttamista vuoden 
2012 lopussa viiden sopimusvuoden jälkeen.  

 

4.1 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualan tuloksista 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 11) on koottu koko teollisuuden ja palvelualan sopi-
muskaudella 2008−2016 vuoden 2012 loppuun mennessä saavuttamat säästöt sekä 
toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten asettamat säästötavoitteet yhteensä vuodelle 
2016.  
 
Taulukko 11 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten toteutettujen tehostamis-

investointien vaikutus energiatehokkuuteen vuosina 2008–2012 ja tulokset 
verrattuna yhteenlaskettuun tavoitteeseen. 

 
1) Sopimukseen liittyneiden yritysten liittymisvaiheessa ilmoittama säästötavoite yhteensä.  
2) Raportoiduilla toimenpiteillä saavutettu säästö verrattuna yritysten liittyessään ilmoittamaan säästötavoitteeseen 
3) EVT-yritysten vuosina 2008-2012 säästetyn energian osuus EVT-yritysten raportoimasta energiankäytöstä 

vuonna 2012 (117 373 GWh). 
 
 

Toimenpideohjelma

Säästötavoite 
sopimuskaudelle 

2008-2016 (1

Säästetty energia 
yhteensä 
2008-2012

Säästö 
verratttuna 
laskettuun 

tavoitteeseen (2

Yhteensä
GWh

Yhteensä
GWh/a %

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus ei asetettu 5 472 4,7% (3

Keskisuuri teollisuus
Elintarviketeollisuus 246 117 47 %
Kemianteollisuus 124 60 49 %
Muoviteollisuus 52 18 34 %
Puutuoteteollisuus 287 69 24 %
Teknologiateollisuus 236 158 67 %
Yleinen teollisuus 52 13 25 %

Keskisuuri  teollisuus yht. 998 435 44 %

Teollisuus yhteensä 5 906

Palveluala

Autoalan keskusliitto 0 0 0 %
Kaupan ala 127 83 66 %
Matkailu- ja ravintola-ala 61 14 22 %
Yleinen - palvelu 23 9 40 %

Palveluala yhteensä 211 106 50 %

Kaikki yhteensä 6 012
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Eri toimenpideohjelmat ovat edistyneet sopimuksen toteuttamisessa hyvin eri tahdissa. 
Tasaisella säästövauhdilla viidennen vuoden jälkeen säästöistä olisi saavutettu 56 %. 
Teknologiateollisuus on saavuttanut tässä ajassa jo noin 67 % säästötavoitteestaan ja 
kaupan ala jo 66 %. Muut toimenpideohjelmat ovat jäljessä tasaisen säästövauhdin ta-
voitteestaan. Autoalan tuloksia ei voida raportoida, sillä raportoineiden yritysten luku-
määrä on liian pieni.  

Energiavaltaiselle teollisuudelle ei ole määritelty yhteistä säästötavoitetta, vaan yri-
tykset määrittävät itse säästötavoitteensa. Koska kaikki yritykset ja toimipaikat eivät ole 
määrittäneet edelleenkään tavoitettaan, taulukossa (Taulukko 11) näkyvää säästöä on 
verrattu energiavaltaisen teollisuuden yritysten raportoimaan energiankäyttöön vuonna 
2012. 
 

4.1.1 Energiavaltainen teollisuus 

Aiemmin kuvatun mukaisesti energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei nykyisen sopi-
muskauden alussa asetettu kaikille yhteistä säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat 
tavoitteensa itse energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Lähes 
kaikki yritykset ovat olleet sopimuksessa mukana jo yli kaksi vuotta, joten tavoitteiden 
tulisi olla kaikilla määritettynä vähintään yritystasolla ja mielellään myös toimipaikkata-
solla.  

Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2012 raportoimien toteutettujen ener-
giatehokkuustoimenpiteiden energiansäästövaikutus (5 472 GWh/a) on yhteensä noin 
4,7 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, 
lämpö ja polttoaineet) vuonna 2012. Kun vuosittaisia energiavaltaisen teollisuuden sääs-
töjä verrataan kyseisen vuoden energiavaltaisen teollisuuden raportoimiin energiankulu-
tuslukuihin, on säästöosuus vaihdellut välillä 0,52 %−1,83 %, kun huomioidaan myös 
jälkikäteen raportoidut toimenpiteet. 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaan sen kohderyhmänä ole-
valle teollisuudelle sovitaan yhteinen energiankäytön tehostamistavoite vuonna 2010. 
Tavoitteen määrittämistä siirrettiin ja energiatehokkuusdirektiivin (EED) neuvottelujen 
alettua vuonna 2011 päätettiin odottaa uuden direktiivin mahdollisesti mukanaan tuomia 
muutostarpeita. Energiatehokkuusdirektiivi tuli voimaan joulukuussa 2012 ja se on toi-
meenpantava kesäkuuhun 2014 mennessä. EED sisältää sitovan energiansäästötavoit-
teen (artikla 7), jonka toimeenpanossa keskeisenä elementtinä on Suomessa suunnitel-
tu olevan energiatehokkuussopimusjärjestelmämme. Sitovaan energiansäästötavoittee-
seen sisältyy aiemmasta energiapalveludirektiivistä (ESD) poiketen myös päästökaupan 
piirissä olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teollisuuden toimenpi-
deohjelmaan liittyneiden energiankäyttö. Tavoitteiden asettamiseen energiavaltaisen 
teollisuuden toimenpideohjemassa palataan uudesta energiatehokkuussopimuskaudes-
ta neuvoteltaessa. 

 

4.1.2 Keskisuuri teollisuus 

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmissa määritelty ohjeellinen energiansäästöta-
voite (GWh) vuodelle 2016 on 9 % laskettuna jäsenyritysten vuonna 2005 toteutuneesta 
toimenpideohjelman piiriin kuuluvan lämmön, sähkön ja polttoaineiden kulutuksen yh-
teismäärästä. 

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin vuoden 2012 lopussa liittyneiden yri-
tysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu säästötavoite vuodeksi 2016 on 998 GWh/a. 
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Viidennen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta on toteutunut 435 GWh/a, 
joka vastaa 44 % tavoitteesta (Kuva 10, Kuva 11). 

 
 

 
Kuva 10 Keskisuuren teollisuuden tavoitteen toteutuma vuoden 2012 lopussa. 
 
 

 

Kuva 11 Keskisuuren teollisuuden raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästö-
vaikutus vuosina 2008–2012 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden 
yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a).  

 

Tasaisella säästövauhdilla olisi viidennen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoittees-
ta saavutettu 555 GWh/a. Keskisuuresta teollisuudesta vain teknologiateollisuus on yl-
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tänyt säästövauhtiin. Toimialakohtaisista tavoitteista on vuoden 2012 loppuun mennessä 
saavutettu noin 25–67 %. Kuvassa (Kuva 12) on piirretty yhtenäisellä viivalla viiden en-
simmäisen sopimusvuoden toimialakohtaiset toteutuneet säästöt sekä katkoviivalla 
suunta, joka tulisi toteutua jatkossa, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2016 
mennessä. Kuvasta havaitaan, että muiden kuin teknologiateollisuuden säästötahdin 
pitäisi kiristyä tulevina vuosina, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Myös teknologiateollisuu-
dessa on jatkossa aktiivisesti huolehdittava, ettei uusien säästötoimenpiteiden toteutta-
misessa tule notkahdusta. 
 

 

 

Kuva 12 Keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmissa raportoitu toteutettujen 
toimenpiteiden säästövaikutus vuosina 2008–2012. Jo saavutettu säästö on 
kuvattu yhtenäisellä viivalla. Katkoviivalla on kuvattu vaadittava säästövauhti, 
mikäli säästöt kertyvät vuodesta 2012 eteenpäin tasaisesti sopimuskauden 
loppuun asti. 

 
 

4.1.3 Palveluala 

Myös palvelualan toimenpideohjelmissa määritelty ohjeellinen energiansäästötavoite 
vuodelle 2016 on 9 % laskettuna jäsenyritysten vuonna 2005 toteutuneesta lämmön, 
sähkön ja polttoaineiden kulutuksen yhteismäärästä. 

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten yhteenlaskettu säästötavoite 
vuodelle 2016 on 211 GWh/a, josta liittyneet yritykset ovat toteuttaneet viiden ensim-
mäisen sopimusvuoden aikana 106 GWh/a. Tämä vastaa 50 % palvelualan toimenpide-
ohjelmiin liittyneiden yritysten yhteisestä tavoitteesta. (Kuva 13, Kuva 14). Toimialaliitoista 
vain kaupan liitto on yltänyt keskimääräiseen vuosittaiseen säästövauhtiin, jolla liittymis-
vaiheessa asetettu energiansäästötavoite (GWh/a) saavutettaisiin vuonna 2016. Kauppa 
on saavuttanut 66 % säästötavoitteestaan. Sen osuus koko palvelualan säästötavoit-
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teesta on suurin (60 % koko palvelualan tavoitteesta) ja näin kokonaisuudessaan palve-
lualan säästötavoitteesta on saavutettu suurempi osuus kuin keskisuurella teollisuudella. 
Matkailu- ja palvelualan tavoitteista on vuoden 2012 loppuun mennessä saavutettu 22 % 
ja yleisen palvelualan toimenpideohjelman tavoitteesta 40 %. 

 
 

 
Kuva 13 Palvelualan tavoitteen toteutuma vuoden kolmen ensimmäisen sopimus-

vuoden 2012 lopussa. 
 
 

 

Kuva 14 Palvelualan raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus vuosina 
2008–2012 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden yritysten yhteen-
laskettu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a). 
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4.2 Energia-ala 

4.2.1 Energiantuotanto 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten tavoitteena on toteuttaa 
energiankäytön tehostamistoimia, joilla parannetaan primäärienergiankäytön tehokkuut-
ta ja energiatuotannon kokonaishyötysuhdetta. Toimenpideohjelman säästötavoitteeksi 
on asetettu 1 000 GWh primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh sähköntuotannon 
tehostaminen sähköenergiaksi laskettuna vuoteen 2016 mennessä. Vuoden 2012 lop-
puun mennessä sähköntuotannon tehostumisen tavoitteesta oli toteutunut 79 % 
(791 GWh) ja primäärienergian säästöstä 85 % (853 GWh) edellyttäen, että toimen-
piteiden säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 2016 lopussa (Taulukko 12). 
 
Taulukko 12 Tavoitteiden toteutuminen energiantuotannon toimenpideohjelman  

sopimusyrityksissä raportointivuonna 2012. 

 

 
 

4.2.2 Energiapalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa liittyneissä yrityksissä 
energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka johtavat 150 GWh/a sähkönsäästöön sekä 
150 GWh/a primäärienergian käytön tehostamiseen vuoteen 2016 mennessä. Sähkön-
säästöt voivat näkyä sähkön siirto- ja jakeluhäviöiden tai kaukolämmön tuotannon ja 
siirron sähkönkulutuksen vähenemisessä. Primäärienergian käyttöä voidaan tehostaa 
pienentämällä kaukolämmön jakeluhäviöitä tai erillistuotannon polttoaineiden kulutusta 
tehostamalla.  

Lisäksi Energiapalveluiden sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille tar-
jottaviin energiapalveluihin, joiden tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 % energian-
säästötavoitteen saavuttamista asiakaskunnassa. Näitä toimia ei ole käsitelty tässä yh-
teenvetoraportissa. Yhteenveto asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden toteuttamisesta 
löytyy toimenpideohjelman vuosiraportista7. 

Vain energiansäästösyistä tehtyjen toimenpiteiden (ES- ja KAT-toimenpiteet) toteu-
tunut sähkönsäästövaikutus oli vuoden 2012 jälkeen 15,9 GWh ja lämpöä ja polttoainei-
ta 28,6 GWh. Jos otetaan huomioon pelkkien ES- ja KAT-toimenpiteiden säästövaiku-

                                                
7 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 

Sähköntuotannon/käytön 
tehostaminen

Primäärienergian käytön 
tehostaminen

Tavoite vuodelle 2016 (GWh) 1 000 1 000

Energiansäästö EnergiansäästöEnergiantuotannon 
toimenpideohjelma

    Tavoitteesta saavutettu 
    vuonna 2012 (GWh)

79 % 85 %

853791
Tavoitteesta saavutettu 
vuonna 2012 (GWh)

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
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tus, olisi energiapalveluiden toimenpideohjelman säästötavoitteesta saavutettu sähkön 
osalta 10,6 % ja lämmön ja polttoaineiden osalta 19 %. 

Kun otetaan huomioon sekä varsinaisten energiansäästötoimenpiteiden (ES- ja 
KAT-toimenpiteet) että muiden toimenpiteiden (MI-toimenpiteet) energiansäästövaiku-
tus, toteutettiin viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana sähkön säästötavoitteesta 
86 % (noin 129 GWh/a) ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoitteesta 59 % 
(noin 88 GWh/a) edellyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa 
vielä vuoden 2016 lopussa (Taulukko 13).  
 
 
Taulukko 13 Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat säästöt vuosina 

2008–2012 ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle. 
Säästötavoitteen seurannassa (%) on otettu ES ja KAT toimenpiteiden lisäk-
si huomioon myös ns. MI-toimenpiteet.  

Vuosina 2008 – 2012 toteutetuksi raportoidut 
toimenpiteet Säästöt 

  Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

      
Tehostamistavoite vuodelle 2016 150 150 
  

 
  

Energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 
(KAT+ES -toimenpiteet) 15,9 28,6 

      
Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toi-

menpiteet (MI -toimenpiteet)  112,9 59,7 

      

Kaikki toimenpiteet yhteensä (KAT+ES+MI ) 128,8 88,3 

      
Tehostamistavoitteesta saavutettu osuus 

(%) 86 % 59 % 

      
pa = polttoaineet 
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5 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

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.  
 
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 
 

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

Energiavaltaisen teollisuuden sekä energiantuotannon toimenpideohjelmissa jatku-
van parantamisen näkökohdat toteutetaan ottamalla käyttöön energiatehokkuus-
järjestelmä (ETJ). Yleensä yritykset liittävät energia-asiat jo olemassa olevaan johtamis-
järjestelmään. Tämä tulee tehdä 12 kuukauden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymi-
sestä. Johdon katselmuksella tulee varmistaa 24 kuukauden kuluessa, että yritys on 
ottanut käytännön toimissaan huomioon energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen 
näkökulmat energiatehokkuusjärjestelmässä kuvatulla tavalla. ETJ:n käyttöönotto on 
vapaaehtoista keskisuuressa teollisuudessa ja palvelualalla. 

Yritysten tulee ensimmäisen sopimusvuoden aikana selvittää energiankulutuksensa 
nykytila toimipaikka ja/tai toimipaikkaryhmätasolla energialajeittain (sähkö, lämpö, polt-
toaineet), asettaa yleiset energiankäytön tehostamisen päämäärät sekä määrittää ener-
giatehokkuustoiminnan vastuut. Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymi-
sestä yrityksen on tunnistettava mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava 
toimipaikkakohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet. Lisäksi on laadittava aika-
taulu kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 
Muille jatkuvan parantamisen velvoitteille ei ole määritelty toteuttamisaikataulua. 

Yritysten on myös ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa määritettävä yritys- ja 
tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä tällä 
tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden tehos-
tamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhenkilöt. 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma on tehtävä kahden ensimmäisen sopimus-
vuoden aikana. Tehostamissuunnitelma käsittää energiakulutuksen sekä -tehokkuuden 
nykytilanteen selvityksen sekä mahdollisen säästöpotentiaalin kartoittamisen. Taulukos-
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sa (Taulukko 14) on esitetty yhteenveto siitä, miten toimenpideohjelmittain vastuiden ni-
meämisessä ja tehostamissuunnitelman laatimisessa on edetty toimipaikoilla. 

 
Taulukko 14 Energiatehokkuuden vastuuhenkilöiden nimeäminen ja energiatehokkuuden 

tehostamissuunnitelman laatiminen toimipaikoilla vuonna 2012. 

 
1) Yli vuoden sopimukseen kuuluneiden yritysten toimipaikoista 

2) Yli kaksi vuotta sopimukseen kuuluneiden yritysten toimipaikoista  

 
 

Yritykset toteuttavat vaihtelevasti energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen sopimus-
velvoitteita. Osa yrityksistä on jo jakanut energiatehokkuustyön vastuut, laatinut energia-
tehokkuuden tehostamissuunnitelman, järjestänyt koulutusta henkilökunnalleen sekä 
laatinut hankinta- ja suunnitteluohjeistuksen. Edelleen on kuitenkin iso joukko toimipaik-
koja, jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, mutta silti eivät ole 
määritelleet energiatehokkuuden vastuita. Vielä useammalla on puutteita energiatehok-
kuuden tehostamissuunnitelman laatimisessa. Toimenpideohjelmien vuosiraporteissa8 
on tarkemmin kuvattu kunkin toimialan tilanne jatkuvan parantamisen toimenpiteiden 
suhteen. 
 
 

                                                
8 http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/ 
 

Toimenpideohjelma
Energiatehokkuu-

den vastuut 
määritetty 1)

Voimassaoleva 
tehostamissuun-

nitelma 2)

% %

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus 92 % 66 %
Keskisuuri teollisuus

Elintarviketeollisuus 68 % 59 %
Kemianteollisuus 56 % 29 %
Muoviteollisuus 44 % 35 %
Puutuoteteollisuus 61 % 29 %
Teknologiateollisuus 51 % 33 %

Palveluala
Kaupan ala 86 % 85 %
Matkailu- ja ravintola-ala 52 % 40 %

Energia-ala
Energiantuotanto 98 % 75 %
Energiapalvelut 91 % 59 %

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/vuosiraportit/
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6 Kehitysideat 

Yrityksillä on vuosiraportoinnin yhteydessä mahdollisuus tuoda esille energiatehokkuutta 
parantavia kehitys- ja tutkimusideoita, joita yritys ei yksin tulisi toteuttamaan. Motiva 
kokoaa ideat ja kartoittaa muiden yritysten ja tahojen kiinnostuksen esitettyihin aiheisiin 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Kehitysideoista raportointi ei ole kovin aktiivista, ja vain muutamat yritykset ovat 
tehneet kehitysehdotuksia. Esitettyjä ehdotuksia on käsitelty kunkin toimialan ohjaus-
ryhmien kokouksissa ja energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon ns. jatkuvan 
parantamisen työryhmän (JaPa) kokouksissa. Niissä on sovittu, miten aiheita viedään 
eteenpäin. Esitetyt kehitysideat löytyvät toimialakohtaisista vuosiraporteista. 
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on vuonna 2012 ollut kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 
40 % tuettavasta maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liitty-
neille pk-yrityksille9 tuki on ollut 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy 
kiinteistöihin kohdistuvissa katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teolli-
suuden katselmusmalleja käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perus-
teella. Vastaavasti kaukolämpökatselmuksissa tuettavan työkustannuksen yläraja mää-
räytyy verkossa myydyn energian ja voimalaitosten energia-analyyseissä voimalaitoksen 
vuotuisen polttoainekäytön perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatsel-
mustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri 
katselmustyypeille. 

Vuoden 2013 tukilinjauksissa TEM on päättänyt edellisistä vuosista poiketen laa-
jentaa 50 %:n katselmustukimahdollisuuden kaikille mikro- ja pk-yrityksille. Laajennettu 
tuki on voimassa ministeriön vuoden 2013 tukilinjausten voimassaolon ajan. Vuoden 
2014 energiakatselmustuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista ja se haetaan 
siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella kyseessä oleva kohde sijaitsee. Energiakatsel-
muksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

 

7.1.2 Myönnetty energiakatselmustuki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset käynnistivät luku-
määräisesti vuonna 2012 hieman enemmän energiakatselmuksia kuin edellisenä vuon-
na, mutta energiakatselmustuella mitattuna volyymi sen sijaan laski noin neljännekseen 
edellisvuotisesta. Vuonna 2012 myönnetty energiakatselmustuki onkin poikkeuksellisen 
alhainen sopimuskaudella 2008–2012.  

Myönnetty tuki vuonna 2012 oli suurella osalla elinkeinoelämän toimenpideohjel-
mista selvästi alhaisempi kuin sopimuskaudella keskimäärin. Myös kohteiden määrällä 
mitattuna on katselmustoiminta ollut aiempia vuosia hiljaisempaa suurella osalla toi-
menpideohjelmista. Poikkeuksena tästä oli puutuoteteollisuuden ja kaupan toimenpide-
ohjelmissa myönnetty energiakatselmustuki, joka oli keskimääräistä suurempi. Näiden 
toimenpideohjelmien alueella käynnistyi myös lukumääräisesti edellisvuotta enemmän 
energiakatselmuksia.  

Vuonna 2012 elinkeinoelämän alueella käynnistyi yhteensä 34 energiakatselmus-
hanketta, mikä oli reilu kolmannes vähemmän kuin vuonna 2011. Hankkeisiin liittyvien 
katselmuskohteiden määrä nousi hieman edellisvuodesta. Myönnetty energiakatselmus-
tuki (0,44 milj. euroa) oli selvästi pienempi kuin aiemmin sopimuskaudella. Suuri ero 
vuoden 2011 lukuihin selittyy pitkälti energiavaltaisen teollisuuden tuen määrällä. Vuon-

                                                
9 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosilii-
kevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 
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na 2011 oli elinkeinoelämän sopimuksiin liittyneille myönnetty energiakatselmustuki kat-
selmuskohteiden määrän pienuudesta huolimatta suurempi, koska mukana oli muutama 
todella suuri energiavaltaisen teollisuuden kohde. Energiavaltaisen teollisuuden osuus 
myönnetystä tuesta vuonna 2011 oli 70 % (1,3 milj. euroa). Vuonna 2012 on energiaval-
taiselle teollisuudelle myönnetty tuki poikkeuksellisen alhainen (0,09 milj. euroa), alle 
10 % vuonna 2011 energiavaltaiselle teollisuudelle myönnetystä tuesta, ja vain 8 % 
vuonna 2012 elinkeinoelämälle myönnetystä energiakatselmustuesta.  

Elinkeinoelämän sopimusyrityksille myönnetty energiakatselmustuki kattoi 66 % 
kaikille elinkeinoelämän yrityksille vuonna 2012 myönnetystä energiakatselmustuesta 
(0,67 milj. euroa). Vastaavasti osuus elinkeinoelämän alueella kaikkiaan vuonna 2012 
käynnistetyistä hankkeista (70 hanketta) oli 46 % ja energiakatselmuksista (109 kohdet-
ta) 61 %. 

 
 

 

Kuva 15 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-
neiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä ja nii-
hin myönnetty energiakatselmustuki vuosittain 2008−2012.  

 
 

Elinkeinoelämän eri toimenpideohjelmiin liittyneille sekä eri toiminta-alueille (keskisuuri 
teollisuus, teollisuus yhteensä, yksityinen palveluala sekä energia-ala) yhteensä myön-
netty energiakatselmustuki sekä käynnistyneiden hankkeiden ja niiden sisältämien 
energiakatselmusten lukumäärä ja katselmuskustannukset vuonna 2012 on esitetty tau-
lukossa (Taulukko 15). Taulukko 16 (Taulukko 16) sisältää vastaavat tiedot koko sopimus-
kaudelta 2008−2012.  
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Taulukko 15 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toi-
menpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin vuonna 2012. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kustannukset 

Hankkeiden 
TEM tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            
  Elintarviketeollisuus 1 1 21 000 8 400 
  Kemianteollisuus 1 1 36 400 14 560 
  Muoviteollisuus 1 1 9 680 4 840 
  Puutuoteteollisuus 5 6 308 900 123 560 
  Teknologiateollisuus 9 9 211 298 86 882 
  Yleinen - teollisuus 2 4 99 390 44 150 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 19 22 686 668 282 392 
  Energiavaltainen teollisuus 7 7 212 890 85 150 

2012 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 26 29 899 558 367 542 
  Autoala 0 0 0 0 
  Kaupan ala 2 29 138 200 55 280 
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 2 2 8 380 3 560 
  Yleinen - palvelu 2 3 19 340 7 730 
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 6 34 165 920 66 570 
  Energiapalvelut 2 3 22 612 9 606 
  Energiantuotanto 0 0 0 0 
  Energia-alan sopimusyritykset yht. 2 3 22 612 9 606 
  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 34 66 1 088 090 443 718 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 10 11 334 140 133 654 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 30 32 225 596 90 598 
  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 40 43 559 736 224 252 
  Elinkeinoelämä kaikki yhteensä 74 109 1 647 826 667 970 
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Taulukko 16 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toi-
menpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin yhteensä koko 
sopimuskaudella 2008–2012. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kustannukset 

Hankkeiden 
TEM tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            
  Elintarviketeollisuus 31 40 1 659 959 683 200 
  Kemianteollisuus 21 22 757 896 304 110 
  Muoviteollisuus 14 14 263 320 107 530 
  Puutuoteteollisuus 17 18 819 250 328 360 
  Teknologiateollisuus 65 82 2 045 268 829 984 
  Yleinen - teollisuus 9 20 376 891 155 140 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 157 196 5 922 584 2 408 324 
  Energiavaltainen teollisuus 56 67 6 017 401 2 413 287 

Yhteensä Teollisuus, sopimusyritykset yht. 213 263 11 939 985 4 821 611 
2008–2012 Autoala 0 0 0 0 

  Kaupan ala 8 47 334 920 133 960 
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 56 81 582 977 251 712 
  Yleinen - palvelu 9 15 199 862 81 465 
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 73 143 1 117 759 467 137 
  Energiapalvelut 7 14 91 622 38 426 
  Energiantuotanto 30 45 1 933 591 796 030 
  Energia-alan sopimusyritykset yht. 37 59 2 025 213 834 456 

  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 323 465 
15 082 

957 6 123 204 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 42 51 1 134 960 456 668 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 4 4 156 300 62 520 
  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 162 188 1 161 424 465 508 
  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 3 3 197 920 79 160 
  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 211 246 2 650 604 1 063 856 
  Elinkeinoelämä kaikki yhteensä 534 711 17 733 561 7 187 060 
            

 
 
Yhteensä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toiminta-alueilla (keskisuuri 
teollisuus, energiavaltainen teollisuus, palveluala, energia-ala) katselmusvolyymi vuonna 
2012 oli katselmustuella mitattuna selvästi sopimuskauden pienin (Kuva 15). Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta eri toiminta-alueilla sekä lukumäärällä että katselmustuella 
mitattuna volyymit laskivat edellisestä vuodesta ja erityisesti sopimuskauden keskimää-
räisistä luvuista (Kuva 16).  

Vuonna 2012 katselmustoiminnan volyymi kasvoi niin katselmuskohteiden luku-
määrällä kuin niille myönnetyllä tuella mitattuna vain puutuoteteollisuuden, kaupan ja 
yleisen teollisuuden toimenpideohjelmien alueella.  

Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää laskua käynnistyneissä katselmuksissa 
vuonna 2012 oli käytännössä kaikkien muiden kuin edellä mainittujen toimenpideohjel-
mien alueilla (Kuva 16). Tämä näkyi lähes vastaavasti ko. alueille myönnetyissä katsel-
mustuissa (Kuva 17). 
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Kuva 16 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-

neiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä vuosit-
tain sopimuskaudella 2008−2012. 

 
 

 
Kuva 17 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-

neiden yritysten energiakatselmuskohteille myönnetty katselmustuki vuosit-
tain sopimuskaudella 2008−2012. 

 
 
Vuonna 2012 suurin osa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-
ohjelmien alueelle myönnetystä energiakatselmustuesta (0,28 milj. euroa) kohdistui kes-
kisuuren teollisuuden hankkeille. Keskisuuren teollisuuden hankkeille myönnetyn tuen 
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(0,28 milj. euroa) määrä laski noin neljänneksen edellisestä vuodesta ja katselmuskoh-
teiden lukumääräkin lähes putosi 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumääräisesti 
energiakatselmuksia käynnistyi ensimmäistä kertaa sopimuskaudella eniten palvelun 
toimenpideohjelmissa (Kuva 18). Palvelualan toimenpideohjelmissa katselmuksia käyn-
nistyi vuonna 2012 yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2012 puutuoteteollisuuden osuus keskisuuren teollisuuden toimenpideoh-
jelmiin liittyneille myönnetystä tuesta oli 44 % ja teknologiateollisuuden osuus noin kol-
mannes. Yleisen teollisuuden toimenpideohjelman osuus oli 16 % myönnetystä tuesta. 
Muihin keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneille myönnetyn tuen osuus 
koko keskisuuren teollisuuden sopimustoimintaan liittyville hankkeille myönnetystä tues-
ta vaihteli välillä 2 %−5 %.  

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille vuonna 2012 myönnetty ener-
giakatselmustuki (0,067 milj. euroa) kattaa 6 % koko elinkeinoelämän sopimuksen alu-
eelle vuonna 2012 myönnetystä tuesta. Sekä lukumääräisesti että katselmustuella mitat-
tuna eniten katselmuksia käynnistyi palvelualan toimenpideohjelmista kaupan alalla kun 
taas matkailu ja ravintola-alalla ja palvelualan yleisessä toimenpideohjelmassa käynnis-
tyi vain muutama katselmus.  

 
 

Energiakatselmuskohteiden  
lukumäärä yht. 66 kpl 

Energiakatselmustuki 
yht. 0,44 milj. eur 

  
Kuva 18 Vuonna 2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-

ohjelmiin liittyneiden yritysten käynnistämille energiakatselmuksille myönne-
tyn katselmustuen ja tukea saaneiden katselmuskohteiden lukumäärän jakau-
tuminen eri toiminta-alueille.  

 
 
Verrattaessa vuoden 2012 lukuja koko sopimuskauteen (2008–2012), on palvelualan 
osuus kohteiden määrästä vuonna 2012 ollut selvästi keskimääräistä suurempi. Samoin 
katselmustuessa on energiavaltaisen teollisuuden osuus vuonna 2012 selvästi keski-
määräistä pienempi. Lisäksi energiantuotannon toimenpideohjelmassa ei käynnistynyt 
lainkaan katselmuksia vuonna 2012 (Kuva 18, Kuva 19). 
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Energiakatselmuskohteiden  
lukumäärä yht. 465 kpl 

Energiakatselmustuki 
yht. 6,12 milj. eur 

  
 Kuva 19 Sopimuskaudella (2008–2012) elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 

eri toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten käynnistämille energiakatsel-
muksille myönnetyn katselmustuen ja tukea saaneiden katselmuskohteiden 
lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 

7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteis-
sa harkinnanvaraista investointitukea energiansäästöhankkeille. Energiatuen pääpaino 
on uuden, energiaa säästävän ja uusiutuvia energialähteitä edistävän tekniikan käyt-
töönotossa. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin 
saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa investointitukea myös tavanomaisen tekniikan 
hankkeisiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sillä arvioidaan olevan hankkeen 
käynnistymiselle tärkeä merkitys. 

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2012 enimmillään 20 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästön aikaansaamiseksi välttämätön. Pääs-
tökauppalain soveltamisalan piirissä oleville laitoksille ei tukea myönnetä tavanomaisen 
tekniikan hankkeille, joissa päästöoikeuksilla on merkittävä taloudellinen vaikutus hank-
keen kannattavuuteen. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2012 oli maksimissaan 40 %, mutta 
käytännössä hankkeen koosta riippuen useimmiten 25–35 %. Tämä tuki koskee vain 
hankkeen uutta teknologiaa sisältävää osuutta ja kyseessä olevien hankkeiden ns. ta-
vanomaiseksi teknologiaksi arvioidulle osuudelle tukitaso on alempi määräytyen tavan-
omaisen teknologian 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 25 %. 
Vastaavasti kuten energiakatselmustukea, myös investointitukea on haettava aina en-
nen hankkeen aloittamista. Tukihakemus toimitetaan pääsääntöisesti kohteen sijainti-
paikan mukaan määräytyvään paikalliseen ELY-keskukseen. Investointi katsotaan aloi-
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tetuksi, kun sitä koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova 
tilaus. 

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuonna 2013 edellä mainittuihin tukitasoihin ei 
tullut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 2013 investointitukien 
tukiehtoihin tuli joitain muutoksia koskien säästöinvestointien takaisinmaksuaikoja, nii-
den kokoa ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden hakijaa. Vuoden 2013 tukilin-
jausten mukaisesti koroton takaisinmaksuaika investointituen kohteena olevalle energi-
ansäästötoimenpiteelle on oltava yli 3 vuotta. Lisäksi takaisinmaksuajan ollessa 3–5 
vuotta, suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, jossa on esitetty investoin-
nin kannattavuus tuen kanssa ja ilman sekä tuen tarvetta koskevat kirjalliset perustelut. 
Tuettaville hankkeille ei myöskään edellisen vuoden tapaan ole enää määritetty ylärajaa 
ja ESCO-palvelulla toteutettavassa hankkeessa ei ESCO-yritys enää voi olla tuen haki-
jana.  

Vuoden 2013 investointitukia koskevat tukilinjaukset ja linkit tukihakemuksiin löyty-
vät laajemmin Motivan verkkosivulta kohdasta TEM energiakatselmus- ja investointituet 
201310. Vuoden 2014 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

 

7.2.2 Myönnetty investointituki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Vuonna 2012 elinkeinoelämän sopimukseen liittyneissä yrityksissä investointitukea saa-
neiden hankkeiden määrä laski noin kolmanneksen edellisestä vuodesta.  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liittyneet yri-
tykset käynnistivät vuonna 2012 yhteensä 71 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin 
suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Näille hankkeille yhteensä myönnetty 
tuki oli vain kolmasosa edellisenä vuonna myönnetystä tuesta, ja vain noin puolet vuon-
na 2010 myönnetystä tuesta (Kuva 20). 
 

 

Kuva 20 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-
neille yrityksille myönnetty investointituki ja tukea saaneiden hankkeiden lu-
kumäärä vuosittain 2008−2012.  

                                                
10 www.motiva.fi/Toimialueet/Energiakatselmustoiminta/TEM tukemat energiakatselmukset/Katselmus ja investoin-
tituet 
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Elinkeinoelämän eri toimenpideohjelmiin liittyneille sekä eri toiminta-alueille (keskisuuri 
teollisuus, teollisuus yhteensä, yksityinen palveluala sekä energia-ala) yhteensä myön-
netty investointituki sekä käynnistyneiden hankkeiden lukumäärä vuonna 2012 ja toi-
saalta yhteensä vuosina 2008−2012 on esitetty taulukossa (Taulukko 17). 

Taulukossa näkyvää myönnettyä tukea vastaavat investoinnit ovat vuonna 2012 tu-
kihakemusten perusteella olleet yhteensä lähes 29 milj. euroa. Investoinneista 58 % 
(16,5 milj. euroa) kohdistui teollisuuden toimenpideohjelmiin. Energiavaltaisen teollisuu-
den toimenpideohjelmaan liittyneiden osuus näistä teollisuuden tukea saaneiden hank-
keiden investoinneista oli 6,5 milj. euroa. ja keskisuuren teollisuuden toimenpideohjel-
miin liittyneiden 10,0 milj. euroa. Yksityiselle palvelualalle ja energia-alalle myönnettyä 
tukea vastaavat investoinnit olivat yhteensä noin 12,7 milj. euroa, josta yksityisen palve-
lualan osuus vuonna 2012 oli 3,0 milj. euroa ja energia-alan 9,1 milj. euroa.  

 
Taulukko 17 Investointituet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-

ohjelmiin liittyneiden yritysten energiatehokkuushankkeisiin vuonna 2012 se-
kä yhteensä koko sopimuskaudella 2008–2012. 

Sopimusalue 2012 2008–2012 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Elintarviketeollisuus 6 926 425 21 2 487 155 
Kemianteollisuus 3 80 400 9 3 726 400 
Muoviteollisuus 1 11 150 15 532 010 
Puutuoteteollisuus 1 7 400 6 397 100 
Teknologiateollisuus 10 992 730 50 2 989 711 
Yleinen - teollisuus 5 128 500 11 605 420 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 26 2 146 605 112 10 737 796 
Energiavaltainen teollisuus 16 1 257 300 67 17 271 578 
Teollisuus, sopimusyritykset yht. 42 3 403 905 179 28 009 374 
Autoala 1 67 400 2 74 800 
Kaupan ala 9 204 546 34 1 625 664 
Matkailu- ja ravintolapalvelut 5 69 858 19 805 938 
Yleinen - palvelu 7 263 436 25 1 106 783 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 22 605 240 80 3 613 185 
Energiapalvelut 2 195 800 9 554 000 
Energiantuotanto 5 1 259 634 24 4 381 789 
Energia-alan sopimusyritykset yht. 7 1 455 434 33 4 935 789 
Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 71 5 464 579 292 36 558 348 
          

 
 

Kaikilla toiminta-alueilla – teollisuus, yksityinen palveluala sekä energia-ala – investointi-
tukea saaneiden hankkeiden lukumäärä laski vuonna 2012 edellisestä vuodesta. Kahta 
toimenpideohjelmaa lukuun ottamatta (kemia ja teollisuuden yleinen toimenpideohjel-
ma), käynnistyneiden investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä laski elinkei-
noelämän eri toimenpideohjelmien alueilla (Kuva 21).  
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Kaiken kaikkiaan elinkeinoelämän alueella investointitukea vuonna 2012 saaneiden 
hankkeiden määrä on noin neljännes sopimuskaudella 2008−2012 tähän mennessä 
tukea saaneiden hankkeiden määrästä ja 15 % ko. hankkeille myönnetystä tuesta.  

Tuella mitattuna ainoastaan elintarviketeollisuuden ja autoalan hankkeisiin myön-
netty investointituki nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna (Kuva 22). 

Energiavaltaisen teollisuuden osuus (1,3 milj. euroa) elinkeinoelämän energiate-
hokkuussopimukseen liittyneille myönnetystä tuesta vuonna 2012 oli 23 %, mikä on 
selvästi vähemmän kuin sopimuskaudella keskimäärin (47 %). Myös energiantuotannon 
toimenpideohjelmaan liittyneille vuonna 2012 myönnetyn tuen (1,3 milj. euroa) osuus oli 
23 % koko elinkenoelämälle myönnetystä investointituesta. Teknologiateollisuuden ja 
Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille myönnetty tuki oli 18 %, muille 
toiminta-alueille myönnetyn tuen vaihdellessa 1–5 %:n välillä.  

Kaikkien toimenpideohjelmien alueella on sopimuskaudella 2008−2012 käynnisty-
nyt vähintään yksi tukea saanut energiansäästöhanke (Kuva 21, Kuva 22). 
 
 

 

Kuva 21 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-
neiden yritysten investointitukea saaneiden energiatehokkuushankkeiden lu-
kumäärä vuosittain sopimuskaudella 2008−2012. 
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Kuva 22 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liitty-
neiden yritysten energiatehokkuushankkeille myönnetty investointituki vuosit-
tain sopimuskaudella 2008−2012. 

 
 

Vuonna 2012 myönnetyn investointituen jakautuminen eri toiminta-alueille (Kuva 23)  
eroaa selvästi edellisestä vuodesta. Vuoden 2011 luvuissa, ja myös sopimuskauden 
2008–2012 luvuissa, näkyy selvästi vuonna 2011 energiavaltaiselle teollisuudelle myön-
netty poikkeuksellisen suuri investointituki (Kuva 24).  

Vuonna 2012 elinkeinoelämän hankkeille myönnetystä tuesta suuntautui lähes 
40 % keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmien alueelle. Energiavaltaisen teollisuu-
den ja energiantuotannon toimenpideohjelmien alueelle myönnettiin kummallekin 23 % 
tuesta. Vuonna 2011 energiavaltaisen teollisuuden hankkeille myönnetty investointituki 
oli lähes nelinkertainen keskisuuren teollisuuden hankkeisiin verrattuna. Vuonna 2012 
teollisuuden hankkeiden osuus kaikille elinkeinoelämän sopimusyrityksille myönnetystä 
investointituesta vuonna oli 62 %, kun se edellisenä vuonna oli yli 77 %. Energia-alan 
osuus sopimuskaudella myönnetystä investointituesta kasvoi edelleen hieman edellises-
tä vuodesta. Teollisuuden osuus investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärästä 
(59 %) on vuonna 2012 samaa luokkaa kuin teollisuuden hankkeille myönnetyn tuen 
osuus (62 %).  

Sekä energiavaltaisen teollisuuden että energiantuotannon toimenpideohjelmassa 
on sopimuskaudella 2008–2012 tukea saaneiden hankkeiden osuus elinkeinoelämän 
tuetuista hankkeista pienempi kuin myönnetyn tuen osuus. Näissä toimenpideohjelmissa 
tuetut hankkeet ovat pääsääntöisesti suurempia kuin palvelun tai keskisuuren teollisuu-
den hankkeet.  
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Investointitukikohteiden  
lukumäärä yht. 71 kpl 

Investointituki 
yht. 5,46 milj. eur 

  

Kuva 23 Vuonna 2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-
ohjelmiin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja tukea saaneiden 
hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 
 

Kun verrataan elinkeinoelämän energiatehokkuushankkeille myönnettyä investointitukea 
vuonna 2012 koko sopimuskaudella 2008–2012 myönnettyyn investointitukeen, oli 
energiavaltaisen teollisuuden osuus (23 %) poikkeuksellisen pieni (Kuva 24). 
 

 

Investointitukikohteiden  
lukumäärä yht. 292 kpl 

Investointituki 
yht. 36,56 milj. eur 

  
 

Kuva 24 Sopimuskaudella 2008–2012 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
eri toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja  
tukea saaneiden hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 
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Edellä esitetty koski elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille 
energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön myönnettyä investointitukea.  

Sen lisäksi sopimusyrityksille vuonna 2012 myönnettiin uusiutuvan energiankäytön 
lisäämiseen investointitukea 13 hankkeeseen yhteensä 1,3 milj. euroa. Hankkeista 6 
(0,40 milj. euroa) oli keskisuuren teollisuuden, 1 (0,006 milj. euroa) yksityisen palvelu-
alan ja 6 (0,7 milj. euroa) energia-alan sopimusyritysten hankkeita. Vuonna 2012 myön-
nettyjä uusiutuvan energian tukia vastaavat investoinnit olivat yhteensä noin 
6,3 milj. euroa.  

Vuosina 2009−2012 on uusiutuvan energian tukea myönnetty sopimusyrityksille yh-
teensä 9,8 milj. euroa ja sitä vastaavat investoinnit ovat olleet noin 49,6 milj. euroa 
(vuoden 2008 tietoa ei ole käytössä). Kaudella 2009−2012 elinkeinoelämän sopimusyri-
tyksille myönnetystä uusituvan energian investointituesta valtaosa 86 % on myönnetty 
energia-alalle, 6 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille ja loput yhteensä 
hieman noin 8 % keskisuuren teollisuuden (5 %) ja palvelualan (3 %) sopimusyrityksille.  
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8 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopi-
mustoiminta  

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan joulukuussa 2012. Se korvaa energiapal-
veludirektiivin (ESD) ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin (CHP) 
sekä muutaman kohdan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä.  

Osana EED:n toimeenpanoa jäsenvaltiot määrittivät direktiivin vaatimat omat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa keväällä 2013 (artikla 3). Suomen osalta tavoite 
vastaa vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa määritettyä energian loppukulutusta 
vuonna 2020. EED sisältää lisäksi sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), jonka 
laskenta on käynnissä ja jonka toimeenpanossa keskeisenä elementtinä on Suomessa 
suunniteltu olevan energiatehokkuussopimusjärjestelmämme. Artiklan 7 edellyttämään 
sitovaan energiansäästötavoitteeseen sisältyy energiapalveludirektiivistä poiketen myös 
päästökaupan piirissä olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teolli-
suuden toimenpideohjelmaan liittyneiden energiankäyttö.  

Nykyiset energiatehokkuussopimuksemme sopivat periaatteiltaan hyvin EED:n ar-
tiklan 7 hyväksymiin politiikkatoimiin, eikä direktiivi edellytä niihin merkittäviä muutoksia. 
Jo nyt mm. energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen raportointi palvelee 
EED:n seurantatarpeita. Jos muutostarpeita nousee esiin, voidaan niitä käsitellä ener-
giatehokkuussopimusten jatkokaudesta neuvoteltaessa. 

Uudessa direktiivissä artiklaan 7 liittyvä säästötavoite on määritetty kumulatiivisena 
ja siinä laskennassa säästötoimet ovat tavoitteen saavuttamisen kannalta sitä arvok-
kaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämä tarkoittaa, että nykyisen sopimusjakson 
kolmen viimeisen vuoden (2014–2016) säästöjen on arvioitu EED.n toimenpanoa val-
misteltaessa kattavan noin kaksi kolmasosaa vuonna 2020 vaadittavasta artiklan 7 edel-
lyttämästä sitovasta säästötavoitteesta. Tästä johtuen nykyisen sopimuskauden lopulla 
säästötoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ja raportointi ovat todella tärkeitä. 

EED on toimeenpantava kansallisesti vuoden 2014 kesäkuun alkuun mennessä. 
Energiatehokkuussopimukset toimivat meillä hyvin, joten nykyinen vuonna 2016 päätty-
vä sopimuskausi kannattaa viedä suunnitellusti loppuun. Tavoitteena on kuitenkin jo 
loppuvuonna 2013 solmia nykyisen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen (pui-
tesopimus) allekirjoittaneiden liittojen kanssa aiesopimus, jossa elinkeinoelämä sitoutuisi 
tavoittelemaan EED:n mukaista kumulatiivista energiansäästöä ja neuvottelemaan uu-
desta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta. Aiesopimuksessa TEM pyrkisi 
uutta sopimusjaksoa koskien varmistamaan sopimukseen liittyvien tukien jatkumisen. 
Neuvottelut uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten jatkoajasta aloitettaisiin 
vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi vuoteen 
2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se voisi käynnistyä kattavasti vuoden 2017 alus-
sa. 
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9 Yhteenveto 

Vuosiraportointi sujui vuoden 2012 osalta hyvin. Suurimmalla osalla toimialoista rapor-
tointiaste oli yli 90 %. Toimialoittaiset raportointiasteet vaihtelivat 100 % ja 80 % välillä. 
Sopimuksen seurantajärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisella tavalla ja sitä kehitetään 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityksiä opastetaan mahdollisuuksien mu-
kaan raportoinnissa.  

Vaikka raportointiaste on ollut hyvä, edelleenkin moni toimipaikka ei ole raportoinut 
yhtään toteutettua energiatehokkuustoimenpidettä koko sopimuskauden aikana. Tällais-
ten toimipaikkojen osuus vaihteli 19 % ja 66 % välillä toimenpideohjelmasta riippuen. 
Energiavaltaisessa teollisuudessa jopa 81 % ja kemianteollisuudessa 74 % toimipaikois-
ta on raportoinut toimenpiteitä. Toisaalta matkailu ja ravintola-alalla vain kolmannes 
(34 %) toimipaikoista on raportoinut toimenpiteitä. Vuonna 2013 keskisuuren teollisuu-
den ja palvelualan toimipaikkoihin ollaan oltu yhteydessä pitkin vuotta energiatehok-
kuusneuvonnan toimesta, jotta toimipaikkoja saataisiin aktivoitua.  

Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2012 raportoimien toteutettujen ES- ja 
KAT-toimenpiteiden energiansäästövaikutus (5 472 GWh/a) on yhteensä noin 4,7 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, lämpö 
ja polttoaineet) vuonna 2012. Jatkuvan parantamisen (JaPa) -työryhmä jatkaa edelleen 
työtään ja vie kehitysideoita eteenpäin energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotan-
non toimialoilla.  

Keskisuuren teollisuuden tuloksissa on vielä parannettavaa teknologiateollisuutta 
lukuun ottamatta, jotta 9 %:n säästötavoitteeseen päästäisiin vuonna 2016. Tavoitteesta 
on nyt saavutettu 44 %. Energiakatselmusten teettäminen on vähentynyt edellisistä vuo-
sista keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmissa puutuoteteollisuutta lukuun otta-
matta. Tämä saattaa johtua siitä, että sopimuskauden alussa katselmustoiminnan on 
havaittu olevan aktiivisinta. 

Palvelualan viiden ensimmäisen vuoden toimenpiteiden toteuttamisvauhti ei täysin 
riitä 9 %:n säästötavoitteen saavuttamiseksi alalla yleisesti. Kuitenkin kaupan ala on 
hyvässä vauhdissa saavuttaakseen oman säästötavoitteensa. Koska kaupan osuus 
koko palvelualan säästötavoitteesta on suurin (60 % koko palvelualan tavoitteesta), on 
palveluala kokonaisuudessaan saavuttanut tavoitteestaan suuremman osuuden kuin 
(50 %) keskisuuri teollisuus. Myös katselmustoiminta on lisääntynyt vuonna 2012 kau-
pan alan toimenpideohjelmassa. 

Energiantuotanto on saavuttanut viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana rei-
lusti yli puolet tehostamistavoitteistaan; sähköntuotannon tehostamisen tavoitteestaan 
79 % ja primäärienergian käytön tehostamistavoitteestaan 85 %. Mikäli säästötoimenpi-
teitä toteutetaan samalla vauhdilla seuraavina vuosina, ylitetään toimenpideohjelman 
säästötavoite selvästi vuoteen 2016 mennessä.  

Energiapalveluyritysten velvoitteet koskevat sekä omaa toimintaa että asiakkaille 
suunnattuja toimia. Energiayksiköissä asetettu tavoite on toimenpideohjelmassa kuiten-
kin vain oman toiminnan energiankäytölle. Tällä sektorilla ollaan myös hyvässä vauhdis-
sa omalle energiankäytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Sähkön 
säästötavoitteesta energiapalveluyritykset ovat saavuttaneet 86 % ja lämmön sekä polt-
toaineiden säästötavoitteesta 59 %.  
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Liite 1 Toimenpiteiden jaottelu raportoinnissa 

Yritysten raportoimat toimenpiteet ovat joko energiakatselmuksissa (KAT-toimenpiteet) 
tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja energiantehokkuustoimen-
piteitä, jotka tuottavat energiansäästöjä. Lisäksi voidaan raportoida muista syistä tehtyjä 
investointeja (MI-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiatehokkuuteen. Vuosira-
portoinnissa ilmoitettu toimenpiteiden säästövaikutus on pääsääntöisesti laskennallinen. 
Yritykset voivat raportoida myös ympäristötoimenpiteitä (YM-toimenpiteet), joilla on ollut 
vaikutusta energiankulutukseen. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT -toimenpide on 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. Ohjeistuksen mukaan MI-luokitellun toimenpiteen inves-
tointikustannus lasketaan sopimustoiminnan vuosiraportointia varten inves-
toinnin arvioidun säästövaikutuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä 
energian hinnoilla takaisinmaksuaika on kolme vuotta.  

• YM-toimenpide on ympäristönsuojelusyistä tehty investointi, jolla on ener-
giavaikutuksia. Ympäristötoimenpiteen energiavaikutus voi olla joskus kulu-
tusta lisäävä, jolloin "säästö" merkitään raportoinnissa negatiivisena.  

• TT toimenpiteet ovat energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden 
yritysten toteuttamia tuotannollisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat energian-
käyttöön. 

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 2012 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2012 raportoinnissa toimenpiteen toteutusvuodeksi on ilmoitettu 
vuosi 2008–2011, se on otettu huomioon kyseisen vuoden tiedossa. Ennen 
vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä raportissa huomi-
oon. Nämä ns. varhaistoimet tullaan käsittelemään myöhemmin sopimus-
kaudella. 

• P päätetty: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2013 tai joku muu tuleva vuosi.  

• H harkitaan: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2013 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

• E ei toteuteta lainkaan: Ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
 
Jos toimenpiteen tiedot on raportoitu vaillinaisesti raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta 
huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Toimenpide siirtyy seuranta-
järjestelmässä ns. keskeneräiset-välilehdelle, jossa toimenpiteen tietoja voi myöhemmin 
täydentää. Kun vaadittavat tiedot toimenpiteestä on täydennetty, otetaan se seuraavan 
vuoden yhteenvetoraportissa huomioon.   
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Liite 2 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen vuonna 2012 
päätetyiksi ja harkituiksi merkitystä toimenpiteistä toi-
mialoittain 

Päätetyt toimenpiteet 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 18) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimenpi-
deohjelmien tulevaisuudessa toteutettaviksi päätetyiksi raportoimat toimenpiteet, niiden 
säästövaikutuksen sekä investoinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2012 lopussa. 

 

Taulukko 18 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista pää-
tetyistä säästötoimenpiteistä vuonna 2012. 

 

pa = polttoaineet 
 

 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Päätetyt toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus 55 114 317 431 34
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 50 3,1 68,7 71,8 5,4
Kemia 25 0,9 4,7 5,6 0,5
Muovi 11 1,0 0,8 1,7 0,3
Puutuote 17 1,1 13,3 14,4 1,0
Tekno 73 6,6 10,2 16,8 2,2
Yleinen teollisuus 6 1,2 0,1 1,3 0,3

Keskisuuri yht. 182 14 98 112 10

Teollisuus yhteensä 237 128 415 543 44

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaupan ala 7 0,5 0,0 0,5 0,0
Matkailu- ja ravintola-ala 64 1,3 1,5 2,8 0,1
Yleinen - palvelu 5 0,2 1,7 1,9 1,2

Palveluala yhteensä 76 1,9 3,3 5,2 1,3

Kaikki alat yhteensä 313 130 418 548 45

Säästetty energia
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Harkitut toimenpiteet 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 19) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimen-
pideohjelmien harkittaviksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä 
investoinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2012 lopussa. 
 
 
Taulukko 19 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  

harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2012. 

 

 
pa = polttoaineet 

 

 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Harkitut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
Energiavaltainen teollisuus 477 448 2 011 2 459 262
Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 174 10,5 197,5 208,0 23,1
Kemia 131 5,4 27,6 33,0 3,6
Muovi 163 4,1 7,5 11,6 1,6
Puutuote 83 8,2 57,0 65,1 5,0
Tekno 361 19,3 64,2 83,5 16,9
Yleinen teollisuus 65 1,2 3,4 4,6 0,7

Keskisuuri yht. 977 49 357 406 51

Teollisuus yhteensä 1 454 497 2 368 2 865 312

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaupan ala 372 7,7 8,3 16,0 1,4
Matkailu- ja ravintola-ala 234 2,9 11,2 14,1 2,5
Yleinen - palvelu 39 1,2 2,6 3,8 1,0

Palveluala yhteensä 645 12 22 34 5

Kaikki alat yhteensä 2 099 509 2 390 2 899 317

Säästetty energia


	1 Johdanto
	1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset
	1.2 Vuosiraportoinnin toteutus
	1.3 Sopimukseen liittyneet yritykset

	2 Sopimusyritysten energiankulutus
	3 Yritysten raportoimat toimenpiteet
	3.1 Energiatehokkuustoimenpiteet
	3.1.1 Energiavaltainen teollisuus, keskisuuri teollisuus ja palveluala
	3.1.2 Energia-ala
	3.1.3 Säästövaikutuksen jakauma toimenpideohjelmittain

	3.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet
	3.3 Ympäristöinvestoinnit

	4 Asetettujen säästötavoitteiden saavuttaminen
	4.1 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualan tuloksista
	4.1.1 Energiavaltainen teollisuus
	4.1.2 Keskisuuri teollisuus
	4.1.3 Palveluala

	4.2 Energia-ala
	4.2.1 Energiantuotanto
	4.2.2 Energiapalvelut


	5 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
	6 Kehitysideat
	7 Energiakatselmus- ja investointituet
	7.1 Energiakatselmustuki
	7.1.1 Energiakatselmustuki 2012
	7.1.2 Myönnetty energiakatselmustuki elinkeinoelämän sopimusyrityksille

	7.2 Investointituki energiansäästöön
	7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2012
	7.2.2 Myönnetty investointituki elinkeinoelämän sopimusyrityksille


	8 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopimustoiminta 
	9 Yhteenveto
	Liite 2 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen vuonna 2012 päätetyiksi ja harkituiksi merkitystä toimenpiteistä toimialoittain

