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Alkusanat 

Tämä raportti liittyy elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimialojen toi-
menpideohjelmiin liittyneiden yritysten vuosiraportointiin. Raportissa on esitetty yhteen-
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vuoden 2008–2010 ajalta. Yksityiskohtaiset tiedot toimialoittain on esitetty kunkin toimi-
alan omassa alakohtaisessa raportissa. 
 
 
 
 
 
Helsingissä helmikuussa 2012 
 
 
Motiva 
 
Hille Hyytiä 
Jaana Federley  
Ulla Suomi 
Saara Elväs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Motiva Oy 
 



4 

Tiivistelmä 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien. 
Sopimukseen kuuluu energiavaltainen teollisuus, keskisuuri teollisuus (kemianteollisuus, 
teknologiateollisuus, puutuoteteollisuus, elintarviketeollisuus, muovituoteteollisuus), pal-
velu ala (kaupan ala, matkailu- ja ravintolapalveluiden ala, autoala) sekä energiantuo-
tanto 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 kolmen ensimmäisen vuoden (2008−2010) 
tuloksia. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin oli liittynyt vuoden 2010 loppuun 
mennessä yhteensä 396 yritystä ja niiden 3 747 toimipaikkaa. Sopimustoiminta kattoi 
vuoden 2010 lopussa noin 83 % Suomen teollisuuden (energiavaltainen ja keskisuuri 
teollisuus) energiankulutuksesta.  

Teollisuuden, sisältää sekä energiavaltaisen että keskisuuren teollisuuden, sopi-
musyritykset toteuttivat kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä yli tuhat 
energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus oli yhteensä 2 689 GWh/a. Pal-
velualan yritykset toteuttivat yhteensä reilusti yli 1 100 energiatehokkuustoimenpidettä, 
joiden säästövaikutus oli yhteensä 32 GWh/a. Energiantuotannon sopimusyritykset to-
teuttivat vastaavasti kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana lähes 200 toimenpi-
dettä. Niiden vaikutuksesta sähköntuotannon tehostumisen aiheuttama sähköenergian-
säästö oli yhteensä 484 GWh/a ja lisäksi primäärienergian säästö yhteensä 488 GWh/a. 
Energiapalveluiden sopimusyritysten toteuttamien kaukolämmön myyntiin ja sähkön 
jakeluun liittyvien toimenpiteiden säästövaikutus oli 100 GWh/a. Elinkeinoelämän sopi-
muksessa olevien yritysten toteuttamien energiansäästötoimenpiteiden energiansäästö 
oli kolmen ensimmäisen sopimusvuoden lopussa yhteensä 3,8 TWh/a. 

Teollisuuden toteuttamien toimenpiteiden yhteenlasketut investoinnit kolmen en-
simmäisen sopimusvuoden aikana olivat 65,3 milj. euroa. Vastaavasti palvelualan inves-
toinnit olivat yhteensä 4,8 milj. euroa, energiantuotannon investoivat 105 milj. euroa ja 
energiapalveluiden investoinnit 2,7 milj. euroa. Kaikkien elinkeinoelämän sopimuksessa 
olevien yritysten toteuttamien energiansäästötoimenpiteiden investointikustannukset 
olivat kolmen ensimmäisen sopimusvuoden lopussa yhteensä lähes 180 milj. euroa. 
Teollisuusyritykset säästivät toteutetuilla toimenpiteillä energiakustannuksissaan yh-
teensä n. 80 milj. euroa kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana.  

Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritykset toteuttivat myös muista kuin energia-
tehokkuussyistä toteutettuja investointeja, joilla kuitenkin oli vaikutusta energiatehokkuu-
teen. Näitä toimenpiteitä raportoitiin vuosina 2008–2010 yhteensä 141 kappaletta. Nii-
den kokonaissäästövaikutus oli 429 GWh/a ja investoinnit 54 milj. euroa. 

Energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuskauden alussa asetettu yhteistä 
säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa itse Energiatehokkuusjärjestel-
män (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteet tulee toimenpideohjelman mukaan aset-
taa vähintään yrityskohtaisesti, mieluiten toimipaikkakohtaisesti, kahden vuoden kulues-
sa liittymisestä. Energiavaltaisen teollisuuden kolmena ensimmäisenä sopimusvuonna 
raportoimien toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden energiansäästövaikutus vas-
tasi yhteensä noin 2,2 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimasta 
vuoden 2010 kokonaisenergiankäytöstä. Keskisuuren teollisuuden ja palvelualan kunkin 
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toimialaliiton ohjeellinen energiansäästötavoite on 9 % liiton jäsenyritysten energiankäy-
töstä. Kolmannen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta on toteutunut vajaa 
21 % keskisuuren teollisuuden osalta ja vajaa 15 % palvelualan osalta. Energiantuotan-
non sopimusyritykset olivat toteuttaneet vuoden 2010 loppuun mennessä sähköntuotan-
non tehostamisen tavoitteestaan (1 000 GWh) 48 % ja primäärienergian käytön tehos-
tamistavoitteestaan (1 000 GWh) 49 %. Energiapalveluiden sopimusyritykset ovat to-
teuttaneet oman toimintansa sähkön säästötavoitteestaan (150 GWh/a) 46 % ja lämmön 
sekä polttoaineiden säästötavoitteesta (150 GWh/a) 21 %. Lisäksi Energiapalveluiden 
sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille tarjottaviin energiapalveluihin, joiden 
tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 % energiansäästötavoitteen saavuttamista asia-
kaskunnassa. Asiakaspään toimia ei ole käsitelty tässä yhteenvetoraportissa. 

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. Yri-
tykset ovat aloittaneet jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamisen hyvin eri-
tasoisesti. Useimmat yritykset eivät ole edenneet sopimuksenmukaisessa aikataulussa.  

Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönotto on olennainen sopimusvelvoite 
energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon sopimusyrityksissä. Noin 87 % 
energiavaltaisen teollisuuden ja noin 93 % energiantuotannon toimipaikoista raportoi, 
että energia-asiat on liitetty yrityksessä käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. ETJ 
velvoittaa sopimusyritykset määrittämään ensimmäisen sopimusvuoden aikana yrityk-
sen ja toimipaikkojen energiatehokkuustyön vastuut sekä laatimaan energiatehokkuu-
den tehostamissuunnitelman kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Yli vuoden 
sopimuksessa olleista energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista 79 % ilmoitti määritel-
leensä energiatehokkuustyön vastuut. Energiantuotannon toimenpideohjelmassa 85 % 
toimipaikoista oli hoitanut määrittelyn. Vähintään kaksi vuotta sopimukseen kuuluneista 
energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista 54 %:lla oli voimassa oleva suunnitelma 
vuoden 2010 lopussa. Energiantuotannon toimipaikoista alle puolet (48 %) ilmoitti, että 
heillä on voimassa oleva energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten 
ja -analyysien toteutusta sekä myöntää harkinnanvaraista investointitukea energiate-
hokkuussopimuksessa olevien yritysten energiansäästöhankkeille. Sekä energiakatsel-
mustukea että investointitukea on myönnetty sopimuskaudella ennätysmääriä. Myös 
energiakatselmuskohteiden ja investointitukea saaneiden kohteiden määrä on ollut kor-
kea. Kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana energiakatselmustukea on myönnetty 
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen piirissä yhteensä 381 hankkeelle, jotka 
sisältävät 497 katselmuskohdetta. Tuen määrä on kolmena vuonna ollut yhteensä n. 
4,5 milj. euroa. Vuosina 2008–2010 investointitukea on myönnetty kaikkiaan elinkei-
noelämän energiatehokkuussopimuksen piirissä 111 hankkeelle. Tuen määrä on ollut 
kaikkiaan lähes 14 milj. euroa. 
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1 Johdanto 

1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä kansallinen keino edistää energiatehokkuutta 
Suomessa. Uusi sopimuskausi alkoi vuonna 2008 ja kestää vuoteen 2016 asti. Sopi-
mukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne kattavat elinkeinoelämän, kiinteistöalan, 
kunta-alan, öljyalan, tavara- ja joukkoliikenteen sekä maatalouden.  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa on laadittu eri aloille omat toi-
menpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimenpideohjelmat kemianteolli-
suudelle, teknologiateollisuudelle, muovituoteteollisuudelle, puutuoteteollisuudelle sekä 
elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja ravintolapalveluiden  
(MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi omat toimenpideohjelmat on 
laadittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja energiapalveluille. 
Sellaiset palvelualan tai teollisuuden yritykset joiden omalla toiminta-alueella ei ole voi-
massa olevaa omaa toimenpideohjelmaa voivat liittyä Elinkeinoelämän Keskusliiton 
hallinnoimaan yleiseen toimenpideohjelmaan. 

Sopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt asettavat itse omat energiankäytön te-
hostamistavoitteensa, toteuttavat niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja ra-
portoivat vuosittain energiatehokkuustoimenpiteiden toteutumisesta ja muusta sen pa-
rantamiseen tähtäävästä toiminnasta. Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja energia-
palvelujen omaa energiankäyttöä koskevissa toimenpideohjelmissa on määritetty, että 
tavoite on vähintään 9 % liittyjän energiankäytöstä.  

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain 
energiankäytöstään, siihen liittyvistä toteuttamistaan tehostamistoimenpiteistä sekä ns. 
jatkuvan parantamisen toimenpiteistä kuten johtamisjärjestelmät, energiankäytön kulu-
tusseuranta, koulutus, hankinnat jne. Tiedot raportoidaan luottamuksellisesti Motivan 
ylläpitämään sopimustoiminnan yhteiseen internetpohjaiseen seurantajärjestelmään. 
Raportit tarkistetaan Motivassa ja tarvittaessa yrityksiltä pyydetään lisätietoja ja/tai tar-
kennuksia. Tuloksista kootaan pääsääntöisesti toimialakohtaiset yhteenvedot. Tulosten 
raportointi on keskeistä sekä sopimustoiminnan tavoitteiden että EU:n energiapalveludi-
rektiivin tavoitteiden toteutumisen seurannassa. 

1.3 Sopimukseen liittyneet yritykset  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt vuoden 2010 loppuun men-
nessä yhteensä 396 yritystä, ja niiden 3 747 toimipaikkaa, kun otetaan huomioon myös 
ketjuina ja toimipaikkaryhminä raportoitavat toimipaikat. Kolmannen sopimusvuoden 
(2010) aikana sopimukseen liittyi 73 uutta yritystä ja niiden 292 toimipaikkaa. Seuraa-
vassa taulukossa ja kuvissa (Taulukko 1, Kuva 1, Kuva 2) on eritelty tarkemmin eri 
toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten ja toimipaikkojen (tai raportoivien yksiköiden) 
määrät. Eniten uusia yrityksiä vuonna 2010 liittyi Teknologiateollisuuden ja Matkailu- ja 
ravintolapalvelut ry:n toimenpideohjelmiin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton hallin-
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noimiin teollisuuden ja palvelualojen yleisiin toimenpideohjelmiin. Tarkemmat toimenpi-
deohjelmakohtaiset tiedot liittyjämääristä löytyvät toimenpideohjelmien omista vuosira-
porteista. 

 
 

Taulukko 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuoden 2010 lopussa olevien 
yritysten ja toimipaikkojen/raportoivien yksikköjen lukumäärät toimialoittain  
sekä uusien vuonna 2010 liittyneiden määrä. 

 
Toimenpideohjelma 2008−2010 Uusia liittyneitä 2010 

  
Sopimukset 

lkm 

Raportoivat 
yksiköt 2) 

lkm 
Sopimukset 

lkm 

Raportoivat 
yksiköt 

lkm 
Teollisuus         

Energiavaltainen (EVT) 38 141 1 1 
Keskisuuri teollisuus         

  Elintarvike 33 68 4 5 
  Kemia 31 47 2 2 
  Muovi 27 41 1 1 
  Puu 11 41 5 7 
  Teknologia 78 175 26 48 
  Yleinen, teollisuus 12 150 12 150 

Keskisuuri teoll. yhteensä 192 522 50 213 
Teollisuus kaikki yhteensä 230 663 51 214 
          
Palveluala         

    Autoala 1 5 0 0 
    Kauppa1) 3 482 0 0 
    Matkailu- ja ravintolapalvelut 40 170 7 28 
    Yleinen, palvelu 2 223 10 32 

Palveluala yhteensä 46 880 17 60 
          
Energia-ala         

 Energiantuotanto 34 210 2 13 
 Energiapalvelut 86 126 3 5 
          

KAIKKI YHTEENSÄ 396 1 879 73 292 

     
1) Kaupan 482 osittain ketjuina raportoitavat yksiköt sisältävät yhteensä 2 350 erillistä toimipaikkaa. 
2) Raportoiva yksikkö voi koostua yhdestä tai useammasta todellisesta toimipaikasta, mutta se raportoi tiedot 

energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään yhtenä raportoivana yksikkönä. 
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Kuva 1 Vuosina 2008–2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  

toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten kumulatiivinen määrä. 
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Kuva 2 Vuosina 2008–2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  

toimenpideohjelmiin liittyneiden toimipaikkojen kumulatiivinen määrä. 
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2 Sopimusyritysten energiankulutus ja -tuotanto 

2.1 Teollisuus ja palveluala 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat joka vuosi toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Alle (Taulukko 2) on kerätty teollisuuden ja palvelualojen 
sopimuksiin liittyneiden yritysten yhteenlasketut energiankulutustiedot toimenpideohjel-
mittain. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasiakirjoissa 
ilmoitetuista energiatiedoista. Liittyessään sopimukseen yritys ilmoittaa liittymisasiakir-
joissaan pääsääntöisesti vuoden 2005 energiatietonsa. Perustelluista syistä tiedot saat-
toivat olla myös vuosilta 2006–2010, koska liittymisasiakirjassa ei ole tarkemmin määri-
telty, mikä muu vuosi saa olla. 

Energiatehokkuussopimuksen piirissä oli vuoden 2010 lopussa arviolta noin 83 % 
Suomen teollisuuden energian loppukäytöstä. 

 
 

Taulukko 2 Raportoitu energiankäyttö teollisuuden ja palvelualan sopimusyrityksissä  
vuonna 2010. 

Toimenpideohjelma Liittyneet 
yritykset 

Raportoivat 
yksiköt 

Energiankulutus raportoinnin  
perusteella vuonna 2010 

Energiatiedot 
liittymis- 

asiakirjoista 

  lkm lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a 

              
Teollisuus             
Energiavaltainen teollisuus 38 141 30 441 85 751 116 193 130 156 
Keskisuuri teollisuus             

Elintarvike 33 68 803 1 486 2 288 2 388 
Kemia 31 47 367 949 1 316 1 267 
Muovi 27 41 244 123 367 406 
Puutuote 11 41 548 1 565 2 113 2 701 
Tekno 78 175 1 240 975 2 215 2 410 
Yleinen, teollisuus 12 150 164 226 390 432 

Keskisuuri yht. 192 522 3 366 5 323 8 689 9 604 

Teollisuus, kaikki yht. 230 663 33 807 91 074 124 881 139 760 

Palveluala             

  Autoalan keskusliitto 1 5         

  Kaupan ala 1) 3 482 1 688 642 2 330 1 925 
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 40 170 284 301 584 689 
  Yleinen, palvelu 2 223 140 118 258 343 

Palveluala,  
sopimusyritykset yht. 46 880 2 112 1 061 3 173 2 957 
 
Kaikki yhteensä 276 1 543 35 919 92 135 128 054 142 717 

1) Kaupan 482 osittain ketjuina raportoivaa yksikköä sisältää yhteensä 2 350 toimipaikkaa. 

pa = polttoaineet 
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2.2 Energia-ala 

2.2.1 Energiantuotanto 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoima sähköntuotan-
to vuonna 2010 oli 61,9 TWh, jonka jakauma eri tuotantomuodoille on esitetty alla (Kuva 
3). Kuvassa on esitetty myös raportoidut tuotantotiedot kahdelta edelliseltä sopimusvuo-
delta. Muiden tuotantotapojen osuus on kasvanut raportointivuonna selvimmin. 
 
 

13 350

6

22 050

7 363

13 741

10 220

5

22 601

7 018

14 093
10 406

5

21 889

13 089

16 505

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Muu erillistuotanto Yhteistuotanto

G
W

h

 

2008 2009 2010  
Kuva 3 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoima sähköntuotanto vuosilta  

2008–2010. 
 
 
Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoima polttoaineiden 
käyttö sähkön ja lämmön tuotantoon oli 94,0 TWh vuonna 2010 ilman ydinenergiaa 
(Kuva 4). Kuvassa on esitetty myös vuosien 2008 ja 2009 polttoaineiden käyttö. 
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Kuva 4 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoima polttoaineiden käyttö vuosina 

2008–2010.  
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2.2.2 Energiapalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten kaukolämmön myynnin 
toimipaikkojen raportoima lämmön myynti vuonna 2010 oli 29,7 TWh/a (Kuva 5). Kuvan 
mukaan trendi on kasvava, mutta koska sopimukseen on liittynyt uusia toimipaikkoja, 
eivät luvut eri vuosina ole keskenään täysin vertailukelpoisia. 
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Kuva 5 Sopimustoimipaikkojen raportoima kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin  
 vuosina 2008−2010.  
 
Sähkön myynti asiakasryhmittäin on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6). Kuvassa 
sähkön myynti ”Yhteensä” on suurempi kuin eri asiakasryhmille myyty sähkön määrä 
yhteensä. Tämä johtuu siitä, että osa yrityksistä ei ole ilmoittanut sähkön myyntiä asia-
kasryhmittäin jaoteltuna vaan ainoastaan myydyn sähkön määrän yhteensä. Sopimus-
toimipaikkojen raportoima sähkön jakelu (Kuva 7) taas on hieman kasvanut edellis-
vuosista. 
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Kuva 7 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkön jakelu asiakasryhmittäin vuosina  
 2008–2010. 
 

2.3 Sopimuksen kattavuus 

2.3.1 Teollisuus  

Energiatehokkuussopimusten kattavuus teollisuuden toimenpideohjelmissa lasketaan 
vertaamalla sopimusyritysten raportoimia energiankäyttötietoja Tilastokeskuksen vas-
taavan vuoden energiatietoihin kyseiseltä alalta. Raporttia kirjoitettaessa käytössä oli 
Tilastokeskukselta saadut energiatiedot vuodelta 2008.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tavoite on saada koko Suomen 
energiavaltainen teollisuus sopimustoiminnan piiriin. Vuoden 2008 energiadataan verrat-
taessa oli sopimustoiminnan kattavuus vuoden 2010 lopussa energiavaltaisen teollisuu-
den osalta 90 % alan energiankulutuksesta. Käytännössä energiavaltaisen teollisuuden 
toimenpideohjelman alueella olevista yrityksistä vain muutama ei ole vielä sopimukses-
sa mukana.  

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmassa puutuoteteollisuus oli asettanut ta-
voitteekseen 65 % kattavuuden alan energiankäytöstä vuoden 2010 loppuun mennessä.  
Muut toimenpideohjelmat, eli teknologiateollisuus, kemianteollisuus, elintarviketeollisuus 
ja muovituoteteollisuus olivat asettaneet sopimustoiminnan kattavuustavoitteekseen 
60 % alan energiankulutuksesta vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2010 lopus-
sa, kun kattavuuksia verrattiin Tilastokeskuksen vuoden 2008 lukuihin, elintarviketeolli-
suuden ja kemianteollisuuden toimenpideohjelmat olivat saavuttaneet yli 60 % alan 
energiankulutuksesta, puutuoteteollisuus puolet, teknologiateollisuus yli kolmanneksen 
ja muoviteollisuus neljänneksen alan energiankulutuksesta. Kattavuuksien tarkempaan 
laskentaan on aiheuttanut vaikeuksia sekä tilastoinnissa tapahtunut toimialaluokituksen 
(TOL) muutos vuonna 2008 että teollisuuden energiatilastoinnin menetelmämuutos. 
Kattavuuksien laskentaa vuoden 2010 toimialakohtaisten tietojen perusteella pyritään 
tarkentamaan vuonna 2012.  

Elinkeinoelämän keskusliiton hallinnoimalle teollisuuden yleiselle toimenpideohjel-
malle ei ole asetettu kattavuustavoitetta. 

 



13 

2.3.2 Palveluala 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) ry:n tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun 
mennessä 62 % sen jäsenyritysten (hotellit, kylpylät, rinnetoiminnot, huvipuistot) määrästä 
sitoutumaan sen toimenpideohjelman toteuttamiseen. Tämä tarkoittaisi yhteensä 279 yri-
tystä. MaRan toimenpideohjelmaan oli vuoden 2010 loppuun mennessä liittynyt 39 yritys-
tä, jotka koostuvat 230 toimipaikasta tai toimipaikkaryhmästä. Tämä vastaa 14 % asete-
tusta tavoitteesta. Haasteena on saada pienetkin yritykset mukaan. Tilastokeskukselta ei 
ole saatavissa toimialan energiatietoja, joten kattavuutta alan energiankäytöstä ei ole 
mahdollista laskea.  

Kaupan Liiton tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä 66 % kaupan 
alan energiankulutuksesta toimenpideohjelman piiriin. Sopimukseen liittymisen katta-
vuutta ei ole voitu määrittää, koska myöskään Kaupan Liiton jäsenten energiankäyttöä ei 
ole saatavissa Tilastokeskukselta. Kaupan alan toimenpideohjelmaan ei liittynyt vuoden 
2010 aikana uusia yrityksiä. Sopimukseen kuuluu kolme suurinta päivittäiskaupan yritys-
tä. 

Autoalan tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä sopimukseen mu-
kaan 60 % jäsenyritysten ja jäsenliittojen yritysten energiankäytöstä. Tavoite jäi toteutu-
matta, vain yksi yritys ja sen viisi toimipaikkaa oli liittynyt autoalan toimenpideohjelmaan 
vuoden 2010 lopussa. 

Elinkeinoelämän keskusliiton hallinnoimalle palvelualan yleiselle toimenpideohjel-
malle ei ole asetettu kattavuustavoitetta. 

2.3.3 Energia-ala 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan tavoitteena on saada 80 % energiantuotan-
nosta sopimusjärjestelmän piiriin. Energiatehokkuussopimustoiminta kattoi vuoden 2010 
lopussa 94 % Energiateollisuuden jäsenten sähköntuotannosta ja 79 % lämmön tuotan-
nosta. Kattavuustavoite on saavutettu. 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan kattavuustavoitteena on saada vuoden 
2010 loppuun mennessä 80 % loppuasiakkaille siirrettävästä sähköstä (sähkönjakelu), 
loppuasiakkaille myytävästä sähköstä (sähkönmyynti) ja loppuasiakkaille myytävästä 
kaukolämmöstä sopimustoiminnan piiriin. Kattavuus tavoitteet saavutettiin, sillä energia-
tehokkuussopimustoiminta kattoi vuoden 2010 lopussa 87 % Energiateollisuuden jäsen-
ten sähköntuotannosta, 87 % sähkön myynnistä ja 83 % kaukolämmön myynnistä. 

2.3.4 Energiapalveludirektiivin kohderyhmä 

Direktiivi energian tehokkaasta loppukäytöstä ja energiapalveluista (32/2006/EY) eli 
energiapalveludirektiivi (ESD) toimeenpannaan Suomessa ensisijaisesti energiatehok-
kuussopimuksin. Direktiivin mukaisesti Suomelle on ohjeellinen 9 % energiansäästöta-
voite, joka lasketaan vuosien 2001–2005 energian loppukulutuksen keskiarvosta. Näin 
laskettu Suomen ohjeellinen vuotuinen energiansäästötavoite vuonna 2016 on 
17,8 TWh.  

Sopimukseen liittyneiden keskisuuren teollisuuden yritysten energiankäytön katta-
vuutta energiapalveludirektiivin alueella olevasta teollisuuden energiankäytöstä ei tässä 
vaiheessa ole mahdollista arvioida tarkemmin. Kuten aiemmin (luku 2.3.1) todettiin, 
myös tämä teollisuuden energiatilastoihin liittyvä tieto pyritään arvioimaan vuonna 2012.  
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3 Yritysten raportoimat energiatehokkuustoimet 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti kaikki to-
teuttamansa energiatehokkuustoimenpiteet. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto kol-
men ensimmäisen sopimusvuoden tuloksista 2008–2010. Vaikka lähes 100 % sopimuk-
seen liittyneistä toimipaikoista raportoi pyydetyt tiedot, on osa tiedoista puutteellisia eikä 
vastauksia saada kaikilta täysin kattaviksi täydennyspyynnöilläkään. Osasta rapor-
toiduista toimenpiteistä voi puuttua joko investointitieto tai säästövaikutus.   

Yritysten toteuttamien ja raportoimien energiatehokkuustoimenpiteiden säästövai-
kutukset on yleensä määritetty laskennallisesti aikaisemmin tehdyissä energiakatsel-
muksissa (KAT-toimenpiteet) tai yritysten omissa selvityksissä (ES-toimenpiteet). Näitä 
toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.1. Muista syistä tehtyjen investointien, joilla 
kuitenkin on vaikutusta energiatehokkuuteen (MI-toimenpiteet teollisuuden, palvelualan 
ja energiapalveluiden toimenpideohjelmissa) sekä TT-toimenpiteet energiantuotannos-
sa) säästövaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2. 

Yritykset voivat myös raportoida toteuttamistaan ympäristönsuojeluinvestoinneista 
(YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Nämä toimenpiteet teh-
dään kuitenkin pääasiassa ympäristönsuojelusyistä ja niiden vaikutus on usein energi-
ankulutusta lisäävä. Näitä toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.3.  

Liitteessä 1 on esitetty, miten raportoitavien energiatehokkuustoimenpiteiden toi-
menpiteiden jako kuhunkin toimenpideluokkaan tehdään. 

3.1 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1.1 Teollisuus ja palveluala 

Teollisuuden sopimusyritykset toteuttivat kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana 
yhteensä 1 010 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus oli yhteensä 
n. 2 690 GWh/a. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi oli 
65,3 milj. euroa. (Taulukko 3) 

Palvelualan yritykset toteuttivat yhteensä 1 137 energiatehokkuustoimenpidettä, 
joiden säästövaikutus oli yhtensä 32,0 GWh/a. Toteutettujen toimenpiteiden investoinnit 
olivat yhteensä 4,8 milj. euroa. (Taulukko 3) 
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Taulukko 3 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista toteu-
tetuista energiansäästötoimenpiteistä vuosina 2008–2010 yhteensä. 

 
Toimenpideohjelma Toimenpide Säästetty energia Investointi 

Toteutetut toimenpiteet lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a milj.eur 

Teollisuus            
Energiavaltainen teollisuus 357 639,7 1 865,6 2 505,3 54,2 
Keskisuuri teollisuus           

Elintarvike 88 4,8 52,2 57,0 2,8 
Kemia 75 0,8 10,4 11,1 0,4 
Muovi 65 2,6 4,9 7,5 0,8 
Puutuote 30 7,0 32,2 39,2 1,2 
Tekno 335 38,2 29,1 67,2 5,4 
Yleinen, teollisuus 60 0,5 1,0 1,5 0,5 

Keskisuuri yht. 653 53,8 129,7 183,5 11,1 

Teollisuus yhteensä 1010 693,5 1 995,3 2 688,8 65,3 

Palveluala           
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kaupan ala 959 23,0 2,0 25,0 3,0 
Matkailu- ja ravintola-ala 82 1,5 1,5 3,0 1,5 
Yleinen,  palvelu 96 1,6 2,4 4,0 0,3 

Palveluala yhteensä 1137 26,1 5,9 32,0 4,8 

Kaikki alat yhteensä 2147 719,7 2 001,2 2 720,8 70,1 

pa = polttoaineet  

 
Toteutetuilla energiatehokkuustoimenpiteillä teollisuusyritykset säästivät energiakustan-
nuksissa kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä noin 80 milj. euroa. 
Energiavaltaisen teollisuuden osuus tästä on n. 73,5 milj. euroa. Kustannussäästöt on 
laskettu kunkin keskisuuren teollisuustoimialan raportoimalla keskimääräisellä sähkön 
hinnalla. Energiavaltaisen teollisuuden osalta sähkön hintana on käytetty NordPoolin 
kolmen viimeisen vuoden liukuvaa sähkön hinnan keskiarvoa. Lämmön ja polttoaineiden 
hintana on käytetty 25 eur/MWh. (Taulukko 4) 

 
 

Taulukko 4 Yhteenveto teollisuuden sopimusyritysten energiansäästötoimenpiteillä sääste-
tystä energiakustannuksesta toimialoittain vuonna 2010 ja vuosina 2008–2010 
yhteensä. 

 

Toimenpideohjelma Säästöt 2010 Säästöt  
2008−2010 

  milj. euroa/a milj. euroa/a 
Energiavaltainen teollisuus 33,7 73,5 
Teknologiateollisuus 0,8 3,0 
Muovituoteteollisuus 0,1 0,3 
Kemianteollisuus *(2009–2010) 0,1 0,3* 
Elintarviketeollisuus 0,5 1,6 
Puutuoteteollisuus 0,7 1,1 
Yhteensä 35,9 79,8 
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Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5) on koottu ilman investointeja teollisuudessa toteu-
tettujen toimenpiteiden säästövaikutukset. Joissain toimenpideohjelmissa merkittävä osa 
säästöistä on toteutettu ilman investointeja. Ilman investointeja toteutetut toimenpiteet 
ovat usein käyttöteknisiä toimenpiteitä, jotka liittyivät mm. ilmastoinnin käyntiaikojen 
muutoksiin, turhan lämmityksen lopettamiseen, valaistuksen muutoksiin, pumppujen ja 
kompressorien ohjaukseen, prosessien (mm. höyry- ja lauhdejärjestelmä, paineilma) 
käytön optimoimiseen sekä kunnossapidon tehtäviin.  

 
 
Taulukko 5 Teollisuuden sopimusyrityksissä vuonna 2010 ilman investointeja toteutettujen 

toimenpiteiden säästövaikutus toimenpideohjelmittain sekä niiden osuus toi-
menpideohjelman yhteenlasketuista sähkön, lämmön ja polttoaineiden (pa) 
säästöistä 2010.  

 

Toimenpideohjelma 
Sähkön 
säästö 
2010 

Osuus 
säästetystä 
sähköstä 

2010 

Lämmön +pa 
säästö 
2010 

Osuus  
säästetystä 

lämmöstä + pa 
2010 

  
 

GWh/a % GWh/a % 
Energiavaltainen teollisuus 97,90 25 % 173,90 29 % 
Keskisuuri teollisuus         

Elintarvike 0,11 12 % 0,19 1 % 
Kemia 0,03 12 % 0,002 0 % 
Muovi 0,11 9 % 0,47 41 % 
Puutuote 0,03 1 % 3,70 25 % 
Tekno 2,13 27 % 5,47 65 % 

Keskisuuri yht. 2,41   9,83   
Teollisuus yhteensä 100,31   183,73   

 
Teollisuuden vuosittain toteuttamat, päättämät ja harkitsemat toimenpiteet on esitetty 
alla pylväskuvassa (Kuva 8). Luvut ovat kumulatiivisia ja esittävät tilannetta kunkin ra-
portointivuoden lopussa. Tavoitteiden saavuttamiseksi olisi tärkeää saada myös vielä 
harkinnan alla olevista toimenpiteistä mahdollisimman paljon toteutukseen sekä jatkaa 
aktiivisesti uusien säästötoimenpiteiden kartoittamista. 
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Kuva 8 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden teollisuusyritysten 
vuosina 2008–2010 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkittavien toimen-
piteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästövaikutus kunkin 
raportointivuoden lopussa.  
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Kuva 9 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden palvelualan yritysten 

vuosina 2008–2010 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkittavien toimen-
piteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästövaikutus kunkin 
raportointivuoden lopussa. 
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Edellisellä sivulla on esitetty palvelualalla vuosittain toteutettujen, päätettyjen ja harkittu-
jen toimenpiteiden määrät. (Kuva 9) Luvut ovat kumulatiivisia ja esittävät tilannetta kun-
kin raportointivuoden lopussa. Monet tämän toimenpideohjelman yritykset ovat vasta 
käynnistämässä havaittujen toimenpiteiden toteuttamista. Myös palvelualalla tavoittei-
den saavuttamiseksi on tärkeää toteuttaa mahdollisimman suuri osa harkittavista toi-
menpiteistä sekä jatkaa aktiivisesti uusien säästötoimenpiteiden kartoittamista. 

 

3.1.2 Energia-ala 

Alla on esitetty yhteenveto energiantuotannon kolmen ensimmäisen sopimusvuoden 
aikana toteuttamista, harkitsemista ja päätetyistä energiatehokkuustoimenpiteistä 
(Taulukko 6). 

 
Taulukko 6 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten raportoimista toteutetuista 

toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008–2010 sekä päätetyistä ja harkituista sääs-
tötoimenpiteistä vuonna 2010 (luku sisältää tuotannolliset toimenpiteet). 

 

Toimenpide   Säästetty energia Investonti 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Primäärienergiankäytön 
tehostaminen 

GWh/a 
milj. 
eur 

          
Toteutettu 2008–2010 198 484,4 488,0 105,4 

Päätetty 1) 46 135,3 48,5 24,6 
Harkitaan 2) 106 115,1 420,6 43,3 

Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 152 250,4 469,1 67,9 
          

1)Kaikki vuoden 2010 lopussa päätetyiksi ilmoitetut toimenpiteet 

2)Kaikki vuoden 2010 lopussa harkittavaksi ilmoitetut toimenpiteet   

 
Seuraavalla sivulla on esitetty energiantuotannon sopimusyritysten vuosittain toteutta-
mat, päättämät ja harkitsemat toimenpiteet pylväskuvaajina.(Kuva 10) Luvut ovat kumu-
latiivisia ja esittävät tilannetta kunkin sopimusvuoden lopussa. 
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Kuva 10 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden energiantuotannon 

yritysten vuosina 2008–2010 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkitta-
vien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästövai-
kutus kunkin raportointivuoden lopussa. 
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Tiivistelmä energiapalvelu-alan oman toiminnan tuloksista on esitetty seuraavassa tau-
lukossa (Taulukko 7). Taulukon luvut kattavat kaukolämmön myynnin ja sähkön jake-
lun.  
 
Taulukko 7 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämmön myynti ja sähkön 

jakelu) raportoimista toteutetuista toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008−2010 
sekä päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2010.  

 

Toimenpide     Säästetty 
energia    Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu 2008-2010 137 9,1 11,5 20,6 2,7 
Päätetty 1) 12 8,6 0,2 8,7 1,5 
Harkitaan 2) 3 0,2 0,0 0,2 0,0 
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 15 8,8 0,2 9,0 1,6 
            

1)Kaikki vuoden 2010 lopussa päätetyksi ilmoitetut toimenpiteet 
2)Kaikki vuoden 2010 lopussa harkittavaksi ilmoitetut toimenpiteet 

  pa = polttoaineet 
   

 
Seuraavan sivun kuvissa on esitetty energiapalveluiden sopimusyritysten toteuttamat, 
päättämät ja harkitsemat oman toiminnan toimenpiteet. (Kuva 11) Luvut ovat kumulatii-
visia ja kuvaavat tilannetta kunkin raportointivuoden lopussa. 
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Toteutetut toimenpiteet (T) ko. seurantavuoden lopussa
Toimenpiteet, jotka päätetty toteuttaa (P)
Toimenpiteet, joiden toteutusta harkitaan (H)  

 
Kuva 11 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden energiapalveluiden 

yritysten vuosina 2008–2010 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkitta-
vien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästövai-
kutus kunkin raportointivuoden lopussa. 
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3.1.3 Säästövaikutuksen jakauma toimenpideohjelmittain 

Vuosina 2008–2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa toteutettujen toi-
menpiteiden säästövaikutuksesta ylivoimaisesti suurin osa, 66 % on toteutettu energia-
valtaisessa teollisuudessa. Energiantuotannon osuus on 25 % ja keskisuuren teollisuu-
den, energiapalveluiden ja palvelualan yhteenlaskettu osuus on loput 9 % (Kuva 12).  
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Kuva 12 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmissa  

toteutetuiksi raportoitujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen 
(3,8 TWh/a) jakautuminen eri toiminta-alueille vuoden 2010 lopussa. 

 

3.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit 

Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä, joilla kuitenkin on vaikutusta 
energiankäyttöön ns. MI-luokiteltuja toimenpiteitä, teollisuuden ja palvelualan sopi-
musyritykset raportoivat toteutetuiksi 141 kappaletta vuosina 2008–2010. Niiden yhteen-
laskettu säästövaikutus oli n. 429 GWh/a (Taulukko 8). 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset eivät raportoi MI-
investointeja, vaan tuotannollisista syistä tehtyjä investointeja (TT-investoinnit). Ko. toi-
menpiteillä saavutettu säästö on sisällytetty aiemmin taulukossa 6 esitettyihin säästölu-
kuihin. 

Energiapalveluiden MI-toimenpiteitä käsitellään kappaleessa 4.2.2. 
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Taulukko 8 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten vuonna 2008–2010 raportoimat 
muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen tehostamisinvestointien (MI) 
säästövaikutus. 

 
Toimenpideohjelma Toimenpide Säästetty energia Investointi 

 
lkm 

Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a milj.eur 

            
Teollisuus            

EVT 67 152,7 261,9 414,6 44,2 
Keskisuuri teollisuus yht. 58 4,2 9,0 13,2 9,1 

Teollisuus yhteensä  125 156,9 270,9 427,8 53,3 

Palveluala yhteensä 16 0,50 0,20 0,7 0,78 
Teollisuus ja palveluala 
yhteensä 141 157,4 271,1 428,5 54,1 

pa = polttoaineet 

3.3 Ympäristöinvestoinnit 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös niistä toteutetuista ympäristön-
suojeluinvestoinneista (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Tällaisia toimen-
piteitä on vain muutamia ja niiden vaikutus kokonaissäästöihin on vähäinen ja usein 
energiankulutusta lisäävä. Nämä tiedot on esitetty toimialakohtaisissa raporteissa.  
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4 Asetettujen säästötavoitteiden saavuttaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään asetettujen säästötavoitteiden saavuttamista kolmen 
ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen. Jatkuvan parantamisen tavoitteiden saavuttamis-
ta käsitellään kappaleessa 5. 

4.1 Teollisuus ja palveluala 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 9) on koottu koko teollisuuden ja palvelualan kolme-
na ensimmäisenä sopimusvuotena saavuttamat säästöt sekä toimenpideohjelmiin liitty-
neiden yritysten asettamat säästötavoitteet yhteensä vuodelle 2016. Eri toimenpideoh-
jelmiin liittyneet yritykset ovat edenneet sopimuksen toteuttamisessa hyvin eri vauhtia. 
Kolmanneksen tai lähes kolmanneksen liittyneiden yritysten yhteensä asettamasta sääs-
tötavoitteesta ovat kolmen sopimusvuoden jälkeen saavuttaneet Teknologiateollisuus 
sekä Elintarviketeollisuus. Energiavaltaiselle teollisuudelle ei ole määritelty yhteistä 
säästötavoitetta, vaan yritykset ovat saaneet itse määritellä tavoitteensa. Seuraavassa 
taulukossa näkyvä säästö verrattuna tavoitteeseen kuvaakin energiavaltaisen teollisuu-
den osalta vuosina 2008−2010 säästetyn energian osuutta EVT-yritysten raportoimasta 
energiankäytöstä vuonna 2010. 
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Taulukko 9 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten toteutettujen tehostamisinvestoin-
tien vaikutus energiatehokkuuteen vuosina 2008–2010 ja tulokset verrattuna yh-
teenlaskettuun tavoitteeseen. 

 

Toimenpideohjelma 
Säästötavoite 

sopimuskaudelle  
2008–2016 1) 

Säästetty energia 
yhteensä  

2008–2010 

Säästö verrattuna 
laskettuun tavoit-

teeseen 2) 

  
Yhteensä 

GWh 
Yhteensä 

GWh/a % 

Teollisuus        
Energiavaltainen teollisuus 3) ei asetettu 2 505 2 % 
Keskisuuri teollisuus       

Elintarvike 218 57 26 % 
Kemia 116 11 10 % 
Muovi 43 8 18 % 
Puutuote 243 39 16 % 
Tekno 229 67 29 % 
Yleinen teollisuus 43 2 3 % 

Keskisuuri teollisuus yhteensä 892 184 21 % 

Teollisuus yhteensä   2 689   

Palveluala       

Autoalan keskusliitto       
Kaupan ala 122 25 21 % 
Matkailu- ja ravintola-ala 62 3 5 % 
Yleinen - palvelu 32 4 13 % 

Palveluala yhteensä 215 32 15 % 

Kaikki yhteensä    2 721   
Energiapalveludirektiivin  
ESD piiriin kuuluva energia (teollisuus)  
(Tilastokeskus v 2005) 4) 

1 660 184 11 % 

1) Sopimukseen liittyneiden yritysten liittymisvaiheessa ilmoittama säästötavoite yhteensä.  
2) Raportoiduilla toimenpiteillä saavutettu säästö verrattuna yritysten liittyessään ilmoittamaan säästötavoitteeseen 
3) 2,2 % on vuosina 2008-2010 säästetyn energian osuus EVT-yritysten raportoimasta energiankäytöstä vuonna 

2010 (116 193 GWh) 
4) Laskettu Tilastokeskuksen vuonna 2005 ESD:n piiriin kuuluvasta energiasta (vain keskisuuri teollisuus) 9 % 

4.1.1 Energiavaltainen teollisuus 

Aiemmin kuvatun mukaisesti energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuskauden 
alussa asetettu kaikille yhteistä säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa 
itse Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Lähes kaikki yrityk-
set ovat olleet sopimuksessa mukana jo yli kaksi vuotta, joten tavoitteiden tulisi olla kai-
killa määritettynä vähintään yritystasolla ja mielellään myös toimipaikkatasolla.  

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat valmistelemassa 
energiavaltaisen teollisuuden vuoden 2016 energiansäästötavoitetta, joka tulee saavut-
taa sopimuskaudella 2008–2016 toteutetuilla toimenpiteillä. Tavoitteen tulee elinkei-
noelämän energiatehokkuussopimuksen (puitesopimus) mukaan heijastaa toisaalta 
yritysten asettamia tehostamistavoitteita ja toisaalta kansallisessa ilmasto- ja energia-
strategiassa siihen mennessä asetettuja energiankäytön tehostamistavoitteita. 

Tavoitteiden sijaan vuonna 2010 energiavaltaisen teollisuuden tuloksia on verrattu 
raportointivuoden energiankäyttöön. Kolmen ensimmäisen sopimusvuoden lopussa ku-
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mulatiivinen energiansäästö energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa oli 
n. 2 500GWh/a (Kuva 13). Sähkön ja polttoaineiden säästö on ollut samalla tasolla kol-
mena sopimusvuotena, mutta sähkön säästö yli kolminkertaistui vuonna 2010 edellisiin 
vuosiin verrattuna. 
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Kuva 13 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimat sähkön, lämmön ja 

polttoaineiden säästöt vuosina 2008–2010. Pylväillä on esitetty vuosittain saavu-
tettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2010 raportoimien toteutettujen ES- ja 
KAT-toimenpiteiden energiansäästövaikutus (2 505 GWh/a) on yhteensä noin 2,1 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, lämpö 
ja polttoaineet) vuonna 2010. Kun vuosittaisia energiavaltaisen teollisuuden säästöjä 
verrataan kyseisen vuoden energiavaltaisen teollisuuden raportoimiin energiankulutus-
lukuihin, on säästö jokaisena sopimusvuonna alle prosentin (0,60 %−0,84 %). 

4.1.2 Keskisuuri teollisuus 

Toimenpideohjelmien mukaan keskisuuren teollisuuden kunkin toimialaliiton ohjeellinen 
energiansäästötavoite on 9 % liiton jäsenyritysten energiankätöstä. Toimialan tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää, että kukin sopimusjärjestelmään liittyvä yritys asettaa vähin-
tään 9 % ohjeellisen energiansäästötavoitteen. Tässä raportissa ja toimialakohtaisissa 
raporteissa toimialan tavoitteena on käytetty kuhunkin toimenpideohjelmaan liittyneiden 
yritysten yhteenlaskettua määrällistä energiansäästötavoitetta, koska jäsenyritysten 
energiankäyttöä ei tiedetä ja tavoitetta on siten muuten vaikea laskea. Määrällinen tavoi-
te (GWh/a) muuttuu vuosittain riippuen siitä, montako uutta yritystä liittyy sopimukseen, 
mutta kokonaisuutena tavoitteen tulee olla vähintään 9 % liittymisasiakirjoissa ilmoitetus-
ta energiankäytöstä.  

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin vuoden 2010 lopussa liittyneiden yri-
tysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu säästötavoite vuodeksi 2016 on 892 GWh/a. 
Kolmannen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta on toteutunut 184 GWh/a, 
joka vastaa vajaata 21 % tavoitteesta (Kuva 14, Kuva 15). 
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Säästöt 
2008-2010

21 %

Tavoitteesta 
saavuttamatta

79 %

  

 
Kuva 14 Keskisuuren teollisuuden tavoitteen toteutuma vuoden 2010 lopussa. 
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Kuva 15 Keskisuuren teollisuuden raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus 

vuosina 2008–2010 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden yritysten yh-
teenlaskettu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a).  

 
Tasaisella säästövauhdilla, kolmannen vuoden loppuun mennessä, olisi tullut saavuttaa 
297 GWh/a säästöt, jotta asetettuun tavoitteeseen päästäisiin. Toimialaliitoista vain tek-
nologiateollisuus ja elintarviketeollisuus ovat yltäneet keskimääräiseen vuosittaiseen 
säästövauhtiin, jolla liittymisvaiheessa asetettu energiansäästötavoite (GWh/a) saavutet-
taisiin vuonna 2016. Toimialakohtaisista tavoitteista on vuoden 2010 loppuun mennessä 
toimialasta riippuen saavutettu noin 3–29 %. Kuvassa (Kuva 16) on piirretty yhtenäisellä 
viivalla kolmen ensimmäisen sopimusvuoden toimialakohtaiset toteutuneet säästöt sekä 
katkoviivalla suunta, joka tulisi toteutua jatkossa, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin 
vuoteen 2016 mennessä. Kuvasta havaitaan, että muiden kuin elintarviketeollisuuden ja 
teknologiateollisuuden säästötahdin on kiristyttävä tulevina vuosina merkittävästi, jotta 
tavoitteisiin päästään. Myös elintarviketeollisuudessa ja teknologiateollisuudessa on 
jatkossakin aktiivisesti huolehdittava, ettei uusien säätötoimenpiteiden kartoittamisessa 
toteuttamisessa tule notkahduksia. 
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Kuva 16 Keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmissa raportoitu toteutettujen toi-

menpiteiden säästövaikutus vuosina 2008–2010. Jo saavutettu säästö on kuvattu 
yhtenäisellä viivalla. Katkoviivalla on kuvattu vaadittava säästövauhti, mikäli sääs-
töt kertyvät vuodesta 2010 eteenpäin tasaisesti sopimuskauden loppuun asti. 

 

4.1.3 Palveluala 

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuo-
delle 2016 on 215 GWh/a, josta liittyneet yritykset ovat toteuttaneet kolmen ensimmäi-
sen sopimusvuoden aikana 32 GWh/a. Tämä vastaa noin 15 % palvelualan toimenpide-
ohjelmiin liittyneiden yritysten yhteisestä tavoitteesta. Erityisesti matkailu- ja ravintola-
alalla energiatehokkuustyö on tulosten valossa vasta alkamassa, mutta suunta on oikea 
(Kuva 17, Kuva 18).  

Säästöt 
2008-2010

15 %

Tavoitteesta 
saavuttamatta

85 %

 

 
Kuva 17 Palvelualan tavoitteen toteutuma vuoden kolmen ensimmäisen sopimusvuoden 

2010 lopussa. 
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Kuva 18 Palvelualan raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus vuosina 

2008–2010 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden yritysten yhteenlasket-
tu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a). 

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 ohjeellinen tavoite 
on saavuttaa sopimusyrityksissä kokonaisuutena vuoteen 2016 mennessä 1 000 GWh:n 
primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh:n sähköntuotannon tehostuminen sähkö-
energiaksi laskettuna verrattuna kehitykseen ilman näitä uusia toimia. Vuoden 2010 
loppuun mennessä sähköntuotannon tehostumisen tavoitteesta oli toteutunut 48 % 
(484 GWh) ja primäärienergian säästöstä 49 % (488 GWh) edellyttäen, että toimenpitei-
den säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 2016 lopussa (Kuva 19,Taulukko 10). 
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Kuva 19 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon tehostumi-

sen ja primäärienergiankäytön säästöt vuosina 2008–2010. Pylväillä on esitetty 
vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen  
vuosisäästö. 

 
 

Taulukko 10 Tavoitteiden toteutuminen energiantuotannon toimenpideohjelman  
sopimusyrityksissä raportointivuonna 2010. 

 

Energiantuotannon  
toimenpideohjelma Energiansäästö Energiansäästö 

  

Sähköntuotannon  
tehostaminen Primäärienergian säästö 

Tavoite vuodelle 2016 (GWh) 1 000 1 000 

Tavoitteesta saavutettu  
vuonna 2010 (GWh) 484 488 

Tavoitteesta saavutettu  
vuonna 2010 (%) 48 % 49 % 

      
 

4.2.2 Energiapalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ohjeellisena tavoitteena on toteuttaa liittyneissä 
yrityksissä toimia, jotka johtavat 150 GWh/a sähkönsäästöön sähkön siirto- ja jakeluhä-
viöissä ja kaukolämmön tuotannon ja siirron sähkön kulutuksessa sekä 150 GWh/a 
säästöön kaukolämmön jakeluhäviöissä ja erillistuotannon polttoaine-energian kulutuk-
sessa vuoteen 2016 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman näitä uusia toimia. Lisäksi 
Energiapalveluiden sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille tarjottaviin ener-
giapalveluihin, joiden tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 % energiansäästötavoit-
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teen saavuttamista asiakaskunnassa. Asiakaspään toimia ei ole käsitelty tässä yhteen-
vetoraportissa. 

Kuvassa (Kuva 20) on esitetty vain energiansäästösyistä tehtyjen toimenpiteiden 
(ES- ja KAT-toimenpiteet) toteutunut energiansäästövaikutus kolmen ensimmäisen so-
pimusvuoden ajalta. Vuoden 2010 lopussa sähkö oli säästetty 9,1 GWh ja lämpöä ja 
polttoaineita 11,5 GWh. Jos pelkkien ES- ja KAT-toimenpiteiden säästövaikutus otetaan 
huomioon, olisi energiapalveluiden toimenpideohjelman säästötavoitteesta saavutettu 
sähkön osalta 6,1 % ja lämmön ja polttoaineiden osalta 7,6 %. 
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Kuva 20 Sähkön jakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaa energiankäyt-

töä koskevat energiansäästötoimenpiteiden (ES + KAT) säästöt vuosina 2008–
2010. Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla 
kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
Kun otetaan huomioon sekä varsinaisten energiansäästötoimenpiteiden (ES- ja KAT-
toimenpiteet) että muiden toimenpiteiden (MI-toimenpiteet) energiansäästövaikutus, 
toteutettiin kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana sähkön säästötavoitteesta 46 
% (n. 70 GWh/a) ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoitteesta 21 % (n. 31 GWh/a) 
edellyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 2016 
lopussa (Taulukko 11).  
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Taulukko 11 Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat säästöt vuosina 
2008–2010 ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle. Säästö-
tavoitteen seurannassa (%) on otettu ES ja KAT toimenpiteiden lisäksi huomioon 
myös ns. MI-toimenpiteet. 

 

Energiapalvelujen toimenpideohjelma Energia 

  Sähkö 
Yhteensä  
lämpö+pa 

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

    vuonna 2008–2010  9,1 11,5 

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

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

    
pa = polttoaineet 
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5 Jatkuvan parantamisen toimenpiteet 

Yritys sitoutuu energiatehokkuussopimuksissa energiatehokkuuden jatkuvaan paranta-
miseen aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkö-
kohdat huomioon ottaen mahdollista. Jatkuvan parantamisen tavoite on muuttaa ener-
giatehokkuustyö yrityksissä projektista jatkuvaksi prosessiksi. Energiatehokkuuden jat-
kuva parantaminen edellyttää myös johdon sitoutumista. 

Tässä kappaleessa on käyty lyhyesti läpi toimenpideohjelmien tilannetta jatkuvan 
parantamisen suhteen vuoden 2010 lopussa. 

5.1 Energianvaltainen teollisuus ja energiantuotanto 

5.1.1 Velvoitteet 

Energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon toimenpideohjelmiin liittyneet yrityk-
set sitoutuvat energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ottamalla sopimusvelvoit-
teiden mukaisesti käyttöön Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ). ETJ:n mukaisesti yri-
tysten tulee liittää energia-asiat yrityksessä jo olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 
12 kuukauden kuluessa energiatehokkuussopimukseen liittymisestä. Yritys tulee myös 
varmistaa johdon katselmuksella, että se on ottanut käytännön toimissaan huomioon 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen näkökulmat ETJ:ssä kuvatulla tavalla, 
24 kuukauden aikana energiatehokkuussopimukseen liittymisestä. Yritys sitoutuu käyt-
tämään energiatehokkuusjärjestelmää koko sopimuskauden ajan. 

5.1.2 Tulokset 

Raportointitietojen perusteella ETJ:n käyttöönotto ei ole edennyt aivan sopimuksen edel-
lyttämässä aikataulussa. Noin 87 % energiavaltaisen teollisuuden ja noin 93 % energi-
antuotannon toimipaikoista raportoi, että energia-asiat on liitetty yrityksessä käytössä 
olevaan johtamisjärjestelmään. Määrä kasvoi vuonna 2010 merkittävästi edellisistä ra-
portointivuosista. Esimerkiksi vuonna 2008 vain hieman yli puolet energiavaltaisen teol-
lisuuden toimipaikoista ilmoitti liittäneensä energia-asiat johtamisjärjestelmäänsä. Sopi-
muksen velvoitteiden mukaisesti, loppujenkin yritysten tulee ottaa ETJ käyttöön yrityk-
sessään. 

ETJ:n mukaan energia-asioita tulee käsitellä säännöllisin väliajoin, mutta vähintään 
kerran vuodessa, sisäisissä auditoinneissa. Sekä energiavaltaisen teollisuuden toimipa-
koista että energiantuotannon toimipaikoista noin kolmannes raportoi tarkastelleensa 
energia-asioita sisäisissä auditoinnessa viimeisimmän raportointivuoden aikana. Yritys-
johdossa on alettu myös kiinnittää huomiota energia-asioihin. 58 % energiavaltaisen 
teollisuuden ja 60 % energiantuotannon toimipaikoista raportoi käsitelleensä energia-
asioita johdon katselmuksessa seurantavuonna. Tilanne on selkeästi parantunut sopi-
muskauden alusta, jolloin esimerkiksi energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista vain 
15 % (2008) raportoi käsitelleensä energia-asioita johdon katselmuksessa. 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on määrittää ensimmäisen sopimusvuoden 
aikana yrityksen ja toimipaikkojen energiatehokkuustyön vastuut, eli määritellä miten 
energiatehokkuusasioita yrityksen organisaatiossa tullaan jatkossa hoitamaan. Yli vuo-
den sopimuksessa olleista energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista 79 % ilmoitti 
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määritelleensä energiatehokkuustyön vastuut. Vastaavasti energiantuotannon toimipai-
koista 85 % oli hoitanut määrittelyn.  

ETJ velvoittaa sopimusyritykset laatimaan energiatehokkuuden tehostamissuunni-
telman kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen perusteella 
vähintään kaksi vuotta sopimukseen kuuluneista energiavaltaisen teollisuuden toimipai-
koista reilulla puolella oli voimassa oleva suunnitelma vuoden 2010 lopussa. Energian-
tuotannon toimipaikoista hieman vajaa puolet ilmoitti, että heillä on voimassa oleva 
energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma. 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatku-
van parantamisen avaintekijöistä ja sitä myös edellytetään ETJ:ssä. Yritykset ovat mm. 
järjestäneet energiatehokkuuskoulutusta energiavastuuhenkilöille tai koko henkilökun-
nalleen, viettäneet energiansäästöviikkoa, järjestäneet taloudellisen ajotavan koulutusta 
ja asettaneet energiatehokkuusasiat yhdeksi tulospalkkauksen mittareista. Energiate-
hokkuuskoulutusta järjestäneiden toimipaikkojen määrä on vaihdellut vuosittain sopi-
muskaudella. 42 % energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista raportoi järjestäneensä 
energiatehokkuuskoulutusta vuonna 2010. Vastaava luku oli 57 % vuonna 2009 ja 45 % 
vuonna 2008 . Energiantuotannon toimipaikoista 37 % raportoi järjestäneensä energia-
tehokkuuskoulutusta henkilökunnalleen vuonna 2010. Edellisten vuosien luvut ovat, 
54 % vuonna 2009 ja 39 % vuonna 2008. Energiatehokkuuden asettaminen erääksi 
tulospalkkauksen mittareista on yleistynyt sopimuskaudella. Vuonna 2010 kolmasosa 
energiantuotannon toimipaikoista ja yli neljännes energiavaltaisen teollisuuden toimipai-
koista raportoi energiatehokkuuden olevan henkilöstönsä tulospalkkaukseen vaikuttava 
mittari. 

ETJ velvoittaa yritykset myös ottamaan energiatehokkuusasiat huomioon suunnitte-
lussa ja hankinnoissa. Energiavaltaisen teollisuuden toimipaikat ovat erityisesti panosta-
neet tähän. Toimipaikoista 61 %:lla oli vuonna 2010 ohjeet tai suositukset hankintojen 
energiatehokkuudelle. Luku on kasvanut 16 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Yli puolel-
la energiavaltaisen teollisuuden toimipaikoista oli vuoden 2010 lopussa ohjeistus ener-
giatehokkuuden ottamisesta huomioon suunnittelussa. Tämäkin on kasvanut edellisvuo-
desta. Energiantuotannon toimipaikoista vain viidenneksellä oli vuonna 2010 käytössä 
ohjeistus energiatehokkuuden ottamiseksi huomioon suunnittelussa. Määrä on tosin 
kasvanut sopimuskauden alusta. Vajalla kolmanneksella energiantuotannon toimipai-
koista oli vuonna 2010 ohjeet hankintojen energiatehokkuudesta.  

Motivan vetämä energiavaltaisen teollisuuden ja energia-alan yritysten edustajista 
koostuva ns. jatkuvan parantamisen työryhmä (JaPa) tarkastelee ETJ:n käyttöönottoon 
liittyviä kysymyksiä ja valmistelee yhteisiä kehityshankkeita. Vuonna 2010 järjestettiin 
mm. sisäisen auditoinnin koulutusta, laadittiin ETJ-esite ja aloitettiin vuoden 2010 lopus-
sa mittaamiseen liittyvän hankkeen valmistelu. Mittaamiseen liittyvä hanke käynnistettiin 
vuonna 2011. Toteutetut ja valmisteilla olevat hankkeet tukevat ETJ:n edellyttämien 
toimien toteutusta yrityksissä.  

Tarkemmat kuvaukset energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon jatkuvan 
parantamisen toimista löytyvät toimialojen omista raporteista. 

5.2 Keskisuuri teollisuus, palveluala ja energiapalvelut 

5.2.1 Velvoitteet 

Myös energiatehokkuussopimusten keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liitty-
neet yritykset ovat velvoitettuja toteuttamaan jatkuvan parantamisen toimenpiteitä. Näitä 
toimenpiteitä ovat mm. energiatehokkuustoiminnan organisointi ja suunnittelu, energian-
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käytön ja siihen liittyvien tehostamistoimien raportointi, henkilökunnan koulutus ja sisäi-
nen viestintä aiheesta, energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnois-
sa, logistiikan energiatehokkuuden edistäminen sekä uuden energiatehokkaan teknolo-
gian ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistäminen. Toimialoja koskevissa 
toimenpideohjelmissa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin edellä listattu toimenpide tar-
kemmin pitää sisällään. Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja energiapalveluiden 
toimenpideohjelmissa jatkuvan parantamisen velvoitteet on sisällytetty itse toimenpide-
ohjelmaan eivätkä toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset ole velvoitettuja ottamaan käyt-
töön varsinaista Energiatehokkuusjärjestelmää (ETJ). 

5.2.2 Keskisuuren teollisuuden tuloksia 

Liitteessä 3 on esitetty keskisuuren teollisuuden jatkuvan parantamisen sopimusvelvoit-
teiden seurantaan liittyvät kuvat. Tarkemmat toimialakohtaiset tulokset on esitetty kunkin 
toimialan omassa vuosiraportissa. 

Keskisuuren teollisuuden yritykset olivat paneutuneet jatkuvan parantamisen kysy-
myksiin vaihtelevasti. Osa yrityksistä oli pidemmällä jatkuvan parantamisen toimenpitei-
den toteuttamisessa kuin toiset. 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä keskisuuren teollisuuden sopimusyri-
tyksistä 59 % on sisällyttänyt energia-asiat johtamisjärjestelmään vuoden 2010 loppuun 
mennessä. Kuten edellä kävi ilmi, keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksillä ei ole vel-
voitetta ottaa käyttöön Energiatehokkuusjärjestelmää (ETJ). Tästä huolimatta ympäristö- 
ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä keskisuuren teollisuuden yrityksistä 16 % raportoi 
liittäneensä ETJ:n johtamisjärjestelmäänsä. 

Energiankulutuksen seuranta on olennainen lähtökohta energiatehokkuuden paran-
tamiselle. Selvästi yleisin energiankulutuksen ja energiakustannusten seurannan jakso 
on kuukausittainen seuranta. Kuitenkin jo 13 % keskisuuren teollisuuden sopimusyrityk-
sistä seuraa sähkönkulutusta ja vastaavasti 8 % lämmönkulutusta vuorokausitasolla. 
Yleisin keskisuuren teollisuuden seurantataso energiankulutukselle oli kokonaiskulutus. 
Myös pieni osa yrityksistä raportoi seuraavansa kulutusta osasto tai tuotantolinjakohtai-
sesti. 

Sopimuksen toimeenpano yrityksissä käynnistyy energiatehokkuuden tehostamis-
suunnitelman laatimisella sekä yritys- ja toimipaikkakohtaisten energiatehokkuustoimin-
nan vastuuhenkilöiden nimeämisellä. Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee 
tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Energiatehokkuuden vastuut taas 
tulee määritellä ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Kolmen ensimmäisen sopimus-
vuoden aikana keskisuuren teollisuuden yrityksissä oli suunnitelman laatinut vain sel-
västi alle kolmannestoimipaikoista ja vastuiden määrittämisen on toteuttanut vajaa puo-
let toimipaikoista.  

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatku-
van parantamisen avaintekijöitä. Keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksistä reilu kol-
mannes raportoi järjestäneensä henkilökunnalleen energiatehokkuuskoulutusta vuoden 
2010 aikana.  

Yritysten tulisi myös ottaa energiatehokkuusasiat huomioon suunnittelussa ja han-
kinnoissaan. 24 %:lla keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksistä oli ohjeet energiate-
hokkuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa vuonna 2010. 34 %:lla yrityksistä taas 
on ohjeet hankintojen energiatehokkuudesta. 

Tarkemmat kuvaukset keskisuuren teollisuuden jatkuvan parantamisen toimista 
löytyvät toimialan omista raporteista. 
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5.2.3 Palvelualan tuloksia 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä kaupan alan toimipaikoista lähes kaikki 
(98 %) ovat sisällyttäneet energia-asiat johtamisjärjestelmään vuoden 2010 loppuun 
mennessä. MaRan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikoista taas kaksi 
kolmasosaa oli sisällyttänyt energia-asiat johtamisjärjestelmäänsä. 

Energiankulutuksen seuranta on lähtökohta energiankulutuksen tehostamiselle. 
Raportoitujen tietojen perusteella lämmön kulutusta seurataan yleisimmin sekä kaupan 
että MaRan alalla kuukausitasolla. Sähkön kulutusta taas kaupan alan toimipaikat seu-
raavat yleisimmin vuorokausitasolla (72 %) ja MaRan alan toimipaikat taas kuukausita-
solla. Selkeästi suurin osa sekä Maran että kaupan toimenpideohjelmiin liittyneistä yri-
tyksistä seuraa energiankulutustaan (sähkö, lämpö, polttoaineet) sekä energiankustan-
nuksiaan kokonaiskulutuksen ja -kustannusten avulla. Yleensä jatkuvan parantamisen 
sopimusvelvoitteiden toimeenpano yrityksissä käynnistyy energiatehokkuuden tehosta-
mis-suunnitelman laatimisella sekä yritys- ja toimipaikkakohtaisten energiatehokkuus-
toiminnan vastuuhenkilöiden nimeämisellä. Kuten keskisuurella teollisuudellakin, tulee 
palvelualan sopimusyritysten määritellä energiatehokkuustyön vastuut ensimmäisen 
sopimusvuoden aikana ja laatia energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma kahden 
ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Yli vuoden sopimuksessa olleista kaupan toimi-
paikoista lähes kaikki (96 %) olivat määritelleet energiatehokkuustyön vastuut. Vastaa-
vasti MaRan toimenpideohjelmassa yli vuoden olleista toimipaikoista vain alle puolet 
(46 %) oli määritellyt energiatehokkuustyön vastuut. Kaksi vuotta sopimuksessa olleista 
kaupan alan yrityksistä 76 % oli voimassa oleva tehostamissuunnitelma. MaRan toi-
menpideohjelman vähintään kaksi vuotta kuuluneista toimipaikoista reilulla kolmannek-
sella (38 %) oli voimassaoleva energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma. 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen ovat energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä. Vuonna 2010 reilu kolmannes (36 %) MaRan sopimusyri-
tyksistä ja reilusti yli puolet (64 %) kaupan alan sopimusyrityksistä järjesti koulutusta 
henkilökunnalleen energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. 

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ovat myös velvoitettuja ottamaan 
energiatehokkuusasiat huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Vuoden 2010 rapor-
toinnin perusteella 18 % kaupan alan toimipaikoista raportoi ottavansa elinkaariedulli-
suuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissaan. Vain 6 % kaupan alan toimipaikois-
ta on käytössä olevat ohjeet suunnittelun energiatehokkuudelle ja yhdelläkään toimipai-
kalla ei ole ohjeita hankintojen energiatehokkuudelle. MaRan toimenpideohjelman toimi-
paikoista taas vajaa puolet (42 %) raportoi 2010 ottavansa elinkaariajattelun huomioon 
suunnittelussa ja hankinnoissa. MaRan alan toimipaikoista 12 % oli käytössä ohjeet 
suunnittelun energiatehokkuudelle ja 13 % oli ohjeet hankintojen energiatehokkuudelle. 

Tarkemmat kuvaukset palvelualan toimenpideohjelmien jatkuvan parantamisen 
toimista löytyvät toimialojen omista raporteista. 

5.2.4 Energiapalveluiden tuloksia 

Reilulla kolmasosalla (36 %) niistä kaukolämpöalan yrityksistä joilla on johtamisjärjes-
telmä käytössä, on energiagigatehokkuusasiat sisällytetty johtamisjärjestelmään. Säh-
könmyynnin ja sähkönjakelun toimipaikoilla vastaava osuus on 71 %. 

Yleensä jatkuvan parantamisen sopimusvelvoitteiden toimeenpano yrityksissä 
käynnistyy energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisella sekä yritys- ja toi-
mipaikkakohtaisten energiatehokkuustoiminnan vastuuhenkilöiden nimeämisellä. Kuten 
keskisuurella teollisuudella ja palvelualalla, tulee energiapalveluiden sopimusyritysten 
määritellä energiatehokkuustyön vastuut ensimmäisen sopimusvuoden aikana ja laatia 
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energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma kahden ensimmäisen sopimusvuoden ai-
kana. Yli vuoden sopimuksessa olleista energiapalveluiden toimenpideohjelman toimi-
paikoista melkein kaikilla (kaukolämpöala 90 %, sähkönmyynti 94 %, sähkönjakelu 
92 %) on energiatehokkuustoiminnan vastuut määriteltynä. Yli kaksi vuotta sopimukses-
sa olleista energiapalveluiden toimipaikoista reilu puolet (kaukolämpöala 61 %, sähkön-
myynti 58 %, sähkönjakelu 50 %) raportoi, että heillä on voimassaoleva energiatehok-
kuuden tehostamissuunnitelma. 

Henkilökunnan koulutus ja sitouttaminen energiatehokkuustyöhön on yksi jatkuvan 
parantamisen velvoitteista yrityksille. Kolmannes (33 %) kaukolämpöalan toimipaikoista, 
vajaa puolet (43 %) sähkönmyynnin toimipaikoista ja vajaa puolet (45 %) sähkönjakelun 
toimipaikoista oli vuonna 2010 järjestänyt energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta hen-
kilökunnalleen. 

Toimenpideohjelmaan liittyneiltä yrityksiltä velvoitetaan myös energiatehokkuuden 
huomioimista suunnittelussa ja hankinnoissa. Raportoitujen tietojen mukaan 78 % kau-
kolämpöalan toimipaikoista, 78 % sähkönmyynnin toimipaikoista ja 92 % sähkönjakelun 
toimipaikoista ottaa elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussaan ja hankinnois-
saan. 30 % kaukolämpöalan toimipaikoista, 22 % sähkönmyynnin toimipaikoista ja 41 % 
sähkönjakelun toimipaikoista on käytössä ohjeistus suunnittelun energiatehokkuudesta. 
Kaikkiaan reilulla kolmanneksella (kaukolämpöala 30 %, sähkönmyynti 35 %, sähkönja-
kelu 39 %) energiapalveluiden toimenpideohjelman toimipaikoista on ohjeistus hankinto-
jen energiatehokkuudesta. 

Tarkemmat kuvaukset energiapalveluiden toimenpideohjelman jatkuvan parantami-
sen toimista löytyvät toimialan omasta raportista. 
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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.   

Vain muutamat yritykset ovat tehneet kehitysehdotuksia. Esitettyjä ehdotuksia on 
käsitelty kunkin toimialan ohjausryhmien kokouksissa ja energiavaltaisen teollisuuden ja 
energiantuotannon ns. jatkuvan parantamisen työryhmän (JaPa) kokouksissa. Niissä on 
sovittu, miten aiheita viedään eteenpäin.  
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2010 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta 
maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille pk-yrityksille 
tuki on 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöihin kohdistuvissa 
katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teollisuuden katselmusmalleja 
käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perusteella. Vastaavasti kauko-
lämpökatselmuksissa tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy verkossa myydyn 
energian ja voimalaitosten energia-analyyseissä voimalaitoksen vuotuisen polttoaine-
käytön perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisoh-
jeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille.  

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

7.1.2 Myönnetty energiakatselmustuki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset käynnistivät yhteensä 
vuonna 2010 lukumääräisesti jonkin verran vähemmän energiakatselmuksia kuin edelli-
senä vuonna, mutta energiakatselmustuella mitattuna volyymi pysyi lähes edellisen 
vuoden tasolla. Sama tilanne oli niin energiavaltaisessa teollisuudessa, keskisuuressa 
teollisuudessa kuin palvelualalla, joskin keskisuuressa teollisuudessa myönnetty tuki oli 
katselmusten pienemmästä lukumäärästä huolimatta jopa hieman suurempi kuin edelli-
senä vuonna. Vain energia-alalla käynnistyneiden energiakatselmusten ja -analyysien 
määrä lähes puolittui ja myös tuella mitattuna volyymi laski selvästi.  

Vuonna 2010 elinkeinoelämän alueella käynnistyi yhteensä 79 hanketta, mikä oli 
noin 15 % vähemmän kuin vuonna 2009. Vastaavasti näihin liittyvien katselmuskohtei-
den määrä laski viidenneksellä. Myönnetty energiakatselmustuki, joka vuonna 2009 oli 
lähemmäs kaksinkertainen vuoteen 2008 verrattuna, pysyi edelleen korkealla tasolla 
(1,47 milj. eur) ja laski vain muutaman prosentin vuodesta 2009. Tuen määrän suhteelli-
sesti selvästi pienempi lasku verrattuna hankkeiden tai kohteiden lukumäärään johtuu 
pääosin keskisuuren teollisuuden joidenkin toiminta-alueiden (elintarvikeala ja puutuote-
teollisuus) sekä energiantuotannon alueilla käynnistyneiden hankkeiden hankekoon 
kasvusta.  

Elinkeinoelämän sopimusyrityksille myönnetty energiakatselmustuki kattoi 88 % 
kaikille elinkeinoelämän yrityksille vuona 2010 myönnetystä energiakatselmustuesta 
(1,73 milj. eur). Vastaavasti osuus elinkeinoelämän alueella kaikkiaan vuonna 2010 
käynnistetyistä hankkeista (131 hanketta) oli 60 % ja energiakatselmuksista (174 koh-
detta) 70 %. Melko suuri ero katselmushankkeiden ja -kohteiden lukumäärän ja myönne-
tyn tuen välillä liittyy siihen, että yksityisen palvelusektorin energiakatselmuksista vain 
noin puolet on sopimusyritysten käynnistämiä ja ko. katselmukset ovat tuella mitattuna 
melko pieniä verrattuna muiden elinkeinoelämän sopimusyritysten energiakatselmuksiin 
ja -analyyseihin.  
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Kuva 21 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  
liittyneiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä ja 
niihin myönnetty energiakatselmustuki vuosittain 2008−2010.  

 
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 2010 on esitetty tau-
lukossa (Taulukko 12). Taulukko 13 sisältää vastaavat tiedot koko sopimuskaudelta 
2008−2010.    
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Taulukko 12 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri  

toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin vuonna 2010. 
 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kustannukset 

Hankkeiden 
TEM tuki 

    lkm lkm eur eur 
            
  Elintarviketeollisuus 12 20 964 314 391 750 
  Kemianteollisuus 3 3 56 280 23 500 
  Muoviteollisuus 4 4 78 270 31 290 
  Puutuoteteollisuus 5 5 225 600 90 900 
  Teknologiateollisuus 15 16 444 896 181 992 
  Yleinen - teollisuus 0 0 0 0 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 39 48 1 769 360 719 432 
  Energiavaltainen teollisuus 13 16 841 542 336 616 

2010 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 52 64 2 610 902 1 056 048 
  Autoala 0 0 0 0 
  Kaupan ala 2 14 144 250 57 700 
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 10 10 82 810 35 342 
  Yleinen - palvelu 3 8 89 902 35 960 
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 15 32 316 962 129 002 
  Energiapalvelut 1 1 11 810 4 720 
  Energiantuotanto 11 12 653 876 281 460 
  Energia-alan sopimusyritykset yht. 12 13 665 686 286 180 
  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 79 109 3 593 550 1 471 230 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 5 7 167 600 63 640 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 2 2 99 500 39 780 
  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 45 56 374 300 153 812 
  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 52 65 641 400 257 232 
  Elinkeinoelämä kaikki yhteensä 131 174 4 234 950 1 728 462 
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Taulukko 13 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toi-

menpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin yhteensä koko  
sopimuskaudella 2008–2010. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kustannukset 

Hankkeiden 
TEM tuki 

    lkm lkm eur eur 
            
  Elintarviketeollisuus 22 31 1 314 969 538 450 
  Kemianteollisuus 16 16 524 355 210 700 
  Muoviteollisuus 13 13 273 490 109 370 
  Puutuoteteollisuus 11 11 358 276 144 210 
  Teknologiateollisuus 47 64 1 556 286 628 812 
  Yleinen - teollisuus 7 16 277 501 110 990 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 116 151 4 304 877 1 742 532 
  Energiavaltainen teollisuus 38 43 2 355 511 947 307 

Yhteensä Teollisuus, sopimusyritykset yht. 154 194 6 660 388 2 689 839 
2008–2010 Autoala 0 0 0 0 

  Kaupan ala 3 15 159 250 63 700 
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 46 66 465 827 201 702 
  Yleinen - palvelu 21 30 243 792 97 470 
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 70 111 868 869 362 872 
  Energiapalvelut 3 5 39 580 15 820 
  Energiantuotanto 26 40 1 793 001 739 800 
  Energia-alan sopimusyritykset yht. 29 45 1 832 581 755 620 
  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 253 350 9 361 838 3 808 331 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 21 25 596 205 237 564 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 5 8 223 100 89 220 
  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 100 112 730 100 296 082 
  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760 
  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 128 147 1 691 325 679 626 
  Elinkeinoelämä kaikki yhteensä 381 497 11 053 163 4 487 957 
            

 
Vaikka yhteensä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toiminta-alueilla 
(keskisuuri teollisuus, energiavaltainen teollisuus, palveluala, energia-ala) katselmus-
toiminta vuonna 2010 oli katselmustuella mitattuna vain vähän alle edellisten vuoden 
volyymin (Kuva 21), vaihteli tilanne merkittävästi toimenpideohjelmittain.  

Vuonna 2010 katselmustoiminnan volyymi kasvoi niin katselmuskohteiden luku-
määrällä kuin niille myönnetyllä tuella mitattuna vain elintarviketeollisuuden ja puutuote-
teollisuuden sekä kaupan alan toimenpideohjelmien alueella. Elintarvikealan katselmus-
volyymit olivatkin elinkeinoelämän toimenpideohjelmien suurimmat niin katselmuskoh-
teiden lukumäärällä kuin katselmustuellakin mitattuna. Volyymit ko. alueella olivat yli 
kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna.  

Myös kaupan alan ja puutuoteteollisuuden volyymit energiakatselmustuella mitattu-
na moninkertaistuivat, mutta näillä alueilla katselmustoiminta olikin edellisenä vuonna 
ollut vaatimatonta. Katselmuskohteita oli puutuoteteollisuudessa edelleen vuonna 2010 
melko vähän vaikka niiden lukumäärä kasvoikin edellisestä vuodesta kahdella. Kaupan 
alalla katselmuskohteiden lukumäärä kasvoi merkittävästi. 
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Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää laskua käynnistyneissä katselmuksissa 
vuonna 2010 oli teknologiateollisuuden, teollisuuden yleisen, matkailu- ja ravintola-alan 
sekä energiantuotannon toimenpideohjelmien alueilla. Tämä näkyi lähes vastaavasti ko. 
alueille myönnetyissä katselmustuissa. (Kuva 22, Kuva 23).  

 
Kuva 22 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä  
vuosittain sopimuskaudella 2008−2010. 
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Kuva 23 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten energiakatselmuskohteille myönnetty katselmustuki  
vuosittain sopimuskaudella 2008−2010. 
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Aiempien vuosien tapaan vuonna 2010 suurin osa elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimuksen eri toimenpideohjelmien alueelle myönnetystä energiakatselmustuesta 
(1,47 milj. eur) kohdistui keskisuuren teollisuuden hankkeille. Keskisuuren teollisuuden 
hankkeille myönnetyn tuen (0,72 milj. eur) määrä oli noin 15 %-yksikköä edellistä vuotta 
suurempi, vaikka katselmuskohteiden lukumäärä laski lähes viidenneksen.  

Vuonna 2010 elintarviketeollisuuden osuus keskisuuren teollisuuden alueella ole-
viin toimenpideohjelmiin liittyneille myönnetystä tuesta oli selvästi suurin (54 %). Tekno-
logiateollisuus, joka edellisenä vuonna oli vastaavasti selvästi suurin tuen saaja, kattoi 
nyt myönnetystä katselmustuesta noin neljänneksen ja puutuoteteollisuus 13 %. Muiden 
keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmien alueille myönnetyn tuen osuus keskisuu-
ren teollisuuden sopimustoimintaan liittyville hankkeille myönnetystä tuesta vaihteli välil-
lä 0−5 %.  

Tuella mitattuna energiavaltaisen teollisuuden osuus vuonna 2010 elinkeinoelämän 
sopimusyrityksille myönnetystä tuesta oli vajaa neljännes (0,337 milj. eur) ja energian-
tuotannon lähes viidennes (0,281 milj. eur). Lukumääräisesti ko. alueiden hankkeet kat-
tavat yhteensä vain reilun neljänneksen.  

Palvelualan toimenpideohjelmien alueelle liittyneille yrityksille vuonna 2010 myön-
netty energiakatselmustuki (0,129 milj. eur) kattaa vuonna 2010 alle 10 % koko elinkei-
noelämän sopimuksen alueelle myönnetystä tuesta. Katselmuskohteiden lukumäärällä 
mitattuna ne sen sijaan kattavat lähemmäs kolmanneksen käynnistyneistä katselmuksis-
ta. Aiemmasta poiketen palvelualan tuki jakautui nyt selvästi tasaisemmin matkailu- ja 
ravintola-alan, yleisen palvelualan ja kaupan alan toimenpideohjelmille.  

 
Energiakatselmuskohteiden 

lukumäärä yht. 109
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Kuva 24 Vuonna 2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideoh-

jelmiin liittyneiden yritysten käynnistämille energiakatselmuksille myönnetyn 
katselmustuen ja tukea saaneiden katselmuskohteiden lukumäärän jakautumi-
nen eri toiminta-alueille.  

 
Tarkasteltaessa koko sopimuskautta (2008–2010) ei merkittäviä eroja tuen jakautumi-
sesta eri toiminta-alueille ole verrattuna vuoteen 2010 (Kuva 25). 
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Kuva 25 Sopimuskaudella (2008–2010) elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri 

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

7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2010 

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

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2010 enimmillään 25 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästön aikaansaamiseksi välttämätön. Pääs-
tökauppasektorin kohteille ei tukea myönnetä tavanomaisen tekniikan hankkeille, joilla 
on suora vaikutus hakijan päästöihin. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2010 oli maksimissaan 40 %, mutta 
käytännössä hankkeen koosta riippuen useimmiten 25–35 %. Tämä tuki koskee vain 
hankkeen uutta teknologiaa sisältävää osuutta ja ko. hankkeiden ns. tavanomaiseksi 
teknologiaksi arvioidulle osuudelle tukitaso on alempi määräytyen tavanomaisen tekno-
logian tuen mukaisesti.  

ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuki voi olla edellä olevassa kappalees-
sa esitettyä ns. tavanomaisen tekniikan tukea korkeampi, mikäli hakija on liittynyt ener-
giatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 30 %. 

Päästökauppasektorille tukea voidaan myöntää uuden teknologian hankkeisiin ja 
sellaisiin energiatehokkuussopimusyritysten tavanomaisen teknologian hankkeisiin, joilla 
ei ole suoraa vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai tuen vaikutuksen taloudellinen mer-
kitys investoinnin kannattavuuteen on vähäinen. Vähäiseksi tuen vaikutukseksi katso-
taan enintään 20 % kokonaishyödystä. Päästökaupan piirissä olevan tuen hakijan tulee 
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hakemuksen yhteydessä toimittaa edellä olevasta selvitys. Näistä hankkeista on myös 
hyvä olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen ennen tukihakemuksen jättämistä. 

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

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuonna 2011 ei energiatehokkuussopimuksiin 
kuuluvien yritysten energiansäästöön kohdistuvien investointitukia koskien ole tuen haki-
jaa koskevia merkittäviä muutoksia vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden 2012 tukilinjauk-
sista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

7.2.2 Myönnetty investointituki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Vuonna 2010 elinkeinoelämän sopimukseen liittyneissä yrityksissä käynnistyi investointi-
tukea saaneita energiansäästöhankkeita saman verran kuin kahtena edellisenä vuonna 
yhteensä.  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liittyneet yri-
tykset käynnistivät vuonna 2010 yhteensä 55 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin 
suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Näille hankkeille yhteensä myönnetty 
tuki (9,66 milj. eur) on yli kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (Kuva 26).  
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Kuva 26 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  
liittyneille yrityksille myönnetty investointituki ja tukea saaneiden hankkeiden  
lukumäärä vuosittain 2008−2010.  

 
Elinkeinoelämän eri toimenpideohjelmiin liittyneille sekä eri toiminta-alueille (keskisuuri 
teollisuus, teollisuus yhteensä, yksityinen palveluala sekä energia-ala) yhteensä myön-
netty investointituki sekä käynnistyneiden lukumäärä ja myönnetty investointituki vuonna 
2010 ja toisaalta yhteensä vuosina 2008−2010 on esitetty taulukossa (Taulukko 14). 

Taulukossa näkyvää myönnettyä tukea vastaavat investoinnit ovat tukihakemusten 
ja myönnetyn tuen perusteella arvioiden yhteensä lähes 50 milj. euroa. Tästä 80 % (lä-
hes 40 milj. eur) on teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden investointeja jakaantu-
en melko tasan energiavaltaisen teollisuuden ja keskisuuren teollisuuden toimenpideoh-
jelmiin liittyneille. Yksityisen palvelualan ja energia-alan myönnettyä tukea vastaavat 
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investoinnit ovat olleet yhteensä noin 10 milj. euroa, josta yksityisen palvelualan osuus 
on noin kaksi kolmannesta ja energia-alan noin kolmannes. 
 
 
Taulukko 14 Investointituet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideoh-

jelmiin liittyneiden yritysten energiatehokkuushankkeisiin vuonna 2010 sekä  
yhteensä koko sopimuskaudella 2008–2010. 

 

Sopimusalue 2010 2008–2010 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
Hank-
keet 

Investointi- 
tuki 

  lkm eur lkm eur 
          

Elintarviketeollisuus 4 491 620 7 661 330 
Kemianteollisuus 2 3 495 600 3 3 542 250 
Muoviteollisuus 6 232 840 10 372 840 
Puutuoteteollisuus 2 78 700 2 78 700 
Teknologiateollisuus 6 258 931 21 857 041 
Yleinen - teollisuus 2 55 120 4 328 720 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 22 4 612 811 47 5 840 881 
Energiavaltainen teollisuus 16 4 400 970 28 5 529 258 
Teollisuus, sopimusyritykset yht. 38 9 013 781 75 11 370 139 
Autoala 0 0 0 0 
Kaupan ala 6 77 120 9 1 129 291 
Matkailu- ja ravintolapalvelut 4 80 700 6 151 950 
Yleinen - palvelu 5 358 137 9 487 137 
Yksityinen palveluala,  
sopimusyritykset yht. 15 515 957 24 1 768 378 
Energiapalvelut 0 0 2 75 750 
Energiantuotanto 2 126 225 10 757 685 
Energia-alan sopimusyritykset yht. 2 126 225 12 833 435 
Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 55 9 655 963 111 13 971 952 
          

 
Lukuun ottamatta energia-alaa investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä kasvoi 
niin energiavaltaisen teollisuuden, keskisuuren teollisuuden kuin yksityisen palvelualan 
toimenpideohjelmien alueella. Keskisuuressa teollisuudessa vain teknologiateollisuuden 
toimenpideohjelmaan liittyneillä oli pari hanketta vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
mutta toisaalta se olikin vuonna 2009 toimenpideohjelma, jonka alueella käynnistyi 
energiatuotannon toimenpideohjelman kanssa eniten tukea saaneita hankkeita.  

Myös palvelualan toimenpideohjelmien alueella käynnistyi lähes kaksinkertainen määrä 
investointitukea saaneita hankkeita, mutta tuella mitattuna jäätiin selvästi edellisestä vuodes-
ta, johtuen vuonna 2009 tukea saaneesta yhdestä isosta kaupan alan hankkeesta.  

Vuonna 2010 oli sekä kemianteollisuuden että energiavaltaisen teollisuuden toi-
menpideohjelmien alueella muutama suuri hanke, jotka nostivat ko. toimenpideohjelmi-
en alueelle myönnetyn tuen määrän moninkertaiseksi verrattuna muihin toimenpidealu-
eisiin ja aiempiin vuosiin.  

Energiavaltaisen teollisuuden osuus (4,4 milj. eur) elinkeinoelämän energiatehok-
kuussopimukseen liittyneille myönnetystä tuesta vuonna 2010 oli ensimmäisen sopi-
musvuoden tapaan jälleen merkittävä (40 %), kun se vuonna 2009 oli vain 11 %. Vas-
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taavasti energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneille vuonna 2010 myönnetyn 
tuen (0,13 milj. eur) osuus oli vain 6 % kun se edellisenä vuonna oli viidennes.  

Autoalaa lukuun ottamatta kaikkien toimenpideohjelmien alueella on sopimuskau-
della 2008−2010 käynnistynyt vähintään yksi tukea saanut energiansäästöhanke. (Kuva 
27, Kuva 28). 
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Kuva 27 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten investointitukea saaneiden energiatehokkuushankkeiden  
lukumäärä vuosittain sopimuskaudella 2008−2010. 
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Kuva 28 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten energiatehokkuushankkeille myönnetty investointituki  
vuosittain sopimuskaudella 2008−2010. 
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Vuonna 2010 myönnetyn investointituen jakautuminen eri toiminta-alueille (Kuva 29) 
eroaa jonkin verran koko sopimuskaudella 2008–2010 myönnetyn investointituen jalkau-
tumisesta eri toiminta-alueille (Kuva 30). Tähän vaikuttaa vuosittaiset merkittävät vaihte-
lut toiminta-alueille myönnetyn tuen suuruuksissa.  

Vuonna 2010 elinkeinoelämän hankkeille myönnetystä tuesta suuntautui lähes sa-
man verran keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmien alueelle ja energiavaltaisen 
teollisuuden toimenpideohjelman alueelle. Nämä yhdessä kattoivat yli 90 % vuonna 
2010 myönnetystä investointituesta. Toisaalta näiden osuus investointitukea saaneista 
hankkeista on selvästi vähemmän, koska teollisuuden hankkeet ovat pääsääntöisesti 
palvelualan hankkeita suurempia (Kuva 29). 
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Kuva 29 Vuonna 2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjel-

miin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja tukea saaneiden hankkei-
den lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 
Verrattuna vuonna 2010 elinkeinoelämän energiatehokkuushankkeille myönnettyä in-
vestointitukea koko sopimuskaudella 2008–2010 myönnettyyn investointitukeen on teol-
lisuuden osuus vuonna 2010 ollut selvästi koko sopimuskautta suurempi (Kuva 30). 

 
Investointitukikohteiden 
lukumäärä yht. 111
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Kuva 30 Sopimuskaudella 2008–2010 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri 

toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja  
tukea saaneiden hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 
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8 Yhteenveto 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kattoi kolmen ensimmäisen sopimusvuoden 
jälkeen vuoden 2010 lopussa noin 83 % teollisuuden energiankulutuksesta. Lähes kaikki 
energiavaltaisen teollisuuden yritykset olivat liittyneet jo ensimmäisen sopimusvuoden 
lopussa. Keskisuuren teollisuuden toimialaliitoista elintarviketeollisuus ja kemianteolli-
suus ovat saavuttaneet 60 % kattavuustavoitteensa. Muilla keskisuuren teollisuuden 
toimenpideohjelmilla sekä palvelualan toimenpideohjelmilla on vielä matkaa kattavuus-
tavoitteisiinsa. Energiantuotanto on selvästi ylittänyt 80 % kattavuustavoitteensa säh-
köntuotannon osalta ja käytännössä saavuttanut tavoitteen myös lämmön osalta. Ener-
giapalvelut ovat myös saavuttaneet tavoitteensa kattaa sopimustoiminnalla 80 % loppu-
asiakkaille siirrettävästä sähköstä sekä myytävästä sähköstä ja kaukolämmöstä. Sopi-
musta ei enää vuoden 2010 jälkeen ole aktiivisesti markkinoitu, vaan on keskitytty sopi-
muksen toimeenpanon tukeen. 

Vuosiraportointi on sujunut hyvin. Lähes kaikilla toimialoilla raportointiaste on ollut 
lähes 100 %. Sopimuksen seurantajärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
sitä pyritään kehittämään tarvittaessa resurssien puitteissa. Myös raportoijia pyritään 
opastamaan mahdollisuuksien mukaan raportoinnissa.  

Vaikka raportointiaste on ollut erinomainen, on energiavaltaista teollisuutta lukuun 
ottamatta toimialasta riippumatta vielä noin puolet toimipaikoista sellaisia, jotka eivät ole 
raportoineet vuoden 2010 loppuun mennessä yhtään toteutettua toimenpidettä. Nämä 
toimipakat tullaan vuonna 2011 käymään tarkemmin läpi ja niitä pyritään aktivoimaan 
sopimusvelvoitteiden täyttämisessä. 

Energiavaltaisen teollisuuden säästöt ovat vaihdelleet vuosittain 0,60–0,84 % välillä 
verrattaessa säästöjä energiavaltaisen teollisuuden raportoimaan kokonaisenergiankulu-
tuksen kyseisenä vuonna. Energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotossa ja toteutukses-
sa ei olla aivan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Pullonkaulana on usein resurssi-
en vähyys. Niissä toimipaikoissa, joissa ETJ:tä on viety aktiivisesti myös käytäntöön, on 
saatu myös tuloksia. Raportointitiedoista voitaneen tehdä se johtopäätös, että käyttötek-
nisiin toimenpiteisiin on alettu monessa toimipaikassa kiinnittämään enemmän huomiota 
ja niillä saavutetut energia- ja kustannussäästöt ovat olleet toimipaikkakohtaisesti mer-
kittäviä. Myös energiavaltaisen alan yritykset ja toimipaikat tarvitsevat tietoa hyvistä käy-
tännöistä, verkottumista ja uusia työkaluja. Jatkuvan parantamisen (JaPa) -työryhmä 
jatkaa edelleen työtään ja pyrkii edistämään kehitysideoiden eteenpäinviemistä energia-
valtaisen teollisuuden ja energiantuotannon toimialoilla.  

Keskisuuren teollisuuden tulokset, teknologiateollisuutta ja elintarviketeollisuutta lu-
kuun ottamatta, eivät ole kolmen ensimmäisen vuoden tulosten perusteella riittävän 
suuret, jotta 9 %:n säästötavoitteeseen päästäisiin vuonna 2016. Toisaalta katselmus-
toiminta on vilkasta ja toivottavaa on, että toimenpiteiden toteutus vilkastuu tulevina 
vuosina. Energiatehokkuusneuvontaa kehitetään yhteistyössä siihen osallistuvien toimi-
alaliitojen kanssa. Tavoitteena on tavoittaa passiiviset toimipaikat ja aktivoida niitä sopi-
musvelvoitteiden toimeenpanossa. 

Palvelualan kahden ensimmäisen vuoden toimenpiteiden toteuttamisvauhti ei 
myöskään vielä riitä 9 %:n säästötavoitteen saavuttamiseksi. Myös tällä sektorilla ener-
giakatselmustyö on ollut vilkasta, ja jos päätetyksi ja harkituksi raportoidut toimenpiteet 
tullaan toteuttamaan, tulee säästötahti kiristymään tulevaisuudessa. 
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Energiantuotanto on saavuttanut kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana lä-
hes puolet tehostamistavoitteistaan. Mikäli säästötoimenpiteitä toteutetaan samalla ta-
valla seuraavina vuosina, on alan oman säästötavoitteen toteutuminen hyvin realistinen. 
ETJ:n toteuttamisen osalta ei ole edetty aivan sopimuksen edellyttämässä aikataulussa.  

Energiapalveluyritysten velvoitteet koskevat sekä omaa toimintaa että asiakkaille 
suunnattuja toimia. Tällä sektorilla ollaan myös hyvässä vauhdissa omalle energiankäy-
tölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Sähkön säästötavoitteesta ener-
giapalveluyritykset ovat saavuttaneet 46 % ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoit-
teesta 21 %. Asiakkaille suunnattujen toimien energiansäästövaikutusta ei voida tässä 
vaiheessa arvioida kovin tarkasti eikä sille ole toimenpideohjelmassa asetettu määrällis-
tä (GWh/a) tavoitetta. 



53 

 
Liite 1 Toimenpiteiden jaottelu raportoinnissa 

Yritysten raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa (KAT-toimenpiteet) 
tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja laskennallisia energian-
säästövaikutuksia sekä tuloksia muista investoinneista, joilla on ollut vaikutusta energia-
tehokkuuteen (MI-toimenpiteet). Yritykset voivat raportoida myös niistä toteutetuista 
ympäristönsuojeluinvestoinneista (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energian-
käyttöön. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT-toimenpide tarkoittaa, että kyseessä on joko pääosin tai osin energi-
ansäästösyistä tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoitavissa ener-
giansäästöosuus. 

• MI-toimenpide on muu kuin energiansäästösyistä toteutettu investointi, joka 
säästää energiaa. MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus lasketaan 
sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun säästövaiku-
tuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla takaisinmaksuai-
ka on kolme vuotta. 

• YM on ympäristöinvestointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympäristöinvestoinnin 
energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" merkitään ra-
portoinnissa negatiivisena. 

• TT toimenpiteet ovat energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritys-
ten toteuttamia tuotannollisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat energiankäyttöön. 

 
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 2010 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2010 raportoinnissa on ilmoitettu toteutusvuodeksi vuosi 2008 
tai 2009, se on otettu huomioon koko sopimuskauden summatiedossa. En-
nen vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä huomioon. 
Nämä ns. varhaistoimet tullaan selvittämään myöhemmin. 

• P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2011 tai joku muu tuleva vuosi.  

• H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2011 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

• E raportoitu, ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomi-
oon. 

 
Jos yritys ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutumi-
seen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Yrityksen osalta toimenpide siirtyy seurantajärjestelmän raportoinnissa ns. Keskeneräi-
sen-välilehdelle, jonka tiedot yritys voi myöhemmin täydentää. Kun tiedot toimenpiteen 
osalta ovat täydelliset, ne otetaan seuraavan vuoden yhteenvetoraportissa huomioon. 
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Liite 2 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen vuosina  
2008–2010 raportoimista, päätetyistä ja harkituista  
toimenpiteistä toimialoittain 

Toteutetut toimenpiteet 
 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimen-
pideohjelmien toteutetuiksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä 
investoinnit vuosilta 2008–2010. 
 

Taulukko 1  Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  
toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä vuosina 2008−2010.  

 
pa = polttoaineet

Toimenpideohjelma Toimenpide Säästetty energia Investointi 

Toteutetut toimenpiteet lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a milj.eur 

Teollisuus            
Energiavaltainen teollisuus 357 640 1 866 2 505 54 
Keskisuuri teollisuus           

Elintarvike 88 5 52 57 3 
Kemia 75 0,8 10 11 0,4 
Muovi 65 

 
5 8 0,8 

Puutuote 30 7 32 39 1 
Tekno 335 38 29 67 5 
Yleinen teollisuus 60 0,5 1 2 0,5 

Keskisuuri yht. 653 54 130 184 11 

Teollisuus yhteensä 1010 693,5 1 995 2 689 65 

Palveluala           
Autoalan keskusliitto 0 0 0 0 0 
Kaupan ala 959 23 2 25 3 
Matkailu- ja ravintola-ala 82 2 2 3 2 
Yleinen palvelu 96 2 2 4 0,3 

Palveluala yhteensä 1137 26 6 32 5 

Kaikki alat yhteensä 2147 720 2 001 2 721 70 
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Päätetyt toimenpiteet 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimen-
pideohjelmien päätetyiksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä in-
vestoinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2010 lopussa. 
 

Taulukko 2  Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  
päätetyistä säästötoimenpiteistä vuonna 2010. 

 
Toimenpideohjelma Toimenpide Säästetty energia Investointi 

Päätetyt toimenpiteet lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a milj.eur 

Teollisuus            
Energiavaltainen teollisuus 38 141 325 465 27 
Keskisuuri teollisuus           

Elintarvike 47 2 11 13 0,5 
Kemia 14 8 27 36 9 
Muovi 9 0,6 1 2 0,5 
Puutuote 10 2 4 5 0,3 
Tekno 41 1 4 5 0,3 
Yleinen teollisuus 70 0,7 1 2 0,3 

Keskisuuri teollisuus yht. 191 15 48 6 11 

Teollisuus yhteensä 229 155 373 528 38 

Palveluala           
Autoalan keskusliitto 0 0 0 0 0 
Kaupan ala 52 0,9 0,7 2 0 
Matkailu- ja ravintola-ala 59 0,6 1 2 1 
Yleinen palvelu 40 1 2 3 0,7 

Palveluala yhteensä 151 3 4 7 2 

Kaikki alat yhteensä 380 158 376 534 40 

pa = polttoaineet 
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Harkitut toimenpiteet 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimen-
pideohjelmien harkittaviksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä 
investoinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2010 lopussa. 
 
Taulukko 3  Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  

harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2010. 
 
 

Toimenpideohjelma Toimenpide Säästetty energia Investointi 

Harkitut toimenpiteet lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a milj.eur 

Teollisuus            
Energiavaltainen teollisuus 368 451 2 183 2 633 176 
Keskisuuri teollisuus           

Elintarvike 102 5 52 56 5 
 Kemia 90 1 56 57 3 
 Muovi 168 4 7 12 2 
 Puutuote 55 4 37 41 3 
 Tekno 231 10 40 50 8 
 Yleinen teollisuus 33 0,1 1 1 0,7 

Keskisuuri teollisuus yht. 679 24 193 218 21 

Teollisuus yhteensä 1 047 475 2 376 2 851 197 

Palveluala           
Autoalan keskusliitto 0 0 0 0 0 
Kaupan ala 129 2 2 4 0,3 
Matkailu- ja ravintola-ala 66 0,4 4 5 0,8 
Yleinen palvelu 86 3 2 5 1 

Palveluala yhteensä 281 6 8 14 2 

Kaikki alat yhteensä 1 328 481 2 385 2 865 199 

 pa = polttoaineet 
 



57 

Liite 3 Jatkuva parantaminen, keskisuuri teollisuus 

Johtamisjärjestelmät 

Järjestelmiä 
käytössä 81%

Järjestelmiä ei 
käytössä 19%

 
 
Kuva 1 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö keskisuuren teollisuuden sopimusyri-

tyksien toimipaikoissa seurantavuonna 2010. 
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Kuva 2  Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen sisältyminen 

johtamisjärjestelmiin keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikois-
sa (joissa jokin johtamisjärjestelmä käytössä) vuonna 2010. 
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Kuva 3  Keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa käytössä olevat 
ympäristö- ja johtamisjärjestelmät vuonna 2010. 
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Kuva 4  Energiankulutuksen seurantajaksot keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien 
toimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 5  Energiankulutuksen seurantataso keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien 
toimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 6  Energiatehokkuuden seurantatavat keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien 

toimipaikoissa vuonna 2010. 
 



60 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Toimipaikka ja yritys
26%

Yritys
6%

Toimipaikka
14%

Muuten
5%

Ei nimetty
49%

 

Kuva 7  Vastuuhenkilöiden nimeäminen keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksissä  
vuonna 2010. 
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Kuva 8  Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne keskisuuren 

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010 
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Koulutus ja viestintä 
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Kuva 9  Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus keskisuuren 

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 

 

Vain
energiavastuu-
henkilöille 20

Vain muulle 
henkilökunnalle 121

Energiavastuu-
henkilölle
ja muulle 

henkilökunnalle 50

 

Kuva 10  Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulutusta 
järjestäneissä keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa 
vuonna 2010.  
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Kuva 11  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä keskisuuren teolli-

suuden sopimusyrityksien toimipaikoissa raportointivuonna 2010. 
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Kuva 12  Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa kes-
kisuuren teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 13  Energiatehokkuuden ottaminen huomioon eräissä hankinnoissa keskisuuren 

teollisuuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 14  Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon keskisuuren teollisuuden 
sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 
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Kuva 15  Alihankkijoiden energiatehokkuuden huomioon ottaminen keskisuuren teolli-

suuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2010. 
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